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راه اندازی شبکه اجتماعی 
کامال ایرانی

وزارت اطالعات و 
حضور در قلب مردم
در دنیای پیچیده امروز نقش برجسته 
اطالعات بر هیچ کس پوشیده نیست. 
اما این اطالعاتی که تقریباً همه افراد 
تکاپو  در  آوردنش  به دست  برای 
هستند و در برخی از اوقات حتی 
هزینه های گزافی هم برای در اختیار 

داشتنش صرف می کنند چیست؟ 

اژه ای خبر داد:

 برخورد شدید با 
قاچاقچیان مواد مخدر

خبر

مقاله

خبر
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پشتوانه لبخند سیاستمداران ما قدرت دفاعی است
سردار سرتیپ جاللی، گفت: اینکه دشمنان ما حمالت زمینی علیه ایران را منتفی می دانند از 

لبخند سیاستمداران نیست، پشتوانه لبخند سیاستمداران ما قدرت دفاعی است.

پیش بینی قیمت مسکن 
در نیمه دوم سال

رهبر معظم انقالب: 

خیال شکست ناپذیری آمریکا خطایی بزرگ است
رهبـر انقـالب مسـئله کاهش قیمـت نفت را ابزاری برای فشـار بر کشـورهای مسـتقل از امریکا دانسـتند 
و تأکیـد کردنـد: ایسـتادگی و مقاومـت عاقالنـه و همـراه بـا تدبیـر در مقابـل فشـارها، یقینـاً پیـروزی را 

به دنبـال خواهد داشـت.

روحانی: پیروزی برجام نتیجه تدبیر رهبری است
رئیس جمهوری گفت: پیروزی برجام نتیجه تدبیر رهبر معظم انقالب اسالمی، مقاومت 10 تا 12 ساله ملت 

ایران در برابر تحریم های ظالمانه و سیاست نظام جمهوری اسالمی است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در سی و دومین سفر استانی خود به استان مرکزی در ورزشگاه 
شهدای پنجم مرداد اراک با بیان اینکه باید از فضای بعد از برجام همه استفاده کنند، اظهار کرد: سفرهای خارجی 
بعد از برجام برای رونق اقتصادی کشور است، برای آن است که در آسیا، اروپا، آمریکای التین و سراسر جهان 

بتوان رونق تجاری، سرمایه گذاری خارجی در ایران ایجاد شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: چرا باید کشورهای هم سن ایران در منطقه صادراتشان در سال بیش از 200 

میلیارد دالر باشد و صادرات کشور 50 میلیارد دالر باشد؟

مدیریت لحظه ای با 
ایجاد داشبورد جمعیتی

تورم اولین ماه پاییز 
به 7.9 درصد رسید

وزیرنفت اعالم کرد:

ایجاد صدها هزار فرصت شغلی با قراردادهای جدید نفتی
8 هزار میلیارد دالر ثروت نفتی در کشور داریم
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حضور ۲۲ ماهه شاگردان 
کی روش بر بام آسیا

تیـم ملـی فوتبال ایـران در آخریـن رده بنـدی جهانی 
فوتبـال جایـگاه 2۷ جهـان را به دسـت آورد که برای 
آخریـن بـار تیـم ملـی ژاپـن حـدود سـه سـال و نیـم 
پیـش توانسـته بـود جایگاهـی بهتـری را در جهان به 

بیاورد. دسـت 

تاکید برکشف منابع پول های 
کثیف درهزینه انتخابات

سـخنگوی شـورای نگهبـان: الیحـه انتخابـات بر اسـاس 
سیاسـت هـای کلـی ابالغی مقـام معظم رهبـری مفصل 
خواهـد بـود و امیـدوارم در چنـد مـاه آینـده در مجلـس 
مصـوب شـود و شـورای نگهبـان بـه سـرعت دربـاره آن 
اعـالم نظـر کنـد کـه بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

برسـد. آینده 

خبــرورزش

۲ 75 1

ثروت  دالر  میلیارد  هزار  هشت  تا  هفت  گوید،  می  نفت  وزیر 
نفتی در زیر پاهای ما در کشور وجود دارد که در صورت اجرای 
قراردادهای جدید نفتی و طرح های بازیافت تا 12 هزار میلیارد 

دالر قابل افزایش است. »بیژن زنگنه« در همایش بررسی الزامات 
و چالش های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه گذاری 
در صنعت نفت در سالن کوشک وزارت نفت، افزود: بر اساس برنامه 

ریزی های انجام شده باید در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 
بیش از 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری در صنعت نفت شود که 

130 میلیارد دالر آن برای بخش باالدستی است.

بر  انتخابات  الیحه  نگهبان:  شورای  سخنگوی 
معظم  مقام  ابالغی  کلی  های  سیاست  اساس 
رهبری مفصل خواهد بود و امیدوارم در چند ماه 
آینده در مجلس مصوب شود و شورای نگهبان به 
سرعت درباره آن اعالم نظر کند که به انتخابات 

ریاست جمهوری آینده برسد.
سیما  یک  شبکه  یک  نگاه  برنامه  در  کدخدایی 
درباره ابالغ سیاست های کلی انتخابات از طرف 
رهبر معظم انقالب افزود: در دوره پس از انقالب 
و صمیمانه  اعتقادی  بیشتر  بحث سیاسی کشور 
همان  در  و کالن کشور  نهادهای سیاسی  و  بود 
فضا انتخاب می شدند و مالحظات سیاسی کنونی 

وجود نداشت. 
وی گفت: با تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه 
انتخابات نیز دچار تحوالت بسیاری شد و قوانین 
انتخابات نیز باید رشد، تغییر و تحول می کرد تا 

بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. 
کدخدایی افزود: در حوزه انتخابات تغییر قوانین 
و  تحوالت سیاسی  با  قوانین  و  افتاد  اتفاق  کمتر 

اجتماعی کشور منطبق نشده بود. 
وی گفت: قوانین،  معیارهای حداقلی داشت و ساز 
و کار ساده ای برای انتخابات پیش بینی شده بود. 
کدخدایی افزود: این ضعف ها گاهی مشکالت و 

ابهام هایی را به وجود می آورد. 
شورای  مجلس  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
به  را  قوانین  مدت  این  در  نتوانست  نیز  اسالمی 
گونه ای اصالح کند که منطبق با نیازهای امروزی 

جامعه باشد. 
وی افزود: از جمله مسائل قوانین انتخابات بحث 
تبلیغات،  هزینه های انتخاباتی،  شرایط نامزدی و 

نحوه بررسی صالحیت ها بود. 
بر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  گفت:  کدخدایی 
و محورهای  ها  نویس سیاست  پیش  اساس  این 
را به مجمع تشخیص مصلحت  انتخابات  اساسی 
نظام ابالغ و مجمع نیز در حدود دو سال با کارهای 
کارشناسی خوب آن را به مقام معظم رهبری ارائه 
داد و ایشان در هفته گذشته آن را ابالغ فرمودند. 
و  اساسی  قانون   110 اصل  اساس  بر  افزود:  وی 
بند نخست آن تعیین سیاست های کلی نظام در 
حوزه های مختلف از جمله انتخابات بر عهده رهبر 
مشورت  با  ایشان  و  است  اسالمی  انقالب  معظم 
مجمع تشخیص مصلحت این سیاست ها را ابالغ 

فرمودند.
قانون  های  و ضعف  ها  کاستی  گفت:  کدخدایی 
دست  و  مسئوالن  از  بسیاری  برای  انتخابات 
اندرکاران انتخابات و مردم مانند نحوه نام نویسی 

افراد برای انتخابات مشخص بود. 
قرار می  را  زمانی که شرایط حداقلی  افزود:  وی 
دهیم به معنای این است که هر کس برود و نام 

نویسی بکند. 
گذشته  انتخابات  در  اینکه  بیان  با  کدخدایی 
12000 نفر نام نویسی کردند گفت: این موضوع 

ابتدا اشتیاق و اهمیت مردم به سرنوشت کشور را 
نشان می دهد اما هیچ جای دنیا این گونه نیست 
که برای نهادی با 300 کرسی 12000 نفر وارد 

گردونه انتخابات شوند. 
برای  افراد  پاالیش  برای  کاری  و  ساز  افزود:  وی 
ضرورت  و  نداشت  وجود  عرصه  این  در  حضور 

داشت این مسئله بررسی شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همه کشورها بر 

هزینه های تبلیغات انتخابات نظارت دارند.
کدخدایی افزود: بحث تبلیغات امر روشنی است و 
برای همه نامزدها باید فرصت های یکسانی برای 

تبلیغات وجود داشته باشد. 
ادامه  در  بعد  دو  در  نگهبان  شورای  گفت:  وی 
اجرایی شدن سیاست های کلی انتخابات حرکت 
به  ها  سیاست  باید  نخست  مرحله  در  کند  می 
و  دهد  الیحه  دولت  یعنی  شود  قانون  صورت 
شورای  و  مصوب  را  آن  اسالمی  شورای  مجلس 
مغایرت ها  و  بررسی  را  نگهبان مصوبات مجلس 

را اعالم کند. 
سیاست  در  بعد  مرحله  در  افزود:  کدخدایی 
مشخص  تکلیف  بند 10  اجزاء  از  یکی  مانند  ها 
شده است و شورای نگهبان باید درباره داوطلبان 
ریاست جمهوری مانند رجل سیاسی و معیارهای 

داوطلبان این انتخابات ورود پیدا کند. 
وزیر کشور  تا جایی که مطلع هستم  وی گفت: 
معاون  و  است  آماده شده  الیحه  که  کرده  اعالم 
حقوقی رئیس جمهور گفته الیحه آماده ارائه به 
مفصل  الیحه  اما  است  اسالمی  شورای  مجلس 
خواهد بود و امیدواریم تا چند ماه آینده به اتمام 
برسد و شورای نگهبان به سرعت اعالم نظر کند 

که به انتخابات آینده برسد. 
کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان در خصوص 
انتخابات  در  افزود:  مشخص شدن رجل سیاسی 
سال 92 این شورا به این مطلب توجه داشت و 
را   115 اصل  های  شاخص  شد  گرفته  تصمیم 

تنظیم کند. 
نگهبان  شورای  تحقیقات  مرکز  در  گفت:  وی 
کارهای پژوهشی زیادی انجام شد و پس از بحث 
و بررسی در نهایت به عنوان دستورالعمل اعضاء  
شورای نگهبان درآمد اما نتوانستیم آن را خیلی به 

کار بگیریم زیرا امر داخلی بود. 
های  سیاست  تکلیف  اساس  بر  افزود:  کدخدایی 
این  تدوین  نگهبان  شورای  برای  انتخابات  کلی 
موضوع امری الزام آور شده است و باید آن را اعالم 

کنند.
وی گفت: در جلسه اخیر شورای نگهبان مقرر شد 
شورای  ها  سیاست  بند 10   5 جزء  در خصوص 

نگهبان شاخص ها را تعیین و اعالم کند.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی درباره پول 
های کثیف درهزینه تبلیغات انتخابات گفت: باید 
منابع تبلیغات مشخص شود و اگر این ضابطه مند 

نباشد عدالتی نمی توان در انتخابات دید. 

کدخدایی افزود: شورای نگهبان مبنا و ابزار کشف 
هزینه های تبلیغاتی را نداشت اما اکنون سیاست 
های کلی انتخابات به هر دوی اینها توجه کرده 
تعیین  و  مشخص  قانون  در  امیدواریم  که  است 

شود.
های  هزینه  با  ارتباط  در  کرد:  نشان  خاطر  او 
تبلیغات و منابع مالی آن در دهه نخست انقالب،  
داوطلبان تمایلی به هزینه نداشتند و مردم به آنان 
کمک می کردند اما کم کم نقش هزینه تبلیغات 

بسیار پررنگ شد. 
حوزه  در  مجلس  انتخابات  در  اکنون  افزود:  وی 
هزینه می شود  بسیاری  مبالغ  انتخابیه کوچکی 
در حالی که مسئله هزینه تبلیغات و منابع تأمین 
آن در بیشتر کشورها در قانون در نظر گرفته شده 

است. 
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نباید برخی افراد 
با هزینه های بسیار و تبلیغات گسترده به منصبی 
نداشته  را  آن  صالحیت  و  شایستگی  که  برسند 

باشند و نتوانند نظر واقعی مردم را جلب کنند. 
کدخدایی گفت: کشورهای غربی که فعالیت شدید 
روشن  برای  سختی  بسیار  مقررات  دارند  حزبی 

بودن منابع تبلیغات انتخابات دارند. 
وی با طرح این سؤال که آیا مجاز هستیم که در 
یک حوزه کوچک انتخابیه دو میلیارد تومان هزینه 
تبلیغات کنیم افزود: اینها را باید قانون تعیین کند 
که هر حوزه انتخابیه با توجه به جمعیت و وضعی 

که دارد چه میزان باید هزینه تبلیغات کند.
کدخدایی گفت: اگر مجلس بتواند این موضوع را 
خوب تبیین کند جلوی بسیاری از مشکالت دوره 
های گذشته انتخابات درباره هزینه های ناصواب 

انتخاباتی گرفته می شود. 
وی افزود: تاکنون نظارت شورای نگهبان بر هزینه 

های تبلیغاتی بسیار موردی بوده است. 
کدخدایی در ادامه افزود: در خصوص جزء 5 بند 
10 سیاست های کلی انتخابات تالش می کنیم 
نظرات بقیه بخش های مرتبط با انتخابات را داشته 

باشیم. 
وی گفت: این موضوع را به مرکز تحقیقات شورای 
نگهبان برای پژوهش مناسب واگذار کرده ایم که 
دیدگاههای مختلف را جمع آوری کند و پس از 
آن به صحن عمومی شورای نگهبان برای رسیدن 

به نظر جامع ارسال کنیم. 
کدخدایی افزود: نکته مهمی در اختالف حداقلی و 
جزئی نظر هیئت های اجرائی و نظارت در شرایط 
نام نویسی که گاهی به آن توجه نمی  نخستین 

شد وجود داشت.
وی گفت: دوستان ما در هیئت های اجرایی بیشتر 
به مدرک تحصیلی و سن نگاه می کردند و بقیه 

موارد را نادیده می گرفتند. 
کدخدایی افزود: حتی در مواردی مدارک تحصیلی 

نیز به خوبی دقت نشده بود. 
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کدخدایی: تالش می کنیم قانون جدید به انتخابات ریاست جمهوری برسد
تاکید برکشف منابع پول های کثیف درهزینه انتخابات

توضیحاتی  بیان  ضمن  قضاییه  قوه  سخنگوی 
درخصوص پرونده سعید طوسی از صدور قرار منع 

تعقیب برای مسائل خالف عفت عمومی خبر داد.
االسالم  حجت  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
غالمحسین محسنی اژه ای دیروز در صد و سومین 
به  اشاره  با  رسانه،  اصحاب  با  نشست خبری خود 
این نکته که این روزها در سایت ها و رسانه های 
ضدانقالب اخباری درمورد سعید طوسی منتشر می 
شود، بیان کرد: برخی اتهامات وجود دارد که اثبات 
آن کار مشکلی است و با اظهاراتی که شاکی می کند، 

نهایتا قاضی اگر علم پیدا کند، حکم می دهد.
وی افزود: در برخی اتهاماِت منافی عفت، ضابط حق 
ورود ندارد و دادسرا نیز حق ورود ندارد و مستقیما 

باید به دادگاه برود.
این  به  ورود  موارد،  بعضی  در  تصریح کرد:  ای  اژه 
مسائل، اشاعه فحشا محسوب می شود و نمیتوان 

شرعا و قانونا وارد شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در این پرونده کسی 
شکایت کرده است و طبق روال، بررسی شده است 
و هنوز نهایی نشده است و به دلیل پیگیری چندین 
منع  قرار  عمومی،  عفت  مسأله خالف  در  شکات، 

تعقیب صادر و تأیید شده است.
وی افزود: ادعای دیگری نیز در این پرونده شده است 
که تشویق به فساد شده و قرار منع تعقیب صادر شده 
است و در این خصوص با قرائن و شواهد موجود، 
دادگاه اعالم کرده است که رسیدگی ادامه پیدا کند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه بدون شک آنچه که این 
روزها رد و بدل می شود از سوی دشمن و برای کسب 
منافع آنها است گفت: ما در سال میلیونها پرونده 
رسیدگی می کنیم در برخی پرونده ها ادعای شاکی 
مسائل سوءاخالقی است چند مورد آن را دیدید و 

یا صدای آمریکا پیگیری کند؟ چرا در یک مورد این 
همه موضوع را دنبال می کنند معلوم است که به 

دنبال اهداف خاص خود می روند.
پرونده  این  در  که  سروصدایی  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد شده کامال غیر طبیعی است گفت: من بارها 
خواسته ام تا زمانی که اتهامی روشن نشده و حکمی 
صادر نشده آن را انتشار ندهید این اقدام جرم و قابل 

تعقیب است. 
نشست  ابتدای  در  اژه ای  محسنی  غالمحسین 
خبری، درباره پرونده موسوم به فساد ارزی گفت: در 
این پرونده، یدا... روزچنگ به جرم اخالل در نظام 
اقتصادی کشور به 20 سال حبس و پرداخت 181 

میلیارد تومان محکوم شد و حکم آن تأیید شد.
همچنین لقمان روزچنگ به همین اتهام به 20 سال 
حبس و 200 میلیون تومان محکوم و حکم آن تأیید 

شد. 
محمدرضا رشیدی معروف به »راشد« جمعاً 12 سال 

حبس و 8 میلیارد و ۷92 میلیون محکوم شد و این 
حکمش تأیید شد. 

سال  باقری 12  به  معروف  باغ شیری  کاظم  حکم 
حبس اجرا می شود و حکم سامان حسن سلطانی 
نقض شد و باید در خصوص مواردی که قرار است 

محاکمه شود، بررسی مجدد صورت گیرد. 
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با بیان این مطلب که 
در مهرماه سال جاری، بیش از ده تن مواد مخدر در 
کشور کشف شده است، بیان کرد: از این مقدار، 9تن 
تریاک، 491کیلو هروئین و باقی شامل مواد متفرقه 

بوده است.
وی ضمن بیان این مورد که این آمار اعالم شده قطعاً 
کمتر از مقدار موجود است و باید چندین برابر آن را 
تخمین زد، افزود: مردم باید بدانند وقتی این مواد به 
صورت گسترده در کشور توزیع می شود، می تواند چه 

گرفتاری های متعددی را به وجود آورد. 
اد      امه د      ر صفحه 2

اژه ای خبر داد: برخورد شدید با قاچاقچیان مواد مخدر
بازداشت 8 نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

وزیر نفت می گوید، هفت تا هشت هزار میلیارد دالر ثروت نفتی در زیر پاهای 
ما در کشور وجود دارد که در صورت اجرای قراردادهای جدید نفتی و طرح های 

بازیافت تا 12 هزار میلیارد دالر قابل افزایش است.
»بیژن زنگنه« در همایش بررسی الزامات و چالش های قراردادهای مشارکت و 
ابزارهای مالی سرمایه گذاری در صنعت نفت در سالن کوشک وزارت نفت، افزود: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده باید در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور 
بیش از 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری در صنعت نفت شود که 130 میلیارد 

دالر آن برای بخش باالدستی است.
وزیر نفت با بیان اینکه نفت موتور محرکه سرمایه گذاری و توسعه کشور است، 
تاکید کرد، سرمایه گذاری در این صنعت باید با اقتصاد ملی پیوند داشته باشد. 
زنگنه با بیان این که با اجرای قراردادهای جدید نفتی صدها هزار شغل در کشور 
ایجاد خواهد شد، افزود: در فاینانس)تامین مالی( باید 80 درصد کاال و خدمات از 
خارج تامین می شد اما در قراردادهای جدید نفتی اینگونه نیست و تا 100 درصد 

قابل تامین از داخل است.                                             اد      امه د      ر صفحه 10

وزیرنفت اعالم کرد: ایجاد صدها هزار فرصت شغلی با قراردادهای جدید نفتی

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 2
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کالم  نور

سهم 60 درصدی جنوب روسیه 
از صادرات ایران

مدیر برگزاری سومین نمایشگاه و همایش صنعتی 
بازرگانی ایران و جنوب روسیه با تاکید بر اینکه این 
منطقه سهم 60 درصدی از صادرات ایران دارد، 
گفت: ارزان ترین هزینه حمل و نقل کاالی ایرانی 
به خارج از کشور مربوط به انتقال کاال از بندرانزلی 

به بندر آستاراخان است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
توسعه تجارت، حسن مرتجی با بیان این مطلب، 
افزود: هزینه ارزان حمل و نقل که تاثیر بسزایی 
در قیمت نهایی کاالی صادراتی ایران به جنوب 
نشان دهنده  که  است  عواملی  از  دارد،  روسیه 
صادرات  حجم  افزایش  و  توسعه  باالی  اهمیت 

غیرنفتی با این کشور است.
وی با اعالم اینکه سومین نمایشگاه ایران در جنوب 
روسیه و حاشیه رود ولگا در شهر آستراخان برگزار 
می شود، گفت: این منطقه که شامل 14 استان 
مانند  خود  اساسی  کاالهای  و  محصوالت  است 
محصوالت کشاورزی سیمان و گچ و... را به دلیل 
مسافت کمتر و هزینه حمل ارزان تر از ایران تأمین 

می کنند.
مجری نمایشگاه با اشاره به اینکه از یک میلیارد 
درصد   60 روسیه،  و  ایران  تجارت  حجم  دالر 
خاطرنشان  است،  روسیه  جنوب  به  مربوط  آن 
کرد: در میان تمام کاالهایی که به روسیه صادر 
می شود، تنها 20 درصد از طریق کامیون به مسکو 
ارسال شده و 80 درصد آن از طریق دریا به بندر 

آستاراخان و بندر مخاچ قلعه حمل می شوند.

پیش بینی قیمت مسکن 
در نیمه دوم سال

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با تاکید 
بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه 
ساختمان  صنعت  نهاده های  قیمت  افزایش  به 
سازمان های  تعرفه  نرخ  افزایش  همچنین  و 
همچنان  مسکن،  حوزه  در  خدمات  ارائه دهنده 

قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به رکود دو تا سه ساله بازار مسکن اظهار کرد: در 
شش ماهه سال ۹۵ بازار مسکن دوران پیش رونق 
خود را پس از دو یا سه سال رکود طی کرد و البته 
هنوز این بازار در دوران پیش رونق خود قرار دارد.

تقویت  زمینه  در  دولت  افزود: سیاست های  وی 
تقاضای مسکن و همچنین کاهش نرخ تسهیالت 
بانکی و همچنین کاهش ریسک معامالت مسکن 
در پسابرجام باعث شد تا یخ بازار مسکن پس از 

سه سال در سال جاری بشکند.
پورحاجت با بیان این که بازار مسکن باید در شش 
ماهه دوم سال ۹۵ نیز حتماً دوران پیش رونق خود 
را استمرار دهد، عنوان کرد: در شش ماهه اول 
امسال، افزایش تقریبی قیمت در بازار مسکن را 
شاهد بودیم. این افزایش قیمت در برخی نقاط زیر 
نرخ تورم و در برخی نقاط بیش از نرخ تورم بود اما 
در مجموع بانک مرکزی افزایش قیمت در شش 

ماهه امسال را زیر ۳ درصد اعالم کرد.
وی با اشاره به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت 
مسکن در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: 
پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال جاری 
نیز با توجه به افزایش نهاده های صنعت ساختمان 
که در قیمت تمام شده تأثیرگذار هستند، افزایش 

قیمت مسکن را شاهد باشیم.

هواپیماهای عربستان دیروز
 صنعا را بمباران کردند

بار   ۹ طی  یکشنبه  روز  عربستانی  هواپیماهای 
مناطق مختلف استان صنعا یمن را با بمب های 

مختلف هدف قرار دادند.
،هواپیماهای  المسیره  خبری  شبکه  گزارش  به 
دشمن از ساعات اول دیروز تا این لحظه ۹ بار 
الحفا  جمله  از  و  صنعا  استان  مختلف  مناطق 
با  را  پایتخت  شرق  در  واقع  السبعین  شهر  در 
بمب های مختلف که قابلیت انفجار شدیدی دارد٬ 

بمباران کردند.
المسیره افزود: هواپیماهای دشمن طی دو نوبت 
منطقه نقم و پایگاه الدیلمی را در خیابان فرودگاه 
در شهر بنی الحارث واقع در شمال صنعا٬ هدف 
قرار دادند و این بمباران موجب خسارات زیادی به 
خانه های مسکونی واموال عمومی وخصوصی شد. 
با  دشمن  نوشت:هواپیماهای  ادامه  در  المسیره 
پرواز در ارتفاع پایین در آسمان پایتخت ٬دیوار 

صوتی را شکستند.
نیمه شب گذشته آتش بس 72 ساعته سازمان 
ملل که از 20 اکتبر ) ۳0 مهر( آغاز شده بود٬ 
پایان یافت اگرچه هواپیماهای متجاوز عربستانی 
در زمان آتش بس هم شهرهای یمن را بمباران 
می کردند اما با پایان آن٬ حمله های جنون آمیز 

به شهرهای یمن از سر گرفته شده است.
به  گذشته  سال  فرودین  ششم  از  عربستان 
هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس 
نظامی  تجاوز  قدرت٬  به  مستعفی  جمهوری 
تنها  تجاوز  است.این  کرده  آغاز  را  یمن  به 
10هزار  از  بیش  داشته٬کشتار  که  نتیجه ای 
یمنی، زخمی شدن ده ها هزار نفر و آواره شدن 

میلیون ها یمنی بوده است.

خبر

صالحی امیری، سلطانی فر و احمدی دانش آشتیانی 
سه وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شدند

سید رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر و فخرالدین احمدی 
دانش آشتیانی در نامه ای با امضای رییس جمهوری به ترتیب 
به عنوان وزیران پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و 
معرفی  اسالمی  مجلس شورای  به  پرورش  و  آموزش  و  جوانان 

شدند.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس 
مجلس  رییس  الریجانی  علی  به  ای  نامه  در  دیروز  جمهوری 
شورای اسالمی سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش را برای اخذ 

رای اعتماد معرفی کرد.
ارشاد  و  فرهنگ  پیشنهادی  وزیر  امیری  صالحی  رضا  سید 
جوانان  و  ورزش  پیشنهادی  وزیر  فر  سلطانی  مسعود  اسالمی، 
آموزش  پیشنهادی  وزیر  آشتیانی  دانش  احمدی  فخرالدین  و 
معرفی  اسالمی  به مجلس شورای  دیروز  که  پرورش هستند  و 

شدند.

تکذیب عودت نامه رئیس جمهوری

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با تکذیب عودت نامه 
وزرای  مورد  در  جمهوری  رییس  نامه  گفت:  جمهوری  رئیس 
پیشنهادی را به دولت عودت ندادیم و این نامه هم اکنون نزد 

من است.
غالمرضا کاتب دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: بنا شده است 
که نامه معرفی سه وزیر پیشنهادی دولت که با امضای رییس 
جمهوری به مجلس ارسال شده، روز سه شنبه اعالم وصول شود.
وی افزود: احتماال جلسه رای اعتماد به این سه وزیر هفته آینده 

انجام می شود.
به گزارش ایرنا، سید رضا صالحی امیری، مسعود سلطانی فر و 
با امضای رییس  نامه ای  فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در 
جمهوری به ترتیب به عنوان وزیران پیشنهادی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به مجلس شورای 

اسالمی معرفی شدند.
در این راستا علی اکبر رنجبرزاده یکی از اعضای هیات رییسه مجلس 
اعالم کرد که نامه معرفی وزیران پیشنهادی دولت که دیروز به مجلس 
ارسال شده به دلیل فقدان پیوست سوابق و برنامه ها، عودت داده شده 

است.

وظایف شورای برنامه ریزی استان ها اصالح شد

شورای  نظر  تامین  برای  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
نگهبان وظایف و ترکیب شورای برنامه ریزی استان ها را اصالح 

کردند.
یکشنبه  روز  علنی  ادامه جلسه  در  نمایندگان  ایرنا،  گزارش  به 
دائمی  احکام  الیحه  از  دیگر  بند  چند  اسالمی  شورای  مجلس 
برنامه توسعه کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی 

و اصالح کردند.
با اصالح نمایندگان در بند الف ماده ۳4، شورای برنامه ریزی 
اجرای  همچنین  و  محوله  وظایف  اجرای  در  استان  توسعه  و 
اختیارات تفویضی رییس جمهوری در امور برنامه و بودجه و در 
جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت سرمایه گذاری همه جانبه 
و پایدار استان پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، 
افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در 
راهبری و توسعه منطقه ای و تحقق اقتصاد مقاومتی با ترکیب 

اعضای مشخص شده در قانون می شود.
همچنین آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه 

و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس بند ب ماده ۳4 و بند ت ماده ۳7 را نیز برای 

تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند. 
مجلسی ها همچنین در تبصره الحاقی 1 ماده ۳4، در سطر اول 
ماده ۳۵، بند 1 ماده ۳۵، تبصره ۳ ماده ۳۵، فراز اول ماده ۳6 

را اصالح کردند.

وزیر دفاع آمریکا وارد اربیل شد

وزیر دفاع آمریکا که روز شنبه بطور سرزده وارد بغداد شده بود، 
دیروز به اربیل رسید و در بدو ورود با ›نیچروان بارزانی‹ نخست 

وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار کرد.
در  آمریکا  دفاع  وزیر  کارتر‹  ›اشتون  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
و  مردمی  مشترک  نیروهای  که  موصل  عملیات  روز  هفتمین 
نظامی عراق تا حومه شهر موصل رسیده اند، وارد اربیل شد تا 
روند این عملیات را با مسووالن در اقلیم کردستان عراق بحث 

و گفت وگو کند.
اشـتون کارتـر قـرار اسـت بعـد از دیـدار بـا نیچـروان بارزانـی 
عـراق  کردسـتان  دمکـرات  رهبـر حـزب  بارزانـی  مسـعود  بـا 
کـه نیروهـای مسـلح وابسـته بـه او در محـور شـمالی موصـل 
بیشـترین حضـور را دارنـد، مالقـات و پیرامـون رونـد جنـگ 

موصـل گفـت وگـو و تبـادل نظـر کنـد.
براساس گزارش رسانه های عراقی، کارتر درصدد متقاعد کردن 
حداقل  یا  ترکیه  نظامیان  حضور  پذیرش  به  عراق  دولتمردان 
در  النجیفی(  اثیل  )جماعت  ترکیه  به  وابسته  عراقی  نیروهای 
جنگ موصل است، اما بغداد تاکنون با این درخواست مخالفت 

جدی کرده است. 
بار  صراحت  به  شنبه  دیروز  عراق  وزیر  نخست  العبادی  حیدر 
دیگر با هرگونه حضور ترکیه در این عملیات مخالفت کرد، اما 
هنوز مشخص نیست که دیدارهای کارتر با بارزانی ها در اربیل 
موضوع مشارکت ترکیه را در عملیات موصل در بر می گیرد یا 

خیر.
ادعای  عراق،  شمال  در  حضور  برای  ترکیه  های  بهانه  از  یکی 
اقلیم  رییس  عنوان  به  بارزانی  مسعود  رسمی  درخواست 
کرد  پیشمرگ  نیروهای  نظامی  آموزش  برای  عراق  کردستان 

است، اما اکنون آنکارا خواهان مشارکت در جنگ موصل است.

خبر

برجام  پیروزی  گفت:  جمهوری  رئیس 
اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  تدبیر  نتیجه 
در  ایران  ملت  ساله   12 تا   10 مقاومت 
نظام  سیاست  و  ظالمانه  تحریم های  برابر 

جمهوری اسالمی است.
روحانی  المسلمین حسن  و  االسالم  حجت 
در سی و دومین سفر استانی خود به استان 
مرکزی در ورزشگاه شهدای پنجم مرداد اراک 
با بیان اینکه باید از فضای بعد از برجام همه 
استفاده کنند، اظهار کرد: سفرهای خارجی 
بعد از برجام برای رونق اقتصادی کشور است، 
آمریکای  اروپا،  آسیا،  در  که  است  آن  برای 
تجاری،  رونق  بتوان  جهان  سراسر  و  التین 

سرمایه گذاری خارجی در ایران ایجاد شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: چرا باید کشورهای 
هم سن ایران در منطقه صادراتشان در سال 
بیش از 200 میلیارد دالر باشد و صادرات 

کشور ۵0 میلیارد دالر باشد؟
المسلمین روحانی عنوان  حجت االسالم و 
و  استعداد  با  ملت  عظمت،  با  ایران  کرد: 
باید  ما  آیا  است،  سرمایه  همه  امن،  ایران 
دیگران  به  شکر  و  برنج  ذرت،  گندم،  برای 
نیازمند باشیم؟ ایا نباید از فناوری های نوین 
در بخش صنعتی و کشاورزی استفاده کرد.

و معدن  عنوان کرد: در بخش صنعت  وی 
میلیون   600 و  میلیارد  یک  برجام  از  بعد 
است،  شده  کشور  وارد  خارجی  سرمایه 
قراردادها منعقد شده، طرح های اقتصادی 

نسبت به زمان مشابه 2 برابر شده است.
رئیس جمهوری اضافه کرد: در دولت تدبیر 
تاکنون، سه  فعالیت  زمان شروع  از  امید  و 
میلیارد و 8۹0 میلیون دالر سرمایه گذاری 
برای 1۳۳ طرح در کشور جذب شده که از 
این تعداد ۵8 طرح تکمیل و بهره برداری 
شده است و 7۵ طرح در حال تکمیل برای 

بهره برداری است.
رئیس جمهوری گفت: امروز ادبیات ما باید 
ادبیات انسجام، اتحاد و وحدت ملی باشد و 
مردم نباید اجازه دهند عده ای گفتمان یاس 
و گفتمان فروپاشی مدیریت این ملت بزرگ 

را ترویج کنند. 
داشت:  اظهار  روحانی  ایرنا،  گزارش  به 
های  حرف  با  کنند  می  فکر  که  هایی  آن 
را  ایران  توانند ملت بزرگ  نادرستشان می 
مایوس کنند در خطا و اشتباه بسر می برند. 
وی بیان کرد: مردم بزرگ ایران؛ آدم دروغگو 
نیست،  انقالبی  فحاش  آدم  نیست،  انقالبی 
آن ها که از یاس سخن می گویند با انقالب 

اسالمی ایران رابطه ای ندارند. 
وی ادامه داد:هر چه پیشرفت کرده ایم در 

برجام  بوده است،  سایه حمایت شما مردم 
بی تردید برای مردم بوده است، خودکفایی 
گندم بی تردید برای شما مردم بوده است و 
رونق اقتصادی که شاهد آن تا پایان امسال 

هستیم بی تردید برای شما مردم است. 
ما  زندگی  کرد: همه  ابراز  رئیس جمهوری 
عشق به ملت ایران، عشق به انقالب اسالمی، 
عشق به امام راحل و عشق به رهبرمان است. 
وی تاکید کرد: آن هایی که فکر می کنند در 
این مملکت 2 مسیر و دو راه وجود دارد در 
خطا و اشتباه هستند، یک خط ، یک رهبر و 

یک دولت در این کشور بیشتر نیست. 
عظمت  و  عزت  برای  داد:  ادامه  وی 
برای  رهبرمان،  سالمتی  برای  کشورمان، 
وحدت امت، برای رونق ایران بزرگمان، برای 
ما  دست  همواره  عزیزمان  ایران  سربلندی 
بسوی آسمان است و بی تردید دعای مردم 

را خداوند مستجاب می کند.
روحانی تصریح کرد: به صراحت باید بگوییم 
تفاوت امسال با2 - سه سال پیش را باید در 
نظر بگیریم و خدای من گواه است در این 
در سال  که  ندارد  وجود  اغراقی  من  جمله 
های قبل در دنیا مسابقه برای تهدید ایران، 
فشار به ایران و برای تحریم ایران عزیز بود 
و امروز در سراسر دنیا مسابقه برای ارتباط 

با ایران است. 
وی افزود: امروز در سراسر دنیا مسابقه برای 
ارتباط تجاری با ایران را شاهدیم و آینده ما 
نباید  روشن است، مسیر ما روشن است و 
اجازه دهیم عده ای در این کشور اخالق ضد 
باید  حسینی و عاشورایی را ترویج کرده و 
این کشور اخالق محمدی  تالش کنیم در 

استقرار پیدا کند. 
رئیس جمهوری افزود: این همه تالش را ملت 
بزرگ ایران انجام داد تا فضا برای حرکت ما 
راه  خواستیم  می  اگر  دیروز  و  شود  انجام 

جهانی  مسابقات  مسیر  در  بدویم  یا  برویم 
زنجیر تحریمی که روی پاهای اقتصاد ایران 
بود مانع بود و امروز دیگر این زنجیر نیست 

ما باید حرکت کنیم. 
وی ادامه داد: مانع اصلی برداشته شده است، 
روابط بانکی ما با دنیا برقرار شده است و روز 
به روز هم این روابط گسترده تر خواهد شد. 
وی اظهار کرد: یک غاصبی باغ ما را غصب 
کردیم،  بیرون  را  غاصب  این  ما  بود،  کرده 
باز شده است یک  به روی مردم  باغ  درب 
اند  آمده  باغ  درب  جلوی  به  کودک  عده 
خواهیم  می  کجاست؟  گالبی  و  سیب  که 
میل کنیم، جوان و نوجوان عزیز، باغ را از 
دست غاصب به در آوردیم و نهال الزم به 
دست ملت بزرگ کاشته ایم و این باغ آماده 
باروری است اما صبر برای باروری این نهال 

تازه غرس شده الزم نیست؟
بیکاری  معضل  با  گفت:  جمهوری  رئیس 
مواجه  کردگان  تحصیل  بویژه  جوان  نسل 
هستیم و جوانان عزیز و ملت ایران بدانند 
برای اشتغال پایدار نسل جوانمان راهی جز 

ایجاد رونق اقتصادی نداریم. 
رئیس دولت تدبیر و امید در ادامه سخنان 
معضل  اراک  مردم  پرشور  جمع  در  خود 
اقتصادی  رونق  نبود  را  امروز  جامعه  اصلی 
رونق  سال   ۹۵ سال  افزود:  و  کرد  بیان 
وعده  آغاز سال جاری  از  و  است  اقتصادی 
من به مردم این بوده است که برنامه دولت 
 ۵ اقتصادی  رشد  به  دستیابی  برای  تالش 

درصدی است. 
وی افزود: از آغاز سال به مردم قول داده ام 
که امسال حداقل هفت هزار و ۵00 واحد 
طریق  از  را  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
باید  و  کرد  خواهیم  فعال  بانکی  تسهیالت 
آمار خوشحال کننده ای را عرضه دارم که 
تا تاریخ 27 مهرماه گذشته، 12 هزار و ۵2۵ 

واحد تولیدی با حدود ۹ هزار میلیارد و 1۹0 
میلیون تومان تسهیالت از بانک ها توانسته 
اند حرکت خود را آغاز کنند و این به معنای 
یک حرکت بزرگ اقتصادی در کشور است. 
سال  پایان  تا  رقم  این  داد:  ادامه  روحانی 
هم  کنار  در  باید  همه  شد،  خواهد  اضافه 
گذشته  از  بیش  را  عزیزمان  ایران  عظمت 
بیافرینیم و تالش ما برای باز کردن زنجیر 
تحریم از دست و پای اقتصاد کشور و ایجاد 

شرایط برای رونق اقتصادی بود. 
احقاق  معنای  به  برجام  داشت:  اظهار  وی 
صادر  برای  برجام  بود،  ایران  ملت  حقوق 
برای  برجام  بود،  اراک  سنگین  آب  کردن 
صادر کردن »یو اف 6« نطنز به کشورهای 
صنعتی جهان بود، برجام برای آن بود که 
گاز  و  نفت  آزادانه  بتوانیم  امروز  دنیای  در 
به جهان  را  میعانات گازی  و  پتروشیمی  و 

صادر کنیم. 
وی گفت: آیا کسی در ایران سربلند هست 
خوشحال  ایران  ملت  حقوق  احقاق  از  که 
کسی  کشور  سراسر  در  امروز  آیا  نباشد؟ 
هست که از آزادی تجارت با دنیا خوشحال 
نباشد؟ آیا در ایران ما کسی هست که از باز 
شدن راه برای صادرات کشاورزی و صنعت 

ما خوشحال نباشد؟ 
آیا  داشت:  ابراز  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
امروز در کشور ما کسی هست که از لغو 6 
قطعنامه ظالمانه علیه ملت ایران خوشحال 
است،  ایران  ملت  پیروزی  برجام  نباشد؟ 
جمهوری  نظام  سیاست  پیروزی  برجام 
تدبیر  پیروزی  برجام  است،  ایران  اسالمی 
پیروزی  برجام  است،  انقالب  معظم  رهبر 
مقاومت 10 - 12 ساله ملت ایران در برابر 

تحریم های ظالمانه است. 
وی با تاکید بر این که امروز باید از فضای 
تمام  گفت:  کنیم  استفاده  برجام  از  بعد 
انجام  برجام  از  بعد  که  خارجی  سفرهای 
می گیرد برای رونق اقتصادی کشور است، 
برای آن هستیم که در آسیا، اروپا، آمریکای 
التین، آفریقا و سراسر جهان بتوانیم رونق 
ایران  در  گذاری خارجی  و سرمایه  تجاری 

و آوردن فناوری های نوین را آماده کنیم. 
روحانی افزود: چرا باید کشورهای هم سن 
شان  صادرات  آسیا  منطقه  در  ما  سال  و 
در سال بیش از 200 میلیارد دالر باشد و 
صادرات ما ۵0 میلیارد دالر باشد؟ ایران با 
این  و  امن  ایران  استعداد،  با  ملت  عظمت، 
آیا  داریم،  انسانی و خدادادی  همه سرمایه 
باید در گندم ، ذرت ،برنج و شکر به دیگران 

نیازمند باشیم؟

روحانی: پیروزی برجام نتیجه تدبیر رهبری است

سردار سرتیپ جاللی، گفت: اینکه دشمنان ما 
حمالت زمینی علیه ایران را منتفی می دانند 
از لبخند سیاستمداران نیست، پشتوانه لبخند 

سیاستمداران ما قدرت دفاعی است.
دومین  در  جاللی  غالمرضا  سرتیپ  سردار 
جشنواره علمی سلمان فارسی که در دانشگاه 
امام حسین )ع( برگزار شده بود با گرامیداشت 
یاد شهدای انقالب، دفاع مقدس و شهدای حرم، 
اظهار کرد: این جشنواره با هدف ارزیابی علمی 
پدافند غیرعامل تشکیل شده است. موضوع 
پدافند غیرعامل موضوعی بسیار ساده و پیچیده 
است. از یک جهت ساده است چون موضوع 
دفاع در درون مفاهیم دینی ما است و از یک 
جهت پیچیده است، زیرا تحوالت حوزه جنگی 
را به دانش روز و پیشرفت علمی متصل می کند.

وی ادامه داد: خداوند در آیه ای از مردم دعوت 
می کند تا به توسعه قدرت و قوه خود بپردازند 
و در این راه از هر نوع سالح و تجهیزات برای 
تولید قدرت که بازدارندگی و صلح را تولید و 
دنبال می کند، استفاده کنند. آیت ا... مکارم در 
تفسیر این آیه گفته اند که منظور از قوه فقط 
نیروی انسانی نیست، بلکه منظور هر آن چیزی 

است که امروز قدرت خوانده می شود.
در  امروز  قدرت  مولفه های  گفت:   جاللی 
موضوعاتی مانند ژئوپلیتیک، حوزه سایبری، 
اقتصادی،  سیاسی،   ارتباطات،  علم  علمی، 
جمعیت و... وجود دارد. بر اساس تدبیر قرآن ما 

باید قدرتمان را در این حوزه ها افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: تولید قدرت، انباشت قدرت، 
دشمن  به  قدرت  تفهیم  و  قدرت  نمایش 
تشکیل دهنده پدافند غیرعامل هستند. قدرت 
باید  انباشت شود. سپس  و  تولید  باید  ابتدا 
قدرت نمایش داده شود. نشان دادن قدرت،  
کنترل و آمادگی منابع موضوع جدی است که 

باید به آن به خوبی پرداخته شود.
داد:  ادامه  غیرعامل،  پدافند  سازمان  رییس 
اینکه ما قدرت داشته باشیم ولی دشمن آن 
را نداند باعث می شود که او در توهم بماند و 

همین موضوع از بازدارندگی جلوگیری می کند؛ 
زیرا بازدارندگی یک مولفه ذهنی است. اگر به 
دشمن نشان داده شود که تا چه اندازه قدرت 
داریم باعث می شود که ذهن او نسبت به ما 
روشن شود و دچار اشتباهات نگردد. به طور 
مثال صدام دچار اشتباه محاسباتی در ارتباط با 
قدرت ما شده بود. امروز هم اگر قدرتمان را به 
نمایش نگذاریم ممکن است کشورهای دیگر 
همان محاسبات اشتباه را نسبت به ما داشته 
باشند. جاللی همچنین یادآور شد: پشتوانه 
لبخند سیاستمداران ما قدرت دفاعی است. 
اگر دشمنی قدرت ما را نفهمد ممکن است 
اشتباهاً به ما حمله ور شود، از این روست که 
تأکید می کنیم باید بخشی از قدرت خود را 
به نمایش بگذاریم، بخش دیگری را هم برای 

غافلگیری دشمن پنهان می کنیم.
وی افزود: امروز با تالش سربازان خستگی ناپذیر 
دفاعی  و  مسلح  نیروهای  بخش های  در 
توانسته ایم پیشرفت های خوبی داشته باشیم. 
اینکه توانسته ایم طرح هایمان را چه در مورد 
شهرک سازی ها و چه در مورد فضای مجازی، 
همچنین در مورد بخش های دریایی و هوایی 
به اجرا برسانیم نشان می دهد که ما در کار 

خود موفق بوده ایم.
همچنین  غیرعامل  پدافند  سازمان  رییس 
گفت: اینکه دشمنان ما حمالت زمینی به ایران 
را امروز منتفی  شده می دانند از لبخندهای 
سیاسی نیست، آنها می دانند کشور ما قدرتمند 
است و از لحاظ زمینی هیچ آسیبی نمی تواند 
به ما برساند. دشمنی به ابرقدرتی آمریکا با اوج 
سالح و تجهیزاتش در مورد محاسبات خود 
متوجه می شود که نمی تواند با جنگ زمینی 

به ایران آسیب برساند.
وی با اشاره به موضوع تهدید در بحث پدافند 
غیرعامل، خاطرنشان کرد: تهدید در پدافند 
غیرعامل با محوریت انسان ساخت بودن از این 
جهت مطرح می شود که پایه تهدیدات دشمن 
بر اساس فناوری و تولیدات دانش بنیان است. 
امروز می دانیم که سرعت تحول در تهدیدات 
پیش  سال  چند  تا  مثالً  است.  باال  بسیار 
مفهومی به نام تهدیدات سایبری نداشتیم اما 
حاال با طیفی از تهدیدات مواجه ایم که عموماً 

دانش بنیان و تکنولوژی محور هستند.
جاللی گفت:  تکنولوژی فرصت ایجاد تهدید 
را مهیا می کند؛ مثالً امروز یکی از مهمترین 
تکنولوژی ها در حوزه بانکداری است و همانطور 
که تجربه کردیم دشمن زمانی که بخواهد از 
همین حوزه جهت تهدید کشور مورد هدفش 

استفاده می کند.

اد      امه از صفحه1
اژه ای گفت: برخی می گویند اعدام در بحث 
مواد مخدر جواب نداده است. اول باید گفت ما 
نیز هیچ گاه نگفته ایم که همه باید اعدام شوند، 
ثانیاً کسانی که این سخن را می گویند حرف 
خود را بر چه استداللی بنا می کنند، زیرا اگر 
در بحث مواد مخدر، اعدام مطرح نبود، اکنون 

وضعیت به مراتب بدتر بود. 
باید  مخدر  مواد  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
مجموعه افکارها گرفته و نسبت به آن تحلیل 
انجام گیرد که تنها یکی از آنها اعدام بود، اما 
متأسفانه بقیه موارد به صورت دقیق اجرا نشد، 
مثالً در سال 76 قانون مبارزه با مواد مخدر 
تصویب شد و مقرر شد اردوگاه هایی ساخته 
شود و افراد به آنجا منتقل شوند که این امر 

محقق نشد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: همچنین در سال 
8۹ قانون قبل اصالح شد و قرار بر این شد 
که در جهت درمان معتادان اقدام شود، مثاًل 
کسانی که امکاناتی برای ترک ندارند تحت 
پوشش قرار گیرند که این متأسفانه عملی 
آخرین وضعیت  در خصوص  ای  اژه  نشد.  
فیشهای حقوقی گفت: دولت کل اسامی را 
در این رابطه اعالم نکرده است در قوه قضاییه 
هم کاری که شایسته این مسئله باشد انجام 
نشده است و راستی آزمایی این موارد هنوز 
انجام نشده و بنابراین حکمی در این خصوص 

صادر نشده است. 
محسنی اژه ای در ادامه درخصوص پرونده 
هما هودفر اذعان داشت: پرونده هودفر مفتوح 
صالح  پرونده  قاضی  که  زمان  هر  و  است 
شود.  می  داده  ارجاع  دادگاه  به  وی  بداند 
برخی متهمان شکایت هایی می کنند که 
اگر شکایت وارد باشد قابل رسیدگی است، 
البته اگر آمریکا همچون سایر کارهایش بخواد 
موضوعاتی از جمله شکایت ها را دنبال کند، 

افراد خوش بین به آمریکا باید لحاظ کنند.
نجومی  امالک  پرونده  خصوص  در  وی 
شهردای تهران و بازداشت یک خبرنگار در 
این پرونده گفت: حق افشای اطالعات سازمان 
بازرسی و یا پرونده ای که در مرحله مقدماتی 
جزئیات  بیان  امکان  و  ندارد  وجود  هست، 
نیست. در خصوص معماری نیوز هم بنا به 
هشدار برخی مسئوالن بازرسی گوشزدهایی 
به مدیرمسئول این سایت شده بود که مطالب 
در  ای  نامه  هم  تهران  شهردار  نشود.  افشا 
این خصوص نوشته بود، قوه قضاییه هم از 
دادستان کل خواستند جوانب امر را پیگیری 

جرمی  به  اگر  کشور  کل  دادستان  کنند. 
برسند، تخلف به دادسرا ارجاع می شود. با این 
حال گزارش دادستانی کل در مراحل نهایی 
است. وی همچنین با ارائه توضیحات بیشتر 
در رابطه با پرونده سایت معماری نیوز گفت: 
وثیقه  دارد که یک  پرونده دو شکایت  این 
صادر شده است و در دیگری هم قرار بازداشت 
موقت صادر شده است بنابراین در این پرونده 
دو قرار وثیقه و بازداشت موقت تعیین شده 
است و اگر بازداشت موقت به مرحله ای برسد، 

قابل تعیین تکلیف است.
آخرین  مورد  در  قضا  دستگاه  سخنگوی 
وضعیت پرونده فردی به نام قوچانی که در 
کرج اقدام به ارائه وثایق جعلی برای متهمان 
به  مربوط  پرونده  این  گفت:  می کرد،  مالی 
باند کالهبرداری بود که کیفرخواست صادر 
و پرونده به دادگاه رفته است و برای متهم 
اصلی پرونده اتهام فساد فی االرض مطرح شده 
و میزان کل کالهبرداری حدود ۵0 میلیارد 
تومان است. محسنی اژه ای گفت: این پرونده 
از جمله پرونده هایی است که با توجه به تعداد 
شاکیان زیاد برای اثبات جعل و کالهبرداری 

وقت زیادی را از دادگاه گرفته است.
غالمحسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
محسنی اژه ای در خصوص پرونده قضایی 
سرمایه  بانک  و  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
گفت: تاکنون 8 نفر در این خصوص بازداشت 

شده اند و پرونده در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: تحقیقات مرتبط با این پرونده 
همچنان ادامه دارد و ممکن است برخی از 
افراد بازداشت شده تا زمان رسیدگی نهایی با 
قرار آزاد شوند و حتی ممکن است برخی دیگر 

نیز تحت تعقیب قرار گیرند.
پایان درخصوص  قوه قضائیه در  سخنگوی 
پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده هنوز 
حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری 

نیز وجود نداشته است.

اژه ای خبر داد: 

برخورد شدید با قاچاقچیان مواد مخدر
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

پشتوانه لبخند سیاستمداران ما قدرت دفاعی است
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شاخص میزان خطر )ریسک( شهرهاي جهان
é محسن راعي

تاریخ بشر شاهد سریع ترین میزان تحول در جهان شده است. قدرت 
از غرب به سمت شرق متمایل شده است و تحوالت  اقتصادي جهان 

دیجیتال از انقالب صنعتي پیشي گرفته است.
تاریخ بشر شاهد سریع ترین میزان تحول در جهان شده است. قدرت 
از غرب به سمت شرق متمایل شده است و تحوالت  اقتصادي جهان 
دیجیتال از انقالب صنعتي پیشي گرفته است. ما در حال زیستن در جهاني 
هستیم که سیستمهاي تولید غذا، امور مالي و تولیدي به شدت به هم 
مرتبط هستند. این مسئله باعث افزایش بهره وري مي شود اما ممکن 
است سبب شوکهاي شدید با تاثیرات دراز مدت شود. فهم میزان خطرات 
و تاثیرات آنها بر اقتصاد شهرها هرگز تا به حال به این میزان حائز اهمیت 

نبوده است. 
شرکت بیمه گذاري لوید )Lioyd( بزرگ ترین مرکز خدمات تخصصي 
جهان  شهرهاي  آینده  در  رو  پیش  خطرات  میزان  خصوص  در  بیمه 
تحقیقات فراواني انجام داده است. در سال 201۵، بیش از نود اتحادیه 
تحت پوشش این شرکت بوده اند که تقریبا تمامي کسب وکارهاي دویست 
کشور جهان را شامل میشدند. لوید به همراه مرکز مطالعات ریسک دانشگاه 
کمبریج تحقیقات گسترده اي را در این خصوص انجام داده و شاخصهاي 
مهم خطر در جهان را مشخص نموده است. جامعه آماري این تحقیق ۳01 
شهر مهم در جهان است و حدود 18 خطر را مورد مطالعه قرار داده است.

اقتصاد  ، به میزان خطر در خروجي  لوید در بررسي شاخصهاي خطر 
لوید و مرکز  )GDP@Risk( شهرها توجه میکند. طبق تحقیقات 
مطالعات ریسک دانشگاه کمبریج، حدود 4.6 تریلیون دالر سرمایه در ۳01 

شهر جهان در معرض خطر قرار دارد.
تحلیالت نشان میدهد که سه روند مهم در حال شکل گیري است:

1.  اقتصاد نوظهور در آینده به علت رشد اقتصادي سریع دچار مشکل 
خواهند شد. طبق تحقیقات حدود 70 درصد از درآمدها ممکن است دچار 
این مشکل بشوند. این مسائل با عوامل و فجایع طبیعي شهرها ممکن است 
همسو شود. به عنوان مثال، زلزله به تنهایي ممکن است حدود ۵0 درصد 

ریسک در شهرهایي مانند لیما و تهران ایجاد کند.
2.  تهدیدات غیرمترقبه به شدت افزایش خواهند یافت. افت بازار، حمالت 
سایبري، قطع الکتریسیته و فجایع اتمي به تنهایي ممکن است یک سوم 

میزان این خطرات را تشکیل دهند.
۳. خطرهاي جدید و یا نوظهور: بیماري هاي همه گیر، طوفان هاي فضایي 
و بیماري هاي گیاهان. شهرهایي که ارزش سرمایه اي باالتري دارند، بیشتر 
نیز در معرض این مشکالت مالي خواهند بود. توکیو، سئول، نیویورک، 
هنگ کونگ، شانگهاي و لندن همه داراي اقتصادي هستند که ممکن است 

در معرض این خطرات قرار گیرند.
براي مقابله با بسیاري از این مشکالت شهرها مي توانند در سه حوزه ذیل 

فعالیت کند:
1.نوآوري: شهرها باید برنامه اي مدون در خصوص نوآوري، طراحي و آینده 

پژوهي در حوزه تهدیدات نوظهور داشته باشند.
2.همکاري: شهرها باید با دیگر شهرها همکاري داشته باشند تا بتوانند از 

تجربیات یکدیگر در خصوص تعدیل خطرهاي بالقوه استفاده نمایند.
۳.ارتباطات: هر شهري داراي سرمایه انساني عظیمي است که با ایجاد 

ارتباطات بهتر میتواند بهینه شود.
هدف اصلي، ایجاد شبکه مناسبي بین محققین با کارآفرینان و همینطور 
مرتبط ساختن هر دوي آنها با سرمایه داران و فراهم کنندگان کسب 
و کار بود. این فراهم کنندگان خدمات کسب و کار میتوانند هنگامي 
که محرکهاي اقتصاد محلي مانند امالک و مستغالت،معامالت بانکي و 
دفاعي با هم هماهنگ نبودند، باعث ایجاد شغل هایي با درآمد باال و 

توسعه منطقه اي شوند.

مصوبات محیط زیستی کمیسیون تلفیق برنامه ششم

نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم با تشریح مصوبات محیط زیستی 
الیحه برنامه ششم توسعه گفت که پیش از این در الیحه تقدیمی دولت 

تنها به چند حکم در مورد محیط زیست بسنده شده بود.
محمدرضا تابش نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و 
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
آنکه موضوع محیط زیست و آب در زمره  ایسنا اظهار کرد: علی رغم 
موضوعات خاص مدنظر در الیحه برنامه ششم توسعه بود که نپرداختن 
موثر به آن به بحران های احتمالی آینده منجر خواهد شد اما متاسفانه 
در متن الیحه تقدیمی توسط دولت تنها به چند حکم بسنده شده بود و 
سازمان برنامه و بودجه موارد اشاره شده در اسناد پشتیبان را برای نیل 

به مقصود کافی می دانست.
وی افزود: در رفت و برگشت الیحه در مجلس قبلی و فعلی مابین دولت 
و مجلس و نهایتا نظر رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان فصل الخطاب، 
خوشبختانه کار مقدماتی پیرامون موضوعات زیست محیطی و کشاورزی در 
کمیسیون کشاورزی و اتاق فکر فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار 
مجلس شورای اسالمی انجام پذیرفت و نهایتا در کمیته اقتصادی و زیربنایی 
کمیسیون تلفیق برنامه طی جلسات متعدد که نمایندگان محترم سازمان 
مدیریت نیز حضور داشتند، متن الیحه تقدیمی دولت و اسناد پشتیبان و 
پیشنهادات نمایندگان محترم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در 
جلسه مورخ یک آبان ۹۵ کمیسیون تلفیق با رای قاطع نمایندگان عضو، 
این پیشنهادات به تصویب رسید که امیدواریم حمایت قاطبه نمایندگان 

محترم را در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به دنبال داشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: جا دارد از زحمات و پیگیری های اعضای 
محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، فراکسیون محیط زیست، اعضای 
محترم کمیته اقتصادی و زیربنایی کمیسیون تلفیق برنامه مجلس و 
همچنین همراهی مدیران محترم سازمان برنامه و بودجه که در تصویب 

این موارد نقش آفرین بودند سپاسگزاری و تشکر شود.
تابش با اشاره به برخی نکات مهم در مصوبات امروز کمیسیون تلفیق 
یادآور شد: لزوم ارزیابی راهبردی محیط زیست )SEA( و ارزیابی اثرات 
زیست محیطی )EIA( برای پروژه ها و طرح های بزرگ که گام موثری در 
جلوگیری از تخریب محیط زیست خواهد بود، از جمله این موارد است. 
همچنین اهتمام به احیای مدیریت شایسته تاالب های کشور و برنامه ریزی 
با  زیست محیطی  برنامه های  اجرای  و  بحرانی  تاالب های  نجات  برای 

بهره گیری از ظرفیت های افراد حقیقی و حقوقی از دیگر نکات مهم است.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی برخی مصوبات 
دیگر کمیسیون تلفیق در حوزه محیط زیست را به این شرح اعالم 
زیست محیطی  بین المللی  تعهدات  نیاز  مورد  اعتبارات  تامین  کرد: 
جمهوری اسالمی ایران و پروژه های زیست محیطی مشترک با دولت ها 
و اشخاص حقیقی و حقوقی، نظارت موثر بر اجرای طرح های مدیریت 
جامع پسماند در عرصه محیط زیست طبیعی، شهرها و روستاها طی 
برنامه، اجرای طرح های جامع اطفای حریق در عرصه های  سال های 
بازچرخانی  و  تصفیه  جمع آوری،  تاسیسات  اجرای  کشور،  طبیعی 
تولیدی مقتضی و خدماتی،  و مدیریت پساب فاضالب در واحدهای 
عملیات غنی سازی جنگل در سطح 81۵ هزار هکتار، آبخیزداری در 
سطح 10 میلیون هکتار، بیان زدایی در سطح 1140 هزار هکتار، تهیه 
میلیون  سطح 1۳2  در  کشاورزی  اراضی  و  طبیعی  منابع  نقشه های 
هکتار طی ۵ سال برنامه، تعادل بخشی دام و مرتع ساالنه حداقل 10 
درصد، وضع تداخل در اراضی طبیعی ساالنه حداقل 10 درصد، اعمال 
برنامه مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیر 
دولتی، جایگزینی ساالنه 10 درصد موتورسیکلت های برقی به جای 
بنزینی، افزایش 100 هزار هکتار سطح کشت گیاهان دارویی در طول 
سال های برنامه و تکلیف دولت به ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها 

در پایان سال اول و اجرای آن در سال های بعد.

خودکفایی هسته ای ایران 
در سایه پیشرفتهای علمی

دستیار ویژه معاون رئیس جمهور: پیشرفت 
های علمی کشور سبب خودکفایی در صنعت 

هسته ای شده است
دستیار ویژه معاون رئیس جمهور در مراسم 
تخصصی  نمایشگاه  پنجمین  و  سی  افتتاح 
همه  گفت:  اتمی کشور  انرژی  دستاوردهای 
اندیشیده  ای  فناوری هسته  تدابیر در بحث 
وجود  ای  دغدغه  هیچ  اکنون  و  است  شده 
ندارد چرا که نه تنها برجام سبب کند شدن 
این روند نشد بلکه به پیشرفت های زیادی 

دست یافته ایم.
زارعان افزود: امروز آب سنگین اراک را عالوه 
بر تامین نیازهای کشور به آمریکا نیز صادر 

می کنیم.
با  که  کنیم  می  افتخار  امروز  گفت:  وی 

پیشرفتهای علمی به خودکفایی رسیده ایم.

کاهش هزینه های انتخابات با 
اجرای سیاست های کلی ابالغی

تهران  استانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون 
انتخاباتی  کلی  »سیاست های  این که  بیان  با 
دقیقاً دغدغه های اصلی کارشناسان و مدیران 
گفت:  است«  کشور  انتخاباتی  امور  از  مطلع 
برای عملیاتی شدن سیاست های ابالغی، هر 
سه قوه هماهنگ با هم کار را پیش ببرند و 
پای بند  سیاست ها  این  به  نظام  ارکان  همه 

باشند.
ایسنا  با  گفت وگو  در  چاوشی  شهاب الدین 
درباره سیاست های کلی انتخابات اظهار کرد: 
به عنوان یک کارشناس که قریب به ۳۵ سال 
انتخاباتی دارم عرض می  کنم که  تجربه کار 
سیاست  های ابالغی 18 گانه از سوی رهبری، 
دقیق و کارشناسی است و اگر مجموعه نظام 
را  سیاست  ها  این  تحقق  برای  جدی  عزم 
نظام  یک  شاهد  ما  باشند،  داشته  عمل  در 

انتخاباتی شفاف و کم  هزینه خواهیم بود.
ابالغ  کلی  سیاست  های  اینکه  بیان  با  وی 
رافع  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  شده 
بسیاری از مشکالت اجرایی انتخابات خواهد 
قوانین  سرعت  به  که  شرطی  به  افزود:  بود 
انتخابات اصالح شود و زمینه  های  با  مرتبط 
برداشت  های متعارض و تفسیر و تعبیرها از 
مقننه  قوه  برای  رهنمودها  این  برود.  میان 
و  راهگشاست  بسیار  قضائیه  و  مجریه  و 
انتخابات،  از فرارسیدن فصل  امیدواریم قبل 
سیاست  های  به  توجه  با  موجود  قوانین 
گیرد.  قرار  بازبینی  و  بازنگری  مورد  ابالغی 
قوانین  در  اصول مطرح شده  از  برخی  البته 
شده  لحاظ  نیز  گذشته  از  انتخاباتی  موجود 
که در واقع سیاست  های کلی ابالغی بر آنها 
نیز تأکید داشته است اما برای عملیاتی شدن 
سیاست  های ابالغی، هر سه قوه هماهنگ با 
هم باید کار را پیش ببرند و همه ارکان نظام 
التزام  و  پای بندی  اصول  بدان  رده ای  هر  در 

نشان دهند.
در  رهنمودها  این  اگر  شد:  یادآور  چاوشی   
قالب قانون مدون شکل بگیرد، راه  های تأویل 
و تفسیر شخصی و جناحی بر آنها بسته خواهد 
شد و در نتیجه قانونی مطابق با شرایط روز 
به تجارب سالیان  با توجه  نیازهای جامعه  و 
گذشته شکل خواهد گرفت که اجرای صحیح 
و دقیق آن به استقرار و تحکیم مبانی مردم 

ساالری دینی کمک خواهد کرد.
با  تهران  استانداری  معاون سیاسی اجتماعی 
هزینه  ها  تأمین  نحوه  دغدغه  اینکه  به  اشاره 
در  ثروتمندان  نقش  و  پول  تأثیرگذاری  و 
دغدغه  های  از  سیاسی  قدرت  شکل  گیری 
قدیمی متفکران سیاسی بخصوص امام راحل 
و  نفوذ  خطر  به  نسبت  بارها  و  است  بوده 
حاکمیت سرمایه و سرمایه  داران در نهادهای 
قدرت جمهوری اسالمی هشدار دادند اظهار 
کرد: این امر در بند چهارم  سیاست  های کلی 
ابالغی از سوی رهبری مورد عنایت قرار گرفته 
و شفاف  سازی وضعیت مالی داوطلبان حضور 
در عرصه رقابت  های انتخاباتی را خواستار شده 
از  انتخابات اخیر یکی  این مهم در  است که 
دغدغه های وزیر محترم کشور نیز بوده است.

17 کشته و زخمی بر اثر انفجار 
در ترکیه

رسانه های ترکیه اعالم کردند: بر اثر انفجار 
یک دستگاه خودرو در شهر بینگول در شمال 
این کشور یک نیروی پلیس کشته شد و 16 

نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از 
های  رسانه  از مسکو؛  اسپوتنیک  خبرگزاری 
ترکیه اعالم کردند بر اثر انفجار یک دستگاه 
خودرو در شهر بینگول در شمال این کشور 
یک نیروی پلیس کشته شد و 16 نفر دیگر 
نیز زخمی شدند.  خبرگزاری آناتولی ترکیه 
انفجار زمانی رخ داد که  این  اعالم کرد  هم 
از  عبور  حال  در  پلیس  دستگاه خودرو  یک 

کنار این خودرو بمب گذاری شده بود.
اعضای حزب کارگران کردستان )پ ک ک( 
که آنکارا آنها را تروریست می داند مظنون به 

انجام این حمله هستند.

یادداشتخبر

را  نفت  قیمت  کاهش  مسئله  انقالب  رهبر 
از  مستقل  کشورهای  بر  فشار  برای  ابزاری 
امریکا دانستند و تأکید کردند: ایستادگی و 
مقاومت عاقالنه و همراه با تدبیر در مقابل 
خواهد  به دنبال  را  پیروزی  یقیناً  فشارها، 

داشت.
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
مادورو  نیکالس  آقای  دیدار  در  اسالمی 
با اشاره به شکست  رئیس جمهوری ونزوئال 
منطقه  در  امریکا  سیاستهای  و  نقشه ها 
را  نفت  قیمت  کاهش  مسئله  آسیا،  غرب 
از  مستقل  کشورهای  بر  فشار  برای  ابزاری 
امریکا دانستند و تأکید کردند: ایستادگی و 
مقاومت عاقالنه و همراه با تدبیر در مقابل 
خواهد  به دنبال  را  پیروزی  یقیناً  فشارها، 

داشت.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به استفاده 
از سالح نفت برای تحمیل مشکالت کنونی 
کردند:  خاطرنشان  مستقل  کشورهای  بر 
کشورهای  برخی  که  زمانی  گذشته  در 
با  مقابله  به  خود  نفت  بستن  با  اسالمی 
به  غربی ها  برآمدند،  صهیونیستی  رژیم 
بهانه استفاده سیاسی از نفت جنجال به پا 
کشورها  همان  امروز  متأسفانه  اما  کردند، 
بعضی  و  اوپک  اعضای  برخی  همراهی  با 
از  نیز  خود  که  ما  منطقه  کشورهای  از 
این سیاستها زیان می بینند، در هماهنگی 
کامل با سیاستهای امریکا از نفت به عنوان 

سالح استفاده می کنند.
رهبـر انقـالب اسـالمی افزودنـد: می تـوان 

بـا در پیـش گرفتـن سیاسـتهای عاقالنـه 
و افزایـش همکاریهـا، بـر ایـن توطئه هـا و 

خصومتهـا فائـق آمـد.
در  امریکا  ماندن  ناکام  به  اشاره  با  ایشان 
غرب  منطقه  در  خود  سیاستهای  اجرای 
از  هنگفت  هزینه های  صرف  به رغم  آسیا 
منطقه،  کشورهای  بعضی  و  خود  جیب 
می کنند  خیال  برخی  کردند:  خاطرنشان 
که امریکا، شکست ناپذیر است در حالی که 
این تصور، خطایی بزرگ است و اشتباه های 
مکرر امریکایی ها در 1۵ سال گذشته، اکنون 
آنها را در منطقه به شدت زمین گیر و درمانده 

کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، اثرگذاری ونزوئال 
منطقه  در  استکباری  ضد  حرکتهای  بر 
امریکای التین را نشان دهنده ظرفیت باالی 

این کشور خواندند و با تأکید بر لزوم استفاده 
جنبش  بر  کشور  این  ریاست  فرصت  از 
به  تمایلی  غربی ها  افزودند:  غیرمتعهدها 
ندارند  افزایش تحرک جنبش غیرمتعهدها 
ولی کشورهای مستقل باید در نقطه مقابل 
خواست آنها حرکت کنند و در این صورت، 

آینده یقیناً بهتر از گذشته خواهد بود.
تصمیم  بر  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  جدی 
افزایش همکاریها با ونزوئال تأکید کردند و 
نقش مهم مسئوالن و وزیران دو کشور در 
یادآور  را  توافقات  دقیق  اجرای  و  پیگیری 

شدند.
در ایـن دیـدار که آقـای جهانگیـری معاون 
اول رئیـس جمهـوری نیـز حضـور داشـت، 
آقـای نیـکالس مـادورو رئیـس جمهـوری 

ونزوئـال با ابراز خرسـندی از سـفر مجدد به 
ایـران و مالقـات بـا رهبـر انقالب اسـالمی، 
گفـت: هوگـو چـاوز رئیـس جمهـور فقیـد 
را  آن  جایـگاه  و  ایـران  به خوبـی  ونزوئـال 
شـناخته بـود و همـواره از ایـران بـه عنوان 

کشـوری قدرتمنـد یـاد مـی کرد.
آقای مادورو با تمجید از مقاومت قدرتمندانه 
امریکا  دشمنی های  مقابل  در  ایران  ملت 
افزود: ملت ایران در حالی در کمال آرامش 
متأسفانه  که  کنند  می  زندگی  امنیت  و 
بسیاری از کشورهای منطقه و اطراف ایران 

در جنگ، تفرقه و ضعف به سر می برند.
کاهش  به  اشاره  با  ونزوئال  رئیس جمهور 
شدید قیمت نفت در دو سال گذشته، گفت: 
دشمنی های  و  مداخالت  آمریکا  امپریالیزم 
فراوانی علیه ونزوئال به کار بست اما ملت ما 
کرد  مقاومت  اقتصادی  این جنگ  برابر  در 
بحران  از  تدریج در حال خروج  به  واکنون 

اقتصادی هستیم.
آقای مادورو در ادامه با اشاره به رقابتهای 
آمریکا  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
خاطرنشان کرد: هر کدام از دو نامزد اصلی 
به  رو  دولت  شود،  برنده  آمریکا  انتخابات 
انحطاطی در آمریکا شکل خواهد گرفت که 
خواهد  خطرناک  بسیار  جهان  آینده  برای 

بود.
مذاکرات  همچنین  ونزوئال  جمهور  رئیس 
خود با مسئوالن جمهوری اسالمی را موفق 
دانست و افزود: باید تمام تالش خود را برای 

به نتیجه رساندن توافقات به کار بگیریم.

رهبر معظم انقالب: خیال شکست ناپذیری آمریکا خطایی بزرگ است

اد      امه از صفحه1
وی با بیان اینکه در فرم های مرسوم زمانی که 
یکی از مشخصات لحاظ نشود آن سیستم فرد 
را نمی پذیرد گفت: برای بررسی صالحیت های 
شورای  مجلس  نمایندگی  مانند  مهمی  پست 
اسالمی هیئت های اجرایی تکلیف دارند که دقت 
بیشتری کنند ، مدارک تحصیلی، سن و دیگر 

شرایط لحاظ شده باشد. 
افزود:  قانون اساسی  نگهبان  سخنگوی شورای 
هیئت های نظارت باید نظارت کنند نه اجرا البته 
چون شرایط حداقلی بود ممکن است آنان عذری 
داشته اند و می توانستند بیشتر به این مسئله 

دقت کنند. 
وی گفت: در سیاست های کلی انتخابات در این 
باره آمده است که ضرورت دارد شرایط روشن 
نویسی  نام  برای  و  گیرد  قرار  مدنظر  شفاف  و 
داوطلبان دقت بیشتری شود تا اختالف چندانی 
میان هیئت های اجرایی و نظارت وجود نداشته 

باشد. 
کدخدایی افزود: این موضوع در سیاست ها آمده و 
امیدواریم در مجلس نیز به تفصیل درباره آن بحث 

و قوانین متناسب با آن تصویب شود. 
وی درباره اعالم رد صالحیت ها نیز گفت: آنچه در 
گذشته انجام می شد این گونه بود که به وزارت 
کشور،  استانداری ها و فرمانداری ها اعالم می شد 
تأیید نشده است و شورای  صالحیت داوطلب 
نگهبان بر اساس بند 1 ماده 28 یا بند ۳ این ماده 

وی را رد صالحیت کرده است. 
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما در همان متن 
اعالم می شد که اگر علل و مستنداتی الزم دارید 
یا اگر مستندات دیگری برای تأیید صالحیت خود 
دارید می توانید به هیئت های نظارت استانی، 

شهرستانی یا شورای نگهبان مراجعه کنید.
کدخدایی گفت: معموالً  مراجعات در این زمینه 
به شورای نگهبان وجود داشت و ما نیز تالش می 
کردیم مستندات را به آنان توضیح دهیم و اگر 
مدارکی داشتیم ارائه می کردیم اما الزامی نبود به 

صورت مکتوب مستندات را اعالم کنیم. 
بر اساس سیاست های کلی  اکنون  افزود:  وی 
انتخابات در این زمینه الزام داریم و تکلیف شورای 

نگهبان مشخص است. 

در  که  ای  چهارگانه  مراجع  گفت:  کدخدایی 
انتخابات صالحیت ها را بررسی می کنند نیز باید 
علل و مستندات خود را برای ما ارسال و به عنوان 

دستگاه کارشناس دیدگاه خود را اعالم کنند. 
انجام  موقع  به  باید  ها  دستگاه  این  افزود:  وی 
وظیفه کنند تا شورای نگهبان بتواند به صورت 
شفاف علل رد صالحیت افراد را در اختیار آنان 

قرار دهد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید براینکه 
هیچ آماری از میزان هزینه کردهای انتخاباتی ثبت 
نمی شود، گفت: براساس قانون این میزان باید 
ثبت شود و حتی اگر اعالم نیز نمی شود باید ثبت 
شود تا معلوم شود مرز مجاز هزینه کرد را رعایت یا 

آن را رد کرده است.
عباسعلی کدخدایی درباره هزینه های نامتعارف 
نامزدهای انتخابات و شبهات موجود در آن گفت: 
به صورت موردی در ادوار گذشته شورای نگهبان 
به این موضوع ورود و هزینه های انتخاباتی را 
بررسی کرد و خود فرد هم آمد و درباره هزینه 
هایی که در آن حوزه انتخابیه کرده بود توضیح 
داد و مشخص شد که هزینه ها نامطلوب و فراتر 
از آن حدی است که صورت گرفته است در این 
میان شورای نگهبان تنها ابرازی که داشت بحث 
صالحیت ها بود البته این اتفاق بسیار حداقلی 
بود و نمی توانستیم همه حوزه ها را به صورت 

مشخص ارزیابی کنیم . 
وی افزود: برای مثال در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در هیچ جایی آماری ثبت و ضبط نشده 
است در صورتی که بر اساس قانون آمار هزینه 
کردهای انتخابی اگر برای عموم اعالم نمی شود 
حداقل در مرجعی طبق قانون ثبت شود که ما 
بدانیم چه مبلغی هزینه شده و آیا آن مرز مجاز 

رعایت شده یا فراتر رفته است. 
این بخش که در سیاست های  وی گفت: در 
ابالغی مقام معظم رهبری تهیه شده است بحث 
کمک های ناصواب بیگانگان است که ما هیچ 
گونه مالک و معیاری در گذشته نداشتیم اما همه 

این موضوعات پیش بینی شده است.
وی در توضیح چگونگی تشخیص کمک های 
مالی بیگانگان در انتخابات افزود: اگر ما مسیر 
دریافت کمک ها و هزینه ها را مشخص کنیم 
دریافتی  مسیر  دو  این  از  غیر  نتوانند  افراد  و 
برای هزینه های انتخاباتی شان داشته باشند به 
راحتی می توان این مسئله را احراز کرد که آیا 
این کمک از بیگانه دریافت شده یا هزینه های 
غیرمجاز کرده و یا دریافتی اش بیش از آن چیزی 
بوده که مقرر شده و این ها در الیحه تقدیمی 
معظم  مقام  ابالغی  های  سیاست  اساس  بر 
رهبری لحاظ شده است. کدخدایی درباره یکی 
دیگر از بندهای سیاست های ابالغی درخصوص 
منع ورود نیروهای نظامی به انتخابات گفت: ما 
در قانون فعلی انتخابات منع مداخله نظامیان را 
در انتخابات داریم که مجازات هایی هم برایش 

مقرر شده است اما در مجموع هم صحبت هایی 
در اتهام مداخالت نظامیان در انتخابات و هم در 
دستگاه های دولتی مطرح می شد بر این اساس 
برای تدوین و شفافیت بیشتر این مسئله در بند 
شانزدهم سیاست های ابالغی به صورت جامع 

مورد تائید قرار گرفت. 
بر این اساس عالوه بر ممنوعیت ورود نیروهای 
مسلح، قوای سه گانه اعم وزارتخانه ها ، دستگاه 
امنیتی،  اطالعاتی  های  دستگاه   ، تابعه  های 
سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی هم 

اضافه شده است.
بنابراین بند شانزدهم در برگیرنده همه جوانب 
دخالت بخش های مختلف کشوری و لشکری در 

امر انتخابات است.
وی درباره رعایت عدالت در انتخابات و استفاده 
از امکانات رسانه ملی اضافه کرد: دربحث رعایت 
عدالت در انتخابات در بندهای نخست سیاست 
های ابالغی با صراحت اشاره شده است اما رویکرد 
سیاست های کلی درباره بحث تبلیغات و استفاده 
برابر از امکانات دولتی که افراد باید طبق قانون 
استفاده کنند رویکرد عدالت محور است اما عدالت 
را باید در چارچوب شرایط اجتماعی تعریف کنیم. 
ای  رسانه  های  فعالیت  طبیعتا  گفت:  وی 
نمایندگان مجلس که اکنون در مجلس هستند 
یا رئیس جمهوری که هم اکنون در دولت است 
تبلیغاتی نیست و در چارچوب فعالیت های کاری 
در رسانه ها حضور می یابند اما باید سهمی را 
هم برای دیگران که در عرصه نیستند قرار دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان با ذکر این نکته که در 
قوانین فعلی تعریفی از تبلیغات انتخاباتی نداریم 
و مشخص نیست که آیا انجام وظیفه نماینده 
گفت:  نه؟  یا  است  تبلیغات  جمهور  رئیس  یا 
فقدان تعریف تبلیغات از دشواری هایی بوده که 
که  و هرچند  بوده ایم  مواجه  آن  با  در گذشته 
مصادیقی در قانون آمده است  اما معیاری نداریم. 
به عنوان مثال زمان تبلیغاتی مشخص شده است 

اما معیاری برای چیستی تبلیغات نداریم.
وی ادامه داد: آیا برگزاری میتینگ و یا سخنرانی 
در دانشگاه مصداق تبلیغات است؟ اگر یک هفته 
پیش از آغاز موعد تبلیغات داوطلب بدون تابلو در 
جایی سخنرانی کند مصداق تبلیغات است؟ قطعاً 
از جهت رسانه ای این کار تبلیغات بشمار می رود 

اما قانون در این باره ساکت است.
کدخدایی گفت: با رئیس مجلس شورای اسالمی 
مشورت هایی در این باره داشته ایم ولی هنوز وارد 
جزئیات نشدیم و مشورت کارشناسانه صورت 

نگرفته است.
وی درباره مجازات هایی که برای تخلفات انتخاباتی 
اظهار  است،  ابالغی ذکر شده  در سیاست های 
داشت: ما در قانون فعلی جرم انگاری حداقلی برای 
تخلف و تبلیغات زود هنگام داریم و اگر چنین 

اتفاقی رخ دهد قوه قضائیه برخورد می کند.
را  غیرواقع  تبلیغات  نگهبان  سخنگوی شورای 

بخشی از تخلفات انتخاباتی خواند و با اشاره به 
اینکه تنها ابزار برخورد با آن ردصالحیت داوطلب 
است، گفت: البته در این باره سازوکار منظمی که 
بتواند فعالیت نامزدها را رصد و تبلیغات غیرواقع 
و زودهنگام را مشخص کند نداشتیم. به عنوان 
مثال مشخص نیست آیا داوطلبی که وعده احداث 
فرودگاه در منطقه را می دهد تبلیغات غیر واقع 

انجام داده است؟
وی تصریح کرد: شاید در مورد انتخابات ریاست 
جمهوری بتوان با اخذ برنامه از نامزدها این موضوع 
را روشن کرد تا دستگاه های ذیصالح تشخیص 
نامزدهای  وعده های  و  تبلیغات  آیا  که  دهند 

ریاست جمهوری عملی است یا نه.
کدخدایی درباره بند سیزده سیاست های کلی 
در صورت  الزم  اقدامات  انجام  بر  که  انتخابات 
زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در 
منتخبان تاکید شده است و اینکه این روزها گفته 
می شود شورای نگهبان بعد از تایید صالحیت 
ندارد  ورود  حق  انتخابات  برگزاری  و  نامزدها 
گفت: یک نکته ای را ما دربحث انتخابات به ویژه 
انتخابات مجلس از آن غفلت کردیم و آن اینکه آیا 
افرادی که انتخاب می شوند فقط باید شرایط را 
برای ورود داشته باشند یا برای دوره چهارساله هم 

ضرورت دارد که لحاظ شود.
بر  هم  گذشته  در  نگهبان  شورای  افزود:  وی 
این  که  بود  معتقد  استصوابی  نظارت  اساس 
بررسی  درخصوص  نگهبان  شورای  صالحیت 
صالحیت ها تا پایان چهارساله وجود دارد اما 
عمال این موضوع لحاظ نمی شد و اختیارات 
شورای نگهبان تنها به زمان تصویب اعتبارنامه 
بر  اکنون  اما  شد  می  منتهی  منتخب  افراد 
اساس بند سیزده یک امر بسیار جامعی در نظر 
گرفته شده بدین مفهوم که نظارت بر حسن 
اجرای وظایف نمایندگی مورد تاکید قرار گرفته 
اینکه ما یک ساز و کاری را  است و ضرورت 
نمایندگی  شرایط  استمرار  بر  نظارت  برای 
اینکه  باشیم حال  در دوره چهار ساله داشته 
مرجعش کجا باشد و چگونه این کار انجام شود 
این منوط به سازو کاری است که مجلس در 

نظر خواهد گرفت.
وی گفت: بنابراین شورای نگهبان از گذشته هم 
رویه نظارتی اش را داشت و تا زمانی که صحت 
انتخابات اعالم نشده است می تواند نظرش را 
نسبت به صالحیت افراد اعالم کند و در گذشته 
هم این اتفاق افتاده است که فردی رای آورده 
باشد اما شورای نگهبان به علتی انتخاب آن فرد 
را ابطال کند در واقع بند سیزده سیاست های 
ابالغی جامع تر از قوانین گذشته است یعنی هم 
شرایط حاکم در شورای نگهبان را در نظر می 
گیرد و هم فراتر از آن بعد از تصویب اعتبارنامه 
که  دارد  ضرورت  هم  مجلس  در  نمایندگان 
سازوکاری برای نظارت بر استمرار آن شرایط 

وجود داشته باشد.

فضـای مجـازی را باید قبـول کنیم که مانند 
فضـای واقعی هـم قابـل اسـتفاده و منفعت 

اسـت و هـم می توانـد ایجاد آسـیب کند.
رئیـس مرکـز پیشـگیری و درمـان اعتیـاد 
شـبکه  اولیـن  راه انـدازی  از  بهزیسـتی 
اجتماعـی مجـازی ایرانی خبـر داد و گفت: 
ایـن شـبکه، همـان وایبـر ایرانی اسـت که 
قـرار بـود ایجاد شـود و اکنـون رایزنی های 
الزم بـا مخابرات برای پوشـش مناسـب آن 

انجام شـده اسـت.
سـرور  حمایـت  و  سـرعت  مـورد  در  وی 
ایـن شـبکه گفـت: سـازمان مخابـرات بایـد 
البتـه  باشـد کـه  را داشـته  همراهـی الزم 
رایزنی هـا انجام شـده، از نظر فنی و سـرعت 

اینترنـت، ایـن شـبکه حمایـت شـود.

تأثیـر  بـا  رابطـه  در  رضـازاده  مجیـد 
شـبکه های اجتماعـی بـر روی آسـیب های 
مجـازی  فضـای  در  گفـت:  اجتماعـی 
کارهـای بسـیاری انجـام شـده بـه طـوری 
که نشسـت کمیتـه علمی را طـی روزهای 

ایـن زمینـه داریـم. آبانمـاه در  4 و ۵ 
وی گفـت: فضـای مجـازی را بایـد قبـول 
کنیـم کـه ماننـد فضـای واقعـی هـم قابل 
اسـتفاده و منفعـت اسـت و هـم می توانـد 

ایجـاد آسـیب کند.
اسـت  ایـن  واقعیـت  گفـت:  رضـازاده 
هـا  شـبکه  ایـن  جلـوی  نمی توانیـم  کـه 
شـبکه های  کـردن  فیلتـر  و  بگیریـم  را 
چنـد  هـر  نمی کنـم،  تأییـد  را  اجتماعـی 
در جایـی ممکـن اسـت بـرای یـک مـدت 

مشـخص مناسـب باشـد، امـا اینکـه بـرای 
را  شـبکه ها  و  سـایت ها  بتوانیـم  همیشـه 

تأثیـر  و  نیسـت  امکانپذیـر  کنیـم  فیلتـر 
نمی گـذارد. هـم  مناسـب 

راه اندازی شبکه اجتماعی کامال ایرانی

کدخدایی: تالش می کنیم قانون جدید به انتخابات ریاست جمهوری برسد
تاکید برکشف منابع پول های کثیف درهزینه انتخابات
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 دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   11۵4 شعبه   ۹40۹۹82100800412 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹۵0۹۹70212۳0062۵ 
شاکی : اصغر جعفرزاده فرزند رشید 

متهم : محمد تقی تهندی بنشانی مجهول المکان 
اتهام : تحصیل یک دستگاه گوشی مسروقه 

رای دادگاه 
فاقد  تهندی  محمدتقی  علیه  رشید  فرزند  زاده  جعفر  اصغر  شکایت  در خصوص 
گوشی  دستگاه  یک  مسروقه  مال  تحصیل  بر  دایر  پرونده  در  بیشتر   مشخصات 
تلفن همراه مارک سامسونگ مدل گلکسی ای ۵ دادگاه با توجه به مجموع اوراق 
و محتویات پرونده شکایت شاکی  گزارش مرجع انتظامی اظهارات مطلعین عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه و دفاع از خود علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز دانسته و باستناد 
ماده 662 ق م ا مصوب 7۵ حکم بر محکومیت مشارالیه بتحمل سه سال حبس 
تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می نماید راي صادره 
غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
397581/م الف    رییس شعبه 1154 کیفري 2  مجتمع بعثت تهران

 حصر واثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه12    شماره  به  پلوان    داود  آقای 
۹۵06۵2/6۵۹ از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
تاریخ ۹1/7/24    در  به شماره شناسنامه 1074   پلوان   کامل  داده که شادروان 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
 داود پلوان ش م 1466۳24147 ت ت 1۳4۳ صادهر از اردبیل پسر متوفی
جعفر پلوان ش م 14612۵14۳۵ ت ت 1۳4۵ صادره از اردبیل پسر متوفی
علی پلوان ش ش 14612۵144۳ ت ت 1۳46 صادرهاز اردبیل پسر متوفی

عارف پلوان ش ش 1462060۹۳۵  ت ت 1۳48 صادره از اردبیل پسر متوفی
اکبر پلوان ش ش 14611۳۹708 ت ت 1۳۵۵ صادره از اردبیل پسر متوفی

محمد پلوان ش ش 14611۳۹716 ت ت 1۳۵7 صادره از اردبیل پسر متوفی
تعارف پلوان ش ش 1461۳70086 ت ت 1۳۵2 صادره از اردبیل پسر متوفی
طیبه پلوان ش م 14620۵77۹۹ ت ت 1۳40 صادره از اردبیل دختر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/84533 دبیر  شعبه  659 شورای حل اختالف مجتمع شماره 14   تهران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹10۹۹802۳6101080 شعبه 1124 دادگاه کیفری 2 تهران دادنامه 

 ۹20۹۹702۳2۵00۵81
شاکی : کاظم حیدری فرزند علی اکبر 

متهم : نیک روز کریمی  اتهام : خیانت در امانت و انتقال مال غیر
رای دادگاه 

در خصوص اتهام نیک روز کریمی مجهول المکان دایر بر خیانت در امانت و انتقال مال 
غیر حسب شکایت کاظم حیدری اجماال بدین توضیح که نامبرده یک دستگاه خودرو 
پراید بشماره ۵1۵د76ایران66 را جهت تعمیر به متهم سپرده است پس از مدتی مالک 
خود جهت تحویل خودرو به وی مراجعه که از تحویل خودرو امتناع و کاشف بعمل 
آمده است متهم موصوف خودرو را به دیگری منتقل و مرتکب بزه انتقال مال غیر شده 
است فلذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده کیفرخواست صادره از دادسرای تهران 
شکایت شاکی و مستندات ابرازی از سوی شاکی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و مستندا بماده 674 
ق م ا و ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده یک تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس و ارتشا و کالهبرداری حکم بر محکومیت مشارالیه بتحمل شش ماه 
حبس تعزیری بابت خیانت در امانت و یک سال حبس تعزیری بابت انتقال مال غیر و 
پرداخت معادل ارزش مال بعنوان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعالم می گردد در 
خصوص رد مال با توجه به استرداد خودرو به مالکش در این خصوص دادگاه با تکلیفی 
مواجه  نیست راي صادره غیابي ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع 

و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
397582/م الف    رییس شعبه 1124 کیفري 2  مجتمع شهید محالتی تهران

 حصر واثت 
دادخواست  به شرح  به شماره شناسنامه 1472۵   کریم محمدی منش    آقای 
به کالسه ۹۵0۵7۵/660  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اسداله محمدی منش  به شماره شناسنامه 11  در 
تاریخ  ۹4/12/2۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 کریم محمدی منش ش ش 00۵41461۳۵ ت ت 1۳۵1 صادره از تهران پسر 

متوفی
رحیم محمدی منش ش  ش007۵0۹0600 ت ت 1۳60 صادره از تهران پسر 

متوفی
سعید محمدی منش ش ش 0082204748 ت ت 1۳6۵ صادره از تهران پسر 

متوفی
معصومه محمدی منش ش م 00۵4146127 ت ت 1۳۵0 صادره از تهران دختر 

متوفی
زتهران دخت  ا  راضیه محمدی منش ش م 0064۳220۹ ت ت 1۳۵4 صادره 

رمتوفی
همسر  خمین  از  صادره   1۳2۵ ت  0۵۵۹48072۵ ت  م  نجاتی ش  نبی  کبری 

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
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چشم طمع واشنگتن به اموال ایران  در اروپا
و سیاست خارجی  ملی  امنیت  عضو کمیسیون 
مجلس، گفت: در شرایط کنونی شاهد هستیم که 
اموال  اقدام به غارت  از آن که  آمریکایی ها پس 
منقول و غیرمنقول ایران در کشورشان کردند، حال 
چشم طمع به اموال جمهوری اسالمی درکشورهای 

دیگر به ویژه کشورهای اروپایی دارند.
ا... فالحت پیشه در واکنش به شکایت   حشمت 
کشته شده  آمریکایی های  خانواده های  از  گروهی 
در حمالت بیروت از شرکتی آلمانی  برای دریافت 
خسارت میلیاردی از ایران با ادعای دست داشتن 
است  این  واقعیت  گفت:  این حمالت،  در  تهران 
که موج جدیدی برای غارت اموال و دارایی های 

جمهوری اسالمی در آمریکا به راه افتاده است.
نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته 
در آمریکا برای برداشت از اموال ایران خالف بیانیه 
الجزایر است، ادامه داد: بر اساس این بیانیه دولت 
آمریکا پذیرفته است که هم به عنوان دولت و به 
عنوان یکی آمریکایی، مانع طرح دعاوی تازه علیه 
ایران شود. وی ادامه داد: حال در شرایط کنونی 
دولت آمریکا نه تنها مانع از طرح دعاوی جدید 
علیه ایران نمی شود، بلکه افراد و گروه ها را به این 
امر تشویق می کند. فالحت پیشه افزود: هدف از 
سیاست و اقدامات جدید آمریکا این است که از 
گردش مالی جمهوری اسالمی ممانعت ایجاد کرده 
و نوعی بی ثباتی در اموال و دارایی ها کشورمان 
ایجاد شود. از طرف دیگر با توجه به روابط نظام 
قضایی آمریکا با گروه ها نومحافظه کار و البی های 
ضدایرانی در اروپا، آن ها سعی در بروز ناامنی در 

عرصه پسابرجام دارند.
گزارش کمیسیون امنیت ملی از برجام 

تقدیم هیات رئیسه مجلس شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
گزارش 6ماهه  ارسال  از  اسالمی  شورای  مجلس 

برجام به هیات رئیسه خبر داد.
سید حسین نقوی حسینی با بیان اینکه گزارش 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از برجام 
نهایی شده است، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس، 
کمیسیون امنیت ملی باید هر 6 ماه گزارشی از نحوه 
اجرای توافق هسته ای به صحن علنی ارائه کند، 
بر همین اساس تدوین اولین گزارش شش ماهه 

کمیسیون انجام شد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: با اتمام کار بر روی گزارش 6 ماهه و تهیه 
آن بر اساس چهار محور در نهایت تقدیم هیات 
رئیسه مجلس شد. وی تاکید کرد: هیات رئیسه 
قرائت گزارش برجام را در دستور کار صحن علنی 
قرار خواهد داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: همچنین سومین گزارش سه ماهه وزارت 
امورخارجه از برجام به کمیسیون ارسال شد که یکی 
از مبناهای تهیه دومین گزارش 6 ماهه کمیسیون  
برجام  اجرای  از  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 

خواهد بود.

تعیین نحوه بکارگیری مشموالن خدمت وظیفه در 
دستگاه های اجرایی و نهادهای غیردولتی

نمایندگان مردم در خانه ملت، چگونگی بکارگیری مشموالن خدمکت 
وظیفه در دولت، شهرداریها، نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه ها 

را مشخص کردند.
به نقل از خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
با  بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان درخصوص الیحه احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور با اصالح ماده ۳6 این الیحه با 144 رأی 
موافق، 1۵ رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 20۳ نماینده حاضر در 

صحن موافقت کردند.
گفتنی است براساس ماده ۳6 اصالحی الیحه مذکور؛ در زمان صلح با 
تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای دولت، شهرداری ها، 
دهیاری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولیدی 
به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی لیسانس و باالتر با استفاده از 
خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی 
کشور و پس از گذراندن دوره آموزشی نظامی تامین می شود.این نیازها 
از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعالم می 
گردد. حقوق مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات 
دستگاه به کارگیرنده تامین می شود.حداقل ۵0 درصد از نیروهای انسانی 
فوق که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا 

کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
براساس بند الحاقی ماده ۳6 الیحه مذکور؛ در صورت تایید فرمانده کل 
قوا صدر بند ۳ ماده 4۵ قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل اصالح 
و یک تبصره به آن الحاق می شود که براساس آن؛ بیست و چهار ماه 
آزادگی به دوازده ماه آزادگی، 2۵ درصد جانبازی به 10 درصد، ۳0 ماه 
سابقه حضور در جبهه به 12 ماه سابقه حضور در جبهه تبدیل می شود.

همچنین براساس تبصره این ماده؛ فرزند شهید مشابه جانباز ۵0 درصد 
محسوب می شود. گفتنی است نمایندگان با حذف بند الحاقی ماده 26 
با ۵0 رأی موافق، 88 رأی مخالف و 1۵ رأی ممتنوع از مجموع 204 

نماینده حاضر در صحن مخالف کردند.

خودکفایی گندم نباید به قیمت بدهکاری کشاورز 
به بانک ها تمام شود

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس با بیان اینکه بدعهدی در پرداخت 
بهای گندم عاملی برای توقف تکرار خودکفایی در سال جدید به شمار می 
آید،گفت: خودکفایی گندم نباید به قیمت بدهکاری کشاورز به بانک ها تمام 
شود. مجیدکیان پور درباره وضعیت تولید گندم درکشور،گفت:خودکفایی 
در تولید گندم نباید به قیمت عدم پرداخت بهایکشاورز تمام شود،بلکه 
باید قبل از تولیدگندم با برنامه ریزی جامع تولیدی برای پرداخت بهای 
محصوالت دولت تدارکات ویژه ای را اتخاذ کند تا کشاورز با اطمینان 

خاطر مبنی برفروش محصوالت به  کاشت،داشت و برداشت بپردازد.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 40 درصد 
بهای گندمکاران در درود و ازنا پرداخت نشده است، تصریح کرد:برای 
حمایت از تولید داخلی باید بهای کشاورز در گام نخست پرداخت شود تا 

کشاورز انگیزه تولید را از دست ندهد.
وی ادامه داد:گندم جز کاالهای استراتژیک است که رسیدن به خودکفایی 
دراین عرصه برای ما امری بسیار مهم تلقی می شود؛اما برای تداوم پایداری 
در تولید محصولی همچون گندم باید قبل از تولید برنامه ریزی  برای 
تنظیم وضعیت اقتصادی گندمکاران نیز ترسیم شود تا بتوان عالوه بر بی 
نیازی در محصوالت استراتژیک،تولیدکننده را  نیز از شرایط بازار راضی 

نگه داریم.

خبرخبر

نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعتقاد دارند به 
دلیل ناامنی های ایجاد شده در ترکیه، گردشگران 
ایرانی باید از مسافرت به این کشور پرهیز کنند و 
نسبت به جدی گرفتن هشدار سفارت کشورمان در 

آنجا اهتمام بیشتری داشته باشند.
خانه ملت؛ ترکیه، کشوری زیبا که امروزه به عنوان 
یکی از مقاصد مهم گردشگری در دنیا محسوب 
می شود. مقصدی که شاید بسیاری از ایرانیان نیز 
برای تفریح به آنجا مسافرت کرده و تجربه حضور 
در این کشور را داشته اند اما این روزها تب و تاب 
تحوالت سیاسی داخلی این کشور و منطقه موجب 
خود  گردشگران  به  مختلف  کشورهای  تا  شده 

هشدار دهند تا از سفر به ترکیه پرهیز کنند.
چندی پیش بود که به دلیل تحوالت سیاسی این 
کشور، ممنوعیت سفر به کشور ترکیه از سوی ایران 
و تعدادی دیگر از کشورها اعمال شد؛ موضوعی که 
صنعت گردشگری ترکیه را تضعیف کرد و موجب 
شد تا مسئوالت ترکیه از ایران درخواست کنند این 

ممنوعیت را لغو کند.
پس از ایجاد آرامش، روند اعزام مسافر به ترکیه 
دلیل  به  مجددا  که  جایی  تا  شد  گرفته  سر  از 
تنش های سیاسی این کشور با همسایگان خود، 
سفارت کشورمان در ترکیه به گردشگران ایرانی 
اعالم هشدار کرد زیرا  سازمان اطالعات و امنیت 
ترکیه و استانداری آنکارا از احتمال وقوع عملیات 

تروریستی اطالع داده اند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در خصوص پرهیز از مسافرت به ترکیه 
گفتند و نسبت به جدی گرفتن هشدار سفارت 
کشورمان در ترکیه توسط مسافران ایرانی تاکید 

کردند که در ادامه می خوانید.
هشدار در مورد سفر گردشگران به ترکیه بر اساس 
ارزیابی های دقیق و دریافت اطالعات مختلف است

فرهنگی  میراث  فراکسیون  رییسه  هیأت  عضو 
مجلس معتقد است هم اکنون بدلیل عدم وجود 
جان  برای  تضمینی  ترکیه،  در  آرامش  وضعیت 
مسافران ایرانی وجود ندارد لذا انتخاب مقاصد دیگر 

از بروز خطر جلوگیری می کند.
توجه  ضرورت  ضمن  الشکی  احمدی  قاسم 
گردشگران ایرانی به هشدارهای سفارت کشورمان 
در ترکیه در مورد احتمال وقوع عملیات تروریستی 
که سازمان اطالعات و امنیت ترکیه و استانداری 
آنکارا اطالع رسانی کرده است، گفت: اگر به موراد 
امنیتی توجه نشود، نتیجه و عاقبت سفر به این 

کشور مشخص نخواهد بود.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه هم اکنون تضمینی برای 
جان گردشگران ایرانی در ترکیه وجود ندارد، اظهار 
کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  اطالعیه های  کرد: 
ترکیه،  به  سفر  انداختن  تعویق  به  درخصوص 
اطالعات  دریافت  و  دقیق  ارزیابی های  اساس  بر 
مختلف است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
وی با اشاره به حوادث رخ داده برای چند گردشگر 
ایرانی در ترکیه طی روزهای گذشته، ادامه داد: 
اعزام  ممنوعیت  پی  در  ترکیه  کشور  مسئوالن 
گردشگران ایرانی، درخواست های زیادی به منظور 
برقراری مجدد تورهای مسافرتی ایرانیان بر اساس 
ثبات شرایط موجود در آن کشور و اعالم وجود 
فضای امن برای گردشگران خارجی داشتند لذا 
هم اکنون باید نسبت رخداد هر حادثه ای پاسخگو 

باشند. احمدی الشکی با بیان اینکه هم اکنون 
آزادسازی  عملیات  در  شرکت  دنبال  به  ترکیه 
منطقه موصل عراق است لذا می توان اذعان کرد 
که وضعیت آرامش در ترکیه وجود ندارد، تصریح 
کرد: تورهای گردشگری داخلی می توانند مقاصد 
دیگری را به گردشگران ایرانی معرفی کنند تا از 
رییسه  هیأت  عضو  شود.  جلوگیری  خطر  بروز 
صنایع  گردشگری،  فرهنگی،  میراث  فراکسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  و  دستی 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در صورت بروز رخدادی 
ترکیه،  در  ایرانیان  برای  جانی  حوادث  خصوصا 
دیگر نمی توان ان را جبران کرد لذا سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید اطالع 
رسانی دقیق و به موقعی در این زمینه داشته باشد 
تا گردشگران با آگاهی از شرایط، این کشور را برای 

مقصد تفریح انتخاب کنند.
عضو هیأت رییسه فراکسیون میراث فرهنگی و 
گردشگری مجلس با اشاره به اینکه هشدار سفارت 
از جان  راستای حفاظت  آنکارا در  در  کشورمان 
دستگاه  هشدار  گفت:  است،  ایرانی  گردشگران 
گردشگران  سفر  برای  حجت  اتمام  دیپلماسی، 

ایرانی به ترکیه است.
درگیری  اینکه  به  اشاره  با  نانواکناری  ولی ا... 

نیروی های عراقی با داعش در موصل موجب شده 
تا وضعیت امنیت در کشور ترکیه تحت تاثیر قرار 
بگیرد، گفت: داعشی ها با توجه به وضعیت موجود 
حتما دست به اقدامات و عملیات های تروریستی 
می زنند تا شرایط را به نفع خود رقم بزنند؛ از این 
رو ممکن است کشورهای اطراف عراق مانند ترکیه 

تحت تأثیر این اقدامات قرار بگیرند.
مجلس  در  فریدونکنار  و  بابلسر  مردم  نماینده 
شورای اسالمی ضمن تاکید بر اینکه اطالعیه و 
هشدار سفارت کشورمان در آنکارا مبتنی بر شرایط 
کنونی کشور عراق و ترکیه و در راستای حفاظت از 
جان گردشگران ایرانی است، اظهار کرد: بر اساس 
هشدار مقامات کشورمان در ترکیه، هموطنان مان 
در صورت ضروری نبودن سفرشان، سفر خود را به 
تعویق بیاندازند و هشدار دستگاه دیپلماسی، اتمام 
حجت برای سفر گردشگران ایرانی به ترکیه است.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه کشورمان نقش 
اساسی در اطالع رسانی و جلوگیری از بروز خطر 
بر عهده دارد،  ایرانی در ترکیه  برای گردشگران 
تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری می تواند با آگاهی بخشی و تبلیغات 
به سایر مقاصد گردشگری  را  مناسب، مسافران 
راهنمایی کند. نانواکناری با اشاره به اینکه رکن 
اساسی اقتصاد ترکیه متکی به حضور گردشگران 
است لذا این کشور اهتمام جدی به ایجاد شرایط 
مناسب برای گردشگران دارد، ادامه داد: باید اذعان 
کرد که مسئوالن ترکیه باید شرایط امنی برای 

حضور گردشگران خصوصا ایرانیان ایجاد کنند.
فرهنگی،  میراث  فراکسیون  رییسه  هیأت  عضو 
گردشگری، صنایع دستی و مناطق آزاد مجلس 
که  موضوع  این  شدن  یادآور  با  اسالمی  شورای 
می توان از فرصت کنونی بهره برد و گردشگران را 
به بازدید از مناطق گردشگری جذاب و گوناگون 
داخلی ترغیب کرد، خاطرنشان کرد: جاذبه هایی 
در ایران گردی وجود دارد که در هیچ کشور دنیا 
وجود ندارد و این امر باید در دستور کار مسئوالن 

قرار بگیرد.

ترکیه روی موج ناامنی؛

 گردشگران ایرانی هشدار دستگاه دیپلماسی را جدی بگیرند

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹81۹46۳00776شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

بهشهر تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹71۹46۳0040۵
خواهان : آقای اسکندر مسعودی هزار جریبی فرزند محمد مهدی به نشانی بهشهر – 

روستای سارو – خ شهید امامی – جنب مسجد امام علی )ع( – منزل شخصی 
خوانده : آقای علی بابا وند فرزند عزیز به نشانی تهران – اسالمشهر – مرکزی – اسالمشهر 

– شهرک صنعتی چیچکلو کوچه 2 پالک 122سبزی پاک کنی بابا وند 
خواسته : مطالبه وجه چک 

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای اسکندر مسعودی هزار جریبی فرزند 
محمد مهدی بطرفیت خوانده آقای علی باباوند فرزند عزیز بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 
1۳0/000/000ریال با احتساب تاخیر تادیه و خسارات دادرسی ، با توجه به محتویات 
پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان تصویر مصدق یک فقره چک بشماره 660620 
مورخه ۹4/۹/20 به مبلغ 1۳0/000/000ریال عهده بانک ملی ایران و گواهینامه عدم 
پرداخت از بانک محال علیه می باشد و بقاءاصول و مستندات مذکور در ید مدعی داللت 
بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و خوانده دفاع 
موثری درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی برابرائت ذمه خود اقامه وارائه نکرده 
اند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با ستناد مواد ۳10،۳1۳،۳12قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 

76/۳/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1۹8 ، ۵1۵،۵1۹
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 1۳0/000/000ریال به عنوان اصل خواسته با نضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و از باب تسبیت به پرداخت خسارت 
دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20روز قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان می باشد .
ابوالقاسم اندی- دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر  م.الف 950551

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
/دوم  اول  1۳۹۵،6،17هیات  1۳۹۵60۳1600100۵166مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  بشماره  علی  گلیانهمحمد  فرجی  کرمعلی  متقاضیآقای  بالمعارض 
۳۳6صادره ازکرمانشاهدر یک باب ساختمانبه مساحت2۵۵متر مربع در قسمتی از 
پالک ۳40 فرعی از ۳66 اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک رسمی 
آقای جعفر جالل دولتشاهی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به  فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  نوبت  در دو 
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 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵،07،17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵،08،۳

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

دادنامه
– ک  فرهنگیان  بدره- کوی  نشانی  به  – حسین  بهروز حاتمی ف  آقای  شاکی: 

دانش- مدعی العموم دادستان عمومی و انقالب دره شهر 
متهم: آقای پیمان احمدی ف- کرم میرزا به نشانی مجهول المکان

اتهام: ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین 
گردشکار: دادسرا بشرح کیفرخواست شماره ۹۵104۳086۳600264 درخواست 
مجازات متهم فوق الذکر را نموده با وصول پرونده به این دادگاه به کالسه باال ثبت 
در وقت فوق العاده دادگاه جلسه دادرسی را تعیین و با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان 

بشرح ذیل مبادرت به صدور و انشای رای می نماید.
رای دادگاه- بشرح کیفرخواست شماره ۹۵104۳086۳600264 مورخ ۹۵/4/26 
صادره از دادسرای دره شهر آقای پیمان احمدی، مجهول المکان متهم است به 
که  توضیح  این  با  حاتمی  بهروز  آقای  به  نسبت  توهین  و  تلفنی  مزاحمت  ایجاد 
ارسال پیامک های  با  بیان نموده که شخصی  با طرح شکایتی در دادسرا  شاکی 
حسب  اینکه  به  عنایت  با  علیهذا  نموده،  مزاحمت  ایجاد  وی  برای  آمیز  توهین 
ماده 1۳1 قانون مجازات اسالمی در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای 
عناوین متعدد مجرمانه باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد و در ما 
نحن فیه مجازات اشد صرفا توهین تشخیص داده و با عنایت به شکایت شاکی، 
پاسخ استعالم بعمل آمده از شرکت مخابرات و سایر قرائن و امارات اتهام وی به 
نظر محرز و مسلم است مستندا به مواد 608 قانون تعزیرات متهم را به تحمل 74 
ضربه شالق تعزیری در اتاق اجرای احکام کیفری محکوم می نماید. رای صادره 
غیابی ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه از دادگاه سپس ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری 2 دره شهر – مظاهر عادل نیا

آگهی فقدان سند
دفترخانه  شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ  تسلیم  با  رضایارویسی  عظیم  آقای 
پالک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  خمینی  ۳4۵بندرامام 
40/20267واقع دربخش نه/۹دردفترالکترونیکی 1۳۹۵20۳1700800167۹ بنام 
ایشان ثبت و سند مالکیت صادروتسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده 
لذا به دستورتبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
سند  وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  هرکس  که  شود  می  آگهی  نوبت  یک  عموم 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشاراین آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد ودرغیر اینصورت پس ازسپری شدن مدت 
قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهد شد. شماره م 

الف:)16/1076( 
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

آگهی ابالغ
خواهان صاحبعلی فتح اله پور دادخواستی به طرفیت خوانده علی احمدی فرزند  
محمد به خواسته صدور حکم براثبات و تایید و تنفیذ بیع و احراز مالکیت و الزام 
به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان ماکونموده 
در  واقع  ماکو  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
شهرستان ماکو – بلوار شهید قنبری ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹844۵۵200478 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی برای آن بتاریخ ۹۵/0۹/28 ساعت 12 ظهر تعیین 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  درخواست خواهان  بعلت   . است  شده 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

نسخه ثانی را دریافت و در وقت مقرر فوق در دادگاه حاضر گردد .
اللهیاری- رییس شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان ماکو 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
پالک 1۵4 اصلی بخش 12 استان لرستان شهرستان 

دلفان موسوم به نورآباد علی میرزایی
مورخ   1۳۹460۳2۵00۳00817۳ شماره  1-برابررأی 
1۳۹4/0۹/22 به تقاضای آقای خدامراد منصوری نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و 
بلوک به مساحت 167۵ متر مربع قسمتی از پالک 1۵4 
اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان 

خروجی ازمالکیت مالک اولیه آقای کرمشاه منصوری 
2-برابررأی شماره 1۳۹460۳2۵00۳008171 مورخ 

منصوری  علی  محمد  آقای  تقاضای  به   1۳۹4/0۹/22
نورآبادی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
کارگاه تیرچه و بلوک سازی به مساحت 167۵ متر مربع 
استان   12 بخش  در  واقع  اصلی  ازپالک1۵4  قسمتی 
لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت مالک اولیه 

آقای کرمشاه منصوری
مورخ  شماره 1۳۹460۳2۵00۳0006۳6  برابررأی   -۳
1۳۹4/04/1۳ به تقاضای آقای علی حسین مرادی نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
60 متر مربع قسمتی از پالک 1۵4 اصلی واقع در بخش 
12 استان لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت 

مالک اولیه آقای منصور منصوری

مورخ  شماره 1۳۹460۳2۵00۳0006۳0  برابررأی   -4
1۳۹۵/04/1۳ به تقاضای آقای فیروز نورائی نسبت به 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 224/۵0 متر مربع 
قسمتی از پالک 1۵4 اصلی واقع در بخش 12 استان 
لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت مالک اولیه 

آقای شگرعلی نوری
مورخ   1۳۹460۳2۵00۳0006۳2 شماره  ۵-برابررأی 
1۳۹۵/04/1۳ به تقاضای آقای احسان نوری نسبت به 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 176/41 متر مربع 
قسمتی از پالک 1۵4 اصلی واقع در بخش 12 استان 
لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت مالک اولیه 

آقای مالکین عرفی

مورخ  شماره 1۳۹460۳2۵00۳000624  6-برابررأی   
به  نسبت  ترک  عباس  آقای  تقاضای  به   1۳۹۵/04/1۳
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 164/11 متر مربع 
قسمتی از پالک 1۵4 اصلی واقع در بخش 12 استان 
لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت مالک اولیه 

آقای مستعلی زارعیان
مورخ  شماره 1۳۹460۳2۵00۳0007۹۳  برابررأی   -7
1۳۹۵/0۵/06 به تقاضای آقای پیرولی پنجی نسبت به 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 77/61 متر مربع 
قسمتی از پالک 1۵4 اصلی واقع در بخش 12 استان 
لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت مالک اولیه 

آقای رستم منصوری

مورخ   1۳۹460۳2۵00۳0006۳4 شماره  8-برابررأی 
1۳۹۵/04/1۳ به تقاضای آقای ولی غفوری نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت به مساحت 60 
متر مربع قسمتی از پالک 1۵4 اصلی واقع در بخش 12 
استان لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت مالک 

اولیه آقای منصور منصوری
مورخ  شماره 1۳۹460۳2۵00۳000۵۹1   ۹-برابررأی 
شریفی  همتی  فریبا  خانم  تقاضای  به   1۳۹۵/04/06
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 201/20 
متر مربع قسمتی از پالک 1۵4 اصلی واقع در بخش 12 
استان لرستان شهرستان دلفان خروجی ازمالکیت مالک 

اولیه آقای مستعلی زارعیان 

رسیدگی و تایید و انشاء گردید. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  در صورتی که 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم دارند 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 سند مالکیت صادر 

خواهد شد م الف 2۳6
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دلفان -  امیرحسین خلیلی
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/7/18  تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/8/3

از  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب 
تخلفات مرکز نگهداری از معلوالن امام علی در 
ارایه خدمات انتقاد کرد وگفت: به عقیده مسئوالن 
سازمان بهزیستی مدیریت مجموعه کلکسیونی از 

تخلفات را انجام داده است.
علی رستمیان درخصوص برخی اخبار مطرح شده 
مبنی بر تخلفات وزارت کار و سازمان بهزیستی در 
مرکز نگهداری ازمعلوالن امام علی ) ع(، گفت: 
اسناد و مدارکی مبنی بر تخلفات صورت گرفته در 
ارایه خدمات به معلوالن این مرکز به کمیسیون 
ارسال شد و نمایندگان به دنبال طرح این مدارک، 

بازدیدی را از این مرکز انجام دادند.
نماینده مردم دلفان درمجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه درخصوص تخلفات این مرکز 

اسناد و مدارک مانند عکس و فیلم به کمیسیون 
ارسال شده است، افزود: با پیگیری های صورت 
گرفته مشخص شد که متاسفانه خدمات دهی 
انجام می  این مرکز بسیار ضعیف  به معلوالن 
شود، ضمن اینکه مسئوالن این مرکز به معلوالن 
برای کسب درآمد  ابزاری  به دید  دراین محل 
اینکه خدمات  از  انتقاد  با  وی  کنند.  می  نگاه 
بهداشتی و رفاهی قابل قبولی به معلوالن این 
مرکز ارایه نمی شود، تصریح کرد: خوشبختانه 
تخلفات صورت گرفته دراین مرکز را که حتی 
رییس سازمان بهزیستی و مدیرکل بهزیستی 

استان تهران نیز تایید می کنند و به اطالع وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است؛ البته 
بهزیستی  سازمان  رییس  با  تماسی  طی  وزیر 
کردند،  مطرح  را  نشستی  برگزاری  تقاضای 
این  به  بهزیستی  سازمان  مسئوالن  بنابراین 
موضوع واقف هستند که تخلفاتی دراین مرکز 

انجام شده است.
با تاکید براینکه به عقیده مسئوالن  رستمیان 
سازمان بهزیستی مدیریت مجموعه نگهداری از 
معلوالن امام علی )ع ( کلکسیونی از تخلفات را 
انجام داده است، گفت: به رغم اینکه وزیر تعاون، 

کار ورفاه اجتماع دستور رسیدگی به این موضوع 
متاسفانه  اما  کردند  مطرح  صریح  طور  به  را 
تاکنون بنا به دالیلی بررسی و اصالحات دراین 
مرکز با تاخیر روبه رو شده است یعنی واگذاری 
این مرکز به فرد واجد شرایط برای مدیریت و 
نشده  انجام  کنون  تا  معلوالن  امور  ساماندهی 
است. این نماینده مردم درمجلس دهم با انتقاد 
با  مرکز  این  نامناسب مسئوالن  برخوردهای  از 
معلوالن و حتی نمایندگان بازدید کننده، افزود: 
رییس  با  نمایندگان  پیش  چندی  نشست  در 
سازمان بهزیستی وی قول داد که در اسرع وقت 
مدیریت فعلی این مرکز را از سمت خود عزل و 
مدیریت این مجموعه را به یک تیم و فرد دیگری 

واگذار کند.

تخلفات مرکز نگهداری از معلوالن امام علی)ع( در ارایه خدمات به معلوالن؛

 بهزیستی پاسخگو باشد
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توانمندی اقتصادی زنان 
سرپرست خانوار جز الویت های 

بهزیستی

کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
گفت: بهزیستی درصدد است تا پیگیری وضعیت 
زنان آسیب دیده را پس از ترخیص به کلینیک های 
مددکاری واگذار کند تا با حمایت کلینیک ها مانع 

ورود مجدد زنان به دامن آسیب شود.
حبیب ا... مسعودی فرید اظهار کرد: بسیاری از زنان 
ویژه پس از ترخیص جا و مکانی ندارند و در بسیاری 
از مواقع به همین دلیل در مراکز بهزیستی باقی 
می مانند. به این ترتیب با اختصاص ودیعه مسکن به 
آنها با نظارت بهزیستی دارای مسکن شده و فرایند 
پیگیری پس از ترخیص برای آنها ادامه می یابد؛ 
درحال حاضر نیز در نظر داریم با واگذاری پیگیری 
کلینیک های  به  ویژه  زنان  ترخیص  از  های پس 

مددکاری، این فرآیند را در کشور بهبود بخشیم.
وی درخصوص میانگین سنی این زنان نیز اظهار 
مراکز  در  حاضر  ویژه  زنان  سنی  میانگین  کرد: 

بهزیستی کمتر از ۳0 سال است.
کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
زنان  به  بهزیستی  خدمات  درخصوص  همچنین 
آسیب دیده نیز اظهار کرد: در حال حاضر 24 مرکز 
در کشور به زنان آسیب دیده ارائه خدمت می کنند و 
به دنبال آن هستیم تا خدمات کامل جسمی، روانی، 

اجتماعی و اقتصادی را به آنان ارائه دهیم.
فرید ادامه داد: بهزیستی درخصوص زنان ویژه و 
آسیب دیده اولویت خدمات خود را بر ابعاد جسمی، 
روانی و توانمندی درونی آنها متمرکز کرده و پس 
زنان  از  گروه  این  اقتصادی  توانمندی  به  آن  از 
زنان  که درخصوص  در حالیست  این  می پردازند 
توانمندی  بر  بهزیستی  اولویت  خانوار  سرپرست 

اقتصادی آنان است.
وی تصریح کرد: زنان آسیب دیده معموال 6 ماه تا 
یکسال می توانند در مراکز بهزیستی حضور داشته 
باشند و همچنین در برخی از مراکز در جهت حرفه 

آموزی آنها نیز تالش می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در 
ادامه ضمن تاکید بر آنکه تمامی این افراد با حکم 
دارند  را  بهزیستی  مراکز  در  اجازه حضور  قضائی 
در  عمدتا  بهزیستی  مراکز  در  حاضر  زنان  گفت: 
گروه قربانیان و معموال از خانواده های فقیر و ضعیف 
هستند زیرا سردسته های آنها مجرم شناخته شده و 

با آنها برخورد قضایی می شود.
فرید در پایان گفت: تمامی این زنان پیش از حضور 
در مراکز بهزیستی غربالگری شده، وضعیت سالمت 
جسمی و روانی آنها از لحاظ ابتال به HIV مثبت، 
اعتیاد، بیماری روانی و غیره بررسی و در صورت 
نیاز به مداخله پزشکی پس از طی مراحل درمان به 

مراکز وارد خواهند شد.

روزانه47هزار و 700 دختر در 
معرض ازدواج زودرس 

دکتر باباتونده اوسوتیمهین، دبیر اجرایی صندوق 
جمعیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای به مناسبت 
جهان 2016  جمعیت  وضعیت  گزارش  رونمایی 
اظهار کرد: روزانه 47 هزار و 700 دختر که بسیاری 
از آنان 10 ساله هستند، در معرض خطر ازدواج 

اجباری و زودرس قرار دارند.
به گزارش پیام زمان  از  گزارش مرکز اطالعات 
سازمان ملل در تهران، متن کامل بیانیه سازمان 
امسال  گزارش  »عنوان  است:  زیر  شرح  به  ملل 
»10سالگی: چگونه آینده ما به دختری در این سن 

بستگی پیدا می کند«، است.
زمانی  می تواند  سالگی  دنیا،10  نقاط  برخی  در 
برای کندوکاو، گشایش افق ها و بررسی فرصت ها 
باشد ولی در قسمت های دیگر این جهان، این سن 
می تواند زمانی باشد که موانع در راه رشد به سوی 
بزرگسالی پدیدار می شوند، و گزینه ها، فرصت ها و 
انتخاب ها را محدود می کنند. این امربه خصوص در 

رابطه با دختران صادق است.
در بعضی کشورها و جوامع، هنگامی که دختری 
به  تنها  نه  نزدیک می شود،  بلوغ  به  و  10 ساله 
گیری  تصمیمی  هرگونه  از  ناتوان  فردی  عنوان 
تلقی می شود، بلکه به صورت یک کاال برای فروش، 
تجارت، و یا قاچاق یعنی به منظورازدواج، فرزند 
آوری، کار بدون دستمزد و استثمار جنسی بکار 

گرفته می شود.
این واقعیت ها را در نظر بگیرید.

ازآنان  بسیاری  که  دختر  و 700  هزار  روزانه 47 
10 ساله هستند در معرض خطر ازدواج اجباری 

و زودرس هستند.
عموما ازدواج دختران با بارداری همراه است که آن 
نیز دختران را با خطرات در زمینه های بهداشتی 
و محدودیت های تحصیلی روبرو می کند و در 
نتیجه فرصت های کاری و استقالل از آنان سلب 

می شود.
برای میلیون ها دختر، رسیدن به سن بلوغ، شروع 
یک عمر فقر، ناتوانی و فرصت های از دست رفته 
است. درها به رویشان بسته می شود و دیگر زندگی 
آنان متعلق به خودشان نیست. این بی عدالتی غیر 
قابل بخشش وتجاوزی به حقوق اساسی یک دختر 
است.وقتی دختری از حقوق خویش بهره مند گردد، 
بتواند به مدرسه برود، سالم باقی بماند و از خطر 
احتمال  با  باشد،  ایمن  زودرس  بارداری  و  ازدواج 
دوران  در  خویش  کامل  شکوفایی  به  بیشتری 
بزرگسالی می رسد. او برای یافتن کار، درآمد مناسب 

و دستیابی به فرصت ها، آماده تر خواهد بود.
می دهد  نشان  جهان  جمعیت  وضعیت  گزارش 
بهداشت و حقوق خود  از تحصیل،  دخترانی که 
بزرگسالی درآمد  اند، می توانند در  بهره مند شده 
خود را سه برابر کنند و درآمد و کارآیی باالتر موجب 

پیشرفت همه کشورهاست.
تنها طی 1۵ سال آینده، تمامی کشورهای در حال 
توسعه این فرصت را دارند تا 21 میلیارد دالر درآمد 
کسب کنند و یا همان مقدار را از دست بدهند و 
این به سرمایه گذاری در رفاه، تحصیل و استقالل 

دختران 10 ساله بستگی دارد.

برگزاری نخستین کنفرانس سرطان غرب آسیا 
در ایران

دبیر اجرایی نخستین کنفرانس سرطان غرب آسیا گفت: آلودگی های 
صنعتی و محیطی هوا، آب و غذا روند بروز سرطان را در کشورهای 
در حال توسعه تشدید کرده و هزینه های درمانی زیادی برای دولت ها 

و خانواده ها در این کشورها به همراه داشته است.
فرهاد سمیعی به رشد فزاینده ابتال به سرطان در سنین مختلف اشاره 
کرد و گفت: این بیماری یکی از دالیل اصلی مرگ ومیر در کشورهای 
بحران  عنوان  به  جهانی  بهداشت  سازمان  سوی  از  و  است  مختلف 

خاموش جامعه بشری عنوان شده است.
وی گفت: آلودگی های صنعتی و محیطی »هوا، آب و غذا« روند بروز 
سرطان را در کشورهای در حال توسعه تشدید کرده و بار سنگین 
فزاینده هزینه های درمانی رابر دولت ها و خانواده ها در این کشورها 

تحمیل کرده است.
دبیر اجرایی اولین کنفرانس سرطان غرب آسیا به برنامه جامع ملی 
کنترل سرطان اشاره کرد و افزود : سازمان ملل به کشورهای عضو 
توصیه می کند که با تنظیم این بر نامه به ابعاد مختلف پیشگیری، 
مختلف  های  سرطان  در  موثر  تسکینی  طب  و  درمان  تشخیص، 

بپردازند.
سمیعی خاطرنشان کرد : در ایران نیز اساتید علمی و مسئوالن ذیربط 
با توجه به آمار نگران کننده رشد فزاینده این معضل، در تالشند تا 

اقدامات همه جانبه موثری در این زمینه ساماندهی کنند.
عضو هیات مدیره انجمن علمی سرطان ایران اظهارداشت : این انجمن 
برای ارتقای امور آموزشی، پژوهشی، درمانی و برخورد صحیح با این 
پیشبرد  به  و همچنین جهت کمک  زندگی صنعتی  فزاینده  معضل 
را  کنفرانس  این  همچون  علمی  های  برنامه   ، سرطان  جامع  برنامه 

در دست اجرا دارد.
و  مختلف  جنبه های  روزه  سه  کنفرانس  این  در  گفت:  سمیعی 
دستاوردهای جدید پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان به بحث و 
بررسی گذاشته می شود. وی در خصوص محورهای این کنفرانس نیز 
اظهار داشت: جنبه های سلولی و مولکولی سرطان، تصویربرداری و 
مداخالت تهاجمی در سرطان، داروسازی بالینی در مباحث سرطان، 
دیدگاه  توپر،  تومورهای  سرطان،  جراحی  خونی،  های  بدخیمی 
های روانشناختی در سرطان از جمله موضوعات مورد بحث در این 

کنفرانس است.
از  به گفته وی، عالوه بر اساتید و متخصصان داخلی، صاحبنظرانی 
فرانسه  انگلیس،  فرانسه،  آمریکا،  اتریش،  کانادا،  ازجمله  کشور   1۵

حضور دارند.

ارائه بیش از 48 میلیارد ریال خدمات مسکن 
به مددجویان

خدمات  اعتبار  رقم  تهران  استان  امداد  کمیته  مسکن  تأمین  مدیر 
خرید،  به  کمک  برای  را  حمایت  تحت  های  خانواده  به  شده  ارائه 
بهسازی،بازسازی و تعمیر مسکن مددجویی بیش از 48 میلیارد ریال 

عنوان کرد.
دارترین  اولویت  و  ترین  ضروری  از  یکی  را  مسکن  رحمانی  رضا 
و  برای سال جاری ساخت  افزود:  و  نیازهای مددجویان عنوان کرد 
خرید 166واحد مسکن شهری و 2۵ واحد مسکن روستایی  در توافق 
در  است.  شده  بینی  پیش  تهران  استان  امداد  کمیته  عمرانی  نامه 
افزایش سهمیه احداث  نیاز استان امکان  اعتبار مورد  صورت تحقق 
به ۳70 واحد مسکونی شهری و ۵0 واحد مسکونی روستایی دیگر 

وجود دارد.
واحد  پنج  و  شهری  مسکونی  منزل   ۹0 خرید  به  کمک  گفت:  وی 
ماهه نخست  ارائه شده در شش  از جمله خدمات  مسکن روستایی 
 6۳4 تعداد  همچنین   است.  بوده  شده  توافق  تعداد  این  از  امسال 
تحت  روستایی  و  شهری  مددجویان  مسکن  بهسازی  و  تعمیرات 

حمایت در همین مدت زمان  انجام شده است.
رحمانی رقم اعتبار خدمات ارائه شده به خانواده های تحت حمایت 
را در این مدت زمان برای کمک به خرید، بهسازی،بازسازی و تعمیر 
مسکن مددجویی  بیش از 48 میلیارد ریال عنوان و اظهار کرد: کمک 
به خرید مسکن برای مددجویان در قالب پرداخت وام بالعوض، کمک 
های خیرین و آورده مددجو انجام می شود. تاکنون حدود 4۳ درصد 
کمک  محل  از  درصد   8۹ و  دولتی  اعتبارات  محل  از  ها  پرداخت 
مهندسی  وامور  مسکن  تأمین  است.مدیر  شده  محقق  مردمی  های 
نیازمندی  به وضعیت  اشاره  با  تهران  استان  امداد  ساختمان کمیته 
مسکن مددجویان اظهارکرد: از حدود 70 هزار خانوار تحت حمایت، 
به  کمک  هستند.  مستأجر  و  مسکن  فاقد  مددجو  هزارخانوار   2۵
تأمین مسکن و تالش در جهت ایجاد سرپناه برای مددجویان یکی از 
مهمترین برنامه های این نهاد برای توانمندسازی خانواده های تحت 
کمیته  ساختمان  مهندسی  وامور  مسکن  تأمین  است.مدیر  حمایت 
بهسازی  و  ساخت  وام  سقف  کرد:  خاطرنشان  تهران  استان  امداد 
کمیته امداد به مددجویان روستایی مبلغ  1۵میلیون تومان و برای 
مددجویان شهری 2۵میلیون تومان و  اولویت ارائه این تسهیالت با 

زنان سرپرست خانوار و ایتام است.

الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 
در راه مجلس 

الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت قرار است تا دو ماه آینده 
به مجلس ارائه شود و چون در حال حاضر در دست دولت قرار دارد 

نمی توان درباره ی آن توضیحی ارائه داد. 
به گزارش برنا، فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس و عضو 
برابر  در  زنان  امنیت  تامین  الیحه ی  درباره ی  اجتماعی  کمیسیون 
خشونت که در دستور کار مجلس قرار گرفته است گفت: این الیحه 
قرار است تا دو ماه آینده به مجلس ارائه شود و چون در حال حاضر 

در دست دولت قرار دارد نمی توان درباره ی آن توضیحی ارائه داد.
او درباره ی تاثیر خشونت علیه زنان در جامعه گفت: اعمال خشونت 
علیه زنان عالوه بر تأثیرات فردی، باعث تخریب اطمینان در روابط 
اجتماعی می شود، در تربیت فرزندان اثر می گذارد و امکان بهره مندی 
از توان زنان را محدود می کند. بنابراین طراحی برنامه  های پیشگیرانه 
و حمایت های قانونی باید در تدوین سیاست های کالن، مورد توجه 
قرار بگیرد. در جمهوری اسالمی ایران بخشی از مقدمه قانون اساسی 
و  فعال  عنصری  زن  دارد،   اختصاص  او  حقوق  و  زن  موضوع  به 
اساسی  قانون  و 21  اصل های 20  در  و  معرفی شده  مسئولیت پذیر 
به مسأله زن توجه شده است.او با بیان این موضوع که تاریخ دقیقی 
گفته ی  به  گفت:  است  نشده  داده  مجلس  به  الیحه  این  ارائه  برای 
شهیندوخت مالوردی کارهای این الیحه تمام است و به احتمال زیاد 
تا دوماه آینده به مجلس ارائه خواهد شد.فاطمه ذوالقدر درباره ی ارائه 
این الیحه به مجلس نهم و متوقف ماندن آن گفت: در مجلس نهم 
این الیحه دارای مشکالت حقوقی و قضایی بود و درکمیسیون دولت 
متوقف ماند، طبق نظر شورای نگهبان الیحه هایی که جنبه قضایی 
دارند باید با همکاری قوه قضاییه ارائه شوند. به همین دلیل این الیحه 
در دولت قبل متوقف شد اما در دولت یازدهم این اشکاالت برطرف 
شده و به مجلس ارائه می شود تا در دستور کار معاونت امور زنان و 
خانواده قرارگیرد.نماینده مردم در مجلس درباره ی خشونت علیه زنان 
گفت: این موضوع زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی است و 
به قدری شایع است که  علت های متفاوتی دارد. خشونت علیه زنان 

حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی هم دیده می شود. 

خبرخبر

تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
بزرگ اعالم کرد که بیش از 1۵0 دوربین در 
مبادی ورودی طرح زوج و فرد، خودروهای 

فاقد معاینه فنی را جریمه می کنند.
سردار سید تیمور حسینی، با اشاره به آغاز 
معاینه  فاقد  خودروهای  دوربینی  جریمه 
فنی در محدوده طرح ترافیکی زوج و فرد، 
فاقد  خودروهای  دوربینی  جریمه  گفت: 
اول  از  فرد  و  زوج  محدوده  در  فنی  معاینه 
تمامی  اساس  این  بر  و  شده  آغاز  ماه  آبان 
در  معتبر  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای 
صورت ورود به این محدوده ۵0 هزار تومان 

جریمه خواهند شد.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  حسینی 
فعالیت هستند  حال  در  فنی  معاینه  مراکز 
زمینه  در  به مشکلی  اگر  ،گفت: شهروندان 
صدور معاینه فنی برخوردند می بایست به 
کنند.سردار  مراجعه  فنی  معاینه  ستادهای 
تکلیف  خصوص  در  حسینی   تیمور  سید 
ماشین های کاربراتوری که فاقد معاینه فنی 
هستند، گفت: تکلیف روشن است و باید از 

رده خارج شوند.
ماشین های  که  زمانی  تا  افزود:  وی 
اعمال  نشوند،  خارج  رده  از  کاربراتوری 

جریمه صورت می گیرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به 
معاینه  آیا در صورت داشتن  این سوال که 
دو  معاینه،  برگه  نداشتن  همراه  و  فنی 
جریمه اعمال می شود؟ گفت: تنها یک فقره 
جریمه برای همراه نداشتن برگه معاینه فنی 

اعمال می شود.
مبنی  دیگری  سؤال  به  پاسخ  در  حسینی 
اینکه آیا خودروهای تولید سال ۹0 هم  بر 
یا  کنند  اقدام  فنی  معاینه  اخذ  برای  باید 
به  بستگی  این موضوع  اظهار داشت:  خیر؟ 
ماه تولید خودرو دارد، اگر زمان تولید از ۵ 

سال گذشته باشد باید برای اخذ معاینه فنی 
اقدام شود.

این در حالی است که در حال حاضر تعداد 
زیادی خودروی کاربراتوری در ناوگان حمل و 
نقل عمومی نظیر تاکسی های پیکان و پیکان 
وانت ایفای نقش می کنند که به این ترتیب 
و به گفته رئیس پلیس راهور تهران تا زمان 

اسقاط قرار است هر روز جریمه شوند.
تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
دوربین   1۵0 از  بیش  اینکه  بیان  با  بزرگ 
تخلف  فرد  و  زوج  طرح  ورودی  مبادی  در 

می کنند،  ثبت  را  فنی  معاینه  نداشتن 
و  توسعه  دنبال  به  البته  کرد:  خاطرنشان 
آینده  در  و  هستیم  دوربین ها  این  افزایش 

نزدیک تعداد آن افزایش پیدا می کند.
نداشتن  تخلف  مکانیزه  کنترل  درباره  وی 
معاینه فنی در سراسر شهر تهران نیز گفت 
محدوده  در  طرح  این  اجرای  نخست  فاز 
تمامی  آینده  در  اما  شده  اجرا  فرد  و  زوج 
خودروهای فاقد معاینه فنی در سراسر شهر 
تهران توسط دوربین ها اعمال قانون خواهند 
شد؛ اما در حال حاضر ثبت دوربینی جرایم 
انجام می شود.  تنها در محدوده زوج و فرد 
شکل  به  راهور  مأموران  مناطق  دیگر  در 
را  فنی  معاینه  فاقد  خودروهای  دستی 

جریمه می کند.
دوربین ها  فعالیت  نحوه  درباره  حسینی 
خودرو  هر  که  نیست  طور  این  اظهارکرد: 
دوربین  مقابل  از  شدن  رد  بار  هر  ازای  به 
۵0 هزار تومان جریمه شود؛ بلکه هر خودرو 
تنها روزی یک بار جریمه شده و اگر چندین 
همان  شود  رد  ها  دوربین  مقابل  از  نیز  بار 
یک بار جریمه برای خودرو ثبت خواهد شد 
اما روز بعد در صورت تردد دوباره از مقابل 
دوربین ها جریمه جدیدی برای این خودرو 

به ثبت می رسد.

سردار سید تیمور حسینی :

ماشین های کاربراتوری جریمه می شود

ممنوعیت استفاده از عکس های نامتعارف برای تبلیغ لباس

دبیـر کارگـروه سـاماندهی مـد و لبـاس بـا بیـان اینکـه سـاماندهی فعالیت 
مزون هـا در دسـتور کار جـدی کارگـروه سـاماندهی مـد و لباس قـرار دارد، 
بایـد صفحـات خـود را در شـبکه های  گفـت: در گام اول تمـام مزون هـا 

مجـازی اصـالح کننـد و از هیچگونـه عکـس  نامتعـارف اسـتفاده نکننـد.
حمیــد قبــادی در مــورد ســاماندهی مزون هــای لبــاس در فضــای مجــازی، 
ــا  ــود ت ــوت می ش ــا دع ــند از آنه ــته باش ــی داش ــا آمادگ ــت: مزون ه گف
ــه صــورت  ــا ب ــد، ســاماندهی مزون ه ــه کنن ــده مراجع ــل پرون ــرای تکمی ب

جــدی در دســتور کار، کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس قــرار دارد.
وی ادامــه داد: مهلت هــای مکــرری داده شــده و ایــن مهلــت آخــر اســت 
قطعــا بــه کســانی کــه پیــش از ایــن درخواســت کتبــی دادیــم و از آنهــا 
درخواســت کردیــم کــه بــرای تکمیــل پرونــده حضــور پیــدا کننــد طبعــاً 
ــه تأییــد اعضــای کمیســیون  مراحــل بعــدی کــه در دســتورالعمل بایــد ب
صــدور مجوزهــای وزارت ارشــاد برســد و مراحــل فراتــر از کارگــروه صــورت 
ــزود: در گام اول  ــاس اف ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــد گرفت.دبیرکارگ خواه
ــچ  ــه هی ــد و ب ــالح کنن ــان را اص ــد شبکه هایش ــا بای ــن مزون ه ــام ای تم
ــب  ــر نامناس ــارف و تصاوی ــای غیرمتع ــتند از عکس ه ــاز نیس ــوان مج عن
اســتفاده کننــد مــا مدتــی پیــش هــم ایــن موضــوع را بــه صــورت کتبــی 
بــه تمــام مؤسســات ابــالغ کردیــم و بــه افــرادی هــم کــه در حــال دریافــت 
مجــوز هســتند اعــالم می کنیــم و تأکیــد می کنــم در گام اول بایــد 
مزون هــا بــرای دریافــت مجــوز صفحــات مجــازی خــود را اصــالح کننــد.

تا تهران فرو نرفته؛ به داد مردم برسید!
رییــس کمیتــه محیــط زیســت شــورای اســالمی شــهر تهــران بــا اشــاره 
ــئوالن  ــران، از مس ــر ته ــای اخی ــی ریزش ه ــت محیط ــوع زیس ــه موض ب
ــا بخــش  ــند ت ــن بخشــی بکوش ــکاری بی ــک هم ــه خواســت در ی مربوط
هــای بیشــتری از زمیــن هــای تهــران فــرو نرفتــه و حــوادث مرگبارتــری 

رقــم نخــورده، بــه داد مــردم تهــران برســند.
ــن  ــزش زمی ــرو ری ــده ف ــه پدی ــاره ب ــا اش ــی ب ــد حقان ــدس محم مهن
ــاق  ــران اتف ــزش در ته ــورد ری ــر، 7 م ــاه اخی ــت: در 4 م ــران گف در ته
ــای  ــر تونل ه ــل حف ــا مح ــا ب ــن ریزش ه ــل ای ــاورت مح ــه مج ــاده ک افت
متــرو، باعــث ایــن شــده کــه گروهــی انگشــت اتهــام خــود را بــه ســوی 
متــرو نشــانه رونــد و ایــن شــائبه ایجــاد شــود کــه ریزش هــای اخیــر بــا 

ــتقیم دارد. ــاط مس ــرو ارتب ــای مت حفاری ه
ــن  ــاد ای ــرو در ایج ــای مت ــش حفاری ه ــه نق ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
حــوزه  دو  در  دقیــق  کارشناســی  کار  انجــام  نیازمنــد  ریزش هــا، 
اســت،  متــرو  تونل هــای  مســیر  در  »ژئوتکنیــک«  و  »ژئوفیزیــک«  
ــروه دیگــری، فرســودگی  ــه گ ــن در شــرایطی اســت ک ــرد: ای ــح ک تصری
ــای  ــت آب از لوله ه ــوده و نش ــم نم ــهری را مته ــال آب ش ــبکه انتق ش
ــداد  ــران قلم ــر ته ــای اخی ــزش ه ــی ری ــل اصل پوســیده آبرســانی را دلی
ــا دارای  ــر زمینــی در تمامــی دنی ــروژه هــای زی می کنند.چنــد اجــرای پ
مخاطــرات خــاص خــود اســت امــا ایــن خطــرات در تهــران بــا توجــه بــه 

ــت. ــف اس ــاک، مضاع ــس خ ــوع و جن ن

با  متابولیسم  و  ریز  درون  غدد  تخصص  فوق 
کشور  در  نفر  میلیون   6 تا   ۵ اینکه  به  اشاره 
مبتال به دیابت هستند، گفت: به همین میزان 
نیز از ابتالء خود به دیابت خبرنداشته و شیوع 
حال  در  نیز  ایرانی  کودکان  میان  در  چاقی 
افزایش است.حسین دلشاد در نشست خبری 
که در ارتباط با یازدهمین کنگره بیماری های 
غدد درون ریز و متابولیسم اظهارداشت: چاقی 
و دیابت از محورهای اصلی این کنگره بوده که 
صاحب نظران و متخصصان در مورد آن بحث 
و گفت وگو خواهند کرد.وی دیابت و چاقی را 
گفت:  و  برشمرد  حاضر  قرن  دوقلوی  اپیدمی 
به گذشته  نسبت  نیز  ایران  در  این 2 مشکل 

افزایش پیدا کرده است به طوریکه هم اکنون ۵ 
تا 6 میلیون ایرانی مبتال بوده به دیابت بوده و 
به همین میزان نیز از ابتالی بیماری خود خبر 
ندارند.فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم 
با اشاره به اینکه 4۵0 تا ۵00 میلیون نفر در 
در  افزود: چاقی  دیابت هستند،  به  مبتال  دنیا 
جامعه شهری و روستایی ایرانی بیشتر شده و 
افزایش وزن ۳0 تا 40 درصد ایرانی ها را دچار 

مشکل کرده است.
در  نیز  کودکان  در  گفته وی شیوع چاقی  به 
حال افزایش بوده و باید توجه داشت که زمانی 
که چاقی از دوران کودکی آغاز شود درمان آن 

بسیار سخت تر خواهد بود.

کنگره  یازدهمین  گفت:  پایان  در  دلشاد 
و  درون ریز  غدد  بیماری های  بین المللی 
جاری  سال  ماه  آبان   14 تا   12 متابولیسم 
دانشگاه  بین المللی  همایش های  مرکز  در 

بر  عالوه  و  شد  خواهد  برگزار  بهشتی  شهید 
علوم  تغذیه،  متخصصین  غدد،  متخصصین 
آزمایشگاهی، پرستاران و ... نیز حضور خواهند 

داشت.

هشدار نسبت به افزایش دیابت و چاقی 
در کشور 

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی سازمان 
داشبورد  ایجاد  با  گفت:  کشور  احوال  ثبت 
جمعیتی می توانیم مدیریت لحظه ای جمعیت را 
داشته باشیم و آمار والدت، فوت، ازدواج و وفات 

و هرم سنی جمعیت را در لحظه داشته باشیم.
حیاتی  آمار  و  احوال  ثبت  تخصصی  نشست 
)اصول و توصیه هایی برای نظام آمار حیاتی( با 
حضور معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی 
سازمان ثبت احوال کشور، مشاور فنی جمعیت 
و  آسیا  منطقه  در  جمعیت  صندوق  توسعه  و 
اقیانوسیه، رییس گروه جمعیت شناسی دانشگاه 
تهران، مدیر برنامه صندوق جمعیت و سرپرست 
ثبت  سازمان  جمعیتی  اطالعات  و  آمار  دفتر 
احوال در مرکز آموزش این سازمان برگزار شد.

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی سازمان 
ثبت احوال کشور با اشاره به سه ماموریت اصلی 
سازمان  آماری  رویکرد  سازمان،  این  اساسی  و 
ثبت احوال را توسعه آمار پایگاه محور و ارتقاء 
بین  جایگاه  ارتقاء  موالید،  آمارهای  کیفیت 
المللی کشور در زمینه آمارهای جمعیتی تولید 

شده، برنامه ریزی در توسعه و ارتقاء کیفی آمار 
عنوان کرد.

بهینه  راستای  در  کرد:  اظهار  پارسایی  حمید 
سازی فرایند گزارش گیری در سازمان، استفاده 
از فناوری OLAP در دستور کار قرار گرفته 

گیری  گزارش  جامع  سامانه  سال 1۳۹2  از  و 
در حال  فناوری  این  مبنای  بر  آماری سازمان 

بهره برداری است.
در  سامانه  این  به  دسترسی  کرد:  تصریح  وی 
تمام سطوح اداری سازمان ) ستاد، ادارات کل و 

واحدهای تابعه( برای کاربران مجاز فراهم شده 
است.

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی افزود: 
فناوری  بر  مبتنی  گیری  گزارش  سامانه  در 
وقایع  آمار  از  گزارش  نوع   1۳2  ،OLAP
ایرانیان  خصوص  در  گزارش  نوع   ۵8 حیاتی، 
ثبت  از  گزارش   4۹ و  کشور  از  خارج  مقیم 
به  )تغییر نشانی(  جابجایی و مهاجرت داخلی 

دست می آید.
ما  جمعیتی  داشبورد  ایجاد  با  گفت:  پارسایی 
می توانیم مدیریت لحظه ایی جمعیت را داشته 
باشیم و در لحظه آمار والدت، فوت، ازدواج و 
تولید  و همچنین  و هرم سنی جمعیت  وفات 
در  که  نشانی  تغییر  به  توجه  با  آمار جابجایی 

پایگاه ثبت می شود را داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: سامانه ثبت 
راه  کشور  در   1۳87 سال  از  که  نشانی  تغییر 
اندازی شده است به طور کامل در کشور عملیاتی 
شود تا مهاجرت های داخلی حتی در یک شهر و 

یک منطقه کوچک را نیز داشته باشیم.

مدیریت لحظه ای با ایجاد داشبورد جمعیتی

معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد با بیان 
اینکه این مرکز فاقد بودجه مستقلی است، گفت: 
طرح تحقیق بر روی ژن های مربوط به مصرف 
مورفین در معتادین فوت شده طی روزهای آینده 

به موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 
ایران )نیماد( ارائه می شود.

دکتر محمدرضا زرین دست با بیان اینکه در مرکز 
ملی مطالعات اعتیاد سعی بر این است فعالیت های 
تحقیقاتی علوم پایه انجام شود، اظهار کرد: با توجه 
به ضعفی که در پایه علم اعتیاد داریم، باید این 
بخش به صورت دقیق تقویت شود و تحقیقات 
اولیه ابتدا بر روی حیوانات انجام شود و سپس 

تا  گیرد  صورت  انسانها  روی  بر  بالینی  کارهای 
بتوانیم کار درمان را به درستی انجام دهیم.

اعتیاد  مطالعات  ملی  مرکز  پژوهشی  معاون 
اهداف  به  نتوانسته ایم  هنوز  اینکه  به  اشاره  با 
تعیین شده خود برسیم، افزود: متاسفانه مرکز 
ندارد  مستقلی  بودجه  اعتیاد  مطالعات  ملی 
 40 تا   ۳0 حدود  در  ساالنه  حاضر  حال  در  و 
میلیون تومان بودجه از دانشگاه علوم پزشکی 

و  می کند  دریافت  بهداشت  وزارت  یا  تهران 
مابقی هزینه ها نیز از طریق برگزاری کالس های 

آموزشی تامین می شود.
وی ادامه داد: البته ریاست مرکز در حال رایزنی 
برای دریافت بودجه مستقل است که به احتمال 
زیاد این امر در آینده محقق می شود؛ زیرا بدون 
داشتن بودجه مستقل به هیچ عنوان نمی توان به 

اهداف و برنامه هایی که مدنظر داریم، برسیم.

شناسایی ژن های مصرف 
مورفین در معتادین فوت شده
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دادنامه 
پرونده کالسه۹۳0۹۹8021۳801102 شعبه 18۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران دادنامه شماره ۹40۹۹7021۳80024۹
خواهان-تعاونی اعتبار ثامن با وکالت فاطمه محمد یاری قره بالغ فرزند رحیم 

خوانده-امید رستمانی فرزند مسلم 
خواسته ها –مطالبه خسارت تاخیر تادیه –مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه وجه چک 
یاری  فاطمه محمد  با وکالت  ثامن  اعتبار  تعاونی  رای دادگاه-در خصوص دعوی 
بابت  با  ریال  مبلغ 77000000  مطالبه  بخواسته  رستمانی  امید  بطرفیت  لو  قره 
اصل خواسته بعالوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک بانضمام خسارت 
دادرسی باستناد 1 فقره چک شماره 2۵228۳/۳۵1-۹2/8/2۵ عهده بانک صادرات 
و گواهی عدم پرداخت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار 
در  مذکور  اصول مستندات  بقا  و  داشته  عهده خوانده  بر  میزان خواسته  به  دین 
ید مدعی داللت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد و توجها به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگشته و از دعوی 
و  نیاورده  بعمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه  خویش  به  منسوب  مستند  و  مطروحه 
بنابراین اشتغال ذمه  تلقی  عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط 
خوانده به بقا دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 1۹8-۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی مواد 
۳10-۳12-۳14 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون چک بال محل خوانده را به 
پرداخت مبلغ 77000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 268۳000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 2800000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سر 
رسید چک تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
110/84518 مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 189 دادگاه عمومی تهران

 حصر واثت 
آقای  حسن عابدینی  به شماره شناسنامه  112۵ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۵068۳/660  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
تاریخ۹۵/6/24     در    8۵2 شناسنامه  شماره  به  یعابدینی   عل  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
 محمد عابدینی ش م 004۳4۵117۹ ت ت 1۳4۵ صادره از تهران پسر متوفی
حسن عابدینی ش م 0072642114 ت ت 1۳۵4 صادره از تهران پسر متوفی
زهرا عابدینی ش م 00۵6281862 ت ت 1۳4۹ صادره از تهران دختر متوفی

حشمت السادات شاداب ش م 00۳۹814۹6۳ ت ت 1۳۳0 صادره از تهران همسر 
متوفی

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

شد.
 110/84527 دبیر  شعبه  660شورای حل اختالف مجتمع شماره14    تهران

 حصر واثت 
آقای داود ابراهیم عربستانی   به شماره شناسنامه  116۵4 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۵0۵۹8/6۵1  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان یوسف ابراهیم عربستانی  به شماره شناسنامه 201  
در تاریخ ۹4/۹/2   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 داود ابراهیم عربستانی ش ش 116۵4 ش م 006۹0۵8۵۵۵ ت ت 1۳۵۵ صادره 

از تهران پسر متوفی
علیرضا ابراهیم عربستانی ش ش 1۳2 ش م 04۵24۳6702 ت ت 1۳۵۳ صادره 

از شمیران پسر متوفی
مهدی ابراهیم عربستانی ش ش ۳۹41 ش م 006۹217041 ت ت 1۳۵7 صادره 

از تهران پسر متوفی
مرضیه ابراهیم عربستانی ش ش ۵۳00 ش م 00646۵۹7۵۵ ت ت 1۳60 صادره 

از تهران دختر متوفی
مریم میر حسینی هزاوه ش ش 7۵4 ش م 0۵۳20۹1۹4۹ ت ت 1۳۳۳ صادره 

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

شد.
 110/84523 دبیر  شعبه 651  شورای حل اختالف مجتمع شماره 14   تهران

 حصر واثت 
به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه    لو   تاج احمد  آقای صفیه ستاروندی 
به کالسه  ۹۵0۵1۹/6۵4 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی ریحانی نژاد کافی  به شماره شناسنامه۹۹4   
در تاریخ  ۹۵/6/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 فرهاد ریحانی نژاد کافی ش م 0072642106 ت ت 1۳۵4 صادره از تهران پسر 

متوفی
موسی ریحانی نژاد کافی ش م 0072۹۵7816 ت ت 1۳۵8 صادره از تهران پسر 

متوفی
مریم ریحانی نژاد کافی ش م 0۵۳2۹2۳۳67 ت ت 1۳48 صادره از اراک دختر 

متوفی
لیال ریحانی نژاد کافی ش م 00۵6۳4۹8۵8 ت ت 1۳۵0 صادره از تهران دختر 

متوفی
صفیه ستاروندی تاج احمد لو ش م 1۳7۳60117۵ ت ت 1۳۳0 صادره از تبریز 

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/84525 دبیر  شعبه 654 شورای حل اختالف مجتمع شماره 14   تهران

اجرائیه 
محکوم له –غالمعلی رفیعی خروانق فرزند رفیع 

محکوم علیه –رسول آشوری 
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹40۹۹70226201۳۵7
170000000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۵۹۳6000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور گواهی عدم پرداخت ۹۳/12/27 تا یوم االدا بر حسب شاخص ساالنه اعالمی 
ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی 

اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان و نیم عشر اجرای در حق صندوق .
110/84521     مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران 

آگهی
عدم  درفرض  دادسراونیزدادگاه  به  احضارمتهم)مربوط  آگهی  متن 
درپرونده  اله  فرزندهدایت  فرهادرودباری  آقای  اینکه  وجودکیفرخواست(نظربه 
وانقالب  عمومی  دادسرای  بازپرسی  سوم  کالسه۹۵0۹۹86۳1۳۳00687شعبه 
آبادان باتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم مانداناسردابیان فرزندرجبعلی تحت 
ایشان  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  بعلت  احضاریه  وابالغ  است  قرارگرفته  تعقیب 
مقررات  ودراجرای  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  باعنایت  است  نگردیده  ممکن 
ماده174قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری به نامبرده 
دفاع  جهت  آگهی  ازانتشاراین  پس  ماه  یک  گرددتادرموعدمقررظرف  می  ابالغ 
ازاتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور،مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهدآمد.
مدیردفترشعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان آبادان

آگهی حصر وراثت
آقای شمس الدین پرتوی قندکانلو دارای شناسنامه شماره 7۳ بشرح دادخواست 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسه 474/۹۵ 
توضیح داده که شادروان عبداله پرتوی قندکانلو  بشناسنامه 48 در تاریخ 72/۵/18 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-شمس الدین پرتوی قندکانلو ش.ش 7۳ ت.ت 1۳2۹ نسبت پسر متوفی
2- اسمعیل پرتوی قندکانلو ش.ش 11۵ ت.ت 1۳۳6 نسبت پسر متوفی 

۳- زینب پرتوی قندکانلو ش.ش ۹2 ت.ت 1۳۳۳ نسبت دختر متوفی 
4- فخرالدین پرتوی قندکانلو ش.ش 177 ت.ت 1۳42 نسبت پسر متوفی 

۵- گلثوم پرتوی قندکانلو ش.ش 1۹8 ت.ت 1۳4۵ نسبت دختر متوفی
6- مصطفی پرتوی قندکانلو ش.ش 27۹ ت.ت 1۳۵0 نسبت پسر متوفی

7- حسن پرتوی قندکانلو ش.ش 24۳ ت.ت 1۳48 نسبت پسر متوفی
8- گوزل پرتوی قندکانلو ش.ش 72 ت.ت 1۳26 نسبت دختر متوفی 

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

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  ۳۹۹4و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
۵784مورخه 1۳۹۵/۵/7به تقاضای آقای حسن مراد مراد پور نصرتی فرزند مراد 
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 104/76 متر مربع مجزی شده از 
پالک  2 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای عیسی پیرداده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 412۹4
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۵۹۹مورخ 1۳۹۵/6/10 هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عباس عالی پور فرزند کرم جان  بشماره شناسنامه 10۹1 صادره ازپلدختر در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  148/۵0 متر مربع 
پالک 28فرعی از 14 اصلی واقع در دوالبچی پلدختر خریداری بخش 8خرم آباد 
خریداری از مالک از مالک رسمی آقای علی آقا بابایی  محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳  

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  2۹۹و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
لرستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تقاضای  به   ۹۵/۵/4 100۵۵۳۵مورخه 
مربع  متر  مساحت 2۵۹244  به  کشاورزی  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت 
از  مجزی شده از پالک  6 اصلی واقع در بخش ۳ شهرستان خرم آباد خروجی 
رسیدگی  غیره  و  چگنی  کریمی  علی  محمد  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 412۹8
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 10۵و رای شماره  ۵۵64مورخه 
۹۵/۵/4به تقاضای آقای علی اکبر حسنوند فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ 
از  فرعی   - پالک   از  شده  مجزی  مربع  176/06متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  یک  بخش  در  واقع  اصلی   186۹
اولیه )رسمی( امیر مسعود مصطفی زاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 412۹۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستانرئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 1-پرونده کالسه 4۳84و رای شماره  1۹۹۹۵ مورخه 
۹4/11/18 به تقاضای آقای حجت اله بیرانوند فرزند صید موسی نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 12/40 متر مربع مجزی شده از پالک  - فرعی از 42 اصلی 
واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسد 
خان بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 412۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

دادنامه 
2تهران  کیفری  دادگاه   1140 شعبه   ۹40۹۹802۹8۹01۳41 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹۵0۹۹7021۵۵00۹۳۹ 
شاکی : فاضل کاظمی فرزند محمدرحیم 

متهم : مرتضی امیری بنشانی مجهول المکان 
رای دادگاه 

در خصوص شکایت فاضل کاظمی فرزند محمد رحیم علیه مرتضی امیری متواری 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سند دادگاه با عنایت به شکایت شاکی 
ارائه مدارک از سوی مشارالیه متواری بودن متهم و عدم حضور متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی و سایر قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی بنامبرده را محرز و مسلم 
دانسته و باستناد ماده 674 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نامبرده را بتحمل 
پانزده ماه حبس تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
397578/م الف    دادرس شعبه 1140 کیفري 2  مجتمع شهید مطهری  تهران

برجسته  نقش  امروز  پیچیده  دنیای  در 
اطالعات بر هیچ کس پوشیده نیست. اما این 
به دست  برای  افراد  همه  تقریباً  که  اطالعاتی 
از  برخی  در  و  هستند  تکاپو  در  آوردنش 
در  برای  هم  گزافی  هزینه های  حتی  اوقات 
چیست؟  می کنند  صرف  داشتنش  اختیار 
در ذهن  اطالعات  از  که  تعریفی  ابتدایی ترین 
از  مجموعه ای  از  است  عبارت  می شود  متواتر 
اتفاق  حال  در  ما  زندگی  پیرامون  که  داده ها 

است.
تعداد  خورشید  طلوع  با  صبح  روز  هر   
اتفاق و رویداد رخ می دهد که هر  بی شماری 
گیرنده  و  مخاطب  به  توجه  با  آن ها  از  کدام 
هستند.  اطالعاتی  ارزش های  شامل  خود 
دارای  گوناگون  دیدگاه های  از  اطالعات  ولی 

تعاریف متفاوتی است. 
جمع آوری  داده  نوع  هر  به  نظری  دیدگاه  از 
نظیر  مختلفی  ازروش های  استفاده  با  شده 
دیگر  موارد  سایر  و  شایعه  مشاهده،  مطالعه، 
واژه  در  اصل  در  می گردد.  اطالق  اطالعات 
تعریف  قبل  از  معنایی  بار  »اطالعات«، 
یا  و  معتبربودن  کیفیت،  با  رابطه  در  شده ای 
با  برخورد  امکان  و  نداشته  صحت داده وجود 
نادرست،  غیرمعتبر،واقعی،  معتبر،  اطالعات 
داشت.  خواهد  وجود  کننده،  گمراه  و  صحیح 
حال در این بین با این حجم عظیم اطالعات 
رسانه ای  فضای  در  روزانه  که  خبرهایی  و 
و  چیست  تکلیف  می شود  پراکنده  جهان 
نیرنگ های  و  از گزند دروغ ها  چگونه می توان 
افراد سودجو در امان ماند.  در همه کشورها 
دستگاه های اطالعاتی وظیفه تجزیه و تحلیل 
بتوانند بین  تا  این اطالعات را بر عهده دارند 
اطالعات درست و غلط تفکیک قائل شوند، و 
جهت جلوگیری از وارد شدن آسیب به جامعه 

و کشور با تهدید های پیش رو مقابله کنند. 
نهادهای  هم  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
کدام  هر  که  دارد  وجود  گوناگونی  اطالعاتی 
بسته به مأموریتی که بر عهده دارند به انجام 
مهم ترین  از  یکی  هستند.  مشغول  وظیفه 
نهادهای اطالعاتی ایران وزارت اطالعات است 

انقالبی  مخلص،  نیروهای  از  بهره مندی  با  که 
شبانه روزی  کار  با  عرصه  این  در  متخصص  و 
از  حفاظت  به  مشغول  متعال  خداوند  لطف  و 

کیان ایران اسالمی است.
دست  وزارتخانه  این  روزافزون  توفیقات  اما   
حمایت  وجود  با  مگر  است  نبوده  یافتنی 

بی وقفه و مستمر مردم این مرز و بوم.
و  اسالمی  انقالب شکوهمند  از  بعد  واقع  در   
تشکیل این نهاد اطالعاتی این مردم مؤمن و 
خداجو بودند که با پیوستن به آن، شاکله اش 
ایجاد  باعث  هم  امر  همین  و  بنیاننهادند  را 
است.  این دستگاه شده  با  رابطه  عمیق مردم 
چیزی که در بین سازمان های اطالعاتی دیگر 
کشورهای دنیا شاهد آن نیستیم و بعضاً مورد 

غضب مردم کشورشان هم هستند. 
پس الزمه همراهی مردم با دستگاه اطالعاتی 
جهت کسب اطالعات،یکی از مهم ترین مسائل 
ابتدای  همان  در  )ره(  خمینی  امام  می باشد. 
امر بر اساس همین اصل مهم بحث اطالعات 
در  کشور  جمعیت  تعداد  که  میلیونی   ۳6
نگاهی  اگر  و  کردند  مطرح  را  بود  دوران  آن 
اسالمی  نظام  در  مردم  جایگاه  به  اجمالی 
بی اندازیم به خوبی مفهوم این فرمایش ایشان 

را درک می کنیم. 
حاصل  ما  انقالب  که  است  این  امر  حقیقت 
مستلزم  آن هم  تداوم  و  است  مردم  فداکاری 
است  آن ها  اراده  و  است  مردم  همین  حضور 
مردمی  حکومت  و  نظام  مشروعیت  باعث  که 

شده است. 
ملت  پرشور  حضور  هم  مطلب  این  گواه 
در  که  است  گوناگون  انتخابات های  در  ایران 
غیرمستقیم  و  مستقیم  مردمی  آرای  با  آن 
وزرای  مجلس،  نماینده  رییس جمهور،  رهبر، 
کشتی  سکان  تا  می شوند  انتخاب  و...  کابینه 
کنند.  هدایت  امن  به ساحل  را  اسالمی  نظام 
وزارت  در  مرتبه  باالترین  منظر  همین  از 
اعتمادی  از رأی  اطالعات که وزیر است پس 
از نمایندگان مردم می گیرد بر مسند کار  که 
از  نا کرده تخلفی  اگر هم خدای  می نشیند و 
او سر بزند توسط همین نمایندگان استیضاح 

گفت  می توان  جرأت  به  پس  شد.  خواهد 
رابطه عمیق و تنگاتنگی بین مردم و دستگاه 

اطالعاتی برقرار است. 
ملت  خادمین  شنیده ایم  بارها  که  طور  همان 
در دستگاه  اطالعاتی به علت تناسب کاری شان 
که بر اصل پنهان کاری است به سربازان گمنام 
امام زمان )عج( شهرت یافته اند. همین مسئله 
هم گاهی اوقات باعث می شود که حلقه فصلی 
ایجاد  جامعه  تیزبین  مردم  و  ایشان  مابین 
کند. مردمی که به راستی در هوش، ذکاوت و 

قدرت تحلیل سرآمد مردم دنیا هستند. 
با نگاهی ساده به پیام هایی که در شبکه های 
و  رد  اینستاگرام  و  تلگرام  قبیل  از  اجتماعی 
قدرت  راستی  به  می یابیم  در  می شود  بدل 
دارد.  وجود  جامعه  مختلف  اقشار  بین  تحلیل 
است  جامعه  فکری  بلوغ  و  رشد  از  نشان  این 
دستگاه  به  مردم  بیشتر  چه  هر  اتصال  نیاز  و 
نشان  آن  بالندگی  و  رشد  جهت  را  اطالعاتی 

می دهد. 
این  در  که  مهمی  ارتباطی  پل های  از  یکی 
بین  پیوند  در  به سزایی  نقش  می تواند  بین 
باشد  داشته  اطالعاتی  دستگاه  و  مردم 
جمعی،  ارتباط  رسانه های  از  مناسب  استفاده 
است.  سیما  و  صدا  و  تلویزیون  خصوص  به 
وجود  که  طبقه بندی هایی  علت  به  متأسفانه 
دارد دستگاه اطالعاتی ما بهره بسیار ناچیزی 
را از این امکان تأثیرگذار می برد. تلویزیون با 
تقریباً  بودنش  همگانی  و  گستردگی  به  توجه 
کشور  سرتاسر  در  افراد  تمامی  دسترس  در 
اطالع رسانی  برای  فرصت  بهترین  و  می باشد 

و ایجاد ارتباط با مردم است.
دستگاه  که  شکلی  بهترین  هم  بین  این  در   
ساخت  ببرد  بهره  آن  از  می تواند  اطالعاتی 
حول  سریال  و  مستند  سینمایی،  فیلم 
قطع  است.  نشر  قابل  اطالعاتی  موضوعات 
خاصی  طبقه بندی  که  مسائلی  بیان  یقین  به 
ندارد، اوالً باعث نمایش اقتدار دستگاه امنیتی 
شدن  روشن  باعث  ثانیاً  و  است  اطالعاتی  و 
است  زحماتی  بهتر  شناخت  و  عمومی  افکار 
خاک  و  آب  این  گمنام  سربازان  توسط  که 

این  از  که  دیگری  محصول  می شود.  کشیده 
موضوع برداشت می شود ایجاد حس اعتمادی 
دستگاه  به  نسبت  مردم  توسط  که  است 
باعث  امر  همین  و  می آید  وجود  به  اطالعاتی 
نسبت  جامعه  اعضای  حساسیت های  می شود 
دیگر  و  شده  بیشتر  پیرامونشان  اتفاقات  به 
حتی از کنار کوچک ترین چیزی هم بی تفاوت 
را  مردمی  همکاری  این  ثمره  نکنند.  عبور 
و  تروریستی  حمالت  اوج  در  و   60 دهه  در 
اعضای  به  کوردل  منافقین  ناجوان مردانه 
جامعه شاهد بودیم. هم بستگی و شور هم دلی 
شناسایی  باعث  داشت  وجود  مردم  در  که 
و  شد  منافقین  تیمی  خانه های  از  بسیاری 
آن ها  خراب کارانه  عملیات های  از  بسیاری 

بدین وسیله کشف و خنثی شد. 
حال  در  که  گذشت  نباید  هم  حق  از  البته 
مثل  بیش  کما  مردم  همکاری  هم  حاضر 
سابق ادامه دارد ولی در عرصه های مختلف به 
ارتباط کم دستگاه  خاطر عدم اطالع رسانی و 

اطالعاتی دچار نقصان می شود. 
آن  از  می توان  که  پتانسیل هایی  دیگر  از 
خطبه های  از  پیش  سخنرانی  کرد،  استفاده 
نماز جمعه است. ارائه گزارشی هر چند کوتاه 
ذکر  و  الزم  حیطه بندی های  حفظ  با  البته  و 
بین  در  گمنام،  سربازان  بی دریغ  زحمات 
و  تبلیغ  بهترین  می تواند  خداجو  مردم  انبوه 
اطالع رسانی باشد. چنان که هر از چند گاهی 
اخبار  از  اطالعات  وزارت  اطالعیه های  پخش 
پیرامون خنثی کردن  در ساعت های مختلف، 
عملیات های تروریستی و یا مصاحبه های وزیر 
محترم باعث سرفرازی و ایجاد حس غرور در 
بین آحاد افراد جامعه شده است. در تازه ترین 
کار تلویزیونی که پخش مستندی به نام »در 
اعضای  دستگیری  پیرامون  ناکامی«  عمق 
گروه تروریستی داعش بود، بازتاب های بسیار 
خوبی را در بین مردم شاهد بودیم و این نشان 
باید همین  می دهد که راه درست کجاست و 

خط را با قدرت و دقت دنبال کرد.
 دریـک کالم بایدگفـت کـه اطالعـات موفـق 
مسـتلزم حضـور در قلـب مـردم اسـت؛ یعنی 

اگـر در کنـار مـردم بودیـم و اعتمـاد آن ها را 
کردیـم، می توانیـم  بـه خـود همـراه  نسـبت 
اطالعـات درسـتی را جمـع آوری و اسـتخراج 
دسـتاوردهای  از  به خوبـی  آن گاه  و  کنیـم 

آسـیب ها  برابـر  در  جامعـه  اعضـای  و  نظـام 
می کننـد  تهدیـد  را  مـا  کـه  خطرهایـی  و 
حراسـت کنیـم، در غیـر ایـن صـورت محـال 

آوریـم.    به دسـت  موفقیتـی  اسـت 

وزارت اطالعات و حضور در قلب مردم

é نویسنده: حمیدرضا نوری، فعال رسانه ای
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 احضار متهم    
مجتمع شهید قدوسی  تهران   در پرونده کالسه ۹۵0۹۹821407000۳1 برای 
اسماعیل شفاعتی باتهام ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید    تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
المکان بودن و  با عنایت به مجهول  ۹۵/۹/6 ساعت 11/00 تعیین گردیده است 
مراتب  آدک   ق   180-11۵ مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم 
یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
بعمل  غیابی  مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد 

خواهد آمد.
397577/م الف قاضی  شعبه 1036 کیفري 2 مجتمع شهید قدوسی تهران   

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   11۵7 شعبه   ۹40۹۹802۹10000۵6 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹۵0۹۹70212400628
شاکی : مهدی رضاپور فرزند محمد 

متهم : شهباز رضا پور 
اتهام : سرقت مستوجب تعزیر 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام شهباز رضاپور دابانلو فرزند انعام ا... فعال مجهول المکان دایر بر 
سرقت طال و جواهرات متعلق به شاکی پرونده مهدی رضا پور دابانلو بارزش چهل 
میلیون تومان از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارش 
مامورین انتظامی و تحقیقات انجام شده و مفاد پیامکهای ارسالی و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و عدم 
اتهام  علیهذا  دفاعیه  الیحه  ارائه  عدم  و  روزنامه  آگهی  نشر  علیرغم  متهم  حضور 
انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص و دادگاه باستناد به ماده 6۵6 -667 ق م ا 
تعزیرات وی را بتحمل یکسال حبس و 74 ضربه شالق و رد اموال سرقتی محکوم 
و اعالم می نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در 
استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  روز  و سپس ظرف 20  مرجع  این 

تهران مي باشد .
397579/م الف    رییس شعبه 1157 کیفري 2  مجتمع بعثت تهران

 دادنامه
تهران   2 کیفری  دادگاه   11۵4 شعبه   ۹40۹۹802۹06014۳0 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹۵0۹۹70212۳00628 
شاکی : وحید قنبری دهاقانی فرزند محمدتقی 

متهم : امیر جمشیدی سفالئی بنشانی مجهول المکان 
اتهام ها : 1- تهدید 2- فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز 

رای دادگاه 
در خصوص شکایت وحید قنبری دهاقاني فرزند محمد تقی علیه امیر جمشیدی 
سفالئی فاقد مشخصات بیشتر در پرونده دایر بر توهین و تهدید بقتل نسبت به 
شاکی دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی شهادت 
شهود عدم حضور متهم در  جلسه دادگاه و دفاع از خود علیرغم احضار از طریق 
را محرز  نامبرده  بزهکاری  پرونده  در  امارات موجود  و  قرائن  و سایر  آگهی   نشر 
دانسته و باستناد مواد 608-66۹ ق م ا مصوب 7۵ حکم بر محکومیت مشارالیه 
اتهام  توهین و تحمل دو سال  بابت  بتحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری 
حبس تعزیری بابت اتهام تهدید به قتل صادر و اعالم می نماید راي صادره غیابي 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
397580/م الف    رییس شعبه 1154 کیفري 2  مجتمع بعثت تهران

آگهی
فرزند  غفار صادقی سدهی  متهم  بطرفیت  دادخواستی  رضا سرداری  علی  شاکی 
طاهر بخواسته ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار      تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان پردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه 102  
دادگاه کیفری 2 حقوقی شهرستان پردیس واقع در شهرستان پردیس ارجاع و به 
کالسه ۹40۹۹82۹1۳400۹۹6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۹/۳0 و 
ساعت ۹/00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
397573/م الف مدیردفتر دادگاه کیفری 2 شعبه 102 شهرستان پردیس

 احضار متهم 
متهم علیرضا جواهری در پرونده کالسه ۹40۳4۹    باتهام  نشر اکاذیب به قصد 
فوق مجهول  متهم  باینکه  نظر  باشد  تعقیب می  تحت  اذهان عمومی    تشویش 
المکان می باشد بدینوسیله بتجویز ماده 174 ق آدک بنامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت ۳0 روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی 

حاضر شوند در غیر اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد 
397575/م الف بازپرسی شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران 

ابالغ وقت دادرسي 
مهرداد  علیه  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  شکایت  باینکه  عنایت  با 
انتشار اسناد در شعبه 10۵8   دادگاه کیفری 2 تهران طي  عبدالغفاری دایر بر 
کالسه ۹۵0۳۵۵  مطرح رسیدگي مي باشد و از طرفي اقدامات صورت گرفته جهت 
حضور مشتکي عنه در دادگاه  به نتیجه نرسیده است فلذا باستناد مواد ۳44 ق 
آدک وقت رسیدگي براي مورخ ۹۵/10/1۳ ساعت ۹/00 تعیین و براي یک نوبت 
در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار بمنظور ابالغ به متهم آگهي مي گردد تا در 
موعد مقرر در جلسه رسیدگي این دادگاه واقع در تهران خ خیام چهارراه گلوبندک 
خ داور نبش میدان پانزده خرداد روبروي مسجد ارک طبقه اول تهران حاضر شود 
بدیهي است در صورت عدم حضور و یا عدم معرفي وکیل یا ارسال الیحه دفاعیه 

راي مقتضي صادر خواهد شد  
397574/م الف    منشي شعبه 1058 کیفری 2 مجتمع کارکنان دولت تهران 

 ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق آدک بمتهم مجهول المکان ابوالفضل یادگاری  
بازپرسی  پرونده   کالسه 11  در  عادی     اشخاص  به  توهین  و   تهدید  بر  دایر 
۹۵07۹4 موضوع شکایت الهه محمدی فرزند ابوالحسن  اخطار می گردد که جهت 
انجام دادرسی و دفاع از اتهام منتسبه ظرف یک ماه پس از انتشار در روزنامه در 
شعبه 11 بازپرسی واقع در ضلع شمالی ترمینال جنوب تهران حاضر گردد در غیر 

اینصورت این شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
397576/م الف    بازپرس شعبه 11 دادسرای ناحیه 16 تهران 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  4۵1۹و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
184۳۳مورخه ۹4/10/20به تقاضای خانم فاطمه شکری شیخی فرزند فیض اله 
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت ۹7/01متر مربع مجزی 
شده از پالک  - فرعی  2باقیمانده  اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای عیسی پیرداده رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41121
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۳6۳و رای شماره ۳761 مورخه 
ششدانگ  به  نسبت  درویش  فرزند  پوالدوند  مرتضی  آقای  تقاضای  به   ۹۵/۳/۳1
یکباب عمارت به مساحت 141/8۵ متر مربع مجزی شده از پالک 8فرعی از 4۳ 
اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
 ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  یوسفی  احمد  آقای 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۳47
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شماره 681۵مورخه  رای  کالسه 8۳و  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
۹۵/۵/27 به تقاضای آقای صمد طوالبی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۹2/۳1 متر مربع مجزی شده از پالک  17فرعی از 10 اصلی واقع در بخش 
دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( بارانی چراغی رسیدگی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف 412۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  1۵۳و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
نورعلی   فرزند  نژاد  وفائی  آقای سجاد  تقاضای  به  100487۵مورخه 1۳۹۵/4/22 
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت 111/17متر مربع مجزی 
شده از پالک  1187فرعی از 220 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش دو شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای نورعلی وفائی نژاد رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 412۹6
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

آگهی مفقودی
به شماره  مدل 1۳8۹  رنگ مشکی  مگان  رنو  سواری  برگ سبز  و  کمپانی  سند 
شماره  و   F4R1771C1171۵2 موتور شماره  و  72-۵41ب21  ایران  انتظامی 
شاسی NAPLM0۵0E۹10072۵۵ به نام مهدی رجائی املی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
موتور  ق2۵وشماره   41۹  -72 شماره  به  ام  کا  جیپ  سواری  خودرو  سبز  برگ 

012821 و شماره شاسی 011148 مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است  
بهشهر 

آگهی مفقودی
شماره  به  زرشکی  پرند12۵مدل1۳۹0رنگ  سندموتورسیکلت 
مرتضی  شاسی۹04106۵بنام  موتور12168716شماره  پالک14788/۵6۵شماره 
ازاهوازمفقودگردیدوازدرجه  صادره  شناسنامه444  بشماره  فرزندغافل  نواصری 

اعتبارساقط می باشد.
باغملک

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۵07و رای شماره  ۵067مورخه 
1۳۹۵/4/26 به تقاضای آقای عباس رحیمی پور فرزند هاشم نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 16۳/02متر مربع مجزی شده از پالک  2۵فرعی از ۵/4اصلی واقع 
در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی 
کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 412۹2
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش به مجلس 

مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان 
به مجلس معرفی شد.

پس از این که محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد، 
مسعود سلطانی فر از سوی رییس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی 

وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسالمی معرفی شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس  فر  سلطانی 
گردشگری، عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
عضو سابق فراکسیون اصالح طلبان چهارمین دوره شورای اسالمی 

شهر تهران و از اعضای حزب اعتماد ملی است.
هاشمی  مصطفی  قائم مقام  و  بدنی  ترتیب  سازمان  اسبق  معاون  او 
طبا به مدت دو سال )در سال های 1۳74 و 1۳7۵( بوده و همزمان 

معاونت اداری و مالی این سازمان بوده است.
استراتژیک  تحقیقات  مرکز  علمی  هیئت  عضو  همچنین  سلطانی فر 

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده است.
او تحصیل کرده رشته علوم سیاسی است و  سابقه همکاری با  حسن 
دارد.  را  انتخابات  زمان  در  ورزش  کمیته  عنوان مسئول  به  روحانی 
سلطانی فر به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر نیز انتخاب 
از رفتن به میراث فرهنگی از شورای شهر تهران  شده بود که پس 
استعفا کرد.سلطانی فر پیش از این نیز در شروع کار دولت »تدبیر و 
امید » به عنوان یکی از گزینه های وزارت ورزش  و جوانان به مجلس 
شورای اسالمی معرفی شد، که در آن زمان سه وزیر پیشنهادی از 

جمله او نتوانستند از مجلس دوره قبل رای اعتماد بگیرند.

بازی دو سر باخت برای وزنه برداری ایران

در  سلیمی  از  حقی  است  معتقد  که  ایران  برداری  وزنه  فدراسیون 
عذرخواهی  با  را  ماجرا  آن،  احقاق  بجای  شده،  خورده  ریو  المپیک 
فیصله داد تا در دید جامعه جهانی وزنه برداری این طور به نظر برسد 

اعتراض ایران به هیات ژوری اشتباه بوده است.
برداری  وزنه  سنگین  فوق  دسته  رقابت های  در  ایسنا،  گزارش  به 
بهداد سلیمی مورد قبول هیات  ریو زمانی که حرکت دوم  المپیک 
سجاد   ، بردار  وزنه  این  سوی   از  اعتراضاتی  نگرفت  قرار  ژوری 
انوشیروانی و مسئوالن فدراسیون ایران در سالن مسابقات  به هیات 
ژوری انجام گرفت. در مصاحبه های بعد از این اتفاق نیز گفته شد 
محمد جلود دبیر  کل کنفدراسیون آسیا که عضو ژوری بود، از روی 

غرض حرکت سلیمی را قبول نکرده است.
به دنبال این  اعتراضات و هک شدن سایت فدراسیون جهانی وزنه 
برداری توسط کابران ایرانی،  از همان زمان گمانه زنی هایی مبنی بر 
اینکه فدراسیون جهانی، ایران را محروم یا جریمه کند به میان آمد 

اما در نهایت با عذرخواهی قضیه به پایان رسید.
اما پایان این ماجرا چندان هم خوش نبود و اکنون عذرخواهی ایران 
اعالم کرد رییس  نقل محافل  شده است. سایت فدراسیون جهانی 
فدراسیون وزنه برداری ایران در مقابل هیات اجرایی از طرف ورزشکار 
و مربی اش عذرخواهی کرده  و گفته »ما بسیار متاسف هستیم.« 
فدراسیون جهانی هم به فدراسیون  ایران اخطار داده که دیگر چنین 

اتفاقاتی تکرار نشود.
 برخی سایت های خارجی نیز به منتشر کردن این خبر پرداختند 
و حتی تیتر »رییس فدراسیون وزنه برداری ایران برای اتفاقات ریو 

عذرخواهی کرد« را انتخاب کردند.

نقل و انتقاالت جدید در 
بسکتبال لیگ 

برتر  لیگ  جدید  فصل  در  حاضر  تیم های 
بسکتبال بازیکنان جدیدی به خدمت گرفتند.
ششم  بسکتبال  برتر  لیگ  ایسنا،  گزارش  به 
تکمیل  حال  در  تیم ها  و  می شود  شروع  آبان 

ترکیب خود هستند. 
جذب  را  خود  خارجی  بازیکنان  تیم ها  برخی 
باقی  نفرات  از  نیز  دیگر  برخی  و  می کنند 

می کنند. یارگیری  مانده 
ایرانی  بازیکنان  انتقالت  و  نقل  تازه ترین  در   
بعد  ایران  نظافت بسکتبالیست کهنه کار  بابک 
تیم  به  گرگان  شهرداری  در  کارش  پایان  از 
لوله آ.اس شیراز پیوسته و این فصل را با این 

تیم پشت سر خواهد گذاشت.
شیمیدر  و  دانشگاه آزاد  همچون  تیم هایی 
کرده اند.  جذب  خارجی  بازیکنان  اخیراً  نیز 
گرفتن  خدمت  به  از  بعد  تهران  شیمیدر 
کاوینگتون  نیکوالس  کوکیناس  پاویالس 
یک  پست  در  که  کرده  جذب  را  آمریکایی 

بازی خواهد کرد.
را  خود  خارجی  بازیکن  دو  هم  دانشگاهی ها 
شده است.  قطعی  قراردادشان  و  کرده  جذب 
جوزف جونز بازیکن پست چهار و پنج و جان 
را  سانتی متری   20۳ فوروارد  پرینس  ادوارد 
به خدمت گرفته که هر دو آمریکایی هستند.

احتمالی  مقصد  دوبی؛ 
پرسپولیسی ها  اردوی 

قرارداد  از  بخشی  فردا  پرسپولیس  بازیکنان 
خود را دریافت می کنند.

هایی  تالش  با  مالی،  مشکل  هفته ها  از  پس   
دادند،  انجام  پرسپولیس  باشگاه  مدیران  که 
قرارداد  مبالغ  از  درصد   20 است  امروزقرار 
واریز شود. به حسابشان  بازیکنان پرسپولیس 
فقط  ها  پرسپولیسی  که  است  درحالی  این 
درصدی از قرارداد خود را بابت پیش قرارداد 
اخیر  های  هته  طی  و  بودند  کرده  دریافت 
عمل  خود  تعهدات  به  بود  نتوانسته  باشگاه 

کند.
باشگاه،  مدیران  موافقت  و  برانکو  تصمیم  با 
لیگ  تعطیالت  در  دارند  قصد  سرخپوشان 
اردویی را برای آماده سازی خود برگزار کند 
به  بیشتری  آمادگی  با  لیگ،  مجدد  آغاز  با  تا 

مصاف حریفان خود بروند.
پرسپولیس،  اردوی  مکان  فراوان  احتمال  به   

دوبی خواهد بود.

خبرخبر

رده بندی  آخرین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
جهانی فوتبال جایگاه 27 جهان را به دست 
آورد که برای آخرین بار تیم ملی ژاپن حدود 
جایگاهی  بود  توانسته  پیش  نیم  و  سال  سه 

بهتری را در جهان به دست بیاورد.
ماه   22 از  پس  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
باالخره  آسیا  فوتبال  در  متوالی  صدرنشینی 
صعود  هم  جهانی  رنکینگ  در  توانست 
تیم   ۳0 جمع  به  و  باشد  داشته  چشمگیری 

بپیوندد. برتر جهان 
 4 طول  در  که  کی روش  کارلوس  شاگردان 
سال گذشته مقابل تیم های آسیایی در هیچ 
توجه  با  و  نخورده اند  شکست  رسمی  بازی 
نخست  رتبه  توانسته اند  موضوع  همین  به 
اکتبر  ماه  رده بندی  در  را کسب کنند،  آسیا 

میالدی در جایگاه 27 جهان قرار گرفتند.
در  را  جهان   27 رتبه  ایران  حالی  در 
در  آسیایی  تیم های  دیگر  که  دارد  اختیار 

و  هستند   40 رتبه  از  پایین تر  جایگاه هایی 
با  را  خوبی  نسبتا  فاصله  توانسته  ملی  تیم 

ایجاد کند. این تیم ها 

رتبه ای  بود  توانسته  که  آسیایی  تیم  آخرین 
به دست  را در رده بندی جهانی  از 27  بهتر 
بیاورد ژاپن است که سه سال و 8 ماه پیش 

قرار  جهان   26 جایگاه  در   )201۳ )مارچ 
بود. گرفته 

البته بدترین رتبه تیم ملی در دوره  کی روش 
ملی  تیم  برمی گردد که  دوران  به همان  هم 
ماه در جایگاه  به مدت یک  در سال 201۳ 

پنجم آسیا قرار گرفته بود.
و  فعلی  روند  ادامه  با  می تواند  ملی  تیم 
انجام 6 بازی رسمی در انتخابی جام جهانی 
در  را  خود  رتبه  دوستانه ،  بازی  چند  و 

ببخشد. ارتقا  رده بندی جهانی 
تیم  دوستانه  دیدار  لغو  توجه،  قابل  نکته 
و  تایلند  مقابل  دی  فیفا  آستانه  در  ملی 
نمی تواند  ملی  تیم  احتماال  و  است  عراق 
کند.  برگزار  را  بازی دوستانه ای  روز  این  در 
در صورت وقوع این اتفاق و انجام بازی های 
احتماال  ملی،  تیم های  دیگر  توسط  دوستانه 
از  را  جهان   27 رتبه  کی روش  شاگردان 

می دهند. دست 

نگاهی به صدرنشینی تیم ملی ایران در درنکینگ فیفا

حضور 22 ماهه شاگردان کی روش بر بام آسیا

تیم ملی کبدی ایران نایب قهرمان پنجمین 
دوره رقابت های کبدی قهرمانی جهان شد.

مسابقات  دوره  پنجمین  نهایی  مرحله  در 
کبدی  ملی  تیم  هندوستان،  جهان  کبدی 
در  و  رفت  هندوستان  تیم  مصاف  به  ایران 
با نتیجه 2۹  نهایی تیم هندوستان توانست 
بر ۳8 به برتری برسد و عنوان قهرمانی این 

دوره را از آن خود کند.
برابر  گروهی  مرحله  در  ایران  کبدی  تیم 
آمریکا، تایلند، کنیا و ژاپن به برتری رسید و 
مقابل لهستان شکست خورد و به عنوان تیم 
نهایی شد. در  نیمه  راهی مرحله  دوم گروه 

برابر کره جنوبی  نیز در  نهایی  نیمه  مرحله 
پیروز و به فینال این رقابت ها رسید، توانست 
رقابت های  از  این دوره  قهرمان  نایب  عنوان 

جهانی کبدی را از آن خود کند.
سعید  رحیمی،  فرهاد  کروکی،  غالم عباس 
غفاری، محمداسماعیل نبی بخش، اسماعیل 
شیبک،  میالد  شیخ،  معراج  مقصودلو، 
فاضل  پهلوان،  سلیمان  مقصودلو،  ابوالفضل 
محمدتقی  مقصودلو،  محسن  اتراچالی، 
مهاجر  ابوذر  و  تاجیک  هادی  پایین محلی، 
در این رقابت ها ترکیب تیم کبدی ایران را 

تشکیل می دهند.

کسب نایب قهرمانی جهان توسط
 تیم ملی کبدی ایران

سرپرست تیم ملی والیبال از دو نشست رئیس 
این فدراسیون با کارشناسان در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: در این نشست ها گزینه های 
احتمالی هدایت تیم ملی مطرح و شرایط آنان 
لوزانو«  »رائول  شد.قرارداد  خواهد  بررسی 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از پایان بازی 
های المپیک 2016 ریو )ابتدای شهریورماه( به 
پایان رسید و از آن زمان تاکنون مشخص شدن 
سرمربی تیم ملی والیبال برای سال های آینده 
یکی از خواسته های عالقمندان به والیبال است.

سرپرست تیم ملی والیبال در گفت وگو با ایرنا 
درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: فعال 
هیچ گزینه ای برای هدایت تیم ملی والیبال از 
سوی رئیس فدراسیون والیبال مطرح نشده است 
و این موضوع در جلساتی که داورزنی به زودی با 
کارشناسان و مربیان والیبال برگزار خواهد کرد، 

به نتیجه خواهد رسید..
وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای والیبال ایران 
به گونه ای است که سطح فعلی آن حتما حفظ 
شود و ارتقاء جایگاه والیبال ایران به گونه ای 
که بین چهار تیم برتر جهان قرار بگیریم، از 
با  فدراسیون  رئیس  نشست  محورهای  دیگر 

کارشناسان این رشته ورزشی خواهد بود.
والیبال درباره سفر خوان  ملی  تیم  سرپرست 
سیچلو به تهران و مذاکرات این مربی با رئیس 

فدراسیون والیبال گفت: خوان سیچلو برای دو 
سال با فدراسیون والیبال قرارداد دارد و نخستین 
هدف از حضور این مربی به تهران نظارت بر 
مسابقات لیگ برتر و انتخاب بهترین بازیکنان 

برای دعوت به تیم ملی است.
وی با بیان اینکه سیچلو جلسه ای نیز با رئیس 
فدراسیون والیبال داشته است، گفت: این جلسه 
هم در چارچوب همین موضوع بوده و در آینده 
نیز این نشست های کاری ادامه خواهد داشت. 

خوش خبر تاکید کرد: سیچلو عالوه بر حضور در 
مسابقات مهم لیگ برتر، اطالعات همه بازی ها را 
از آنالیزورهای تیم های لیگ برتر می گیرد و به 
طور قطع بر اساس این اطالعات بازیکنان را برای 

دعوت به تیم ملی انتخاب خواهد کرد.
این  به  پاسخ  در  والیبال  ملی  تیم  سرپرست 
سئوال که از رائول لوزانو چه خبری دارید؟ گفت: 
هیچ خبر خاصی از او ندارم و در آخرین گفت 
گویی که با لوزانو داشتم، این مربی همچنان در 
آرژانتین است.گفتنی است »آندره آناستازی«، 
»یوبومیر  الکنو«،  »والدمیر  رزنده«،  »برونو 
تراویسا«، »خوان سیچلو« و »استفان آنتیگا« از 
گزینه های احتمالی رسانه ها برای هدایت تیم 
ملی والیبال ایران هستند که تاکنون فدراسیون 
این رشته ورزشی درباره احتمال دعوت و مذاکره 

با آنان واکنشی نداده است.

گزینه های احتمالی 
برای هدایت تیم ملی والیبال ایران
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آماده سازی  17 پروژه 
راه و شهرسازی در هرمزگان

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان 
هرمزگان از تالش برای افتتاح 17 پروژه عمرانی با 
مجموع زیربنای 18 هزار و 4۳0 متر مربع خبر داد.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، 
روح ا... محسن زاده این پروژه ها با  سرمایه 260 

میلیارد ریال در حال احداث است.
وی مهمترین پروژه های در دست اجرا را 8 پروژه 
فرهنگی و هنری ، 6 پروژه ورزشی ، ۳ پروژه اداری و 

خدماتی و یک پروژه آموزشی عنوان کرد.
به گفته محسن زاده، تاکنون برای اجرای این پروژه ها 

اعتباری بالغ بر 1۵۹ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان 
هرمزگان مهمترین عوامل موفقیت در تحقق این 
پروژه ها را حمایت های مدیرکل راه و شهرسازی ، 
مسئولین استان و تالش شبانه روزی عوامل اجرایی، 

کارشناسان و ناظرین این حوزه عنوان کرد.
  وی همچنین مهمترین راه تحقق اقتصاد مقاومتی 
و اهداف و چشم اندازهای دولت تدبیر و امید در رفع 
فاصله تاریخی توسعه شهرستانهای محروم استان و 
توازن بخشی کاربری های مورد نیاز استان را  نزدیک 
شدن به سرانه های استاندارد دانست و بر لزوم تالش 

بیشتر پیمانکاران و عوامل اجرایی تاکید کرد.

پیگیری ثبت  جهانی راهپیمایی اربعین
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: ثبت جهانی راهپیمایی اربعین 

حسینی به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
به نقل از ایسنا، مسعود سلطانی فر در جلسه ای 
که به  منظور بررسی اقدامات صورت گرفته توسط 
ادارات کل استان های ایالم و خوزستان در خصوص 
برگزار شد،  اربعین حسینی  راهپیمایی  برگزاری 
گفت: پس از ثبت ملی مراسم اربعین حسینی، 
در  به طورجدی  معنوی  مراسم  این  جهانی  ثبت 
دستور کار قرار دارد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: ثبت جهانی 
کار  حسینی  اربعین  راهپیمایی  معنوی  مراسم 

بزرگی است که باید پیگیری و به سرانجام برسد.
میراث  کل  ادارات  بر  عالوه  افزود:  فر  سلطانی 
فرهنگی دو استان ایالم و خوزستان، سایر استان ها 
نیز باید در برگزاری این مراسم معنوی و مذهبی 

مشارکت و حضور جدی داشته باشند.
وی اظهار کرد: نیروهای خدوم یگان حفاظت، بسیج 
سازمان، بخش تشکل ها و سایر بخش های سازمان 
عظیم  حرکت  این  در  باید  ستاد  و  استان ها  در 
وظایف و مسئولیت های خود را به درستی ایفا کنند. 
وی همچنین تأکید کرد: هماهنگی و تعامل بین 
دستگاه هایی که در این مراسم عظیم نقش دارند 

بسیار مهم و حائز اهمیت است.

مانور واکنش در شرایط اضطراري انبارنفت کرج برگزار شد
به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
با  اضطراري  شرایط  در  واکنش  مانور  مهرماه  هشتم  و  بیست  البرز، 
محوریت واحد HSE  این شرکت و با حضور عوامل درون و برون 
سازماني براي اطفاء حریق ناشي از انفجار فرضي در انبار نفت شهید 

دولتي کرج برگزار شد.
محمد علي نجفي رییس HSE شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز گفت: این  مانور بر اساس سناریوي تعریف شده با حضور 
نمایندگان منطقه قزوین و سوختگیري فرودگاه مهرآباد به عنوان ارزیاب 
و معین منطقه البرز و عوامل مدیریت بحران استانداري، سازمان آتش 
نشاني، سازمان هالل احمر، بهداري و بهداشت صنعت نفت، نیروي 
انتظامي، مدیریت بحران شهرداري کرج، مرکز فوریتهاي پزشکي و 
اورژانس استان البرز  برگزار شده است و  از مهمترین اهدف اجراي 
مانور: آماده سازي و هماهنگي نیروهاي موثر براي واکنش در شرایط 
اضطراري، شناخت کامل نیروهاي امدادي از تاسیسات نفتي،  دسترسي 
و شناسایي کوتاه ترین راه هاي منتج به محل حادثه،  بررسي توان 
تجهیزات و امکانات اطفاء حریق موجود در سایت انبار نفت،  زمان 
سنجي جهت حضور نیروهاي امداد و نجات،  شناسایي نقاط قوت و 
ضعف،  حفظ و ارتقاء آمادگي افراد در کلیه واحدهاي عملیاتي و اشراف 

به شرح وظایف خود مي باشد.
ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز 
در جلسه اختتامیه مانور طي سخناني انبار نفت شهید دولتي کرج را به 
عنوان یکي از حساس ترین انبارهاي سوخت کشور به دلیل استقرار در 
محدوده شهري عنوان کرد و افزود براي ایمن سازي عملیات دریافت، 
ذخیره سازي و توزیع سوخت مورد نیاز شهروندان استان البرز منطبق 
با استانداردهاي بین المللي پروژه هاي زیادي اجرا شده که از مهمترین 
آنها مي توان به کولینگ و فومینگ مخازن،  هایدرانت، احداث استخر 
آب آتش نشاني، ایجاد پارکینگ نفتکش ها، تفکیک محل درب ورودي  
بنزین   بخارات  آوري  انبارنفت، جمع  دیوارکشي محوطه  از خروجي، 

اشاره کرد.
مهدي مهرور مدیرکل مدیریت بحران استانداري البرز که از نزدیک 
شاهد اجراي مانور واکنش در شرایط اضطراري  انبار نفت شهید دولتي 
کرج بود نحوه اجراي مانور را بسیار مطلوب ارزیابي کرد و از نقاط قوت 
آن به آمادگي لوازم و تجهیزات بحران، توجیه کامل نفرات و عوامل 
اجرایي براي اقدام و پشتیباني یکدیگر، برنامه ریزي و پیش بیني هاي 
درست اشاره داشت. وي اتخاذ تمهیدات الزم براي کاهش آثار سوء، 
شرایط ناایمن و بحراني ناشي از  استقرار پل روگذر بصیرت در کنار انبار 
نفت کرج را ضروري دانست و بر آموزش نیروي انساني با هدف ایجاد 

سازمان هاي توانمند براي اقدام در شرایط خاص و بحراني تأکید کرد.

خبر خبر

رئیس مرکز توسعه صنعت برق و انرژی کشور از 
فرسودگی حداقل 40 درصدی نیروگاه های برق در 

ایران خبر داد.
غالمرضا لطیف شبانگاهی در همایش ملی روشنایی 
و مدیریت انرژی که در دانشگاه صنعتی اراک برگزار 
شد، گفت: با گسترش روزافزون انرژی الکتریکی 
و استفاده روزافزون از این انرژی، شرکت های برق 
ناگزیر به توسعه و ارتقا و بهبود کارآیی سیستم ها 
و شبکه های خود با استفاده از تکنیک ها و فناوری 

روز هستند.
وی کیفیت و توان بهره وری در صنعت برق، خطوط 
توزیع، پست های  نیرو، شبکه های  انتقال  هوایی 
فشار قوی، توزیع شبکه های هوشمند، انرژی های 
تجدیدپذیر، جهت گیری های زیربنایی صنعت برق 
دنیا و ... را محورهای اساسی چشم اندازهای برق 

در سطح دنیا عنوان کرد.
برخی  کرد:  تصریح  شبانگاهی  لطیف 
دنیا  برق  صنعت  که  زیربنایی  جهت گیری های 
براساس آنها حرکت می کند و به افق های مطلوب 
ظرفیت  افزایش  از  عبارت  می کند  پیدا  دست 
اندازه گیری،  بهنگام سیستم  عملکرد گسترده و 
کنترل و حفاظت، آزادسازی ظرفیت شبکه انتقال، 
کاهش گرفتگی خطوط، کاهش فرکانس وقوع و 
تداوم قطعی برق، ارتقای پایداری شبکه و... هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: 
بیش از 40درصد از نیروگاه های برق کشور فرسوده 
هستند و باید این موضوع مورد توجه متولیان امر 

قرار گیرد.
انتقال  فنی  دفتر  مدیرکل  علیپور  هاشم  دکتر 
از  کلی  شمای  ارائه  ضمن  نیز  توانیر  شرکت 
تکنولوژی  چراغ های LED و استراتژی کشورهای 

اروپایی در استفاده بهینه از انرژی برق، به تشریح 
اثرات نور بر روی سالمتی، اثرات نور و منابع نوری 
انرژی  مصرف  کاهش  زیست،  محیط  روی  بر 

الکتریکی جهت روشنایی پرداخت.
وی افزود: طول عمر باال، تنوع رنگ، قابلیت دیمیر، 
تولید حرارت پایین، استحکام مکانیک باال، ضریب 
مونتاژ  در  انعطاف  قابلیت  خود،  رنگ  برگردان 
از المپ های  استفاده  مزیت های  از  نور  و جهت 

LED است.
کاربردی  محدودیت های  از  برخی  گفت:  علیپور 
بهره وری  باال،  قیمت  شامل  نوری  های   DUD
پایین نسبت به المپ های گازی، وابستگی به درجه 
 LED حرارت، حساسیت به ولتاژ راه اندازی جریان

و فشار نور در یک زاویه خاص هستند.
همایش ملی روشنایی و مدیریت انرژی و کنفرانس 
امروز  از  صنعتی  کنترل  و  برق  اتوماسیون  ملی 
به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی اراک برگزار 

می شود. در این رویداد علمی صنعتی نزدیک به 
40 مقاله از سراسر کشور پذیرفته شدند.

و  برق  مهندسی  نمایشگاه  رویداد  این  کنار  در 
شرکت   12 شامل  غرفه   17 با  انرژی  مدیریت 
شرکت  سه  بنیان،  دانش  شرکت  دو  صنعتی، 
تجاری نیز امروز افتتاح شد و تا ۳0 مهرماه در محل 

دانشگاه صنعتی دایر است.
بنابراین گزارش، در این مراسم میزگردهایی تحت 
عنوان ابزار دقیق، انرژی روشنایی با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی، اتوماسیون صنعتی، الکترونیک قدرت، 
 VALVE کارگاه  و  مدرن  روشنایی  کارگاه 
SIZING برگزار شد. در روز دوم از این کنفرانس 
نیز میزگردهای اتوماسیون شبکه های قدرت، کارگاه 
plc- تجربیات اتوماسیون در پارس جنوبی، کارگاه
delta و کارگاه آموزشی طراحی روشنایی شهری، 
کارگاه کیفیت توان، کارگاه طراحی پیاده سازی و 
تنظیم کنترل pid، کارگاه تهیه طرح های توجیه 

مدیریت انرژی با رویکرد اقتصاد مقاومتی- فرمان 4 
و 1۵ برگزار می شود.

»کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی« 
میزگردهای  برگزاری  با  پایانی،  و  دوم  روز  در 
تجربیات  کارگاه  قدرت،  شبکه های  اتوماسیون 
 plc-delta اتوماسیون در پارس جنوبی، کارگاه
و کارگاه آموزشی طراحی روشنایی شهری، کارگاه 
کیفیت توان، کارگاه طراحی پیاده سازی و تنظیم 
کنترل pid، کارگاه تهیه طرح های توجیه مدیریت 
انرژی با رویکرد اقتصاد مقاومتی- فرمان 4 و 1۵ به 

کار خود پایان داد.
طی   14 ساعت  از  کنفرانس  از  روز  دومین  در 
جلساتی موازی ۳6 مقاله برتر ارائه شدند که در 

مجالت معتبر به چاپ خواهند رسید.
دکتر فربد ستوده، دبیر اجرایی همایش مدیریت 
از  روز  دومین  در  مذکور  کنفرانس  و  انرژی 
برگزاری کنفرانس در دانشگاه صنعتی اراک گفت: 
سال هاست که اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه 
بسیاری  شعارهای  و  می شود  مطرح  کشور  در 
شعار  این  اما  می شود،  سرداده  این خصوص  در 
باید عملیاتی شود. در این راستا دانشگاه صنعتی 

باشرکت های بسیاری وارد مذاکره شده است.
وی افزود: دانشگاه ها و صنایع هر دو نیازمند یکدیگر 
هستند و این ارتباط دو طرفه است. دانشجویان 
باید داخل صنایع رفته و مشکالت آنها را از نزدیک 

شنیده و راهکار ارائه دهند.
مدیر اطالع رسانی و انفورماتیک دانشگاه صنعتی 
و  همایش  اهداف  از  یکی  کرد:  تصریح  اراک 
کنفرانس ملی همان ارتباط صنعت و دانشگاه بود 
به گونه ای که هرکدام از میزگردها با محوریت یکی 

از صنایع برگزار شد.

رئیس مرکز توسعه صنعت برق و انرژی خبر داد:

فرسودگی 40 درصدی نیروگاه های برق در ایران

ابالغ وقت دادرسی 
نوعی  فرهاد  المکان   مجهول  بمتهم  آدک  ق   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله 
اله دایر بر سرقت پالک جلو خودرو در پرونده   کالسه 11  قشالقی فرزند روح 
بازپرسی ۹۵0716  موضوع شکایت سعید فتحی مسجدلو فرزند علیرضا    اخطار 
می گردد که جهت انجام دادرسی و دفاع از اتهام منتسبه ظرف یک ماه پس از 
انتشار در روزنامه در شعبه 11 بازپرسی واقع در ضلع شمالی ترمینال جنوب تهران 

حاضر گردد در غیر اینصورت این شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
397569/م الف    بازپرس شعبه 11 دادسرای ناحیه 16 تهران 

احضار متهم مجهول المکان 
در اجراي ماده 174  ق آدک سال ۹2  به امیر حمزه اکبری   که مجهول المکان 
بوده و حسب مندرجات پرونده کالسه ۹41420  این شعبه   تحت تعقیب میباشد 
ابالغ میشود که راس ساعت ۹ صبح  مورخ ۹۵/۹/1۳ جهت دفاع از خود در برابر 
اتهام تهدید به مرگ و ایراد ضرب عمدی  در شعبه اول دادیاری دادسراي ناحیه 
21 تهران واقع درخ شهید بهشتي خ احمد قصیرجنب بیمارستان آسیا حضوربهم 

رسانند  درصورت عدم حضور بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد 
397571/م الف دادیاری شعبه اول دادسراي ناحیه 21 تهران 

احضار متهم 
باتهام  کیاکجوری  ابوالفضل  متهم  دادیاري  این  ۹۳0888/د1  کالسه  پرونده  در 
فوق  متهم  باینکه  نظر  باشد  تعقیب مي  تحت  نامشروع    ار طریق  مال  تحصیل 
مجهول المکان بوده وقت پرونده به یک ماه پس از نشر آگهي تعیین گردیده است 
بدینوسیله به تجویز ماده 174 ق آدک بنامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت مذکور 
جهت رسیدگي و دفاع از اتهام انتسابي دراین دادیاري بنشاني تهران خ شریعتي 
باالتر از سه راه طالقاني نبش کوچه فرهاد 2 دادسراي ناحیه ۳1 حاضر شوید در 

غیر اینصورت طبق مقررات قانوني اتخاد تصمیم خواهدشد
397570/م الف     دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 31 تهران 

آگهی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵0۳28 مبنی بر شکایت مدیریت شعب بانک توسعه 
تعاون اداره شعب استان تهران علیه رسول ادهم ماوردیانی فرزند طاهر 2- رضا نورزاد 
حسن باروق فرزند فرهاد دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول  با توجه 
به ارسال احضاریه و بجهت عدم شناسایی و مجهول المکان بودن وفق مقررات ماده 
174 ق آدک بدینوسیله بشما ابالغ می گردد یک ماه پس از انتشار آگهی در این 
شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 

وکیل باتهام شما بطور غیابی رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می گردد 
397572/م الف    بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 10 تهران 

مفقودی
شرایط صدور رونوشت المثنی سند اولیه خودرو

اینجانب قمر سلطان مظفری مالک خودرو پژو 40۵ نقره ای به شماره شهربانی 
موتور 1248۵0746۳1و شماره شاسی 1۳2۳421۵بعلت  72-۳2۹ق۵۳وشماره 
لذا  است  نموده  را  مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
مراجعه  سمند  ساختمان  شهر  پیکان  واقع  خودرو  ایران  شرکت  فروش  سازمان 
نماید . بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد 
بهشهر 

آگهي فقدان
آقاي علی کمالی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۹8/8۵ 
مترمربع به پالک ۹88 فرعي از ۳6۳ اصلي مفروز از پالک ۹40 فرعي نامبرده واقع 
در اراضي محمدشهر - تپه قشالق جز حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج موردثبت 
66۳7 صفحه 1۵6 دفتر جلد 74 بنام علی کمالی ثبت و صادر گردیده و بعلت: سهل 
انگاري مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود 
تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراض واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني 

طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 11411 م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمي

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقایان 1- سید سهم الدین نوربخش 2- اکبر شیروانی فعال مجهول 
المکان به حمل و نگهداری تعداد ۵14 بطری نشروبات الکلی از طرف این بازپرسی 
تحت پیگرد می باشد ؛ بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه یکم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهلران جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود و در صورت حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیم 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  64۳و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
100266۳مورخه 1۳۹۵/۳/10 به تقاضای آقای عالم گودرزی فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۳0/72متر مربع مجزی شده از پالک  - 
از مالکیت  آباد خروجی  فرعی  220۹ اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم 
مالک اولیه )رسمی( آقای یداله افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 412۹1
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  ۳8۹8و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
محمد  علی  فرزند  بهرامی  زیبا  خانم  تقاضای  به   1۳۹۵/4/10 10042۳8مورخه 
از  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۳7/۹8متر مربع مجزی شده 
مالکیت  از  آباد خروجی  خرم  یک شهرستان  بخش  در  واقع  پالک  220۹اصلی 
مالک اولیه )رسمی( آقای احمد افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41241
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

متن آگهی 
پور  حسن  شهاب  عاملی  مدیر  به  عشایر   شاهین  نقل  و  حمل  شرکت  خواهان 
ئیالق دادخواستی به طرفیت خواندگان حمید خسروی و بهروز گودرزی  و سجاد 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مطالبه  خواسته  به  رحمت  قائد  کرم  و  رحمت  قائد 
شماره۳  اختالف  حل  شورای  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهرکرد  شهرستان 
دادگستری   – کاشانی  خیابان   – شهرکرد  در  واقع   – شهرکرد  شهرستان 
شهرستان شهرکرد – مجتمع شوراه های حل اختالف شهرکرد ارجاع و به کالسه 
و   1۳۹۵/0۹/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵0۹۹8۳844۳000۵1
المکان بودن خواندگان و در  به علت مجهول   . ساعت 0۹:00 تعیین شده است 
قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی  خواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد – فروزنده 

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت روح ا... جباری فرزند خدارحم به شرح دادخواست 
درخواست  دادگاه  این  از   ۹۵0۹۹8۳846100۳77 بکالسه  شده  ثبت  تقدیمی 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدارحم جباری سلمی 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات  گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به :
1 – حبیب ا... جباری سلمی متولد 1۳۵2 ش ش 877 فرزند متوفی

2 – عطا اله جباری سلمی متولد 1۳۵4 ش ش 702 فرزند متوفی
۳ – روح اله جباری سلمی متولد 1۳۵۹ ش ش ۵۹7 فرزند متوفی

4 – لطف اله جباری سلمی متولد 1۳60 ش ش 1۹26 فرزند متوفی
۵ – معصومه جباری سلمی متولد 1۳۵۵ ش ش 1۵۳7 فرزند متوفی

6 – زهرا جباری سلمی متولد 1۳۵7 ش ش 1264 فرزند متوفی
7 – صدیقه جباری سلمی متولد 1۳62 ش ش 1۹0۵ فرزند متوفی

8 – مرضیه جباری سلمی متولد 1۳67 ش ش 12۵81 فرزند متوفی
۹ – عصمت حسینی خراجی متولد 1۳۳۳ ش ش ۳ همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی می گردد 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا چنانچه شخصی 
نشر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهرکرد – رحمان آماده 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
دادخواست  شرح  به   ۳۳06 شماره  شناسنامه  دارای  سامانی  دهقانی  تراب  آقای 
بکالسه ۹۵/ 4۵8 ش 1 س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مهری دهقانی سامانی بشناسنامه شماره 167 در 
تاریخ ۹۵/07/12 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
 4 ملی  شماره   ۳۳06 شناسنامه  شماره  پرویز  فرزند  سامانی  دهقانی  تراب   –  1

-087۹1۳ – 462 زوج
2 – تورج دهقانی سامانی فرزند تراب شماره ملی 0 – 8216۳1 – 181 فرزند 

ذکور
۳ -  رضا دهقانی سامانی فرزند تراب شماره ملی ۹ – 6۹۳2۳۵ – 00۵ فرزند 

ذکور
4 -  سهیال دهقانی سامانی فرزند تراب شماره ملی 7 – 6۹۹128 - 181 فرزند 

اناث
۵ - سیما دهقانی سامانی فرزند تراب شماره ملی 1 – 81۳۳27 - 181 فرزند اناث 
6 - سارا دهقانی سامانی فرزند تراب شماره ملی 2 – ۹۹۳۳81 - 6 00 فرزند اناث

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا ی حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و اال گواهی 

رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سامان – صولت سلطانی سامانی صادر خواهد شد.

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 67۵ و رای شماره 181۳  مورخه 
۹۵/2/27به تقاضای آقای علی رحم حیدری فرزند فرهاد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 7۳/20 متر مربع مجزی شده از پالک ۳فرعی از 220۹اصلی 
اولیه )رسمی(  از مالکیت مالک  واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی 
 ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  افتخاری  یداله  آقای 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 62
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵/7/18  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  شماره1۳۹۵60۳۳10۵۵0028۵1هیات  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
اقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
باب  بشماره شناشنامه72۳ صادره درششدانگ یک  فرزند سبزعلی  فرخی  ایمان 
ساختمان به مساحت 24۹/16مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۳۵اصلی واقع 
در سیدجماالدین خریداری از مالک رسمی اقای محمدعلی مرتضایی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

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

آگهی مزایده 
نظر به اینکه به موجب اجرائیه ۹۳000۳ اصداری از شعبه اول دادگستری قرچک 
موضوع رای مرقم به شماره ۹۳001۹7 محکوم علیه /محکوم علیها آقای سعید 
مبلغ  پرداخت  و  نیم عشر دولتی  بابت  ریال  پرداخت 18/۵21/81۹  به  فرد  تقی 
الوکاله وکیل  1/776/20۵ ریال بابت مابه تفاوت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
در حق دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم گردیده است توجها محکوم له در 
راستای استیفای محکوم به اموالی از محکوم علیه را شامل : 1- یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 24۳.8۳ پالک ثبتی 48/۵۹24 قطعه 
تفکیکی ۳۵ فاقد اعیانی به نشانی زیباشهر – میدان بی بی زبیده – جنب روستای 
مافی اباد – شهرک پدیده توقیف که مطابق سیاق هیات سه نفره کارشناس جمعا 
به ارزش 200/000/000 ریال کارشناسی گردیده است لهذا اموال موصوف برای 
روز پنج شنبه مورخ ۹۵/8/06 راس ساعت 8:۳0 الی ۹:00 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی قرچک مراجعه و با هماهنگی اجرای احکام 
به  و  شده  شروع  کارشناسی  پایه  مبلغ  از  مزایده  نماید  دیدن  موصوف  اموال  از 
هرکسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار می گردد ایضا 10 درصد از وجه 
مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ میگردد و به درخواست هایی که پس از 

مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
م الف 4371/106 مدیر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی قرچک – شیرازی 

مدیرکل  سورگی؛   علی  زمان-  پیام  خبرنگار 
تهران  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر 
ایران  موفق  زنان  ملی  کنگره  نخستین  گفت: 
همگام با ماده ۳1 برنامه  ششم توسعه، با هدف 
بانوان  انسانی  سرمایه  از  جامعه  مندی  بهره 
 ۵ متوازن  و  پایدار  توسعه  فرآیند  در  توانمند 
المللی  بین  بهمن ۹۵ در مرکز همایش های 

هتل المپیک تهران برگزار می گردد. 
شارقی افزود: هدف از برگزاری این کنگره تاکید 
بر رسیدن تعادل، برابری و رفع تبعیضات و در 
امروز  جامعه  در  کاملتر  و  بهتر  توسعه  نتیجه 
است که زنان هم بتوانند حضور چشمگیرتری 
مختلف  سطوح  در  تصمیم گیری  فرآیند  در 
داشته  اجرایی  دستگاه های  ازجمله  جامعه 

باشند.
امور  با حمایت معاونت  این کنگره  افزود:  وي 
امور  دفتر  ریاست¬جمهوری،  خانواده  و  زنان 
زنان و خانواده وزارت کشور،   استانداری تهران، 
وزارت  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

نفت، وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی، وزارت 
آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، سازمان 
گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور،  سازمان 
مرکز  احمر،  هالل  جمعیت  اسالمی،  تبلیغات 
آمارایران، دانشگاه الزهرا و کانون زنان بازرگان 

ایران برگزارخواهدشد .
وي اضافه کرد: همچنین با همکاري اداره کل 
دفتر  امورخارجه،  وزارت  زنان  و  بشر  حقوق 
بانوان و خانواده وزارتخانه ها، استانداری  امور 
ارتقاء  با محوریت  مدیریتی،  ها، سازمان های 
های  دستگاه  در  زنان  رهبری  و  مدیریت 
تعامالت  و  دیپلماسی  ملی،  عرصه  در  اجرائی 
بین المللی، با دعوت گسترده از مقامات ملی و 

بین المللی، از جمله معاون اول ریاست جمهور؛ 
وزرای محترم، بانوان موفق در عرصه های ملی 
و  جهان  مختلف  کشورهای  از  المللی  بین  و 
مدیران زن در دستگاه های اجرایی کشور، به 
توسعه  المللی  بین  های  مرکز همایش  همت 

داتیس این کنگره برگزار می گردد. 
های  نشست  ها،  پنل  برگزاری  گفت:  شارقی 
با  همراه  آموزشی  های  کارگاه  و  تخصصی 
مدیریت  عرصه    در  معتبر  های  گواهینامه 
بین  تعامالت  و  سیاسی  مشارکت  رهبری،  و 
این  صاحبنظران  و  مدیران  حضور  با  المللی؛ 
اعتماد  افزایش  چون  هایی  زمینه  در  عرصه، 
کشور  بانوان  استعدادهای  و  ها  توانمندی  به 
در حوزه مدیریتی، انتقال تجربیات بانوان مدیر 

با هدف  المللی،  بین  و  ملی  در سطوح  موفق 
برنامه  ماده ۳1  اجرای  به  بیشتر  توجه هرچه 
ششم توسعه و افزایش نقش آفرینی مدیریتی 
زنان در جامعه همپای با مردان، از بخش های 

حائز اهمیت این کنگره خواهد بود. 
کردکه  امیدواری  ابراز  پایان  در  شارقی  ثریا 
از  بسیاری  وجود  با  کنگره  این  برگزاری 
های  درعرصه  زنان  حضور  فراروی  مشکالت 
اجتماعی، راهی برای همکاری بیشتر با بانوان 
تخصصی  راهکارهای  وارائه  توانمند  مدیر 
وکارآمد معضالت در این حوزه باشد که قطعا 
توان  می  وقفه،  بی  و  روزی  شبانه  تالشی  با 
فرهیخته کشور  زنان  راه  از سر  را  موانع  این 

برداشت.
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  مندان  عالقه 
به  کنگره  اینترنتی  پایگاه  به  توانند  می 
مراجعه   www.topwomeni.ir آدرس 
و   021-۳۳6۹۹0۹۳-4 های  شماره  با  یا  و 

۹-۳6621۳18-021 تماس برقرار کنند. 

برگزاری نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران 
در بهمن ماه
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برق رسانی به 4 روستا از توابع اللی
و  گذر  سخت  مناطق  در  که  محروم  4روستای 
کوهستانی شمال خوزستان قرار دارند، از نعمت 

برق برخوردار خواهند شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان،  پناهی مدیریت توزیع برق شهرستان 
اللی گفت: تامین برق 4 روستای جعفرآباد، دره 
شیخان، باریکی تکه و پاگچ چراغی که ۳7 خانوار 
جمعیت دارند، علیرغم دشواری های احداث شبکه 
در این مناطق کوهستانی از نعمت برق برخوردار 
خواهند شد. در مراسم کلنگ زنی که با حضور 
فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولین محلی 
برگزار گردید، پناهی افزود شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان نگاه ویژه ای به توسعه مناطق محروم  
داشته و جهت انجام این پروژه اعتباری بالغ بر 7 
میلیارد و ۹0 میلیون ریال در نظر گرفته شده است 
و کار تامین برق روستا های یاد شده طی چهار ماه 

آینده به پایان خواهد رسید.

انتقال زندان مرکزی بندرعباس
 به منطقه چوچ

و  راه  کل  اداره  معماري  و  شهرسازي  مدیر 
جدید  سایت  مکانیابي  از  هرمزگان  شهرسازی 
امور  تخصصي  کارگروه  در  بندرعباس  زندان 

زیربنایي و شهرسازي استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی افزود: نظر به لزوم 
خروج زندانها از محدوده و حریم شهرهاي استان، 
مکان پیشنهادي زندان بندرعباس به مساحت 4۹ 
هکتار واقع در منطقه چوچ شهرستان بندرعباس 
و  زیربنایي  امور  تخصصي  کارگروه  جلسه  در 

شهرسازي استان مطرح و به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه زندان فعلي بندرعباس قدمتي 
بالغ بر 40 سال داشته که نیازمند تعمیرات اساسي 
است، افزود: این جابجایي در راستاي قانون انتقال 
زندان ها و مراکز اقدامات تامیني و تربیتي موجود 
به خارج از شهرها مصوب شورایعالي شهرسازي و 

معماري ایران در سال 1۳80 صورت می گیرد.
و  راه  کل  اداره  معماري  و  شهرسازي  مدیر 
شهرسازی هرمزگان اذعان داشت: در زندان جدید 
که طرح آن به تائید کمیته سیما و منظر شهري 
خواهد رسید، مکان ها و فضاهایي همچون کارگاه 
جهت  آموزشي  هاي  کالس  و  تخصصي  هاي 
اشتغال زندانیان و بازگشت آنها به جامعه ایجاد 

خواهد شد.
گوراني اظهار امیدواري کرد که این زمین پس 
از تصویب نهایي در شوراي برنامه ریزي و توسعه 
استان مراحل واگذاري آن انجام شود تا مقدمات 
با  بومي  معماري  الگوهاي  اساس  بر  آن  ساخت 

رعایت نکات امنیتي صورت پذیرد.

کشف یک میلیارد ریال قرص قاچاق در چهارمحال و بختیاري 
چهارمحال و بختیاري- فرمانده انتظامي استان از کشف یک میلیارد ریال 

قرص قاچاق در فرخشهر، خبر داد. 
سردار »غالمعباس غالمزاده« در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس 
در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در پي کسب اخباري مبني برسوء 
استفاده قاچاقچیان از محورهاي ارتباطي استان براي حمل کاالي قاچاق 
موضوع در دستور کار ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان شهرکرد قرار 
گرفت. وي افزود: ماموران کالنتري 1۵ فرخشهر در حین گشت زني به 

یک دستگاه خودروي زانتیا مشکوک و آن را متوقف کردند.
سردار غالمزاده ادامه داد: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي در 
بازرسي از این خودرو پنج هزار و ۵18 عدد قرص متادون ، پنج هزار عدد 
قرص دیفنوکسیالت ، ۹0 عدد قرص روبنفن و 60 عدد قرص بوپرنورفین 

قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف و دو نفر نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري با اشاره به معرفي متهمین 
به مراجع قضائي خاطر نشان کرد: قاچاق ضربات جبران ناپذیري به اقتصاد 
کشور وارد مي کند که در این خصوص نیروي انتظامي با قاطعیت با 

قاچاقچیان برخورد قانوني خواهد کرد.

تخصیص اعتبار ورزش بانوان هزینه نیست

مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری البرز با تاکید بر سالمت هرچه 
بیشتربانوان گفت: تخصیص اعتبار برای ورزش بانوان هزینه نیست.

به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز:  بی 
بی عصمت سرفرازی درهمایش »باقلب خود مهربان باشیم« در پارک 
بانوان کرج افزود: هر دستگاه اجرایی که دراین زمینه مثبت عمل کند در 
واقع در بخش کاهش هزینه سرانه های بهداشتی و درمانی گام برداشته 
است. وی ادامه داد: امروز باید این باور را در مدیران دستگاه های اجرایی 
بوجود آورد که زنان نیازمند ورزش هستند، بویژه زنانی که در دستگاه های 

اجرایی مدت زمان زیادی را سپری می کنند.
سرفرازی گفت: صرفا نباید توصیه به ورزش کرد بلکه باید شرایط را برای 

ورزش بانوان فراهم کنیم تا بتوانند سالمت خود را تضمین کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید زنان را در زندگی روزمره تحت پوشش ورزش 
قرار دهیم و بی توجهی به این امر اثرات منفی درجامعه را به همراه دارد.

دراین همایش که به مناسبت هفته سالمت بانوان  برگزار شده، یک هزار 
بانوی شاغل در دستگاه های اجرایی کرج از جمله بانوان ورزشکاروعالقه 
مند مراکز درمانی تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز حضور 

داشتند.

کشف 80 قطعه چک پول جعلي 50 هزار تومانی در کرمان
فرمانده انتظامي شهرستان کرمان صبح امروز از دستگیري یک کالهبردار 

و کشف 80 قطعه اسکناس جعلي ۵00 هزار ریالي خبر داد.
سرهنگ عبدالعلي روانبخش گفت: در پي اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 
110 مبني بر کالهبرداري از یک مغازه در سطح شهر کرمان، بالفاصله 

ماموران کالنتري 17 شهر کرمان به محل اعزام شدند.
وي از هوشیاري صاحب مغازه و حضور به موقع ماموران انتظامي در محل 
فردي که در حال خرید از مغازه با اسکناس جعلي بود، دستگیر شد، 
خبرداد و تصریح کرد: ماموران در بازرسي بدني از کالهبردار موفق به 
کشف 80 قطعه چک پول ۵00 هزار ریالي معادل 40 میلیون ریال شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان ادامه داد: متهم که در بازجویي هاي 
تخصصي ماموران انتظامي با شواهد موجود چاره اي جز بیان حقیقت 
نداشت، به جعل 80 قطعه چک پول ۵00 هزار ریالي اعتراف و جهت سیر 

مراحل قانوني به مرجع قضایي معرفي شد.

خبر خبر

برق  شرکت  محرمانه  امور  و  حراست  مدیریت 
جهادی،  تالش  گفت:  خوزستان   ای  منطقه 
خستگی ناپذیر و شبانه روزی کارکنان حراست 
پایداری  و  امنیت  افزایش  موجب  شرکت،  این 
وکهگیلویه  خوزستان  استان  دو  در  برق  شبکه 

وبویر احمد شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، علی اصغر خدامراد منگری مدیریت 
حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با تسلیت ایام شهادت ساالر شهیدان 
امام حسین )ع ( و یاران باوفایش و سپاس از همه 
تالشگران صنعت برق خوزستان، بویژه نیروهای 
حراست گفت: با برنامه ریزی، سازماندهی و تدابیر 
اتخاذ شده همواره تالش گردیده تا ضمن افزایش 
امنیت، از سرقت تجهیزات این صنعت حیاتی و 

خاموشی های ناخواسته جلوگیری بعمل آید .
سال  از  تجمعی  گزارشهای  براساس  افزود:  وی 
82 تا۹2  تعدادی از دکل های برق بعلت سرقت 
نبشی ها دچار آسیب جدی شدند، که خوشبختانه 
ازانتهای سال ۹2 تاکنون پس ازبرگزاری جلسات 
با  عامل   مدیران  حمایت  و  کارشناسی  متعدد 
مشارکت و همکاری امور ترابری معاونت مالی و 
پشتیبانی  شرکت و استفاده از تجربه فنی کار در 
ویژه  ایجاد گشت های سیار  و  برداری  اموربهره 
از  استفاده  با  برق  توزیع  فوق  و  انتقال  خطوط 
همکاران سختکوش در امور نگهبانی و آموزش آنها  
با هدف رفع این شرایط بحرانی وکاهش سرقت 

به  باتوجه  شرکت  ماموریت  حوزه  پهنای  در  ها 
گستردگی خطوط و تعداد دکل ها توانستیم معضل 
سرقت ها را تاحدود زیادی کنترل ومدیریت کنیم .
وی ادامه داد:  مهمترین اقدامات درجهت ثبات 
در  سرقتی  موارد  کاهش  و  امنیت  افزایش  و 
زمان  برنامه  تعیین  شامل   استحفاظی  حوزه 
توزیع  فوق  و  انتقال  ازخطوط  بازدیدها  بندی 
به  روزانه،   گزارش دهی  و  برق  ایستگاههای  و 
کارگیری خودروهای سازمانی ویژه، بازدید مکرراز 
کلیه خطوط از جمله مناطق سرقت خیز از جمله 
است.  بوده  راستا  این  در  گرفته  انجام  کارهای 
سپس منگری از کاهش چشمگیر سرقت دکل 
های انتقال نیروی این شرکت خبر داد و گفت: در 
ابتدا مشکالت فراوانی نظیر هماهنگی گروههای 
کاری و حجم باالی کار حراست در شرایط سخت 

و طاقت فرسای آب و هوایی منطقه وجود داشت 
، لیکن موفق شدیم در »سال اقتصاد مقاومتی، 
مدیر  روزی  شبانه  تالش   با  و  عمل«  و  اقدام 
وکارکنان حراست فیزیکی این شرکت، از سقوط 
بیش از ۳0 دکل بحرانی انتقال نیرو جلوگیری  
برق رسانی  استمرار  و  بهبود  به منظور  و  کرده 
مطمئن وپایدار به همه ذینفعان این صنعت و 
حذف هرگونه پیامد سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
در منطقه به یاری پروردگار و توجهات امام زمان 

)عج( بخوبی انجام وظیفه نماییم.
برق  شرکت  محرمانه  امور  و  حراست  مدیریت 
شرکت  این  کرد:  عنوان  خوزستان  ای  منطقه 
موفق گردید برای اولین بار دربین کل  حراست 
افزاز کسری  های صنعت آب و برق کشور نرم 
نبشی ها  وکسری بندی های انجام شده را تهیه، 

نصب وبه کاربران آموزش دهد.
حفاظتی  های  سیستم  از  استفاده  منگری 
حفاظت،  نوین  تجهیزات  خریداری  هوشمند، 
از  اشکال  رفع  بسته،  مدار  های  دوربین  نصب 
روشنایی پست ها، آموزش و جذب نیروی انسانی، 
بازدیدهای شبانه روزی از حراست های مرکز و 
نواحی بهره برداری و پست های برق، تجهیز و 
آموزش گروههای گشت حراست خطوط، بهینه 
سازی اتاق های نگهبانی و خرید اموال )لباس و 
کفش(و... را از دیگر فعالیت های انجام گرفته در 

این مدیریت  بیان کرد.
و  انگیزه  منظورافزایش  به  گفت:  وی  همچنین 
کارکنان  دربین  همکاری  مثبت  روحیه  ایجاد 
مالی  معاونت  بسیج،  هماهنگی  با  حراست 
برنامه  شرکت  این  عمومی  روابط  و  وپشتیبانی 
های فرهنگی، اردوهای منطقه جنگی و مسابقات 
ورزشی در مناسبت های مختلف نیزبرگزار می 
درپایان  وامور محرمانه  مدیریت حراست  گردد. 
ازهمکاری و تالشهای بخش های مختلف شرکت 
برق  تامین  جهت  خوزستان   ای  منطقه  برق 
مطمئن وپایدار وایجاد انگیزه در پرسنل جهت 

انجام امور تقدیر و تشکر نمود.
گفتنی است این شرکت مسوولیت تامین نیروی 
و  استان خوزستان  دو  پراکنده  را درسطح  برق 
کهگیلوبه و بویراحمد در مساحتی حدود 81 هزار 

کیلومتر مربع به عهده دارد.

تالش کارکنان حراست؛ افزایش امنیت و پایداری شبکه برق منطقه ای خوزستان

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای
سازمان عمران شهرداری اسالمشهر درنظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1395 پروژه عمرانی ذیل را 

ازطریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی دارای رتبه بندی ، صالحیت 
وظرفیت آزاد دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه ودریافت اسناد مناقصه ) تامدت 10روز کاری پس از چاپ 
آگهی نوبت دوم ( به دفتر فنی  )) امور قراردادها(( سازمان عمران شهرداری اسالمشهر واقع در ابتدای بلوار شهید 
برنده سیفی، ساختمان شهید سرهنگ قاسمی مراجعه نمایند . ضمنا مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت 

دوم خواهدبود .  ) چاپ آگهی نوبت دوم نیز پس از گذشت 7روز کاری از چاپ آگهی نوبت اول خواهد بود. ( 
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهدبود .  تلفن تماس : 56479601-5 

 نوبت اول

اگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۳۵۳2 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  حبیب  هاجر  خانم 
کالسه 1/۹۵ث/8۳6 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در  بشناسنامه شماره 1141  زاده  شادروان شهباز حبیب  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  فوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹۵/۵/۳1
منحصر به : 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر متولد 1۳61 زوجه مذکور 2- 
متوفی  متولد 1۳81 دختر  زاده شماره شناسنامه 048114264۹  پریسا حبیب 
۳- زهرا حبیب زاده  شماره شناسنامه01۵478۳072 متولد 1۳۹4 دختر متوفی 
4- مهرسا حبیب زاده شماره شناسنامه 0112۳0۳46۳ متولد 1۳۹۳ دختر متوفی 
متوفی.  مادر   1۳24 متولد   42۹ شناسنامه  شماره  توتونسیز  اسدیان  گلعذار   -۵
.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت اگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
اگهی ظرف یکماه به شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد .
م/الف 4370/106 رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای فریدون علیدادی شمس آبادی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
بکالسه 16۹/۹۵ از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   641 بشناسنامه  آبادی  شمس  علیدادی  غالمعلی  شادروان  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   ۹۵/2/2۵

منحصر است به :
1 – رقیه آقابابائی طاقانکی به ش ش 2 متولد 1۳1۹ زوجه متوفی

2 – فریدون علیدادی شمس آبادی به ش ش1 متولد 1۳۳6 فرزند متوفی 
۳ - اکبرعلی علیدادی شمس آبادی به ش ش2۳ متولد 1۳۵4 فرزند متوفی

4 – خانم پریوش علیدادی شمس آبادی به ش ش۳6 متولد 1۳44 فرزند متوفی
۵ – خانم آذرعلیدادی شمس آبادی به ش ش12 متولد 1۳۵1 فرزند متوفی
6 – خانم شوکت علیدادی طاقانکی به ش ش۳2 متولد 1۳۳7 فرزند متوفی

7 – خانم ایران علیدادی شمس آبادی به ش ش۳2 متولد 1۳4۳ فرزند متوفی
8 – خانم منیژه علیدادی شمس آبادی به ش ش2۵ متولد 1۳42 فرزند متوفی
۹ – خانم اشرف علیدادی شمس آبادی به ش ش2 متولد 1۳۵2 فرزند متوفی

10 – خانم افسانه علیدادی شمس آبادی به ش ش47 متولد 1۳۵6 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 33 کیان 

رونوشت آگهی حصروراثت 
به    2061721826-674 شناسنامه  دارای  ملکی   آقا  اللهی  فضل  اله  فضل 
این دادگاه درخواست گواهی حصر  شرح دادخواست به کالسه 10/1086/۹۵از  
ملکی        آقا  اللهی  فضل  اله  ذبیح  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بشناسنامه  12۵8-2061728227 در تاریخ ۹۵/7/18اقامتگاه دائمی خود  بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ش  ش  به  فرخنده  و  اله  ذبیح  فرزند  ملکی  آقا  اللهی  فضل  1-سعید 

20۵0۹6۳807متولد 1۳78 محل تولد بابل پسر متوفی 
2-سارا فضل اللهی آقا ملکی فرزند ذبیح اله و فرخنده به ش ش20۵0۹6۳807متولد 

1۳76 محل تولد بابل دختر متوفی 
۳-فرخنده قربانپور عالیزمینی فرزند قربانعلی و مقدسه به ش ش 47۳متولد 1۳۵6 

محل تولد بابل همسر متوفی 
متولد   2004 ش  ش  به  خدیجه  سیده  و  آقا  میر  فرزند  روزمه  گوهر  4-سیده 

1۳۳4محل تولد بابل مادر متوفی 
۵-فضل اله فضل اللهی آقا ملکی  فرزند اصغر و کشور به ش ش 674متولد 1۳26 

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

شد 
قاضی شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل  

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

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره1۳۹۵60۳۳10۵۵00۳0۹7هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شیخ  ناصر  اقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه 
به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  شناشنامه1078۹  بشماره  نجاتعلی  فرزند  لی 
مساحت 128/۳8مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک۳۵اصلی واقع در سیدجمال 
الدین خریداری از مالک رسمی اقای علی اکبر داودپورمحرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع 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

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره1۳۹۵60۳۳10۵۵00۳20۳هیات 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 هادی قویدل 
جلیسه فرزند مسیح بشماره شناشنامه10۹4 درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به  آن  مترمربع   42/20 مقدار  که  47700مترمربع   مساحت  به  احداثی  بنای  با 
عنوان حقوق ارتفاعی نهر آب میباشد،مفروز و مجزی شده ازپالک1۵اصلی واقع 
در احمدآباد خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسن نورعلی پور موضوع سند 
شماره 1816 مورخ 1۳42/12/10دفترخانه 176 تهران محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع 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 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره1۳۹۵60۳۳10۵۵002106هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
وحید  اقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  شناشنامه66۳7  بشماره  جعفر  فرزند  زلفی 
مساحت ۹0/8۳مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک4۳28فرعی از6۹اصلی واقع 
در نظرآباد خریداری از مالک رسمی اقای جعفر زلفی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم آقای آرش عبادی محمود آباد فرزند اسداله که فعال متواری 
و مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که پرونده اتهامی وی موضوع شکایت 
آقای احمد رضا زاده مرزونی علیه ایشان دایر بر کالهبرداری جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجاع و به کالسه ۹۵0۵۵۳ ثبت و به تاریخ ۹۵/۹/1۵ ساعت ۹ صبح دارای 
وقت رسیدگی است لذا مراتب به استناد ماده 11۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج تا نامبرده با حضور در دادگاه نسبت 
به دفاع از اتهام انتسابی خویش اقدام نماید در غیر اینصورت دادگاه بصورت غیابی 

رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد 
مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو بابل – 

رونوشت آگهی حصروراثت 
بابا سلطان زاده فرزند علی  به شرح دادخواست به کالسه 1/177/۹۵از  این دادگاه 
کبری  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
صالحی آهنگر فرزند علی اصغر     بشناسنامه  206۳۵۹۳477صادره از بابل در 
تاریخ ۹۵/7/2اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-بابا سلطان زاده فرزند علی ش ش 1۳1
2-مهناز سلطان زاده فرزند بابا ش ش 41
۳-هاجر سلطان زاده فرزند بابا ش ش26

4-مینا سلطان زاده فرزند بابا ش ش1
۵-صفر علی سلطان زاده فرزند بابا ش ش4۳۹
6-علی  رضا سلطان زاده فرزند بابا ش ش2۵8
7-قربانعلی سلطان زاده فرزند بابا ش ش۵۳7

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندپی شرقی 

ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان بانک مهر اقتصاد مازندران با مدیریت رضا عسگری با وکالت 

حوا کبود تبار 
خواسته مطالبه وجهبه طرفیت 1- محمد علی رحمانی فرزند حاج رضا 

2- ابوذر رحمانی فرزند محمد علی ۳- علی اکبر ذوالفقاری در این شعبه تسلیم 
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 1۵/87۳/۹۵ ثبت و برای مورخه 
۹۵/۹/2۳ ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن 
ابالغ  خوانده  به  و  درج  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 1۵ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
اینصورت  ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه 1۵ مراجعه نماید در غیر 
مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 

مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان بابل معصومی 

احضار متهم
 و ابالغ وقت رسیدگی 

نظر باینکه در پرونده کالسه ۹۳/1۳۳ اکبر فتوحی متهم به جعل چک   و مجهول 
المکان می باشد و در راستای اعمال ماده 174 ق آدک این آگهی یک نوبت ابالغ 
تا متهم جهت دفاع در روز رسیدگی مورخ ۹۵/10/14 ساعت 10 در  می گردد 
این دادگاه واقع در شهر رودهن حاضر گردد و درصورت عدم حضور رای غیابی 

صادر خواهد شد 
397565/م الف    مدیردفتر شعبه 102 دادگاه کیفری 2 رودهن 

آگهی
شاکی محمد مهدی بیرم زادگان دادخواستی بطرفیت متهم حسین شادباش فرزند 
احمد بخواسته انتقال مال غیر  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1126 دادگاه کیفری 2 تهران واقع در 
محالتی  شهید  قضایی  مجتمع  جنوبی   ابوذر  خ  محالتی  شهید  بزرگراه  تهران- 
ارجاع و به کالسه ۹۵001۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۹/28 و ساعت 
10/۳0 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
397567/م الف منشی دادگاه کیفری 2 شعبه 1126 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

احضار متهم 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق آدک به متهمان 1- حسین معافی 2- شهرام 
قرار  تعقیب  امانت  تحت  باتهام خیانت در  و  المکان  میردامادیان    که مجهول 
گرفته یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار یا محلی آگهی می شود که ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ درج آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 
8ب/۹۳06۳7 مطرح در شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران حاضر و در 
غیر اینصورت این دادسرا وفق سیاق قسمتی اخیر ماده 174 همین قانون مبادرت 

به اتخاد تصمیم مقتضی خواهد نمود  
397566/م الف    بازپرس شعبه 8 دادسرای ناحیه 14 تهران 

احضار متهم 
در پرونده کالسه  ۹۵022۳  شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ) اوین 
( متهم جمشید نوری فرزند قدرت باتهام غیبت از مرخصی از زندان اوین    تحت 
در  بدینوسیله  باشد  المکان می  فوق مجهول  متهم  باینکه  نظر  باشد  تعقیب می 
اجرای مقررات ماده 174 ق آدک بنامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر شود 

در غیر اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد 
397568/م الف بازپرس شعبه 3 دادسرای ناحیه 33 تهران 

علی میر جعفری- سرپرست سازمان عمران

نرخ  گفت:  کشور  اطالعات  فناوری  رسته  ملی  مدیر 
در  اطالعات  فناوری  فارغ التحصیالن  میان  در  بیکاری 
 ۵0 حدود  به  کردستان  استان  در  و  باال  کشور  سطح 

درصد می رسد.
تجاری  با هئیت  ابطحی در جلسه ای که   محمد عبده 
اروپایی  کشور  سه  به  سنندج  بازرگانی  اتاق  اعزامی 
معرفی  به  اقدام  شد،  برگزار  فنالند،  و  آلمان  سوئیس، 
برنامه توسعه رسته فناوری اطالعات در سطح ملی و در 

سطح استان، پایلوت کردستان کرد.
وی با اشاره به اینکه سطح کشور در حال حاضر بیش 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در  دانشجو  هزار   400 از 
اطالعات تحصیل کرده اند و ساالنه بیش از ۵0 هزار نفر 
فارغ التحصیل می شوند، عنوان کرد: این ارقام در استان 
نفر   ۹00 و حدود  از ۵000  بیش  ترتیب  به  کردستان 

فارغ التحصیل در سال می باشد.
کرد:  عنوان  کشور  اطالعات  فناوری  رسته  ملی  مدیر 
اطالعات  فناوری  فارغ التحصیالن  میان  در  بیکاری  نرخ 
در سطح کشور باال و در استان کردستان به حدود ۵0 

درصد می رسد.
فناوری  صنعت  توسعه  برنامه  قالب  در  داد:  ادامه  وی 

اطالعات استان کردستان که با همکاری یونیدو، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری 
و  دولتی  نهاد   1۳ و  کردستان  استانداری  اطالعات، 
خصوصی استان از جمله اتاق بازرگانی سنندج در حال 
اجرا می باشد، بر ارتقای مهارت های نیروی انسانی به ویژه 
به شکل گیری  فناوری، کمک  این  در حوزه های پیشرو 
کوچک  شرکت های  بازار  توسعه  استارتاپ ها،  توسعه  و 
بین  کاری  ارتباط  ایجاد  اطالعات،  فناوری  متوسط  و 
ملی،  برند  صاحب  شرکت های  و  استان  شرکت های 
ملی  بزرگ  شرکت های  بین  همکاری  و  تعامل  ایجاد 
به  اتصال  و  بین المللی  برند  صاحب  شرکت های  با 
و  اطالعات  فناوری  در حوزه  ارزش جهانی  زنجیره های 

ایجاد مراکز برون سپاری نرم افزار تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای موفق این برنامه توسعه 
در سطح ملی و استانی، عالقه مند به استفاده از تجارب 
و روش های کاری سازمان های چون GIZ می باشیم که 
این برنامه مورد توجه طرف آلمانی قرار گرفت و اعالم 
کردند که در چندین حوزه مختلف، GIZ می تواند به 
برنامه توسعه صنعت فناوری اطالعات در سطح ملی و 

محلی کمک کند.

نرخ 50 درصدی بیکاری فارغ التحصیالن فناوری اطالعات در کردستان

گفت:  اردبیل  استان  احمر  هالل 
 18 به  جاری   ماه  مهر  طول  در 
سطح  در  جاده ای  حادثه  مورد 
شده  امدادرسانی  اردبیل  استان 

است.
شورای  جلسه   در  غیبی  بهرام   
این  اعالم  با  احمر  معاونین هالل 
 72 حوادث  این  در  افزود:  خبر 
نفر مصدوم شده توسط نجاتگران 
امدادرسانی  آنها  به  احمر  هالل 

شده است.
نجات  تعداد  به  اشاره  با  وی 
تصریح  حوادث  این  در  یافتگان 
کرد: 70 نفر درمان سرپایی  و 1۹ 
نفر نیز توسط عوامل این جمعیت 
بیمارستانی  و  درمانی  مراکز  به 

انتقال یافته است.
هالل  جمعیت  عامل  مدیر 

یادآوری  با  اردبیل  استان  احمر 
تجهیزات و امکانات به کار گرفته 
داد:  ادامه  حوادث  این  در  شده 
حوادث  این  به  امدادرسانی  برای 
نفر   72 و  آمبوالنس  دستگاه   18
شده  گرفته  کار  به  امداد  نیروی 

بودند.
طول  در  اینکه  به  اشاره  با  غیبی 
حادثه  مورد  یک  به  گذشته  ماه 
شده  امدادرسانی  کوهستان 
یک  حادثه  این  در  افزود:  است، 
توسط  که  بود  شده  مصدوم  نفر 
درمانی  مراکز  به  امدادی  عوامل 

انتقال یافت.
این  نجات  برای  داد:  ادامه  وی 
یک  شده،  مصدوم  هموطن 
دستگاه آمبوالنس و ۳ نفر نیروی 

امدادی به کار گرفته شده بود.

مدیر عامل هالل احمر اردبیل خبر داد:

امداد رسانی به 18 مورد حادثه جاده ای 
در یک ماه اخیر
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ایران از تجربه های هلند در زمینه مدیریت منابع 
آبی استفاده می کند

وزیر نیرو گفت: هلند به دلیل مواجهه با معضل سیالب و هجوم آب، 
تجربه های خوب و ارزشمندی در زمینه مدیریت منابع آب دارد و وزارت 

نیرو در تفاهم نامه ای در نظر دارد از این تجربیات بهره مند شود.
حمید چیت چیان در پایان دیدار وزیر زیرساخت و محیط زیست هلند با 
وی، افزود: از مدت ها قبل مکاتبات بسیاری بین وزارتخانه های دو کشور 

صورت گرفت و که درنهایت به تدوین یک تفاهم نامه منجر شد.
به گفته وزیر نیرو، در این مکاتبات به صورت عمده به مسایل مربوط به آب 
پرداخته شد، زیرا هلند تجربه های خوب و ارزشمندی در زمینه مدیریت 

منابع آب دارد و فناوری های آبی در این کشور بسیار توسعه یافته است.
نامه  این تفاهم  به پیشنهاد سه نوع همکاری در  با اشاره  چیت چیان 
بین  همکاری  دولت،  دو  بین  همکاری  دیدار  این  در  کرد:  خاطرنشان 
شرکت های تجاری دو طرف و همکاری بین موسسات و مراکز تحقیقاتی 
و آموزشی ایران و هلند با تمرکز بر مسائل مربوط به آب و محیط زیست 
بررسی شد. به گفته وزیر نیرو، در سال های گذشته نزدیک به سه هزار نفر 
از کارشناسان ایرانی در موسسات آموزشی هلند در زمینه مدیریت و فرآوری 

آب آموزش دیده اند.
چیت چیان همچنین در حاشیه این دیدار از انعقاد قرارداد ساخت یک 
نیروگاه خورشیدی توسط یک شرکت هلندی خبر داد و گفت: قرارداد این 

نیروگاه امروز امضا و کار اجرایی آن آغاز شد.
é تجارب هلند در زمینه مدیریت آب 

در ادامه »مالنی شولتز فان هیگن« وزیر زیرساخت و محیط زیست هلند 
گفت: امروز زمینه های ممکن همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و هلند 

در زمینه مدیریت منابع آبی بررسی شد.
وی با اشاره به موضوع کمبود آب در ایران، تصریح کرد: در این جلسه نیز 
مباحث و ضرورت بازچرخانی آب و همچنین مدیریت سیالب، مدیریت 

آب های بین حوضه ای و کمبود آب بررسی شد.
وزیر زیرساخت و محیط زیست هلند خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب 
خوب هلند در زمینه مدیریت آب، می توانیم روابط خود را با ایران در زمینه 

حل چالش های موجود این کشور توسعه دهیم.

افزایش بیش از ۸ هزار مگاواتی پیک مصرف برق

به زمان مشابه سال گذشته  برق در روز شنبه نسبت  پیک مصرف 
بیش از 8 هزار مگاوات افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، روز شنبه، پیک مصرف برق به رقم ۳6 هزار و 
146 مگاوات رسید که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 8 هزار و 

2۳8 مگاوات افزایش را نشان می دهد.
میزان مبادالت برق با کشورهای همسایه در لحظه پیک روز شنبه نیز 
1۹28 مگاوات گزارش شد که سهم صادرات 1284 مگاوات و سهم 

واردات 644 مگاوات بود.
صنایع کشور نیز در روز شنبه ۳818 مگاوات برق مصرف کردند در 
حالی که این بخش در لحظه پیک سال گذشته نیز ۳464 مگاوات 

برق مصرف کردند.
همه  احتساب  با  که  می دهد  نشان  نیرو  وزارت  آمارهای  همچنین 
مصارف داخلی و صادرات برق میزان ذخیره نیروگاهی کشور به رقم 

۹744 مگاوات رسید.

قیمت نفت ایران در آستانه
 ٥0 دالر قرار گرفت

بازارهای جهانی در هفته  افزایش قیمت نفت در 
منتهی به 14 اکتبر تداوم پیدا کرد و قیمت نفت 

ایران در آستانه ۵0 دالر قرار گرفت. 
بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام سبک ایران 
در هفته منتهی به  14اکتبر )جمعه، 2۳مهرماه( با 
81 سنت افزایش به 48 دالر و 66 سنت برای هر 
بشکه رسید، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از 
ابتدای امسال تاکنون ۳۹ دالر و 28 سنت بوده است.
قیمت نفت خام سنگین ایران با 8۵ سنت افزایش به 
47 دالر و 40 سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین 
قیمت نفت سنگین ایران امسال تاکنون ۳7 دالر و 
18 برای هر بشکه بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک 
نیز در هفته مورد بررسی، به 48 دالر و ۵0 سنت 
برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، 

۹۹ سنت افزایش نشان می دهد.
به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع 
انرژی، هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا در 
هفته منتهی به 14اکتبر با یک دالر و 10 سنت 
افزایش، ۵0 دالر و 62 سنت برای هر بشکه معامله 
شد. همچنین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای 
شمال با 77 سنت افزایش ۵0 دالر و۳0 سنت برای 

هر بشکه معامله شد.

ارمنستان خواستار افزایش 
واردات گاز از ایران شد 

یک مقام ارشد ارمنی گفت، ارمنستان قصد دارد 
واردات گاز طبیعی از ایران را افزایش دهد و در آینده 
نزدیک موافقتنامه ای در این زمینه با تهران به امضا 

خواهد رساند. 
یک مقام ارشد ارمنی گفت، ارمنستان قصد دارد 
واردات گاز طبیعی از ایران را افزایش دهد و در آینده 
نزدیک موافقتنامه ای در این زمینه با تهران به امضا 
خواهد رساند. ارمنستان در حال حاضر از طریق خط 
لوله ای که در سال 2008 احداث شده، ساالنه ۵00 
میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می کند. در 
مقابل، روسیه ساالنه حدود 2 میلیارد متر مکعب گاز 

به این کشور جنوب قفقاز صادر می کند.
ایران تاکنون به صورت رسمی از طریق یک  گاز 
نیروگاه حرارتی دولتی ارمنستان از ایران خریداری 
می شد. این نیروگاه در مقابل گاز خریداری شده به 

ایران برق صادر می کند.
به گفته آرتاشس تومانیان، سفیر ارمنستان در تهران، 
ایروان اخیرا پیشنهاد کرده که گاز بیشتری از ایران 
خریداری کند که برخی از آن ممکن است مجددا 
به گرجستان صادر شود. وی افزود، طرف ایرانی این 

پیشنهاد را پذیرفته است.

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
/دوم  اول  1۳۹۵،7،۳هیات  1۳۹۵60۳1600100۵78۹مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  بشماره  علی  گلیانهمحمد  فرجی  کرمعلی  متقاضیآقای  بالمعارض 
۳۳6صادره ازکرمانشاهدر یک باب ساختمانبه مساحت۵8،۳0متر مربع در قسمتی 
مالک  از  واقع در بخش یک حومه خریداری  اصلی  از ۳66  از پالک ۳40 فرعی 
رسمی آقای جعفر جالل دولتشاهی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵،07،17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵،08،۳

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

دادنامه
با نمایندگی آقای غالمحسین قلی زاده به  اداره برق شهرستان دره شهر  شاکی: 

نشانی دره شهر- اداره برق- مدعی العموم دادستان عمومی و انقالب دره شهر
متهم: 1- آقای بهمن موسی زاده ف – مزبان 2- آقای کیانوش مرادی ف- مجید 

همگی به نشانی مجهول المکان
اتهام: سرقت 

گردشکار: دادسرا بشرح کیفرخواست شماره ۹۵104۳086۳600177 درخواست 
مجازات متهم فوق الذکر را نموده با وصول پرونده به این دادگاه به کالسه باال ثبت 
در وقت فوق العاده دادگاه جلسه دادرسی را تعیین و با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان 

بشرح ذیل مبادرت به صدور و انشای رای می نماید.
مورخ   ۹۵104۳086۳600177 شماره  خواست  کیفر  بشرح  دادگاه-  رای 
1۳۹۵/۳/18 صادره از دادسرای دره شهر آقایان 1- بهمن موسی زاده 2- کیانوش 
در  برق  کابل  متر   ۳00 سرقت  به  هستند  المکان،متهم  مجهول  دو  هر  مرادی، 
اثبات  اینکه شاکی هیچگونه دلیلی در جهت  با عنایت به  روستای ماژین دادگاه 
ادعای خود ارائه ننموده و تنها دلیل صدور کیفرخواست صرفا اظهارات شخصی به 
نام کیومرث موسوی بوده که اساسا وی در نزد دادیار محترم نیز موضوع را انکار 
نموده النهایه به جهت فقد ادله کافی بزه انتسابی را محرز ندانسته مستندا به اصل 
۳7 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم از بزه 
معنونه صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری 2 دره شهر –مظاهر عادل نیا

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1۳۹۵60۳16002002410هیات  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیخانم قمر زکی خانی زورآب فرزند 
باب ساختمان مسکونی  غربدر یک  از گیالن  جهانگیربشماره شناسنامه 14۵صادره 
به مساحت12۳،86 متر مربع پالک11فرعیاز 2 اصلی واقع در اسالم آباد غرب روبرو 
بیمارستان خیابان حر پالک 4۳ شامل مبایعه نامه عادی و در سهم زارعین طبق قانون 
اصالح عرضی وعدم دسترسی به مالکمحرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۵،08،0۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵،08،18

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی حصر وراثت
آقای هاجر مجنون دارای شناسنامه شماره 2۳8 بشرح دادخواست به کالسه ۵/70۵/۹۵ 
ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد مجنون  بشناسنامه ۳17 مهاباد در تاریخ ۹۵/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به یک دختر یک زوجه یک برادر:
1-هاجر مجنون فرزند محمد – استی ش.ش 2۳8 دختر متوفی

2-رحیم مجنون فرزند عبداله – مرجان ش.ش 10۵ برادر متوفی 
۳-زهرا مجنون فرزند عبداله – عایشه ش.ش 4 موالید خواهر متوفی 
4-حلیمه مجنون فرزند عبداله – عایشه ش.ش 207 خواهر متوفی 

۵-فاطمه مجنون فرزند عبداله- مرجان ش.ش ۳18 خواهر متوفی
6-استی علی نژاد فرزند خضر- مروت ش.ش 11۹ زوجه متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد

ابالغ
خواهان /شاکی امیرحسین ابراهیمی وایران جورکش جوشقانی ومهدی ابراهیمی 
علی  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  ابراهیمی    اله  وروح  ابراهیمی  ونیکو 
رجبی ورمضانعلی اصفهانی واداره ثبت اسناد اسالمشهر  به خواسته  سایر دعاوی 
غیرمالی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ششم دادگاه  عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان اسالمشهر واقع 
در اسالمشهر- بعدازمیدان نماز – خیابان شهیدصیاد شیرازی – مجتمع قضایی 
وقت  که  گردیده  ثبت    ۹40۹۹8288۵601280 کالسه  وبه  ارجاع  اسالمشهر 
رسیدگی آن 1۳۹۵/0۹/1۵ و ساعت 10:00  تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار 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.م/الف 1۵67 
منشی دادگاه حقوقی  شعبه ششم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان اسالمشهر 
–  زهرا عربی 

آگهی حصر وراثت
آقای محسن محمدی باغچه جوقی دارای شناسنامه شماره 104 بشرح دادخواست 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسه 4۹۹/۹۵ 
توضیح داده که شادروان دریا بی باک  بشناسنامه 8616 در تاریخ ۹۵/7/4 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-حمید بی باک ش.ش 1۵4 ت.ت 1۳27 پدر متوفی

2-نرگس سلمان زاده قره خاچ ش.ش474 ت.ت 1۳۳6 مادر متوفی 
۳-محسن محمدی باغچه جوقی ش.ش 104 ت.ت 1۳۵0 زوج متوفی 

4-سهراب محمدی باغچه جوقی ش.ش 28202۳17۳1 ت.ت 1۳76 پسر متوفی 
۵-محراب محمدی باغچه جوقی ش.ش 2820۳1۳82۵ ت.ت 1۳80 پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   2۳1۹ شماره  شناسنامه  دارای  طاهری  مریم  خانم 
۵7/۹۵07۹۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فتحعلی طاهری  بشناسنامه 1۵ در تاریخ ۹0/10/21 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
1-زری نور نژاد ش.ش ۳00 فرزند زلفعلی نسبت همسر

2-مریم طاهری ش.ش 2۳1۹ فرزند فتحعلی نسبت فرزند 
۳- محرم طاهری ش.ش 2۹88 فرزند فتحعلی نسبت فرزند 

4- رضا طاهری ش.ش 2۳16 فرزند فتحعلی نسبت فرزند 
۵- مهدی طاهری ش.ش 27402۳۳۹8۵ فرزند فتحعلی نسبت فرزند

6- زینب طاهری ش.ش ۵7۵87 فرزند فتحعلی نسبت فرزند
7- فرحناز طاهری ش.ش 27۵۳62816۵ فرزند فتحعلی نسبت فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ ۳0040۵0-1۳۹۵-1۳۹۵/7/1۳تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 
ازاندیمشک  صادره  شناسنامه6800  بشماره  فرزندفرحان  زرادشان  حسن  خانم 
مساحت۹8/1۵مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی1۹۳006811۵نسبت 
عبدالرحمن  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک/26۹2/4بخش  ازششدانگ  قسمتی 
فراهانی نامبرده منجربصدور رای گردیده لذابرابرماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل 

برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.شماره م.الف)۵/2۹81(
تاریخ انتشارنوبت ول:1۳۹۵/8/۳ تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳۹۵/8/18

شیخ زاده-رییس اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اجرئیه کالسه: ۹20010۵ 

بدینوسیله به آقای خالد پیر فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 1۹2 بدهکار پرونده 
کالسه ۹20401۳44600010۵/1 که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگریده اید 
ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی بین شما و بانک رفاه کارگران پلدشت مبلغ 
24/۹00/8۹2 ریال بعالوه خسارت دیرکرد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/1۹ آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
محمود عباسپور – مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی ماکو

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵0۹۹844۵660024۹شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

ماکو تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹744۵660071۹ 
خواهان: آقای رامین اسدی فرزند قاسم به نشانی آذربایجان غربی – ماکو شهرک 

ولیعصر پنج کالسه خ هشترودی کوچه 12 متری
خوانده: آقای نوید علی دادلو به نشانی مجهول المکان

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
رای دادگاه

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای رامین اسدی فرزند قاسم به طرفیت آقای نوید 
علی دادلو به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی،دادگاه با عنایت 
به شهادت شهود معرفی شده است از جانب مدعی اعسار که به اتفاق عدم تمکن مالی 
نامبرده شهادت داده اند توجها بهاینکه از جانب خوانده در قبال دعوی اعسار خواهان 
و  ثابت دانسته  وارد و  را  لذا دادگاه دعوی  ایراد و دفاع موثری معمول شده است 
مستندا به مواد ۵04و ۵06 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ماده ۳۳1 قانون آیین 
دادرسی مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 662 مورخ 2۹/7/82 
حکم بر قبول اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی را صادر 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.
رسول کاظم زاده – دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو

متن آگهی 
و  قیطرانی  و سعادت  قیطرانی  نجف  و  قیطرانی  فریبا  و  قیطرانی  / جعفر  خواهان 
اکبر قیطرانی دادخواستی به طرفیت خوانده محمود فالحتی و محمد حاتمی به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  آباد نموده که جهت رسیدگی 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹86610600۵12 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1۳۹۵/۹/1۳ و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن  خوانده/متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند.  

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 610/۵/۹۵
وقت رسیدگی :در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/2 ساعت10/00      حوزه پنجم 

خواهان: خسرو موسائی پور 
خوانده: پویا مشهدی محمودی نفوتی
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو  

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن 
آیین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  خواهان  درخواست  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:1۹۵۵1
رئیس حوزه پنجم شورای حل اختالف شهریار

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 88و رای شماره ۵722 مورخه 1۳۹۵/۵/6به 
تقاضای آقای مجتبی کاکاوند فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 100متر مربع مجزی شده از پالک  ۹06فرعی از ۵/1 اصلی واقع در بخش 4 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای سید محمود موسوی  2- 
پرونده کالسه 172و رای شماره ۵4۳۵مورخه 1۳۹۵/۵/2به تقاضای آقای حسین شهبازی 
فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت 10۵/۳8متر مربع 
مجزی شده از پالک  1فرعی ۵ اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای غالمعلی مظفری ۳-پرونده کالسه 11۳و رای شماره 
به  فرزند خدارحم نسبت  آقای حسین شهبازی  تقاضای  ۵42۹مورخه 1۳۹۵/۵/2به 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 202/0۳ متر مربع مجزی شده از پالک  1فرعی 
۵ اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای  اسداله میسمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف 21240
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/7/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/8/۳

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

اد      امه از صفحه1
در  گذاری  سرمایه  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
صنعت  با  مقایسه  قابل  اقتصادی  بخش  هیچ 
نفت نیست، گفت: در صورت سرمایه گذاری در 
صنعت نفت، در مدت پنج تا 6 سال، اصل سرمایه 
گذاری قابل بازگشت است و در سال های بعد تا 

چندین برابر، سود کسب خواهد شد.
در  برای سرمایه گذاری  افزود: هر چند  زنگنه 
برنامه  در  دالر  میلیارد   1۳0 باالدستی  بخش 
ششم توسعه در نظر گرفته شده است، اما برای 
افزایش بازیافت و صیانت از مخازن نفتی، ظرفیت 

سرمایه گذاری بیشتری وجود دارد.
وی گفت: برخی ادعا می کنند سرمایه گذاری 
برای خام  باالدستی، سرمایه گذاری  در بخش 
فروشی است، در حالی که باید توجه داشت برای 
توسعه پاالیشگاه و پتروشیمی ها به خوراک نیاز 

داریم.
از  بخشی  اکنون  کرد:  اضافه  نفت  وزیر 
به  هایشان  فعالیت  توسعه  برای  پتروشیمی ها 

خوراک نیاز دارند که باید برای افزایش تولید آن، 
ظرفیت سازی شود.

زنگنه به ذخایر نفت و گاز کشور اشاره کرد و گفت: 
اکنون حدود 160 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام 
و مایعات و ۳4 تریلیون ذخایر گاز طبیعی در 

کشور وجود دارد، که در صورت افزایش هر یک 
درصد ضریب بازیافت مخازن نفتی، حدود هشت 
میلیارد بشکه نفت به ارزش 400 میلیارد دالر به 

مجموع ذخایر کشور اضافه می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش 

برای  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  گازرسانی 
اجرای این طرح، پولی خرج نکردیم، اما از طریق 
گازرسانی مصرف نفت سفید، گازوییل و گاز مایع 

را کاهش دادیم.
به گفته زنگنه با اجرای گازرسانی روستایی، روزانه 
حدود 20 میلیون لیتر گازوییل مازاد در کشور 

وجود دارد که باید صادر شود.
همایش بررسی الزام ها و چالش های قراردادهای 
در  سرمایه گذاری  مالی  ابزارهای  و  مشارکت 
صنعت نفت، امروز با حضور وزیر نفت و جمعی 
از مدیران ارشد و فعاالن صنعت نفت در مرکز 

همایش های این وزارتخانه برگزار شد.
قراردادهای  ظرفیت های  و  چارچوب ها  بررسی 
انرژی،  دیپلماسی  نفت،  صنعت  در  مشارکت 
انتقال و توسعه فناوری در  روش های استفاده، 
پروژه های صنعت، ویژگی های سرمایه  اجرای 
گذاری در صنعت نفت و گاز در چارچوب اصول 
اقتصاد مقاومتی از محورهای این همایش اعالم 

شده است.

وزیرنفت اعالم کرد: ایجاد صدها هزار فرصت شغلی با قراردادهای جدید نفتی

دوئل پتروشیمی ایران-عربستان در آمریکای 
جنوبی آغاز شد

یک مقام مسئول با اشاره به آغاز صادرات اوره 
به آمریکای جنوبی از برزیل و مکزیک به عنوان 
دو مشتری جدید پتروشیمی ایران نام برد و 
گفت: رقابت با عربستان در بازار پتروشیمی 

آمریکای جنوبی آغاز شد. 
سازی  متنوع  برنامه  درباره  زارع  عبدالرضا 
پتروشیمی  محصوالت  صادراتی  بازارهای 
کشور، گفت: برای نخستین بار اکتبر امسال 
یک محموله ۳0 هزار تنی کود اوره مجتمع 

پتروشیمی شیراز به برزیل صادر شده است.
مدیر بازرگانی پتروشیمی شیراز با اعالم اینکه 
بازاریابی برای فروش و صادرات محموله بیشتر 

اوره به برزیل در دستور کار قرار گرفته است، 
تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت 
توافق با خریداران به زودی یک محموله جدید 

اوره به این کشور آمریکای جنوبی صادر شود.
این مقام مسئول از آمریکای جنوبی به عنوان 
محصوالت  صادرات  برای  نوظهور  بازار  یک 
پتروشیمی ایران به ویژه اوره یاد کرد و افزود: 
سایر  در  هم  بازاریابی هایی  برزیل،  بر  عالوه 
برای  التین  و  جنوبی  آمریکای  کشورهای 
صادرات اوره انجام شده به طوری که مکزیک 

هم پتانسیل واردات اوره از ایران را دارد.
نخستین  صادرات  با  اینکه  یادآوری  با  زارع 
احتمال  این  پتروشیمی شیراز  اوره  محموله 
محصوالت  کیفیت  ارزیابی  از  پس  که  دارد 
صادر شده، تقاضا برای کود اوره در این بازار 
استراتژیک برای محصوالت ایرانی افزایش یابد، 
صادرکنندگان  فعلی  شرایط  در  کرد:  تاکید 
اوره ایرانی برای کسب سهم در بازار آمریکای 
جنوبی باید با سایر کشورهای رقیب رقابت 

کنند.
به  روسیه  و  سعودی  عربستان  قطر،  از  وی 
اوره  بازار  در  ایران  رقبای  مهمترین  عنوان 
آمریکای جنوبی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: 
ورود به آمریکای جنوبی منجر به متنوع سازی 
افزایش قدرت چانه زنی  و  بازارهای صادراتی 

صنایع پتروشیمی کشور خواهد شد.

 معاون وزیر نفت با تشریح سه پیش شرط 
ایران برای واگذاری توسعه میادین نفت و گاز 
به شرکت های خارجی، گفت: با تعیین ضوابط 
به  ناشناخته جهان  ورود شرکت های  جدید، 

صنعت نفت و گاز ایران ممنوع می شود. 
علی کاردر در تشریح فراخوان جدید شرکت 
ارزیابی صالحیت  منظور  به  ایران  نفت  ملی 
گاز  و  نفت  تولید  و  اکتشاف  شرکت های 
مدت  به  گذشته  هفته  از  گفت:  بین المللی، 
صالحیت  ارزیابی  برای  فراخوانی  یک ماه 
شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز خارجی 

ارائه شده است.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه بر اساس این 
فراخوان تمامی شرکت های خارجی که عالقه 
مند به حضور در مناقصات نفتی ایران هستند 
باید اطالعات و مشخصات خود را در اختیار 
شرکت ملی نفت ایران قرار دهند، تصریح کرد: 
میزان تولید نفت و گاز، فعالیت در پروژه های 
نفت و گاز کشورهای مختلف جهان، استفاده از 
فنآوری های نوین توسعه، بهره برداری و افزایش 
ضریب بازیافت از مهمترین معیارهای ارزیابی 

صالحیت شرکت های نفتی خارجی است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر 
اینکه تمامی شرکت های نفتی جهان یک ماه 

بین المللی  فراخوان  این  در  که  دارند  فرصت 
صنعت نفت ایران ثبت نام کرده و حضور یابند، 
اظهار داشت: یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی 
صالحیت شرکت های، میزان تولید نفت و گاز 
است. این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت 
با تاکید بر اینکه شرکت هایی که قرار است در 
مناقصات توسعه میادین نفت و گاز ایران حضور 
یابند باید دست کم در یک نقطه از جهان یک 
پروژه تولید نفت و گاز اجرا کرده باشند، تاکید 
بندی  رتبه  در  هم  تولید  میزان  البته  کرد: 

شرکت های نفتی خارجی بسیار مهم است.
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی که آیا 
برنامه ای برای عدم ورود شرکت های ناشناخته 
خارجی به صنعت نفت کشور هم دارید؟ توضیح 
داد: داشتن تولید نفت یک شرط مهم برای آغاز 
همکاری بوده و اگر شرکتی صرفا ارائه خدمات 
مثال خدمات حفاری باشد و پروژه تولیدی اجرا 
نکرده باشد، نمی تواند در مناقصات به عنوان 

توسعه دهنده حضور داشته باشد.
بر  خارجی  شرکت های  اینکه  اعالم  با  کاردر 
بندی  طبقه  گاز  و  نفت  تولید  میزان  اساس 
خواهند شد، تبیین کرد: هر چه میزان تولید 
نفت خام و گاز باالتری داشته باشند قطعا در 

رتبه بندی باالتری قرار می گیرند.

معاون وزیر نفت خبر داد:

ورود شرکت های ناشناخته ممنوع شد
برزیل به جمع مشتریان پتروشیمی پیوست
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بیمه گران غربی به دنبال حضور فعال در بازار ایران
بیمه گران غربی در حال رسیدن به توافق با ایران برای حضور دوباره 
در بازار چند میلیارد دالری کشورمان هستند، گرچه برداشته نشدن 
تحریم های بانکی مانع بزرگی درراه رسیدن به این توافق است.رویترز 
در گزارشی در این خصوص نوشت: باوجود برداشته شدن تحریم های 
بین المللی بانکی علیه ایران در ماه ژانویه سال جاری میالدی، تهران 
به دلیل ادامه داشتن تحریم های آمریکایی، تنها توانسته با چند بانک 
کوچک اروپایی رابطه اقتصادی برقرار کند. در مقابل، ایران گفت وگوهای 
فعال تری را با شرکت های بیمه بین المللی داشته تا بازار این کشور که 
سال گذشته ۹ میلیارد دالر ارزش داشت و به طور بالقوه قرار است در 
دهه آینده دو برابر نیز بشود، را تحت پوشش بیمه های بین المللی قرار 
دهد.شرکت های غربی برای ازسرگیری دوباره تجارت با ایران به بیمه 
حمل ونقل و بیمه اعتبار تجارت که خطر عدم پرداخت برای کاالها را 

بیمه می کند، نیاز دارند.
 

 تولید و تجارت
سومین نمایشگاه و همایش صنعتی - بازرگانی

ایران و جنوبی روسیه برگزار می شود
مدیر برگزاری سومین نمایشگاه و همایش صنعتی بازرگانی ایران و 
جنوب روسیه گفت: این منطقه سهم 60 درصدی از صادرات ایران را 
دارد.حسن مرتجی مدیر برگزاری سومین نمایشگاه و همایش صنعتی 
بازرگانی ایران و جنوب روسیه با تاکید بر اینکه این منطقه سهم 60 
درصدی از صادرات ایران دارد، گفت: ارزان ترین هزینه حمل و نقل 
کاالی ایرانی به خارج از کشور مربوط به انتقال کاال از بندرانزلی به بندر 
آستاراخان است.با بیان این مطلب، افزود: هزینه ارزان حمل و نقل که 
تاثیر بسزایی در قیمت نهایی کاالی صادراتی ایران به جنوب روسیه 
دارد، از عواملی است که نشان دهنده اهمیت باالی توسعه و افزایش 

حجم صادرات غیرنفتی با این کشور است.
 

بازار سرمایه
شاخص بورس در ارتفاع 78 هزار واحد متوقف شد  

شاخص بورس در جریان دادوستدهای روزگذشته  بازار سرمایه 16 
بازار سرمایه تعداد 11۳6میلیون  واحد افت کرد.در جریان معامالت 
سهم و حق تقدم به ارزش 26۳میلیارد تومان در 7۵هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افت 16 واحدی در ارتفاع 
78 هزار و ۳70واحد قرار گرفت.بیشترین تاثیر منفی بر افت دماسنج 
بازار سهام نیز به نام نمادهای معامالتی کگل، خودرو و فوالد شد و در 
مقابل نمادهای معامالتی شپنا، وغدیر و آپ با رشد خود مانع ریزش 
بیشتر شاخص شدند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران 
هم با معامله 2۹۵میلیون ورقه به ارزش ۵84میلیارد تومان در 28هزار 

نوبت، آیفکس 2واحد افت کرد و در ارتفاع 82۹واحد قرار گرفت.
 

 14 سرمایه گذار خارجی مهرماه کد سهامداری گرفتند
گفت:  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری  شرکت  مدیرعامل 
10سرمایه گذار حقوقی مهرماه امسال کد سهامداری خود را دریافت 
کردند تا تعداد سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه، به 
عدد 127 برسد.محمدرضا محسنی گفت: 4 سهامدار حقیقی از عراق و 
افغانستان )۳ نفر( ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد 
معامالتی فعالیت خود را دریافت کردند.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اظهار داشت: 10 سرمایه گذار حقوقی 
خارجی از کشورهای انگلیس )۳ شرکت(، گرجستان، ارمنستان، امارات، 
نیجریه، عراق )2 شرکت( و افغانستان مهرماه کد سهامداری خود را 
از شرکت سپرده گذاری مرکزی کسب کردند تا تعداد سرمایه گذاران 

حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد 127 برسد
 

 خودرو
مسووالن بنز و بی ام و به ایران می آیند

بنز،  مرسدس  همچون  بین المللی  خودروسازان  ارشد  مسووالن 
فولکس واگن و بی ام و برای حضور در چهارمین همایش بین المللی 
صنعت خودرو به ایران می آیند.چهارمین همایش بین المللی صنعت 
خودروی ایران 24 و 2۵ آبان ماه در سالن اجالس سران برگزار خواهد 
شد.براساس جدیدترین اخبار به دست  آمده، حضور مسووالن ارشد 
شرکت های خودروسازی مرسدس بنز، فولکس واگن، بی ام و، رنو، پژو، 
سیتروئن، اسکانیا و هیوندایی در این همایش قطعی شده است.همچنین 
دو شرکت خودروسازی تاتا موتورز و ماهیندرا هند نیز در حال مذاکره 
برای حضور در این همایش هستند.سه شرکت رنو، پژو و سیتروئن نیز 
تفاهمنامه ها و قراردادهایی را برای تولید خودروهای خود در ایران با 
خودروسازان ایرانی منعقد کرده اند. مرسدس بنز نیز با شریک ایرانی 

خود برای تولید محصوالت تجاری در ایران به توافق رسیده است
 

  خودروهای وارد شده از آمریکا »دیپورت« شوند
در شرایطی که شماره گذاری حدود 400 دستگاه خودروی وارد شده از 
آمریکا از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی متوقف شده 
است، یک کارشناس خواستار بازگشت این خودروها به کشور مبداء 

صادرکننده شد.
محمد جعفری ، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  
اظهار کرد: خودروهای وارد شده از آمریکا باید به کشور مبداء صادرکننده 
عودت داده شده و از ایران خارج شوند.وی ادامه داد: وقتی اقدامی مانند 
واردات خودرو از آمریکا به ایران صورت می گیرد، این پرسش پیش 
می آید که آمریکایی ها چرا در راه واردات کاالهایی همچون هواپیما 
به ایران سنگ اندازی می کنند، اما خودروهای تولید شده در آمریکا به 

راحتی وارد ایران می شود.
 

 سکه و ارز
سکه تمام بهار طرح قدیم 4هزارتومان گران شد

چهار  با  قدیم  طرح  آزادی  بهار  تمام  تهران، سکه  بازار  معامالت  در 
هزارتومان و تمام بهار آزادی طرح جدید با یک هزارتومان افزایش قیمت 
مواجه بود،در عین حال نیم سکه یکهزار تومان کاهش قیمت داشت.

در بازار آزاد روزگذشته  تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم یک میلیون و 88 هزار تومان، تمام بهار آزادی طرح جدید 
یک میلیون و ۹۵ هزار تومان، سکه یک گرمی 18۵ هزار تومان، نیم 
سکه ۵۵4 هزار تومان و ربع سکه 2۹0 هزار تومان به فروش می رسد.

همچنین هر اونس طال در بازارهای جهانی 1266 دالر و ۵7 سنت و هر 
گرم طالی 18 عیار نیز 110 هزار و 24۹ تومان است.هر دالر در بازار  
آزاد تهران ۳۵۹4 تومان، یورو ۳۹۳۵ تومان، پوند 4426 تومان، درهم 

امارات ۹8۳ تومان و لیر ترکیه 118۳ تومان است.
 

 کشاورزی
آغازطرح کاهش وزن مرغ از آذر  

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی از اجرای طرح کاهش 
وزن و سن کشتار مرغ های گوشتی از یکم آذرماه امسال در سراسر 

کشور خبر داد.
حسن رکنی اظهارداشت: در فاز نخست اجرای این طرح برای کاهش 
سن کشتار و اصالح وزن مرغ های گوشتی به وزن یک کیلو و 800 گرم 
تا 2 کیلو و 200 گرم و حداکثر سن کشتار 4۵ روزه اقدام می شود.

وی افزود: در افق اجرای این طرح در فروردین سال 1۳۹7، واحدهای 
پرورش مرغ گوشتی باید به وزن کشتار حدود یک کیلو و 200 گرم و 

سن ۳۵ روزه نزدیک شوند.

 خودکفایی ایران در ساخت انواع مخازن
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در صنعت 
ساخت انواع مخازن سنگین و صنعتی در حوزه 
تولید به خود کفایی رسیده است.محمدرضا نعمت 
زاده در جمع خبرنگاران افزود: تمامی ماشین آالت 
و تجهیزات آزمایش و ارزیابی انواع مخازن صنعتی 
نیز در داخل کشور طراحی و ساخته می شود که 
و  مدیران  داد:  ادامه  است.وی  بزرگ  مزیتی  این 
مسئوالن شرکت انرژی صنعت خاورمیانه) تولید 
ترین  برترین و شناخته شده  از  کننده مخازن(، 
این  و  هستند  آالت  ماشین  حوزه  متخصصان 
مخازن نیز با باالترین استانداردها تولید می شود 
و در اختیار کارخانه های خودرو سازی قرار می 
گیرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولیدات 
مورد  گازسوز  خودروهای  در  صنعتی  واحد  این 
کاربرد دارد.نعمت زاده، به قابلیت ها و توانایی های 
سرشار استان مرکزی در تولیدات صنعتی و به ویژه 
ماشین آالت و مخازن اشاره کرد و افزود: امیداست 
روزی در تامین تمامی تجهیزات مورد نیاز کشورو 
حوزه فناوری های پیشرفته به خودکفایی برسیم.
چند  از  بازدید  و  مرکزی  استان  در  حضور  وی، 
واحد نمونه صنعتی و تولید را مطلوب ارزیابی کرد 
و افزود: بیش از 10 طرح مهم ) یکشنبه( و فردا 
همزمان با حضور کابینه دولت در استان مرکزی به 
بهره برداری می رسد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با ابراز خرسندی از افتتاح این واحد، خاطرنشان 
کرد: فناوری، طراحی و روش های مهندسی بهینه 
در این واحد به خوبی مشاهده می شود.نعمت زاده، 
درباره مصوبات اقتصاد مقاومتی در این استان نیز 
خاطرنشان کرد: این مصوبات در دست انجام است 
و معتقدیم که همه آن ها انجام خواهد شد و در 
حال حاضر برخی تصمیم های کوتاه مدت، عملیاتی 
شده و پاره ای دیگر نیز نیازمند زمان بیشتری است.
وی اضافه کرد: اغلب طرح ها نیازمند حمایت های 
مالی و تامین اعتبار است که این امر در نظام بانکی 

کشور در حال بررسی است.
 

حمل و نقل
زائران اربعین بلیت هواپیما 

را اینترنتی نخرند
اینکه  با بیان  معاون سازمان هواپیمایی کشوری 
برگشت  و  رفت  اربعین حسینی 7۵0پرواز  برای 
پیش بینی شده،گفت: زائران اربعین حسینی از 
و  کرده  خودداری  هواپیما  بلیت  اینترنتی  خرید 
افزود:  دهقان  کنند.مرتضی  اقدام  حضوری  فقط 
این میزان پرواز حدود 220 هزار صندلی است و از 
زائران اربعین حسینی می خواهیم از خرید اینترنتی 
بلیت هواپیما خودداری و فقط حضوری اقدام کنند.
وی گفت: قیمت بلیت های سفرهای اربعین با توجه 
به اینکه پرواز خارجی و تابع عرضه و تقاضاست، 
آزاد تعیین می شود اما با هماهنگی با شرکت های 
هواپیمایی برای سقف قیمت بلیت نرخ تعیین شد.  
قیمت بلیت تهران- نجف و بغداد یک میلیون و 
۵0 هزار تومان و قیمت بلیت مشهد به نجف یک 

میلیون و ۳۵0 هزار تومان تعیین شده است. 
 

 6 سند همکاری حمل و نقلی
 بین ایران و آلمان امضا شد

شهرسازی  و  راه  وزارت  بین  همکاری  سند   6
زیرساختهای  و  نقل  و  وزارت حمل  و  کشورمان 
دیجیتال آلمان امضاء شد.  اولین سند مربوط به 
و سند  یادداشت همکاری های جامع حمل ونقل 
آلمان و  بنادر  بیانیه مشترک همکاری بین  دوم 
ایران، سومین سند یادداشت تفاهم همکاری های 
شرکت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  بین  آموزشی 
زیمنس است.سند چهارم امضاء شده بین وزارت راه 
و شهرسازی و وزارت حمل و نقل و زیرساختهای 
دیجیتال آلمان، یادداشت تفاهم شرکت  راه آهن 
ایران  و شرکت تالف برای محور پرسرعت ریلی 
تهران-قم-اصفهان است و سند پنجم مربوط به 
همکاری آلمان برای سیگنالینگ محور اصفهان-

شیراز و کرمان-زاهدان است.
 

 بانک
برگزاری قرعه کشی طرح جدید 

باشگاه مشتریان بانک ملت  
نسل  به  مهاجرت  دوره  کشی  قرعه  برگزاری  با 
سوم طرح امتیازی در باشگاه مشتریان بانک ملت، 
برندگان خوش شانس این جوایز مشخص شدند. 
در این قرعه کشی ها که با  حضور اعضای هیات 
نظارت بر قرعه کشی متشکل از نمایندگان ادارات 
کل بانک با استفاده از سیستم گوی و گردونه و 
 X60رایانه برگزار شد، دو دستگاه خودروی لیفان
و 100 جایزه نقدی 10 میلیون ریالی به قید قرعه 
به شرکت کنندگان در این طرح اختصاص یافت.
براساس این گزارش، قرعه کشی های مذکور بین 
آن دسته از اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت که 
طی دوره مهاجرت به نسل سوم طرح امتیازی در 
دوره زمانی 4۵ روزه )دوم مرداد تا 1۵ شهریور ۹۵( 
نسبت به تبدیل تمامی امتیازات طالیی و نقره ای 

به کارشا با ضریب ۵، اقدام کرده بودند، انجام شد..
 

 قرعه کشی دومین دوره جشنواره 
کارت هدیه بانک اقتصادنوین

با برگزاري مراسم قرعه کشي جوایز دومین دوره 
جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین، برندگان 
جوایز این جشنواره مشخص شدند.در دومین دوره 
جشنواره کارت هدیه این بانک که از اول خرداد آغاز 
و تا پایان شهریور ۹۵ ادامه داشت، بانک اقتصادنوین 
به قید قرعه به دارندگان کارت هاي هدیه این بانک 
یکصد کارت هدیه ۵ میلیون ریالي اهدا مي کند.
در دومین دوره قرعه کشي جشنواره کارت هدیه 
بانک اقتصادنوین، کارت هاي هدیه این بانک که 
از ابتداي اسفندماه ۹4 تا پایان شهریور ۹۵ شارژ 
این  شدند.بر  قرعه کشي  خودکار  بطور  شده اند، 
اساس در جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین 
به ازاي هر 2۵0 هزار ریال از مانده کارت هدیه در 
هر روز، یک امتیاز براي دارنده کارت هدیه منظور 
شد که در پایان دوره قرعه کشي، برندگان جوایز 

مشخص شدند.

خبر خبر

گروه اقتصاد : گزارش های مرکز آمار حکایت 
این  بر  دارد،  تورم  درصدی   0.7 افزایش  از 
اساس نرخ تورم مهرماه به 7.۹ درصد و تورم 
نقطه به نقطه به 6.6 درصد رسیده است.مرکز 
روز  نخستین  ساعات  واپسین  در  ایران  آمار 
آبان ماه سال جاری، تورم مهرماه را اعالم کرد 
تا نشان دهد که در ارایه آمار، سرعت بیشتری 
نسبت به رقیب خود یعنی بانک مرکزی دارد. 
اکنون این مرکز نرخ تورم مهرماه را 7.۹ درصد 
درصد   6.6 نیز  را  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  و 
از  ایران  آمار  مرکز  است.گزارش  کرده  اعالم 
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی نشانگر 
امسال  مهرماه  در  کل  شاخص  که  است  این 
به  نسبت  که  می دهد  نشان  را   2۳2.۹ عدد 
را نشان می دهد؛  افزایش  ماه قبل 0.7 درصد 
به  نسبت  کل  شاخص  افزایش  حال  عین  در 
ماه مشابه سال قبل)تورم نقطه به نقطه( 6.6 
درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه 
درصد،  واحد  دهم  یک  درصد   6.7 یعنی  قبل 
درصد  همچنین  می دهد.  نشان  را  کاهش 
و  خدمات  تورم  )نرخ  کل  شاخص  تغییرات 

کاالهای مصرفی خانوارهای شهری( در دوازده 
ماهه منتهی به مهرماه سال ۹۵ نسبت به دوره 
نسبت  که  است  درصد   7.۹ قبل،  سال  مشابه 
درصد(،  شهریورماه)8.۳  در  اطالع  همین  به 
می دهد. نشان  را  کاهش  درصد  واحد   0.4

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها 

و دخانیات در این ماه به رقم 270.8 رسید که 
داشته  کاهش  درصد  یک  قبل  ماه  به  نسبت 
ماه  در  ها  اصلی خوراکی  است. شاخص گروه 
مورد بررسی به عدد 268.4 رسید که نسبت 
است.  داشته  کاهش  درصد   1.1 قبل  ماه  به 
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 8.۳ درصد افزایش نشان می 
 6.7 گروه  این  ماهه  دوازده  تورم  نرخ  و  دهد 
درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، 
ماه مشابه  به  و دخانیات نسبت  آشامیدنی ها 
سال قبل 8.4 درصد افزایش نشان می دهد و 
درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی 
سال  مشابه  دوره  به  نسبت   1۳۹۵ مهرماه  به 
قبل 6.8 درصد است که نسبت به همین اطالع 
در شهریورماه 1۳۹۵ )6.8 درصد( بدون تغییر 
حکایت  ایران  آمار  مرکز  است.گزارش  مانده 
کاالهای  عمده  گروه  شاخص  که  دارد  این  از 
غیرخوراکی و خدمات در مهرماه 1۳۹۵ به رقم 
21۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد 
شاخص  افزایش  میزان  است.  داشته  افزایش 
خدمات  و  غیرخوراکی  کاالهای  عمده  گروه 
درصد   ۵.۹ قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 
به  منتهی  ماه  دوازده  تورم  نرخ  و  است  بوده 
مهرماه 1۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
این گروه 8.4 درصد است که نسبت به تورم 
دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1۳۹۵ )8.۹ 

درصد(، 0.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه 6.6 درصد ؛

تورم اولین ماه پاییز به 7.9 درصد رسید

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت:با دستور رئیس 
جمهور،قرار است از طریق رایزنی با دانشگاهها شرایطی 
فراهم شود که دانشجویان در زمان ورود به دانشگاه و 

همزمان با انتخاب رشته،یک مهارت انتخاب کنند.
علی ربیعی از افزایش میزان ساعت ارائه آموزش های 
فنی و حرفه ای طی چند سال  اخیر خبرداد و گفت: 
عالوه بر این،  رشته های جدید متناسب با هر استان 

ایجاد شده  و یکسری آموزش های سیار در روستاهای 
محروم در حال ارایه است.

موضوع  به  ضعیف  بودجه  تخصیص  از  انتقاد  با  وی 
بودجه  اگر  افزود:  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
اقدامات  یابد،  افزایش  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 

جدی تری را آغاز خواهیم کرد.
رئیس  آقای  گفت:  یازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 

جمهور تأکید کرد که از طریق ارتباط با دانشگاه ها، 
آموزش های فنی وحرفه ای پیگیری و دنبال شود که 
دانش آموختگان  میان  در  »مهارت«  اساس،  این  بر 
دانشگاه ها  با  رایزنی  با  و  آینده مطرح  دانشگاهی در 
ورود  زمان  در  دانشجویان  که  شود  فراهم  شرایطی 
مهارت  رشته، یک  انتخاب  با  و همزمان  دانشگاه  به 

انتخاب کنند.

اینکه  بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  دبیرکل 
نشان  چین  و  ایران  سیاسی  مقامات  تالش 
به  کشور  دو  سیاسی  مقامات  که  می دهد 
روابط ابد مدت دو کشور قائل اند و آن را باور 
و  ایران  مشترک  جهانی  رقبای  گفت:  دارند 

چین منافع دو کشور را تهدید می کند.
ساالنه  نشست  هفتمین  در  عشقی  بهمن 
با  که  چین  و  ایران  دوستی  انجمن های 
موضوع »توسعه گردشگری میان دو کشور و 
تمرکز بر ظرفیت های جاده ابریشم« در اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه اتاق 
بازرگانی تهران محل حضور 40 درصد اقتصاد 
کشور است، گفت: این اتاق بزرگترین تشکل 
اتاق  است.دبیرکل  ایران  اقتصادی  غیردولتی 
بازرگانی تهران افزود: تالش مقامات سیاسی 
خالل  در  چین  و  ایران  در  کشور  دو  ارشد 
مقامات  که  می دهد  نشان  اخیر  سال های 
دو  مدت  ابد  روابط  به  کشور  دو  سیاسی 
بیان  با  باور دارند.وی  را  قائل اند و آن  کشور 
اینکه اگر مروری بر تاریخ قرون 12 و 1۳ دو 
کشور داشته باشیم نشان می دهد که ایران و 
چین علیرغم دو سیاست مختلف در آن زمان 
صاحب دشمنان مشترک بوده اند، گفت: امروز 
هم رقبای جهانی مشترک منافع هر دو کشور 

اینکه  به  اشاره  با  می کنند.عشقی  تهدید  را 
ارتباطات مداوم و  نقش دولت ها در برقراری 
پایدار بین ملت ها نقش چندان بزرگی نیست، 
گفت: نقش انجمن های دوستی ایران و چین 
از  مستقل  و  غیردولتی  مجموعه  عنوان  به 
را  گسترده ای  ارتباطی  ابزارهای  که  دولت 
می تواند برای خود تعریف کند، به اعتقاد اتاق 
مشخص  ترجمه  عامل  یگانه  تهران  بازرگانی 

پیام تجار ایرانی برای دوستان چینی است.
و  ابزار  که  است  معتقد  اینکه  بیان  با  وی 
تاریخی  بطور  کشور  دو  بین  تماس  امکانات 
و ریشه دار است، گفت: راه ابریشم در ترجمه 
کالسیک خود می تواند ابزاری برای اتصال دو 

ملت ایران و چین باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: راه 
ابریشم کلید واژه ای است که هم در تهران و 
هم در پکن خریداران بسیاری دارد، بنابراین 
به  رجوع  و  تاریخی  سند  این  به  مراجعه  با 
وضعیت نوین ایران در پسابرجام و با توجه به 
رفتار دوستانه چین در خالل پرونده  هسته ای 
را  ارزیابی  این  می شود،  اسالمی  جمهوری 
پیشینه  و  ابریشم  راه  به  توسل  با  که  داشت 
برای مناسبات  بسیار روشنی  آینده  تاریخی، 

و تعامالت ایران و چین فراهم آید.

اتاق بازرگانی محل حضور 40 درصد اقتصاد ایران؛

 رقبای جهانی مشترک ایران و چین منافع دو کشور 
را تهدید می کند

درحالی با مجوز بانک مرکزی به تازگی تعدادی 
از بانک ها پرداخت ارزی و عملیات صرافی را در 
دستگاه های عابربانک خود عملیاتی کرده اند 
که اطالع رسانی خاصی در این زمینه صورت 

نگرفته است.
مرکزی  بانک  جدید  های  سیاست  از  یکی 
آزاد شدن حضور بانک ها در خرید و فروش 
از یکی دو ماه قبل  بازار آزاد بوده که  ارز در 
اجرایی شده است اما همراستا با این سیاست 
خبر رسیده که برخی بانک ها پرداخت های 
ارزی از طریق دستگاه های خودپردازشان را 
بانک  با مجوز  این طرح که  اند.در  آغاز کرده 
گزینه  ها  بانک  است،  شده  اجرایی  مرکزی 
راه  خود  خودپرداز  های  دستگاه  در  جدیدی 
اندازی کرده و به مشتری این امکان را داده اند 
که ارز هم از عابر بانک دریافت کند. بنابراین 
بانک ها ارز مورد نیاز را مانند اسکناس ریال 
در اختیار مشتریانشان قرار می دهند.ارزهایی 
یورو و دالر در دستگاه های خودپرداز  مانند 
قابل دریافت است.همچنین طبق طرح جدید 
به  جدید  خدمت  یک  ها  عابربانک  ارزی، 
مشتریان ارائه می دهند که براساس این طرح، 
عابربانک ها را »صراف« هم می توان نامید. در 
این طرح مشتریان این بانک ها از طریق کارت 
های بانکی خود می توانند از خدمات ارزی و 

صرافی بانکی استفاده کنند.
از  اطالع  کسب  ، هرچند  تسنیم  گزارش  به 
و  کف  خصوص  در  مرکزی  بانک  مسئوالن 
سقف برداشت ارزی از دستگاه های خودپرداز 
فعاالن  ولی  نرسیده است  ای  نتیجه  به  هنوز 
نظام بانکی معتقدند که بانکها باید در اجرای 
از  ریال  اسکناس  پرداخت  مانند  طرح  این 
و  کنند  رعایت  را  هایی  سقف  خودپردازها، 

محدودیت هایی را قائل شوند.
و  اطالعات  فناوری  کل  مدیر  حکیمی  ناصر 
ارتباطات بانک مرکزی با تأیید آغاز پرداخت 
برخی  ظاهرا  است:  گفته  خودپردازها  ارزی 
از بانکها بخشی از عملیات صرافی خود را از 
طریق دستگاه های خودپرداز انجام می دهند 
های  دستگاه  به  آیکون  این  شدن  افزوده  و 

ATM بر این مبنا است.
فناوری  بخش  البته  کرد:   عنوان  حکیمی 
این  در  مرکزی  بانک  ارتباطات  و  اطالعات 
گیر  تصمیم  و  نیست  گیرنده  تصمیم  زمینه 
در این زمینه بخش ارزی بانک مرکزی است 
و  خرید  مقررات  با  مذکور  عملیات  باید  که 
فروش ارز مطابقت داشته باشد و بخش نظارت 
بانک مرکزی در خصوص تطبیق این اقدام با 
مجاز  عملیات  و  ها  صرافی  بر  ناظر  عملیات 

بانکها اعالم نظر کند.

 اجرای چراغ خاموش طرح جدید ارزی در شبکه بانکی؛

پرداخت ارز در خودپردازها

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه 
نرخ سود 11 درصدی تسهیالت صادراتی قیمت 
تمام شده صادرات را کاهش می دهد، گفت: بانک ها 
باید در ارائه این تسهیالت با صندوق توسعه ملی 

همکاری کنند.
سود  نرخ  کاهش  خصوص  در  الهوتی  محمد 
تسهیالت صادراتی به 11 درصد، گفت: معتقدم که 
این تسهیالت تاثیر بسیار مثبتی در قیمت تمام 
شده کاالهای تولیدی صادراتی می گذارد به شرط 
آنکه این منابع سریعتر به همه بانک ها تخصیص 
یابد و روند اخد تسهیالت به سرعت عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه اگر بانک ها با صندوق توسعه ملی 

را  اسرع وقت می توانیم آن  همکاری کنند، در  
عملیاتی کنیم، افزود: در شرایط کنونی برای رشد 
صادرات نیاز به همکاری همه دستگاه های مسئول 

در این بخش داریم.
 رئیس کنفدراسیون صادرات درباره روند تصویب 
از  دولت  داشت:  اظهار  درصدی،   11 سود  نرخ 
ابتدای امسال مشوق های صادراتی را در بودجه قرار 
داد و پس از تصویب مجلس، معاون اول رئیس 
ابالغ،  از  بالفاصله پس  کرد.  ابالغ  را  آن  جمهور 
سازمان توسعه تجارت پیش نویسی را برای معاون 
پرداخت  اعطای  اول رئیس جمهور در خصوص 
مشوق ها و شرایط پرداخت مشوق ارسال کرد و از 

سوی معاون اول این پیش نویس هم ابالغ شد.وی 
با بیان اینکه متاسفانه این پیش نویس بدون نظر 
خواهی از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تهیه 

شده بود، افزود: دستورالعملی که سازمان توسعه 
تجارت تهیه کرده بود اشکاالت زیادی داشت و ما 

در اتاق بازرگانی به شدت به آن اعتراض کردیم.

عضو انجمن صنایع شویندگان با بیان این که 
7۵ درصد سهم بازار مصرف خمیردندان کشور 
سالیانه  گفت:  است،  وارداتی  انواع  به  مربوط 
1.2 میلیارد دالر ارز صرف واردات خمیردندان 
می شود و تولیدکنندگان داخلی تنها سهم 2۵ 

درصدی از این بازار دارند.
به تشریح  ،   محمد دوالبی    ایرنا  به گزارش 
مشکالت تولیدکنندگان مواد شوینده در کشور 
با  بازار،  نیازسنجی  براساس  افزود:  و  پرداخت 
تولید خمیردندان زغالی توانستیم 10 درصد از 
سهم واردات این محصول را کاهش دهیم.وی به 
هدفگذاری کسب سهم 40 درصدی از بازار 7۵ 
درصدی خمیردندان خارجی که در حال حاضر 
از طریق واردات تامین می شود، اشاره کرد و 
گفت: تنها در مدت 60 روز تولید توانستیم 10 
درصد سهم بازار کاالی مشابه خارجی را به دست 
آوریم و درخواست هایی نیز برای ایجاد نمایندگی 
تولید این نوع خمیردندان در کشورهای ترکیه، 
ارمنستان و عراق دریافت شده است.وی با بیان 
خمیردندان  تیوپ  هزار  تاکنون 600  که  این 
زغالی به بازار عرضه شده است و تاکنون حتی 
یک مصرف کننده ناراضی نداشته ایم، تصریح 
و  مسواک  از  استفاده  فرهنگ  امروزه  کرد: 
خمیردندان از کودکی در فرزندان نهادینه شده 
است، بنابراین باید محصول کیفی قابل رقابت با 
تولیدات خارجی روانه بازار شود تا بتوان سهم 
خمیردندان وارداتی را کاهش داد.دوالبی تولید 
این کارخانه را یک هزار تن خمیردندان در سال 
به همراه اشتغالزایی برای یک هزار و 200 نفر 
عنوان کرد و گفت: البته ظرفیت تولید ۳ هزارتن 
خمیردندان زغالی وجود دارد که می تواند در 

افزایش اشتغال نیز سهم بسزایی داشته باشد.
مصرف سالیانه 300 میلیون 
تیوپ خمیردندان در کشور

میزان مصرف  انجمن صنایع شویندگان  عضو 
خمیردندان کشور را ۳00 میلیون تیوپ در سال 
اعالم کرد و افزود: تالش کرده ایم خمیردندان 
مشابه  سوم  یک  قیمت  با  داخل  تولید  زغالی 
دهقان  شود.شمس  عرضه  بازار  به  خارجی 
به  بهدیس  شرکت  تولیدی  واحد  مدیرتولید 
قدمت مصرف زغال و نمک در سالمت دندان 
پیشینیان اشاره کرد و گفت: تحقیقات علمی 
وجود سدیم فلوراید در خمیردندان و سرطانی 
بودن این ماده را ثابت کرده است. بنابراین باید 
انواع بی ضرر این محصوالت همچون خمیردندان 
زغالی که در گذشته نیز سابقه ای از ترکیب نمک 
و زغال در نسلهای گذشته داشته، در دستور کار 

قرار گیرد.
به گفته وی استاندارد 1۵00 میلی گرم فلوراید 
گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  خمیردندان  در 
درحالی که باید مصرف آن کمتر از این باشد، اما 
به دلیل البی های تولیدکنندگان برندهای مطرح 
جهان تولیدکنندگان مایل به کاهش میزان این 
ماده سرطان زا در تولیدات خود نیستند.شمس 
دهقان به آغاز تولید خمیردندان زغالی در جهان 
از سال 2014 اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان 
سدیم فلوراید به دلیل زیانی که از این بحث می 
دیدند مقاالت علمی تحقیقات این تولید را از 
روی سایت های علمی برداشته اند و با در اختیار 
قرار دادن این ماده با قیمت های پایین تالش 
های  خمیردندان  دیگر  انواع  تولید  از  تا  دارند 

جدید و بی ضرر جلوگیری کنند. 

اوراق  معامالت  حجم  درصدی   1۳ افزایش 
تسهیالت مسکن در مهر سال جاری نسبت 
به شهریور ،شاخصی برای اعالم بهبود نسبی 
های  ماه  طی  آن  وتداوم  است  مسکن  بازار 
بازار  این  رونق  پیش  نوید  می تواند  آینده 
باشد.  نگاهی به آمار فرابورس و رشد حجم 
معامالت اوراق تسهیالت مسکن در مهر سال 
نشانه  می تواند  ماه  شهریور  به  نسبت  جاری 
باشد.  بازار مسکن  بر پیش رونق  ای مبنی  
البته در این میان نباید کاهش ارزش اوراق 
در روزهای پایانی مهر  و تاثیر آن بر افزایش 
تقاضا برای خرید اوراق را نادیده گرفت. حال 
درصدی   1۳ رشد  آیا  که  است  این  سوال 
حجم معامالت می تواند نشانه موثری برای 
قیمت  کاهش  یا  باشد؟  مسکن  بازار  رونق 
اوراق باعث شده سودای کسب سود در خرید 
و فروش این اوراق بیشتر شود؟  آیا با اتکا به 
آمار مقطعی معامالت در فرابورس می توان 
کرد؟علی  بینی  پیش  را  مسکن  بازار  آینده 
از  یکی  مسکن  اقتصاد  کارشناس  قائدی، 
تسهیالت  اوراق  معامالت  حجم  رشد  دالیل 
مسکن را ناشی از افزایش تقاضا برای خرید 
از  دیگر  یکی  می گوید:  مهر  به  و  می داند 
قیمت  کاهش  معامالت،   حجم  رشد  دالیل 
اوراق تسهیالت از 100 هزار تومان به حدود 
است. مهرماه  آخر  هفته  در  تومان  هزار   80

وی ادامه می دهد: افزایش قیمت اوراق باعث 
مسکن  خرید  تسهیالت  موثر  نرخ  می شود 
موثر  نرخ  قیمت،  کاهش  با  و  کند   رشد 
تسهیالت  خرید  برای  تقاضا  و  یافته  کاهش 
گفته  می یابد.به  افزایش  مسکن  اوراق 

هرصورت  در  مسکن،  بازار  کارشناس  این 
نمی توان تاثیر رشد حجم قراردادهای مسکن 
مسکن  تسهیالت  اوراق  خرید  افزایش  در  را 

نایده گرفت.
تداوم رشد حجم معامالت، مهم تر

 از آمار مقطعی
محمدرضا فرهادی پور هم تا حدودی با علی 
قائدی هم عقیده است؛ به نظر این کارشناس 
معامالت  حجم  بهبود  مسکن،  اقتصاد  ارشد 
تعداد  افزایش  نشانه  مسکن  تسهیالت  اوراق 
معامالت خرید مسکن در مهرماه است و این 
با یکدیگر رابطه مثبتی دارند.وی  دو شاخص 
اوراق  معامالت  حجم  می کند:  اظهار  مهر  به 
تسهیالت مسکن شاخصی نسبی برای تعیین 
پایدار  درصورت  و  است  مسکن  بازار  وضعیت 
بودن رشد معامالت در ماه های آینده می توان 
به آینده بازار امیدوار بود، درواقع باید ببینم که 
حجم معامالت در آبان و آذر ماه افزایش می یابد 
یا کاهش؟به گفته فرهادی پور، درصورت سیر 
صعودی قیمت اوراق تسهیالت خرید مسکن، 
انگیزه کسب سود کاهش می یابد و به همراه آن، 
تعداد معامالت نیز کاهش می یابد البته ارزش 
اوراق در شرایط فعلی معقول است و به نظر 
اوراق مسکن  افزایش حجم معامالت  می رسد 
نسبت به شهریور ماه منطقی است.درواقع اگر 
چه رشد حجم معامالت اوراق تسهیالت مسکن 
نشانه مثبتی برای بازار مسکن محسوب می شود 
اما این نشانه در شرایطی موثر و قابل اتکاست 
که پایدار باشد و رجوع به آمار مقطعی در این 
زمینه نمی تواند برای پیش بینی بازار قابل اتکا 

باشد.

اشباع 75 درصد بازاربا خمیر دندانهای خارجی ؛

علت افزایش معامله اوراق چیست؟  1.2میلیارددالر تنها صرف  واردات یک محصول

انتخاب مهارت در 

کنار رشته دانشگاهی

بانک ها همکاری کنند؛

افزایش رقابت پذیری صادرات با کاهش نرخ سود
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اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سرپرست 
عنوان  به  حسینی  نهضت  و  عاشورا  از 
خورشیدی یاد کرد که شعاع آن در زندگی 

مردم احساس می شود.
نقش  به  اشاره  با  صالحی  عباس  سید 
اجتماعی  عزاداری ها در کاهش آسیب های 
باید در زندگی مردم  گفت: نهضت حسینی 
نباید عاشورا  و  پیدا کند  ادامه  و  دیده شود 
باید آن  بلکه  داد،  قرار  را در حد یک شمع 
را خورشیدی برای ادامه طوالنی تر این نور 
بدانیم  هایی  گروه  و  افراد  وجود  در  فروغ  و 
که در مراسم مذهبی حضور پیدا می کنند. 

در حد  را  و محرم  عاشورا  گاهی  افزود:  وی 
یک شمع، روشن می کنیم و زمان که می 
گذرد، فروغ آن به پایان می رسد؛ یا کمرنگ 
تاثیر  عاشورا  کنیم  می  حس  لذا  شود  می 
کمتری داشته در حالی که در همان حد نیز 
ایم  کرده  روشن  شمع  چون  و  داشته  تاثیر 

باید در همان حد انتظار داشته باشیم.
صالحی، نقش عزاداران حسینی در کمرنگ 
زاویه  دو  از  را  اجتماعی  های  آسیب  کردن 
اگر  ببینیم  باید  ما  گفت:  و  کرد  بررسی 
عاشورا یا محرم و هیات ها و مناسک مذهبی 

نبود، چه اتفاقی می افتاد؟ گاه فضای موجود 
را می بینیم و متغیرها را جابجا نمی کنیم 
به طور کامل  و چون آسیب های اجتماعی 
وضعیت  شود،  می  دیده  و  است  محسوس 

موجود را راضی کننده نمی دانیم. 

کرد  دقت  باید  دیگر  طرف  از  افزود:  وی 
گسست  دوره  یک  در  که  این  به  توجه  با 
های  اتفاق  و  اجتماعی  گذار  فرهنگی، 
و  ای  رسانه  متنوع  هجوم  شاهد  گسترده، 
محرم  اگر  هستیم،  دیگر  چیزهای  بسیاری 
و عاشورا نبود آیا همین شرایط را داشتیم 
های  داشته  از  توجهی  قابل  بخش  یا  و 
عاشورا از  که  است  ای  بهره  به  مربوط   ما 

 می بریم؟
های  آسیب  های  زمینه  از  یکی  صالحی 
دانست  اقتصادی  های  گسست  را  اجتماعی 

و گفت: 
از زاویه ای دیگر، همه ظرفیت های عاشورا 
نباید  لذا  شود،  نمی  گرفته  کار  به  محرم  و 
عاشورا فقط در قالب یک مراسم آئینی دیده 
بلکه عاشورا و محرم همچون شعله و  شود، 
نوری است که در زندگی ما باید ادامه داشته 

باشد.

سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نهضت عاشورا مانند خورشید گرمابخش زندگی مردم است

نوگالن عاشورایی«درقاب تصویر

نمایشگاه عکس«نوگالن عاشورایی«آثار هنرمندانه ی آیدین 
روشن ضمیر با موضوع »کودکان عاشورایی« تا پایان ماه صفر 

در نگارخانه فرهنگسرای رضوان برپا است.
از روابط عمومی فرهنگسرای رضوان؛  به گزارش پیام زمان 
در این نمایشگاه که به مناسبت ایام سوگواری ساالرشهیدان 
حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( در نگارخانه فرهنگسرای رضوان 
برپا است، 20 تابلو اثر خالقانه از آیدین روشن ضمیر در ابعاد 
50 در ۷0  که طی سال های 92 و93 در برنامه شیرخوارگان 
حسینی در مصلی امام خمینی )ره( تهیه شده است؛ تا پایان ماه 
صفر سال جاری در فرهنگسرای رضوان به نمایش گذاشته شده 
است.گفتنی؛آیدین روشن ضمیر ضمن گذراندن دوره آموزش 
عکاسی خبری، سیاسی و دیجیتال در هنرستان عکاسی، از 
سال 13۷8 ، فارغ التحصیل رشته روابط عمومی است و برپایی 
بیش از 16 نمایشگاه گروهی و انفرادی را درکارنامه هنری 
دارد.عموم عالقمند و خانواده معظم شهداء برای  بازدید از این 
نمایشگاه می توانند همه روزه به ویژه در پنجشنبه هرهفته از 
ساعت 8 تا18 به نشانی:بهشت زهرا)س(، ورودی گلزارشهدا، 
مقابل جایگاه جلوس تاریخی امام خمینی)ره( ، فرهنگسرای 
رضوان مراجعه کرده و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن: 55202218 تماس بگیرند.

آلبوم محمدرضا فروتن
 به بازار می آید

آلبوم موسیقی محمدرضا فروتن - بازیگر - منتشر می شود.
محمدرضا فروتن - بازیگر سینما - این روزها مشغول به 
اولین آلبوم موسیقی  انتشار  انجام رساندن مراحل پایانی 
خود است که حدود پنج سال برای ساخت آن، زمان صرف 

و تالش کرده، اثری متفاوت را ارائه دهد.  
طی  آن  گرفتن  مجوز  مراحل  که  آلبوم  این  ترانه های 
هم  زرین  بابک  و  است  یداللهی  افشین  سروده ی  شده، 
ساخت ملودی ها را برعهده داشته است. همچنین سیروان 
خسروی و امیرمیالد نیکزاد در مقام تنظیم کننده این اثر 

همکاری داشته اند.
قطعه ی  پنج  صوتی،  قطعات  بر  عالوه  آلبوم،  این  در 

تصویری هم گنجانده شده است.
به  نسبت  بازیگری اش  فعالیت های  که  فروتن  محمدرضا 
تمرکز  اخیر  دو سال   - یکی  در  گذشته کم رنگ تر شده، 
ضمن  است.  گذاشته  آلبوم  این  تولید  بر  بیشتر  را  خود 
این که در رشته »روانشناسی سالمت« در مقطع دکتری 

نیز مشغول تحصیل است.

مدیران تئاتر 1۲ کشور منطقه در 
نشست تهران شرکت می کنند

در نشست منطقه ای »مدیران هنرهای نمایشی کشورهای 
غرب آسیا« که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، 

12 کشور از منطقه غرب آسیا شرکت دارند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی اداره کل هنرهای 
نمایشی ، در این نشست سه روزه کشورهای عمان ، عراق 
، الجزایر، تونس ، پاکستان ، افغانستان ، لبنان، آذربایجان 
، گرجستان ، سوریه ، روسیه و قطر حضور خواهند داشت.
از بین 20 کشور دعوت شده به این نشست مدیران، 10 
کشور از کشورهای همسایه ایران و کشورهای غرب آسیا و 

دو کشور از شمال افریقا به ایران سفر می کنند.
نشست با معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایران  تئاتر  مدیران  دیگر  و  نمایشی  هنرهای  کل  مدیر   ،
 ، ایران  تئاتری  های  نهاد  و  مراکز  مدیران  با  آشنایی   ،
دبیران جشنواره های بین المللی تئاتر در برنامه مدیران و 

نمایندگان تئاتر کشورهای میهمان قرار دارد.
نمایشی کشورهای  هنرهای  »مدیران  ای  منطقه  نشست 
غرب آسیا« از 9 تا 11 آبان ماه 1395 با میزبانی اداره کل 

هنرهای نمایشی در تهران برگزار می شود.

فیلم  نهنگ عنبر 

نهنگ  ازفیلم  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
عنبرفیلمی به کارگردانی سامان مقدم با بازی رضا عطاران و مهناز 
افشار ومحصول سال 1393 است. این فیلم با وجود پذیرفتن برخی 
اصالحات بازهم مورد تأیید وزارت ارشاد قرار نگرفت و قرار شد با 
با  فیلم  این  نهایت  بگیرد.در  اکران  مجوز  صحنه ها  برخی  حذف 
حذف برخی صحنه ها در اواخر اردیبهشت سال 1394 مجوز اکران 
سامان  کارگردانی:  به  زاهد  مونا  باغبانی،  گرفت.نویسندگان:مانی 

مقدم محصول سال1393
فیلم  از  بعد  تومان،  میلیارد  به هفت  نزدیک  فروش  با  فیلم  این   

محمد رسول ا...  به دومین فیلم پرفروش سال 94 تبدیل شد.
این  افشار(:  )مهناز  رویا  فیلم  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 
دندونم رو چیکار کنم؟! خیلی درد می کنه. / ارژنگ )رضا 
عطاران(: درستش می کنم… همسایمون دندون پزشکه… 
کامل  بهش قشنگ  کنم  می  معرفی  تورو  کارش هم خوبه، 

دهنتو سرویس کنه!

یادها و خاطره ها در زمان .....

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد                
 نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله ی عّشاق مبادا خالی                        
 که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

امروز با حافظ

فیلم کوتاه ایرانی وارد رقابت اسکار شد 

»همپتون«  فیلم  جشنواره  جایزه  کسب  با  »سکوت«  کوتاه  فیلم 
آمریکا واجد شرایط حضور در شاخه فیلم کوتاه اسکار شد. 

فرنوش  و  عسگری  علی  مشترک  کارگردانی  به  »سکوت«  فیلم 
صمدی جایزه 500 دالری بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره 

فیلم »همپتون« آمریکا را از آن خود کرد.
جشنواره بین المللی فیلم »همپتون« آمریکا یکی از جشنواره های 
مورد تائید آکادمی اسکار است و فیلمی که بتواند جایزه بهترین 
فیلم کوتاه این رویداد سینمایی را از آن خود کند، فرصت رقابت 

در شاخه »بهترین فیلم کوتاه اسکار« را خواهد یافت.
فیلم  جشنواره  کوتاه  فیلم  بهترین  برندگان  گذشته  سال های  در 
سینمایی  جوایز  و  جشنواره ها  در  موثری  حضور  »همپتون« 
داشته اند که از آن جمله می توان به دو فیلم »جشن« و »تماس 
تلفنی« اشاره کرد که جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه را نیز به خود 
»چراغ  تر«،   بزرگ  »تصویر  فیلم های  همچنین  دادند،  اختصاص 
کره ای«، »یک اسب بگیر«،  »مرد کاغذی«، »اسد« و »عاشق« پس 
از کسب جایزه جشنواره »همپتون« به فهرست پنج نامرد نهایی 

شاخه بهترین فیلم کوتاه اسکار راه یافتند.

Ternopil خاطرات پاییزی« در جشنواره«

اکراینی معروف  به اسکار  Ternopil که در مطبوعات  جشنواره 
»خاطرات  و  است  اکراینی  فیلم   10 تنها  میزبان  هرسال  است، 

پاییزی« امسال در بین این تعداد فیلم پذیرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی »خاطرات پاییزی« 
به کارگردانی علی فخر موسوی و تهیه کنندگی مشترک سیدامیر 
سیدزاده از ایران و ویکتور ویلهلم از چک و بازی نازنین احمدی 
شاهپورآبادی، تنها بازیگر ایرانی فیلم، به صورت کامل در کمپانی 
اروپا، با250 هزار دالر تولید شده است و  های معتبر فیلمسازی 
بعد از آن، یک اثر تولید مشترک بین اکراین، فرانسه و ایتالیا با1٫5 
میلیون دالر و بقیه فیلم هابا هزینه ساخت بیش از 2 میلیون دالر 
این جشنواره شرکت  تولیدات سینمایی در  ترین  ارزان  به عنوان 

کرده اند.
با  هرسال  و  است  دولتی  جشنواره ای   Ternopil جشنواره 
سینمایی  فیلم  و  می شود  برگزار  اروپا  اتحادیه  اسپانسرینگ 
»خاطرات پاییزی« به مدت 10 روزه در این فستیوال معتبر حضور 

دارد.

حضور »خنده های آتوسا«
در جشنواره اوهایو آمریکا

دوره  دومین  و  بیست  در  آتوسا«  های  »خنده  سینمایی  فیلم 
جشنواره فیلم های مستقل اوهایو آمریکا حضور خواهد داشت.

از سال  اوهایو  فیلم های مستقل  فیلم، جشنواره  بانی  به گزارش 
نمایش  به  تخصصی  طور  به  که  است  کرده  کار  به  آغاز   1993
فستیوال  این  دوره  دومین  و  بیست  در  پردازد.  می  مستقل  آثار 
فیلم سینمایی »خنده های آتوسا« به کارگردانی علیرضا فرید و 
تهیه کنندگی امیر پورکیان به عنوان نماینده سینمای ایران حضور 

خواهد داشت.
آزادی بیان در فیلم به عنوان اصلی ترین رویکرد و هدف جشنواره 

اوهایو محسوب می شود.
در خالصه »خنده های آتوسا« آمده: مرجان، موسی، آتوسا و دکتر 

طاهری همگی مسافران قطار تهران استانبول هستند و… .

آن سوی آبها

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در 
جهت ارتقای رشد دومی.

 )اسکات پک(

سخن حکیمانه

»نفِس بلند«
 به کتابفروشی ها رسید

کتاب داستان »نفس 
علی  نوشته  بلند« 
پاک  عزتی  اصغر 
انتشارات  توسط 
جمکران  کتاب 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر شد.
به گزارش مهر، کتاب 
داستان »نفس بلند« 

نوشته علی اصغر عزتی پاک به تازگی توسط 
انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. تصویرگری این کتاب توسط وجیهه 

گلمزاری انجام شده است.
بچه های یک محله است که قصد دارند برای ایام 
نیمه شعبان، جشن و مراسم گرامیداشت برگزار 
کنند. اما ورود یک فرد غریبه، برنامه ریزی های 

بچه های محله را به هم می زند و...
نامه، کوچه، تصمیم مهم، پزشک، پول، نفس 

بلند، بخش های مختلف این داستان هستند.
»می مانم  کتاب های  این  از  پیش  پاک،  عزتی 
پشت در«، »زود برمی گردم«، »موج فرشته« و 
»باغ کیانوش« را در کارنامه دارد. این نویسنده 
با این کتاب ها، جوایز کتاب سال حوزه هنری، 
جایزه دوساالنه ادبیات کودک و نوجوان ایران و 
کتاب سال سالم را به خود اختصاص داده است.

در قسمتی از کتاب »نفس بلند« می خوانیم:
تنها  شعبان،  نیمه  جشن  از  قبل  روز  غروب 
نشسته بودم توی هال. حوصله ام سر رفته بود، 
اما جرات نمی کردم بروم بیرون. با این که هوای 
بیرون بد نبود، باز هم بابام اجازه نداده بود بروم 
کوچه. می گفت نگاه نکن که هوا آرام است، یک 
دفعه می بینی باد آمد و گرد و غبار را فرستاد 
داخل سینه ات. مامان داشت تو آشپزخانه برایم 

میوه آماده می کرد.
بلند شدم رفتم پشت پیشخوان. مامان سیب های 
زرد و سه تا موز را چید توی ظرف شیشه ای. من 
نگاه کردم به تصویر باالی شیر ظرف شویی. دو 
بچه خیلی کوچکی که در منظره روی کاشی ها، 
در کنار درخت سرو نشسته بودند، چشمم را 
گرفت. چند سال بود که آرزو داشتم کاش من 
است  یادم  بودم،  که  بودم.بچه تر  ها  آن  جای 
کجاست  جا  »این  پرسیدم:  مامان  از  روز  یک 
و  بزرگ  دره  به  کرد  نگاه  هم  مامان  مامان؟« 
رود و زن کوزه به دست، و گفت: »جایی که 
آن  بروند  روزی  دارند یک  آدم ها دوست  همه 
جا!« پرسیدم: »آخرش می روند یا نه؟« مامان 
برگردد طرف من، گفت: »الزم  که  این  بدون 
نیست بروند. من فکر می کنم یک روزی همه 
دنیا همین شکلی می شود مصطفی؛ خیلی زود!« 
پرسیدم: »چطوری؟« مامان این بار نگاهم کرد: 
»خدا نقشه اش را کشیده عزیزم. البته فقط یک 
کمی اش را به ما گفته. خدا یک نفر را برای آباد 

کردن دوباره دنیا نگه داشته!« و خندید.

در بازار کتاب

روز  از  شده  اکران  سینمایی  فیلم های 
چهارشنبه با موضوعات کمدی و اجتماعی 

نظر مخاطبان را جلب کرد.
به گزارش فارس، با تصمیم شورای صنفی 
»آس  فیلم  سه  گذشته  هفته  در  نمایش 
اتفاق  شب  »نیمه  و  »سیانور«  پاس«،  و 
سالن های  در  چهارشنبه  صبح  از  افتاد« 
سینما به نمایش درآمد. با توجه به فروش 
»نیمه شب  فیلم  می رسد  نظر  به  فیلم   3
از  بیش  اجتماعی  موضوع  با  افتاد«  اتفاق 
را  مخاطب  نظر  توانسته  دیگر  فیلم  دو 

جلب کند.
بازاریابی  و  پخش  مدیر  فرجی  غالمرضا 

حوزه هنری گفت: با پخش تیزرهای فیلم 
»هیهات« از تلویزیون فیلم با اقبال بهتری 
فیلم  فروش  شب  پنج شنبه  و  شد  مواجه 
در تهران به 3 میلیون و 100 هزار تومان 
 55 تهران  در  فیلم  فروش  کل  رسید. 
میلیون و در شهرستان 21 میلیون تومان 
میلیون   ۷6 فروش  به  کل  در  که  است 

تومان دست یافت.
وی ادامه داد: فیلم سینمایی »ابوزینب« در 
مدت اکران در تهران به فروش 2 میلیون 
پنج شنبه شب  رسید.  تومان  هزار   200 و 
هزار   600 فروش  به  تهران  در  فیلم  این 

تومان نائل شد.

عبور »خشکسالی و دروغ«  از مرز یک میلیارد

فیلم »پدینگتون 2« از سینمای بریتانیا با 
حضور هیو گرانت و برندان گلیسون ساخته 
با شروع  دیلی،  اسکرین  از  نقل  می شود.به 
بر  ادامه ای  ساخت  برای  رسمی  عکاسی 
رسما  فیلم  این  ساخت  کار  »پدینگتون« 
کلید خورد، چون فیلم باید طبق برنامه 10 

نوامبر 201۷ در بریتانیا اکران شود.
برندان  و  گرانت  هیو  حال  همین  در 
گلیسون تایید کردند که دو نقش اصلی 
این قسمت از فیلم را برعهده دارند.گرانت 
در این فیلم در نقش منفی اصلی به نام 
فونیکس بوخانان ظاهر می شود که سابقا 
به عنوان یک افسانه بازیگری مطرح بوده 
و ستاره او در این سال ها افول کرده است. 
در  »پدینگتون«  ادامه  در  نیز  گلیسون 

نقش مک گینتی یک فرد بسیار قدرتمند 
بدل  پدینگتون  متحد  به  که  کرده  بازی 
می رسد  نظر  به  قسمت  این  می شود.در 
در  خوشحالی  با  پدینگتون  خرس  که 
و  کند  می  زندگی  براون  خانواده  کنار 
به عنوان عضوی از خانواده آنها پذیرفته 
شده است و در همین حال در جستجوی 
 100 باید  که  است  عزیزش  لوسی  عمه 
شود.سینمای  گرفته  جشن  سالگی اش 
باکس  در  فیلم  این  موفقیت  به  بریتانیا 
به  و پل کینگ  بسته  امید  بسیار  آفیس 
قسمت  با  کارگردان  و  نویسنده  عنوان 
دوم فیلم بازگشته است. سیمون فارنابی 
فیلمنامه  نوشتن  در  نیز  بازیگر-نویسنده 

با کینگ همراهی کرده است.

هیو گرانت در »پدینگتون ۲«
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
از برگزاری طرح »پیک کتاب« ویژه ارائه 
خدمات کتابخانه ای به سالمندان، معلوالن 

و جانبازان خبر داد.
خبری  ازرسانه  زمان  پیام  گزارش  به 
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
پور،  ناصری  حسن  حجت االسالم  تهران، 
هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
همه  گفت:  کتاب«  »پیک  طرح  درباره 
با  هنری  فرهنگی  سازمان  کتابخانه های 
رویکرد »خانواده پایدار« در حال انجام این 
طرح هستند، اما ما کتابخانه امام خمینی 
مرکز  عنوان  به  را   13 منطقه  در  )ره( 
تماس داریم که افراد به آنجا زنگ می زنند 
می گیرند.  را  نظرشان  مد  کتاب  سراغ  و 
آنجا نیروهای کتابخانه محل کتاب را پیدا 
می کنند و بعد از هماهنگی با پیک بادپا، 
برای ارسال به منزل فرد درخواست دهنده 
نیز  کتاب  خواندن  از  بعد  می شود.  اقدام 
نیروهای ما به منزل فرد مراجعه می کنند 

و کتاب را به کتابخانه بر می گردانند. 
اولویت اول ما سالمندان،  وی اضافه کرد: 
معلوالن و جانبازان است و می خواهیم به 
کنیم.  ارائه  کتابخانه ای  خدمات  افراد  این 
اهمیت  ما  برای  معلول  و  سالمند  تکریم 

این  در  معتقدیم  که  چرا  دارد،  ویژه ای 
است.  گرفته  صورت  کمتری  کار  حوزه 
رفت و آمد در سطح شهر برای سالمندان 
و معلوالن سختی های زیادی دارد و با این 
آنها  به  منزل  در  را  کتاب  می توانیم  کار 

امانت بدهیم. ناصری پور تصریح کرد: طرح 
با هفته سالمند آغاز  پیک کتاب همزمان 
شد و پس از اطالع رسانی در کتابخانه های 
درخواست های  هنری،  فرهنگی  سازمان 
زیادی از طرف شهروندان دریافت کرده ایم. 
به ویژه سالمندانی که دارای کارت منزلت 
که  شده  داده  اطالع  آنها  به  و  هستند 

می توانند در این خدمت استفاده کنند. 
وی با اشاره به تکمیل کتاب های کتابخانه ها 
با توجه به درخواست شهروندان گفت: کار 
این  دهیم  انجام  می خواهیم  که  دیگری 
شهروندان  که  درخواست هایی  که  است 
می دهند و در کتابخانه ما موجود نیست، 
تهیه کنیم تا کتابخانه هایمان کامل تر شود 

و بتوانیم خدمات بهتری ارائه کنیم.
شهروندان تهرانی می توانند برای بهره مند 
با  کتاب  پیک  طرح  خدمات  از  شدن 
-33302588-33303843 شماره های 
)ره(  خمینی  امام  کتابخانه   ،33302589

تماس بگیرند. 

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری خبر داد

تدوام طرح »پیک کتاب« با رویکرد توجه به سالمندان، معلوالن و جانبازان

»یتیم خانه ایران« از 5 آبان 
روی پرده سینما

»یتیم خانه ایران« ساخته جدید ابوالقاسم طالبی 
پرده سینماهای  روی  هفته  این  از چهارشنبه 
کشور می آید.این فیلم سینمایی به تهیه کنندگی 
محمدرضا تخت کشیان از چهارشنبه 5 آبان ماه 
در گروه سینمایی آزادی اکران عمومی خود را 
آغاز خواهد کرد و پخش این فیلم را »فیلمیران« 
برعهده دارد.»یتیم خانه ایران« داستان قحطی 
و خشکسالی عظیم ایران را در سال های 1295 
در  و  جهانی  اول  جنگ  کوران  در   129۷ تا 
زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس 
فرخ  نورایی،  می کند.علی رام  روایت  انگلیس  و 
بهار  اسدزاده،  داریوش  دهقان،  جعفر  نعمتی، 
محمدپور، علی شادمان، محسن حسینی، اصغر 
حیدری، ایمان صفا، شهرام تیموریان، مهری آل 
آقا، واال شهیدی، ملیکا شعبان، مصطفی بهشتی، 
مجید معافی، حمید تاج دولتی، برایان طرفه، 
تازه  فیلم  در  آناند  درشن  و  کورن  جان  برت 

ابوالقاسم طالبی نقش آفرینی می کنند.

خبر


