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نهاوندیان: جامعه در 
نا آگاهی رشد نمی کند

لزوم توجه احزاب به ایجاد وحدت؛

انتخابات باید با اراده 
خالص ملت رقم بخورد

ééپورéکیوانéنسترن

نزدیک  انتخابات  زمان  به  چه  هر 
شدت  نگرانی  این  شویم،  می  تر 
می گیرد که چرا جناح های سیاسی 
آن طور که باید به یک اتفاق نظر در 
خصوص معرفی کاندیدای مد نظرشان 
نرسیده اند و به این موضوع بی اعتنا 
هستند که معرفی نامزدهای قدرتمند 
در  را  افراد  مشارکت  میزان  چه  تا 

انتخابات باال می برد. 

یادداشت روز

خبـر
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فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در غرفه پیام زمان؛
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سرمایه گذاری در حوزه 
سالمت سرمایه گذاری 

در آینده است

ظریف: همه طرف های برجام باید به آن پایبند باشند
تاکید  با  ایران  اسالمی  خارجه جمهوری  امور  وزیر 
بر این که همه طرف های برجام باید به آن پایبند 
باشند، گفت: برجام به درد همه می خورد اما به این 
معنا نیست که ایران گزینه ای دیگری نداشته باشد، 
جمهوری اسالمی ایران می خواهد به برجام متعهد 

بماند و این به نفع همگان است.
با  مشترک  خبری  نشست  در  ظریف  جواد  محمد 
لوبومیر زائورالک همتای چک خود ضمن تشکر از 
پس  افزود:  کشور  این  ملت  و  دولت  نوازی  مهمان 
از برجام زمینه برای همکاری های میان دو کشور 

فراهم شده است و بسیار خوشحال هستیم که تالش می کنیم روابط ایران و چک را از سطح کاردار به 
سفیر گسترش دهیم.

وی ادامه داد: ما از هم فکری مقامات چک برای رسیدن به یک راه حل جهت بحران سوریه و مبارزه با 
داعش خوشحال هستیم و این مبارزه نه در سوریه بلکه در عراق و یمن نیز باید وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: همکاری ایران با چک و همچنین اتحادیه اروپا می تواند در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و دارویی و مبارزه با تروریسم ادامه داشته باشد.

اد      امه د      ر همین صفحه

۹۰درصد روستاها 
گازدار می شوند

اتمام تنظیم سند 
توسعه اشتغالزایی

سرلشگر باقری:

 تهدید جمهوری اسالمی شوخی است

11

اغلب صنایع 
از رکود خارج شده اند! 

به رشد ۳۰.۹  امسال  آبان  تا ۱۵  تولید خودرو  é:اقتصادéگروه
درصدی رسید.محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به اینکه امسال بخش صنعت رشد داشته است ودر خصوص 
کاهش صادرات در حوزه صنعت و عدم تاثیر بسته خروج از رکود 

دولت در این بخش گفت: کاهش صادرات را قبول ندارم...

ترامپ نمی تواند توافق 
هسته ای را لغو کند

مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در پــی 
انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه عنــوان رئیس جمهــور 
جدیــد آمریــکا تاکیــد کــرد کــه برجــام توافقــی 
ــپ  ــت و ترام ــنگتن نیس ــران و واش ــان ته ــه می دوجانب

لغــو کنــد. را  آن  نمی توانــد 

خبـراقتصادی

5 111۰ 3

éصحنهéبـهéاخیراéکـهéهمéفردéآنéمانـد؛éمیéشـوخیéبهéتنهـاéفـارسéخلیجéوéهرمـزéدرتنگهéاسـامیéجمهـوریéتهدیـدé:گفـتéمسـلحéنیروهـایéکلéسـتادéرئیـس
قـدرتéآمـدهéحرفéهـایéبزرگéتـرéازéدهنـشéمیéزد.

آگهی مزایده عمومی

 یک مرحله ای ۹5-2
نوبت دوم

از طریق  را  تملیکی خود  تعداد 3 رقبه امالک  نظر دارد  ایران در  بانک  پست 

مزایده به فروش برساند متقاضیان 

به بانک  این  سایت  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب   جهت 

 نشانی WWW.POSTBANK.IR بخش سایر موارد 

مناقصه و مزایده ها مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار:95/8/22
پست بانک ایران

رییس دفتر رییس جمهوری، مطبوعات را چشم 
بیدار مردم و آیینه تمام نمای جامعه توصیف 
کرد و گفت: جامعه در ناآگاهی رشد نمی کند. 
این مطلب را محمد نهاوندیان دیروز در آیین 
مطبوعات  نمایشگاه  ودومین  بیست  اختتامیه 
امام  مصالی  شبستان  در  خبرگزاری ها  و 

خمینی)ره( عنوان کرد.
وی شفافیت را نیاز واقعی جامعه دانست و افزود: 
در  جامعه  دارند،  روشنگری  وظیفه  مطبوعات 
ناآگاهی رشد نمی کند و اگر مشارکت سیاسی 
می خواهیم باید شفافیت سیاسی داشته باشیم.

ذائقه  تغییر  در  متاسفانه  داد:  ادامه  نهاوندیان 
خبرگیری و اطالع رسانی اجتماعی که امکان 
تعمق کمتری می دهد، برخی رسانه ها به آن 

دامن می زنند.
رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: الزمه 
صداقت در رسانه ها رعایت معیارهای اخالقی 

در گزارشگری است. 
حیاتشان  ما  مطبوعات  اینکه  بیا  با  نهاوندیان 
جدای از حیات جامعه نیست، تصریح کرد: با 
انگیزه دینی حق نداریم دیگران را بدون اینکه 

بدهیم،  را  شان  مواضع  تبیین  اجازه  آنها  به 
متهم کنیم.

éééمطبوعاتéبهéتخصیصéیارانهéدرصدé100
éشودéمیéپرداختéآیندهéروزé10éتا

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  پیگیری  با  افزود:  وی 
با  مطبوعات  یارانه  درصد   ۱۰۰ اسالمی، 
تخصیص  بودجه  و  برنامه  سازمان  مساعدت 

و  مطبوعات  به  آینده  روز   ۱۰ طی  و  یافت 
رسانه ها پرداخت می شود.

نهاوندیان گفت: بسیار خوشحالم این توفیق را 
پیدا کردم در پایان این نمایشگاه بسیار پرشکوه، 
فرهنگ  خدمتگزاران  و  قلم  اهل  خدمت  در 

کشور باشم.
اد      امه د      ر صفحه 12

نهاوندیان: جامعه در نا آگاهی رشد نمی کند
éادééééééامهéازéهمینéصفحه

وزیر امور خارجه به چشم انداز آینده توافق هسته ای ایران و ۱+۵ اشاره 
کرد و اظهارداشت: برجام یک توافق بین المللی است، همه طرف ها باید 

به آن پایبند باشند و تنها یک توافق دو جانبه محسوب نمی شود.
به  است که  نامه چندجانبه منطقی  توافق  برجام یک  داد:  ادامه  ظریف 
از  به بخشی  امنیت سازمان ملل رسیده هرچند آمریکا  تصویب شورای 
عمل  خود  تعهدات  به  کامل  طور  به  ما  اما  است  نکرده  عمل  تعهدات 
کرده ایم.  وی خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم برجام یک قرارداد منطقی 
است، ترجیح این است که به درد همه می خورد اما به این معنا نیست 

که ایران گزینه ای دیگری نداشته باشد.
رییس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ایران می خواهد به برجام متعهد 

بماند و به نفع همگان است به تعهدات برجام مثبت عمل کنند.

ظریف: همه طرف های برجام باید به آن پایبند باشند

صفحه 2

صفحه 3
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کالم  نور

آغازحرکتبهسویارزتکنرخی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در رابطه با بازار ارز، 
اولین قدم این است که به مرحله یکسان سازی نرخ 
ارز برسیم و متعاقب آن وقتی ثبات و آرامش کامل 
بازار مشتقات ارزی نیز شکل  حاصل شود، حتما 
خواهد گرفت.  به گزارش مهر، ولی ا... سیف از فراهم 
شدن شرایط الزم برای یکسانسازی نرخ ارز خبر 
داد و گفت: تالش می کنیم که تا پایان سال، طرح 

یکسان سازی نرخ ارز به اجرا  گذاشته شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: درحال حاضر فاصله 
نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته 

است و فاصله چندانی با ارز تک نرخی نداریم.
سیف با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز  به 
صورت تدریجی انجام خواهد شد، افزود: در حقیقت 
این اقدام از هم اکنون در حال انجام است اما اینکه 
چه زمانی نهایی شود، بستگی به سرعت ارتباطات 
بین المللی دارد. وی خاطرنشان کرد: در رابطه با 
بازار ارز، اولین قدم ما این است که به مرحله یکسان 
سازی نرخ ارز برسیم و  متعاقب آن وقتی ثبات و 
مشتقات  بازار  حتما  شود،  حاصل  کامل  آرامش 
ارزی نیز شکل خواهد گرفت. وی از رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار و دیگر مسووالن بازار سرمایه 
انجام  به  در  را  مرکزی  بانک  که  کرد  درخواست 

رساندن این هدف مهم یاری دهند .
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که 
نرخ ارز در این فرآیند تدریجی چگونه تعیین خواهد 
شد، اظهار داشت: بانک مرکزی تعیین قیمت نخواهد 
کرد و امر قیمت گذاری را بازار انجام خواهد داد . به 
گفته سیف، نرخ ارز از آغاز دولت یازدهم تاکنون روند 
مطلوبی را طی کرده و از نوسانات شدید به دور بوده 
است که امید می رود از این پس نیز همین روند 

ادامه داشته باشد .

فعالیتیکگروهمافیاییدرنفت
معاون وزیر نفت با تشریح فعالیت یک گروه مافیایی 
واردکننده کاال به صنعت نفت،با بیان اینکه ورود به 
دوره پسابرجام تاثیری برای فعالیت واردکنندگان 

ندارد، گفت: دالالن میخ خود را محکم کوبیده اند.
تشریح  در  مهر  با  گفت وگو  در  مقدم  محمدرضا 
فعالیت یک گروه مافیایی تامین کنندگان کاال و 
تجهیزات در صنعت نفت، گفت: هم اکنون بومی 
سازی ساخت ۱۰ کاالی پرمصرف در صنعت نفت 

و گاز کشور کلید خورده است.
معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت با تاکید بر اینکه 
بومی سازی برخی از کاالهای نفتی به ویژه تعدادی 
از اقالم مورد نیاز و پرمصرف در بخش حفاری نفت 
به مذاق برخی از گروه های دالل و واسطه واردکننده 
از  برخی  کرد:  تصریح  است،  نیامده  خوش  کاال 
تحت  تجهیزات،  و  کاال  واردکننده  شرکت های 
پوشش نمایندگی مجاز فعالیت می کنند که مشکل 

چندانی با این نمایندگی های مجاز نداریم.
از  برخی  اما  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
گروه های داللی و واسطه گری در صنعت نفت کشور 
فعالیت می کنند که فعالیت آنها دامنه کار مشخصی 
ندارد، تصریح کرد: به عبارت دیگر این گروه همه نوع 
کاال و تجهیزات با هر نوع سطح استاندارد و کیفیتی 

را وارد صنعت نفت می کنند.

خبر

رونوشت حصر وراثت 
خانم کبری قائدی دارای شناسنامه شماره 2288 به شرح دادخواست به 
کالسه 95۰۱92 ازاین شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جمیله قائدی بشناسنامه 38 در تاریخ 95/4/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
۱ – حاج علی قائدی ف صفر به ش ش ۱۱ )همسر دائمی متوفی (

2 – آمنه قائدی ف حاج علی به ش ش 2۱53
3 – کبری قائدی ف حاج علی به ش ش 2288 )فرزند اناث متوفی( و غیر 

از افراد نامبرده وارث دیگری ندارد
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 یک بن 

لزوم توجه احزاب به ایجاد وحدت؛

انتخاباتبایدباارادهخالصملترقمبخورد
é نسترن کیوان پور

هر چه به زمان انتخابات نزدیک تر می شویم، 
این نگرانی شدت می گیرد که چرا جناح های 
نظر در  اتفاق  به یک  باید  سیاسی آن طور که 
خصوص معرفی کاندیدای مد نظرشان نرسیده اند 

و به این موضوع بی اعتنا هستند که معرفی نامزدهای قدرتمند تا 
چه میزان مشارکت افراد را در انتخابات باال می برد. این در حالی 
است که احزاب نیز به عنوان زیرمجموعه های کوچک تر جناح 
سیاست  اصولی  چارچوب  از  خارج  عملکردهایی  سیاسی،  های 
دارند و همین موضوع به آشفتگی بیشتری در این خصوص دامن 

می زند.
متاسفانه طی سال های اخیر شاهد رشد کمی احزاب بدون توجه 
به رشد کیفی عملکردهای آنان بوده ایم و این موضوع با توجه به 
اینکه یکی از ارکان اصلی در جوامع مدنی، وجود احزاب و تشکل 
انسجام  که  چرا  یابد  می  ای  ویژه  اهمیت  است،  گوناگون  های 
اجتماعی و وحدت ملی در گرو فعالیت مطلوب احزاب و جلب 

مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشورشان است. 
علی رغم اینکه ضروری است فعالیت هاي سیاسي به منظور آسیب 
شناسي مشکالت موجود در کشور گسترش یابد و ساماندهي شود 
برآمده  از دل مردم  بتوان در قالب احزاب و تشکل هایي که  تا 
است، توسعه سیاسي را در مقیاس ملي رقم زد،  متاسفانه امروزه 
در کشور، احزاب و تشکل هاي قدرتمند مردمي که یکي از ارکان 
نیستند  فعالیت مشغول  به  به طور مطلوب  دموکراسي هستند، 
یا عملکردها چنان ضعیف است که قابل اعتنا نیست. همین امر 
سبب شده است که آنچه هدف اصلي و غایي شکل گیري احزاب 
در جامعه است، محقق نشده و در سال هاي اخیر، در این حوزه 
نهادهاي  عنواِن  به  احزاب  که  در حالي  نشود.  پیشرفتي حاصل 
سیاسي در حکومت دموکراتیک مطرح و مورد توجه اندیشمندان 
به ویژه در حوزه ي علوم سیاسي هستند اما به دلیل ضعف در 
حوزه ي عملکرد و ساختار، کارکرد مطلوبي را از احزاب موجود 
شاهد نیستیم؛ موضوعی که با توجه به انتخاباتی که در آینده ی 

نزدیک انجام خواهد شد بسیار  نگران کننده می نماید.
اگر به تاریخ رجوع کنیم درمی یابیم که برهه ی حساس انتخابات 
همیشه با سوءاستفاده ی برخی افراد و گروه ها از فضای مجازی 
همراه بوده است که تحت تاثیر دشمن و بیگانگان سعی در کانالیزه 
کردن جریان انتخابات دارند و این موضوع لزوم هوشیاری احزاب 

را آشکار می سازد تا انتخابات با اراده ی خالص ملت رقم بخورد.
است:  این خصوص گفته  در  نیز  وزارت کشور  مدیرکل سیاسی 
»با توجه به گسترش روز افزون دسترسی به شبکه های مجازی 
باالي  قدرت  گاهي  اجتماعی،  های  شبکه  قالب  در  فعالیت  و 
اثرگذاري این فضا بر افکار عمومی سبب می شود که احزاب از این 
شبکه ها عقب بمانند و از آن جا که این شبکه ها اکثرا فاقد مجوز 
و شناسانامه هستند از قدرت پاسخگویی نیز برخوردار نیستند. به 
همین دلیل ضروری است احزاب با فعالیت بیشتر و تخصصی تر 
همراه با توسعه کمي و کیفي در راستای پیشی گرفتن از شبکه 
های اجتماعی در فضاي مجازي حرکت کنند و در قالبي قانونمند 

به اثرگذاري بر افکار عمومي بپردازند.«
ثبات  و  توسعه ي سیاسي  در  احزاب  رنگ  پر  نقش  به  توجه  با 
انتقاد و  یا در جا زدن احزاب، جاي بسي  ملي، عملکرد ضعیف 
گالیه دارد. این موضوع لزوم بازنگري در چارچوب فعالیتي احزاب 
از  بیش  را  عملکرد  و  وظایف  از  دقیق  تعاریف  و  نقش  تبیین  و 
پیش نمایان مي سازد چرا که در صورت اصالح این امر، می توان 
به  را  اجتماعي  یافته، طبقات مختلف  قالب حرکتي سازمان  در 
آینده ي شهر و کشور، حساس و دغدغه مند ساخت و مشارکت 
را رقم می  انتخاباتی که سرنوشت کشورشان  را در  باالی مردم 
زند، تضمین کرد. چرا که مشارکت باالی مردمی است که قدرت 
ایران اسالمی را به جهان می شناساند و این موضوع چنان حساس 
است که فراتر از هر جناح و حزبی باید نصب العین آنانی باشد که 
در قالبی قانونمند در چارچوب نظام جمهوری اسالمی به جریان 

سازی در حوزه ی انتخابات مشغول هستند.
حزب، گروهي سازمان یافته از شهروندان است که داراي نظریات 
سیاسي مشترک هستند و به مثابه ي یک واحد سیاسي، سعي در 
پیگیري منافع خاص خود اما در چارچوب اصول و سیاست هاي 
حکومت دارند و آن چه مبرهن است این است که احزاب با مداخله 
در امر انتخابات و عملکرد مطلوب در این حوزه مي توانند روند 
تعیین نامزدها را ساماندهي کنند و به انتخابات نظم دهند؛ چرا 
که عملکرد حزبی در صورتی مثبت است که باعث تفرقه ی مردم 
نشود. گواهی بر این مدعا را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
شاهد بودیم که جناح های مخالف با لجن پراکنی و توهین های 
سطحی و سخیف مدام به تخریب یکدیگر مشغول هستند و این 
امر سبب دوگانگی و تناقض و سردرگمی در ملت آمریکا شده 
است. خشونت های لفظی و افشاگری های بی سابقه ی دونالد 
ترامپ و هیالری کلینتون نشان از انتخاباتی ناسالم داشت که به 
روندی ختم شد که مردم آمریکا نسبت به دولت کشورشان بی 
اعتماد و بدبین شوند و این روندی بی سابقه در تاریخ انتخابات 
آمریکاست که نشان دهنده ی عملکرد حزبی نامناسب و منفی 

است و آینده ای متزلزل برای کشورشان رقم خواهد زد.
با این تفاسیر می توان گفت اگر فعالیت احزاب در چارچوب قانون 
ملی  منافع  راستای  در  و  وحدت  ایجاد  اصلی  هدف  با  مثبت  و 
باشد، بستري مناسب براي امنیت کشور فراهم مي شود که در 
این صورت با در نظر گرفتن انتخابات بسیار مهم پیش رو، مي 
توان فضاي عادالنه اي را براي همه احزاب متصور بود تا بتوانند 
به درستي فعالیت هاي خود را پیگیری کنند و به انجام برسانند.

این در حالی است که اگر احزاب فعالیتی خارج از چارچوب اصولی 
سیاست داشته باشند، آشفتگی در جامعه پدید می آید.

یادداشت روز

 امام جمعه موقت تهران دونالد ترامپ رییس 
را نصیحت کرد که  آمریکا  جمهوری جدید 
تکرار  را  خود  پیشینیان  راه  و  های  اشتباه 
نکند و گفت: مردم آمریکا از ماجراجویی های 
دولتمردان این کشور در جهان خسته شده اند.

دوم  خطبه  در  خاتمی  احمد  سید  ا...  آیت 
نماز جمعه این هفته تهران در مورد چهل و 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  پنجمین 

اظهارداشت: 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  سیاست 
معقول  بسیار  سیاست  کشور،  این  انتخابات 
این  در  طرفی.  بی  بود،سیاست  منطقی  و 
اینها همه سروته  عرصه نظام می گفت که 
یک کرباس هستند، آبشخورشان جای دیگر 
موضع  این  هستند،  ها  صهیونیست  نوکر  و 

بسیارهوشمندانه ای بود.
و  ها  سایت  صاحبان  افزود:برخی  وی 
صحنه  وارد  جانبدارانه  کشور  روزنامه های 
انتخابات آمریکا شدند حتی قبل از انتخابات به 
استقبال پیروزی بعضی از نامزدها رفتند اما وی 
انتخاب نشد، انصاف دهند که این موضعشان 

هوشمندانه نبود.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: برای شما 
با سیاست نظام جمهوری  بود که  این  بهتر 
اسالمی ایران همراهی می کردید. نظام بعد از 
انتخابات هم موضع قشنگی گرفت، ما در هیچ 
کشوری دخالت نمی کنیم، به مردم کشورها 
و انتخاباتشان احترام می گذاریم، این سیاست 

امروز و دیروز و 37 سال گذشته ایران است.
آیت ا... خاتمی با تاکید بر این که این منطق ما 
است، گفت: به همین دلیل است که می گوییم 
هر فلسطینی یک رای، هر بحرینی یک رای، 

هرعربستانی یک رای .
وی تصریح کرد: آنها که دم از دموکراسی می 
زنند این احترام را نسبت به ملت ها ندارند، 
ببینید در سوریه چه می کنند، بشار اسد هفتاد 
درصد آرا را کسب کرده است در حالی که در 
انتخابات آمریکا 47 درصد پای صندوق رای 
رفتند. هنوز خبر ندارم چقدر این آقا )ترامپ( 
 47 کنندگان  شرکت  کل  است،  آورده  رای 

درصد بود.
آیت ا... خاتمی به اعترافات هیالری کلینتون 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  ترامپ  دونالد  و 
جمهوری آمریکا اشاره کرد و اظهارداشت: در 
اعترافاتی که این نامزدها کردند، نشان دادند، 
آمریکا یک کشور ورشکسته است، کشوری که 
آواز دهل از دور شنیدن برای بعضی ها خوش 

است.
وی افزود: اگر ما در این تریبون کمتر از آنچه 
را که این نامزدها گفتند، می گفتیم ،بیان می 

کردند شعاری حرف می زنند. 
خطیب نمازجمعه این هفته تهران به اظهارات 
هیالری  با  انتخاباتی  مناظرات  در  ترامپ 
نامزد  این  یادآور شد:  و  اشاره کرد  کلینتون 
سرکار آمده در این مناظره گفت که ما بیست 
خراب  وضعمان  داریم،  بدهی  دالر  تریلیون 
است، اگر به مرکز شهرها نگاه کنید 45 درصد 
مردم فقیرند، شاهد افزایش قتل در شهرها بوده 
ایم و این میزان در 45 سال گذشته بی سابقه 

بوده است. 
ایت ا... خاتمی ادامه داد: این نامزد بیان کرد که 
در شهرهای آمریکا سیاه پوستان و آمریکای 
التین تبارها در جهنم زندگی می کنند چون 
وضع خیلی خطرناک است. اگر ما منابع نفت 
داعش را از بین می بردیم البته باید این کار را 
می کردیم ،داعش نمی توانست شکل بگیرد 

زمانی که داعش نوزادی بیش نبود.
وی ادامه داد: این نامزد خطاب به کاندیدای 
خارجه  وزیر  شما  که  گفت  خورده  شکست 
بودید اکنون داعش در بیش از سی کشور فعال 
است چگونه می خواهید جلو آن را بگیرید 

گمان نکنم بتوانید. 
خطیب نماز جمعه تهران به سخنان هیالری 
کلینتون نامزد ناکام دموکرات ها در مناظرات 
با ترامپ اشاره کرد و گفت: این نامزد شکست 
خورده نیز گفت مسئله نژادی چالش بزرگ 
کشور ما است، ساالنه 33 هزار نفر در کشور 
ما بر اثر خشونت با اسلحه کشته می شوند 
اگر این ورشکستگی نیست پس ورشکستگی 
چیست، آن وقت کسانی در داخل می نشینند 
نسخه می دهند که حل مشکالت کشور در 

گرو سازش با آمریکاست. 
وی تصریح کرد: کشوری که خودش بحران 
زده و بدبخت است می خواهد کشور دیگری 
را نجات دهد هیهات راه درست همان مرگ 

بر آمریکاست.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری 
یادآور شد: مردم آمریکا از ماجراجویی های 
دولتمردان این کشور در جهان خسته شده اند، 
هر جا یک شلوغی هست سرو کله آمریکا پیدا 
می شود در اوکراین عده ای علیه دولت قانونی 
تظاهرات می کنند از آن طرف دنیا می آید در 

راهپیمایی شرکت می کند.
آیت ا... خاتمی افزود:مالیات مردم آمریکا خرج 
جاهای  و  عراق  سوریه،  یمن،  در  آدم کشی 
دیگر می شود. همین نامزد روی کار آمده می 
گوید کشور آمریکا به جاده ها ،تونل ها، پل 
ها،فرودگاه ها، مدارس و بیمارستان های جدید 
نیاز دارد اما پولش را نداریم مالیات مردم آمریکا 
کجا می رود خرج آدم کشی در این شهرها 

می شود.
به  تازه  جمهوری  رییس  ترامپ  دونالد  وی 
دوران رسیده آمریکا نصیحت کرد که اگر راه 
شما همان راه پیشینیانتان باشد مطمئن باشید 

که سرانجام شما، سرانجام همان ها می شود.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری 
خاطرنشان کرد:پیشینیان شما چند ویژگی 
داشتند شما اشتباهات پیشینیانتان را تکرار 
غرور  بودند  مغرور  بسیار  نخست  نکنید، 
استکباری برای خودشان حساب ویژه داشتند.

وی با بیان این که آنها دنیا را یک ِده می دیدند 
و خود را کدخدای جهان می دانستند و هر 
جا دلشان می خواست می آمدند، گفت:آنان 
همچنین دروغ گو بودند اوباما وقتی سرکار آمد 
گفت من مداخالت نظامی آمریکا را متوقف می 
کنم، زندان گوانتانامو را می بندم وقتی بر خر 
مرادشان سوار شدند همانند گذشتگان خود 

عمل کرد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: 
پرونده آنها در ایران آنقدر سیاه است که نگو و 
نپرس، از 28 مرداد تاکنون 63 سال می گذرد 
آنها چه ها که نکردند؛ تقویت رژیم سیاه و جالد 
رژیم پهلوی ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز 
جنگ تحمیلی، حمایت از منافقین و فتنه گران 
هر چه از دستشان برآمد علیه نظام اسالمی 

انجام دادند. 
چه  نیز  اسالم  جهان  به  نسبت  افزود:  وی 
جنایت ها که مرتکب نشدند، اتاق جنگ یمن 
به دست آمریکایی ها است. اسم این کار خوی 

استکباری است. 
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: اگر رییس 
جمهوری تازه به دوران رسیده آمریکا بخواهد 
مثل آنها عمل کند، مطمئن باشد نه در چهار 
سال، بلکه در همان ماه ها و سال اول از چشم 

این مردم می افتاد و منفور آنها می شود. 
وی همچنین گفت: نامزدهای انتخابات آمریکا 
در مناظرات در اهانت به مردم ایران سنگ تمام 
گذاشتند . اینها بازی های انتخاباتی است، می 
خواستند رای بیاورند البته مردم آمریکا حساب 
یکی از نامزدها را دستش دادند و وی را ناکام 

گذاشتند. 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران تصریح 
کرد: نامزد روی کار آمده اگر بخواهد همان 
حال و هوا را داشته باشد، بداند که ملت ایران، 
ملتی است که روسای جمهوری سابق شما را 
خسته کرد، شما هم اگر بخواهید آن دیوانگی 
ها را داشته باشید قطعا پاسخ شما را می دهد. 
آیت ا... خاتمی با انتقاد از اظهارات کلینتون و 
ترامپ در دوران انتخابات درمورد ایران اضافه 

کرد: درمناظرات گفتند ملت ایران تروریست 
هستند، آیا خجالت نکشیدند؟، اگر مقداری 
مردانگی داشته باشند باید از ملت ایران عذر 

خواهی کنند.
وی تاکید کرد: ایرانیان ملت عزیز و شجاعی 
هستند، بازی با ایران بازی با دم شیر است، 

حواستان باشد. 
وی همچنین گفت: امیدوارم از طریق امواج 
این سخنان به گوش این تازه به دوران رسیده 
برسد، ایران اسالمی یک منش و یک شعار 
دارد؛ منشش مقاومت تا آخرین نفر و تا آخرین 
نفس است، شعارش شعار امام حسین)ع( است 

که هیهات منا الذله . 
وی اظهارامیدواری گرد ترامپ سر عقل بیاید و 
به همان حرفی که گفته است نمی خواهد با 
هیچ کشوری تنش داشته باشد، عمل کند. اگر 
هم نکرد ملت ایران را بشناسد و به بیراهه نرود.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران در بخش 
دیگری از خطبه دوم با اشاره به راهپیمایی با 
شکوه اربعین حسینی این اتفاق را نماد بیعت با 
دین، نماد بیعت با ارزش ها ونماد بیعت مجدد 
با ساالر شهیدان ابی عبدا... الحسین )ع( ذکر 

کرد. 
آیت ا... خاتمی افزود: مراسم اربعین حسینی 
بی ظیرترین راهپیمایی در جهان است، جهان 
راهپیمایی بیست میلیونی را یک جا به خود 

ندیده است و نخواهد دید. 
روزی  کرد:  اضافه  قم  علمیه  حوزه  استاد 
در همین کربال حسین فاطمه تنها شد در 
اوج غربت گفت »هل من ناصرا ینصرنی« 
از  هروله  نفر  میلیون  بیست  امروز  اما 
سید  حرم  به  )ع(  ابوالفضل  حضرت  حرم 
شکر  نعمت  این  کنند،  می  الشهدا)ع( 
این  دیدن  چشم  دشمنان  است.  گزاردنی 
را ندارند بنابراین دروغ می گویند و تحریف 

می کنند. 
الشهدا )ع( دین و  وی خاطرنشان کرد:سید 
با یزیدی مبارزه کرد که  کعبه را نجات داد 
کعبه را به منجنیق بست، ۱24 روز در کنار 
کعبه بود. عزیزانش رفتند که آرمان کعبه بماند. 
وی افزود: کربال بیشترین خدمت را به کعبه 
های  شبکه  در  کند،دشمنان  می  و  کرده 

آنچنانی دروغ پردازی و اراجیف نگویند. 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین 
اظهارداشت:  موصل  عملیات  خصوص  در 
های  پیروزی  شاهد  قدم  به  قدم  بحمداله 
چشمگیر برای فتح موصل هستیم، دنیا باید 
از ارتش عراق و بسیج الحشد الشعبی تشکر 
کند که مردانه با داعش مبارزه می کنند، ایران، 
عراق و سوریه در این مبارزه هستند نه ائتالف 

دروغین ضد داعش. 
وی اضافه کرد:آن ائتالف ادای مبارزه با داعش 
را در می آورد، وگرنه خبری از مبارزه با داعش 
نیست آنچه هست همراهی با داعش از سوی 

این ائتالف صوری است. 
عراق  ارتش  افزود:بحمد...  خاتمی  ا...  آیت 
قدرتمند است امیدواریم به همین زودی خبر 
گوش  به  موصل  فتح  و  ارتش  این  پیروزی 

جهانیان برسد. 

آیت ا... خاتمی:

رییس جمهوری آمریکا اشتباه های پیشینیان خود را تکرار نکند
سیاستایراندرقبالانتخاباتآمریکامنطقیبود

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
غرفه  از  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
بیست  در  آشنا  پیام  و  زمان  پیام  روزنامه 
و دومین نمایشگاه مطبوعات ،خبرگزاری ها 
دست  با  و  بازدید  داخلی   های  رسانه  و 

اندرکاران روزنامه به گفتگو پرداخت.
با  پیشه،  فالحت  ا...  حشمت  دکتر 
به  نسبت  امسال  نمایشگاه  اینکه  بیان 
تر  پربازدیدکننده  و  بهتر  سال های گذشته 
است،اظهارکرد: نمایشگاه امسال به نظر من 
هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی نسبت 
به دوره های گذشته پیشرفت زیادی داشته 
و حضور نشریات مختلف در این نمایشگاه 
در  مطبوعات  جایگاه  اهمیت  دهنده  نشان 

جامعه است.
وسیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خارجی مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار 
ما مبنی بر اینکه ؛با توجه به نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری در آمریکا،عده ای چنین 
احتمال می دهند که رییس جمهور منتخب 
برجام  در خصوص  خود  عهدات  به  آمریکا 
حقوقی  رژیم  یک  گفت:برجام  نکند،  عمل 
بین المللی است و نه تنها ترامپ بلکه هیچ 
رئیس جمهور دیگری نمی تواند مفاد آن را 

نادیده بگیرد چرا که این توافقنامه بر اساس 
کشورهای  دیگر  و  اروپا  اتحادیه  مصالح 
بزرگ تنظیم شده و کسی نمی تواندآن را 

نادیده بگیرد.
از  وی  ارزیابی  خصوص  در  پیشه  فالحت 
ایران  خصوص  در  ترامپ  دونالد  مواضع 
رئیس  عنوان  به  وی  انتخاب  آیا  واینکه 
است  کشورمان  نفع  به  آمریکا  جمهور 
دموکرات  کرد:حزب  خیر،خاطرنشان  یا 
رفتارهای خود در مقابل جمهوری اسالمی 
باید منتظر  و  و دیگر کشور ها  نشان داد 
ماند و دید که سیاست های حزب جمهوری 
خواهد  چگونه  آینده  در  ترامپ  رهبری  به 
خصوص  در  بینی  وپیش  قضاوت  و  بود 
نظر  به  منطقی  آتی،  در  آمریکا  رفتارهای 

نمی رسد.

نماینده سابق مجلس در غرفه پیام زمان:

مجلسهشتمبهترینقوانینرا
تصویبکرد

در  مالرد  و  قدس  شهریار  مردم  نماینده  
شورای  مجلس  نهم  و  هشتم  های  دوره 

و  زمان  پیام  غرفه  از  بازدید  در  اسالمی 
با خبرنگار ما،  بیست و دومین  در گفتگو 
نمایشگاه بن المللی مطبوعات را پر مخاطب 
و  دانست  گذشته  های  دوره  از  بهتر  و  تر 
علیرغم  که  است  این  بنده  ارزیابی  گفت: 
وجود سایت های مخلف مجازی،مطبوعات 

همچنان جایگاه خود راحفظ کرده است.
این سوال که  به  حسین گروسی در پاسخ 
شما عملکرد مجلس هشتم و نهم را نسبت 
به دیگر ادوار مجلس شورای اسالمی چگونه 
هشتم  مجلس  کنید،گفت:  می  ارزیابی 
تصویب  نظر  از  ها  دوره  سایر  به  نسبت 
به  بود.  تر  قوی  بسیار  تاثیرگذار  قوانین 
عنوان مثال تصویب قانون تشکیل صندوق 
شاهکارهای  از  یکی  ملی  مجلس  توسعه 
دولت  آن  اساس  بر  که  بود  مجلس هشتم 
ها مکلف اند 2۰ درصد از درآمد نفتی  را 
به این صندوق واریز و ساالنه 3 درصد به 
درآمد  کردن  خرج  حق  و  کنند  اضافه  آن 
های نفتی در هر زمینه ای را ندارند.بنابراین 
صندوق توسعه ملی باید این پول را با بهره 
پرداخت می  غیردولتی  بخش  به  درصد   4
کرد تا در جهت رفع مشکل منابع مالی آنها 

هزینه شود.
از  یکی  قانون  این  اینکه  بیان  با  گروسی 
وابستگی  از  را  ما  که  بود  کارآمد  قوانین 
داد،افزود:قانون  نجات  نفتی  درآمدهای  به 
از  دیگر  یکی  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
که  بود  هشتم  مجلس  ارزشمند  اقدامات 
آن  اساس  بر  ذیربط  های  سازمان  تمام 
مکلف اند در راستای بهبود فضای کسب و 

کار تمام توان خود را به کار گیرند.
در  که  سوم  قانون  اینکه  به  اشاره  با  وی 

مجلس هشتم به تصویب رسید و در واقع 
حمایت  است،قانون  قوانین  سرسبد  گل 
از  هیچکدام  در  که  است  داخلی  تولید  از 
نهم  در مجلس  و  نداشت  قبل سابقه  ادوار 
کرد:  نشان  ندیدیم،خاطر  را  آن  مشابه  نیز 
قانون مبارزه با فساد اداری و رانت خواری 
هشتم  مجلس  خوب  قوانین  از  دیگر  یکی 
مجلس  نمایندگان  خود  از  ابتدا  که  بود 
شروع کردیم و بر اساس آن لغوحقوق مادام 
اموال  بر  ونظارت  مجلس  نمایندگان  العمر 
با این حال به نظر   . مسئوالن اجرایی شد 
اصل  قانون  و  ملی  توسعه  اگرصندوق  من  
44 را در کشور رعایت کنیم همه این سوء 
بین  از  خواری  رانت  و  مالی  های  استفاده 

می رود.

فرماندار شهریار در غرفه پیام زمان:

شهریارفرمانداریویژهمیخواهد

فرماندار شهریار از غرفه روزنامه پیام زمان 
المللی  بین  نمایشگاه  دومین  و  بیست  در 
های  ورسانه  خبرگزاری ها  مطبوعات، 
دیدار  روزنامه   مدیران  با  و  دیدن  داخلی، 

وگفتگو کرد. 
مهنـدس ناجـی، بـا قـدر دانـی از زحمـات 
زمـان  پیـام  روزنامـه  انـدرکاران  دسـت 
و  اخبـار  واقعـی  انعـکاس  خصـوص  در 
شهرسـتان  گفـت:  کشـور  رویدادهـای 
شـهریار تنها شـهر اسـتان تهران اسـت که 
در زیـر مجموعـه خـود هفـت شـهر بزرگ 
دارد و از ایـن نظـر منحصـر بـه فرد اسـت. 
بنابرایـن از دولـت محتـرم تقاضـا داریـم؛ 

شـهریار  شـدن  اسـتان  موضـوع  چنانچـه 
امکانپذیـر نباشـد ،حداقـل فرمانـداری این 
امـکان  تـا  باشـد  ویـژه  بـه صـورت  شـهر 
مدیریـت بهتـر بـرای مدیـران فراهم شـود. 
بـه عنوان مثـال هر کدام از شهرسـتان های 
شـهریار دارای شـورای شـهر بوده و طبیعتا 
هرکـدام نیز جلسـاتی برگزار مـی کنند که 
خـود حجـم وسـیعی  از انجـام امور اسـت.

ویژگی،فرصت هـا  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
افـزود: قطعـاً  و تهدیداتـی بـه همـراه دارد، 
مدیریـت چنیـن منطقـه گسـترده ای از نظر 
تشـکیالت اداری و ... مشـکالت خاص خود را 
دارد امـا همین موضـوع فرصت هایی نیز برای 
مدیریـت شهرسـتان به همراه داشـته اسـت. 
ناجـی، درآمـد مناسـب و کمـک نهادهـا و 
ادارات بـه مدیریـت شـهری شـهریار را از 
فرصت هـای موجـود عنـوان و اظهـار کـرد 
ایـن شهرسـتان  : تاکنـون 3 اداره کل در 
مسـتقر گردیـده و اداراتـی نیز هسـتند که 
بـه انـدازه ادارات کل خدمات رسـانی انجام 

می دهند. 
وضعیـت  ارتقـای  بـه  شـهریار  فرمانـدار 
فضاهـای درمانـی و افزایـش کیفیت درمان 
 : نشـان کـرد  اشـاره و خاطـر  ایـن شـهر 
 ۱5 مـدت  در  کـه  شـهریار   بیمارسـتان 
سـال شـروع فعالیـت آن تاکنـون  حـدود 
داشـته  فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   ۱۰
اسـت بـا مسـاعدت های فرمانـداری و دیگر 
مسـئولین مجـدداً شـروع بـه کار نمـوده و 
هـم اکنـون 5۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی 
داشـته اسـت. ضمـن اینکـه چنـد کلینیک 
مـورد  نیـز  درمانـی  خدمـات  مرکـز  و 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  بهره بـرداری  

فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در غرفه پیام زمان؛

ترامپنمیتواندبرجامرانادیدهبگیرد
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آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقاي عیسي مرادی فرزند احمد  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی 
خود را از پالک ۱28فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه 
معروف کانی خال خاص که از آقای صابرمرادی خریداری و درخواست 
سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه  92 – 39۰  تشکیل و به 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی 
شماره ۱3956۰3۱6۰۰7۰۰۰853 مورخ 4 / 7 / 95  رأی به صدور سند 
مالکیت یک باب انباری ومحوطه محصور متصل به آن به مساحت 329 
متر مربع به نام آقای عیسی مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای محمد عبدالهی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 
۱5روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عیسی مرادی خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول 22 / 8 / ۱395        تاریخ انتشار دوم  7 / 9 / ۱395

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

رایزنیروانچیبادودیپلماتارشدپارلماناروپا

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه که برای شرکت در دور دوم 
گفت وگوهای ایران و اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده بود، با رییس 
کمیته روابط خارجی و همچنین رییس گروه سوسیال دموکرات های 

پارلمان اروپا به صورت جداگانه دیدار و رایزنی کرد.
مجید تخت روانچی طی دو مالقات جداگانه با »المار بروک«، رییس 
پیتال، رییس گروه سوسیال دموکرات های  کمیته روابط خارجی و 
پارلمان اروپا در خصوص روابط دوجانبه و مسائل و تحوالت منطقه ای 

و بین المللی با این دو دیپلمات ارشد اروپایی گفت وگو و رایزنی کرد.
در این دیدارها همچنین در مورد ارتقای سطح ارتباطات پارلمانی میان 

مجلس شورای اسالمی و پارلمان اروپا تبادل نظر شد.

آغازتدوینطرحجامعانتخاباتدرکمیسیون
شوراهایمجلس

سخنگوی کمیسیون شوراها از آغاز تدوین طرح الیحه جامع انتخابات 
در مجلس خبر داد و گفت: این اقدام مجلس به دلیل تأخیر دولت در 

ارائه الیحه جامع انتخابات صورت گرفت.
حسین مقصودی با بیان اینکه تاکنون تذکراتی به دولت مبنی بر ارائه 
الیحه جامع انتخابات داده شده است، گفت: دولت در ارائه الیحه جامع 
انتخابات به مجلس کوتاهی داشته از این رو کمیسیون شوراها آغاز به 

تدوین طرح مربوطه در این کمیسیون کرده است.
وی با تأکید بر ارائه هرچه سریع تر الیحه جامع انتخابات ازسوی دولت 
به مجلس افزود: تا کنون دو بار به دولت اعالم کرده ایم که الیحه جامع 
انتخابات را هرچه سریع تر به مجلس ارائه کند اما دولت در این خصوص 

سهل انگاری کرده است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسالمی بر 
همین اساس تصریح کرد: اکنون که سیاست های کلی انتخابات ازسوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شده و تعیین تکلیف شده ایم، الزم است دولت 
جدیت بیشتری در این خصوص داشته باشد البته به علت کندی دولت 
در ارائه این الیحه، کمیسیون شوراها وارد عمل شده تا طرحی در این 

خصوص تدوین کند.
وی افزود: هر بند از سیاست های کلی انتخابات ابالغی از سوی مقام 
معظم رهبری بسیار مهم و دغدغه مردم، مجلس و نظام است و به 

تمامی موارد حوزه انتخابات توجه شده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مردم بر سیاست ها، جذب 
اعتماد مردم و جلوگیری از عدم شفافیت مالی در تبلیغات انتخاباتی از 
مهم ترین نکات است؛ همچنین حدود نظارتی مجلس و شورای نگهبان 
در امر انتخابات باید روشن شود که در نهایت در راستای رشد و اعتالی 
نظام و انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و نقشه راهی برای نیل به 

آرمان های حکومت مردم ساالر دینی خواهد بود.

تکرارادعاهاینتانیاهوعلیهایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی خصمانه با تکیه بر ادعاهای 
بی اساس علیه کشورمان گفت: اجازه نمی دهیم ایران در سوریه حضور 

نظامی داشته باشد.
بنیامین  آواسرائیل،  تایمز  روزنامه  نوشته  به  ایسنا  گزارش  به 
دمیتری  با  دیدار  در  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو 
اسرائیل  گفت:  اشغالی  اراضی  در  خود  روس  همتای  مدودف 
اجازه نخواهد داد که ایران در سوریه حضور نظامی داشته باشد 
و ما همچنان تالش خواهیم کرد تا پشتیبانی تسلیحاتی ایران از 

حزب ا... و دیگر گروه های شیعه را متوقف کنیم.
نتانیاهو همچنین بار دیگر برنامه هسته ای ایران را تهدید خواند.

این اظهارات خصمانه در حالی مطرح می شود که ایران همواره اتهامات 
درخصوص حضور نظامی در سوریه و دیگر نقاط منطقه را رد و تاکید 
می کند که کمک های ایران به کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم 
و ناامنی تنها به صورت مستشاری و به درخواست رسمی دولت های 

این کشورها است.

استفادهتروریستهادرحلبازتسلیحاتشیمیایی

وزارت دفاع روسیه: نمونه های به دست آمده از شهر حلب سوریه نشان 
می دهد تروریست ها در این شهر از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز؛ وزارت 
دفاع روسیه دیروز با اشاره به اینکه اسنادی در اختیار دارد که نشان می 
دهد تروریست ها در شهر حلب سوریه از سالح های شیمیایی استفاده 
کرده اند از سازمان منع تسلیحات شیمیایی خواست هیاتی را برای 

تحقیق به این شهر اعزام کند. 
این وزارتخانه پیشتر اعالم کرد به اسنادی دست یافته است که نشان 
می دهد تروریست ها در حاشیه جنوب غربی حلب در منطقه ۱۰7۰ از 

گاز کلر و فسفر سفید استفاده کرده اند. 
این وزارتخانه اعالم کرد اطالعات خود را بر پایه مطالعه نمونه های 

خاک، گلوله های منفجر نشده و ترکش ها قرار داده است. 
ژنرال ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت روسیه این 
اسناد را در اختیار سازمان منع تسلیحات شیمیایی قرار خواهد داد و از 
این سازمان مستقر در الهه نیز انتظار دارد در سریعترین زمان ممکن 

تیمی را به حلب اعزام کند. 
وی افزود نیروهای روسی آماده اند به تیم بین المللی در انجام فعالیت 

های خود کمک کنند.

هوچیگریفاکسنیوزعلیهبرجام

بـا تغییـر فضـای سیاسـی در آمریـکا، فاکـس 
نیـوز هوچیگـری دربـاره ایـران و برجـام را از 

سـرگرفته اسـت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شبکه فاکس نیوز 
که به جریان نومحافظه کار و جمهوری خواهان 
افراطی آمریکا نزدیک است پس از اعالم نام دونالد 
ترامپ رئیس جمهور منتخب به عنوان فرد پیروز 
رویکرد  آمریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 

جدیدی را درباره ایران در پیش گرفته است. 
و  ای  هسته  مذاکرات  زمان  در  که  نیوز  فاکس 
مانع  تا  داد  زیادی صورت  از آن، تالشهای  پس 
از همراهی مردم آمریکا با برنامه های دولت باراک 
توافق  حوزه  در  کشور  این  جمهور  رئیس  اوباما 
هسته ای ایران شود، حاال با رئیس جمهور شدن 
ترامپ، می خواهد از فضای جدید برای ضربه زدن 
به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بهره بگیرد.
در  فوق  رویکرد  ادامه  در  تلویزیونی  شبکه  این 
بخشهای خبری خود از لزوم اقدام دولت ترامپ 
ضد برجام سخن می گوید و برای رسیدن به هدف 
خودش، بار دیگر گزینه تکراری رسانه ای خودش 
را عنوان می کند که ایران ، برجام را نقض کرده 

است.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در یکی از میان برنامه 
های تبلیغاتی امروز صبح خود گفت:» ایران مفاد 
براساس  است.  کرده  نقض  را  ای  هسته  توافق 
گزارش سازمان ملل متحد، ایران از حد مشخص 
شده برای ذخایر اب سنگین خود فراتر رفته است.
گفت  نیویورک  سابق  شهردار  حال  هیمن  در 
 ، زدن  بشکن  یک  سادگی  به  تواند  می  ترامپ 

برجام را باطل کند.
شهردار  و  ترامپ  نزدیک  مشاور  جولیانی  رودی 
جریان  اصلی  های  از چهره  که  نیویورک  سابق 
محافظه کاران و جمهوری خواهان آمریکا است 
در گفتگو با فاکس نیوز از نیویورک گفت:» دونالد 
ترامپ مصمم است برنامه هایی را که اعالم کرده 
است اجرایی کند. او به این کار کامال متعهد است. 
مردم آمریکا باید بدانند که او دقیقا همان چیزی 
را که می گوید، عمل می کند. البته گاهی این 
سخنان ترامپ ، او را به دردسر می اندازد. اما به 
هرحال، هروعده ای که او مطرح می کند به آن 
اعتقاد و باور دارد.او توافق هسته ای ایران را ابلهانه 
ترین و احمقانه ترین و خطرناک ترین توافق می 
داند. رئیس جمهور )اوباما( هرگز و هرگز، متن این 

توافق نامه را به کنگره آمریکا نداد.

سرشماری67/2درصد
خانوارهایکشور

رییس مرکز آمار ایران می گوید، تا کنون ۱7میلیون 
و 3۰۰ هزار خانوار با جمعیتی برابر با 57 میلیون و 
4۰۰ هزار نفر سرشماری شده اند که 67.2 درصد 

خانوارهای کشور را تشکیل می دهند.
»امید علی پارسا« افزود: مرحله دوم سرشماری 
که به صورت حضوری اجرا می شود از 28 مهر 

آغاز شده و تا 28 آبان ادامه دارد.
ماموران  مرحله  این  در  داشت:  اظهار  وی 
مراجعه  کشور  خانوارهای  تمام  به  سرشماری 
می کنند. از خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی 
وارد  و  دریافت  را  آماری  کد  کرده اند،  شرکت 
تبلت می کنند. اگر خانوار در سرشماری اینترنتی 
طریق  از  خانوار  اطالعات  باشد،  نکرده  شرکت 

مصاحبه دریافت و وارد تبلت می شود.
مراجعه  هنگام  که  خانوارهایی  پارسا  گفته،  به 
مامور در منزل حضور ندارند، خانوار غایب نامیده 
می شوند. برای این خانوارها توسط مامور اطالعیه 
خانوار غایب انداخته می شود. در این اطالعیه به 
هر خانوار غایب یک کد اختصاص می یابد که کد 

خانوار غایب نامیده می شود.
وی افزود: خانوارهای غایب به دو دسته تقسیم 
می شوند. خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی 
از  را  غایب  خانوار  کد  باید  که  کرده اند  شرکت 
طریق شماره تلفن های روی اطالعیه خانوار غایب 
در اختیار ستادهای سرشماری قرار دهند. یا با 
ورود به وب گاه  سرشماری، کد خانوار غایب خود 
را به کد آماری سرشماری اینترنتی متصل کنند.

رییس مرکز آمار ایران بیان داشت: خانوارهایی که 
موفق به شرکت در سرشماری اینترنتی نشده اند. 
این خانوارها نیز باید به وب گاه سرشماری مراجعه 
و با کد خانوار غایب ثبت نام نمایند یا با ستادهای 
تلفنی  صورت  به  و  بگیرند  تماس  سرشماری 

سرشماری شوند.
وی ادامـه داد: تاکنـون ۱38 هـزار خانـوار غایب 
ثبـت  را  خـود  اطالعـات  اینترنـت  طریـق  از 
کرده انـد. توصیـه ما بـاز هم اسـتفاده از اینترنت 
بـرای ثبـت اطالعـات خانوارهـای غایب اسـت. 
خانوارهایـی که کـد آماری خود را گـم کرده اند 
بایـد بـه وب گاه سرشـماری قسـمت بازیابی کد 

آمـاری مراجعـه کنند.
دارای  اکثراً  که  سرشماری  ماموران  گفت:  وی 
تحصیالت دانشگاهی هستند بدون حمایت مردم 
موفق نخواهند شد. برای حمایت از این ماموران 

باید با خوش رویی با آن ها برخورد کرد.
ملی  قبل، شماره  از  ها  تاکید کرد: خانواده  وی 
پستی،  کد  آن ها،  تولد  تاریخ  خانوار،  اعضای 
مساحت واحد محل سکونت و نوع اسکلت واحد 
مسکونی را با مشورت عضو مطلع خانوار یادداشت 
کنند و در صورت دریافت اطالعیه خانوار غایب، 
به صورت  بالفاصله برای ثبت  اطالعات ترجیحاً 
اینترنتی اقدام نمایند. پارسا گفت: در شبکه های 
سرشماری  ماموران  از  را  خود  حمایت  مجازی 
اعالم و در انتشار اخبار سرشماری و اطالع رسانی 

به دیگران مشارکت کنیم.
آخر  مرحله  گفت:  کشی  قرعه  مورد  در  وی 
قرعه کشی جوایز که شامل خانوارهای غایبی که 
اطالعات خود را به صورت اینترنتی ثبت کرده اند 
نیز می شود، در پایان سرشماری با اهدای 4۰۰ 

جایزه ۱۰ میلیون ریالی انجام خواهد شد.

خبرخبر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تهدید 
جمهوری اسالمی درتنگه هرمز و خلیج فارس 
تنها به شوخی می ماند؛ آن فرد هم که اخیرا 
از  بزرگ تر  حرف های  آمده  قدرت  صحنه  به 

دهنش می زد.
باقری رئیس ستاد کل  سرلشگر محمدحسین 
نیروهای مسلح در پنجمین سالگرد شهادت شهید 
حسن تهرانی مقدم رئیس سابق سازمان جهاد 
خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه که در ستاد 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
برگزار شد، اظهار داشت: خدا را شکر می کنیم که 
صنعت موشکی ما به جایی رسیده که دشمنان 
نمی توانند امروز تصمیم به تجاوز بگیرند؛ هر چند 
در رأس آن نخست وزیر دیوانه یک رژیم جعلی 
باشد که می گوید چند بار قصد حمله داشته ایم اما 
منصرف شده ایم؛ جنگی که با جمهوری اسالمی 

آغاز شود پایان آن مشخص نیست.
وی با طرح این سوال که جنگ 33 روزه چگونه 
بود، گفت: مگر حزب ا... یک گروه چریکی بیشتر 
بود؟  اسرائیل چه کاری می توانست انجام دهد 
که انجام نداد؟ 33 روز در برابر یک گروه چریکی 
چه می توانست بکند که نکرد؟ حزب ا... در این 
جنگ یک فرمانده گروهان از دست داد و نه حتی 

یک فرمانده گردان.
سرلشگر باقری تصریح کرد: حزب ا... تا آخرین 
روز موشک زد و در نهایت گفتند اسرائیل شکست 
خورده و نباید وارد جنگ می شد. این نتیجه جنگ 

با یکی از همکاران جمهوری اسالمی است.
افزود: موشکی  نیروهای مسلح  رئیس ستاد کل 
درست کرده اند که دشمن با تمام توان کار می کند 

اما کاری از پیش نمی برد.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات آمریکا اضافه 
کرد: آن فردی که اخیرا به صحنه قدرت آمده 
البته در  از دهنش می زد؛  حرف های بزرگ تر 
زمان تبلیغات شکر زیاد می خورند و گفته بود اگر 
من بودم در مقابل دستگیری ملوانان در خلیج 
فارس فالن کار را می کردم. از فرماندهان خود 
بپرس که نیروهایش در زمان دستگیری روی 

شناورها چکار کردند.
سرلشگر باقری افزود: تهدید جمهوری اسالمی در 
تنگه هرمز و خلیج فارس تنها به شوخی می ماند 
همانند این قدرت نیز امروز در پدافند و نیروی 

قدس سپاه در صحنه نهضتی وجود دارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با طرح این سوال 
که آیا محور مقاومت ضعیف تر شده یا قوی تر، بیان 
داشت: شاهد حضور معنوی ما در منطقه هستید 
بدون اینکه لشگری ببریم. حرف اول را در سوریه و 
عراق کسانی می زنند که همرزم های شهید تهرانی 

مقدم هستند.
وی با بیان اینکه در 5 سال گذشته کارهای زیادی 
اقدامات صورت گرفته در  به  است،  انجام شده 
شمال غرب کشور اشاره کرد و افزود: دو حزب 
ورشکسته در این مناطق اقداماتی انجام دادند که 
کشته دادند و فرار کردند و حاال اعالم می کنند 
به صحنه سیاسی باز می گردیم. یک شب نخوابیم 

دشمن بیدار است؛ مواظبیم.
سردار باقری با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
بدون هیچ چشم داشتی به یک وجب از خاک 
همسایگان و منطقه، منافع خود و جهان اسالم 
را دنبال خواهد کرد، گفت: با رعایت تمامی مبانی 
به تمام مظلومین در برابر زورگویان و مستکبران 
کمک می کنیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
کشور  اداره  در  مسلح  نیروهای  کرد:  تصریح 
مسئولیت ندارند، اما امیدواریم و دعوت می کنیم 
و می خواهیم راه نورانی را در پیش بگیرید و بهتر از 

گذشته در این مسیر بروید.
اقتصاد  به  رهبری  اگر  افزود:  باقری  سرلشگر 
آنچه خود  است.  مهم  این  دارند  نظر  مقاومتی 

داریم را نباید از بیگانه تمنا کنیم.
وی با طرح این سوال که آیا ساختن دان مرغ و 
سویا سخت تر از موشک زمین به زمین است، 
را  آگاهی  این  که  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 
خداوند به مسئولین بدهد و بیش از گذشته در 

این مسیر گام بردارند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره 
تهرانی مقدم گفت: شهیدان  اقدامات شهید  به 
بزرگواری که در مسیر قدرت بازدارنده و تعیین 
کننده موشکی شب و روز نشناخته و بسیاری از 
راههای ناپیموده را پیمودند و جان به جان آفرین 

تسلیم کردند.
سرلشگر باقری تصریح کرد: در رأس آنها شهید 

بزرگوار، دانشمند بی ادعا و پارسا شهید حسن 
تهرانی مقدم است که این مسیر را در اکثر روزها با 

زبان روزه طی کرد و اجر خود را گرفت.
شهداست؛  این  شاخص  شهید  این  افزود:  وی 
بنده از سال 6۰ با عملیات طریق القدس ایشان 
را شناختم. جوان پرشور و مخلصی بود که بدون 
داشتن پیشینه نظامی تالش خود را شروع کرد و 

از دیده بانی به جاهای دیگر رسید.
شهید  گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
طریق  پیروزی  در  اساسی  تاثیر  مقدم  تهرانی 
القدس ایفا کرد. وی بالفاصله به سمت ساماندهی 
توپ هایی رفت که در عملیات فتح المبین به 
غنیمت گرفته شده بود و نزدیک به ۱7۰ قبضه 
توپ را در فاصله بین فتح المبین و بیت المقدس 

که 4۰ روز بود به شکل تاکتیکی وارد عمل کرد.
سرلشگر باقری افزود: در عملیات رمضان از ایشان 
خواسته شد بر فراز شهر بصره گلوله منور شلیک 
گلوله  ما  که  در صورتی  کند  اعالمیه پخش  و 
مخصوص را نداشتیم و به سرعت طراحی کردیم؛ 
بعدها تاریخ نشان داد که چه کارهای بزرگی انجام 

خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه شهید تهرانی مقدم همواره 
در قلب و جان ما زنده است، گفت: او در ادامه 
به مسیر تشکیل و پایه گذاری موشک زمین به 
زمین سپاه رفت و کشور ما وقتی با تهدید مواجه 
شد توپخانه ارتش حداکثر 4۰ کیلومتر برد داشت 
در حالی که دشمن موشک اسکاد هزار کیلومتری 

را به شکل انبوهی در اختیار داشت.
از  داد:  ادامه  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
ثمره اخالص و کوشش شهید مقدم این بود که 
گره های دانشی که در مسیر دانش موشکی بود 
حل شد و به جلو رفت. قبل از شروع یک تست 
موشکی، دعای توسل و زیارت عاشورا می خواندند 

و بعد از آن سجده شکر، و این از عمق اعتقاد بود.
سرلشگر باقری تصریح کرد: حرکت با اخالص و 
تالش جهادی بن بستی در برابر او نگذاشته بود. 
زمانی که ما از کشورها موشک برای جنگیدن می 
خواستیم سوری ها می گفتند که انبارهای ما 
نگهبان روسی دارد و ما نمی توانیم بدهیم و لیبی 
هم که به ما موشک داد می گفت کجا را بزن و 
کجا را نزن! یا 5 عدد زدی دیگر نزن. اما سوریه به 
جایی رسید که جمهوری اسالمی در حلب برای 
سوریه موشک تولید کرد و موشک های تولید 

شده، در جنگ 33 روزه علیه اسرائیل بکار رفت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  افزود: شهید 
تهرانی مقدم می گفت باید کاری کنیم که این 
سید بزرگوار دستش پُر باشد و با اقتدار حکومت 

کند و این دست پر، موشکی است.
سرلشگر باقری گفت: این شهید می گفت چگونه 
است که صهیونیست بی سر و پا چنگ و دندان 
نشان بدهد و ما موشک نداشته باشیم که از خود 
دفاع کنیم و تالش کرد تا از اسکاد به شهاب 3 

رسید.
از  داد: مسئله سوخت جامد موشک  ادامه  وی 
جمله موضوعات پیچیده ای است که در دست 
هر مجموعه ای نیست و کار بسیار سختی است. 
او در سال آخر عمر بابرکت خود با تالشش به حل 

مشکالت سوخت جامد موشک پرداخت.
به  اشاره  با  مسلح   نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
اینکه ما امروز حتی از روزی که شهید مقدم قرار 
داشت بسیار جلوتر هستیم و این به برکت خون 
این شهیدان است، اظهار داشت: شهید مقدم به 

نصرت الهی اطمینان داشت.
سرلشگر باقری با اشاره به خصلت های زیبای 
شهید تهرانی مقدم خاطرنشان کرد: ُخلق حسن 
با همکاران یکی از این خصلت ها بود و همکاران 
دوستانه با او کار می کردند. یک حاج حسن می 

گفتند و هزار حاج حسن از دهنشان می ریخت.
وی افزود: ایشان نیروهایی تربیت کرد که همه 
منتظر شهادت و جانفشانی هستند. راه شهید 
با تمام توان، قدرت و  ادامه دارد.  تهرانی مقدم 

بدون ضعف و کاستی این راه را ادامه می دهیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پشت سر 
والیت بدون تفسیر و تاویل باید عمل کنیم و این را 

از او یاد گرفته ایم و باید به دیگران هم یاد بدهیم.
اقتدار  کرد:  تصریح  ادامه  در  باقری  سرلشگر 
موشکی امروز قابل قیاس با دفاع مقدس و حتی 
با سال گذشته نیست. این آنقدر مهم است که 
جهان میلیون ها دالر خرج تجهیزات پدافندی 
می کند اما نمی تواند بر سرعت، دقت و فراگیری 

موشک های ما غلبه کند.

سرلشگر باقری: تهدید جمهوری اسالمی شوخی است
ترامپحرفهایبزرگترازدهانشمیزد

اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
عنوان  به  ترامپ  دونالد  انتخاب  پی  در 
کرد  تاکید  آمریکا  جدید  رئیس جمهور 
تهران  میان  دوجانبه  توافقی  برجام  که 
و واشنگتن نیست و ترامپ نمی تواند آن 

را لغو کند.
سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا 
با  گفت وگو  در  اروپا  اتحادیه  خارجی 
توافق  داشت:  اظهار  سی ان ان  شبکه 
دوجانبه  توافق  یک  ایران  با  هسته ای 
میان آمریکا و ایران نیست، بلکه توافقی 
به  همچنان  من  که  است  چندجانبه 
مشترک  کمیسیون  رئیس  عنوان 
تمام طرف های  پایبندی  موظفم درباره 

این توافق تضمین دهم.

وی در ادامه تاکید کرد: توافق هسته ای در 
چارچوب شورای امنیت سازمان ملل انجام 

شده و یک مساله دوجانبه یا ملی نیست.
ترامپ  دونالد  گزارش،  این  براساس 
پیش  آمریکا  منتخب  رئیس جمهور 
انتخاباتی اش،  رقابت های  در  این  از 
را  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
اوباما  باراک  دولت  و  دانسته  بد  توافقی 
دلیل  به  را  آمریکا  رئیس جمهور کنونی 
انتقاد  مورد  شدت  به  توافق  این  انجام 

قرار می داد.
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
ایران نیز پس از انتخاب ترامپ گفت که 
انتظار دارد دولت جدید آمریکا به توافق 

هسته ای پایبند بماند.

مجلس  زیست  محیط  فراکسیون  رئیس 
شورای اسالمی گفت که نمایندگان پارلمان 
ایران نسبت به اعتال و پیشرفت کشور با حفظ 
اهداف  تحقق  برای  تالش  و  زیست  محیط 

جهانی توسعه پایدار متعهد هستند.
به عنوان رئیس هیأت  تابش که  محمدرضا 
پارلمانی ایران در اجالس محیط زیست و توسعه 
سئول 2۰۱6 شرکت کرده است، در سخنرانی 
خود با تأکید بر اهمیت مشارکت کشورها در 
تحقق اهداف دستور کار 2۰3۰ برای توسعه 
پایدار، تصریح کرد: جمهوری اسالمی با تکیه 
بر ارزش های دینی و ملی خود به برخی از این 
اهداف، زودتر از برنامه دست یافته و تحقق سایر 
اهداف توسعه هزاره را در دستور کار خویش قرار 
داده است. وی افزود: ما متعهد هستیم به طور 
سازنده در پیاده سازی دستور کار 2۰3۰ برای 
توسعه پایدار در همه سطوح ملی، منطقه ای و 

جهانی مشارکت کنیم.
همچنین  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده 
جهان  کشورهای  مهم  توافق  شد:  یادآور 
در زمینه »دستور کار توسعه پایدار تا سال 
2۰3۰« شامل ۱7 هدف اصلی و ۱69 هدف 
فرعی، شاهدی بر تالش جمعی ما برای مقابله 
با چالش های جهانی به ویژه ریشه کنی فقر 
در  چندجانبه  تعامل  دوره  به  اکنون  است. 
حوزه های مختلف و ضرورت هم افزایی مستقیم 
و غیرمستقیم میان ابعاد سه گانه توسعه پایدار 
اعم از اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
این  توسعه  حال  در  کشورهای  رسیده ایم. 
اهداف اصلی و فرعی را از طریق دستیابی به 
اهداف توسعه هزاره دنبال می کنند، از تجارب 

و اقدامات خود استفاده می نمایند و نهادهای 
خود را برای پیگیری و دسترسی به این اهداف 

و دستور کار جهانی ارتقا می دهند.
این  بی نظیر  دامنه  گفت:  همچنین  تابش 
اقدام  برنامه  آن،  اصلی  اهداف  و  کار  دستور 
بلند پروازانه ای برای مقابله با چالش های اصلی 
جهانی در سطوح مختلف فراهم می آورد. این 
دستور کار جهانی که با اجماع اتخاذ شده است، 
باید چارچوبی برای مشارکت در سطح جهانی 
برای پیگیری و اجرای آن توسط کشورهای در 

حال توسعه و توسعه یافته فراهم آورد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: این گردهمایی باشکوه باید 
راهنمایی برای ما باشد و چالش های مختلف 
و  بگیرد  نظر  در  را  امروز  دنیای متحول  در 
ترتیبات نهادی برای مقابله با این چالش ها و 
ارائه پیشنهادهایی به اعضا و ذی نفعان، برای 

پیگیری این دستور کار فراهم آورد.
وی افزود: در این تالش باید مدبرانه عمل کنیم. 
اصول توافق شده مالکیت ملی و مسئولیت های 
مشترک و متمایز با تأکید روی ابعاد سه گانه 
توسعه پایدار باید پایه تالش ما باشد. در غیر 
این صورت، یک فرآیند توسعه ای ممکن است 
وارد مرحله جدیدی از مشاجره سیاسی شود 
که به زیان کل توسعه پایدار خواهد بود. تابش 
تفکر  گروی  در  ما  موفقیت  که  این  بیان  با 
جهانی و اقدام محلی است، ادامه داد: اجرای 
باید  آن  اهداف  تحقق  و  کار 2۰3۰  دستور 
براساس شرایط ملی و منطقه ای مختلف باشد 
و از طریق بسیج همه ابزار اجرایی و و پیگیری 

و نظارت بر مراحل اجرا محقق شود.

تابش: 

مجلسایرانبهحفظمحیطزیستمتعهداست

به  معترضان  آمریکا  شهرهای  از  بسیاری  در 
ریاست  انتخابات  در  ترامپ  دونالد  پیروزی 
جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند و 

این شهرها شب ناآرامی را تجربه کردند.
اعتراضات آمریکایی های خشمگین که با شعار »از 
ترامپ دست بردارید« و »عشق بر نفرت پیروز 
در  پیاپی  شب  دومین  برای  بود  همراه  است« 

شامگاه پنجشنبه در بسیاری از ایالت های آمریکا 
فردی  را  ترامپ  تظاهرکنندگان  داشت.  جریان 

نژادپرست و زن ستیز خواندند.
در  دانشجویان  از  تن  صدها  آنجلس  لوس  در 
آنها  شدند.  جمع  کالیفورنیا  دانشگاه  محوطه 
آن  روی  بر  که  داشتند  دست  در  پوسترهایی 
و  بردارید«  ترامپ دست  »از  بود  نوشته شده 

»عشق بر نفرت پیروز است«. دیزی ریورا 24 
کننده  مشارکت  تظاهرکنندگان  از  یکی  ساله 
»ابتدا  با خبرگزاری فرانسه گفت  در گفت وگو 
سخنان  وقتی  اما  کردم  قبول  را  او  انتخاب 
را  به شکست  اقرار  بر  مبنی  کلینتون  هیالری 

دیدم، نتوانستم گریه ام را متوقف کنم«.
وی ادامه داد: نمی توانم باور کنم که ما این فرد 
نژادپرست و بیگانه هراس زن ستیز را به عنوان 
دانشگاه  محوطه  کردیم.  انتخاب  جمهور  رئیس 
کالیفرنیا اولین جایی بود که بعد از اعالم پیروزی 
این میلیادر آمریکایی شاهد اعتراضات مردمی بود.

در سان فرانسیسکو در شمال لوس آنجلس نیز 
جوان  پسران  و  دختران  از  تن  هزار  به  نزدیک 
تا  مالی  منطقه  از  را  آمیزی  اعتراض  راهپیمایی 
طی  در  آنها  دادند.  ترتیب  شهرداری  ساختمان 
مسیر شعار می دادند: »این شخص رئیس جمهور 

ما نیست«.
روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل نیز به نقل از 

یکی از تظاهرکنندگان نوشت: ما تظاهرات می کنیم 
چرا که خواهان دفاع از حق خود هستیم و باید به 

حرف ما گوش داده شود.
وی افزود: ترامپ شخصی نژادپرست است و همه 
مهاجرین و مسلمانان را مورد انتقاد قرار می دهد 

من می بینم که همه دوستانم گریه می کنند.
ویژه  به  کالیفرنیا  شمال  شهرهای  از  بسیاری 
نفری  هزاران  تظاهرات  نیز شاهد  هایوورد  و  نابا 
دانشجویان است.  آنها نیز در شعارهای خود ترامپ 
را فردی نژاد پرست می خواندند. در حومه نیویورک 
نیز نزدیک به 2۰۰ نفر در میدان واشنگتن شهر در 
اعتراض به پیروزی ترامپ دست به تظاهرات زدند.

این شهر واقع در جنوب سواحل شرقی نیز شاهد 
تظاهرات مردمی بود و صدها تن از دانشجویان در 

اعتراض به پیروزی ترامپ تظاهرات کردند.
از  بسیاری  آمریکایی  رسانه های  اعالم  اساس  بر 
شهرهای ایالت تگزارس نیز شاهد تظاهرات های 

مشابه دانشجویی بوده است.

ادامه تظاهرات ضد ترامپ در آمریکا؛ 

تظاهراتدانشجویاندراعتراضبهریاستجمهوریترامپ

موگرینی: 

ترامپنمیتواندتوافقهستهایرالغوکند
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دادنامه:95- 489 

مرجع رسیدگی: حوزه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 
خواهان: جعفر صمیمی پیله ورد      آدرس: کرج- بلوار 7 تیر- ک گلستان- پ 

42- واحد 2 
خوانده: امین بختی            آدرس: مجهول المکان 

خواسته: طی یک فقره چک به سریال 922۰۰5/۱4۰2۱9  به مبلغ صدو پنجاه میلیون 
ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه 

گردشکار: این شورا پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه 225/۱/95 و جری تشریفات 
قانونی قاضی شورا به شرح ذیل ختم رسیدگی را اعالم ومبادرت به انشاء رای می نماید. 

رای دادگاه
در خصوص دعوی جعفر صمیمی پیله ورد فرزند بهلول به طرفیت خوانده امین بختی 
به خواسته مطالبه وجه طی یک فقره چک به سریال 922۰۰5/۱4۰2۱9  عهده بانک 
رفاه کارگران به مبلغ صد وپنجاه میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک تا یوم الوصول طبق شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی با احتساب خسارات 
دادرسی. باعنایت به مستندابزاری خواهان )کپی مصدق چک/ کپی گواهینامه عدم 
پرداخت چک( که داللت براستقرار دین ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آن 
وجه  را دارد خوانده علیرغم آگهی ابالغ وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته و الیحه 
هم واصل نشده است. مع الوصف قاضی شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات 
خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی و با استحصاب بقاء دیدین بر ذمه حوانده 
دعوی مطوحه را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 522/5۱9/5۱5/۱98 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
چک و مواد 3۰2/3۰۱/365 قانون مدنی به پرداخت مبلغ صد و پنجاه و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصئ هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک  تا یوم الوصول بر مبنای شاخص تورم اعالم 
بانک مرکزی در حق خواهان محکوم واعالم می دارد. رای صادره غیابی تلقی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابلغ قابل وا خواهی در این شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری شهرستان رباط 

کریم می باشد. م / الف ۱6۱6 
معاون قضایی و قاضی شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم  

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱3956۰33۱۰55۰۰3292هیات 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 بهمن حسن 
زاده فرزند فیروز بشماره شناشنامه۱737 درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱62/45مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک6۱2 فرعی از69اصلی واقع در نظرآباد 
خریداری از مالک رسمی اقای حکمت اله خرمن بیز صفحه 453 دفتر۱۰2۱محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 

به موجب رای شماره پیوستی و کالسه 2/95۰۰53ح  اجرای احکام مدنی  شعبه دوم 
حقوقی دادگستری بهارستان محکوم علیه  آقای امین قیدر و خانم ها نگین وصدیقه 
قیدر محکوم است به پرداخت مبلغ 37۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت 2۰ درصدی در 
حق محکوم له آقای اکبرناصری و مبلغ ۱/2  بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت که اموال محکوم علیه حسب در خواست محکوم له توقیف و توسط کارشناس 
منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 95/9/۱7 
چهارشنبه ساعت ۱2 الی ۱3 ظهر در محل مزایده به نشانی اجرای احکام مدنی شعبه 
دوم حقوقی بهارستان برگزار می گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت در مزایده 
می باشند می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که باالترین قیمت را 

پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد: 
مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده : 

یک قطعه زمین به مساحت ۱49۰ متر مربع واقع در جاده ساوه- گلستان- جنب 
ساختمان در حال احداث فرمانداری بهارستان نبش کوچه ۱2 متری به مشخصات 
پالک ثبتی ۱۰6۱6 فرعی از ۱42 اصلی و داخل ساختمان فنداسیون و دارای زمین 
عیانی نمی باشد / کاربری ازنوع خدماتی می باشد وارزش کل ملک چهار میلیارد و پانصد 

میلیون تومان ارزیابی شده است/. 
توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است ظرف 
یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید در 
غیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تاترتیب 

بازدید آنان از محل مزایده داده شود. م/ الف ۱795 
دادورز اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان 

نوبت دوم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱3956۰33۱۰55۰۰3۰97هیات 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 ناصر شیخ لی 
فرزند نجاتعلی بشماره شناشنامه۱۰789 درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
الدین  ۱28/38مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک35اصلی واقع در سیدجمال 
خریداری از مالک رسمی اقای علی اکبر داودپورمحرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 فقدان سند مالکیت
 آقای مصطفی جاللی مهر برابر نامه  شماره ۱۰95/ک/د مورخ 95/7/۱7  بعنوان نماینده 
از طرف شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت  یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک قطعه  زمین  
به مساحت هزار   متر مربع قطعه 23۰4  تفکیکی   به شماره  2679 فرعی مفروز و 
مجزی شده از ۱و 2 فرعی  از ۱4۰ اصلی واقع در  سیف آباد  جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ مورد ثبت 57۱52 صفحه 34  دفتر امالک 478 به نام سید رضا دهقانی 
محمد آبادی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی ۰738۱2 ثبت و صادر گردیده که برابر 
سند 4۱4۰7-9۱/6/29 دفترخانه  ۱۱ ساوجبالغ به شرکت تعاونی کارکنان وزارت 
کشور انتقال یافته است که بعلت  سهل انگاری  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده ۱2۰ آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد. م/الف 5۱۰
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر به عنوان نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور به 
موجب نامه شماره ۱۰95.ک.د مورخه 95/7/۱7 ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  یکدانگ مشاع  از ششدانگ یک قطعه  
زمین  به مساحت ۱۰۰۰  متر مربع  به شماره پالک 2972 فرعی از ۱4۰اصلی  مفروز 
و مجزی شده از پالک ۱ و 2 فرعی قطعه 2597 تفکیکی جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ مورد ثبت 57886  صفحه 367 دفتر جلد امالک 482  به نام سید رضا 
دهقانی محمد آبادی ثبت و صادر گردیده است  و طبق سند  قطعی شماره 4۰62۰  
مورخه 9۰/۱2/24 دفتر خانه  ۱۱ هشتگرد به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور 
منتقل شد به علت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است
. لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 5۱۱
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

نوبت دوم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره۱3956۰33۱۰55۰۰3293هیات 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 سید خلیل ا... 
نظامی فرزند سید نورالدین بشماره شناشنامه۱درششدانگ یک قطعه باغ بابنای احداثی  
به مساحت 36699/28مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 96اصلی واقع در نوکند 
خریداری از مالک رسمی اقای علی باالمهین دهقان و ایلخان و مصیب مهین دهقان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱5روز 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 فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر به عنوان نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور به 
موجب نامه شماره ۱۰95.ک.د مورخه 95/7/۱7 ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک 
قطعه  زمین  به مساحت ۱44۰  متر مربع  به شماره پالک 323۱  فرعی از ۱4۰ 
اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک ۱ و 2 فرعی قطعه 2857 تفکیکی جزء حوزه 
ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 6۰۱۰4 صفحه ۱3۰ دفتر جلد امالک 5۰2 به نام 
سید رضا دهقانی محمد آبادی ثبت و صادر گردیده است  و طبق سند  قطعی شماره 
4۱۰33 مورخه 9۱/4/۱4 دفتر خانه  ۱۱ هشتگرد به شرکت تعاونی کارکنان وزارت 
کشور منتقل شد به علت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است
. لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 5۰8

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم  
مدرگ فارغ التحصیلی اینجانب محمد مهدی محمدی فرزند محمد رضا به شماره 
شناسنامه / شماره ملی 499966478۱/۱66صادره از نکا در مقطع کارشناسی رشته 
جغرفیا انسانی صادره از واحد دانشگاهی سمنان با شماره 8۱۱28274659 در مورخه 
82/7/28 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشگاهی سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان 

مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال نماید
 نکا 

احضار متهم 

بدینوسیله باستناد ماده 344   ق آدک به محمد رسول جلیلیان نژاد  که از محل 
سکونت ایشان اطالعی در دست نیست و   مجهول المکان  می باشد    ابالغ مي گردد 
که جهت دفاع از خود از اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدي  در پرونده کالسه 
95۰883 موضوع شکایت سینا بزرگي  در مورخ 95/9/28 ساعت 9 در شعبه ۱۰39 
کیفری 2 تهران  به آدرس تهران   خ مالصدرا تقاطع کردستان پ 64 حضور یابد این 
آگهی باستناد ماده مرقوم فقط یک نوبت می شود و در صورت عدم حضور متهم دادگاه 

وفق مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود 
400623/م الف      رییس شعبه 1039 کیفری 2 مجتمع شهید قدوسي تهران

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی رنگ 
بژمتالیک مدل ۱385 به شماره موتور ۱56۱373 به شماره شاسی ۱4۱22852۱6778 
S به شماره پالک 3۱ایران 496 ج ۱2 بنام خانم فرخنده مظفری فرزند غالمعلی به 

کدملی 4۰7۰9748۰6  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
لرستان – خرم آباد 

آگهی مزایده اموال منقول

پرونده  با  رابطه  احکام مدنی در  اجرای  قانون  الی ۱45  مواد ۱۱3  به موجب 
و عبدالعلی  احمد حسینی  استیفاء حقوق  اجرایی کالسه 94۰484 در جهت 
کرمی یک دستگاه موتور Cd از اموال مجتمع فوالد خرم آباد با در نظر گرفتن 

شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد .
 DJOG 228 vA جریان مستقیم ( مدل( Cd ۱-موتور توقیف شده از نوع
کشور  ساخت  آمپر   2222- دقیقه  در  دور   985- وات  کیلو   ۱۰۰۰ باقدرت 
سوئد با قدمت 4۰ می باشد و توسط کارشناس به قیمت 45۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردیده است که نظر کارشناس به عنوان قیمت پایه محسوب و برنده 

مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
2-برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت 
یا همان روز به حساب دادگستری خرم آباد واریز و مابقی حداکثر ظرف یک 
ماه پرداخت گردد و چنانچه برنده مزایده به هر علت منصرف گردد یا ظرف 
از  پرداخت شده پس  نپردازد ده درصد  را  مزایده  مال مورد  بهاء  مقرر  مهلت 

کسر هزینه ها به نفع دولت ضبط می گردد. 
اجرای  از  مجوز  دریافت  با  مزایده  انجام  از  قبل  روز   5 توانند  می  3-طالبین 

احکام مدنی دادگستری خرم آباد از اموال مورد مزایده بازدید نمایند .
4-مزایده روز یکشنبه مورخ 95/9/۱4 راس ساعت 9 صبح در محل نگهداری 
می  برگزار  فوالد  مجتمع  آباد  خرم   2 شماره  صنعتی  شهرک  در  واقع  اموال 

گردد. 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد .

آگهی
 آقای علی خلیلی فرزند غیبعلی شما در پرونده کالسه 95۰654/دا متهم هستید به 
ترک انفاق نسبت به همسر )خانم لیال رضا خانی دستجردی ( و فرزندان مشترکتان 
حسب دالیل موجود در پرونده از تاریخ نشر این آگهی به مدت یکماه می توانید با 
حضور در این شعبه از اتهام خود دفاع کنید در غیر اینصورت برابر قانون اتخاذ تصمیم 
خواهد شد ضمنا وفق ماده ۱9۰ ق آ د ک شما میتوانید یک وکیل به همراه داشته 

باشیدم. الف 95/758
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن – محمد میرزایی

آگهی 

آقای صابر جعفر فالحتی فرزند اسرافیل شما در پرونده کالسه 95۰527/دا متهم 
هستید به سرقت یک دستگاه گوشی هواوی متعلق به شاکی پرونده خانم زهرا 
گلیج حسب دالیل موجود در پرونده از تاریخ نشر این آگهی به مدت یکماه می 
توانید با حضور در این شعبه از اتهام خود دفاع کنید در غیر اینصورت برابر قانون 
اتخاذ تصمیم خواهد شد ضمنا وفق ماده ۱9۰ ق ا د ک شما میتوانید یک وکیل 

به همراه داشته باشید 
 م. الف 95/756

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن – محمد 
میرزایی

انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا بـا 
بـه  هایـش  حاشـیه  و  جنجال هـا  همـه 
پایـان رسـید و»دونالـد ترامـپ« نامـزد 
حـزب جمهوریخـواه پیـروز ایـن دوره از 
رقابـت ها شـد. چهـل و پنجمیـن رییس 
جمهـوری آمریـکا بـه زودی راهـی کاخ 
را  هایـش  وعـده  تـا  مـی شـود  سـفید 
عملـی کنـد، از ایـن رو نگاهـی دوبـاره 
بـه شـعارهای ترامـپ طـی مبـارزه های 

انتخاباتـی خالـی از فایـده نیسـت.

و  دموکرات  نامزدهای  های  وعده  و  شعارها 
ریاست  انتخابات  برنده  سرنوشت  جمهوریخواه، 
جمهوری آمریکا را در هجدهم آبان ماه )هشتم 
آرا،  شمارش  اساس  بر  و  کرد  مشخص  نوامبر( 
شد.  حاشیه  پر  رقابت  این  نهایی  برنده  ترامپ 
کمپین رسمی انتخاباتی ترامپ با شعار »آمریکا 
را دوباره عالی کن!« در ۱6 ژوئن 2۰۱5 )خرداد 
95( آغاز به کار کرد و وی با بیان مواضع انتخاباتی 
سیاست  آمریکا،  داخلی  اوضاع  مورد  در  خود 
خارجی و راهبردهای جهانی این کشور توانست 

رای بسیاری از آمریکایی ها را کسب کند. 
é  مشکالت حل  برای  ترامپ  های  وعده 

داخلی آمریکا
اقتصادی،  رکود  اجتماعی،  بیمه  مانند  مباحثی 
فعالیت  توسعه  برای  برنامه  ارایه  و  اشتغال 
واحدهای صنعتی از جمله محورهای مهمی بود 

که در وعده های انتخاباتی ترامپ برجسته بود. 
)اواخر  انتخاباتی  های  رقابت  جریان  در  ترامپ 
شبکه  با  اختصاصی  گفت وگوی  در  مردادماه( 
آمریکا  اقتصاد  درباره  نیوز«  »فاکس  تلویزیونی 
گفت: هم اکنون رقم رشد اقتصادی آمریکا ۱.2 
درصد اعالم شده است که در واقع رشد نیست. 
اگر رشد اقتصادی چین ۱.2 درصد بود، می گفتند 
رشد اقتصادی چین خیلی پایین است. هم اکنون 
رشد اقتصادی چین 7 تا 8 درصد است که آن 
رقم  این  به  فریبکارانه  روش های  کمک  به  هم 
ارزش  آوردن  پایین  با  کشور  این  است.  رسیده 
یوان و برنامه هایی از این دست چنین رشدی را 
ایجاد کرده است. آنها با این اقدام ها فرصت های 
بیشتری را از آمریکا می گیرند. البته ممکن بود 
درصد  از ۱.2  تر  پایین  ما حتی  اقتصادی  رشد 

شود. ما در شرایط رکود قرار داریم.
آمریکا  در  نفر  میلیون ها  اکنون  هم  افزود:  وی 
آمارها،  پیدا کنند.  توانند شغلی  نمی  و  بیکارند 
بیکاری را 5 درصد نشان می دهد اما رقم واقعی 
باشد.  بیکاری 2۱ درصد  رقم  نیست. شاید  این 
بسیاری از مردم دیگر برای پیدا کردن کار ثبت 
نام نمی کنند زیرا امید خود را از دست داده اند. 

بسیاری از آنهایی هم که شغل دارند، از کار خود 
راضی نیستند زیرا بسیاری از فرصت های شغلی 

خوب از آمریکا به کشورهای دیگر رفته است. 
ترامپ در مورد بحث مالیات و فرصت های شغلی 
هم گفت: ما باید بدانیم هیالری کلینتون یعنی 
چهارسال دیگر سیاست های اوباما که معنای آن 
افزایش مالیات ها و دو برابر شدن آنها است. دو 
برابر شدن مالیات مردم، اوضاع را بهتر نمی کند. 
و  پیروز شویم  انتخابات  این  باید در  ما  بنابراین 
فرصت های شغلی ایجاد کنیم. یکی از علت هایی 
که دولت ما نمی تواند کار درستی برای اقتصاد 
این است که تحت کنترل البی ها و  انجام دهد 
این البی ها می خواهند  گروه های ذینفع است و 
فرصت های شغلی را به خارج ببرند و در خارج از 
جمله در مکزیک و چین و جاهای دیگر کارخانه 

بسازند. 
برنامه های بزرگ ترامپ برای بیمه درمان آمریکا 
این  بود.  وی  انتخاباتی  های  وعده  دیگر  از  هم 
رییس  عنوان  به  اگر  داد  وعده  مردم،  منتخب 
جمهوری آمریکا انتخاب شود، طرح جدید خود 
را جایگزین طرح بیمه درمانی کنونی در آمریکا 
اوباما«  »باراک  پیش  خواهد کرد که چند سال 
متولی آن شد و به طرح »اوباما کر« معروف است. 
ترامپ مدعی شد با بیمارستان ها قراردادی امضا 
می کند که هزینه های درمان 25 درصد جمعیت 

فقیر آمریکا را تامین کنند. 
از این طریق می  باور است که تنها  وی بر این 
طبق  کرد.  جویی  صرفه  را  زیادی  مبالغ  توان 
نیز  آمریکا  شهروندان  بقیه  او،  درمانی  برنامه 
طرح  مشمول  درمان  نامه  بیمه  خریداری  برای 
توانند  می  آن  طبق  که  شد  خواهند  خصوصی 
با شرکت های بیمه به طور مستقیم وارد گفت 
وگو شوند تا بیمه نامه ای با قیمت ارزان و جامع 
تر از بیمه نامه های کنونی دریافت کنند. ترامپ 
می گوید، این دسته از شهروندان آمریکایی می 
را  چیز  همه  و  خود  طرح  خود،  پزشک  توانند 

داشته باشند. 
é  اظهارات نژادپرستانه ترامپ و مخالفت با

ورود مهاجران 
اظهاراتی  در  انتخاباتی  های  رقابت  در  ترامپ 
نژادپرستانه و در تضاد با روح قانون اساسی آمریکا 
مبنی بر آزادی مذاهب در این کشور، جلوگیری 

از ورود مسلمانان به آمریکا را وعده داد. 
شهر  در  طرفدارانش  از  جمعی  حضور  در  وی 
»پورتلند« ایالت »ِمین« دلیل بدبین بودنش به 

ورود مهاجران از کشورهای مختلف به آمریکا را 
به شهروندان کشورهای  ما  توضیح داد و گفت: 
تروریستی اجازه ورود به کشور را می دهیم ولی 
امکان بررسی پیشینه آنها به طور کامل را نداریم. 
واقعی  تروآ«  افراد یک »اسب  این  که  در حالی 
هستند. وی در ادامه گفت: به یاد داشته باشید، 
نفری  هزار  ورود صد  خواهان  کلینتون  هیالری 
این ربطی به سیاست  افراد به کشور است.  این 

ندارد و حماقت محض است. 
مورد  در  ترامپ  جنجالی  اظهارات  جمله  از 
مسایل مهاجرت و امنیت مرزها، پیشنهاد اخراج 
مهاجران غیرقانونی، ساختن دیوار بزرگی در مرز 
آمریکا و مکزیک به خرج مکزیک و توصیف های 
در  وی  بود.  غیرقانونی  مهاجران  در خصوص  او 
مهاجران  این  وجود  خود  پیشین  سخنرانی های 
را مایه نگرانی امنیتی توصیف کرده و مهاجران 
غیرقانونی مکزیکی را جنایتکار و متجاوز خوانده 

بود. 
é  نامزد دید  از  خارجی  سیاست 

جمهوریخواهان
مسند  بر  که  آمریکایی  معروف  میلیاردر  ترامپ 
ریاست جمهوری آمریکا خواهد نشست سخنرانی 
سیاست  حوزه  در  خبرسازی  و  جنجالی  های 
خارجی آمریکا داشته است. نگرش دونالد ترامپ 
به مقوله سیاست خارجی در شعار »اول آمریکا« 
ترامپ در  نمونه،  به عنوان  پیدا می کند.  تجسم 
یکی از کمپین های انتخاباتی در »واشنگتن دی 
سی« گفت: زمان زنگار زدایی از سیاست خارجه 

کنونی فرا رسیده است. 

از  دفاع  توانایی  دیگر  آمریکا  شد:  مدعی  وی 
کشورهای اروپایی و البته آسیایی را ندارد و آن ها 
باید هزینه های مالی این کار را جبران کنند، وگر 
بیرون  کشورها  این  از  را  آمریکایی  نیروهای  نه 

خواهد کشید. 
به بیان وی، بعضی از اعضای ناتو مانند کشورهای 
حوزه بالتیک نباید در صورت حمله روسیه روی 
این که  مگر  کنند،  حساب  آمریکا  نظامی  کمک 
ابتدا به تعهدات خود عمل کرده باشند. به اعتقاد 
او ناتو پیمانی کهنه و از رده خارج است. او اعضای 
این پیمان را به متحدانی ناسپاس دانست که از 

سخاوت آمریکا بهره می برند. 
در بخشی دیگر از این سخنرانی، ترامپ به انتقاد 
در  مذاکره  و  تعامل  زمینه  در  اوباما  دیدگاه  از 
مسائل خارجی پرداخت و سیاست خارجی رییس 
جمهوری دموکرات آمریکا طی هشت سال اخیر 

را شکست خورده دانست. 
é  درباره ها  آمریکایی  منتخب  مواضع 

خاورمیانه 
گفته های منتخب مردم آمریکا درباره خاورمیانه 
هم قابل تامل و پرحاشیه است. وی اظهار داشته 
در صورتی که »صدام حسین« دیکتاتور عراق و 
»معمر قذافی« حاکم مستنبد لیبی هنوز بر سر 
کار بودند خاورمیانه ثبات بیشتری داشت. روزنامه 
آمریکایی »هافینگتون پست« اواسط مهرماه در 
در  ترامپ  نوشت:  ترامپ  سخنان  این  خصوص 
زدن  کنار  گفت  ادعای خود  این  برای  استدالل 
قذافی از قدرت توسط آمریکا به هرج و مرج در 
به  منجر  ها  ثباتی  بی  همین  که  انجامید  لیبی 

در  آمریکا  به سفارت  مهلک سال 2۰۱2  حمله 
»بن قاضی« شد )و به مرگ سفیر آمریکا در لیبی 
این  در  آمریکایی  کارمندان  از  دیگر  شماری  و 

کشور انجامید(. 
در ادامه این گزارش آمده است: ترامپ کنار زدن 
»بشار اسد« رییس جمهوری سوریه از قدرت را 
نیز موجب آشفتگی مانند آنچه در عراق و لیبی 
بوجود آمده دانست و گفت: این نیز چیزی مانند 

اقدامات گذشته خواهد بود. 
وی همچنین در مصاحبه با برنامه »6۰ دقیقه« 
برای  خود  سیاست  درباره  »سی. بی. اس«  شبکه 
مبارزه با داعش در صورت پیروزی در انتخابات 
گفت جنگی تمام عیار علیه این گروه آغاز خواهد 
مستقیم  مداخله  داد  وعده  همچنین  وی  کرد. 
نیروهای آمریکایی در منطقه را به حداقل رسانده 

و روی افزایش حمایت اطالعاتی تمرکز کند. 
منتخب جمهوریخواه مردم آمریکا در ادامه بیان 
داشت: تعداد اندکی از نیروهای نظامی در میدان 
جنگ حضور خواهند داشت، سیستم اطالعاتی 
به آن  باورنکردنی ای خواهیم داشت، چیزی که 

نیاز داریم و اکنون وجود ندارد. 
پیمان  سازمان  نقش  به  اشاره  با  همچنین  او 
تروریسم،  با  مبارزه  در  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک 
تاکید کرد این ائتالف نظامی باید نقش فعالتری 
در مبارزه با تروریسم داشته باشد و بار این نبرد را 

به دوش آمریکا نیاندازد. 
یک  در  آمریکا  مردم  منتخب  جمهوری  رییس 
جو«  بخیر  »صبح  نام  به  تلویزیونی  زنده  برنامه 
در شبکه »ام.ان.اس.بی.سی« هم سخنانی تامل 
برانگیز را البته بدون نام بردن از کشوری درباره 
و  آورد  زبان  به  صهیونیستی  رژیم  و  عربستان 
گفت: بعضی از به اصطالح متحدان ما که با آنها 
همکاری و از آنها حمایت نظامی می کنیم مبالغ 
القاعده و دیگر گروه های  کالنی را به داعش و 
تروریستی می فرستند. قطعا دارند این کار را می 

کنند همه این را می دانند.
بیان  با  فلسطین،  وضعیت  خصوص  در  ترامپ 
توافقنامه  ترین  سخت  صلح  مذاکرات  اینکه 
ممکن در جهان است از اتخاذ موضع بی طرفانه 
سخن گفت و وعده داد مذاکرات بین فلسطینیان 
وی  کرد.  خواهد  امتحان  را  ها  صهیونیست  و 
همچنین مدعی شد کشورهای همپیمان و تحت 
حمایت نظامی آمریکا در خاورمیانه را به پرداخت 
آمریکا مجبور خواهد  ارتش  نظامی  هزینه های 

کرد. 

é  ایران در مواضع و اظهارنظرهای ترامپ
های  موضوع  از  یکی  هم  برجام  مساله  و  ایران 
مهم در اظهارنظرهای تبلیغاتی ترامپ بوده است. 
ترامپ در جمع طرفداران خود در ایالت »می سی 
سی پی« اظهار کرد: توافقنامه هسته ای با ایران 
این  دارم  شک  که  است  گرفته  انجام  بد  آنقدر 
کنندگان  مذاکره  ناشایستگی  روی  از  توافقنامه 
آمریکایی شکل گرفته یا عمدا اینطور عمل شده 
ولی  ام  داشته  بدی  های  قرارداد  هم  من  است. 
در پیدا کردن نکات ریز در قراردادها تبحر دارم، 
نکاتی را پیدا خواهم کرد و توافقنامه هرچقدر هم 
بد باشد آن را با جدیت اجرا خواهم کرد. رییس 
جمهوری منتخب مردم آمریکا، چگونگی نظارت 
جمله  از  را  ایران  اتمی  تاسیسات  بر  بازرسان 

مشکالت این توافقنامه برشمرد. 
وی همچنین در این سخنرانی، مذاکره کنندگان 
آمریکایی را به ساده لوح بودن و نیرنگ خوردن از 
مذاکره کنندگان ایرانی متهم کرد و بخاطر ادامه 
مذاکرات آن هم در حالی که شهروندان آمریکایی 
در ایران زندانی بودند کاخ سفید را سرزنش کرد. 
زندانیان  آزادی  لزوم  بر  تاکید  بر  عالوه  ترامپ 
ایران،  با  مذاکره  شرط  پیش  بعنوان  آمریکایی 
پرداخت ۱5۰ میلیارد دالر را به ایران -که این 
رقم از طرف دولت آمریکا غیرمستند اعالم شده 
مذاکرات  نتیجه  در  آمریکا  بزرگ  باخت  است- 
عنوان داشت و مدعی شد: اگر رییس جمهوری 
کشوری  آمریکا  اینکه  بهانه  به  بودم  آمریکا 
بدهی  دالر  تریلیون   ۱9 از  بیش  با  ورشکسته 
به  پول  پرداخت  توان  اعالم می کردم که  است 
ایران را نخواهد داشت. مشکل این است که من 
دیر رییس جمهوری خواهم شد و ایران پول را 
پیش از این گرفته است و حتی با برهم خوردن 

توافقنامه ایران پولی پس نخواهد داد. 
ترامپ در جمع هواداران خود در شهر »راچستر« 
هم مدعی شد که آمریکا بر اساس توافق هسته 
ای به ایران ۱5۰ میلیارد دالر داده است و ایران 
به جای بوئینگ از ایرباس هواپیما می خرد. وی 
اظهار کرد : آنها از روسیه موشک می خرند. از 
ما  چون  چرا؟  ما.  جز  به  کنند  می  خرید  همه 
البته  ایم.  کرده  ممنوع  را  ایران  )نظامی(  خرید 
من معتقدم که این ممنوعیت چیز خوبی است. 
اما وقتی که به آنها ۱5۰ میلیارد دالر داده ایم 
تا  شود  تعلیق  موقت  بطور  ممنوعیت  این  باید 
آنها از شهر راچستر خرید کنند. در آن صورت 
آنها موشک معیوب می فروشیم. بگذارید  به  ما 
شکایت کنند. برای این موشکها ۱2 میلیارد دالر 
به جیب می زنیم و آنها هم می گویند که موشک 
ها افتضاح بودند. من هم به ایرانیها می گویم: بله! 

هدفمان همین بود!

بازخوانیمواضع»ترامپ«ازنامزدیتارییسجمهوری
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ارائهالیحهمقابلهباحیوانآزاریبهدولت

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ارائه الیحه مقابله با 
حیوان آزاری به هیئت دولت، گفت: مسئولیت ساماندهی سگ ها و حیوانات 
ولگرد در محیط های شهری و روستایی بر عهده وزارت کشور و شهرداری ها 
است. معصومه ابتکار عصر  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حفاظت محیط 
زیست در موضوع ساماندهی حیوانات ولگرد تنها نظارت دارد و مسئولیت 

مستقیم برعهده ندارد.
رییس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در خصوص حمله سگ به 
کودکان در شیراز و کشته شدن 2 کودک در این ارتباط گفت: هیچ گزارشی 
در این خصوص به ما نرسیده است اما در مورد ساماندهی سگ و حیوانات 
ولگرد شهرداری مسئولیت مستقیم دارد و ما هم نظارت می کنیم و در 

جاهایی که الزم باشد تذکر داده و ورود خواهیم کرد.
با همکاری  با حیوان آزاری  مقابله  اخیرا الیحه  عین حال گفت:  در  وی 
کارشناسان،  تشکل های مردمی حامی حیوانات و صاحب نظران تهیه و برای 

بررسی به دولت ارائه شده است.
ابتکار تصریح کرد: سگ ها جزئی از چرخه اکوسیستم محسوب می شوند و 
هم فوایدی دارند و اگر به درستی مدیریت نشوند ممکن است مشکالتی 
را ایجاد کنند. اگر تمام سگ ها در یک محیط روستایی یا شهری از بین 
برود، قطعا تعادل جمعیتی به سمت دیگر حیوانات نظیر گرگ ها متمایل 

خواهد شد.
وجود سگ ها  گفت:  همچنین  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
با جمعیت متعادل و به شکل کنترل و مدیریت شده که مشکالت و 

بیماری هایی به دنبال نداشته باشد هم یکی از ضرورت ها به شمار می رود.
ابتکار در خصوص اقدامات انجام شده در ارتباط با زمین خواری در تهران 
نیز گفت: از سه سال قبل به شکل جدی به این موضوع ورود کرده ایم و 
در منطقه حفاظت شده ورجین لواسانات که موارد زیادی زمین خواری و 
ویالسازی و تخریب عرصه ها اتفاق افتاده بود، کار دنبال و پرونده هایی برای 

متخلفان تشکیل شد.

موجMSدرکشوردرراهاست

 MS ایران با اشاره به اینکه دو سوم بیماران مبتال MS نایب رئیس انجمن
در کشور از داروهای تولید داخل استفاده می کنند، گفت: شیوع این بیماری 
در کشور رو به افزایش است و هر سال شاهد ابتالی تعدادی از هموطنانمان 

به MS هستیم.
 MS محمدعلی صحرائیان در افتتاحیه سیزدهمین کنگره بین المللی
اظهار داشت: شیوع MS در کشور رو به افزایش است و هر سال شاهد 

ابتالی تعدادی از هموطنانمان به این بیماری هستیم.
وی با تأکید بر اینکه دانش و مهارت تشخیص و درمان MS در دنیا رو 
به افزایش است، گفت: خوشبختانه در کشور نیز همپای جهان در زمینه 

تشخیص و درمان بیماری MS پیش می رویم.
صحرائیان با عنوان این مطلب که برگزاری چنین کنگره هایی نقش بسیاری 
خوبی در تشخیص و درمان MS دارد، اظهار داشت: پزشکان ایرانی در 
زمینه تشخیص و درمان بیماری MS چیزی کمتر از پزشکان خارجی 
ندارند و آنچه در کشور در زمینه تشخیص و درمان MS دنبال می شود از 

استاندارد خوبی برخوردار است.
رئیس سیزدهمین کنگره بین المللی MS با عنوان این مطلب که درمان 
دارویی MS که در کشورهای خارجی دنبال می شود در ایران نیز توسط 
پزشکان کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: استفاده داخلی از 
بعضی از داروهایی که در دنیا به چرخه درمانی وارد می شود تا حدودی 

زمانبر است زیرا تأثیر این داروها باید به تایید برسد.
صحرائیان در عین حال از کیفیت مطلوب داروهای تولید داخل برای 
بیماران MS یاد کرد و گفت: دو سوم بیماران MS در کشور از داروهای 
تولید داخلی استفاده می کنند و می توان گفت که داروهای ایرانی توانسته 

اعتماد پزشکان ما را جلب کنند.

ساالنه50هزارنفرازمبتالیانبهسرطان
درایرانجانخودراازدستمیدهند

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران گفت: طبق آخرین آمار منتشر 
شده وزارت بهداشت در سال ۱39۱، ساالنه 9۰ هزار نفر در ایران به سرطان 
مبتال می شوند که از این تعداد 5۰ هزار نفر جان خود را از دست می دهند.
دکتر محمدرضا قوام نصیری در اولین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره 
ساالنه کلینیکال انکولوژی ایران، گفت: دلیل اینکه سرطان در سراسر دنیا 
اهمیت خاصی یافته، این است که دومین علت مرگ ومیر در جهان به 
شمار می رود و در ایران نیز بعد از تصادفات جاده ای دومین عامل مرگ 

به شمار می آید.
قوام نصیری همچنین گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده وزارت بهداشت 
در سال ۱39۱، ساالنه 9۰ هزار نفر در ایران به سرطان مبتال می شوند که 

از این تعداد 5۰ هزار نفر جان خود را از دست می دهند.
وی افزود: سرطان عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین مالی و روانی به 
خانواده ها، به اقتصاد و نظام سالمت کشور نیز لطمه وارد می کند؛ به گونه ای 
که آمارهای جهانی در سال 2۰۱۰ حاکی از آن است که حدود ۱.۱8 
تریلیون دالر صرف هزینه های سرطان شده و در ایران نیز هزینه های 

درمانی سرطان در همان سال سه میلیارد دالر بوده است
قوام نصیری ادامه داد: شیوع بیماری سرطان در سال ۱985 حدود 7.5 
میلیون نفر در دنیا گزارش شده که این رقم در سال 2۰۰۰ به ۱۰.5 میلیون 
نفر رسید و پیش بینی می شود در سال 2۰2۰ حداقل 2۰ میلیون نفر به 

این آمار اضافه شود.
وی با بیان اینکه علت دقیق بروز سرطان هنوز مشخص نیست اما گفته می 
شود که سموم، اشعه ها و مواد شیمیایی در ابتال به این بیماری موثر هستند، 
گفت: به همین دلیل در حوزه بهداشت ایران، توجه خاصی به این موضوع 
شده و کمیته ملی کنترل سرطان در وزارت بهداشت تشکیل شده است و 
با اینکه کمتر از دو سال از راه اندازی آن می گذرد، کارگروه های پیشگیری، 
غربالگری، تشخیص زودهنگام و طب حمایتی و تسکینی در  آن تشکیل 

شده و امور را پیگیری می کنند

راهکارهایاساسیپیشگیریازدیابتبارداری

متخصص بیماری های داخلی و غدد با اشاره به راهکارهای اساسی پیشگیری 
از دیابت بارداری گفت: کاهش وزن قبل از اقدام به باردار شدن در صورتی 
که فرد مبتال به اضافه وزن یا چاقی باشد، یک اصل ضروری جهت حفظ 

سالمت مادر و جنین به شمار می رود.
مهران زمان زاده در مورد راهکار پیشگیری از دیابت بارداری اظهارداشت: به 
طورکلی سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از دیابت توصیه می کند 
که روزانه حداکثر پنج درصد انرژی مورد نیاز از طریق مصرف قندها تامین 
شود. بنابراین مقدار توصیه شده قند و شکر مصرفی از کل مواد غذایی که 
در طول روز مصرف می شود، نباید بیشتر از 25 گرم یا پنج قاشق مرباخوری 
باشد. وی افزود: کاهش وزن قبل از اقدام به باردار شدن در صورتی که فرد 
مبتال به اضافه وزن یا چاقی باشد، ترک سیگار، استفاده از یک رژیم غذایی 
مناسب، ورزش و تحرک کافی از جمله راه های موثر در پیشگیری از دیابت 
بارداری هستند. متخصص بیماری های داخلی و غدد  خاطر نشان کرد: 
کاهش مصرف چربی و روغن در برنامه غذایی، مصرف غذاها به صورت 
آب پز، بخارپز یا کبابی تا حد امکان، خودداری از سرخ کردن زیاد غذا و 
ترجیحا تفت دادن آنها با مقدار کم روغن، کاهش مصرف غذاهای سرخ شده 
در پیشگیری از دیابت بارداری موثر است. زمان زاده افزود: برای پیشگیری 
از دیابت بارداری باید از مصرف سوسیس، کالباس، خامه، سرشیر، چیپس 
و دیگر غذاهای چرب، خودداری کرد و توجه داشت باید مصرف چربی های 
حاوی اسیدهای چرب اشباع و ترانس از جمله روغن حیوانی، روغن نباتی 

جامد و نیمه جامد، کره، پیه و دنبه را به حداقل ممکن رساند.

رونقاقتصادیُمسکنکاهش
آسیبهایاجتماعیاست

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: رونق 
اقتصادی ُمسکن  کاهش آسیب های اجتماعی است.

مهدی نویدادهم  در آئین اختتامیه همایش نقش 
رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
استان همدان، با بیان اینکه برگزاری این همایش 
نشانگر یک توسعه یافتگی فرهنگی و مسئولیت پذیری 
اجتماعی است، تصریح کرد: توسعه اقتصادی می تواند 
باعث بهبود کیفیت زندگی، افزایش سرمایه اجتماعی 

و نظام حمایت اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه آسیب های اجتماعی در 
کشور از گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردار 
در  خشونت  و  اعتیاد  طالق،  گفت:  است،  شده 
سال های اخیر با وجود رشد اقتصادی و همه تالش ها 
سیر صعودی دارند. نویدادهم با طرح این سوال که 
رونق اقتصادی شرط الزم برای مدیریت و کاهش 
آسیب های اجتماعی بوده اما آیا کافی است؟ ادامه 
داد: رونق اقتصادی در کاهش آسیب های اجتماعی 
می تواند به عنوان ُمسکن عمل کند. وی با بیان اینکه 
رونق اقتصادی کارکرد دوگانه دارد، افزود: آسیب های 
اجتماعی یک ارتباط دوسویه با رونق اقتصادی دارد 
به طوریکه رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند کاهش 
آسیب های اجتماعی بوده و از طرفی رفع آسیب های 

اجتماعی نیز نیازمند توسعه اقتصادی است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تأکید کرد: 
برای رونق اقتصادی نیازمند تغییر رویکردها هستیم 
چرا که تجربه سال های گذشته نشان داده رویکرد 
امنیتی و سیاسی پاسخگو نیست. وی با اشاره به 
اینکه رونق اقتصادی به عنوان رویکرد دوم می تواند 
پاسخگو باشد، تصریح کرد: رویکرد سومی نیاز بوده و 

آن بازبینی نظام آموزشی کشور است.
نویدادهم با تأکید بر سرمایه گذاری بر ذهن و اندیشه 
افراد، عنوان کرد: آسیب ها معلول کارکرد رفتار آدمی 
هستند که راه بهبود این مسأله ورود به ذهن و اندیشه 
افراد است به طوریکه شاید سرمایه گذاری در این 

زمینه کم هزینه تر ، اثربخش تر و پایدار خواهد بود.

بحرانهایاقتصادیتا46درصد
خودکشیراافزایشمیدهد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
وجود مدیران استراتژیک نیاز امروز جامعه است.

دکتر حبیب ا... مسعودی فرید   در آئین اختتامیه 
از  پیشگیری  در  اقتصادی  رونق  نقش  همایش 
آسیب های اجتماعی استان همدان، اظهار کرد: نبود 
یا کمبود تفکر فرآیندی، سیستمی و نگاه کل نگر 
شاید از علل آسیب اجتماعی است که می  خواهیم 

با موضوع اقتصادی آن را توجیه کنیم.
وی با بیان اینکه در تحلیل مسائل اجتماعی چندین 
مدل و رویکرد وجود دارد که یکی نقش عملکرد 
نبود  متوازن،  توسعه  عدم  افزود:  است،  محافظتی 
نبود  و  اجتماعی  پیوست  نبود  سالمت،  پیوست 
مؤلفه های اجتماعی موثر بر سالمت باعث می شود 

برنامه های ما با موفقیت همراه نباشد.
مسعودی فرید عنوان کرد: نیاز به تفکر سیستمی 
برای توجه به جنبه های مختلف رونق اقتصادی داریم 
اما آیا رونق اقتصادی می تواند منجر به پیشگیری از 
در  کودکان  خیابانی،  کودکان  چون  مواردی  بروز 
معرض خشونت، دختران و زنان در معرض خشونت 
و ... شود؟ پاسخ می تواند بله یا خیر باشد به طوریکه 
رونق اقتصادی می تواند موجب بهبود دسترسی و در 

نهایت کاهش آسیب های اجتماعی و بالعکس شود.
مسعودی فرید تصریح کرد: چهار موضوع ژنتیک و 
زیست شناختی، خدمات سالمت، عوامل محیطی و 
سبک زندگی در سالمت مردم می تواند نقش داشته 
باشد و حیطه های اصلی مرتبط با سالمت محسوب 
می شوند. وی با طرح این سوال آیا فواید ناشی از 
رونق اقتصادی به سمتی می رود که سبک زندگی 
مردم را بهبود بخشد و منجر به کاهش آسیب های 
به صورت  امر  این  اگر  اجتماعی شود؟ پاسخ داد: 
افزایش  و  نابرابری ها  موجب  نشود  انجام  نرمال 

آسیب های اجتماعی می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است رونق اقتصادی 
وارد زندگی مردم شود و بر روی ریشه های اساسی 
تمرکز کند و از علل ریز غافل شود به طور قطع 
نمی تواند منجر به کاهش آسیب های اجتماعی شود.

روز   2۰۱2 سال  گزارش  افزود:  مسعودی فرید 
جهانی سالمت روان در مورد افسردگی و گزارش 
روان  روی سالمت  بر  اقتصادی  بحرانی های  تأثیر 
نشان می دهد احتمال خودکشی افرادی که دچار 
نرخ  افزایش  و  اقتصادی  بحران های  در  افسردگی 

بیکاری، باال می رود.
وی با اشاره به اینکه به طور میانگین بحران های 
داده  افزایش  را  درصد خودکشی  تا 46  اقتصادی 
است، اظهار کرد: برای جلوگیری از این امر باید تمام 

دستگاه ها به میدان بیایند.

تنهاسهدرصدازآبکشورصرف
»شرب«میشود

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور 
محیط طبیعی با اشاره به اینکه تنها سه درصد از آب 
کشور صرف شرب می شود، عنوان کرد: کشاورزی 
باستانی و آبیاری با روش قدیمی حدود 93 درصد 

آب را هدر می دهد.
دکتر اسماعیل کهرم ماه در همایش ملی محیط 
 زیست و فضای سبز پایدار شهری که با همکاری 
انجمن علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی، 
و  سبز  فضای  باغبانی،  دانشجویی  علمی  اتحادیه 
پیمانکاران  انجمن صنفی  و  ایران  گیاهان دارویی 
خراسان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  سبز،  فضای 
فردوسی  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  در  رضوی 
مشهد برگزار شد، با بیان اینکه بدلیل محدودیت 
امکانات طبیعی کشور  با افزایش جمعیت مخالف 
هستم، اظهار کرد: بیش از هر چیز به آب نیاز داریم؛ 
از منابع آب آنقدر استفاده کرده ایم که گفته می شود 
تراز آب زیرزمینی ما منفی است یعنی آنقدر که آب 

برمی داریم به همان مقدار برنمی گردانیم.

خبرخبر

اقدامات  جزئیات  به  بهداشت  وزیر 
انجام شده در این وزارتخانه پرداخت 
رسانه ها  در  که  اندازه ای  به  گفت:  و 
بهداشت  وزارت  به  مجازی  فضای  و 
دیگر  دستگاه های  از  می شود  انتقاد 

بازخواست نمی شود.
حسن  زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در بازدید 
از نمایشگاه مطبوعات، آمار اقدامات انجام 
شده وزارت بهداشت در دولت نهم را ارائه 
کرد و گفت: تأسیس و احداث ۱98۰ خانه 
بهداشت که 5۰۰ خانه بهداشت دیگر نیز تا 
آخر امسال اضافه می شود همچنین احداث 
طرح  مجری  که  بهداشتی  مرکز   336
پزشک خانواده هستند، تعمیر ۱3۰۰ خانه 
بهداشت،  خانه   2356 تجهیز  بهداشت، 
تأسیس،  بهداشتی،  مرکز   ۱885 تعمیر 
بهداشتی  مرکز  هزار   3 تجهیز  و  تعمیر 
زیست  محل   2۰47 تجهیز  و  درمانی  و 
پزشک خانواده از جمله این اقدامات است. 
وزیر بهداشت در ادامه این نشست خبری 
زیادی  اقتصادی  مشکالت  با  دولت  گفت: 
مواجه است و همین موضوع سبب می شود 
وارد  طرح  این  به  زیادی  آسیب های  که 
یافته  افزایش  مطالبات  اینکه  در  شود؛ 
و  بیمارستان ها  در  جدی  مشکالت  و 
است  آمده  وجود  به  دارویی  شرکت های 
اما با کمک مجلس در حال عرضه 8 هزار 
امیدوارم  که  هستیم  قرضه  اوراق  میلیارد 

این امر هر چه زودتر اتفاق افتاد. 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر 
پوشش  در  رسانه ها  عملکرد  از  چقدر 
سالمت رضایت دارید و آیا سیاست خاصی 
در این خصوص در وزارت بهداشت تعریف 
شده است، گفت: اگر طرح تحول سالمت 

تالش  مرهون  است،  بوده  موفق  هم اکنون 
توصیه  اما  است  رسانه ای  همکاران  شما 
را  اخالق  که  است  این  شما  همه  به  من 
وزارت  در  رسانه  با  ارتباط  بگیرید.  درنظر 
بهداشت قوت و ضعف دارد، اما هیچ گاه بنا 
رسانه های  همه  و  نبوده  سلیقه پردازی  به 
کشور باید بتوانند به یک نسبت در جریان 

اطالعات قرار گیرند.
از  یکی  سؤال  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر 
شده  انجام  اقدامات  بر  مبنی  خبرنگاران 
راجع  گفت:  دانش آموزان شین آبادی  برای 
به این دانش آموزان اقدامات درمانی زیادی 
انجام شد و سال قبل با خانواده این عزیزان 
متشکل  تیمی  که  رسیدیم  جمع بندی  به 
از جراحان علمی و قابل قبولی هستند که 
مورد وثوق ما و خانواده های دانش آموزانند، 
در صورت تشخیص، جراحانی از فرانسه به 
بچه ها  نیاز  در صورت  یا  و  می آورند  ایران 
منتقل  خارج  به  خدمات  انجام  برای  را 

می کنند. 
روی  بر  عمل   4۰ بر  بالغ  داد:  ادامه  وی 

و  شده  انجام  دانش آموزان  این  از  بعضی 
قرار شد تصمیم گیری به عهده تیم علمی 
است که  نشده  امروز  تا  و  باشد  و جراحی 
این تیم درخواستی از ما برای اعزام بچه ها 
نکرده  اجابت  ما  که  باشد  داشته  خارج  به 

باشیم. 
خصوص  در  ادامه  در  هاشمی  زاده  قاضی 
عده ای،  منظور  اگر  گفت:  دارویی  اقالم 
قیمت  افزایش  فقط  بودن  توسعه محور 
باید بدانند ما طرفدار  بدون کیفیت است، 
اقالم  منظور  اگر  اما  نیستیم،  تعریف  این 
دارو،  صنعت  نوسازی  و  باکیفیت  دارویی 
کمک بانک ها به صنایع دارویی و همچنین 
نگاه به صادرات داروست، باید گفت وزارت 
سیاستگذاری  شورای  قالب  در  بهداشت 
است؛  کرده  بی سابقه ای  حمایت  دارویی، 
به  ایم  کرده  تعریف  همه جانبه ای  توسعه 
خصوص برای شرکت هایی که نگاه اقتصاد 

مقاومتی دارند. 
وی افزود: زمان خدمت کوتاه است و زمان 
همچون ابر می گذرد به همین دلیل لزومی 

نمی بینیم که به تمام ایرادات وارده جواب 
دهیم. هم اکنون هزاران هزار پروژه در حال 
ساخت داریم و تالش مان بر این است که 
خدمات کم نقصی را ارائه دهیم؛ از طرفی، 
نظر  از  و  هستیم  مضیقه  در  مالی  نظر  از 
اطالع رسانی، زیاد توانمند نیستیم. به گفته 
بسیاری از استانداران 65 درصد مراجعات 
اذعان  به  همچنین  و  شده  کمتر  مردم 
به  قبل کمتر  به  ائمه جمعه، مردم نسبت 
دنبال تخریب هستند و اینها همه نشان از 
کارکردهای مثبت طرح تحول و دید مثبت 

مردم به این طرح است. 
طرح  این  مخالفان  افزود:  بهداشت  وزیر 
همان کسانی هستند که از ابتدا می گفتند 
این چاهی است که بودجه کشور را می بلعد 
که رهبر معظم انقالب در سخنرانی، جواب 
گفتند حوزه سالمت  و  دادند  را  افراد  این 
یعنی  نیست.  هزینه بری  حوزه  بهداشت  و 
سرمایه گذاری در آن در آینده خود را نشان 
می دهد و کشوری می تواند موفقی باشد که 

انسان سالم و عالم داشته باشد. 
به  متأسفانه  اما  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
مجازی  فضای  و  رسانه  در  که  اندازه ای 
از  می شود،  انتقاد  بهداشت  وزارت  و  ما  به 
نمی شود.  بازخواست  دیگر  دستگاه های 
که  اتومبیلی  در  پیش  وقت  چند  همین 
یک بچه یک ساله در آن قرار داشت و به 
است،  خالی  که  بودند  کرده  تصور  اشتباه 
زمینه بروز حادثه ای شد و حال ببینید که 
رخ  ما  مسئولیت  حوزه  در  اتفاق  این  اگر 
می داد، چه حجمی از سر و صدا و انتقادات 
به وجود می آید. یک بخیه در بیمارستانی 
باز و بسته شد کلی فضای رسانه ای ایجاد 
کردند، اما ای کاش که به بقیه حوزه ها نیز 
توجه شود و از امور آنها بازخواست کنند. 

وزیر بهداشت در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها عنوان کرد:

سرمایه گذاری در حوزه سالمت سرمایه گذاری در آینده است

ثبتنامبیشاز340هزاربازنشسته
برایدریافتوام

بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  فرهنگی  مدیرکل 
کشوری با اشاره به ثبت نام بیش از 34۰ هزار نفری 
بازنشستگان در سامانه وام ضروری گفت: ثبت نام تا 

پایان آبان ادامه دارد و دیگر تمدید نمی شود.
عباس رشیدی با بیان اینکه از ابتدای آبان ماه ثبت 
نام وام سه میلیون تومانی بازنشستگان شروع شده 
و تا 3۰ آبان ماه ادامه دارد اظهار کرد: طبق آخرین 
وام ضروری  سامانه  در  نفر  هزار  از 34۰  بیش  آمار 

ثبت نام کرده اند.
اعتبار وام 5۰ درصد  افزود: خوشبختانه امسال  وی 
افزایش پیدا کرد  و از 5۰۰ میلیارد تومان در سال 

گذشته به 75۰ میلیارد تومان رسید.
بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  فرهنگی  مدیرکل 
کشوری با بیان اینکه این وام در اختیار 25۰ هزار 
به  نیازی  گونه  هیچ  گفت:  گرفت  خواهد  قرار  نفر 
مراجعه به بانک وجود ندارد و بازنشستگان می توانند 
تنها با سامانه مربوط مراجعه کنند. در ۱۰ روز اول 
در  برندگان  و  شود  می  انجام  کشی  قرعه  آذرماه 
شش مرحله با بازه زمانی دوماهه این وام را دریافت 

خواهند کرد.
به گفته وی، ثبت نام در سامانه وام ضروری به علت 
استقبال باالی بازنشستگان دیگر تمدید نخواهد شد 

و مهلت ثبت نام تنها تا 3۰ آبان ماه خواهد بود.

سههزارو600دانشآموزدرکشور
تجربهمصرفموادمخدردارند

مشاور دبیرکل و دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه به 
مواد مخدر با اشاره به شناسایی۱36هزار دانش آموز 
در معرض خطر در کشور گفت: از این تعداد، 3هزار 

و 6۰۰ دانش آموز تجربه مصرف مواد مخدر دارند.
حمید صرامی  در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 
آموزان در معرض  دانش  اظهارکرد:  ها  و خبرگزاری 
خطر، والدین مصرف کننده، افت تحصیلی و اختالالت 
و  ها  غربالگری  براساس  گفت:  وی  دارند.  رفتاری 
بررسی های انجام شده از 3 هزار و 6۰۰دانش آموزی 
که تجربه مصرف مواد مخدر داشته اند، حدود 25۰ 

دانش آموز به مرحله اعتیاد رسیدند.
صرامی اظهار کرد: در نظام آموزش و پرورش دیدگاه 
و  خطر  معرض  در  آموزان  دانش  آمار  ارائه  در  انکار 
و  پرورش  و  آموزش  وزیر  و  نداریم  قبول  را  معتاد 
معاونت سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش 

این آمارها را در هفته گذشته رسما اعالم کردند.
مبارزه  ستاد  فکر  های  اتاق  دبیر  و  کل  دبیر  مشاور 
به مواد مخدر با بیان اینکه براساس تحقیقات انجام 
شده، سال ۱38۱، تجربه مصرف مواد مخدر در بین 
نوجوانان دبیرستانی نیم درصد بود، افزود: سال ۱39۰ 
یک  به  نوجوانان  بین  در  مخدر  مواد  مصرف  تجربه 
درصد رسید و سال ۱394، این موضوع در پاره ای 

از موارد، رشد داشته است.

کنترلالیهبهالیهخروج
ازمرز

انتظامی  نیروی  پیشگیری  پلیس  رییس  جانشین 
از  کنترل  یا  الیه  به  الیه  طرح  اجرای  به  اشاره  با 
مبدا برای نخستین بار در راهپیمایی عظیم اربعین 
حسینی، گفت: در اجرای این طرح از خروج افرادی 
کربال  به  سفر  برای  ندارند،  الزم  مجوزهای  که 

جلوگیری می شود.
سردار مهدی معصوم بیگی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
امسال در مراسم اربعین حسینی طرح الیه به الیه یا کنترل 

از مبدا به صورت ویژه برای نخستین بار انجام می شود.
وی با اشاره به این که این طرح برای جلوگیری از 
شود،  می  اجرا  مسیرها،  و  مرز  در  بی جهت  تراکم 
گفت: این طرح نوشته و ابالغ شده و مجریان دست 
مبدا  از  تا  اند  دیده  آموزش  و  شده  توجیه  اندرکار 
خروج  از  اساس  براین  شود.  کنترل  افراد  خروج 
و  ویزا  یعنی  الزم  مجوزهای  دارای  که  افرادی 
گذرنامه نیستند، جلوگیری می شود و بدون داشتن 

این مجوزها امکان خروج از مرز وجود ندارد.
انتظامی  نیروی  پیشگیری  پلیس  رییس  جانشین 
ادامه داد: در تمام پایانه ها در کل استان ها از شرقی 
ترین،  شمالی  و  ترین  غربی  ترین،  جنوبی  ترین، 
و  است  شده  فعال  مسیر  در  بازرسی  های  ایستگاه 
افراد بدون مجوز الزم خروج از مرز را در همان ابتدا 

متوقف و برمی گردانند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در 2۰ سال 
گذشته با عقب ماندگی در حوزه اجتماعی مواجه بودیم، گفت: تا پیش از اجرای طرح 
تحول نظام سالمت ساالنه 7۰۰ هزار نفر در کشور به علت بیماری، فقیر می شدند که 

البته هم اکنون وضعیت بهبود یافته اما هنوز خوب نشده است.
در  ایازی  سیدمحمدهادی  دکتر 
نقش  همایش  اختتامیه  آئین 
از  پیشگیری  در  اقتصادی  رونق 
آسیب های اجتماعی استان همدان، 
چنین  برگزاری  اینکه  بیان  با 
همایش هایی کار ارزشمندی است، 
اظهار کرد: 2۰ سال عقب ماندگی 
در حوزه اجتماعی داریم و در چند 
سال اخیر آسیب های اجتماعی حائز 
اهمیت شده است اما نباید به دنبال 

مقصر باشیم چرا که همه در این زمینه مقصر هستیم.
وی با تأکید بر اینکه فقر و بیکاری در آسیب های اجتماعی تأثیرگذار است، عنوان 
کرد: دو موضوع فقر و بیکاری در آسیب های اجتماعی تأثیر زیادی دارد چرا که ریشه 

بسیاری از بیماری ها است.
وی با اشاره به مشکل بیکاری در جامعه بیان کرد: با بسیاری از موضوعات مشکل داریم 
به طوریکه کارخانجات تعطیل و بسیاری از افراد بیکار شدند، از طرفی می دانیم اعتیاد 

و طالق ریشه در بیکاری و فقر دارد.
ایازی ادامه داد: اینکه در جامعه دیده می شود به ازای هر 4 ازدواج، یک مورد منجر به 
طالق می شود ریشه در مسائل و مشکالت اقتصادی دارد بنابراین باید به دنبال حل 

مشکالت اقتصادی باشیم.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مسائل اجتماعی در 
مباحث اقتصادی است، گفت: باید این دو موضوع باهم پیوند بخورد تا آسیب های 

اجتماعی در سطح جامعه کم شود.
وی با بیان اینکه ایجاد یک شغل مشکالت یک خانواده را حل می کند و منجر به 
پیشگیری از آسیب  اجتماعی می شود، یادآور شد: به واقع ریشه بسیاری از مسائل 
اجتماعی که مطالعه می کنیم، در مسائل اقتصادی نهفته بوده و این واقعیتی است که 

با آن مواجه هستیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده گفت: در پی صحبت های 
در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
مفهوم  بازتعریف  ضرورت  زمینه 
مدیریت  کارگروه  سیاسی  رجل 
امور  معاونت  مشارکت سیاسی  و 
زنان و خانواده به این مسئله خواهد 
پرداخت و ما نظر معاونت زنان را در 

این زمینه منتشر می کنیم.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، شهیندخت موالوردی 
نمایشگاه  دومین  و  بیست  در  خبری  نشست  در 
مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد، افزود: در پی ابالغ 
شدن سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم 
رهبری یکی از مواردی که از سوی سخنگوی شورای 
رجل  مفهوم  بازتعریف  ضرورت  شد  مطرح  نگهبان 
سیاسی بود. این مورد با استقبال حوزه زنان و خانواده 
مواجه شده است و قطعا فرصت مناسبی است که به آن 
پرداخته شود. البته در مشروح مذاکرات قانون اساسی به 
این موضوع اشاره شده که رجل سیاسی به شخصیت 
سیاسی اطالق می شود نه به جنسیت خاصی اما ما 
شاهد هستیم که زنان در انتخابات ریاست جمهوری 
کاندیدا می شوند اما هیچ گاه به عنوان کاندیداهای نهایی 
مطرح نشده اند. وی افزود: گزارش این اقدامات هر شش 
ماه یکبار به مقام معظم رهبری ارائه می شود و جلسه 
بعدی اردیبهشت ماه سال 96 خواهد بود و ما برنامه های 

خود را با این کارگروه ها تطبیق داده ایم.
وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه مرخصی زایمان 
گفت: در حال حاضر طبق نظر دیوان عدالت اداری 
به دنبال راهکارهای دیگری هستیم تا زنان نیازمند 
مرخصی زایمان حق انتخاب داشته باشند. این کار با 
همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری است.
موالوردی در پاسخ به این پرسش که با انتصاب دو مدیر 

زن در مناصب باالی اجرایی تا چه 
اندازه به تحقق عدالت جنسیتی 
نزدیک شده ایم اظهار کرد: تعادل 
جنسیتی موضوعی است که مورد 
توجه اسناد باالدستی نظام است. ما 
به توازن و تعادلی در همه جنبه ها 
خانواده  و  زنان  حوزه  داریم.  نیاز 
ما  و  است  نامتوازن  توسعه  دچار 
پس از اجرای پنج برنامه توسعه پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی و پنج برنامه توسعه پس از پیروزی انقالب 
اسالمی هنوز نتوانسته ایم توسعه همه جانبه را محقق 
کنیم. امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه با ارزیابی 
شاخص های پیش بینی شده بتوانیم به نتایج درستی از 

وضعیت موجود و مطلوب زنان دست پیدا کنیم.
موالوردی با بیان اینکه انتصاب دو مدیر زن ما را یک 
قدم به عدالت جنسیتی نزدیک تر کرده  است گفت: 
انتظار می رفت که در ترمیم کابینه زنان مورد توجه قرار 
گیرند و حتی کمپین هایی نیز در این زمینه به راه افتاد. 
در حال حاضر زنان ایرانی در اوج دانش آموختگی قرار 
دارند و امیدوار هستیم بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره 
اقدامات انجام شده برای ورود زنان به ورزشگاه ها اظهار 
کرد: بر اساس مفهوم عدالت جنسیتی باید زمینه ای 
فراهم شود که زنان بتوانند از تمام فرصت ها و امکانات 
استفاده کنند. نظر معاونت زنان و خانواده نیز نبود هیچ 
قید و شرطی برای ورود زنان در ورزشگاه ها نیست بلکه 
برای برخی رشته ها با فراهم کردن ساز و کارهای الزم 
می توان زمینه حضور دختران در ورزشگاه ها را فراهم 
کرد. موالوردی مدعی شد: بر اساس آمارهای منتشر 
شده ایران یکی از کشورهای غمگین دنیا و شاخص 
شادی در آن پایین است. افسردگی دختران نیز نرخ 
باالیی دارد. از سوی دیگر با کاهش سن ابتالی آنان به 

اعتیاد مواجه هستیم.

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد:

فقرساالنه700هزارایرانیقبلازاجرای
طرحتحولسالمت

موالوردی: 

ایرانیکیازکشورهایغمگیندنیاست
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساری 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب ۱39۰/9/2۰ با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱393۱۱44۱۰۰۰۱۰۰2۱68 مربوط به 
تقاضای خانم زهرا خواجوی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی پالک شماره 3454 اصلی واقع در بخش یک 

حوزه ثبت ملک ساری تحت بررسی است 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید              رای هیات 
با نوجه به تقاضای ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مبایعه نامه عادی / سند رسمی 
/ سند مالکیت مشاعی 2۱3۰مفرد از 3454اعیانی بخش یک قریه میاندرود قاضی 
دسته با کسر سهم وقف و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضای و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد لذا مالکیت خانم زهرا خواجوی به شناسنامه شماره 823 کد 
ملی 2۰923۱7695 صادره از ساری فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱97/۱۰ متر مربع پالک شماره 3454 اصلی 
واقع در مازندران بخش یک حوزه ثبت ملک ساری تائید و رای خود را با حدود ذیل 

صادر می نماید 
شماال : بطول ۱6/95 متر به دیوار متصرفی اشخاص و به طول 2۰/9۰متر دیواریست به 

کوچه 
شرقا : بطول 6/4۰ متر درب و دیواریست به کوچه 

جنوبا : در 5 جزء که جزء سوم آن شرقی است به طول 5/3۰ متر و 7/85 متر و 2/7۰متر 
و ۱/۱5 متر درب و دیواریست به کوچه و به طول 7/3۰ متر به دیوار متصرفی اشخاص 
غربا : بطول 3 متر و 8/5۰ متر دیواریست به متصرفی اشخاص و به طول ۰/65 متر به 

دیوارمتصرفی اشخاص 
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 8و۱3 آیین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک پس از کسر وقف 

به میزان 5 سیر مشاع عرصه مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید 
ابراهیم بیدل کیاسری عضو قضایی – مهدی داودی رییس ثبت اسناد و امالک – 
طهمورث قاسم نژاد مدیریت جهاد کشاورزی – سید علی صادقی رییس اداره راه و 

شهرسازی 

آگهي مزایده اموال غیرمنقول
به موجب پرونده کالسه 93۰258/4/94 اجرایي و راي صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي/ 
حقوقي کرج له خانم لطیفه نجار علیه داود تشکری نژاد محکوم علیه محکوم است 
بپرداخت فروش مال مشاع در حق محکوم له و مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتي 
باتوجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حکم 
اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفاي محکوم به و هزینه 
پالک ثبتی 353/85 متعلق به نامبردگان از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس 
رسمي دادگستري کرج بشرح زیر توصیف و مقرر گردیده در تاریخ 95/9/۱4 از ساعت 
۱2 الي ۱۱ در محل اجراي احکام مدني دادگستري کرج از مزایده بفروش برسد، مزایده 
از قیمت 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با نظر به کارشناسي شروع مي شود و به هر شخص 
حقیقي و حقوقي که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه 
مزایده في المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکي تضمیني )بانک ملي( از خریدار اخذ 
و الباقي ظرف یک ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور 
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر 
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وي پس از کسر هزینه هاي مزایده به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد کلیه هزینه هاي نقل و انتقال به عهده محکوم 
علیه است و از محل فروش پراخت خواهد شد. طرفین مي توانند ظرف یک هفته از 
تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگي 
به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین 
به شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد 
مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود روز بعد مزایده در 

همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

عطف به نامه شماره 93۰258/4/93 مورخ 94/۱۱/3 در مورد ارجاع امر کارشناسی و 
ارزیابی از ملک به پالک ثبتی 353/85 موضوع پرونده به کالسه 93۰258 اینجانب به 
محل واقع کرج- حصار- خط اول- نرسیده به میدان حزب اله... نبش کوچه فرجی- 
پالک 25۱ مراجعه و ضمن بازدید و معاینه فنی از ملک موصوف مراتب به شرح ذیل 

حاصل گردیده است.
مشخصات ملک:ملک موصوف براساس تصویر مدارک ارائه شده شامل ششدانگ یک 
باب خانه به شماره 85 فرعی از 353 اصلی و به شماره ثبت 9774۱5 صفحه ۱78 
دفتر ۱279 که بنام حسن فرجی ثبت و صادر گردیده است که سپس مع الواسطه 4/5 
دانگ مشاع به آقای داود تشکری که مالکیت مشارالیه در ثبت و صفحه اولیه 4/5 دانگ 
سند و ۱/5 دانگ خانم لطیفه نجار نیز صفحه 78 دفتر 35۰4 ثبت و صادر گردید. 
ملک موصوف براساس تصویر آگهی مزایده اموال غیرمنقول به شماره 379/۰97 مورخ 
87/8/۱4 به مساحت 3۰۰ مترمربع بصورت چند ضلعی که مقداری از آن )حدود 5۱ 
مترمربع( در طرح تعریض خیابان و دارای اعیانی مسکونی کلنگی به مساحت تقریبی 

۱85 مترمربع می باشد.
نظریه کارشناسی:با عنایت به در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی ملک و شرایط 
روز بازار و موقعیت قرارگیری آن و چگونگی دسترسیها و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی 
به اشخاص حقوقی و حقیقی ملک موصوف بابت شش دانگ به مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال معادل پانصد میلیون تومان و بابت یک و نیم دانگ آن به مبلغ ۱/25۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال معادل یکصد و بیست و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.48۰۱5 م/الف
دادورز شعبه چهارم محاکم حقوقي کرج- نجفی فرد

آگهی 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی اداره ثبت 
اسنادوامالک شهرستان اهواز

بدینوسیله اعالم میگردد:اسامی اشخاصی که پرونده کالسه آنهادراجرای قانون فوق 
درهیات های حل اختالف موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی منجربه صدوررای گردیده 
برابرماده3قانون مزبور مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی 
می شودتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت آنان اعتراض داشته باشدازتاریخ 
انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک 
اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.۱-آقای/خانم محمدمحمدی فرزندمنوچهربه شماره 
ازآباده کدملی24۱۰469523نسبت به یک باب ساختمان  شناسنامه6۱47 صادره 
به مساحت4/2۰مترمربع قسمتی ازیک ونیم دانگ ازششدانگ پالک5۰6تا5۱7و4
دردفتراول صفحه3۰۰بنام  خروجی  دواهوازاخبار  58تا463و۱و5۰6/2و473/2بخش 
شماره  به  قربان  فرزندعلی  اسالمی.2-آقای/محمدرضاایزدی  بنیادشهیدانقالب 
شناسنامه4۱83صادره ازآباده کدملی24۱۰449794نسبت به یک باب ساختمان به 
مساحت 4/2۰مترمربع قسمتی ازسه دانگ ازششدانگ پالک5۰6تا5۱7و458تا463و۱و
5۰6/2و473/2 بخش دواهوازاخبارخروجی دردفتراول صفحه3۰۰بنام بنیادشهیدانقالب 
اسالمی.3-آقای/محمدگودرزی فرزندقاسمعلی به شماره شناسنامه384صادره ازاصفهان 
کدملی۱29۱۰7337۱نسبت به یک باب ساختمان به مساحت4/2۰مترمربع یک 
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شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

هیات موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مصوب ۱39۰/9/2۰ با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر 
فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱393۱۱44۱۰۰۰۱۰۰2۱67 
مربوط به تقاضای خانم افسانه  خواجوی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی پالک شماره 3454 اصلی 

واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک ساری تحت بررسی است 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای هیات 

با توجه به تقاضای ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مبایعه نامه عادی / سند 
رسمی / سند مالکیت مشاعی 2۱3۰مفرد از 3454بخش یک و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک مورد تقاضای و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد لذا مالکیت خانم 
افسانه خواجوی به شناسنامه شماره 395 کد ملی 2۰92۱22249 صادره از ساری 
فرزند حبیب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱97/۱۰ متر مربع پالک شماره 3454 اصلی واقع در مازندران بخش یک 

حوزه ثبت ملک ساری تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید 
شماال : بطول ۱6/95 متر به دیوار متصرفی اشخاص و به طول 2۰/9۰متر دیواریست 

به کوچه 
شرقا : بطول 6/4۰ متر درب و دیواریست به کوچه 

جنوبا : در 5 جزء که جزء سوم آن شرقی است به طول 5/3۰ متر و 7/85 متر و 
2/7۰متر و ۱/۱5 متر درب و دیواریست به کوچه و به طول 7/3۰ متر به دیوار 

متصرفی اشخاص 
غربا : بطول 3 متر و 8/5۰ متر دیواریست به متصرفی اشخاص و به طول ۰/65 متر 

به دیوارمتصرفی اشخاص 
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 8و۱3 آیین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک پس از 
کسر وقف به میزان 5 سیر مشاع عرصه مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید 
طهمورث قاسم نژاد مدیریت جهاد کشاورزی --- سید علی صادقی رییس اداره راه 

و شهرسازی 
ابراهیم بیدل کیاسری عضو قضایی – مهدی داودی رییس ثبت اسناد و امالک –– 
نظر به دستور مواد ۱و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب ۱39۰/9/2۰و برابر رای شماره ۱3956۰3۱۰۰۰۱۰26468مورخ 
95/6/2۱ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان ساری 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم  زهرا و افسانه خواجوی فرزند حبیب 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ خانم زهرا و افسانه خواجوی فرزندان حبیب 
یک قطعه زمین با بنا به مساحت ۱97/۱۰ متر مربع با شماره پالک 3۱3۰ فرعی از 
3454 اصلی واقع در قریه میاندرود قاضی دسته بخش یک خریداری مع الواسطه / 
بدون واسطه از مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر 
االنتشار در شهر ها منتشر و در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره  ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت  مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست ضمنا مقداری از عرصه وقف می باشد 
نوبت اول ۱395/8/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/22

مهدی داودی رییس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ساری 

آگهی رونوشت حصر وراثت
خانم حوریه زارعی دارای شماره شناسنامه  22۱ فرزند مختار متولد ۱342 صادره 
از کرج به شرح دادخواست 446/6/95 از این شورا در خواست حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد شاهسون قره غونی فرزند غالم الحسین شماره 
شناسنامه 7 در تاریخ ۱394/9/۱7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱. حوریه زارعی             فرزند مختار        به شماره شناسنامه  22۱    نسبت همسر 

متوفی 
2.محسن شاهسون قره غونی    فرزند محمد     به شماره شناسنامه 723   نسبت 

پسر متوفی
3.رضا شاهسون قره غونی       فرزند محمد      به شماره شناسنامه 6۱7    نسبت 

پسر متوفی 
4.بهاره شاهسون قره غونی     فرزند محمد      به شماره شناسنامه  295۰   نسبت 

دختر متوفی
5. امیر شاهسون قره غونی      فرزند محمد     به شماره شناسنامه  49۰۰۱49764  

نسبت پسر متوفی 
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی ذارذ و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد ئاال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م / الف ۱6۱5 

حوزه شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای مصطفی جاللی مهرطبق معرفینامه شماره ۱۰95-95/7/۱7 از طرف شرکت 
تعاونی کارکنان وزارت کشور با تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت  یکدانگ مشاع  از ششدانگ یک قطعه  زمین  به مساحت 
779/6۰   متر مربع  به شماره  ۱338  فرعی از ۱4۰ اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ مورد ثبت 53724 صفحه 269  دفتر امالک 45۰ به نام سید رضا دهقانی 
محمد آبادی ثبت و صادر سپس طبق سند شماره 4۰62۰-9۰/۱2/24 دفتر ۱۱ کرج 
به نامبرده منتقل وبه علت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است
. لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 5۱2

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر برابر نامه شماره  شماره ۱۰95/ک/د مورخ 95/7/۱7  
بعنوان نماینده از طرف شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور ضمن تسلیم دو برگ 
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت  یک دانگ مشاع  از 
ششدانگ یک قطعه  زمین  به مساحت هزار   متر مربع قطعه 23۱۱ تفکیکی   به 
شماره  2686  فرعی مفروز و مجزی شده از ۱و 2 فرعی  از ۱4۰ اصلی واقع در  
سیف آباد  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 57۱66 صفحه 55  
دفتر امالک 478 به نام سید رضا دهقانی محمد آبادی ثبت و سند مالکیت بشماره 
چاپی ۰738۱9 ثبت و صادر گردیده که برابر سند 4۱6۱۱-9۱/8/۱4 دفتر خانه 
۱۱ ساوجبالغ به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور انتقال یافته است که بعلت  
سهل انگاری  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد. م/الف 5۰9
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

احضار متهم  

دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 6  تهران بموجب کیفر خواست ۱38۰۰2458    
باتهام کالهبرداري   داوودي مقدم  اصغر  براي علي  پرونده کالسه 95۰682  در 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/۱۰/5 ساعت ۱۰/3۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5-۱8۰ ق 
آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه  بنشاني تهران ونک خ مالصدرا نبش کردستان پ 64 حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد.4۰۰629/م الف              
   مدیردفتر  شعبه 1033 کیفري 2 مجتمع شهید قدوسي تهران   

احضار متهم 

 )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 
مجتمع قدس تهران بموجب کیفر خواست در پرونده کالسه 94۰998۰2838۰۰777     
برای  بهرام احدي   باتهام  غصب عنوان دخالت در وکالت و کالهبرداري    تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
95/۱۰/8 ساعت 9/3۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5-344 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
400625/م الف                 منشي  شعبه 1162 کیفري 2 مجتمع قدس تهران

متن آگهی 

شاکی بنام رامین کرم زاده شکوائیه ی به طرفیت متهمان بنام های ۱-هادی نظری فرزند 
حیدربگ2-حسن کهزادی به اتهام مشارکت در تخریب خودرو از طریق اسید پاشی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ 
دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۱جزایی سابق( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر 
انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 94۰99866۱۱4۰۰493 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۰8/۰3 و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن متهمان و درخواست شاکات و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین 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 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق (-اکرم ملکی.

احضار متهم 

 )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 
در پرونده کالسه 95۰998۰2352۰۰227  این شعبه محمدرضا عبدي باتهام انتشار 
توهین و تهدید  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف 3۰ روز در شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
400632/م الف                 دادیار شعبه 12 دادسراي ناحیه 14 تهران   

متن آگهی 

خواهان باقر غالمی دادخواستی به طرفیت خوانده مهری فخرالدین به خواسته 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم  ماده 9  تنظیم سند خودرو  به  الزام 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
عدالت  میدان  )ره(  امام  –خیابان  آباد  خرم  در  –واقع  آباد  خرم  شهرستان 
دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95۰998669۰۱۰۰297 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۱۰/۰4 و ساعت ۰9:45 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –اسماعیل فالح نژاد . 

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱3 شعبه   95۰99844۱۱3۰۰۱3۰ کالسه  پرونده 
شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره 95۰99744۱۱3۰۰8۰۰ 

آقای  نمایندگی  با  نظری  محمدرضا  مدیریت  به  کارگران  رفاه  بانک  خواهان: 
رحیم عربباغی مسکن رضائیه فرزند شریف به نشانی استان آذربایجان غربی – 

شهرستان ارومیه- خ امینی رو به روی استانداری بانک رفاه کارگران
خواندگان:

– شهرستان  آذربایجان غربی  استان  نشانی  به  قلی  فرزند  ۱.آقای زهراصفیری 
ارومیه – فرهنگیان خیابان شمالی – کوی 8 پالک 2۱

آذربایجان  استان  نشانی  به  حسین  فرزند  بیگلو  علی  پور  اصغر  حسن  2.آقای 
غربی – شهرستان ارومیه – خ حضرت پور – خیابان زرین ۱2 متری کوهسار 

پالک 2۰
3.آقای حمید جوان فرزند قربانعلی به نشانی مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه

از  حقوقی  نماینگی  به  رضائیه  مسکن  عربباغی  رحیم  آقای  دعوی  درخصوص 
بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمدرضا نظری علیه۱-آقای حمید جوان 
فرزند قربانعلی 2- خانم زهرا صفیری فرزند قلی 3- حسن اصغرپور علی بیگلو  
فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 22۱/5۰۰/۰۰۰ریال بعالوه خسارات تاخیر 
تادیه تا یوم الوصول به استناد تبصره 2 ماده ۱3 قرارداد منعقده فیمابین با نرخ 
تصویر  از جمله  پرونده  محتویات  جامع  به  نظر  دادرسی،  و خسارات  36درصد 
مصدق قرارداد فیمابین بشماره 3۰693۰۱۰2-93/5/2 و اینکه خواهان با تقدیم 
ریال   ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ مقدار  به  خواسته  مبلغ  از  است  داشته  اعالم  ای  الیحه 
 3۱/5۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  سود  بعنوان  ریال   4۰/۰۰۰/۰۰۰ و  بدهی  اصل  بعنوان 
اینکه  تا زمان تقدیم دادخواست می باشد و  ریال بعنوان خسارت تاخیر تادیه 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادگاه  شرکت نکرده و الیحه ای نیز 
به  و  تشخیص  وارد  را  دادگاه دعوی خواهان   ، اند  نداده  ارائه  از خود  دفاع  در 
قانون تجارت و مواد ۱98  قانون مدنی و ماده 4۰3  استناد مواد 57۱ و 589 
و 5۱5 و 5۱9 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱5 
اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را بطور تضامنی به پرداخت 
از بابت اصل خواسته به تفکیک مذکور و پرداخت  مبلغ 22۱/5۰۰/۰۰۰ ریال 
مبلغ 7/7۰5/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ضمائم و پرداخت 
حق نمایندگی حقوقی طبق تعرفه قانونی )نصف حق الوکاله وکالی رسمی (و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست )95/3/6(تا 
هنگام پرداخت براساس نرخ قراردادی )36درصد ساالنه( نسبت به مجموع مبلغ 
اصلی و سود )۱9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( در حق خواهان محکوم می نماید . این رای 
نسبت به تمامی خواندگان غیابی بوده و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف 2۰ روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی است.
احمد هوشیار زرنقی- رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی ارومیه 

آگهی حصر وراثت

آقای رضا اسماعیل زاده نادارلو دارای شناسنامه شماره 88 بشرح دادخواست به کالسه 
7۰۰866/ش67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جالل اسماعیل زاده نادارلو  بشناسنامه 428 در تاریخ 95/7/۱4 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
۱-نجیبه علی مردانی فرزند محمدعلی ش.ش 42582 همسر متوفی

2-رضا اسماعیل زاده نادارلو فرزند جالل ش.ش 88 فرزند متوفی 
3- فرهاد اسماعیل زاده نادارلو فرزند جالل ش.ش 76۱ فرزند متوفی 

4- حسن اسماعیل زاده نادارلو فرزند جالل ش.ش 2۱54 فرزند متوفی 
5- فریبا اسماعیل زاده نادارلو فرزند جالل ش.ش ۱46 فرزند متوفی

6- پری ناز اسماعیل زاده نادارلو فرزند جالل ش.ش 539۱ فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه 

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محی الدین فدائی با ارائه درخواست وارده بشماره 95/7/3-۱۰9/۱۱۱/95/۱۰6۱3 
منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که یک جلد سند مالکیت شش دانگ 
یک باب خانه بشماره پالک 2798 فرعی از 7۰2 فرعی از 72۰ فرعی و 72۱ فرعی از 
236۰- اصلی اصلی واقع در بخش ۱5 مهاباد که بشماره سریال ۰۱۱۰۰2 ذیل ثبت 
27973 در صفحه 333 دفتر جلد ۱63 بنام خانم عشرت اسماعیل پور آذر صادر و بعدا 
بموجب اسناد قطعی 237۱3- 82/7/22 دفتر یک مهاباد 93253-88/۱/24 دفتر 6 
مهاباد به خانم پری طریق انتقال گرفته و برابر سند رهنی 94۱75-88/5/۱8 دفتر 6 
مهاباد در قید رهن بانک مسکن شعبه مرکزی مهاباد قرار گرفته سپس برابر سند قطعی 
مشتمل به رهن ۱۱4۰4 -94/2/3۱ دفتر 6 مهاباد ششدانگ به آقای محی الدین فدائی 
واگذار گردیده است . بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست المثنی آنرا 
نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیر االنتشار جهت اطالع عموم آگهی میگردد. چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نموده و رسید دریافت نماید. در 
غیر اینصورت با انقضا بمدت مقرر عدم وصول اعتراض این اداره برابر مقررات المثنی سند 

مالکیت مورد تقاضا را صادر خواهد نمود. تاریخ انتشار: روز شنبه 95/8/22  
صدیق رنجبر- رئیس ثبت مهاباد

آگهی حصر وراثت
خانم کلثوم ابراهیم شریفی دارای شناسنامه شماره 2۰8 بشرح دادخواست به کالسه 
5/654/95 ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سمکو رحمان پور زاده نادارلو  بشناسنامه 376 مهاباد در تاریخ 94/۱2/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 3 

پسر 2 دختر ۱ زوجه:
۱-امیر رحمان پور فرزند سمکو- کلثوم ش.ش 973 پسر متوفی

2-رزگار رحمان پور فرزند سمکو- کلثوم ش.ش 286۰۰77928 پسر متوفی 
3- پرویز رحمان پور فرزند سمکو- کلثوم ش.ش 4۱63 پسر متوفی 

4- سیران رحمان پور فرزند سمکو- کلثوم ش.ش 2577۱ دختر متوفی 
5- شهال رحمان پور فرزند سمکو- کلثوم ش.ش ۱۱6۱دختر متوفی 

6- کلثوم ابراهیم شریفی فرزند سلیمان- بسی ش.ش 2۰8 زوجه متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 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 5 حل اختالف مهاباد

آگهی رونوشت حصر وراثت

آقای محمد رضا نصیریان  دارای شماره شناسنامه 3882 فرزند مصطفی  متولد ۱362 
صادره از تهران  به شرح دادخواست و به کالسه  62۱/3/95  از این شورا در خواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرح السادات کتابچی  فرزند سید 
محمد شماره شناسنامه ۱48۱ در تاریخ ۱395/7/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱. محمد رضا نصیریان            فرزند  مصطفی  به  شماره شناسنامه  3882   نسبت 

پسرمتوفی 
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی ذارذ و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م / الف ۱62۱ 

حوزه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

آگهی

احضار متهم  )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 
در پرونده کالسه 95۰998۰2352۰۰358    برای  مهدي نیکبخت مالواجردي باتهام 
مداخله در مال توقیف شده  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 ق آدک  مراتب یکنوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف 3۰ روز در شعبه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
400621/م الف                 دادیار شعبه 12 دادسراي ناحیه 14 تهران   

آگهی ابالغ

خواهان/شاکی بانک رفاه کارگران به مدیریت خشنود رضا زاده دادخواستی به 
طرفیت خوانده / متهم حسین جعفرپورو بهزاد قلی نژاد و جعفر صادق جعفرپور 
و جالل محمدپور اینچه قدیمی به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6۱ 
شورای حل اختالف شهرستان ارومیه واقع در ارومیه – بلوار والفجر 2- مجتمع 
شوراهای حل اختالف ارجاع و به کالسه 95۰998447۱۱۰۰322 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱395/۱۰/۱2 و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده حسین جعفرپور و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 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.
فتاحی- رئیس شعبه 61 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه

ابالغ وقت رسیدگي 

در خصوص شکایت وحید علي اکبر رزاقي علیه محمد تربتي فرزند مصطفي دایر بر 
کالهبرداري ۱7/3۰۰/۰۰۰ تومان  با توجه به مجهول المکان بودن متهم و دستور 
دادگاه  وفق ماده 344  ق آدک یک نوبت با درج در یکي از جراید کثیراالنتشار 
بنامبرده ابالغ مي گردد که در تاریخ 95/9/3۰ ساعت ۱2/3۰ جهت رسیدگي در 
این شعبه  ۱۰52 دادگاه کیفري 2 تهران واقع در میدان تجریش خ فناخسرو پالک 
73 حاضر گردد در غیر اینصورت بطور غیابي به موضوع اتهام وي رسیدگي و حکم 

مقتضي صادر خواهدشد   
400624/م الف     مدیردفتر شعبه 1052 کیفري 2 مجتمع عدالت تهران 

احضار متهم
  )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه 95۰998۰2352۰۰7۰۰ این شعبه منیره پرشور کل تپه باتهام جعل 
و استفاده از سند مجعول  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 ق آدک  مراتب یکنوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف 3۰ روز در شعبه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
400630/م الف                 دادیار شعبه 12 دادسراي ناحیه 14 تهران   
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آگهی مزایده مال منقول-نوبت دوم
شماره94۰99763۱۰2۰۰2۰6مورخ94/2/27وشما به  رای  به  باتوجه 
ازشعبه2حقوقی  صادره  –مورخ95/۱/۱8اجرائیه  ره95۱۰4263۱۰2۰۰۰۰6 
دادگستری آبادان محکوم علیه علی کرمی فرزند فتاح-محکوم است به پرداخت وتسلیم 
تعداد۱۱4قطعه سکه تمام بهارآزادی بابت مهریه وپرداخت مبلغ34۰۰۰۰ریال بابت 
هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ3۰۰۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم 
له زهراقنبرنژاددالواری فرزندعالی خان باوکالت شیمادریس وپرداخت5درصدمحکوم 
کامیون  اتومبیل  له  محکوم  که  گردیده  دولت  درحق  عشراجرائی  نیم  بابت  به 
نیسان)وانت نیسان(به شماره ۱4ایران842ع66)پالک عمومی-کرایه(رنگ آبی دوگانه 
سوزمدل۱387متوقف درپارکینگ خلیج فارس می باشدکه بدنه اطاق دارای پوسیدگی 
جزئی-رنگ آفتاب خورده –شیشه هاوتودوزی درحد سالم-الستیکهاتقریبادرحدسالم-
دارای باربنداطاق بار-دوگانه سوزوچنانچه دارای بیمه نامه معتبرو همچنین ازنظرفنی 
روزحدود  به  آن  وقیمت  باشد.ارزش  سالم  وجلوبندی  موتور-گیربکس-دیفرانسیل 
۱7۰۰۰۰۰۰۰ریال)یکصدوهفتادمیلیون ریال(تعیین وبرآوردمی گرددراجهت فروش 
معرفی کرده است باتوجه به کارشناسی اتومبیل فوق توسط کارشناس وابالغ نظریه 
وفق ماده75قانون اجرای احکام مدنی واعتراض محکوم علیه درخارج ازفرجه ی قانونی 
وردشدن آن وباتوجه به تقاضای محکوم له اتومبیل موصوف براساس کارشناسی انجام 
شده،درتاریخ95/9/۱6ازساعت۱۱الی۱2ظهرطریق مزایده بفروش می رسد.محل انجام 
مزایده شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری آبادان بوده ومراتب مزایده یک نوبت 
درجرایدمنتشرمی گردد.مزایده ازمبلغ کارشناسی شروع واتومبیل به باالترین قیمت 
پیشنهادی بفروش می رسدطالبین شرکت درمزایده می توانند5روزقبل ازتاریخ مزایده 
باهماهنگی شعبه اجرای احکام مدنی ازاتومبیل بازدیدودرجلسه مزایده درساعت وتاریخ 
تعیین شده حضوربهم رسانند.خریدارده درصدبهای اتومبیل رافی المجلس ومابقی 
راحداکثرظرف یک ماه تودیع می نماید.درغیراین صورت درصداخذشده بنفع دولت 

ضبط ومزایده تجدیدمی گردد.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری آبادان-جمالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق 93۰۰۰44 پنج دانگ و ۱7 سیر و دوزده 
مثقال مشاع )تا سطح 24۰  سیر وقف میباشد (با انضمام ششدانگ اعیانی یک 
باب خانه به پالک 282 فرعی از 54 اصلی بخش 4 ثبت میاندرود به مساحت 463 
متر مربع به مالکیت آقای هادی میراب سورکی فرزند شعبان ثبت و صادر طبق 
سند رهنی شماره ۱94 مورخ 85/7/2 و سند متمم شماره 53۱9مورخ 89/8/۱۰ 
تنظیمی دفتر خانه ۱74 میاندرود در قبال مبلغ 4۱9/5۱2/۰۰۰ریال در رهن بانک 
ملی سورک قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی شده که از ساعت 9الی ۱2 روز شنبه مورخ 95/9/۱3 در اداره ثبت 
اسناد و امالک میاندرود واقع در سورک از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ ۱/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
گاز   – برق   – آب  به  مربوط  های  بدهی  پرداخت  است  ذکر  به  الزم  شود  می 
مزایده  مورد  که  صورتی  در  مصرف  و  اشتراک  حق  یا  و  انشعاب  حق  از  اعم   –
تاریخ  تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  های  بدهی  نیز  و  باشد  آنها  دارای 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
از  بعد  اداری  روز  مزایده  گردد  رسمی  تعطیل  مزایده  روز  چنانچه  ضمنا  گردد 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد تاریخ انتشار 95/8/22 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میاندرود علی اکبر نوریان اسرمی 

آگهی موضوع ماده 3

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  .ماده۱3آیین 
فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
فاقدسندرسمی برابر رای شماره3۰۰42۱5-۱395مورخ۱395/7/۱8-تصرفات آقای/
شناسنامه287صادره  بشماره  فرزندمرتضی  شوشتری  نژاد  محمدرضاملکی  خانم 
به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی۱97۱9۰9394نسبت  ازمسجدسلیمان 
دواهواز  پالک228۰/۱و228۰بخش  ازششدانگ  قسمتی  مساحت52/76مترمربع 
خروجی ازمالکیت محمدرحیم شعرباف منجربصدوررای گردیده لذابرابرماده3قانون 
مزبورمراتب در دونوبت 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 خودرا مستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم 
ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت 
محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت 

برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)5/3326(
تاریخ انتشارنوبت اول:۱395/8/22                       تاریخ انتشارنوبت دوم:۱395/9/7

شیخ زاده-رییس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی موضوع ماده3 

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده۱3آیین 
فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
شماره3۰۰4۰49-۱395مورخ۱395/7/۱3- رای  برابر  فاقدسندرسمی 
شناسنامه522صادره  بشماره  فرزندهلیل  سلیمی  چاسب  آقای/خانم  تصرفات 
ازاهوازکدملی۱7528۰368۱نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 24۰مترمربع 
سیدحسن  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک269۰/33بخش  ازششدانگ  قسمتی 
وسیدعیسی موسوی نامبرده منجربصدوررای گردیده لذابرابرماده3قانون 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 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به 
مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام 

بصدورسندمالکیت خواهدنمود.               شماره م.الف)5/327۰(   
تاریخ انتشارنوبت اول:۱395/8/22                      تاریخ انتشارنوبت دوم:۱395/9/7

شیخ زاده-رییس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
3664-۱39۱موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم 

تقدیم نمایند
به  زمان  فرزند  سرخوش  گذار  سپاس  مریم  ۱-خانم 

پرونده کالسه ۱394-4۱۰۰
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر بنای احداثی 
از پالک ۱5  به مساحت 22۰/48 متر مربع قسمتی 
اصلی واقع در قریه کراتکله بخش 3 حوزه ثبت تنکابن 

خریداری از امید حافظکار
 2-خانم معصومه پور علی فرزند عزیز اله به پرونده 

کالسه ۱393-9۰5
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر ساختمان  به 
مساحت 2۰7 متر مربع قسمتی از پالک ۱3۰فرعی از 
۱۱اصلی واقع در قریه آبکله  بخش 3 حوزه ثبت تنکابن 

خریداری از طاهره فاضلی 
آقای محمود مسلمی فرزند محمد تقی به   -3

پرونده کالسه ۱395-366
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر ساختمان  به 
قطعه  پالک  از  قسمتی  مربع  مساحت۱62/5۰متر 
285تفکیکی از پالک 22  اصلی واقع در قریه خرم آباد  

بخش 3 حوزه ثبت تنکابن خریداری از نسرین حاتمی
4-آقای علی نصیریان فرزند حسینعلی به پرونده کالسه 

۱392-2۱82
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر ساختمان  به 
مساحت 2۰۰۰متر مربع قسمتی از پالک ۱23اصلی 
تنکابن  ثبت  حوزه  بخش 3  بابوالت    قریه  در  واقع 

خریداری از سید مهدی سادات خانیان 
5-خانم ایران فرادی فرزند محمد جعفر به پرونده کالسه 

۱392-4467
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر ساختمان  به 
مساحت 4۰4/45متر مربع قسمتی از پالک 7فرعی از 
۱۱8اصلی واقع در قریه رودپشت علیا   بخش 3 حوزه 

ثبت تنکابن خریداری از علی خاکزاد 
6-آقای علی اکبر حاتمی فرزند سهراب به پرونده کالسه 

۱392-948
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر بنای احداثی  
به مساحت 473/۱5 متر مربع قسمتی از 383فرعی از 
۱۱اصلی واقع در قریه آبکله  سر بزرگ بخش 3 حوزه 

ثبت تنکابن خریداری از رمضانعلی الچینی 
7- خانم سیده محرم میرفتاحی فرزند آقاجان به پرونده 

کالسه ۱39۱-7۱2
ساختمان   بر  مشتعمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
پالک  از  قسمتی  مربع  ۱97/47متر  مساحت  به 
حوزه   4 بخش  چپرسر    قریه  در  واقع  ۱۱3اصلی 
ثبت تنکابن خریداری از کاظمعلی جعفر قلی نژاد  

8- خانم راضیه شیرودبخشی فرزند محمد حسین به 
پرونده کالسه ۱392-2589

ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتعمل بر بنای 
از  قسمتی  مربع  متر   ۱26۰ مساحت  به  احداثی   
پالک ۱ ۱۱اصلی واقع در قریه گرگرود   بخش 4 
حوزه ثبت تنکابن خریداری از محمد حسین شیرود 

بخشی 
پرونده  به  اسمعیل  فرزند  بهروزی  محرم  خانم   -9

کالسه ۱394-3928
مساحت  به  مشجر    زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۱۱۰2/52متر مربع قسمتی از پالک 22اصلی واقع 
سهم  تنکابن  ثبت  حوزه   2 بخش  مکرود   قریه  در 

االرث مرحوم سید قاسم موسوی 

۱۰-آقای مهدی سیروسی فرزند سیروس به پرونده 
کالسه ۱394-2996

ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر ساختمان  به 
مساحت 3۱5/9۰ متر مربع قسمتی از پالک 4اصلی 
ثبت  حوزه   3 بخش  محله   حاجی  قریه  در  واقع 

تنکابن خریداری از معصومه کرد رضایی 
پرونده  به  براتعلی  فرزند  سرایی  عفت  ۱۱-خانم 

کالسه ۱395-2۱9۰
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر زمین در حال 
احداث  به مساحت ۱746/35 متر مربع قسمتی از 
پالک 26اصلی  واقع در قریه پلسرا  بخش 2 حوزه 

ثبت تنکابن خریداری از صمد انتظار غفران 
۱2- آقای علیرضا حیدری فرزند شعبان به پرونده 

کالسه ۱394-84
ساختمان   بر  مشتعمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از  قسمتی  مربع  متر   478/2۱ مساحت  به  قدیمی 
خوبان  قریه  در  واقع  2۰اصلی  از  542فرعی  پالک 
رزگاه   بخش 4 حوزه ثبت تنکابن خریداری از سهم 

االرث مرحوم شعبان حیدری 
پرونده  به  یزدان  فرزند  طالشی  فریده  ۱3-خانم 

کالسه ۱392-3676
بنای  بر  زمین مشجر مشتمل  قطعه  ششدانگ یک 
احداثی   به مساحت 674۱/2۰ متر مربع قسمتی از 
پالک ۱25اصلی  واقع در قریه مازرین علیا   بخش 

3 حوزه ثبت تنکابن خریداری از حسن مراد حسینی 
۱4-آقای سلیمان علی زاده قاضی محله فرزند علی 

اصغر به پرونده کالسه ۱394-2688
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر ساختمان  به 
مساحت 73/5 متر مربع قسمتی از پالک ۱23اصلی 
واقع در قریه بابوالت   بخش 3 حوزه ثبت تنکابن 

خریداری از علی اصغر علیزاده 
۱5-آقای شهریار رستم پور فرزند قربانعلی به پرونده 

کالسه ۱393-2۰42
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر بنای در حال 
احداث  به مساحت 226متر مربع قسمتی از پالک 
۱فرعی از 2۰اصلی واقع در قریه مزرالت  بخش 4 

حوزه ثبت تنکابن خریداری از قربانعلی رستم پور 
به  قربانعلی  فرزند  پور  رستم  شهریار  آقای   -۱6

پرونده کالسه ۱393-2۰45
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر بنای در حال 
احداث   به مساحت 8۰۰ متر مربع قسمتی از پالک 
۱فرعی از 2۰اصلی واقع در قریه مزرالت  بخش 4 

حوزه ثبت تنکابن خریداری از قربانعلی رستم پور 
به  قربانعلی  فرزند  پور  رستم  شهریار  آقای   -۱7

پرونده کالسه ۱393-2۰4۱
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر بنای احداث 
به مساحت 695 متر مربع قسمتی از پالک ۱فرعی 
از 2۰اصلی واقع در قریه مزرالت   بخش 4 حوزه 

ثبت تنکابن خریداری از قربانعلی رستم پور 
به  قربانعلی  فرزند  پور  رستم  شهریار  آقای   -۱8

پرونده کالسه ۱393-2۰44
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر بنای احداثی  
پالک  از  قسمتی  مربع  متر   9۰۰/5۰ مساحت  به 
بخش  مزرالت    قریه  در  واقع  از 2۰اصلی  ۱فرعی 
4 حوزه ثبت تنکابن خریداری از قربانعلی رستم پور 
۱9- خانم فاطمه شیرود رمضانی فرزند سیف اله به 

پرونده کالسه ۱394-2368
ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتعمل بر بنای 
مربع  متر   298/3۰ مساحت  به  احداث    حال  در 
قسمتی از پالک ۱ ۱۱اصلی واقع در قریه گرگرود  
بخش 4 حوزه ثبت تنکابن خریداری از سید محمد 

جالل موسوی خلخالی 
به  محمود  فرزند  تکامجانی  علیزاده  ایرج  2۰-آقای 

پرونده کالسه ۱394-۱۱78
ششدانگ یک قطعه زمین مشتعمل بر ساختمان  به 
از پالک 47اصلی  مساحت 468 متر مربع قسمتی 
واقع در قریه شیرج خیل  بخش 3 حوزه ثبت تنکابن 

خریداری از رحمان منصور کیانی 
دوم  نوبت  انتشار  تاریخ   ۱395/8/8 اول  نوبت 

95/8/22م. الف 95۰7239
علی اکبر گازر معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان تنکابن 

آگهی مفقودی
شماره  به  ای  نقره  رنگ  ۱39۰به  ۱25مدل  ساوین  سیکلت  موتور  سند 
شاسی  NDR۱25*۰5۱6۱57۰شماره  موتور  466۱9/565شماره  پالک 
بهروزبشناسنامه  فرزند  آذرکمند  عبدالرسول  نام  ۱25B9۰7566۱***NDRبه 

43صادره از باغملک مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک  

لخطاریه دفتر خانه 

آقای چاری چاکر فرزند دولت تبعه افغانستان شغل آزاد نشانی : مجهول المکان 
آدرس دفتر خانه نکا روبروی بیمارستان اما حسین )ع(دفتر طالق شماره 2۰ نکا پاساژ 

سلطانی 
موضوع :همسر شما خانم مهدیه دیندار بموجب دادنامه شماره 95۰997۱946۱۰۰88۱ 
شماره  قطعیت  و  بهشهر  خانواده  دادگاه  اول  شعبه  از   95/6/۱۰ مورخه 
95۱۰۱۱۱946۱۰۱662 مورخه 95/8/۱7 از شعبه اول دادگاه خانواده بهشهر مبنی بر 
عدم امکان سازش تقاضای طالق نموده لذا به شما اخطار می شود حداکثر در ظرف ۱۰ 

روز به دفتر طالق مراجعه نمائید م. 
الف 95/۱67

ابراهیمی سر دفتر طالق 20 – نکا 

آگهی

احضار متهم   : حسین سرلک فرزند غالم عباس 
شکات : محسن نوریه – هادي رضایي و حمیرا لکیان  

دادسراي ناحیه 5  تهران بموجب کیفر خواست 3۰33 در مورخ 95/7/28  در پرونده 
کالسه ۱۱7۱/95۱452    برای متهم حسین سرلک باتهام سرقت اموال از شرکت  
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/۱۰/۱۱ ساعت 9/۰۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱74-344 ق آدک مصوبه 94/3/24   
مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.
400620/م الف                 مدیردفتر  شعبه 1171 کیفري 2 مجتمع قدس تهران   

آگهی مفقودی

دفترچه اسلحه شکاری تکلول ساچمه زنی ته پر مدل کوسه کالیبر۱2ساخت ایران به 
شماره NI/83۱۱679و شماره جواز حمل 7399۱8شماره شناسایی شکارچی 89/ع 
به نام حلیم عزیزی فرزند حمیزه بشناسنامه 255۱۱متولد ۱36۱صادرازشادگان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان شادگان

مفقودی 

کارت هوشمندراننده به شماره سریال 2۰55۰9۱ به نام علی اکبر علی نژاد فرزند علی با 
کدملی 2۱8۰7۰8866مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 نکا 

آغازمسابقاتجهانیکشتیپهلوانیازامروز

اولین دوره رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی جهان امروز در شهر 
مینسک پایتخت کشور بالروس برگزار می شود. به گزارش ایسنا، این 
مسابقات برای اولین بار زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی در اوزان 6۰، 7۰، 
8۰، 9۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم و با حضور نزدیک به 45 کشور دنیا برگزار 
خواهد شد. سالن برگزاری این مسابقات آماده میزبانی رقابت های کشتی 
پهلوانی قهرمانی جهان است و کشتی گیران حاضر در این مسابقات 

تمرینات خود را در سالن این رقابت ها برگزار کردند.
کشتی گیرانی از کشورهای روسیه، بالروس، گرجستان، آذربایجان، ترکیه، 
ازبکستان، قزاقستان، بلغارستان، استونی، مولداوی، آلمان، هلند، یونان، 
فرانسه، پاکستان، اندونزی و لیتوانی از جمله نفراتی بودند که تمرینات 

خود را در سالن برگزاری مسابقات انجام دادند.
الدار کورتانیدزه، دارنده مدال های طال، نقره و برنز جهان و برنز المپیک نیز 

به همراه تیم گرجستان در این تمرینات حضور داشت.
تیم ملی کشتی پهلوانی ایران نیز که بامداد امروز برای حضور در این 

رقابت ها راهی کشور بالروس شده بود، در شهر مینسک حضور دارد.

گزارشFIVBازآغازلیگبرتروالیبالزنانایران

فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به فصل جدید لیگ برتر والیبال زنان 
ایران پرداخت. به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی والیبال) FIVB( در 

گزارشی به آغاز لیگ برتر والیبال زنان ایران پرداخت.
در این گزارش که به تعداد تیم های حاضر در لیگ و هم چنین زمان 
آغاز بازی ها پرداخته آمده است: »پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
والیبال زنان ایران قرعه کشی شده است و هشت تیم از 4 آذر رقابت 
خودشان را آغاز می کنند. تیم های گاز تهران، بانک سرمایه، سایپا و 
دانشگاه آزاد از تهران، و شهرداری ارومیه، شهرداری تبریز، فارس و ذوب 
آهن نیز تیم هایی هستند که از دیگر شهرهای ایران در این رقابت ها 

حاضر هستند.«
سایت فدراسیون جهانی والیبال در ادامه این گزارش آورده است: »در 
فصل گذشته هفت تیم حاضر بودند و بانک سرمایه به عنوان تیم جدید 
در این فصل لیگ حاضر است. تیم بانک سرمایه که در لیگ مردان تیم 
قدرتمندی دارد در فصل جدید لیگ زنان ایران هم حضور دارد. این تیم در 
جام باشگاه های والیبال زنان آسیا نیز حضور داشت و نتیجه خوبی هم کسب 
کرد. تیم گاز تهران هم با سرمربیگری سیما صدیقی، تالش می کند از عنوان 
قهرمانی خود دفاع کند. دانشگاه آزاد و ذوب آهن نیز در تالش هستند نتیجه 

ای بهتر از دومی و سومی در لیگ را به دست بیاورند.«
FIVB در پایان گزارش نیز نوشت: »ذوب آهن نیز از سال 2۰۰5 تا 
2۰۰9 در کسب عنوان قهرمانی موفق بود. این تیم هم چنین چهار مقام 

دومی و سه مقام سومی را در کارنامه دارد.«

کواچاخراجشد

سرمربی تیم والیبال پروجای ایتالیا که پیشینه کار کردن به عنوان سرمربی 
تیم ملی والیبال ایران را نیز در کارنامه داشت به دلیل کسب نتیجه های 
ضعیف اخراج شد. سرمربی پیشین تیم ملی ایران در فصل جدید لیگ 
ایتالیا با وجود داشتن بازیکنان خوبی هم چون زایتسف نتایج خوبی را 

کسب نکرد. همین عاملی بود تا سران پروجا این مربی را اخراج کنند.

حذفدوبدمینتونبازجوانایران
ازجامجهانی

بانوی بدمینتون باز ایران با شکست برابر نماینده 
سنگاپور از جام جهان جوانان حذف شد.

جهانی  جام  چهارم  دور  در  ایسنا،  گزاریش  به 
بدمینتون جوانان ثمین عابد خجسته با مین یئو 
از سنگاپور بازی کرد که مقابل این بازیکن تن به 

شکست داد. 
عابد خجسته )رنکینگ874( با نتیجه 2 بر صفر 
)2۱-3 و 2۱-8( بازی را به مین یئو )رنکینگ 95( 

واگذار کرد و از جدول مسابقات حذف شد. 
همچنین امیر جباری در دور چهارم برابر نیپو نرام 
از تایلند قرار گرفت که با شکست برابر حریفش 
بر  نتیجه 2  با  جباری  شد.   مسابقات حذف  از 

صفر)2۱-۱3 و 29-27( بازی را واگذار کرد.

قهرمانیخوزستانوکرمانشاه
درکشتیفرنگیکشور

تیمهای خوزستان و کرمانشاه به عنوان قهرمانی 
در  کشور  قهرمانی  فرنگی  کشتی  های  رقابت 

گروه های الف و ب رسید.
به گزارش ایسنا، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی 
ماه  آبان  و 2۰  روزهای ۱9  الف  گروه  در  کشور 
های  تیم  پایان  در  و  شد  برگزار  شیراز  شهر  در 

خوزستان، فارس و تهران اول تا سوم شدند.

بودجهورزشهمگانی
درانتظاررایمجلس

و  ورزش  وزارت  همگانی  ورزش  توسعه  معاون 
تومانی  میلیارد  اعالم کرد مصوبه ۱25۰  جوانان 
رای  به  علنی مجلس  در صحن  ورزش همگانی 
گذاشته خواهد شد که امیدواریم نمایندگان محترم 

مجلس به آن رای بدهند.
دکتر غالمرضا شعبانی بهار با حضور در غرفه ایسنا 
در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: یک 
روز قبل از رای آوردن دکتر سلطانی فر مصوبه ای در 
کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد که طبق آن 
دولت مکلف است ۱25۰ میلیارد تومان )بودجه کل 
وزارت ورزش و جوانان در یک سال هزار میلیارد هم 
نیست( از کل مالیات ارزش افزوده 9 درصد را برای 
توسعه ورزش همگانی، ورزش مدارس و روستایی 
ورزش  زیرساخت های  و  بانوان  ورزش  عشایر،  و 
معلوالن و جانبازان اختصاص دارد و رقم مذکور را 
در یک ردیف خاص در ذیل بودجه وزارت ورزش 

هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

خبرخبر

تیم ملی نوجوانان تکواندوی پسر و دختر ایران 
برای حضور در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی 

جهان، راهی »بورنابی« کانادا شد.
نوجوانان  قهرمانی  مسابقات  دوره  یازدهمین 
جهان در سال 2۰۱6 با حضور 8۰۰ تکواندوکا از 
۱۱۰ کشور جهان در تاریخ 26 آبان ماه به مدت 
5 روز در شهر »بورنابی« کانادا برگزار می شود و 
نمایندگان ایران برای شرکت در این رقابت ها، 

دیروز ایران را به مقصد ونکوور ترک کرد.
تیم ملی نوجوانان پسر ایران با ترکیب امیر ولی پور 
)وزن 45- کیلوگرم(، حمیدرضا هادیان )وزن 48- 
کیلوگرم(، ابراهیم صفری )وزن 5۱- کیلوگرم(، 
محمدرضا  کیلوگرم(،   -55 )وزن  باصری  علی 
امیرمحمد  کیلوگرم(،   -59 )وزن  جمشیدی 
محمدحسین  کیلوگرم(،   -63 )وزن  بخشی 
مرتضایی  محمد  کیلوگرم(،   68 )وزن  یزدانی 
)وزن 73- کیلوگرم(، امیرحسین وقوعی )وزن 

78- کیلوگرم( و عرفان ناظمی )78+ کیلوگرم( 
در این رقابت ها حضور پیدا می کند.

هدایت تیم پسران برعهده وحید عبداللهی به 
عنوان سرمربی، امید غالمزاده و یوسف حاجی پور 

به عنوان مربی می باشد. محمدرضا زوار نیز مدیر 
فنی این تیم است.

اما در گروه دختران مبینا ن ژاد کته سری )وزن 
 -44 )وزن  حسینی  کوثر  کیلوگرم(،   -42
کیلوگرم(، ستاره چابکی )وزن 46- کیلوگرم(، 
فاطمه جعفری )49- کیلوگرم(، مبینا شاکری 
 -55 )وزن  بابالو  مبینا  کیلوگرم(،   -52 )وزن 
کیلوگرم(،  )وزن 59-  زهرا شجاعی  کیلوگرم(، 
پریسا جوادی )وزن 63- کیلوگرم(، زهرا شیدایی 
)وزن 68- کیلوگرم( و زهرا پوراسماعیل )وزن 

68+ کیلوگرم( نمایندگان ایران هستند.
فاطمه صفرپور سرمربیگری این تیم را برعهده 
دارد و نیلوفر صفریان و معصومه محمدیان به 

عنوان مربی هستند.
اربابی  شهرام  و  بهاری  عبدالرضا  همچنین 
این  در  ایران  داوران  نمایندگان  عنوان  به 

رقابت ها قضاوت می کنند.

اعزام تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران به قهرمانی جهان

برای  به رکورد 5۰ گل ملی  نیمار  رسیدن 
برزیل، آسیب دیدگی کلودیو براوو و بازگشت 
رادامل فالکائو به تیم ملی کلمبیا از حواشی 
انتخابی جام جهانی در  برگزاری دیدارهای 

آمریکای جنوبی بودند.
به گزارش ایسنا، حساس ترین دیدار مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2۰۱8 روسیه بین دو 
تیم برزیل و آرژانتین در بلوهوریزونته برگزار 
شد و برزیل میزبان توانست با سه گل، رقیب 
همیشگی خود را شکست بدهد و با 24 امتیاز 
صدرنشین باقی بماند. گل دوم این دیدار را 
نیمار وارد دروازه آرژانتین کرد. او به زیبایی 
به  تبدیل  را  توانست پاس گابریل خسوس 

گل کند.
پنجاهمین  ساله   24 نیمار  ترتیب  این  به 

گل ملی خود را وارد دروازه آرژانتین کرد تا 
همچنان چهارمین گلزن برتر فوتبال برزیل 
باشد. بهترین گلزن برزیل در تاریخ پله است 
که توانسته 77 گل به ثمر برساند. رکوردی 
که به نظر می رسد نیمار بتواند در آینده به 
آن برسد. با این حال سوال اینجاست که آیا 
او می تواند رکورد علی دایی، مهاجم پیشین 
تیم ملی فوتبال ایران را بشکند و برترین گلزن 

ملی تاریخ شود؟
نیمار 5۰ گل ملی خود را در 74 بازی برای 
این  است.  ثمر رسانده  به  برزیل  ملی  تیم 
بازیکن فرصت دارد در بازی های بعدی ملی 
خود در انتخابی جام جهانی 2۰۱8 روسیه 
رکورد  دیگر  بار  بود،  خواهد  پرو  برابر  که 

خود را بهبود ببخشد.
تیم شطرنج ایران با غلبه بر هنگ کنگ در 
دور پایانی قهرمانی تیمی زیر ۱4 سال آسیا 

به مقام نخست رسید.
دور   9 پایان  از  پس  ایران  شطرنج  تیم 
 ۱4 زیر  تیمی  قهرمانی  های  رقابت  در 
رسید.  قهرمانی  عنوان  به  آسیا  سال 
شطرنج بازان ایران در دور پایانی چهار بر 
صفر از سد تیم هنگ کنگ گذشتند. تیم 
چین میزبان که بخت نخست قهرمانی بود 
در جایگاه دوم ایستاد و مالزی سوم شد. 
بلیتس  بخش  در  این  از  پیش  ایران  تیم 

عنوان  به  نیز  رقابت ها  این  آسای(  )برق 
قهرمانی رسیده بود.

ایران با ترکیب 5 شطرنج باز متشکل از مهدي 
سید  داغلي،  آرش  درخشاني،  برنا  غالمي، 
کیان پور موسوي و آناهیتا زاهدي فر در این 
مسابقات حضور داشت. سید حامد موسویان 
نیز هدایت شطرنج بازان ایرانی در این رقابت ها 

را بر عهده داشت.
مسابقات تیمی قهرمانی شطرنج زیر ۱4 سال 
آسیا  از ۱6 آبان ماه به میزبانی چین آغاز و 

دیروز به پایان رسید.

قهرمانیایراندرشطرنجتیمیزیر۱4سالآسیا رسیدننیماربهپنجاهمینگلملی
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تشکیل جلسه پیشگیری از جرم 
با حضور مسووالن تبریزی

اجتماعي  هاي  وآسیب  ازجرم  پیشگیري  جلسه 
دادگستري  جرم  از  پیشگیري  معاونت  باحضور 
ورئیس  تبریز  شهرداري  فرهنگي  ومعاونت  استان 
شهین  ایرج  الغدیرومهندس  فرهنگي  مجتمع 
سازمان  تبریزونمایندگان  شهر  باهرعضوشوراي 
انتظامي در محل مجتمع  نظام مهندسي ونیروي 
باهر  شهین  مهندس  برگزارشد.  الغدیر  فرهنگي 
مشاور پیشگیري از جرم دادگستري استان دراین 
از اقدامات ارزشمند  جلسه  ضمن تقدیر و تشکر 
رئیس  و  حمیدي  آقاي  حاج  فرهنگي  معاونت 
مطلبي  آقاي  الغدیر  وهنري  فرهنگي  مجتمع 
اظهارداشت  فرهنگي  موثر  اقدامات  با  رابطه  در 
دربسیاري  جامعه  فرهنگي  نیازهاي  به  پرداختن 
بسیار  تواند  مي  شهري  موضوعات  و  ها  ازحوزه 
موثروپایدارمشکالت را کاهش دهد. علیرغم هزینه 
این حوزه  فرهنگي،  هاي حوزه  پروژه  پایین  هاي 
افزایش  در  اي  توجه  قابل   تاثیرگذاري  سطح 
مطلوبیت زندگي دارد. الزم است به تناسب اصالح 
زیرساختهاي شهري وپروژه هاي عمراني اقدامات 
فرهنگي نیز به موازات آن وبلکه پررنگترازآن انجام 
گیرد. ایشان ضمن بازدید ازمراحل آماده سازي از 
برگزاري نمایشگاه سبک زندگي اسالمي در روزهاي 
ایجاد  پیشنهاد  و  نموده  ابرازخوشحالي  آینده 
رفتاردرخانواده  آموزش  و  خانواده  مشاور  اطاقهاي 
زندگي  فضاهاي  وهمچنین طراحي  روانشناسي  و 
وخانه بابهره گیري از مهندسان استان را درجهت 

افزایش آرامش ونشاط درخانواده هاراداد.

بررسی شکایات شهروندان با حضور 
مسووالن استانداری چهارمحال وبختیاری

بازرسي و رسیدگي  نشست کاري مدیر کل دفتر 
از  جمعي  و  مدیرعامل  با  استانداري  شکایات  به 
کارکنان شرکت آبفار چهارمحال و بختیاري بررسی 

شد.
همگاني  آموزش  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
شرکت آب و فاضالب روستایي استان چهارمحال 
با حضور محمدمراد ریسي  اي  بختیاري جلسه  و 
اردلي مدیر کل دفتر بازرسي استانداري و جمعي 
از مسئولین شرکت آبفاراستان در خصوص ارتقاء 

سالمت اداري و مبارزه با فساد تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا تورج احمدپور مدیرعامل شرکت 
به  مقدم  خیر  بختیاري ضمن  و  چهارمحال  آبفار 
هاي  برنامه  روند  از  گزارشي  جلسه  در  حاظرین 

ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد ارائه نمود.
همچنین احمدپور ضمن تشکر از مدیر کل دفتر 
اي  دوره  هاي  بازرسي  جهت  استانداري  بازرسي 
و  استان  اجرایي  هاي  از سطح دستگاه  موردي  و 
شهرستانهاي تابعه؛ گزارشي از عملکرد شرکت آبفار 

استان ارائه داد.

رونق کشت یاقوت سرخ در شهرستان گرمی

به نقل از ایسنا منطقه اردبیل، زعفران به عنوان محصولی مقاوم در 
باید »یاقوت سرخ«  را  اقتصادی بسیار  مقابل کم آبی و دارای صرفه 
نامید که شهرستان گرمی  منطقه ای مستعد برای کشت این محصول 

است. 
زعفران، عالوه بر خاصیت درمانی باال و ارزآوری بسیار، گیاهی مقاوم 
برای  را  اقتصادی  صرفه  بهترین  می تواند  و  است  کم آبی  برابر  در 

منطقه ای که در آن کاشته می شود به ارمغان آورد.
اقلیمی،  و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  نیز  گرمی   شهرستان 
این  روی  سرمایه گذاری  و  کشت  برای  مستعد  و  مناسب  منطقه ای 

محصول مهم و با ارزش است.
فرماندارگرمی در بازدید از مراحل برداشت این محصول در روستاها 
با بیان اینکه شهرستان گرمی  یکی از شهرستان های مساعد استان 
برای کشت زعفران است، اظهار کرد: وجود خاک مرطوب و اقلیم آب 
و هوایی مناسب یکی از ظرفیت های خوب برای کشت این محصول 

برای کشاورزان گرمی است.
با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود آب به ویژه در  رحیمی زاد 
شهرستان  این  در  کشاورزان  برای  جدی  تهدیدی  کشاورزی  بخش 
در  مقاومتی  اقتصاد  مقوله  به  توجه  با  کرد:  بیان  می شود  محسوب 
محصول  نوع  این  کشت  سمت  به  کشاورزان  است  نیاز  زمینه  این 

هدایت شوند.
زعفران  کشت  زیر  شهرستان  اراضی  از  2۰هکتار  اینکه  بیان  با  وی 
است، گفت: طبق برآوردهای انجام شده میزان برداشت در هر هکتار 

چهار کیلوگرم زعفران بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به گسترش زراعت زعفران در شهرستان گرمی 
در نظر داریم سطح زیر کشت این محصول با ارزش را از 5 هکتار به 

2۰۰ هکتار افزایش دهیم.
بیفتد  جا  روستاها  در  این محصول  اگر کشت  افزود:  مغان  فرماندار 

می تواند در امر اشتغال و درآمد روستائیان تاثیرگذار باشد.

برگزاری نخستین دوره تربیت مدرس 
»آگاه سازی خطرات مین« در کردستان

 
با  مین«  خطرات  »آگاه سازی  مدرس  تربیت  دوره  نخستین 
بین المللی  کمیته  تسلیحاتی  امور  منطقه ای  مشاور  حضور 
استیون  ایسنا،  گزارش  شد.به  برگزار  کردستان  در  سرخ  صلیب 
خبرنگاران  جمع  در  ماه  آبان   ۱9 چهارشنبه  روز  رابینسون، 
دوره  برگزاری  به  اشاره  با  کردستان  استان  گروهی  رسانه های 
مرزی  مناطق  آگاه سازی  و  آموزش  محوریت  با  مربی  تربیت 
باید  مربی  تربیت  آموزشی  پروژه  کرد:  اظهار  مین  به  آلوده 

یابد. تکامل  و  بهسازی 
استان  در  مدرس  تربیت  آموزشی  دوره  برگزاری  کیفیت  به  وی 
مربیان  آموزشی  پروژه  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  کردستان 
انتخاب شدند و این دوره تربیت  با وسواس بسیار  آموزش دیده 
در  فراگیری  به  عالقمند  و  آگاه  مجرب،  افراد  حضور  با  مربی 

شد. برگزار  استان 
آموزش ها  کیفیت  تسلیحاتی صلیب سرخ  امور  ای  منطقه  مشاور 
در  کرد:  بیان  و  ارزیابی  مطلوب  بسیار  را  آموزشی  مدیریت  و 
پرسنل،  کافی  تجربه  و  فکری  رشد  مهارت،  آموزشی  دوره  این 

است. گرفته  قرار  ویژه ای  توجه  مورد 

خبر خبر

رئیس کل دادگستری استان البرز رشد قارچ گونه 
موسسات حقوقی را معضلی بزرگ دانسته و اظهار 
داشت: این موسسات بدون اینکه ضابطه و قانونی 
و  می یابند  توسعه  قارچ گونه  باشد،  داشته  وجود 

مشکالتی را برای مردم ایجاد کرده اند.
احمد فاضلیان در بیست و هفتمین همایش اتحادیه 
سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران که به 
میزبانی کرج و با حضور مسئوالن کشوری و استانی 
برگزار شد با اشاره به رابطه ای که بین کانون وکال 
و قوه قضائیه وجود دارد و تاکید برای پرهیز از هر 
نوع رفتاری که بین این دو نهاد ایجاد تنش کند 
گفت: ممکن است در دو مجموعه کسانی باشند که 
منافعشان در این نزدیکی نباشد ولی باید با این نوع 

اندیشه های تفرقه انگیز مقابله کرد.
وی افزود: شرایط پرتنش بین این دو مجموعه، منجر 
به بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی می شود بنابراین 
با  باید  و  است  مفاهمه  و  گفت و گو  راه،  بهترین 
همکاری و تعامل سازنده مجادالت را ناکارآمد کنیم.
عالی ترین مقام قضایی استان با اشاره به تعامالتی 
که بین کانون وکال و دادگستری استان البرز وجود 
دارد، تصریح کرد: چنین نگرشی در سطوح عالی 
قوه قضائیه نیز وجود دارد و حضرت آیت ا... آملی 
الریجانی رئیس قوه قضائیه به صراحت بیان کرده 
بزرگ قضایی هستند،  از خانواده  که وکال بخشی 
البته این اعتقاد از قبل هم در دستگاه قضایی وجود 

داشته است. 

وی متذکر شد: وکال و قضات دو بال فرشته عدالت 
جز  چیزی  که  دارند  هدف  یک  دو  هر  و  هستند 
احقاق حق نیست؛ وکالت یک شغل و وظیفه نیست 
بلکه یک تکلیف و وظیفه مقدس است که عقال و 

فرهیختگان دو نهاد بر این جایگاه تاکید دارند.
و  دانسته  طبیعی  امری  را  اختالف  فاضلیان 
تصریح کرد: اختالفات بین وکال و قضات، درون 
خانوادگی است تا فرصتی برای نقد باشد و قطعا 
نباید با هدف تخریب یکدیگر باشد.وی استقالل 
کانون وکال را موضوعی مورد تایید و تاکید شده 

اظهار  و  کرده  عنوان  قضایی  مسئوالن  توسط 
بودن  مستقل  بعد  دو  از  استقالل  این  داشت: 
کانون وکال به عنوان نهاد متولی وکال و استقالل 
در حوزه موضوعات تحت وکالت وی مورد تاکید 
استقالل،  از  تعریف ها  است  ممکن  هرچند  است 

دارای تفاوت هایی باشد.ص
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: وکیل 
باید آنچنان دارای امنیت شغلی باشد که در انتخاب 
نوع دعوا و تدارک دفاع هیچ نوع دغدغه ای نداشته 
باشد؛ در دستگاه قضایی نیز چنین رویکردی وجود 

دارد و با وجود اینکه بخشی از حاکمیت است ولی 
در بسیاری از پرونده ها که حتی پای حاکمیت در 
میان بوده با اقتدار برخورد کرده و قضات سربلند 

بیرون آمده اند.
وی توجه به اخالق حرفه ای توسط وکال را امری 
ضروری دانسته و اظهار داشت: جریان عمده فعالیت 
وکال در ارتباط با مردم است و باید نوع رفتار، منش 
و کرداروکیل به گونه ای نباشد که به اعتماد مردم به 
این نهاد لطمه بزند، چون وکالت صرفا یک شغل و 
حرفه نیست بلکه یک تکلیف الهی است به همین 
در  آفرینان  نقش  مهمترین  و  موثرترین  از  دلیل 
این رو  از  صحنه توسعه اجتماعی کشور هستند 
از  تخصص حقوقی  و  دانش  بر  عالوه  وکیل  باید 

اخالق حسنه نیز برخوردار باشد.
فرهنگ  ارتقای  در  وکال  کانون های  نقش  بر  وی 
از وقوع جرم، کاهش ورودی  حقوقی، پیشگیری 
ترویج  و  شهروندی  حقوق  از  دفاع  پرونده ها، 

فرهنگ قانونمداری تاکید کرد.
رشد  پایان،  در  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
بزرگ  معضلی  را  حقوقی  موسسات  قارچ گونه 
دانسته و اظهار داشت: این موسسات بدون اینکه 
قارچ گونه  باشد  داشته  وجود  قانونی  و  ضابطه 
ایجاد  برای مردم  را  توسعه می یابند و مشکالتی 
کرده اند لذا از مردم، وکال و مسئوالن انتظار است 

که با این موسسات همکاری نکنند.

رئیس دادگستری استان البرز مطرح کرد:

رشد قارچ گونه موسسات حقوقی تهدیدی برای مردم

رای دادگاه 

در خصوص دادخواست خواهان آقای علی اکبر موسوی فرزند سید پیر ولی به 
 45۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بهاروند  رشید  آقای  خوانده  طرفیت 
ریال بابت مطالبه وجه سفته 622366- 769۰98 به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته لغایت صدور حکم و اجرای کامل 
آن به شرح جلسه دادرسی نظر به محتویات پرونده مالحظه می گردد اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه 
به نحو واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافته اند و دلیل و مدرکی که حکایت از 
برائت ذمه خویش در مقابل ادعای خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و اینکه اصل 
بر بقاء دین بود مگر خالف آن به اثبات برسد بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع 
مراتب پیش گفته دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱98 و 5۰2 
و 5۰3 و 5۱9 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب در امور 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 45۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و 
هزینه دادرسی از محل محکوم به کسر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
سفته لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت 
ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف مدت 2۰ روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – حسین رضا دلفان   

متن آگهی 

به  محمدی  پیر  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دالوند  سجاد   خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مسکونی  خانه  رهن  بابت  وجه  مطالبه  خواسته 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ شورای حل اختالف 
مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95۰998669۰۱۰۰3۱8 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱395/۱۰/4 ساعت ۱۰:3۰ تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –اسماعیل فالح نژاد .

ابالغ وقت رسیدگی 

مومیوند  محمد حسین  به طرفیت خوانده  دادخواستی  محمد خادمی  خواهان 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ....و مطالبه خسارت 
دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
بلوار  ولیعصرانتهای  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
به کالسه 95۰99866۱۰6۰۰566  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱395/۱۰/۰۱ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
بازوند.

دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه   95۰99866۱۰7۰۰۰96 کالسه  پرونده 
۱-خانم   : ها  –خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
سحر طهماسبی فرزند علی مراد 2-خانم فاطمه طهماسبی نمکی فرزند علی مراد 
3-آقای محمد طهماسبی فرزند علی مراد 4-خانم رقیه طهماسبی نمکی فرزند 
فرزند  طهماسبی  زینب  6-خانم  مراد  علی  فرزند  طهماسبی  5-سارا  مراد  علی 
علی مراد 7-سمیه طهماسبی نمکی فرزند علی مراد 8-خانم کبری میر سپهوند 
فرزند کریم 9-آقای منوچهر طهماسبی فرزند علی مراد همگی به نشانی استان 
لرستان –شهرستان خرم آباد – خ انقالب کوچه 6 آراسته پالک ۱6۰ موبایل 
چاغروند  شجاعی  ۱-فرناز   : –خواندگان   33228799 منزل   ۰9۱6397787۱
فرزند فیروز خان 2-مهناز شجاعی چاغروند فرزند فیروز خان همگی به نشانی 
مجهول المکان 3-آقای علی یار کرمی نژاد فرزند حیدر به نشانی استان لرستان 
– شهرستان خرم آباد بلوار 6۰ متری خ سپاهان یک بنگاه هادی پور –خواسته 

:الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
فرزند  آقایان و خانم ها ۱-کبری میر سپهوند  با دعوای  : دررابطه  رای دادگاه 
کریم 2-فاطمه 3-منوچهر 4-زینب 5-سارا6- سمیه 7-محمد 8-رقیه 9 سحر 
شهرت همگی طهماسبی فرزندان علی مراد به طرفیت ۱-مهناز 2-فرناز شهرت 
هر رو شجاعی چاغروند فرزندان فیروز خان 3-آقای علی یار کرمی نژاد فرزند 
)انتقال( رسمی شش دانگ یک قطعه زمین  تنظیم  به  الزام  به خواسته  حیدر 
تحت پالک ثبتی 3423 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 4 خرم آباد با توجه به 
مبایعه نامه عادی مورخه ۱382/2/26 با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به 
اداره ثبت  از  امده  به عمل  اینکه مطابق استعالم  به  2۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر 
اسناد و امالک خرم آباد به شماره ۱۱4/۱/43۰4 مورخ ۱395/2/3۰ ملک مورد 
ادعا به اسم خانم فرشته ملکوتی فرزند حسین ثبت می باشد و خواندگان نیز بنا 
به استعالم به عمل آمده از اداره ثبت احوال شهرستان خرم آباد وراث مرحوم 
فرشته ملکوتی می باشند دادخواهی را موجه تشخیص و با مصداق اذن در شی 
اذن در لوازم آن نیز هست و با استناد به مواد ۱98 و 5۱9 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 22۰ و 2۱9 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال و تنظیم 
سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی 3423 فرعی از 3 
اصلی واقع در بخش 4 خرم آباد با توجه به مبایعه نامه عادی مورخه ۱382/2/26 
به نام خواهان ها صادر و اعالم می نماید و نیز حکم به الزام خوانده به پرداخت 
هزینه دادرسی در حق خواهان ها که در مرحله اجرای حکم محاسبه می گردد 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی تجدید 

نظر در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد .
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – اکبر امرایی.  

نامه صادره 

در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۱74 ماده  راستای  در  احتراما 
 – اتهام تخریب  به  ابراهیم  فرزند  بیرانوند  به اسم مهدی  روزنامه رسمی متهم 
تهدید – توهین موضوع شکایت خانم مریم دالوند فرزند ابراهیم ظرف یک ماه از 

تاریخ نشر آگهی در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – نوشین حاجیوند. 

آگهی مفقودی

برگ سبز وانت پیکان مدل ۱387 به شماره انتظامی ایران 82-36۱ ص84 و به 
شماره موتور ۱۱486۰8238۰ و به شماره شاسی 3۱683463 به نام امیر محمد 

پور فتح اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی

ایران  انتظامی  شماره  به   ۱39۰ مدل  اریان   2۰6 پژو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   ۱529۰۰۰478۰ موتور  شماره  به  و   9۱ ج   468-82
NAAP5۱FE5DJ37۰987 به نام شیوا شریف پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل ۱386 به شماره شهربانی 82- 
9۱8د38 و شماره موتور ۱2486۰26۰55 و شماره شاسی 5۰3۱۰7۱7 به نام 

سیده فرشته هاشمی کروئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی

-62 ایران  انتظامی  شماره  به   ۱375 مدل  پیکان  کرایه  سواری  کمپانی  برگ 
5۱۱ع75 و به شماره موتور ۰۱۱27544223 و به شماره شاسی 75542365 

به نام سید سعید ساداتی بهنمیری مفقود گردیه و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی مفقودیبابل

برگ سبز سواری پراید مدل ۱386 به شماره شهربانی 82- 795ج92 و شماره 
موتور 2۱3۰322 و شماره شاسی S۱4۱22866۰65۱9  به نام سیده سکینه 

عباس نژاد بهنمیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

خواهان شرکت سهامی بیمه ایران 

 دادخواستی به طرفیت خوانده اصغر فیض اللهی  به خواسته  مطالبه اجور معوقه    
تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 26۰7 
به کالسه  ارجاع  و  تهران  مجتمع شماره  بیست و هفت  شورای حل اختالف  
95۰998۱26۰7۰۰۰58  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱395/9/24 ساعت 
۱5/۱۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور 
مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود 
تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/95676   دبیر شعبه 2607 مجتمع شماره بیست و هفت  شورای حل اختالف تهران

آگهی
خواهان شرکت سهامی بیمه ایران  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد نوریان به 
خواسته  مطالبه اجور معوقه    تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه 26۰7 مجتمع شماره  بیست و هفت  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع  و به کالسه 95۰998۱26۰7۰۰۰46  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  
۱395/9/24 ساعت ۱5/2۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و 
در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و 
انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  
آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و 
ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت 

فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/95672   دبیر شعبه 2607 مجتمع شماره بیست و هفت  شورای حل اختالف تهران

آگهی موضوع ماده 3 

قانون ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3956۰324۰۰9۰۰55۰2مورخ 95/8/3 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بوشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا باغبانفرزند غریببشماره 
شناسنامه 464 صادره از بوشهر به شماره ملی 35۰۰5۱۰۰94در ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱5۱/58 مترمربع پالک 65فرعی از 2648 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
اصلی2648 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی علی اکبر سلحشورمحرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 

اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد.سهراب خواجه   م الف:۱65۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار نوبت اول:95/8/22  تاریخ انتشار نوبت دوم:95/9/7

آگهی

شاکی محمد تقي شهر خرقاني  شکایتی بر علیه متهم علي قلي نژاد فرزند اردشیر 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  بالمحل   چک  صدور  بر  دایر 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱6۱ دادگاه کیفري 2 تهران واقع در 
تهران-  خ اشرفی اصفهانی  نبش نیایش   مجتمع قضایی  قدس ارجاع و به کالسه 
95۰9982۱542۰۰554  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/۱۰/7 و ساعت 9/3۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 

4۰۰6۱9/م الف
                    مدیردفتر دادگاه کیفري 2 شعبه 1161 مجتمع قضایی قدس تهران 

مفقودی
اصل سند خودرو پیکان وانت مدل 92 به شماره پالک 72-399ق82و شماره موتور 
۱۱44۰۰5۱274وشماره شاسی NAAA 46 AA 4 DG 37۰656مفقود گردیده 

، فاقد اعتبار است 
بهشهر

پیرو آگهی های منتشره
 در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مسعود کمالی  که مجهول المکان میباشد ابالغ 
میگردد چون وفق دادنامه شماره 94۰997۱276۰۰۰۱97صادره از شعبه 276۰ در 
پرونده شماره 93۰998۱276۰۰۰5۰7 محکوم به  شرکت مخابرات  استان تهران در حق 
محکوم له مسعود کمالی  و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام  طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
محکوم له  شرکت مخابرات  استان تهران   -   محکوم علیه  مسعود کمالی  

بموجب درخواست  اجرای حکم  مربوطه  و شماره دادنامه مربوطه 94۰997۱276۰۰۰۱97 
محکوم علیه  محکوم است  به محکوم علیه  محکوم به  پرداخت مبلغ 4268823 ریال 
بابت  اصل خواسته  و مبلغ 33۰۰۰۰ ریال بابت  هزیتنه دادرسی  در حق محکوم له  گردید  

در ضمن  نیم عشر  اجرایی  بر عهده محکوم علیه است  
110/95665 مسئول دفتر شعبه 2760 مجتمع  شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  تهران

مفقودی

اصل سند خودرو وانت مزدا مدل 76 به شماره پالک 72-575ق27و شماره موتور 
229224 و شماره شاسی 76۱6۰۰2273مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 

بهشهر 

آگهی مفقودی
ایران 82- انتظامی  بخ شماره  مدل ۱39۰   L9۰ لوگان رنو  کمپانی سواری  سند 

شاسی  شماره  به  و   ۱۰۰۰۱4۰67KU۱6۱4۰5 موتور  شماره  به  و  436ق36 
NAALFKAUDAO8۱364 به نام ناصر فضلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

بهادری-  اصفهان- درسیزدهمین دوره ارزیابی 
دوره  نخستین  و  ایران  کیفیت  ملی  جایزه 
ارزیابی جایزه سرآمدی  و بهبود مستمر وزارت 
به  موفق  اصفهان   استان  گاز  شرکت  نفت، 

کسب تندیس برنزین این جایزه گردید.
براساس توافق وزارت نفت با دبیر خانه جایزه 
ارزیابی  دوره   نخستین  ایران،   کیفیت  ملی 
نفت  وزارت  مستمر  بهبود  و  سرآمدی  جایزه 
ارزیابی جایزه  با سیزدهمین دوره   ، همزمان 
ملی کیفیت، با حضور ۱6 شرکت از مجموعه  
وزارت نفت  برگزار شد که پس از انجام فرآیند 
ارزیابی،تنها 5 شرکت موفق به اخذ گواهینامه 
و تندیس گردیدند که در این  میان  شرکت 
شرکت  تنها  عنوان  به  اصفهان   استان  گاز 
سطح  در  بار  نخستین  برای  که  است  دولتی 
وزارت نفت و همچنین در سطح کشور موفق 
به کسب تندیس برنزین این جایزه شده است.

در  حضور  برای  اصفهان  استان  گاز  شرکت 

پروژه   ۱2 و  اصالحی  اقدام   56 ارزیابی  این 
از  که  داد  قرار  خود  کار  دستور  در  را  بهبود 
این موارد، اقدامات اصالحی ۱۰۰درصد انجام 
مطلوبی  حد  تا  نیز  بهبود  های  پروژه  و  شده 
اجرایی گردید که مجموعه اقدامات شرکت  و 
عملکرد آن طی دو روز در تاریخ های۱۱ و ۱2 
ارزیابی  ، مورد  ارزیاب خبره   3 آبانماه توسط 
استان  گاز  شرکت  گرفت.مدیرعامل  قرار 
این  از کسب  اظهارخوشحالی  اصفهان، ضمن 
با  تاکنون  این شرکت،  بیان داشت:  موفقیت  
مدیریتصی  نوین  نظام های  توسعه  و  استقرار 
خود  ذینفعان  انتظارات  و  نیازها  به  توجه  و 
عملکردی،  نتایج  و  فرآیندها  بهبود  بر  عالوه 
موفقیت های بسیاری را در سطح شرکت ملی 
ایران و کشور کسب نموده است. معرفی  گاز 
و ارائه اظهار نامه این شرکت به عنوان الگویی 
از  تجلیل  مراسم   در  ها  سازمان  سایر  برای 
این  موید  کیفیت  ملی  جایزه  های  برترین 

موضوع است.
با  علوی  مصطفی  سید 
نفت  وزارت  این که  بیان 
نخستین  برای  امسال 
حضور  جایزه  این  در  بار 
کرد:  عنوان  است  یافته 
در  شرکت ها  ارزیابی 
دیگر  با  رقابتی  فضای 
ملی  سطح  در  شرکت ها 
شرکت هایی  می کند  کمک 
قرار  ارزیابی  مورد  که 
تصویر  بتوانند  می گیرند، 
واقع بینانه تری از خود ارائه 

نمایند.
اهمیت  بر  تاکید  با  وی، 

ارتقا کیفیت و بهره وری در تمامی فرایندهای 
ارزیابی  برگزاری   گفت:   نفت،  صنعت  حوزه 
نفت  وزارت  مستمر  بهبود  و  سرآمدی  جایزه 

فرآیندها  سازی  استاندارد  توسعه  رویکرد  با 
ها  سازمان  وتعالی  تجهیزات  کیفیت  ارتقا  و 
قرار  تأکید  مورد  تعالی  های  مدل  اساس  بر 

گرفته است.

برای نخستین بار در سطح وزارت نفت و کشوری صورت گرفت؛

کسب تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت توسط شرکت گاز اصفهان
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اعالم سهمیه نفت سفید عادي 
دومرحله اي استان البرز

اي  دومرحله  عادي  سفید  نفت  سهمیه 
مشکلي  خانوارها  و  شد  اعالم  البرز  استان 
نخواهند  خود  هاي  خانه  کردن  گرم  براي 

داشت.
معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده 
همزمان  اعالم  از  البرز  استان  نفتي  هاي 
سفید  نفت  پنجم  و  چهارم  مرحله  سهمیه 
سوز  سفید  نفت  خانوارهاي  جهت  عادي 

استان البرز خبر داد.
اکبر نوروزي گفت: بر اساس سهمیه جدید 
دو مرحله اي اعالم شده، خانوارهاي ۱ تا 4 
نفر به مقدار 88۰ لیتر، خانوارهاي 5 نفر به 
باال مقدار ۱32۰ لیتر و خانوارهاي فصلي ) 
مي  لیتر   22۰ مقدار  به  دائم(  غیر  سکونت 
توانند نفت سفید مورد نیاز خود را از محل 
هر  نرخ مصوب  با  و  مربوطه  فروشندگیهاي 

لیتر یکهزار و پانصد ریال دریافت کنند.
نفت  اي  مرحله  دو  اعالم سهمیه  دلیل  وي 
را در پیش بودن فصل  نوبت  این  سفید در 
بیشتر و کاهش  امکان ذخیره سازي  سرما، 
بیان  خانوارها  توسط  سوخت  حمل  هزینه 
سهمیه  از  سري  این  اعتبار  افزود  و  کرد 
کارت  دستگاههاي  روي  بر  سفید  نفت 
پایان  تا  ها حداکثر  فروشندگي  کلیه  خوان 
آذرماه سالجاري بوده و فقط از طریق کارت 
الکترونیکي مختص به هر خانوار عرضه مي 

شود.
در ادامه معاون بازرگاني شرکت ملي پخش 
در  با  البرز گفت  استان  نفتي  فرآورده هاي 
و شرایط  مربوطه  نظر گرفتن شاخص هاي 
جوي استان از ابتداي سال تاکنون در پنج 
براي  سفید  نفت  دریافت  سهمیه  نوبت 
است  یافته  اختصاص  سوز  نفت  خانوارهاي 
مناطق  در  بویژه  خانوارها  سرما  فصل  در  و 
جاده  و  طالقان  شهرستان  کوهستاني 
چالوس مشکلي براي گرم کردن خانه هاي 

خود نخواهند داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از افتتاح و راه اندازی 
مجتمع تفریحی دریایی بندرعباس )معروف به پالژ بانوان( در دهه فجر خبر 
داد. بهروز اکرمی در بازدید از پروژه ساخت مجتمع تفریحی دریایی بندرعباس 
)پالژ بانوان( پیشرفت فیزیکی این پروژه را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: به 
طور کلی عملیات ساخت این مجتمع فعال و روند روبه رشد خوبی دارد که 
طبق اظهار مجری و کارفرمای طرح تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری 
می رسد.وی افزود: این مجتمع تفریحی در ساحل سوروی بندرعباس در 
زمینی به مساحت 9۰ هزار مترمربع اجرا شده است که 5۰۰۰ مترمربع از آن 
ابنیه های سرپوشیده و حدود 72 هزار مترمربع نیز محوطه سازی به صورت 
بوستان و پارک ورزشی است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان تصریح کرد: تاکنون عملیات ساخت ابنیه های سرپوشیده همچون 
ساختمان پالژ بانوان، پالژ آقایان، رستوران، بازارچه و دیگر ابنیه های جانبی و 
تاسیساتی این پروژه تمام شده و تنها مرحله تجهیز این اماکن باقی مانده است.
وی اضافه کرد: همچنین عملیات احداث ابنیه های سر باز همچون استخرهای 
آب شیرین ویژه کودکان و بانوان تکمیل شده و استخر دریایی مخصوص 
بانوان در مرحله نهایی ساخت است.اکرمی در خصوص بخش های مختلف 
این مجتمع، اظهار کرد: رستوران غذاهای دریایی، بوفه، اتاق ماساژ، بدنسازی، 
کافه تریا، دوش، رختکن و قسمت های اداری و تاسیسات از جمله بخش های 
داخلی این پالژ هستند که از سه سیستم تهویه هوا شامل هواساز، تهویه و 
برودتی بهره می برند.وی به اقدامات باقی مانده برای اتمام کامل این مجتمع 
اشاره و اظهار کرد: ساخت زمین های ورزشی در نظر گرفته شده در بوستان و 
پارک این مجتمع شامل زمین اسکیت، تنیس، پیست دوچرخه سواری، زمین 
والیبال، فوتسال و زمین بازی کودکان باقی مانده که باید با همکاری و نظارت 

اداره کل ورزش و جوانان به صورت استاندارد ساخته شوند.

خبر

شورای  رئیس  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
اسالمی باقرشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در فصل های مختلف عمرانی، خدمت گزاری به 

مردم را باالترین شأن این دوره از شورا ذکر کرد.
سلیمان حبیبی، در نشستی که با حضورخبرنگاران، 
فرهنگی-  و  اداری  مالی-  معاونان  و  اعضای شورا 
اجتماعی شهردار برگزار شد، ضمن تاکید بر این 
نکته که شورای دوره چهارم درحالی فعالیت خود 
همواره  اقتصادی  وخیم  شرایط  که  کرد  آغاز  را 
مدیریت  ازجمله  ها  حوزه  همه  آشیل  پاشنه 
شهرداری  و  شورا  مجموعه  موفقیت  بود،  شهری 
به  افزود:  و  را مدیون تالش های مستمر دانست 
استان  عمرانی  اندرکاران  از دست  بسیاری  اذعان 
تهران، اعضای شورای اسالمی باقرشهر در پیگیری 

بسیاری از امور حتی از استان نیز پیشی گرفتند.
اراده  نیروی جوانی، نشاط، تحصیالت عالی،  وی، 
موثر  اصلی  عوامل  جمله  از  را  خدمت  انگیزه  و 
درحرکت بی وقفه به سمت شکوفایی بیش از پیش 
باقرشهر برشمرده و گفت: اعضای شورای شهربه 
اتفاق شهردار، علی رغم همه مشکالت وموانع، با 
عزمی راسخ، سعی بر ایجاد زمینه خدمت رسانی 

افزون برای مردم شریف این خطه داشته اند.
رئیس شورای باقرشهردر بخشی از سخنان خود به 

تشریح تعدادی از طرح های موفق این مجموعه 
باقرشهر  شرب  آب  مدیریت  انتقال  که  پرداخت 
از جنوب غرب استان تهران)اسالمشهر( به حوزه 
آبفای منطقه 6 تهران از آن جمله است. به گفته 
حبیبی، عالوه بر ارتقا و بهبود مدیریت آب منطقه، 
کسب موافقت انتقال آب تهران به باقرشهر و اتمام 
این  توجه  درخور  پیامدهای  از  آن  نخست  فاز 
اوخاطرنشان ساخت:  رود.  می  به شمار  موفقیت 
با توجه به قول مساعد مسؤالن امر،اتمام فاز دوم 
انتقال آب  تا 22 بهمن سال جاری، طرح  پروژه 

تهران را به طور کامل محقق می سازد.
این عضو شورای شهر همچنین با یادآوری شرایط 
نامطلوب آالینده های محیط زیست دره مافتون 
که باعث آزار ساکنان محدوده شرقی باقرشهر شده 
است، از اجرای پروژه ای یک کیلومتری با هدف 

کاستن از اثرات زیان بار آالینده ها خبرداد.
حبیبی، پروژه کمربند غربی باقرشهر را مورد اشاره 
قرارداده و اظهارداشت: این طرح که هم اکنون با 
اختصاص اعتباری بالغ بر۱3 میلیارد تومان درحال 
اجراست نقش بسیارمهمی در کاهش بارترافیکی 

محور شهید رجائی خواهد داشت. 
تهران  وشهرداری  زهرا  بهشت  تعهدات  پیگیری 
چهارراه  غیرهمسطح  تقاطع  احداث   به  نسبت 

باقرشهر، تالش برای ایجاد و راه اندازی کلینیک 
بهداشتی- درمانی دی درساختمان قدیم شهرداری 
خانه  و  زورخانه  تاسیس  چون  هایی  طرح  و 
پارک  نشانی،  آتش  امکانات  ارتقای  ژیمناستیک، 
طبیعت، آبیاری مکانیزه، توسعه فضای سبز و... از 
جمله مواردیست که بنابر اظهار وی، شورای شهر 
شهروندان  رضایت  برجلب  سعی  آنها،  تصویب  با 

داشته است.
رئیس شورای باقرشهر همچنین ضمن قدردانی از 
همراهی مستمر خبرنگاران با این مجموعه، گفت: 
تعامل  خبرو  اصحاب  دلسوزانه  حضور  قدرمسلم 
ارزنده آنها با این مجموعه مدیریت شهری ، نقش 
به سزایی در پیشبرد امور داشته است و البته در 
این مسیر، نقدهای سازنده و منصفانه می توانند 

راهگشای بسیاری از مشکالت باشند.
همچنان  خبرنگاران  نمود  امیدواری  ابراز  حبیبی 
و  شورا  وضعف،  قوت  نقاط  دقیق  شناسایی  با 
شهرداری باقرشهر را در انجام وظایف محوله یاری 

رسانند.
تجلیل وقدردانی ازخبرنگاران با تقدیم لوح وهدایا، 
پایان بخش نشست دوساعته ای بود که به همت 
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر 

ترتیب داده شد. 
تاکید  ضمن  نشست  دراین  است  ذکر  به  الزم 
روابط  مدیر  پور،  اشرفی  مهدی  ارزنده  برنقش 
عمومی شهرداری و شورای شهر باقرشهر در ایجاد  
از وی  اصحاب خبر،  با  و صمیمی  تعامل سازنده 

قدردانی شد.

رئیس شورای اسالمی باقرشهر یادآورشد:

خدمت گزاری به مردم، شأن شورای چهارم
نقد منصفانه، راه گشاست

دادنامه
 

پرونده کالسه 94۰9982۱۱5۱۰۱364 شعبه ۱۰24 دادگاه کیفری 2 تهران دادنامه 
95۰9972۱874۰۱۰55             شاکی : نجیب نعیمی فرزند محمد نعیم 

متهمین : ۱- خان محمد انصاری 2- احمد شاه انصاری 3- ساحل انصاری 4- شفیع 
انصاری 5- مشتاق احمدی  اتهام : ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه 
در خصوص ۱- خان محمد انصاری 2- شیخ انصاری فرزند خان محمد 3- احمد شاه 
انصاری فرزند خان محمد 4- ساحل ) سهیل ( انصاری فرزند خان محمد 5- مشتاق 
احمدی فرزند بسم اله 6- نجیب نعیمی دایر بر ردیف اول تا چهارم دایر بر مشارکت در 
ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت نجیب نعیمی و ردیف پنجم دایر بر تهدید 
با چاقو موضوع شکایت نجیب نعیمی ردیف ششم دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
موضوع شکایت خان محمد انصاری با توجه به محتویات پرونده گواهی های پزشکی 
قانونی تحقیقات معمول اظهارات متهمین و پذیرش درگیری از ناحیه ایشان و دفاعیات 
بالوجه ایشان و عدم حضور متهم ردیف پنجم با وصف ابالغ و کیفر خواست صادره 
از دادسرای ناحیه ۱2 تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم 
بوده و مستندا بمواد 6۱7 قانون تعزیرات و 448-449-7۰9-7۱۰-7۱4 قانون مجازات 
اسالمی متهمان ردیف اول و دوم و سوم و چهارم را مشترکا بپرداخت شش هزارم دیه 
کامله بابت کبودهای اطراف چشم راست و چپ صورت و یک سی ام از یک صدم دیه 
بابت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست چپ و نیم صدم دیه بابت حارصه سمت 
راست خلف تنه و یک و نیم صدم دیه  بابت حارصه های سمت راست فک تحتانی 
و حارصه سمت راست گردن و نیم صدم دیه بابت ارش تورم چشم چپ و سه هزارم 
دیه بابت کبودی آن و یک صدم دیه بابت ارش خونریزی ملتحمه چشم چپ و تورم 
شبکیه چشم چپ و چهار صدم دیه بابت شکستگی بینی که التیام یافته و ده صدم 
بابت شکستگی هاشمه استخوان کاسه چشم چپ ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم در 
حق نجیب نعیمی محکوم می نماید و متهم ردیف ششم نجیب نعیمی را نیز بپرداخت 
شش هزارم دیه بابت سیاه شدگی زیر چشم چپ و سه صدم دیه بابت حارصه های 
پلک فوقانی چشم چپ و سمت راست و چپ بینی و نیم صدم دیه بابت ارش خونریزی 
زیر ملتحمه چشم چپ و یک صدم دیه باب دامیه ران راست در حق خان محمد 
انصاری محکوم می نماید و متهم ردیف پنجم را هم به اتهام تهدید با چاقو بتحمل شش 
ماه حبس تعزیری و 2۰ ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره حضوری 
محسوب و ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد رای صادره 
نسبت به مشتاق احمدی   غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع 

و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
400633/م الف    رییس شعبه 1024 کیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

آگهی ماده سه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای رحیم کریمی نیالوره فرزند کریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  ۱۰9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به زمین 
اسداله بیگی که از آقای عبداله عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 92 – ۱82  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی ۱3956۰3۱6۰۰7۰۰۰53۱  مورخ 26 / 4 / 95 ، 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه ودکاکین به مساحت 5۰ / 262  متر مربع 
به نام آقای رحیم کریمی نیالوره صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
عبداله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنان  
چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای رحیم کریمی نیالوره صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 22 / 8 /   ۱395 تاریخ انتشار دوم7 / 9 / ۱395 

آگهی ماده سه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
از  را  عادی خود  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  فرزند محمد  مرادی  فرهاد  آقای 
پالک ۱59و۱6۰  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به 
زمینخوگالن که از آقای عادل مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه  9۱ – 6۰7  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱3946۰3۱6۰۰7۰۰۱۰34 مورخ 2۰ / 4 / 
94 ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۱7 / ۱35  متر مربع به 
نام آقای فرهاد مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمود 
غفوری و سعیدامینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله ۱5روز آگهی 
می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای فرهاد مرادی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 22 / 8 /  ۱395   تاریخ انتشار دوم 7 / 9  / ۱395

دادنامه 

بتاریخ 95/8/۱۰ پرونده کالسه 95۰699/۱۱63 دادنامه 95۰9972۱8۰3۰۱292 
شاکی : عبدالحسین حیدری فرزند محمد با وکالت حمید بادله فرزند عبداله 

متهم : مصطفی خادمی فرزند هوشنگ بنشانی مجهول المکان 
اتهام : کالهبرداری 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام مصطفی خادمی فرزند هوشنگ دایر بر کالهبرداری موضوع شکایت 
عبدالحسین حیدری فرزند محمد با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب ناحیه ده تهران مبایعه نامه ای که کپی آن در برگ ششم پرونده پیوست شده 
است هر چند از نظر نام متهم که مصطفی است و تاریخ آن مبهم است پاسخ استعالم 
بعمل آمده از راهور که پالک انتظامی را مربوط به سمند اعالم نموده ولی در بیع نامه 
خودروی 2۰6 قید شده است و اظهارات مالک خودروی سمند در برگهای 22 و 23 
و عدم دسترسی به متهم و عدم ارائه هر گونه دفاع علم به وقوع بزه حاصل می شود 
لذا مستندا بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری 
مشارالیه را به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون تومان جزای 
نقدی و رد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
400637/م الف    رییس شعبه 1163 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 

بتاریخ 95/8/۱۰ پرونده کالسه 95۰7۰7/۱۱63 دادنامه 95۰9972۱8۰3۰۱29۰ 
شاکی : وینا غفاری هریوند فرزند ابوطالب 

متهم : سهیل حسین زاده فرزند رسول بنشانی مجهول المکان 
اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع                رای دادگاه 

در خصوص اتهام سهیل حسین زاده مبنی بر تحصیل مال نامشروع بمبلغ یازده میلیون 
ریال موضوع شکایت وینا غفاری هریوند با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه دو تهران پرینت ماخوذه از حساب شاکی پاسخ استعالم بعمل 
آمده از شرکت همراه اول راجع به مالک سیم کارتی که شارژ دریافت نموده است و 
عدم دسترسی به متهم و عدم ارائه هر گونه دفاع علم به وقوع بزه حاصل می شود لذا 
باستناد بماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری مشارالیه 
را بتحمل شش ماه حبس و رد وجه مذکور در حق شاکی محکوم می نماید راي صادره 
غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
400636/م الف    رییس شعبه 1163 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

آگهی در خواست حصروراثت

این  تیر فرزند حسن به شرح در خواستی که به شماره 3/95/295  آقای حسین 
شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحومه صدیقه اکبری فرزند حسین به شماره شناسنامه 6صادره از بهشهر در تاریخ 
۱394/8/۱3 در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده وورثه / وراث حین 

الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
۱حسن تیر فرزند یحیی به شماره شناسنامه 3۰۰ تاریخ تولد ۱329 محل صدور بهشهر 

نسبت با متوفی همسر متوفی 
2حسین تیر فرزند حسن به شماره شناسنامه 37 تاریخ تولد ۱355 محل صدور بهشهر 

نسبت با متوفی پسر متوفی 
3- قاسم تیر فرزند حسن به شماره شناسنامه 9۰75 تاریخ تولد ۱357 محل صدور 

بهشهر نسبت با متوفی پسر 
4 یحیی تیر فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱۰46 تاریخ تولد ۱36۱ محل صدور 

بهشهر نسبت با متوفی پسر
5 علی تیر فرزند حسن به شماره شناسنامه 2۱7۰۰44787 تاریخ تولد ۱368 محل 

صدور بهشهر نسبت با متوفی پسر 
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواد شد

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر 
م.الف 95۰6۰6

اداره کار استان تهران 

 شکایتی بر علیه متهمین حسن صورت و محسن بهرامي  دایر بر عدم ارائه مدارک 
و اطالعات به بازرسي اداره کار   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱6۱ دادگاه کیفري 2 تهران واقع در 
تهران-  خ اشرفی اصفهانی  نبش نیایش   مجتمع قضایی  قدس ارجاع و به کالسه 
94۰998۰28۰۱۰۱۰۰5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/۱۰/8 و ساعت 9/۰۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 
4۰۰6۱8/م الف                    

مدیردفتر دادگاه کیفري 2 شعبه 1161 مجتمع قضایی قدس تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 94۰9982۱35۱۰۰56۱ شعبه ۱۰24 دادگاه کیفری 2  تهران دادنامه 

95۰9972۱874۰۱۰56
شاکی : امیر آخوند فرزند محمد    متهم : مجتبی اسکندری 

اتهام ها : ۱- سرقت مستوجب تعزیر 2- تهدید با چاقو         رای دادگاه 
در خصصو اتهام مجتبی اسکندری دایر بر سرقت با وسیله قرار دادن  و تهدید با چاقو 
با توجه به محتویات پرونده تحقیقات معمول شکایت امیر آخوند  و با توجه بعدم احراز 
موضوع تهدید با چاقو جهت سرقت و خروج موضوعی نوع اتهام از عنوان ماده 656 قانون 
تعزیرات و با توجه به کیفر خواست صادره و عدم حضور متهم با وصف ابالغ و با انطباق 
عمل با ماده 656 قانون تعزیرات نامبرده را بتحمل دو سال حبس تعزیری و 2۰ ضربه 
شالق تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
400634/م الف    رییس شعبه 1024 کیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

حصر وراثت

خانم مینو صائب  به شماره شناسنامه ۱392 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده 3۱3/26۰۱/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عزت رشیدی  به شماره شناسنامه5۰9  در تاریخ95/2/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به

 ۱-  مهدی صائب  ش ش 968    صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند
 2-  مینو صائب  ش ش ۱392  صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند
 3-  مینا صائب  ش ش ۱۰46    صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه 

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/95681   رییس شعبه 2601 شورای حل اختالف مجتمع شماره 27 تهران 

دادنامه

شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه   95۰99884643۰۰۱38 کالسه  پرونده 
جوانرود)۱۰۱جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95۰997846۱3۰۰464

خواهان: خانم زمانه ابراهیمی  فرزند محمد به نشانی: جوانرودخ سعدی کوی گلستان 
33شهید عنایت محمدیان منزل مرحوم محمدسعید ابراهیمی ۰9۱829۰۱858

متهم : آقای عبدالوهاب چراغی  فرزند عبدالکریم  به نشانی: مجهول المکان
خواسته: ترک  انفاق                    رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای  عبدالوهاب چراغی  فرزندعبدالکریم  4۰ساله دائر بر ترک 
انفاق همسر شرعی و قانونی خود بنام خانم زمانه ابراهیمی دادگاه با عنایت به اوراق 
پرونده خصوصا شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی اظهارات شهود تعرفه شده 
از سوی شاکی عدم حضور متهم در تمامی جلسات دادرسی ومتن کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب جوانرود بزه انتسابی را بر متهم محرز دانسته و 
مستند به ماده 53 قانون حمایت خانواده و ماده ۱9 قانون مجازات اسالمی متهم 
را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب 
و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه 

میباشد.
رئیس دادگستری و دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود- خسروآبادی 

رونوشت برابر اصل و ادرایست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود 
)101جزایی سابق ( – اسعد محمدی

دادنامه 

پرونده کالسه 94۰998۰246۰۰۱۰7۰ شعبه ۱۱69 دادگاه کیفری 2 تهران دادنامه 
95۰9972۱8۰9۰۱۰۱۰

شاکی : عادل عبدلی دالور فرزند علی پاشا                    متهم : حسن رضائی 
اتهام : صدور گزارش خالف واقع             رای دادگاه 

در خصوص اتهام انتسابی مبنی بر اظهارات خالف واقع به حسن رضایی فاقد مشخصات 
بیشتر موضوع شکایت عادل عبدلی دالور فرزند علی بشرح منعکس در پرونده دادگاه با 
توجه به شکایت شاکی خصوصی تحقیقات معموله و کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی تهران بزهکاری وی را محرز دانسته  باستناد ماده ۱4 قانون اصالح صدور چک 
مصوب ۱382 ناظر بماده 7 همان قانون مشارالیه را به شش ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع 

و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
400635/م الف    دادرس شعبه 1169 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم حمید چراغی علمی فرزند محمد علی که حسب شکایت دانشگاه 
آزاد اسالمی اراک به اتهام جعل مدرک تحصیلی و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب 
این دادگاه می باشد وفق ماده 344قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در 
وقت رسیدگی 95/9/28 روز یکشنبه راس ساعت 8/3۰ صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ 

آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید . م.الف 95۰6۰4 
سید محمد حسینی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی مفقودی

شماره  به  سفید  رنگ  ۱394به  4۰5TU5SIXمدل  پژو  ماشین  سبز  برگ 
شاسی شماره  ۱64B۰۰۱7969و  موتور  شماره  34-433ص77به  انتظامی 
NAAM3۱FEOFK7۰94۰6به نام سید بنیامین رضی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
شهرستان دزفول  

صعب  و  خاص  بیماران  هماهنگی  شورای  مسئول 
آمادگی  اعالم  به   اشاره  با  کرمانشاه  استان  العالج 
در  زمین  مربع  متر  هزار  دو  اهدای  برای  خیر  یک 
صورت  در  گفت:  رضا)ع(،  امام  بیمارستان  اطراف 
تحویل این زمین برنامه داریم تا در آن اقامت سرای 

بیماران خاص و صعب العالج بسازیم.
 حسین بیگلری در کارگروه شورای بیماران خاص 
بیان  با  شد،  برگزار  استانداری  محل  در  که  استان 
اینکه شورای شهر کرمانشاه نیز آمادگی کامل خود 
را در این زمینه اعالم کرده است، گفت: بیمارانی که 
محلی  به  نیاز  می آیند  کرمانشاه  به  از شهرستان ها 
برای اقامت دارند و به همین علت نیاز است تا اقامت 
سرایی به ویژه در کنار بیمارستان امام رضا)ع( که 
احداث  است،  سرطانی  بیماران  رادیوتراپی  مرکز 

شود.
بیمار   5۰۰ و  هزار   37 وجود  به  اشاره  با  بیگلری 
خاص در استان، گفت: خوشبختانه بیماران استان 
عمده  و  ندارند  درمان  بحث  در  آنچنانی  مشکل 
مشکل آنها بحث تامین معیشت است و واقعا اکثر 

بیماران ما غذا و نان شب ندارند که بخورند.
بیماران  این  درمان  فکر  به  تنها  نباید  افزود:  وی 
باشیم و درکنار بحث پیگیری درمان و هزینه های 

این  معیشت  فکر  به  باید  آنها 
اینصورت  در  و  باشیم  نیز  بیماران 
جواب  درمانی  اقدامات  که  است 

می دهد.
تشکیل  به  اشاره  با  بیگلری 
زیرمجموعه  در  انجمن هایی 
خاص  بیماران  هماهنگی  شورای 
حاضر  حال  در  گفت:  استان، 
بیماران  انجمن  مانند  انجمن هایی 
سرطانی، دیابت، هموفیلی، ام اس، 
تاالسمی و بیماران کلیوی در زیر 
و  بوده  فعال  شورا  این  مجموعه 
خدمات رسانی به بیماران را انجام 

می دهند.
صعب  و  خاص  بیماران  هماهنگی  شورای  مسئول 
العالج استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه 23 تا 
3۰ آبان ماه هفته حمایت از بیماران کلیوی است، 
گفت: در این هفته برنامه های ویژه ای تدارک دیده 
شده که از جمله آنها می توان به بازدید فرمانداران 
از بخش های دیالیز هر شهرستان و تشکیل جلسه 
با نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه 
بیماران  مشکالت  تشریح  و  کار  گزارش  ارائه  برای 

کلیوی اشاره کرد.
روز  مناسبت  به  همچنین  کرد:  تصریح  بیگلری 
جهانی دیابت در روز 27 آبان ماه برنامه ویژه ای راس 
ساعت ۱6 در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان با حضور سام درخشانی به عنوان یکی از 

حامیان بیماران دیابتی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: در کنار این برنامه اتوبوس دیابت 
دیابت  تست  افراد  از  و  شده  مستقر  محل  در  نیز 
می گیرد و در کنار آن نمایش عروسکی هم در این 

محل برگزار می شود.

ساخت اقامت سرای بیماران »خاص« و »صعب العالج« در کرمانشاه
در  گاز  ملی  شرکت  گفت:  مازندران  استاندار   
کرده  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   3۰۰ مازندران 

است.
آئین  در  جلودار«  فالح  »ربیع  ایسنا،  از  نقل  به 
بخش  بشم  بیرون  روستای   ۱6 گاز  از  بهره برداری 
نفت  وزیر  معاون  حضور  با  که  چالوس  مرزن آباد 
کانون  به عنوان  روستاها  این که  بیان  با  شد،  برگزار 
از  یکی  کرد:  اظهار  اهمیت هستند،  با  بسیار  تولید 
به  مناسب  خدمت رسانی  دولت  اصلی  سیاست های 

مناطق محروم و نقاط دور افتاده است.
وی با اشاره به این که در دولت تدبیر و امید به تعداد 
از  زیربنایی  خدمات  مازندران  روستاهای  از  زیادی 
جمله گاز ارائه شد، گفت: در بخش جلگه ای استان 
هیچ روستایی بدون گاز نیست و 88.3 درصد کل 

روستاهای مازندران گازدار هستند.
در  تأخیری  اگر  کرد:  تصریح  مازندران  استاندار 
خدمات رسانی به برخی روستاها وجود دارد به لحاظ 
بودن است وگرنه حق همه روستاهای  صعب العبور 

استان است که خدمات مناسب ارائه شود.
فالح با اشاره به سرمایه گذاری 3۰۰ میلیارد تومانی 
مازندران  افزود:  تاکنون،  استان  در  گاز  شرکت 

به عنوان یکی از استان های پیشرو در انقالب اسالمی 
مطرح است و هم اکنون نیز در دفاع از حرم پیشتاز 

این امر است.
استان   در  روستایی   هیچ  این که   بر  تأکید  با  وی 
خدمات  از  دوردست  در  گرفتن  قرار  به علت  نباید 
بی بهره بماند، خاطرنشان کرد: امکانات الزم باید در 

این مناطق در حوزه اقتصادی به وجود آید.
این  در  هم اکنون  این که  بیان  با  مازندران  استاندار 
خوبی  اقدامات  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  استان 
میزان  دهیاری ها  در  افزود:  است،  گرفته  صورت 
برابر سال های  اعتبار در طول سه سال گذشته  4 

قبل بوده است.
از راه های  از ۱۰۰۰ کیلومتر  از آسفالت بیش  فالح 
روستایی خبر داد و گفت: زیرساخت های استان در 
باید  رفاهی  و  اشتغال  جمله  از  مختلف  زمینه های 

شناسایی شود.
طرح  در  مازندران  استان  این که  به  اشاره  با  وی 
تحول سالمت همه روستاهای خود را از این نعمت 
برخوردار کرده است، اظهار کرد: اعتقاد بر این است 
این خدمات حق روستائیان است و تأخیر در کارها 

به علت شرایط زمانی و آب و هوایی است.

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی شرکت گاز در مازندران

افتتاح پالژ بانوان بندرعباس در دهه فجر امسال
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احضار متهم
 

در پرونده کالسه ۱/92۰266ب شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران ) اوین 
( شاهرخ مالکي فرزند ناصر باتهام انتقال مال غیر و جعل  تحت تعقیب می باشد نظر 
باینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله در اجرای مقررات ماده ۱74 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 
400628/م الف     بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 33 تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

در خصوص دعوی مهدیه بهزادی بطرفیت علی مهدوی بخواسته مطالبه وجه و تامین 
خواسته که مقید به وقت رسیدگی مورخه 95/۱۰/۱9 ساعت ۱۰ تعیین گردیده است 
با توجه به درخواست خواهان و دستور ریاست محترم شعبه و با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده و به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده ضمن حضور در دفاتر دادگاه و دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمایم مراتب وقت رسیدگی به نامبرده ابالغ شود م. الف 95/754 
مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگاه تنکابن یزدانی

آگهی 

آقای جلیل موسوی شما در پرونده کالسه 94۰85۰/دا  متهم هستید به عدم رعایت 
نظامات کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به شاکی آقای فرامرز خاکنه 
حسب دالیل موجود در پرونده از تاریخ نشر این آگهی به مدت یکماه می توانیدبا حضور 
در این شعبه از اتهام خود دفاع کنید در غیر اینصورت برابر قانون اتخاذ تصمیم خواهد 
شد ضمنا وفق ماده ۱9۰ ق آ د ک شما میتوانید یک وکیل به همراه داشته باشیدم. 

الف 95/757
 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن – محمد میرزایی 

حقانشعاببرقازابتدایسالآیندهافزایشمییابد
معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه قیمت انشعاب برق امسال 49 
درصد افزایش داشته است گفت : قیمت انشعاب برق از ابتدای سال آینده 

باز هم افزایش خواهد یافت.
محمدرضا حقی فام با اشاره به اینکه طبق مجوزی که دولت به وزارت نیرو 
داده است قیمت انشعاب برق تا 5 سال افزایش خواهد یافت تا به قیمت 
تمام شده برسد، گفت: متوسط رشد قیمت انشعاب برق در سال جاری در 
کشور 49 درصد بود،بنابراین رشد قیمت انشعاب برق تا 4 سال دیگر ادامه 

می یابد و این اقدام از ابتدای سال آینده باز هم تکرار خواهد شد.
حقی فام تأکید کرد: طبق بررسی های صورت گرفته در مورد هزینه های 
انشعاب برق در سراسر کشور به این نتیجه می رسیم که دولت برای این 
موضوع سوبسید می دهد به طوری که این سوبسید در خوزستان برای هر 

مشترک 4.5 میلیون تومان است. 
به گفته وی، در شهرهای بزرگ و کالن شهرها هزینه ای که برای انشعاب 

برق دریافت می شود زیر 4۰ درصد قیمت تمام شده است.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پاسخ به این سؤال که گفته می شود برخی 
نمایندگان مجلس طرح انحالل توانیر را مطرح کرده اند، گفت: از این خبر و 

اصل آن هیچ اطالعی ندارم.
وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری طرحی در حال اجراست که از آن با 
عنوان اطلس آسیب پذیری برق ایران یاد می شود، عنوان کرد: این طرح به 
صورت پایلوت در شمال کرمان و برای مقاوم سازی مقابل زلزله و حوادث 

طبیعی در دست اجرا قرار گرفته است.
حقی فام با اشاره به کنتورهای هوشمند گفت: با نصب کنتورهای دیجیتال 
و هوشمند امکان بررسی همه فعالیت ها و پایش آن فراهم می شود و طبق 
برنامه ریزی های انجام شده قرار است که 3۰ میلیون کنتور را هوشمند 
کنیم. در بخش بهره برداری نیز طرح افزایش ایمنی مردم و پرسنل اجرا 

خواهد شد تا خسارت ها به حداقل برسد.

نهاییشدنقرارداد3۱2پستبرقتاماهآینده
مدیرعامل توانیر از نهایی شدن قرارداد 3۱2 پست تا نهایتا یک ماه آینده 

خبر داد.
آرش کردی در خصوص آخرین وضعیت قرارداد 3۱2 پست برق گفت: در 
حال حاضر این قرارداد از طریق مناقصه در حال انجام است و به محض 

این که بانک مرکزی شرایط را اعالم کند این قرارداد نهایی خواهد شد.
وی پیش بینی کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته تا کمتر از یک ماه آینده 

تکلیف این قرارداد مشخص می شود.
مدیر عامل توانیر با بیان این که چهار شرکت در بخش های مختلف برنده 
این مناقصه خواهند بود، ادامه داد: در صنعت برق باید مطالعات کافی برای 

انجام این قرارداد صورت بگیرد.
کردی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون تفاهم نامه های توانیر و وزارت 
نیرو به انعقاد قرارداد منجر نشده است، اظهار کرد: این مساله یک امر 
طبیعی در سراسر دنیا است به دلیل این که تا زمان به وجود نیامدن اعتماد 

بین دو کشور قطعا قرارداد نیز منعقد نمی شود.
وی در خصوص نگرانی های بخش خصوصی درباره ی قرارداد یونیت، گفت: 
به طور قطع تدابیر الزم برای این مساله از سوی وزارت نیرو و شرکت های 
زیرمجموعه آن در حال انجام است به همین دلیل انتظار می رود که همه 

این کارها در این زمینه سنجیده پیش رود.
چندی پیش غالم رضا خوش خلق مدیر عامل برق منطقه ای تهران نیز در 
خصوص آخرین وضعیت واگذاری 3۱2 پست فوق توزیع، گفت: رویکرد 
براین بود که این پست ها به شرکت های خارجی واگذار شود و بنا بر این 
گذاشته شده بود کل 3۱2 پست به صورت یکجا صورت بگیرد، اما بعد از آن 
قرار بر این شد که در پنج مرحله 2۰۰ میلیون دالری فاینانس انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مرحله ی اول مناقصه که 67 دستگاه پست بود 
با تقاضای 97 شرکت صورت گرفت که پس از بررسی از این تعداد شرکت 

36 شرکت قابل قبول انتخاب شدند.
خوش خلق با بیان این که نهایتا بعد از بررسی های به عمل آمده 2۰ شرکت 
مدنظر قرار گرفتند، بیان کرد: ۱۰ شرکت در مرحله اول برای شرکت در 
مناقصه حضور به عمل آوردند که از این تعداد دو شرکت به دلیل نپذیرفتن 
شرایط مناقصه که یکی از آنها استفاده 5۱ درصدی از تجهیزات داخلی 

بود، حذف شدند.
به گفته مدیر عامل برق منطقه ای تهران باالترین امتیاز فنی را یک شرکت 
که قبول کرد بیش از 5۱ درصد تجهیزات داخلی استفاده کند، انتخاب شد. 
مرحله بعد نیز کشف قیمت بود که این مرحله نیز به انجام رسید و در حال 
حاضر منتظر اعالم شرایط فاینانس از سوی بانک مرکزی برای نهایی شدن 

نتیجه مناقصه هستیم.

نماینده شرکت حفاری روسی: 

آمادهتوسعهمیادیننفتیایرانهستیم
نماینده شرکت بین المللی حفاری روسیه گفت: ایران و روسیه رابطه 
دوستانه ای در زمینه های سیاسی و اقتصادی دارند و ما نیز بر اساس آن 
تمایل داریم در طرح های نفت و گاز ایران و توسعه میادین نفتی خوزستان 

فعالیت کنیم.
›نیکوالی‹ اظهارکرد: ایران و روسیه روابط دوستانه ای با یکدیگر داشته و 
ما نیز با تکیه بر این روابط می توانیم در بخش صنعت با این کشور ارتباط 

خوبی درجهت اجرای پروژه های حفاری داشته باشیم.
وی افزود: ایران کشور رو به پیشرفتی بوده و سابقه زیادی در بخش صنعت 
نفت و گاز دارد و ما نیز در بخش نفت و گاز و حفاری چاه های نفتی 
بخصوص در خشکی تخصص باالیی داریم وسعی داریم این تخصص را در 

این کشور بکار بگیریم.
نماینده شرکت بین المللی حفاری روسیه ادامه داد: در روزهای گذشته 
چندین بار از نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت خوزستان بازدید کرده و سعی 

داریم از این تجهیزات برای پروژه های خود استفاده کنیم.
وی بیان کرد: پیش ازاین نیز شش بار به ایران سفر کرده و با دستاوردهای 

نفت و گاز این کشور آشنا شده ایم.
نیکوالی تصریح کرد: امید داریم که بتوانیم درایران سرمایه گزاری کنیم و 

در پروژه های نفتی حضوری پر رنگ داشته باشیم.
وی اظهار کرد:باتوجه به دستاوردهای جدیدی که در این نماشگاه توسط 
صنعت گران ایرانی ارائه شده ، می توانیم در زمینه تامین نیازهای خود 

اقدام کرده و در ایران کار کنیم.
نماینده شرکت بین المللی حفاری روسیه ادامه داد: محصوالت شرکت ما از 
کیفیت خوبی برخوردار است چرا که کار خوب برای ما اهمیت ویژه ای دارد 

و می توانیم رقیب خوبی برای شرکت های خارجی باشیم.
هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت در خوزستان 
روز دوشنبه ۱7 آبان ماه با حضور معاون وزیر نفت و جمعی از مسئوالن 
عالی رتبه وزارت نفت و شرکت های تابعه نفتی در خوزستان و سراسر 
کشور آغاز بکار کرد و تا 2۰ آبان ماه در محل نمایشگاه های بین المللی 

اهواز برپا است.

صادراتنفتومیعاناتایراندر
دومینماهمتوالیکاهشمییابد

در حالی که تقاضا برای خرید نفت در اروپا شاهد 
کاهش فصلی است، یک منبع آگاه گفت، صادرات 
نفت خام ایران در ماه نوامبر با 7.5 درصد افت به پایین 

ترین رقم در 4 ماه گذشته خواهد رسید. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که تقاضا 
برای خرید نفت در اروپا شاهد کاهش فصلی است، یک 
منبع آگاه گفت، صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر 
با 7.5 درصد افت به پایین ترین رقم در 4 ماه گذشته 

خواهد رسید.
صادرات نفت ایران معموال در ماه های اکتبر یا نوامبر 
هر سال با کاهش مواجه می شود که  ناشی از به اوج 
رسیدن عملیات تعمیرات در پاالیشگاه های اروپا و 
آسیاست. صادرات نفت خام و میعانات ایران پس از 
لغو تحریم ها در ماه سپتامبر به حداقل 2.6۰ میلیون 
بشکه در روز رسید که باالترین رقم در 5 سال گذشته 

محسوب می شد.
به گفته یک منبع آگاه، فروش نفت خام و میعانات 
ایران در ماه نوامبر برای دومین ماه متوالی کاهش 
خواهد یافت و به 2.37 میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید. این رقم در ماه اکتبر به 2.56 میلیون بشکه 
رسیده بود. به گفته این منبع آگاه، صادرات نفت خام 
و میعانات ایران در ماه نوامبر در مقایسه با یک سال 
قبل ۱۱8 درصد افزایش خواهد داشت. مدیر شرکت 
ملی نفت ایران هفته گذشته گفت، تولید فعلی نفت 
ایران تقریبا 4 میلیون بشکه در روز است و صادرات 

این کشور به 2.4 میلیون بشکه در روز رسیده است.
صادرات نفت خام و میعانات ایران به آسیا در ماه جاری 
احتماال به ۱.93 میلیون بشکه در روز خواهد رسید 
که حدود ۱۰۰ هزار بشکه باالتر از ماه اکتبر است، اما 
صادرات به اروپا از 6۱3  هزار بشکه ماه قبل به 433 
هزار بشکه در روز خواهد رسید. به طور معموال، امارات 
هر ماه روزانه حدود 5۰ تا ۱45 هزار بشکه میعانات 
از ایران خریداری می کند، اما این ماه برای اولین بار 
در طی حداقل 2 سال گذشته، هیچ محموله ای از 

میعانات ایران به خاورمیانه ارسال نخواهد شد.

هیاتگازپرومبهایرانسفرمیکند
در جریان مذاکرات امیرحسین زمانی نیا معاون امور 
بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و ویتالی مارکلوف 
معاون شرکت گاز پروم روسیه، اعالم شد که هیاتی از 
کارشناسان ارشد این شرکت برای گسترش همکاری ها 

در این حوزه به تهران سفر می کند.
به گزارش ایرنا، در این مذاکرات که روز جمعه در 
حاشیه آخرین روز نشست نفتی مسکو انجام گرفت، 
زمان سفر هیات شرکت گاز پروم به ریاست مارکلوف 

به ایران هفته اول دسامبر )۱۱ تا 6 آذر( اعالم شد.
هدف از این برنامه، ادامه مذاکرات برای همکاری در باره 
پروژه های گازی از جمله توسعه یک میدان در خلیج 

فارس و مایع سازی )ال.ان جی( است.
بیشتر  های  فرصت  از  استفاده  برای  ریزی  برنامه 
همکاری در حوزه های مربوط به این بخش از صنایع 
نفتی و تشکیل کارگروه مشترک کارشناسان ایرانی و 

گاز پروم نیز در گفت وگوها پیگیری می شود.
همچنین گازپروم برای مشارکت در ایجاد تاسیسات 
مایع سازی گاز با همکاری شرکت های مختلف از 
جمله آلمانی در ایران ابراز عالقه کرده که قرار شد، 
مجموعه محورهای مورد نظر در مذاکرات پیش روی 

هیات روسی در تهران بررسی شود.
در  نفتی  ساالنه  المللی  بین  اجالس  چهارمین  در 
مسکو با محور استخراج، تولید و فناوری ها، مقام ها 
از جمله  از کشورهای مختلف  ارشد  و کارشناسان 
جمهوری اسالمی ایران، مسائل مختلف در این حوزه 
را بررسی کردند و در حاشیه آن نیز مذاکرات دو جانبه 

انجام دادند.
زمانی نیا در سخنان خود در این نشست اعالم کرد: 
برنامه های جمهوری اسالمی ایران برای توسعه صنایع 
نفت و گاز متکی به توانمندی بومی و بهره گیری از 

فناوری های روز در این عرصه است.

قیمتنفتکاهشیافت
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 7 سنت کاهش به 

45 دالر و 77 سنت رسید. 
بر اساس این گزارش، در حالی که بازار مجددا بر 
روی مازاد عرضه موجود متمرکز شده و اگر اوپک و 
سایر تولید کنندگان توافقی روی کاهش قابل توجه 
تولید صورت ندهند، انتظار نمی رود این مازاد عرضه 

فروکش کند، قیمت نفت کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
دیروز با 7 سنت کاهش به 45 دالر و 77 سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز به دلیل تضعیف تقاضا در 
این کشور ۱۰ سنت کاهش داشت و به 44 دالر و 56 

سنت رسید.
بانک آمریکایی جفریز روز جمعه اعالم کرد: »این هفته، 
تقاضا برای هم بنزین و هم گازوئیل آمریکا کاهش یافت 

و به ترتیب به منفی 2.۱ و مثبت ۰.9 درصد رسید.«
تجار گفتند مازاد عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی 
که در طی بیش از 2 سال گذشته بر بازار حاکم بوده، 

عامل تضعیف قیمت ها بوده است.
بانک ای ان زد روز جمعه اعالم کرد: »در حالی 
که تمرکز بازار مجددا روی رشد عرضه برگشته 
داشت.  کاهش  دیروز  خام  نفت  قیمت  است، 
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده که به دلیل 
باز  است  ممکن  ها  قیمت  رویه  بی  عرضه  رشد 
هم کاهش یابد، مگر اینکه اوپک به میزان قابل 

توجهی عرضه را کاهش دهد.«

خبرخبر

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
گاز گفت: سیاست گذاری شرکت ملی گاز 
بر این است که گازکشی به روستاها را به 

9۰ درصد برساند.
مدت  در  کرد:  اظهار  عراقی  رضا  حمید 
فعالیت های  امید  سه سال دولت تدبیر و 
این  در  و  بوده  بی نظیر  گاز  ملی  شرکت 
مدت ۱۰ ایستگاه تقویت فشار گاز به بهره 
ایستگاه  تعداد  که  حالی  در  رسید  برداری 
انقالب  از  قبل  در  گاز  فشار  تقویت  های 

هشت ایستگاه بود.
در  گذشته  هفته  در  اینکه  بیان  با  وی 
سمینار روستاها شرکت ملی گاز به عنوان 
روستاها  به  در خدمات رسانی  برتر  شرکت 
معرفی شد، افزود: 26 هزار روستا در کشور 
وجود دارد که در مدت سه سال اخیر ۱۱ 

هزار روستا از نعمت گاز بهره مند شدند.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل گاز جمهوری 
اسالمی با اشاره به اینکه اقدامات گاز رسانی 

مناطق  و  روستاها  به  رسانی  خدمات  و 
شرایط  در  امید  و  تدبیر  دولت  در  محروم 
تحریم و حداقلی بودجه بوده، تصریح کرد: 
یکی از هنرهای دولت تدبیر و امید کارکردن 

در نبود بودجه و اوج تحریم بود.
شرکت  گذاری  سیاست  اینکه  بیان  با  وی 
به  گازکشی  که  است  این  بر  گاز  ملی 
روستاها را به 9۰ درصد برساند، افزود: در 
مدت سه سال اخیر قطعی گاز اتفاق نیفتاد 

و صنایع با اطمینان فعالیت داشتند.
عراقی با بیان اینکه سوخت نیروگاه ها در 
مترمکعب  میلیارد   7۰ حدود   ۱392 سال 
بوده  که 35 مترمکعب با گاز و نیمی دیگر 
با سوخت دوم تامین می شد، عنوان کرد: 
سهم سوخت نیروگاه ها در بخش گاز  در 
کشور در سال 93 به 5۰ و در سال گذشته 
پایان  تا  است  قرار  و  یافته  افزایش  به 57 
متر  میلیارد   65 به  سهم  این  جاری  سال 
مکعب برسد و مصرف سوخت دوم به پنج 

تا هفت میلیارد لیتر کاهش یابد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل گاز جمهوری 
اسالمی عنوان کرد: تا پایان سال جاری و اوایل 
سال آینده شهر زاهدان به شبکه گاز سراسری 
وصل خواهد شد و در نظر داریم خط انتقال از 
ایرانشهر به چابهار اجرایی شود که با اجرایی 
شدن آن استان سیستان و بلوچستان به خط 

گاز سراسری وصل می شود.
وی افزود: تکمیل خط نهم و انتقال گاز به 

دیگر  از  همسایه  کشورهای  دیگر  و  عراق 
اهداف در شرکت ملی گاز است.

عراقی گفت: مازندران از جمله استان هایی 
است که از نظر آمار گازکشی جزو رتبه های 
باال است و تقریبا همه شهرها و بیش از 85 

درصد روستاها دارای نعمت گاز هستند.
به  گازرسانی  برای  دولت  افزود:  وی 
مازندران در طی این سه سال 3۰۰ میلیارد 

تومان هزینه کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

90درصد روستاها گازدار می شوند

پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل   
میلیون   ۱۰۰ افزایش  به  اشاره  با 
مترمکعبی تولید گاز از پارس جنوبی تا 
پایان امسال، گفت: تا سال آینده ایران 
در تولید روزانه گاز پارس جنوبی از قطر 

جلو می افتد. 
جلو  برنامه  درباره  فام  مشکین  محمد 
افتادگی ایران از قطر در پارس جنوبی، 
گفت: در شرایط فعلی تولید روزانه گاز 
 42۰ حدود  به  جنوبی  پارس  در  ایران 

میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
با  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
راه  و  نصب  برنامه  امسال  اینکه  اعالم 
اندازی 6 سکوی جدید گازس در پارس 
جنوبی در دستور کار قرار گرفته است، 
تصریح کرد: هم اکنون توسعه و تکمیل 
فازهای بخش باقی مانده فاز ۱7 و ۱8، 
حال  در  جنوبی  پارس   2۱ و   2۰  ،۱9

انجام است.
تا  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 

پارس  در  ایران  گاز  تولید  پاییز  پایان 
جنوبی به حدود 5۰۰ میلیون مترمکعب 
در روز افزایش می یابد، اظهار داشت: در 
طرح های  راه اندازی  و  تکمیل  با  نهایت 
اولویت دار در دست اجرا ظرفیت تولید 
تا  جنوبی  پارس  در  ایران  طبیعی  گاز 
 54۰ تا   53۰ حدود  به  امسال  پایان 

میلیون مترمکعب افزایش می یابد.
مشکین فام با یادآوری اینکه در مجموع 
تا پایان سال آینده با تکمیل کل فازهای 
تولید  ظرفیت  جنوبی  پارس  باقیمانده 
روزانه گاز ایران به حدود 7۰۰ میلیون 
کرد:  تاکید  می یابد،  افزایش  مترمکعب 
 55۰ تا   54۰ حدود  قطر  اکنون  هم 
پارس جنوبی  از  گاز  میلیون مترمکعب 

برداشت می کند.
با  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
تولید  امسال  پایان  تا  اینکه  یادآوری 
روزانه گاز ایران و قطر در پارس جنوبی 
برابر خواهد شد، خاطرنشان کرد: از سوی 
دیگر قطعا با تکمیل کل فازهای باقیمانده 
ظرفیت ایران در تولید گاز طبیعی پارس 

جنوبی از قطر جلو خواهد افتاد.
به گزارش مهر، ایران درحالی قصد دارد 
پارس جنوبی  را در  تولید گاز خود  که 
موافقت  امضای  با  که  دهد  افزایش  را 
تا  نهایی  قرارداد  احتماال  و  اصولی  نامه 
فاز  توسعه  برای  میالدی   2۰۱7 سال 
دور  فرانسه  توتال  با  جنوبی  پارس   ۱۱
جدید توسعه این میدان مشترک با قطر 

را آغاز کند.

شرکت  توسعه  و  مهندسی  امور  مدیر 
با  مذاکره  به  اشاره  با  ایران  نفت  ملی 
توسعه  منظور  به  چینی  شرکت های 
میدان آزادگان شمالی و میدان یادآوران 
دست  به  برای  توتال  شرکت  گفت: 
با  باید  جنوبی  آزادگان  میدان  آوردن 
دیگر شرکت های بین المللی در مناقصه 

حاضر شود.
غالمرضا منوچهری مدیر امور مهندسی و 
توسعه شرکت ملی نفت ایران با اشاره به 
مذاکره با شرکت های شل و BP انگلیس 
به منظور توسعه برخی از میادین مستقل 
گفت: هنگامی که مدل جدید قراردادهای 
نفتی معرفی شد این شرکت ها فهرستی 
از میادین مورد عالقه خود را ارائه کردند 
اما هنوز بر سر هیچکدام از این میادین 
توافقی صورت نگرفته زیرا اولویت اصلی 
و  مرزی  میادین  توسعه  نفت  میادین 

مشترک است.
با  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
میادین  توسعه  از  پس  اینکه  به  اشاره 
ضریب  افزایش  ما  اولویت  مشترک 
است،گفت:  مستقل  میادین  بازیافت 
شرکت  با  را  مذاکراتی   BP شرکت 
مناطق نفت خیز جنوب انجام داده است 
اما هنوز به قرارداد نینجامیده و مذاکرات 

با این شرکت ادامه دارد.
و  قرارداد  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
مذاکرات صورت گرفته در مورد توسعه فاز 
دو میدان نفتی آزادگان شمال و یادآوران 
گفت: این مذاکرات با شرکت های چینی 

در حال انجام است و اگر به نتیجه برسد 
منجر به قرارداد خواهد شد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال 
که آیا قصد دارید میدان آزادگان جنوبی 
شرکت  به  تشریفات  ترک  صورت  به  را 
خیر،  کرد:  تصریح  کنید،  واگذار  توتال 
گرفت  نخواهد  صورت  کار  این  هرگز 
دیگر  مانند  باید  نیز  توتال  شرکت  و 
متقاضی  که  بین المللی  شرکت های 
توسعه میدان آزادگان جنوبی هستند در 
مناقصه شرکت کنند،ما نیز تأکید کردیم 
هر شرکتی که در این مناقصه برنده شود 

قطعاً باید شریک ایرانی داشته باشد.
منوچهری در پایان با رد ادعای سود ۱۰ 
توسعه دهنده  میلیارد دالری کنسرسیوم 
فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: من به هیچ 
عنوان این میزان سود را تایید نمی کنیم و 
در موافقتنامه امضاء شده شاخص هایی را 
برای این منظور در نظر گرفتیم که هرگز 
این میزان سود را به دست نخواهند آورد.

آزادگانشمالیویادآوراناحتماالً
بهچینیهاواگذارمیشود

خیامیان از جوینت شدن بزرگترین شرکت 
سازنده آلمانی با استصناء خبر داد و گفت: 
برای  نیز  ایتالیا  و  هلند  از  شرکت هایی 
جوینت شدن با ما اعالم آمادگی کرده اند. 

سازندگان  انجمن  رئیس  خیامیان،  رضا 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نفت،  صنعت 
آیا قراردادهای جدید نفتی را مانعی برای 
فعاالن ایرانی صنعت نفت می دانید؟ ، گفت: 
ما روی قراردادهای نفتی کار کردیم و در 

گذشته  سال  یک  طی  آن  جلسات  تمام 
برای  که  کرده ایم  تالش  و  داشته  حضور 
تدوین ساخت داخل همکاری دو جانبه ای 

با وزارت نفت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مذاکرات ما با 
وزارت نفت مثمر ثمر بوده است، افزود: ما 
مشکلی با قراردادهای جدید نفتی نداریم و 
بیشتر دنبال این بوده ایم که از توان داخلی 

استفاده شود.

قبل  االن  از  ما  کرد:  تصریح  خیامیان 
تجهیزات  ساخت  به  قراردادها  اینکه  از 
برسد، خودمان را آماده می کنیم و منتظر 
یا  و  نفت  وزارت  ببینیم  که  نمانده ایم 
خارجی ها چه هدفی دارند و یا اینکه به ما 

سفارش ساخت داده می شود یا خیر.
جوینت  بدنبال  ما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هستیم،  المللی  بین  شرکت های  با  شدن 
خاطرنشان کرد: درصدد فضایی برای ایجاد 

بتوانیم  تا  هستیم  المللی  بین  شرکت های 
در منطقه صادرات داشته باشیم.

رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت بیان 
برای  آی.پی.سی  مزایای  از  یکی  داشت: 
خرید  ما  از  خارجی ها  که  است  این  ما 
توان  که  می کنیم  تالش  لذا  می کنند، 
انتقال  ببریم،  باال  را  خودمان  کیفیت  و 
خارجی ها  با  و  باشیم  داشته  تکنولوژی 

جوینت شویم.

رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت خبر داد: 

همکاریایرانباآلمان،هلندوایتالیابرایساختکاالهایصنعتنفت

افزایش 100 میلیون مترمکعبی تولید گاز؛

ایرانازقطرجلومیافتد

آگهی 
آقـای نیمـا محمـد علیان شـما در پرونده کالسـه 95۰3۰۰ /دا متهم هسـتید 
بـه ایـراد ضـرب و جرح نسـبت بـه آقای میـالد جورعزیـزی و اسـماعیل جور 
عزیـزی بـا چاقـو حسـب دالیل موجـود در پرونده از تاریخ نشـر ایـن آگهی به 
مـدت یکمـاه مـی توانید بـا حضور در ایـن شـعبه از اتهام خود دفـاع کنید در 
غیـر اینصـورت برابـر قانـون اتخاذ تصمیـم خواهد شـد ضمنا وفق مـاده ۱9۰ 

ق آ د ک شـما میتوانیـد یـک وکیـل به همراه داشـته باشـیدم. الف95/755
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن – محمد میرزایی

در  جهانی»کاپ2۱«،  توافقنامه  از  پس 
انتظار  زمین،  شدن  گرم  منفی  آثار  باره 
نفت  برای  جهانی  تقاضای  می رفت 
سازمان  دورنمای  اما  یابد،  کاهش  خام 

کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(،خالف 
این باور را نشان می دهد. 

ساالنه  درگزارش  گزارش؛  این  اساس  بر 
در  انرژی  بازار  مورد  در  اوپک،  دورنمای 

دو دهه آینده، که به تازگی منتشر شد، 
مصرف گاز و ذغال سنگ کاهش خواهد 
یافت اما خبری از افت تقاضای نفت خام 

نخواهد بود.
ذغال  جهانی  تقاضای  گزارش،  این  در 
سنگ، به 9۱ میلیون و 5۰۰ هزار بشکه 
معادل نفت تا سال 2۰4۰ خواهد رسید 
و  میلیون  پیش 98  گزارش سال  در  که 

3۰۰ هزار بشکه معادل نفت بوده است.
تقاضای  که  می رود  گمان  این،  بر  افزون 

بشکه  هزار   7۰۰ و  میلیون   ۱۰ به  گاز 
یابد.  معادل نفت در سال 2۰4۰ کاهش 
این در حالی است که افت تقاضای نفت 
از  و  است  ناچیز  بسیار  سال  همین  در 
 99 به  بشکه  هزار   6۰۰ و  میلیون   ۱۰۰

میلیون و 8۰۰ هزار بشکه خواهد رسید.
توافقنامه »کاپ«، در پی تغییرات اقلیمی 
و آثار جبران ناپذیر گرم شدن زمین، سال 
2۰۱5 ، در پاریس به امضای نمایندگان 

۱95 کشور  جهان رسید. 

اوپک گزارش داد؛

مبارزهباتغییراتاقلیمیتقاضایجهانی
نفتراکاهشنخواهدداد
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احضار متهم 

بدینوسیله  به محمود فراهاني مزرعه که فعال مجهول المکان مي باشد ابالغ مي گردد 
که جهت دفاع از خود باتهام سرقت خودرو  بنا به شکایت رامتین مهري  ظرف یکماه 
پس از انتشار این آگهي در شعبه 3 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 7 تهران 
سید خندان حاضر شود این آگهي باستناد ماده ۱74 ق آدک فقط یک نوبت منتشر 
مي گردد چنانچه متهم در مهلت مقرر قانوني در این شعبه حاضر نشود تصمیم قانوني 

اتخاذ تصمیم خواهدشد 
400627/م الف    دادیار شعبه 3 دادسراي ناحیه 7 تهران 

احضار متهم  
مجتمع شهید قدوسي تهران در پرونده کالسه 94۰9982۱4۱2۰۰673 براي یوسف 
آهمه باتهام ضرب و جرح عمدي و توهین به اشخاص عادي   تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 95/۱۰/۱۱ ساعت 
9/3۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد ۱۱5-۱8۰ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
400631/م الف                 شعبه 1046 کیفري 2 مجتمع شهید قدوسي تهران   

معوقاتصنعتبیمهبه30درصدافزایشیافت
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش حجم معوقات شرکت های بیمه به 
نزدیک 3۰ درصد گفت: از مهم ترین دالیل افزایش معوقات شرکت های بیمه 
افزایش تعرفه های بخش درمان است.عبدالناصر همتی با اشاره به رشد مطالبات 
معوق شرکت های بیمه، اظهارداشت: شرکت ها، بیمه نامه هایی فروخته اند اما 
بخشی از بیمه گذاران نتوانسته اند حق بیمه تعیین شده را پرداخت کنند.وی با 
بیان اینکه بخش عمده این مطالبات به بیمه های درمان و خودرو مربوط می شود، 
افزود: به عنوان نمونه مطالبات بیمه ایران از آموزش و پرورش و بنیاد شهید است. 

مسئوالن قول داده اند در اولین فرصت این بدهی را بازپرداخت کنند.
 

کار و تعاون

فعالیت۱۱هزارتعاونیزنان
 مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان با اشاره به فعالیت بیش 
از ۱۰ هزار و 8۰۰ تعاونی زنان در کشور گفت:حدود۱۱میلیون نفر از اعضای 
تعاونی های فعال کشور را زنان تشکیل می دهند.وحیده نگین گفت: سرمایه 
ثبتی شرکت های تعاونی زنان حدود ۱54 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان است 
و بیش از ۱8۰ هزار زن عضو این تعاونی ها هستند.وی میزان اشتغالزایی 
تعاونی های زنان در کشور را ۱۱9 هزار نفر عنوان کرد و گفت: درمجموع 
حدود ۱۱ میلیون نفر از اعضای تعاونی های فعال کشور را زنان تشکیل 
می دهند.نگین به نوع فعالیت تعاونی های زنان اشاره کرد و گفت: بر حسب 
نوع فعالیت شرکت های تعاونی فعال بانوان، 6۱ درصد در بخش تولیدی، 36 
درصد در بخش خدماتی و 3 درصد در بخش توزیعی مشغول به کار هستند.

الیحهاصالحمالیاتبرارزشافزودهطالبهمجلسرفت
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر از ارائه الیحه حذف مالیات بر ارزش 
افزوده طال به مجلس خبرداد و گفت: بر اساس این الیحه، دریافت مالیات 
از کارمزد، جایگزین مالیات بر اصل طال می شود.محمد کشتی آرای درباره 
آخرین وضعیت حذف مالیات بر ارزش افزوده طال، گفت: این موضوع برای 
فعاالن اقتصادی بخش طال و جواهر بسیار حائز اهمیت است و آن طور که 
دولتمردان و مجلس شورای اسالمی  قول مساعد دادند این الیحه در صورت 
تصویب در مجلس، در جهت برداشتن مالیات از اصل طال است.وی با اشاره 
به اینکه کار کارشناسی و مطالعه حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال 
توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده و به مجلس نیز ارائه شده است 
گفت: تصویب این الیحه منجر به اصالح و کاهش نرخ مالیات بر  ارزش افزوده 
در بخش طال خواهد شد.رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر در پاسخ به این 
سوال که مالیات پیشنهادی در الیحه چقدر تعیین شده است گفت: در حال 
حاضر مالیات بر ارزش افزوده طال طبق قانون برنامه پنجم توسعه 9 درصد 
است که در الیحه جدید، دریافت مالیات از اصل ارزش طال حذف خواهد شد 

و مالیات بر کارمزد، جایگزین دریافت مالیات از اصل ارزش طال خواهد شد.

بانک

ثبتسرمایه50هزارمیلیاردریالیبانکملت
 بانک ملت سرمایه جدید خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رساند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی 
فوق العاده این بانک در روز 3۰ تیر ۱395 ،  افزایش سرمایه این بانک 
بزرگ بورسی از مبلغ 4۰ هزار میلیارد ریال به  مبلغ 5۰ هزارمیلیارد ریال 
به تصویب سهامداران رسید.بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه ۱۰ هزار 
میلیارد ریالی) معادل 25 درصد( بانک ملت از محل اندوخته،  در روز 28 

مهرماه 95 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
 

رونماییازکتابرنجورنگباحمایتبانکپاسارگاد
بانک  پاسارگاد در راستای مسئولیت های اجتماعی از چاپ کتاب »رنج و رنگ« 
که به روایت زندگی استاد حسین بهزاد، پدر مینیاتور معاصر ایران می پردازد، 
حمایت کرد.به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور 
مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این بانک، ضمن اعالم این خبر گفت: کتاب 
نفیس »رنج و رنگ« به بررسی شخصیت استاد حسین بهزاد، پدر مینیاتور 
معاصر ایران و روایت زندگی او، به قلم محمدرضا اسدزاده، نویسنده، مولف و 
فعال فرهنگی، می پردازد. همچنین در این کتاب که به تأیید کمیسیون ملی 
یونسکو نیز رسیده است، آثار مینیاتور خارج شده از ایران و موجود در موزه های 
فرانسه و آمریکا و نیز آثار موجود در ایران به چاپ رسیده است. وی ادامه داد: 
این اثر در 4۰۰ صفحه، در قطع رحلی گالسه طالکوب و نقره کوب با قاب 
و جلد گالینگور منتشر شده است.وی تأکید کرد: قرار است این کتاب طی 
مراسمی در تاریخ 24 آبان ۱395، در محل دانشگاه خاتم که با حضور استادان، 

اندیشمندان و هنرمندان برگزار خواهد شد،رونمایی شود..
 

صدورمجوزافزایشسرمایهشرکتلیزینگاقتصادنوین
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، با افزایش سرمایه شرکت لیزینگ اقتصادنوین 
طي دو مرحله از مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال موافقت کرد.به 
گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، شرکت لیزینگ اقتصادنوین از جمله 
شرکت هایي است که به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکداري جامع این بانک 
در سال 85 با سرمایه 5۰۰ میلیارد ریال تأسیس و طي ده سال گذشته کارنامه 

درخشاني را از خود در صنعت لیزینگ کشور بر جاي گذاشته است.
 

بانکپارسیانمیزبانزائراناربعینحسینی
بانک پارسیان به منظور افزایش رفاه زائران عتبات عالیات، با استقرار دستگاه های 
خودپرداز در پایانه های مرزی غرب و جنوب کشور به کاروان های عزاداری اربعین 
حسینی خدمات ارایه می دهد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ این بانک 
با استقرار دستگاههای خودپرداز در پایانه های مرزی مهران، شلمچه و چزابه افزون 
برارائه وجوه نقد مورد نیاز زائران عتبات عالیات، امکان دسترسی به خدمات انتقال 

وجه و دیگر خدمات بانکی را برای عزاداران حسینی فراهم آورده است.

افزایش3برابریتولیدروغن
درسالآینده

مشاور وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای افزایش 
سه برابری تولید دانه های روغنی و روغن خام در سال 
آینده خبر داد و گفت: در این زمینه مشکل اصلی 
به  برای رسیدن  نیاز  مورد  بودجه  و  اعتبارات  نبود 
ضریب خودکفایی بیشتر روغن به عنوان یک محصول 
استراتژیک است.به گزارش ایسنا  ،علیرضا مها،مجری 
طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار 
کرد: سال گذشته کمترین تولید را در ۱5 سال گذشته 
دانه های روغنی به ویژه کلزا داشتیم، چرا که پیش از آن 
میزان تولید این محصوالت به 32۰ هزار تن رسید، اما 
سال گذشته حدود 46 هزار تن تولید شد و امسال به 
حدود 7۰ هزار تن رسید که به بازرگانی و عدم توجه به 
تولید دانه های روغنی در کشور بر می گردد، چرا که در 
سال جاری مقرر شده بود تا 3۰۰ میلیارد تومان بودجه 
برای تشویق کشاورزان و ایجاد زیرساخت های مناسب 
در تولید دانه های روغنی تخصیص پیدا کند که به 
دلیل محدودیت های مالی دولت هنوز ریالی به وزارت 

جهاد کشاورزی در این زمینه پرداخت نشده است.

حمل ونقل

افزایشحجمحملونقلدریایی
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کشتیرانی های 
برتر بین المللی در بنادر ایران تردد می کنند، گفت: 
حجم حمل و نقل دریایی ما نسبت به قبل از تحریم 
افزایش یافته است.محمد سعیدنژاد با اشاره به افزایش 
حمل و نقل دریایی در سال جاری، گفت: در حال 
حاضر خطوط کشتیرانی بین المللی وارد بنادر ایران 
می شوند که در میان آنها، الینرهای برتر هم حضور 
دارند.وی با بیان اینکه خطوط کشتیرانی ایران هم در 
حال حاضر منعی برای رفت و آمد به بنادر جهان ندارند، 
افزود: در حال حاضر شرایط به زمان قبل از تحریم ها 
بازگشته است و خطوط کشتیرانی ایران به بنادری که 

در گذشته رفت و آمد داشتند، تردد می کنند.
 

سفررئیسسازمانهواپیمایي
کشوريبهعراق

مدیر روابط عمومي سازمان هواپیمایي کشوري گفت: 
در سفر علي عابدزاده به کشور عراق روساي سازمان 
با یکدیگر دیدار  این دو کشور  هواپیمایي کشوري 
و گفت و گو کردند.رضا جعفرزاده افزود: این سفر به 
منظور تسهیل در انجام پروازهاي اتباع بین دو کشور، 
تکریم زائران در ایام اربعین حسیني و فراهم کردن 
افزایش پروازها جهت پاسخگویي به تقاضاها به عتبات 
به  اشاره  برنامه ریزي شده است.وي ضمن  عالیات 
دیدار علي عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایي کشوري 
با سفیر جمهوري اسالمي ایران و وزیر حمل و نقل 
کشور عراق افزود: بازدید از فرودگاههاي بغداد و نجف 
از جمله برنامه هاي سفر هیات ایراني به شمار مي رود.
مدیر روابط عمومي سازمان هواپیمایي کشوري در 
پایان با بیان اینکه صدور مجوز پرواز هاي ایام اربعین 
براي شرکت هاي داخلي 528سورتي پرواز و براي 
هواپیماهاي عراقي ۱36مجوز صادر شده است تصریح 
کرد: در حال حاضر هفته اي  ۱۰5 مجوز پرواز برنامه 
اي به مقصد عراق صادر که در بعضي مواقع این تعداد 

به ۱9۱مجوز پرواز در هفته افزایش یافته است.
 

جبران ریسک  بازار نقدی

بازارقراردادهایآتیرونقگرفت
عنوان  به  ترامپ  انتخاب  با  آتی  قراردادهای  بازار 
رئیس جمهور آمریکا رونق گرفت.حامد سلطانی نژاد، 
گفت: بعد از انتخاب ترامپ نامزد جمهوری خواهان، 
بازار قراردادهای آتی ما رونق گرفته و دلیل آن هم 
افزایش قیمت جهانی طالست.وی افزود: از آنجا که 
بازار پتروشیمی ما نیز تحت تاثیر قیمت نفت است، به 
نظر می رسد با کاهش قیمت نفت شاهد کاهش قیمت  
این محصوالت و با افزایش آن شاهد افزایش قیمت 
محصوالت پتروشیمی خواهیم بود؛ این در حالی است 
که انتخابات امریکا اثر بلندمدت بر بورس کاال ندارد و 
قیمت ها را در کوتاه مدت تا حدودی دستخوش تغییر 
خواهد کرد.سلطانی نژاد به موضوع بازار آتی ارز اشاره 
کرد و گفت : هرچه دیرتر این بازار راه اندازی شود، به 
نظر می رسد که ما بیشتر ضرر خواهیم کرد؛ چرا که 
اولین دغدغه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار 
ایران این است که نرخ ارز چگونه برای آنها پوشش داده 
خواهد شد، این در حالی است که اگر االن ما یک بازار 
مشتقه داشتیم، خیلی از سرمایه گذاران می توانستند 
خود را در چنین موقعیت هایی از قبل هج کنند و 
پوشش ریسک دهند.سلطانی نژاد افزود: در فقدان 
چنین بازاری، تالطم های سیاسی و جریاناتی که بر 
قیمت دالر اثرگذار است می تواند سرنوشت فعاالن 
اقتصادی را تغییر دهد و آنها را دچار مشکل کند. ما به 
عنوان بورس کاال و مجموعه بازار سرمایه، بارها آمادگی 
خود را برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی اعالم کرده ایم 

و زیرساخت های آن را نیز آماده کرده ایم.

بیمهصنعت

گروه اقتصاد: تولید خودرو تا ۱5 آبان امسال به 
رشد 3۰.9 درصدی رسید.محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
ودر  است  داشته  رشد  صنعت  بخش  امسال 
خصوص کاهش صادرات در حوزه صنعت و عدم 
تاثیر بسته خروج از رکود دولت در این بخش 
گفت: کاهش صادرات را قبول ندارم؛ البته مممکن 
است در بخش هایی مانند سیمان کاهش صادرات 
داشته باشیم که آن هم، به دلیل ناامنی بازارهای 
خرید  قدرت  کاهش  همینطور  و  ما  صادراتی 
این کشورها به دلیل افت قیمت نفت است.وی 
با بیان اینکه یکی از بازارهای صادراتی ما کشور 
عراق بود که در حال حاضر پروژه ها در این کشور 
راکد است، افزود: اما ما در بخش های دیگر مانند 
خودرو افزایش تولید داشتیم؛ به طوری که تا ۱5 
آبان رشد تولید خودرو به 3۰.9 رسیده بود.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این مدت 
753 هزار دستگاه خودرو تولید شده است، اظهار 
کرد: صنعت خودرو بزرگترین گروه صنعتی کشور 
است و در حال حاضر بخش زیادی از ورق های 
می رسد. مصرف  به  صنعت  این  در  فوالدی 

نعمت زاده با اشاره به اینکه تولید ورق فوالدی 
داشته  رشد  درصد   8 گذشته  سال  به  نسبت 
است، گفت: ما در بخش صادرات رشد داشتیم، 
به عنوان مثال به کشور عمان 7۰ تا 8۰ درصد 
افزایش صادرات داشته ایم.وی با اشاره به اینکه 
بخش صنعت با رشد 8  درصدی و بخش معدن 
با رشد 3۰ درصدی رو به رو بوده است، گفت: 
در مجموع ۱۱درصد افزایش صادرات در این دو 
بخش داشته ایم؛ همچنین در کاالهای صنعتی 
از این قبیل،  از پتروشیمی و کاالهایی  به غیر 
رشد صادراتی ما 4.2 درصد بوده است.این عضو 
کابینه یازدهم با اشاره به اینکه در سه ماهه ابتدای 
امسال، رشد صنعت به 4.2 درصد رسید گفت: 
امیدواریم که این رشد تا پایان سال ادامه داشته 
باشد؛ بر این اساس، اغلب صنایع از رکود خارج 
شده اند و تولیدات در حال افزایش است.نعمت زاده 
با اشاره به اینکه کارخانجاتی که در سال گذشته 
امکان فروش نداشتند، در حال حاضر مشکلی 
برای فروش ندارند، گفت: این موضوعات حاکی 
از این است که به سمت رونق در حال حرکت 

هستیم؛ اما نیاز به تالش بیشتری داریم.
é  جان به  را  سایپا  و  ایران خودرو  رنو، 

یکدیگر انداخته بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از سیاست های 
وزارتخانه را حمایت از سرمایه گذار خارجی به 
خصوص در بخش های مورد نیاز دانست و گفت: 
ایران خودرو توانست با یکی از شرکت های اروپایی 
مشارکت 5۰-5۰ داشته باشد که این مذاکرات 
است.وی  رسیده  پیشرفت  باالی 6۱ درصد  به 
دیگری  با شرکت  هم  سایپا  اینکه  به  اشاره  با 
را شروع  آنها هم کار  و  توافق رسیده است  به 
کرده اند و قرار شد که یکی از سایت های خود 

را به این موضوع اختصاص دهند؛ اظهار داشت: 
همزمان درخواست کردیم که سایپا با رنو وارد 
مذاکره شود که در عمل این مذاکرات به طول 
انجامیده و به نتیجه نرسیده است.نعمت زاده ادامه 
داد: با توجه به گذشت زمان سازمان ایدرو که در 
بخش خودروسازی هم سابقه طوالنی دارد قرار 
بود؛ شروع کننده مذاکرات با رنو باشد؛ البته ما در 
گذشته با رنو مذاکراتی داشتیم؛ زیرا با ایران خودرو 
و سایپا قرار داد داشت و این دو خودروساز را به 
محقق  ما  منافع  و  بود  انداخته  یکدیگر  جان 
نمی شد.وی افزود: بنابراین تصمیم گرفته شد که 
سازمان گسترش به صورت یک به یک مذاکره 
کنند و االن هم این مذاکرات در حال انجام است 
و امیدواریم که مشارکت اتفاق بیفتد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایدرو می تواند 
سهام خود را واگذار کند، گفت:طبق قانون ایدرو 
تا صددرصد می تواند سرمایه گذاری داشته باشد؛ 
زیرا یک سازمان توسعه ای است.وی با اشاره به 
اینکه هنوز قراردادی با رنو منعقد نشده است، 
گفت: امیدواریم تا دو ماه آینده این قرارداد به 
نتیجه برسد.نعمت زاده در خصوص توقف تولید 
برخی  باید  معتقدم  داشت:  اظهار  پژو  و  پراید 
برندها را حفظ کرد، مانند پیکان که می توانست 
این نام باقی بماند؛ همانطور که مرسدس بنز ۱6۰ 
سال است که تولید می شود، فقط مدل های آن 
تغییر می کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه در مورد خودرو باید به سمت تکنولوژی های 
جدید برویم گفت: باید کل پلت فرم ها را به روز 
و  ایمنی  آالیندگی،  سوخت،  نظر  از  و  کنیم 
به  شود؛  روز  به  خودروها  سرنشینان  آسایش 
همین دلیل وقتی خودروهای جدید وارد بازار 
می شود؛ این مصرف کنندگان هستند که تعیین 

می کنند چه خودرویی تولید شود؛ بنابراین در 
این شرایط خودروسازان تصمیم گیری می کنند.
نعمت زاده ادامه داد: اینکه مطرح شد تولید این 
دو خودرو تا پایان سال متوقف می شود، درست 
نیست؛ زیرا بستگی به سازنده دارد و باید شرایط 
در خصوص  بگیرد.وی  نظر  در  سازنده  را  بازار 
بخش های  برای  پسابرجام  در  اتفاق  مهمترین 
صنعت و تجارت گفت: بزرگترین اتفاق این است 
که فضای امید به کار و توسعه به کشور بازگشت 
و ما به  عنوان حکومت وظیفه داریم که محیط 
وامکانات را فراهم کنیم تا مردم وارد این بخش ها 
شوند.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا دیروز 
اسم ایران مطلوب نبود و حتی جواب نامه هایمان 
را نمی دادند؛ اما االن آنها به ما ایمیل می زنند و به 
دنبال مشارکت و سرمایه گذاری در ایران هستند 
که معتقدم این بزرگترین دستاورد برجام بود.
با جهان و  ارتباطی  ایجاد فضای  به  نعمت زاده 
امید در داخل اشاره کرد و ادامه داد: از اوایل سال 
تاکنون، هیات عالی نظارت بر سرمایه گذاری 37 
مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به تصویب 
رسانده است که قراردادهای سیتروئن و پژو از 
جمله آنها بوده است.وی با اشاره به اینکه رقم 
سرمایه گذاری به یک میلیارد و 4۰۰ میلیون یورو 
اظهار داشت:هنوز سرمایه گذاری  است؛  رسیده 
رنو در این بخش به قرارداد نرسیده است که در 
فاز اول رقم سرمایه گذاری این شرکت، 4۰۰ تا 
و  یورو است.وزیر صنعت، معدن  5۰۰ میلیون 
تجارت به قرارداد دایملر بنز اشاره کرد و گفت: 
 CNG این شرکت به منظور تولید موتورهای
و دیزل برای کامیون های مدل جدید با مصرف 
کمتر به صورت 5۰-5۰ با ایران مشارکت می کند 
که تا آخر سال این قرارداد هم تحقق می یابد.

نعمت زاده به راه اندازی سامانه جامع تجارت برای 
مبارزه با قاچاق اشاره کرد و افزود: بیش از دو 
سال بر روی این سامانه کار کردیم و در حال 
حاضر آیین نامه های مربوطه همه در هیات دولت 
به تصویب رسیده است و در حال طی مراحل 

اجرایی هستیم.
é  انتخابات آمریکا تاثیری بر قراردادهای

ما ندارد
وی در خصوص پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 
آمریکا و تاثیر آن بر اجرای برجام، گفت: توافق 
ما فقط با آمریکا نیست؛ بلکه کشورهای دیگر 
هم در این توافق حضور دارند؛ بنابراین یکطرفه 
بین المللی در  این تصمیم  لغو شود.  نمی تواند 
سطح سازمان ملل است.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به اینکه ما در قراردادها هم وقتی 
طرف خارجی این موضوع را مطرح کرد، زیر بار 
هیچگونه شرط و شروطی نرفتیم اظهار داشت: 
در قراردادهای ما حتی یک کلمه از برجام نیامده 
است و ما قراردادها را تحت هر شرایطی اجرایی 
می کنیم.وی در مورد بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی گفت: اخیرا نرخ سود تسهیالت را به ۱۱ 
رساندیم که قبال ۱6 درصد بود و سازمان برنامه و 
بودجه باید مبلغی که در قانون پیش بینی کردیم، 

تخصیص دهد.
é  خسارت یک هزار میلیارد تومانی رنو

درست نیست
وی در مورد خسارت یک هزار میلیارد تومانی رنو 
به ایران و پرداخت غرامت از سوی این شرکت 
گفت: مدت قرارداد قبلی تمام شده و ارتباطی 
با قرارداد جدید ندارد. اگر خسارتی هم بوده باید 
از سوی سازمان های مرتبطی که در قرارداد ذکر 
دو طرف  هر  هر حال  به  پیگیری شود؛  شده، 
را  می تواند خسارت  شاکی  و  دیده اند  خسارت 
پیگیری کند.نعمت زاده ادامه داد: ما در مذاکرات 
اخیر کاری به آن قرارداد نداریم، البته نمی دانم 
این رقم یک هزار میلیارد تومان از کجا اعالم 
این خصوص  را در  زیرا ما چنین رقمی  شده؛ 
ندیده ایم.وی با اشاره به اینکه سرمایه در گردش 
ارزی برای صادرکنندگان پیش بینی شده است 
گفت: صد میلیون یورو در اختیار بانک توسعه 
صادرات قرار داده شده که تا یک میلیارد یورو 
هم می تواند اضافه شود. همچنین یک میلیارد 
دالر به صورت تسهیالت به خریداران خارجی 
داده می شود که قابل افزایش تا دو میلیارد دالر 
است که البته این رقم تاکنون اختصاص نیافته 
است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین 
تکلیف سایت »بن رو« سایپا گفت: این شرکت 
خودروسازی در ساوه است که به سایپا تعلق دارد 
و قرار شد به عنوان آورده در اختیار رنو قرار بگیرد؛ 
اما به نتیجه نرسید و قرار شده سازمان گسترش 
آن را انجام دهد. به احتمال زیاد این شرکت از 
سوی سازمان گسترش به عنوان مطالبات از سایپا 

گرفته می شود.

ادعای وزیر صنعت :تولیدات در حال افزایش است

اغلب صنایع از رکود خارج شده اند! 
رشد 3۰.۹ درصدی تولید خودرو در کشور

با عدم افزایش قیمت حق انتفاع و واگذاری 
زمین، زمینه را برای کاهش هزینه سرمایه 
شهرک ها  در  متقاضیان  حضور  و  گذاری 
ونواحی صنعتی فراهم کرده ایم.علی یزدانی 
از  دولت  حمایتی  سیاست های  به  اشاره  با 
گفت:  ومتوسط  کوچک  صنعتی  واحدهای 
قیمت حق انتفاع و واگذاری زمین دربیش 
نکرده  تغییر  وناحیه صنعتی  از5۰۰شهرک 
حمایتی  های  سیاست  از  یکی  است.وی 
از افزایش قیمت زمین  دولت را جلوگیری 
صنعتی  های  شهرک  از  زیادی  تعداد  در 
افزایش  عدم  با  وگفت:  کرد  اعالم  کشور 
قیمت حق انتفاع و واگذاری زمین،  زمینه 
را برای کاهش هزینه سرمایه گذاری و حضور  
ونواحی صنعتی  شهرک ها  در  متقاضیان 
صنایع  سازمان  کرده ایم.مدیرعامل  فراهم 
با  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
اشاره به بسته های حمایتی دولت در ستاد 
بخش  برای  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
صنعت اعالم کرد: مهمترین برنامه امسال، 

فعال سازی بیش از 75۰۰واحد صنعتی راکد 
و یا نیمه تعطیل از طریق اعطای تسهیالت 
رونق تولید است که تاکنون بیش از 74۰۰ 
واحد صنعتی موفق به دریافت تسهیالت از 
اعطای  از  ادامه  در  اند.یزدانی  بانک ها شده 
تخفیف و بخشودگی جرائم معوق واحدهای 
پرداخت  دیرکرد  جرائم  دارای  که  صنعتی 
شهرک های  شرکت های  به  خود  اقساط 
صنعتی استانها هستند خبر داد وگفت:این 
اعمال  9۰درصد  سقف  تا  که  تخفیف ها 
شده یکی از مهمترین ابزار حمایتی امسال 
بوده که تاکنون حدود 4هزار میلیارد ریال 
تخفیف به واحدهای صنعتی مشمول، اعطا 
شدن  موظف  از  همچنین  وی  است.  شده 
واحدهای  مازاد  وثایق  برگرداندن  به  بانکها 
صنعتی خبر داد وگفت: بانکها باید این وثایق 
باز گردانند. به واحد های صنعتی  مازاد را 

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت همچنین 
از توقف یک ساله اجرائیات سازمان تامین 
اجتماعی، برای واحد های صنعتی خبرداد. .

از  تهران  سازان  انبوه  انجمن  رئیس 
و  لوکس  واحدهای  ساخت  افزایش 
تجاری طی سه سال گذشته در این شهر 
خبر داد و گفت: بدلیل شرایط اقتصادی، 
ندارد. وجود  واحدها  این  برای  مشتری 

حسن محتشم اظهار داشت:طی سه سال 
واحدهای  ساز  و  ساخت  برای  گذشته 
لوکس و تجاری در شهر تهران سرمایه 

گذاری قابل توجهی انجام شده است.
صدور  کاهش  برخالف  داد:  ادامه  وی 
و  افت ساخت  و  پروانه های ساختمانی 
ساز واحدهای مسکونی معمولی طی سه 
لوکس  واحدهای  ساخت  گذشته،  سال 
این  که  است  داشته  افزایش  تجاری  و 
واحدها به دلیل مشکالت اقتصادی و عدم 

گردش نقدینگی، به فروش نمی روند.
ساز  و  ساخت  تهران  در  افزود:  وی 
واحدهای لوکس و تجاری بیش از سایر 
بدنبال  همه  و  است  کشور  شهرهای 

به  هستند  تجاری  واحدهای  مجوز 
طوری که طبقه اول و همکف بسیاری از 
ساختمان های مسکونی نوساز در این شهر 
به واحد تجاری اختصاص یافته است اما 
این واحدها وجود ندارد. خریداری برای 

با  ساختمان،  حوزه  فعال  این  گفته  به 
توجه به افزایش ساخت و ساز واحدهای 
تجاری و لوکس و عدم تعادل بین عرضه و 
تقاضا، پیش بینی می شود که این واحدها 
قیمت  افزایش  شاهد  آینده  سال  در 
نباشند؛ چرا که هم امالک تجاری بیش 
از تقاضا ساخته شده اند و هم بسیاری از 
هستند  مشتری  بدون  لوکس  واحدهای 
بنابراین جهش یا حتی رشد قیمتی در 
این واحدها، مشاهده نخواهد شد.محتشم 
بیان کرد: واحدهای لوکس همواره حاشیه 
سود خوبی داشته اند و به نظر نمی رسد 
که بازار مسکن، افزایش سودی بیش از 

این مقدار را پذیرا باشد .

همه بدنبال مجوز واحد تجاری هستند!

افزایشساختواحدهایلوکسوتجاری
بخشودگی و تخفیف جرایم معوق؛

ثباتقیمتزمیندر500شهرکوناحیهصنعتی

احضار متهم 
 )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه 94۰998۰2352۰۰587    برای  اسالم عباسي میزان   باتهام   
تخریب عمدي خودرو تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 ق آدک  مراتب 
شعبه  در  روز   3۰ ظرف  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  یکنوبت 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
400622/م الف                 دادیار  شعبه 12 دادسراي ناحیه 14 تهران   

احضار متهم 
بازپرسـی دادسـرای ناحیـه 33  در پرونـده کالسـه ۱/92۰266ب شـعبه اول 
تهـران ) اویـن ( حسـین مالکـي فرزنـد فتح الـه باتهـام انتقال مال غیـر و جعل  
تحـت تعقیـب مـی باشـد نظـر باینکـه متهـم فـوق مجهـول المـکان می باشـد 
بدینوسـیله در اجـرای مقـررات مـاده ۱74 ق آدک بنامبـرده ابالغ مـی گردد تا 
ظـرف یـک مـاه از تاریخ انتشـار آگهی جهت رسـیدگی و دفاع از اتهام انتسـابی 
در ایـن بازپرسـی حاضـر شـود در غیـر اینصـورت طبـق مقـررات قانونـی اتخاذ 

تصمیـم خواهد شـد 
400626/م الف     بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 33 تهران 

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک با اشاره به 
کشور  در  مسکن  معامالت  درصدی   5۰ کاهش 
بخش  در  قیمتی  افزایش  سال  تاپایان  گفت: 
مسکن پیش بینی نمی شود.حسام عقبائی رئیس 
اتحادیه صنف مشاوران امالک در خصوص آخرین 
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران گفت: در 
ماه های اخیر وضعیت معامالت بهتر شده است 
بطوری که در ۱7 روز اول آبان ماه در شهر تهران،  
8 هزار و ۱35 قرارداد خرید و فروش و ۱۱ هزار 
در  که  رسید  ثبت  به  بها  اجاره  قرارداد   ۱۱۱ و 

است.وی  بوده  قرارداد  هزار  از ۱9  بیش  مجموع 
با بیان اینکه این ارقام در مقایسه با مدت مشابه 
افزود:  است،  داشته  صعودی  سیر  گذشته  سال 
پارسال فقط  7 هزار و 598 قرارداد خرید و فروش 
و 8 هزار و 3۰6 قرارداد اجاره در شهر تهران به 
ثبت رسید که نشانگر افزایش امار معامالت امسال 
نسبت به سال گذشته است. در کشور فضا کامال 
برعکس است و وضعیت معامالت مسکن از ابتدای 
سال سیر کاهشی داشته است و جالب است که 

در تمام ماه ها حجم معامالت کاهشی بوده است

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
تنظیم  اشتغالزایی  توسعه  سند  تمام 
جلسات  در  سند  این  ان شاء...  و  شده 
آتی شورای اشتغال استان های کشور که 
برای تمام آن ها برش استانی تدوین شده 
مطرح  جمهور  ریاست  حضور  با  است، 

خواهد شد.
 ۱8 امضای  حاشیه  در  ربیعی  علی 
وزارتخانه های  بین  همکاری  تفاهم نامه 
تعاون  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

استانداری  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  و 
دو  تعاون  وزارت  کرد:   اظهار  خوزستان 
مسیر برای اشتغال خوزستان پیش بینی 
کرده است که یک مسیر توسعه صنایع 
و  است  آلومینیوم  و  پتروشیمی  فوالد، 
شامل  را  خوزستان  عمده  صنایع  عمدتا 
می شود.  مسیر دوم توسعه کسب و کار 
 IT حوزه  مسیر  این  در  که  است  پایدار 
و ICT اصلی ترین گزینه مدنظر ماست. 
پوشاک، دامداری، باغداری، حمل و نقل 

است  حوزه هایی  دیگر  از  گردشگری  و 
که در مسیر دوم پیش بینی شده است.

توسعه  سند  در  این که  بیان  با  ربیعی 
اشتغال خوزستان اصلی ترین حوزه پیش 
بینی شده حوزه ICT است، عنوان کرد:  
بر این اساس شرکت های خصوصی ملی 
و استانی تفاهم نامه هایی را اجرا خواهند 
تومان  میلیارد   2۰۰۰ حدود  که  کرد 
سرمایه گذاری در اجرای این تفاهم نامه ها 

پیش بینی شده است.

کاهش 

۵۰درصدی 

معامله مسکن 

در کشور

امتام تنظیم 

سند توسعه 

اشتغالزایی

در سه ماهه ابتدای امسال، رشد صنعت به ۴.2 درصد رسید .امیدواریم که این رشد 
تا پایان سال ادامه داشته باشد؛ بر این اساس، اغلب صنایع از رکود خارج شده اند و 
تولیدات در حال افزایش است. کارخانجاتی که در سال گذشته امکان فروش نداشتند، 
در حال حاضر مشکلی برای فروش ندارند، این موضوعات حاکی از این است که به 

سمت رونق در حال حرکت هستیم؛ اما نیاز به تالش بیشتری داریم.



éسـاخته éآخریـن é»فروشـنده« éفیلـم
éایـنéنوامبـرé9éروزéازéفرهـادیéاصغـر
éاکـران é»مشـتری« éعنـوان éبـا éفیلـم

éپاریسéسـینمایéسـالنé25éدرéراéخود
éشـکلéبهéپاریـسéحومـهéسـینماé26éو

همرمـانéآغازکـرد.

به  فیلم  این  تبلیغات  فیلم،  بانی  به گزارش 
چشم  به  پاریس  سراسر  در  بیلبورد  شکل 
این  متروهای  راهروهای  در  و  خورد  می 
شهر پوسترهای »مشتری« نصب شده است. 
بیشتر مطبوعات درباره این فیلم مطالبی را 
یا  نقد  صورت  به  بیشترشان  که  اند  نوشته 
فرهادی  اصغر  فیلم  کارگردان  با  مصاحبه 

است.
نکته جالب توجه در این میان این است که 
لیبراسیون،  لوموند،  مانند  مهمی  مطبوعات 
تله راما و چند نشریه دیگر چندان از آخرین 
فیلم فرهادی تعریف نکرده وگاه با سردی با 

فیلم روبرو شده اند.
»مشـتری«  در شهرسـتانها هـم بـه نمایش 
منتشـر  آمـار  اسـاس  بـر  اسـت.  آمـده  در 

شـده از سـوی نشـریه سـینه شـیفق- کـه 
آمـار دقیـق اولیـن سـانس فیلمهـای تـازه 
را همـان روز چهارشـنبه منتشـر مـی کند، 
فیلـم »مشـتری« بـا تیلیغات حیـرت اورش 
توانسـته ۱۱۴۸ تماشـاگر را بـه سـینما در 
پاریـس بکشـاند، یعنـی بـه طـور متوسـط 
در هرسـالن سـینما در سـانس اول ۲۱ نفـر 
درهـر سـالنی بـه تماشـای فیلـم فرهـادی 

ند. نشسـته ا
  ۲۰۱۱ درسال  که  است  درحالی  این 
»جدایی نادر از سیمین« که با تعداد سالن 
کمتر به نمایش در آمده بود در سانس اول 
این میزان فروش  ۱۴۵۰۰ تماشاگر داشت؛ 
سال  آن  که  آمده  دست  به  حالی  در  نیز 

کسی فرهادی را نمی شناخت.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 
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فیلم آسمان محبوب

فیلم   از  کند  می  یادی  امروز  زمان   در  ها  خاطره  و  یادها 
آسمان محبوب  نام فیلمی به کارگردانی داریوش مهرجویی 
و نویسندگی وجیده محمدی فر  و مهرجویی است. نقش های 
اصلی این فیلم را علی مصفا، لیال حاتمی ، فریده سپاه منصور 
جوایز  نامزد  فیلم  این  اگرچه  کرده اند.  ایفا  حقیقی  مانی  و 
و  بود  فجر  فیلم  دوره جشنواره  نهمین  و  بیست  در  بسیاری 
در  را  کارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ  مهرجویی  داریوش 
بخش سینمای بین الملل دریافت کرد، اما فیلم چندان مورد 
توجه منتقدان قرار نگرفت. این فیلم هنوز به نمایش عمومی 
شبکه  وارد   ۱۳۹۴ سال  پاییز  در  فیلم  این  درنیامده است. 

نمایش خانگی شد.
éé:فیلمéاینéماندنیéیادéبهéدیالوگ

منظر)لیال  ماه  به  اشاره  با  مصفا(  )علی  شایان  مهرداد  دکتر 
حاتمی(:چند وقته اینطوریه؟ / ستاره)مبینا کریمی(: یه ساله. 
درست  کوچولو  های  لقمه  ستاره:   / خوره؟  می  غذا  دکتر:   /
می کنم، بهش میدم. / زن کدخدا)فریده سپاه منصور(:فقط از 
دست ستاره می خوره. / دکتر:شبها خوب می خوابه؟ / ستاره: 
می خوابه ولی گاهی یه دفعه از خواب می پره. / دکتر: حرف 
نمی زنه؟ گریه نمی کنه؟ / ستاره: نه همیشه ساکته!… / زن 
کدخدا: دکتر چی شده؟ مخش از کار افتاده؟ / دکتر: نه. عالئم 
اینطوری  / دکتر:  / ستاره: خوب می شه؟  افسردگی شدیده. 
که تو بهش می رسی حتماً خوب میشه. / زن کدخدا: عمو 
غریب یه چیزهایی براش آورده. یه شیشه عطر هم داده گاهی 
اون  جان  یاد.ستاره  نمی  بدش  زیردماغش.انگار  می گیریم 

عطررو بده. / دکتر: ببینم چیه؟…. بوی بهار نارنج میده…

یادها و خاطره ها در زمان .....

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است     
یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست نا سزایان کم رسد           
هر دلی از حلقه ای در ذکر یا رب یا رب است

امروز با حافظ

خطوط قرمز خبری در رسانه های ایران کم است

خطوط قرمز خبری در رسانه های ایران، کم است و خطوط قرمز موجود 
به ارکان اصلی مملکت مربوط است.

عبدالقادر فائز - رییس دفتر تلویزیون الجزیره در تهران - با حضور  
در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، اظهار کرد: در الجزیره دو چیز 
اهمیت دارد؛ قانون اساسی شبکه ای که در آن همه چیز تعریف شده 
است و این قانون اساسی آزادی زیادی به رسانه می دهد، دوم نیز قوانین 
کشوری است که ما در آن فعالیت و تالش می کنیم این قوانین را 
رعایت کنیم. او ادامه داد: در ایران، قوانینی برای رسانه ها وجود دارد 
که این قوانین برای ما قابل احترام است. ما باید احتیاط داشته باشیم و 
زمانی که صحت خبری را فهمیدیم، آن را منتشر  کنیم، چون صحت 
خبری برای ما مهم است. آزادی بیان مربوط به کشوری است که ما 

در آن فعالیت رسانه ای داریم و برای ما قوانین این کشور مهم است.

فیلم سینمایی »جاودانگی« 
در جشنواره »جوگجا« در اندونزی

مهدی  کارگردانی  به  »جاودانگی«  ای  دقیقه   ۱۴۵ پالن-سکانس 
فردقادری در چهارمین حضور بین المللی خود در جشنواره جوگجا-

نتپک اندونزی به نمایش درخواهد آمد.
برنامه  امسال  اندونزی  جوگجا-نتپک  جشنواره  دوره  یازدهمین 
بزرگداشت فیلم های مستقل ایرانی را برپا داشته است که »جاودانگی« 
یکی از این فیلم هاست. نخستین فیلم سینمایی مهدی فردقادری 
پیش از این در جشنواره های رم ایتالیا ، زاگرب کرواسی و هانوی 
ویتنام به نمایش در آمده بود و در تازه ترین حضور بین المللی اش 
در این جشنواره روی پرده خواهد رفت. ساختار پالن-سکانس ۱۴۵ 
دقیقه ای »جاودانگی« که این روزها در گروه »هنر و تجربه« در حال 
اکران است بر اساس »تناوب« نخستین فیلم کوتاه فردقادری است که 
در سال هشتاد و چهار در یک پالن یازده دقیقه ای کارگردانی شده 
است. »جاودانگی« نخستین فیلم بلند این فیلمساز محسوب می شود 
که تمام اتفاقات آن در شبی بارانی در قطاری مسافربری ُرخ می دهد. 
این فیلم به قصه زندگی شش خانواده در واگن های مختلف قطار می 

پردازد که با جا به جایی زمان روایت می شود.

»وارونگی« در جشنواره »ِمد« ایتالیا به نمایش در آمد

در  بهزادی  بهنام  کارگردانی  به  »وارونگی«  سینمایی  فیلم 
جشنواره فیلم »ِمد« ایتالیا به نمایش در آمد.

بهنام  تهیه کنندگی  و  کارگردانی  به  »وارونگی«  سینمایی  فیلم 
بهزادی در جشنواره فیلم »ِمد« ایتالیا به نمایش در آمد.

این جشنواره، از ۴ تا ۱۲ نوامبر برابر با ۱۴ تا ۲۲ آبان در شهر 
ایتالیا برگزار می شود.

ایتالیا  رویدادهای سینمایی  از  یکی  ایتالیا  »ِمد«  فیلم  جشنواره 
است که فیلم های سینمایی و مستند در بخش های مختلف آن 

رقابت می کند.
در خالصـه داسـتان »وارونگـی« آمـده اسـت: سـهیل پـس از 
چندیـن سـال، نشـانی نیلوفـر را پیـدا کـرده و به سـراغش آمده 
اسـت. رابطـه آنهـا کـه در گذشـته نـاکام مانـده، حاال درآسـتانه 

شـکل گیـری دوباره اسـت.

خبــر

تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»سیاست عشق میان هنر و فلسفه« 
در بازار کتاب

کتاب »سیاست عشق میان هنر و فلسفه« نوشته 
مهدی رفیع توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار 
نشر شد. به گزارش مهر، کتاب »سیاست عشق 
میان هنر و فلسفه« نوشته مهدی رفیع به تازگی 
توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده 
که  است  مقاله  مجموعه  یک  کتاب،  این  است. 

مطالبی را درباره هنر و فلسفه در بر می گیرند.
طبق نوشته های نویسنده اثر، مقاله های چاپ 
شده در این کتاب، همه در نسبتی شکل گرفته 
اند که در عشق »میان هنر و فلسفه« وجود دارد 
و تنها به مثابه تعدادی از بی نهایت نسبت ممکن، 
و عشق یکی از این نسبت هاست که خود تعریف 
هر نسبتی است، از این جهت، رویکرد »میان هنر 
و فلسفه« در نسبت عشق گشاینده یک »فلسفه 
نسبت« به جای »فلسفه نسبیت« است، فلسفه ای 
که نه آغاز دارد و نه پایان، بلکه همواره در میان 
واقع است، همچنان که ریزوم هیچ ابتدا و انتهای 

مشخصی ندارد.
مهدی رفیع در این مقاالت و همچنین در مقدمه 
ای که برای معرفی این مقاالت نوشته و ابتدای 
کتاب چاپ شده، از عبارات و اصطالحات عرفانی 
نیز بهره گرفته و ادبیات عارفانه فارسی و رویکرد 
عرفان اسالمی را نیز در مقاالتش که عموما درباره 
فلسفه و هنر امروز است، وارد کرده است. اصطالح 
»سیاست عشق« که نخستین بار در سوانح العشاق 
احمد غزالی استفاده شده، این جا در زمینه ای 
معاصر و در موقعیتی نو برای به پرسش کشیدن 
معانی غالب سیاست و عشق به کار رفته است. 
فیلسوف  بدیو  آلن  که  عبارتی  عشق،  سیاست 
می داند،  بی معنا  را  آن  فرانسوی  ساختارگرای 
از هنر و فلسفه معاصر و  برسازنده  در خوانشی 
به طور خاص در آنچه می توان »هنر و فلسفه« 
پس از دلوز و گتاری نامید، مواجهه ای را میان این 
فیلسوفان و هنرمندان معاصر ایران و جهان ترتیب 
می دهد. کتاب »سیاست عشق میان هنر و فلسفه« 
با قرار دادن دلوز _ گتاری در زمینه ای ایرانی از 
تفکر، در پرتو خوانش الی یز از آن ها، آغاز و با شعر 
به منزله افق درون ماندگار »فلسفه پس از دلوز و 
گتاری« به پایان می رسد. این کتاب با ۲۳۰ صفحه 
مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۷۰ 

هزار ریال منتشر شده است.

تندیس »نفس« رونمایی شد
تندیس فیلم سینمایی »نفس« به کارگردانی نرگس 

آبیار ساخته و رونمایی شد.
تندیس فیلم سینمای »نفس« به کارگردانی نرگس 
آبیار توسط گروه هنری »الف - دال« با مدیریت امیر 
حسین دلبری به شکل داوطلبانه ساخته شد و قرار 
است در مراسم افتتاحیه فیلم »نفس« به همراهان 

این اثر سینمایی اهدا شود.
مدیر گروه هنری »الف - دال« درباره دالیل ساخت 
تندیس فیلم »نفس« گفت: آشنایی من با نرگس 
آبیار از طریق آثاری بود که پیش از فیلم »نفس« 
ساخته بود. زمانی که فیلم نفس برای نمایش در 
بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر پذیرفته شد، عالقمند شدم که این اثر 
سینمایی را ببینم. وی ادامه داد: در همان زمان نظر 
مثبتی نسبت به »نفس« داشتم و متوجه شدم این 
فیلم جوایزی چون بهترین بازیگر نقش مکمل زن در 
جشنواره ملی، بهترین بازیگر نقش اصلی از جشنواره 
جهانی فیلم فجر و همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه 

ملی را دریافت کرده است.
دلبری تاکید کرد: دریافت جایزه بهترین فیلم در 
بخش نگاه ملی و همچنین میزان استقبال مردم در 
اکران عمومی از فیلم »نفس« از مهمترین دالیل برای 
گروه هنری »الف – دال« در جهت همراهی داوطلبانه 
با فیلم »نفس« بود. ضمن اینکه عنوان این جایزه با 
اهداف این مجموعه هنری همسو بود. چون در طول 
همه این سال ها سعی کردم در ساخت آثارم در قالب 
جواهر یا مجسمه، در جهت اعتالی فرهنگ و هنر 
بومی ایران زمین قدم بردارم؛ بنابراین تصمیم گرفتیم 
تندیسی با ویژگی های ملی و بومی برای این فیلم به 

صورت داوطلبانه طراحی و اجرا کنیم.

در بازار کتاب

ادééééééامهéازéصفحه1
وی ادامه داد: مطبوعات هم چشم و هم آیینه 
جامعه است. چشم بیدار مردم است برای دیدن 
آیینه  و  ببینند  زوایایی که مردم می خواهند 
جامعه هم است. اعتالی مطبوعات، آیینه اعتال 
ما در مطبوعات  اگر  و رشد جامعه هم است. 
اخالق، فضایل، آگاهی و روشنایی ببینیم این 
جامعه  در جان  روشنایی  و  آگاهی  تجلی  هم 
می  جامعه  روشنایی  و  آگاهی  بر  هم  و  است 
افزاید. مطبوعات وظیفه روشنگری را هم دارند. 
رییس دفتر رییس جمهوری با طرح این سووال 
این  افزود:  کرد؟  باید  چه  روشنگری  برای  که 
شعاری است که امسال برای نمایشگاه مطبوعات 
انتخاب شده بسیار آگاهانه و هوشنمندانه بود. 

تاکید بر شفافیت و هم صداقت.
وی ادامه داد: شفافیت نیاز رشد جامعه ما است. 
در پنهان کاری و در ناآگاهی رشد نمی شود 
جست. الزمه رشد پایدار در همه ابعاد حیات 
رشد  اقتصاد  در  اگر  است.  شفافیت  اجتماعی 
اطالعات  در  باید شفافیت  می خواهیم  پایدار 
مالی باشد. اگر مشارکت مردم در بازار سرمایه را 
می خواهیم باید اطالعات مالی شرکت ها را در 
اختیار مردم بگذاریم تا بتوانیم مشارکت آنها را 
افزایش دهیم. اگر مشارکت سیاسی می خواهیم 

باید شفایفت سیاسی داشته باشیم.
است.  اینگونه  ابعاد  همه  در  گفت:  نهاوندیان 
در شفافیت خوب است تاکید کنیم که عمق 
شفافیت و گستردگی آن الزم است، نمی شود 
در شفافیت گزینشی عمل کرد و نمی شود به 
بخشی از واقعیت و یا حقیقت پرداخت. همه 

حقیقت و نه بخشی از حقیقت.
وی ادامه داد: اگر من در رسانه ای که در آن 

نقش و مسوولیت دارم آمدم به جای مخاطب 
اگر ذائقه  را،  از حقیقت  انتخاب کردم بخشی 
تبیین  جای  به  و  کردم  محور  تیتر  را  جامعه 
داوری  مسند  در  آن  جای  به  کردم  انتخاب 
کمک  خیلی  جامعه  تحلیل  قوه  به  نشستم، 

نکرده ام.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: در مقایسه 
روزنامه، می بینیم در ایران و خارج از کشور، 
روزنامه های عمیق تر کمتر تیتر های درشت 
خود  خواهند  می  چون  کنند  می  استفاده 
خواننده انتخاب کند. اما اگر آمدم با تیتر درشت 
خواستم با صدای بلند چیزی را فریاد کنم شاید 
خواننده به این قضاوت برسد که با فریاد زدن، او 

صدای دیگری را نشنود. 
وی افزود: متاسفانه در تغییر ذائقه خبرگیری و 
خبررسانی اجتماعی که امکان تعمق کمتری را 
می دهد گاهی رسانه ها به این دامن می زنند. 
اینکه امکان این را فراهم کنیم که مخاطب ما 
به همه ابعاد دست یابد، این کمک به روشنگری 
برخورد  کرد:  تصریح  نهاوندیان  است.  جامعه 
دوگانه با شفافیت اینکه جایی نورافکن انداخته 
و جای دیگر پرهیز کنیم به هر دلیل، کمک 
به روشنگری جامعه نیست و در شفافیت امکان 
دادن به موضوع خبر که سوی دیگر داستان را 

هم بگوید. داستان یک طرفه خیلی برد ندارد.
وی گفت: در قواعد اخالق مطبوعاتی این است 
در  تریبون  حتما  بردید  نام  کسی  از  اگر  که 
اختیار او قرار داده شود که توضیح دهید اگر آن 
مطلب دروغ است به او این امکان داده شود که 
حداقل بگوید این دروغ است. این افتخار جامعه 
رسانه ای ما نیست که اینجا و آنجا کسانی با 
انگیزه هایی دروغ پراکنی کنند. با آن انگیزه ها 

هیچ مشکلی نیست، انگیزه سیاسی و جناحی 
داشتن؛ هر کسی سلیقه ای دارد و حق دارد آن 
سلیقه را تبلیغ کند اما نمی شود از دروغ و افترا 
برای پیشبرد اهداف جناحی و سیاسی استفاده 
کرد آن اهداف حتما ماندگاری نخواهد داشت و 

حتما رسوا خواهد شد.
روزنامه  افزود:  جمهوری  رییس  رفتر  رییس 
نگاری منصفانه و اخالقی وظیفه خود می داند 
که در آن موقع انتشار خبری تماس گرفته و 
نظر آن کسی را هم که در مورد او سخن می 
گوید، منعکس کند. و صداقت. صداقت را ما در 
چنین نمایشگاهی و جلسات گفت و گویی که 
ابتکار بسیار خوبی در نمایشگاه  اشاره کردند، 
بوده است. باید باز کنیم. الزمه صداقت چیست؟ 

یک مفهوم اخالقی است.
نهاوندیان ادامه داد: یکی از چالش های جدی 
که جامعه ما را تهدید می کند این است که 
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را با این تقه 
هایی که از گوشه و کنار به آن می زنیم، آسیب 
بزنیم، اگر کسی گوشه ای از اعتماد عمومی را 

زد در پایان روز از آن چیزی نمی ماند.
که  است  این  صداقت  الزمه  گفت:  وی 
معیارهای اخالقی را در گزارشگری و تحلیل 
در  اخالقی  رقابت  یک  امروز  کنیم.  رعایت 

صحنه جهانی در حال رخ دادن است. حاصل 
انتخابات اخیر در آمریکا هر چه بود اما نتیجه 
ای قطعی داشت و آن اعالم شکست اخالقی 
نحوه سخن گفتن  بود.  آمریکا  نظام سیاسی 
این مناظره ها مردم دنیا دیدند  هایی که در 
و نحوه پرداختن رسانه ها به مسایل مختلف 
برای  گشایی  چشم  آمریکا  جامعه  داخل 

جامعه جهانی داشت. 
رییس رفتر رییس جمهوری ادامه داد: در این 
کنیم  عزم  نمی خواهیم  آیا  کجاییم؟  مسابقه 
که مطبوعات ما هم در مسابقه جهانی اخالق 
مطبوعاتی برنده شود و به دنیا نشان دهیم که 
این کشور فضای  این کشور و رسانه های  در 
آزاد بیان را داریم اما از بی ادبی گریز می کنیم.

افترا و  با  بتوانند  از این که کسانی  افزود:  وی 
ما  حتما  کنند  دنبال  را  چیزی  بتوانند  دروغ 
اجتناب می کنیم. اخالق باید معیار پیشرفت 
توسعه  باشد.  مطبوعات  عرصه  در  ما  کار 
اقتصادی و اجتماعی کشور و توسعه فرهنگی 
کشور در گرو این است که بتوانیم معیارهای 

اخالقی را رعایت کنیم.
و  مطبوعات  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
یافت و  آبان ماه گشایش  از ۱۴  خبرگزاری ها 

دیروز )جمعه ۲۱ آبان ماه( پایان یافت.

نهاوندیان: 

جامعه در نا آگاهی رشد نمی کند

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که آمادگی خود را 
برای واگذاری مسئولیت سخنگویی این وزارتخانه، 

به وزیر ارشاد اعالم کرده است.
به گزارش خبرنگار پام زمان، حسین نوش آبادی 
معاون حقوقی،  امور مجلس و استان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با حضور در بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به این سوال که با توجه 
به دغدغه هایی که نسبت به فعالیت ها در حوزه 
فرهنگ وجود دارد، فکر می کنید با تغییر به وجود 
آمده در راس مسئولیت وزارت ارشاد، آقای صالحی 
امیری بتوانند به وعده ایجاد ثبات و آرامش در حوزه 
فرهنگ عمل کنند؟ گفت: انتخاب آقای صالحی 
امیری در این شرایط انتخاب شایسته و احسنی 
بود؛ به دلیل سبقه فرهنگی و علمی و پژوهشی و 
تحقیقی ایشان در حوزه فرهنگ و فعالیت هایی که 

در بخش های سیاستگذاری و همچنین اجرایی و 
عملیاتی حوزه فرهنگ داشته اند، گزینه مناسبی 

برای ادامه راه بوده است.
وی افزود: با عنایت به اینکه حوزه فرهنگ و هنر 
حوزه متنوعی است و در عین حال چالش برانگیز، 
این انتخاب می تواند در رفع نگرانی ها خوب باشد 
البته بدون همراهی و تعامل فرهنگی همه نهادها، 
این دغدغه ها قابل برطرف شدن نیست و باید از 
همه ظرفیت ها استفاده کرد و دستگاه ها باید به 
کمک وزارت ارشاد بیایند و نباید به اتفاقاتی که 
در این حوزه می افتد، بی توجه باشند. موفقیت در 
و همکاری  تعامل  در سایه  و هنر  فرهنگ  حوزه 

دستگاه های فرهنگی امکان پذیر است.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد افزود: ما در این 
وزارتخانه نسبت به وظایفی که داریم، اختیارات و 
امکانات الزم را نداریم پس در چنین شرایطی نباید 

همه از ما انتظار پاسخگویی داشته باشند که اگر 
چنین انتظاری است باید اختیارات و امکانات هم 
بیشتر شود. آقای صالحی امیری به دنبال این است 
که هم نهادهای موازی و هم نهادهای هم سطح 
را در حوزه فرهنگ و هنر با هم همراه کند البته 
قوانین در حوزه فرهنگ و هنر مشخص است که 
هم در مجلس و هم در شورای عالی انقالب فرهنگی 
به تصویب رسیده که همه آنها ذیل سیاست های 

ابالغی کلی از سوی مقام معظم رهبری است.
جایگاه  در  تغییرات  احتمال  خصوص  در  وی 
ارشاد اسالمی گفت:  و  سخنگوی وزارت فرهنگ 
مسئولیت اصلی بنده معاونت امور حقوقی، پارلمانی 
گونه  این  ولی  است  فرهنگ  وزارت  استان های  و 
وانمود شده که گویا بنده فقط سخنگوی وزارت 
برای  ساختاری  هم  قبل  از  البته  هستم.  ارشاد 
سخنگویی در این وزارتخانه وجود نداشت و جایگاه 

حقوقی و رسمی ندارد ولی در زمان آقای جنتی 
این مسئولیت به بنده واگذار شد و بنده نیز با همه 
مشغله و گرفتاری این مسئولیت را بر عهده گرفتم.

زمان  همان  بنده  اینکه  بیان  با  آبادی  نوش 
عهده  بر  را  مسئولیت  این  نداشتم  اصراری  هم 
اندازه  به  چون  بدهم  ادامه  را  آن  یا  و  بگیریم 
دارم،  کاری  مشغله  پارلمانی  معاونت  در  کافی 
امیری  صالحی  آقای  با  که  جلسه ای  در  گفت: 
زمانی که  هر  تا  ایشان عرض کردم  به  داشتم، 
خدمت  در  سخنگویی  جایگاه  در  بدانند  صالح 
مسئولیت  این  واگذاری  بر  قرار  اگر  و  هستیم 
نیز هست، بنده اصراری به ادامه فعالیت در این 
اینکه  مورد  در  لحظه  این  تا  اما  ندارم  جایگاه 
نهاد سخنگویی در ارشاد تعطیل شود و یا اتفاق 
جدید برای آن بیفتد،  تصمیم جدیدی از سوی 

وزیر جدید اتخاد نشده است.

نوش آبادی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات :

اصراری بر ادامه فعالیت به عنوان سخنگوی وزارت ارشاد ندارم

انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه 
شورایعالی داوری و هیئت داوری خانه سینما 

به گزارش پیام زمان با حضور محمدرضا مویینی نایب 
رئیس هیئت مدیره، منوچهر شاهسواری مدیرعامل، 
جمال خندان مشاور حقوقی خانه سینما، ابراهیم حاج 
علیرضا نماینده سازمان سینمایی و همچنین نمایندگان 
نشست  ایران،  سینمای  اصناف  جامعه  تشکل های 
شورایعالی داوری به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت 
رئیسه و هیئت داوری خانه سینما، عصر روز چهارشنبه 
نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ در سالن زنده یاد سیف ا... داد 

خانه سینما برگزار شد.
در این نشست پس از صحبت های نایب رئیس هیئت 
مدیره و نیز مدیرعامل، گزارش روسای سابق شورایعالی 
نظر  و  سمع  به  سینما  خانه  داوری  هیئت  و  داوری 
حضار رسید و سپس مرحله انتخابات با اعالم نامزدهای 
مربوطه صورت گرفت و پس از اخذ و شمارش آرا، دکتر 
محمد سریر، جواد طوسی و علی لقمانی به ترتیب آرا به 
عنوان اعضای شورای عالی داوری خانه سینما و احمد 

مرادپور به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
پدرام  خادم،  مهدی  سید  همچنین،  نشست  این  در 
اکبری، محمود سماک باشی و فاطمه زیوری به ترتیب 
آرا به عنوان اعضای هیئت داوری خانه سینما و دکتر 
اعضای  عنوان  به  متولی  مجتبی  و  دهقان پور  حمید 

علی البدل برگزیده شدند.

مانع را از سر راه هنرمندان بردارید

به زودی  دارد  قصد  که   - خواننده   - عقیلی  ساالر 
 - ارکستر  رهبر   - فخرالدینی  فرهاد  همراهی  با 
کنسرت هایی را برگزار کند، درباره مطالباتش از وزیر 

جدید ارشاد و بیمه کردن حنجره اش سخن گفت.
نمایشگاه  بیست ودومین  در  حضور  با  هنرمند  این 
شدن  بیمه  درباره  خبرگزاری ها،  و  مطبوعات 
در  اولین بار  برای  اتفاق  این  کرد:  اظهار  حنجره اش، 
ایران افتاده و من آن را به فال نیک می گیرم، زیرا این 
کار احترام گذاشتن و بها دادن به هنر و هنرمند است.

تغییرات  به  با توجه  این پرسش که  به  پاسخ  او در 
وزارت ارشاد و حضور سیدرضا صالحی امیری در این 
انتظاری دارید؟  ارشاد چه  از وزیر جدید  وزارتخانه، 
بتوانند  که  است  این  هنرمندان  خواسته ی  گفت: 
بدون مانع، به کار هنری خودشان ادامه دهند، البته 

کارهایی که با سیاست های نظام منافات ندارد.
این خواننده بیان کرد: چندین کنسرت من متاسفانه 
در شهرهای مختلف ایران کنسل شد که این موضوع 
برنامه گذار  و  هنرمند  مردم،  به  زیرا  نیست،  خوبی 
ضربه می زند. این برنامه از مدتی قبل مجوز خود را 
گرفته و تمام نامه نگاری های آن ها انجام شده است، 
به کنسرت می گویند شما  آن وقت چند روز مانده 
موضوع صالح  این  نظرم  به  کنید.  اجرا  ندارید  حق 
چنین  که  کند  پیگیری  باید  ارشاد  وزیر  و  نیست 

اتفاق هایی رخ ندهد.

دولت یازدهم حمایت های مطلوبی از 
هنرمندان داشته است

اقدامات  گفت:  مانگا«  »کانی  سینمایی  فیلم  بازیگر 
و  هنر  و  فرهگ  عرصه  از  یازدهم  دولت  حمایتی 

هنرمندان مناسب و مطلوب بوده است.
دومین  و  بیست  در  حضور  با  اکبری  عبدالرضا 
یازدهم  دولت  داشت:  اظهار  مطبوعات  نمایشگاه 
کارهای بسیار خوبی در راستای حمایت از هنرمندان 

انجام داده است.
ای  گونه  به  ها  انسان  ذات  که  چند  هر  گفت:  وی 
است که هیچگاه راضی نمی شوند و همواره سعی 
در ارتقای شرایط موجود دارند؛ اما با واقع بینی باید 
اذعان کرد که سیاست های فرهنگی و هنری دولت 

یازدهم ارزشمند بوده است.
نمایشگاه  مورد  در  »قانون«  سینمایی  فیلم  بازیگر 
برای  نمایشگاه فرصتی مغتنم  این  افزود:  مطبوعات 
گفت وگوهای مستقیم و رو د روی مسووالن با رسانه 

ها و همچنین مردم است.
شود  می  سبب  نمایشگاه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
مردم از نزدیک با دشواری کار و حرفه اهالی رسانه 

ها بیشتر آشنا شوند.
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
امام خمینی)ره(  در مصالی  ماه  آبان  تا ۲۱  از ۱۴ 

برپا است. 

»فروشنده« فرهادی در فرانسه اکران شد!


