
 تشییع خبرنگار شهید محسن خزایی
مراسم تشییع خبرنگار شهید محسن خزایی با حضور انبوه مردم و جمعی 

از مسئوالن کشوری و لشگری، برگزار شد.

بندهاي پوتينت را محکمتر ببند!
é فرزانه یوسفیان

تاکیداتحادیهاروپابرحفظمواضعخوددرقبالتوافقهستهای

موگرینی: برجام توافق غير قابل تغيير است
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کردند که بر مواضع سیاست خارجی کلیدی خود شامل توافق هسته ای با 

ایران، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و توافق تغییرات آب و هوایی باقی خواهند ماند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا پس از نشستی که برای بررسی 
روابط این اتحادیه با آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، اعالم کردند که بر 
مواضع سیاست خارجی پیشین خود در قبال توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 ، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و 

توافق تغییرات آب و هوایی ایستادگی خواهند کرد اما متعهد شده اند که با دولت جدید آمریکا همکاری کنند.
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دولت جدید آمریکا را 
رصد می کنیم

برجام سندی برگشت 
ناپذیر است

پرونده واردات بنزین 
امسال بسته می شود

10

  موج ورود 5 میلیون 
بیکاربه صف بیکاران

بررسی  با  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
آن، سه  اقتصادی  و  اجتماعی  تبعات  و  بیکاری  وضعیت 
رویکرد برای توسعه اشتغال زایی طی سالهای برنامه ششم 

توسعه را به دولت پیشنهاد داد.

هشدار سازمان حمایت در مورد 
پیش فروش خودروی خارجی

انعقاد  هرگونه  از  خارجی  خودروهای  مصرف کنندگان 
قرارداد در قالب پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به 
شرکت هایی که نمایندگی رسمی از شرکت تولیدکننده 

خارجی ندارند، خودداری کنند.

خبراقتصادی

1 112 1

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد که بخش 
مشکالت  به  که  دارند  نیاز  مردم  از  وسیعی 

معیشت آنها پردخته و آن را حل کنیم.
پروژه  افتتاح  حاشیه  در  جهانگیری  اسحاق 
گندله سازی شماره 2 گل گهر در سیرجان با 
اشاره به روند توسعه کشور تصریح کرد: قطار 
قرار  صحیحی  بسیار  مسیر  در  کشور  توسعه 
گرفته و این مسیر به علت انتخاب درست به 

سرعت در حال پیشرفت است.
که  کسانی  برای  است  ممکن  داد:  ادامه  وی 
نقاط ضعف را می بینند، نقاط قوت به چشم 
نیاید،  انکار نمی کنم که در اقتصاد کشور نقاط 
ضعف وجود ندارد و جامعه ما به شدت نیاز به 
از  وسیعی  بخش  و  دارد  وسیع  اشتغال  ایجاد 
آنها  نیاز دارند که به مشکالت معیشت  مردم 

پردخته و آن را حل کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه مناطق زیای از کشور 
نیازمند توسعه بیشتر هستند ،افزود:  معتقدیم 
که باید به سرعت این  مساله  را  در دستور 
کار قرار بدهیم و این امر به عنوان اولویت های 

اساسی کشور مطرح است .
وی تصریح کرد: در کنار این ها سرعت توسعه 

کشور را نمی شود انکار کرد و تنها در طول یک 
ماه اخیر یک سفر به استان هرمزگان داشتیم و 
تعداد قابل توجهی واحد صنعتی در این استان 
افتتاح شد ضمن آنکه در اصفهان تعداد زیادی 
واحد آغاز به کار کرد و در چهار محل و بختیاری 

نیز به همین نسبت و امروز در سیرجان.
استان  به  رییس جمهور  به سفر  اشاره  با  وی 
در  مختلفی  های  طرح  افتتاح  و  خوزستان 

... تصریح کرد:  و  ریل  گاز، آب،  و  نفت  حوزه 
در گذشته اگر یکی از موارد در یک سال اتفاق 
می افتاد، رویداد بزرگی برای کشورجلوه داده 
می شد اما امروز بودجه دولت در هیچکدام از 
طرح های ذکر شده نقشی ندارد و کسانی که 
کشور  توسعه  دولت  بودجه  با  کنند  می  فکر 
از گوششان  را  پنبه  این  باید  افتاد،  اتفاق می 

خارج کرده و از این تحلیل دست بردارند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی می 
گوید ترامپ دوران تبلیغات و شعارهایی که در آن دوران می داد با ترامپ 
ها،  واقعیت  به  است  ناگریز  و  بود  متفاوت خواهد  ریاست جمهوری  دوران 

مسائل و حساسیت ها توجه کند.
بود،  مهمی  اتفاقی  افتاد،  آمریکا  در  که  اتفاقی  افزود:  بروجردی  عالءالدین 
بر  های حاکم  به سیاست  نسبت  آمریکا  ملت  منفی  نظر  انتخاب یک  این 

این کشور است. 
وی ادامه داد: این ها در طول سالیان طوالنی گذشته باعث شدند هزاران نفر 
آمریکایی در بحران های منطقه جان خود را از دست بدهند و صدها میلیارد 
دالر از ثروت مردم آمریکا هزینه شود و به هدر رود. در بحران های تحمیلی 
که آمریکایی ها عامل آن بودند این اتفاق از این نظر اهمیت دارد و ما پس 

لرزه های آن را در عرصه اروپا هم مشاهده می کنیم.

اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
دو  از  جدای  آمریکا  استراتژی  که  بود  این  نظرمان  ابتدا  از  داشت:  اظهار 
حزبی که گاهی حاکم می شوند مقابله با جمهوری اسالمی و ماهیت انقالب 
برنامه ای  نداریم و هیچ  به آمریکایی ها  امیدی  بنابراین ما  اسالمی است؛ 
تنظیم  برسد،  قدرت  به  آمریکا  در  که چه شخصی  این  با  متناسب  هم  را 

نمی کنیم.
بروجردی تاکید کرد: سیاست ما سیاست مستقلی است که بر اساس منافع 
گذار کالن  عنوان سیاست  به  انقالب  معظم  رهبر  و  ترسیم می شود  ملی 

نظام، طبق قانون اساسی سکان دار این حرکت انقالبی هستند.
پشتوانه  با  رسمی  المللی  بین  تعهد  یک  عنوان  به  برجام  شد:  یادآور  وی 
قطعنامه سازمان ملل است که طرف مقابل ما آمریکای تنها نیست بلکه 6 
کشور آن را امضا کرده اند و در دستور اجرا دارند؛ اگر یک کشور از 6 کشور 
این تخلف را انجام دهد که تا به حال نیز انجام داده است، در روند اجرایی 

در واقع در همان محدوده یک کشور اثر منفی می گذارد.
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
تاکید کرد: ما در حال رصد دولت جدید آمریکا هستیم و منتظریم ببینیم 

چه کسی مسئولیت پیدا می کند و چه اتفاقی می افتد. 
بروجردی خاطرنشان کرد: از ابتدا هم فضای حاکم بر رابطه ترامپ با روسیه 
رابطه مثبتی بوده است، این پدیده جدیدی نیست. آن چه برای ما مهم است 
این است که شاهد نوعی تغییر در سیاست های منطقه ای آمریکا باشیم، 
باید این کشتار افسار گسیخته ضد حقوق بشری عربستان در یمن متوقف 
بشود؛ تا به حال هزاران زن و کودک به خاک و خون کشیده شدند و آمریکا 

حمایت تمام عیار انجام داده است.
حقوق  ضد  های  سیاست  تغییر  شود،  دنبال  باید  آنچه  داشت:  اظهار  وی 

بشری و جنایات کارانه آمریکا در منطقه است.

مصرف کنندگان خودروهای خارجی از هرگونه 
و  خودرو  پیش فروش  قالب  در  قرارداد  انعقاد 
یا پرداخت وجه به شرکت هایی که نمایندگی 
ندارند،  تولیدکننده خارجی  از شرکت  رسمی 

خودداری کنند.
 این سازمان در اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع 
خودرو  مصرف کنندگان  و  هموطنان  کلیه 
می رساند به منظور پیشگیری از بروز مشکالت 
فاقد  تعهدات شرکت های  ایفای  از عدم  ناشی 

کنترل  و  نظارت  و ضرورت  رسمی  نمایندگی 
بر عرضه خودرو به شکل پیش فروش، بر اساس 
از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  ماده)5( 
پیش فروش  خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق 
از  مربوطه  مجوز  اخذ  قالب  در  صرفاً  خودرو 
امکان پذیر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

خواهد بود.
تصمیمات  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
توسط  صرفاً  خودرو  پیش فروش  اتخاذشده، 

نمایندگان رسمی واردکننده خودرو و پس از 
اخذ مجوز، مجاز خواهد بود. بر اساس مفاهیم 
و تعاریف مندرج در قانون، پیش فروش خودرو 
به روشی از فروش خودرو اطالق می شود که 
۳۰روز  از  بیش  تحویل  زمان  مدت  آن،  در 

)کاری و غیرکاری( تعیین می شود.
فروش  پیش  آگهی های  تمامی  است؛  گفتنی 
خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد 
نمایندگی رسمی واردات از حیث اعتبار ساقط 
سازمان حمایت  موارد،  این  به  توجه  با  است. 
تمام  از  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
تا  متقاضیان خرید خودرو درخواست می کند 
قالب پیش فروش  انعقاد قرارداد در  از هرگونه 
شرکت هایی  به  وجه  پرداخت  یا  و  خودرو 
تولیدکننده  شرکت  از  رسمی  نمایندگی  که 

خارجی ندارند، خودداری کنند.
عالی  هیات  دبیرخانه  وب گاه  ارتباط؛  این  در 
نظارت بر سازمان های صنفی کشور به نشانی 
www.iranianasnaf.ir جهت استعالم و 
نمایندگی  که  شرکت هایی  فهرست  مالحظه 
خارجی  تولیدکننده  شرکت های  از  رسمی 

دارند معرفی می شود.

 19 کنون  تا  گوید،  می  ایران  آمار  مرکز  رییس 
میلیون خانوار با جمعیتی برابر با 6۳ میلیون نفر 
اند که 78.9 درصد خانوارهای  سرشماری شده 

کشور را تشکیل می دهند.
›امیدعلی 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 
سرشماری  در  که  خانوارهایی  از  می کنند. 
دریافت  را  آماری  کد  کرده اند،  شرکت  اینترنتی 
اگر خانوار در سرشماری  تبلت می کنند.  وارد  و 
اینترنتی شرکت نکرده باشد، اطالعات خانوار از 

طریق مصاحبه دریافت و وارد تبلت می شود.
به گفته، پارسا خانوارهایی که هنگام مراجعه 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.
تقسیم  دسته  دو  به  غایب  خانوارهای  افزود:  وی 

اینترنتی  سرشماری  در  که  خانوارهایی  می شوند. 
شرکت کرده اند که باید کد خانوار غایب را از 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 کنند یا با ستادهای سرشماری 

تماس بگیرند و به صورت تلفنی سرشماری شوند.
از  تاکنون 172 هزار خانوار غایب  ادامه داد:  پارسا 
طریق اینترنت اطالعات خود را ثبت کرده اند. توصیه 
اطالعات  ثبت  برای  اینترنت  از  استفاده  باز هم  ما 
آماری  کد  که  خانوارهایی  است.  غایب  خانوارهای 
خود را گم کرده اند باید به وب گاه سرشماری قسمت 

بازیابی کد آماری مراجعه کنند.
دارای  اکثراً  که  سرشماری  ماموران  گفت:  وی 
تحصیالت دانشگاهی هستند بدون حمایت مردم 
موفق به انجام کار نخواهند شد. برای حمایت از این 

ماموران باید با خوش رویی با آن ها برخورد کرد.
رییس مرکز آمار ایران افزود: باتوجه به نزدیک شدن 
به روزهای آخر سرشماری، آمارگیران مجبور هستند 

تا ساعت 21:۳۰ به کار خود ادامه دهند. 
قبل،  از  و  نشوند  نگران  خانوارها  گفت:  پارسا 
شماره ملی اعضای خانوار، تاریخ تولد آن ها، کد 
پستی، مساحت واحد محل سکونت و نوع اسکلت 
خانوار  مطلع  عضو  مشورت  با  را  مسکونی  واحد 
اطالعیه  دریافت  صورت  در  و  کنند  یادداشت 
اطالعات  ثبت   برای  بالفاصله  غایب،  خانوار 

ترجیحاً به صورت اینترنتی اقدام کنند.
توانند  می  مردم  گفت:  ایران  آمار  مرکز  رییس 
ماموران  از  را  خود  حمایت  مجازی  شبکه های  در 
سرشماری اعالم و در انتشار اخبار سرشماری و اطالع 

رسانی به دیگران مشارکت کنند.
وی در مورد قرعه کشی گفت: مرحله آخر 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 1۰ میلیون ریالی 

انجام خواهد شد.

جهانگيری: قطار توسعه کشور در مسير صحيحی قرار گرفته است بروجردی: دولت جدید آمریکا را رصد می کنيم
ترامپ ناگزیر به دیدن واقعيت ها

هشدار سازمان حمایت در مورد پيش فروش خودروی خارجی

78.9 درصد خانوارهای کشور سرشماری شدند

روحانی:

 نباید میان مردم شکاف به وجود آوریم
اشتغال، آب و محيط زیست مهمترین مسائل کشور
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کالم  نور

رئیس جمهوری چهارشنبه 
به البرز سفر می کند

محترم  ریاست  سفر  اعالم  با  البرز  استاندار 
جمهوری به این استان گفت: مراسم استقبال روز 
چهارشنبه ۲۶ آبان ماه در محل ورزشگاه مخابرات 

انجام خواهد شد.
سیدحمیدطهائی در گفتگوی خبری که از شبکه 
محترم  ریاست  سفر  محوریت  با  البرز  استانی 
جمهوری روی آنتن رفت،اقدامات انجام شده برای 
میزبانی از سفر ریاست محترم جمهوری را تشریح 
کرد و اظهار داشت: ابعاد مختلفی از توانمندی ها 
و نیاز های استان پیش از آغاز این سفر به ریاست 
محترم جمهوری ارائه شده است و با ۹۰ درصد 
از وزرا در نهاد ریاست جمهوری مالقات داشته و 

دغدغه ها و مسائل البرز را در میان گذاشته ایم.
عموماً  دولت  هیات  سفرهای  اینکه  بیان  با  وی 
سقف اعتباری و تصمیم گیری مشخصی دارند 
و محدودیت در پروژه ها وجود دارد، افزود: یکی 
ها  پروژه  انتخاب  در  ها  مالک  و  ها  شاخص  از 
زمانبدی اتمام طرح هاست که نباید بیش از ۳ 
سال به طول بینجامد و همین امر نیز روند انتخاب 

پروژه ها را گزیده تر می سازد.
در  استان  پیشنهادات  اینکه  به  اشاره  با  طهائی 
اقتصادی  و  تولیدی  عمرانی،  متعدد  های  حوزه 
ارائه شده است،گفت: هفته گذشته نیز به همین 
منظور با وزرا دیدار داشته و پیشنهادات خود را 

واضح مطرح نموده ایم.
ریاست  از  استقبال  روند  ادامه  در  البرز  استاندار 
محترم جمهوری و برنامه های سفر را مورد اشاره 
دولت  کاروان  حرکت  مسیر  اعالم  با  و  داد  قرار 
یازدهم در استان بیان کرد: حرکت کاروان تدبیر و 
امید در البرز ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه ۲۶ آبان 
ماه از مسیر خیابان شهید بهشتی، قبل از میدان 
سپاه در محل ورزشگاه مخابرات انجام خواهد شد 
و مراسم استقبال مردمی و دیدار ریاست محترم 

جمهوری با مردم نیز در همین محل می باشد.

ایران انفجار تروریستی 
در کربال را به شدت محکوم کرد

تروریستی  انفجار  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
دیروز در کربال را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
عین  منطقه  در  دیروز  انفجار  کشورمان  خارجه 
التمر استان کربالی عراق را که به کشته و زخمی 
شدن چندین تن از شهروندان عراقی از جمله چند 

زن و کودک منجر شد را به شدت محکوم کرد.
او ضمن تسلیت این واقعه تأسف بار به بازماندگان 
با  ابراز هم دردی  با  داغدار این حادثه دردناک و 
ایام  چنین  در  کرد:  تأکید  عراق  دولت  و  ملت 
مقدسی که خیل عظیم زائران حسینی در سیر 
و سلوکی معنوی با پای پیاده، رو به سوی کربال 
رهسپارند بار دیگر تروریست های تکفیری با حمله 
به مردم بی دفاع، لکه ننگ دیگری را بر کارنامه 
سیاه  و ننگین خود در منطقه و در تاریخ مملو از 

ددمنشی های خود ثبت کردند.
بار  پایان  سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در 
جمهوری  کامل  ایستادگی  و  حمایت  بر  دیگر 
اسالمی ایران در کنار دولت و ملت عراق در مبازره 

با پدیده تروریسم تأکید کرد.
عامل  شش  ورود  از  کربال  استانداری  شورای 
این  غرب  در  التمر  عین  به شهرستان  انتحاری 

استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه 
التمیمی، عضو شورای استانداری  نیوز، محفوظ 
که  انتحاری  عامل  شش  که  کرد  اعالم  کربال 
وارد  )دوشنبه(  امروز  داشتند  منفجره  کمربند 
شهرستان عین التمر در غرب استان کربال شدند.

به گفته التمیمی، نیروهای امنیتی وارد درگیری 
با آن ها شدند. این عامالن انتحاری خود را منفجر 
کردند که در نتیجه به کشته شدن چند تن از 

جمله تعدادی از نیروهای امنیتی منجر شد.
این در حالی است که رییس شورای استانداری 
کربال نیز تأکید کرد که اوضاع امنیتی در عین 
التمر تحت کنترل است و نیروهای امنیتی به این 

شهرستان اعزام شده اند.
سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق نیز درباره 
جزئیات حمله به شهرستان عین التمر گفت: این 
حمله به کشته و زخمی شدن ۱۸ تن منجر شد.

کمربند  که  انتحاری  عامل  شش  افزود:  معن 
انتحاری به خود بسته بودند به محله الجهاد در 
شهرستان مذکور نفوذ کرده و با نیروهای امنیتی 
درگیر شدند که نیروهای امنیتی توانستند پنج تن 

آنها را بکشند.

الوروف به ایران نمی آید!

کرد،  اعالم  امروز  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
برنامه ای برای سفر سرگی الوروف به ایران در نظر 

گرفته نشده است.
کابولوف،  ضمیر  نووستی،  از  ایسنا  گزارش  به 
خارجه  امور  وزارت  آسیایی  دوم  اداره  رییس 
روسیه با اعالم این خبر گفت: هیچ گونه برنامه ای 
برای سفر به ایران در برنامه های وزیر امور خارجه 
روسیه وجود ندارد و وزیران خارجه ایران و روسیه 
اغلب در حاشیه دیدارهای رسمی در کشورهای 
مختلف جهان و نشست های بین المللی با یکدیگر 

گفت وگو می کنند.

خبر

ابعاد یک انتخاب
é صادقی

ماراتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعداز 
۱۸ ماه کشمکش نفس گیر باالخره  با پیروزی 
و چهره  نامزد جمهوری خواه  ترامپ،  دونالد 
ای ناآشنا در دنیای سیاست به پایان رسید و 
درعین حال با ظهوراین شخصیت ناشناخته، 

گمانه زنی ها درخصوص رفتار سیاسی وی در این دوره از تاریخ ایاالت 
متحده وعواملی که باعث پیروزی او در این رقابت شد، باال گرفته است. 
ضمن  توانست  بسازبفروش،  میلیاردر  ترامپ  که  شد  چه  واقع  به 
برانگیختن احساسات اقشار مختلف، درمیان بهت و ناباوری افکارعموم 
بر سریر قدرت تکیه زند؟ و آیا این انتخاب تا چه حد برمعادالت جهانی 
آنگونه که ترامپ درشعارهای انتخاباتی خود وعده داده است موثرخواهد 

بود؟
به گواهی تاریخ، از پس هر بحرانی، بهار اندیشه های مرتجع از راه می 

رسد و پیروزی ترامپ نیز از این قاعده مستثنی نبود.
جداسازی توده ها با اتکا به مقوله نژادپرستی والقای این نگاه که بخش 
اعظمی از مشکالت امروز طبقه کارگری ناشی از وفور مهاجران ورنگین 
پوست هاست درمیان کارگران سفید پوست شاکی از بحران کنونی 
آمریکا با اقبال باالیی مواجه شد. در واقع بحران های اقتصادی و مالی 
که میراث سال های گذشته به ویژه ۲۰۰۸ میالدی بود این بار منجربه 
ظهور ترامپ درعرصه قدرت ایاالت متحده شد. وی در سایه راهنمایی 
های مشاوران خود، با اجتناب از وعده های نخ نما شده جمهوری 
خواهان، تعریف دقیق تری از پوپولیسم را به نمایش گذاشت و به این 
ترتیب ثابت کرد که پوپولیسم نه تنها یک ایدئولوژی بی مایه نیست 

بلکه اقدامیست در راستای نمایش جنبه عقالنیت یک حرکت! 
از سویی ترامپ، با رفتارهای دوران تبلیغات انتخاباتی، توانست خود 
را به عنوان چهره ای که قادر به مقابله با استیالی وال استریت است، 
معرفی کرده و از این گذر با استفاده از تقابل ایجاد شده در آمریکای 
دوگانه، حمایت بیش از پیش طرفداران خود را جلب کند. البته تعاریف 
مذهبی- جنسیتی وی از یادگارهای یهودی- مسیحی  که به مقابله با 
اسالم و جنبش هایی نظیر لزبین ها، ِگی ها، دو جنس گراها و ترانس 
سکسوال ها تاکید داشت نیز توانست نگاه بخش دیگری از توده ها را به 
خود معطوف ساخته و به این ترتیب زمینه پایان نظریه های اوبامایی 

را رقم زند.
در جریان روند رقابت های انتخاباتی آمریکا، هیالری با تبدیل شدن 
به نماد سیاست مداری کهنه کارکه طی هشت سال درکنار کلینتون 
و پس از آن در کنار اوباما در مقام وزیر خارجه، توانایی های خود را 
به بوته آزمایش گذاشته بود، به عنوان نشانی از ادامه سیاست های 
قبلی درمقابل ترامپ ناشناخته فراری از کلیشه ها قرار گرفت. این نماد 
ساختارشکن با ادبیاتی نزدیک به مردم عادی ضمن به چالش کشیدن 
سیاست های کهنه، عاقبت توانست آرای خاموش جامعه آمریکا را 

جلب کرده وپیروز انتخابات شود.
اما دراین میان نباید ازنقش مهم مشاوران ترامپ دراین جدال انتخاباتی 

غافل شد.
شناخت دقیق ازسالیق و خواست اقشارعادی همراه با رصد به موقع 
وقایع داخل و خارج کشور توام با شناسایی عوامل شکست و پیروزی 
دولت فعلی در حوزه های داخلی و خارجی، باعث شد تا ترامپ از 
ظرفیت های موجود، حداکثر بهره را برد و در این میان نقش اشتباهات 
بزرگ مشاوران هیالری کلینتون که در نهایت منجربه شکست وی در 

این کارزار انتخاباتی شد، حائز اهمیت فراوانیست.
برجسته سازی روحیه قوی ترامپ با انتشار کلیپ های متعددی چون 
مشت زنی وی در رینگ بوکس در مقابل زمین خوردن هیالری و تعبیر 
به ضعف او از سوی همراهان ترامپ، نشان از شناخت دقیق مشاوران 
رئیس جمهور جدید از ذائقه مخاطبان خود داشت. سلیقه ای که انسان 
های قوی و خشن را به افراد ضعیف ترجیح می دهد و صد البته در 
این میان، عریان ساختن انحرافات اخالقی ترامپ نه تنها در جامعه آزاد 
آمریکا چندان ناپسند نبود بلکه مورد پسند بخشی از الیه ها و خرده 

فرهنگ های انحرافی این جامعه نیز قرار گرفت.
پیروزی ترامپ به ظاهرعیاش، زن ستیز، بددهن وعصبی در مقابل 
هیالری مورد احترام و اعتماد سیاست مداران، نخبگان، روزنامه نگاران 
و حتی رئیس جمهور فعلی، پیام مهمی را دربر داشت.اقشارعادی و 
سطح پائین جامعه آمریکا از سیاستمدارانی که با ژست های شیک بر 

مردم حکومت می کنند، خسته شده اند.
انتخاب ترامپ گویای این واقعیت بود که به زعم آمریکایی ها دوران 
تسلط نخبگان سیاسی برسرنوشت آنها به سر آمده و بایستی خواسته 
های الیه های خاموش آن جامعه نیز جدی گرفته شود.در واقع مردم 
از سخنرانی های دیپلماتیک خشک و رسمی خسته شده اند و طالب 

سخنرانی های خودمانی همراه با شوخی هستند. 
مخالفت صریح هواداران این موج جدید با دخالت های پی در پی 
حاکمان خود در منازعات خارج از مرزها نظیر لیبی، افغناستان و عراق 
نشان از کاهش تمایل استعماری و دخالت در امور خاورمیانه دارد که 

نمی توان آن را کم اهمیت دانست.
پیروزی ترامپ٬ رای به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و ظهور احزاب 
چپ و راست افراطی، همه نشان از موج جدیدی ست که صحنه 
و  فاسد  الیت سیاسی  با  است. مخالفت  فراگرفته  را  سیاسی غرب 
همزمان تقابل با فرایند جهانی شدن، بازپس گیری استقالل سیاسی 
کشورها٬ بستن مرزها٬ توجه به درون و کاهش تمرکز بر بیرون و یا 
خواسته های مشخص تری مانند مخالفت با ارتش متحد اروپایی و 
کاهش حمایت از ناتو٬ گویای واقعیاتی است که از غرب و آمریکا به 

گوش می رسد.
اگرچه ترامپ میلیاردر در نتیجه انعکاس رسوایی هایش توسط رسانه 
ها به چهره ای منفور درمیان بسیاری از مردم جهان به ویژه خاورمیانه 
بدل شده است اما در واقع نفرت بدون در نظرگرفتن ابعاد این انتخاب 

بی معناست.
باید در نظر گرفت که امروز سرزنش ترامپ نژادپرست به خاطر مخالفت 
با ورود چند هزار پناهجوی مسلمان در مقابل هیالری کلینتون به 
عنوان عامل اصلی جنگ و ویرانی مطلق لیبی و به راه افتادن سیل 
مهاجران، نظریه ای دوگانه ،کاذب و انحرافیست. کلینتونی که در مقابل 
آوارگی و بی خانمانی هزاران نفر که خود عامل آن بوده است تنها 
پذیرای بخش اندکی از آنها در کشورش می باشد هیچ برتری اخالقی 

نسبت به ترامپ ندارد.
بعداز  ترامپ  رسمی  اولین سخنرانی  به  توجه  با  رسد  می  نظر  به 
پیروزیش در کارزار انتخاباتی که نشان از یک رفتار معقول در قامت 
ریاست جمهوری ایاالت متحده داشت، قضاوت های صورت گرفته در 
خصوص نحوه رفتار وی که ناشی از هیجانات دوران رقابت بود قدری 
عجوالنه است. البته با توجه به سابقه عهدشکنی های آمریکا، نگرانی 
ها از میزان تحقق وعده ها و شعارهای وی در دوران تبلیغات همچنان 
پابرجا خواهد بود اما نکته ای که هرگز نباید آن رافراموش کنیم این 
است که آمریکا برخالف کشورهای جهان سوم، کشوری ساختارگرا 
بوده و برهمین اساس بسیاری از سیاست های کالن آن از پیش تعیین 
شده است لذا برهم زدن ناگهانی معادالت بین المللی توسط چنین 

سیستمی بعید است.

این کـه  بـه  اشـاره  بـا  جمهـور  رئیـس 
»باالتریـن خیـر جمعـی ایجـاد اشـتغال و 
انسـجام ملـی اسـت«، گفـت: چـرا بـرای 
مسـائل کوچـک جامعه، ارزش هـای بزرگ 

می کنیـم؟ قربانـی  را 
طی  روحانی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مسئولیت  همایش  اولین  در  سخنانی 
همایش  سالن  در  دیروز  که  اجتماعی 
اجالس سران برگزار شد، اظهار کرد: اساس 
انسان  کلمه  ریشه  و  انس  از  انسان  وجود 
با  زمان  آن  ما  زندگی  همه  است.  انس  از 
نشاط و شادمانی توام خواهد بود که با هم 

نوعان مان دارای انس و رافت باشیم.
و منشا همه  ریشه روح  اینکه  بیان  با  وی 
نقطه  درست  آسمانی  ادیان  همه  و  اسالم 
مقابل آن چیزی است که افراطیون جهان 
فریاد می زنند، گفت: افراط گر خود و جمع 
را  مقابل  گروه  افراط گر  می بیند.  را  خود 
و  خود  جز  گر  افراط  می پندارد.  کوچک 
تمام  می پندارد.  ناحق  را  همه  خود  یاران 
جامعه بشری یک واحد است که برادران یا 
هم نوعان ما هستند. آیا می شود ما زندگی 
دیگران  به  کمک  و  یاری  گذشت،  بدون 

داشته باشیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هر جا انس 
می خواهیم  اگر  نیست.  نیز  انسان  نباشد 
کنار هم باشیم، باید یکدیگر را یاری کنیم. 
شاید فکر کنیم یاری گیرنده محتاج است، 
محتاج  بیشتر  دهنده  یاری  بالعکس  اما 
است. احتیاج یاری دهنده عمدتا روحی و 
معنوی است و یاری گیرنده عمدتا احتیاج 

مادی دارد.
هیچ  کرد:  تصریح  همچنین  روحانی 
انسانی در جامعه امروز بدون یاری دیگران 
ما  زندگی  همه  کند.  زندگی  نمی تواند 
احتیاج به دیگران است و تمام زندگی قطعا 
یاری یکدیگر و حفاظت از جامعه می باشد.

وی افزود: هر کس می خواهد در این جامعه 
مسئولیتی در هر سطحی به عهده بگیرد، 

قدرت  باید  اینکه  اول  است.  نیاز  دو شرط 
آن را داشته باشد تا از سرمایه های مادی 
و معنوی به خوبی حفاظت کند. مقصودم 
فقط نفت و گاز معادن نیست، بلکه باید از 
رابطه سالم یک جامعه و دوستی اعضای آن 
نیز حفاظت شود. نباید بین مردم شکاف به 

وجود بیاوریم.
گفت:  همچنین  کشورمان  جمهور  رئیس 
نباید سر مسائل غیر مفید برای جامعه وقت 
خود را تلف کنیم. افتخار ما آن زمان است 
که نسبت ملت ها اقوام و گروه های دیگر و در 
خیر رسانی به دیگران مقدم باشیم و اولین 
همه  به  احترام  و  وحدت  جامعه  در  خیر 
مذاهب، ادیان و احترام به همه اقوام جامعه 
است. ما همه از یک پیکر واحد هستیم. چرا 
مسائلی  سر  چرا  فاصله؟  و  شکاف  اینقدر 
پا  زیر  را  مهم  ارزش های  ندارد  اهمیت  که 
به  دروغ می گوییم  کاری  برای  می گذاریم؟ 
دیگران توهین می کنیم و چهره ها را تخریب 

می کنیم، اما آن کار چیست؟
وی افزود: کاری می کنیم در نظر سنجی ها 
اما آن چه  یا کم شود  محبوبیت فرد زیاد 
که مهم است ارزش های اخالقی است. چرا 
های  ارزش  جامعه  کوچک  مسائل  برای 
بزرگ جامعه را قربانی می کنیم؟ جامعه ما 

نیاز به خیر جمعی دارد و ما نیز نیاز داریم. 
این خیر فقط سخاوت مادی است که البته 

آن هم ارزشمند است.
نیکوکاری  اینکه هر مقدار  بیان  با  روحانی 
نیز  جمعی  خیر  باشد  بیشتر  انسان  یک 
در  باید  نیز  گاهی  ما  افزود:  است،  بیشتر 
مسائل روحی به جامعه و افراد کمک کنیم.

وی همچنین صله رحم، دیدار پدر و مادر 
و عیادت از بیماران را مورد تاکید قرار داد.

تصریح  همچنین  کشورمان  رئیس جمهور 
به  جامعه  فعلی  شرایط  در  امروز  کرد: 
صراحت عرض می کنم که هیچ نیازی باالتر 
خیری  هیچ  و  نیست  جوانان  اشتغال  از 
نسل  اشتغال  برای  سازی  زمینه  از  باالتر 
آنهایی  برای  بخصوص  ندارد؛  وجود  جوان 

که مشکل جسمانی دارند.
خیر  بهترین  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خیر  افزود:  است،  ملی  انسجام  جمعی 
کنیم  نذر  ما  که  نیست  این  فقط  جمعی 
و به مردم غذا دهیم که البته آن هم خیر 

جمعی است.
روحانی یادآور شد: در دولت یازدهم اتکا به 
نفت را خیلی کم کرده ایم به طوری که به 
حدود ۳۰ درصد رسیده و تقریبا 7۰ درصد 
کشور  مردم،  و  است  مالیات  به  متکی  آن 

را اداره می کنند. همه باید دست به دست 
هم دهیم تا مشکالت این جامعه حل شود.

وی مهمترین مسائل امروز کشور را مساله 
با  و  دانست  زیست  محیط  و  آب  اشتغال 
گفت:  خود  گذشته  روز  سفر  به  اشاره 
تولید نفت در غرب کشور ۲57 هزار بشکه 
افزایش پیدا کرده و اکنون به تولید ۳۰۰ 

هزار بشکه رسیده ایم.
از  بسیاری  در  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
نفت،  تولید  با  و  گاز می سوزد  نفتی  مراکز 
گاز تولید می شود که هوا را آلوده می کند. 
باید تبدیل به گاز شیرین شود و  این گاز 
سرمایه  حوزه  این  در  که  می بینیم  اینجا 
گذاری شده و توانسته برای جوانان اشتغال 
تولید کند. بنابراین باید هزینه ای برای آن 

اختصاص یابد.
را  جمعی  خیر  کشورمان  جمهور  رئیس 
ما  جامعه  گفت:  و  داد  قرار  تاکید  مورد 
ما  گفتمان  باید  شده،  زده  سیاست  خیلی 
اجتماعی و خیر جمعی شود و طبق آیه ای 
این مسائلی بحث  انقدر سر  نباید  قرآن  از 

کرد که برای جامعه مفید نیست.
روحانی تصریح کرد: در حال حاضر موقوفات 
دالر  میلیارد   ۳۲ از  بیش  هاروارد  دانشگاه 
است و سالی ۱.5 تا ۲ میلیارد دالر درآمد 
آن از طریق اوقاف و موسسات خیریه تامین 
می شود و اکثر دانشگاه های آمریکا اینگونه 
اداره می شود. این نیست که فکر کنیم در 

دنیای غرب نذر، وقف و کمک نیست.
فکر  غرب  می گوییم  وقتی  گفت:  وی 
اگر  اما  است  مفاسد  تمامش  می کنیم 
و  علمی  رشد  این  به  بود  مفاسد  تماما 
مثبت  نکات  باید  نمی رسیدند  اقتصادی 
گفتمان  از  بخشی  و  کنیم  دریافت  را  آنها 
حرف ها و تالش ها ما باید در مسیر فستبقوا 

الخیرات باشد.
با حضور  مراسم  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
و  خیرین  از  جمعی  از  جمهور  رئیس 
فداکاران در عرصه های مختلف تقدیر شد.

روحانی: نباید میان مردم شکاف به وجود آوریم
اشتغال، آب و محیط زیست مهمترین مسائل کشور

خارجه  وزیرامور  ظریف،  جواد  محمد 
کشورمان اظهار کرد: چالش های امروز جهان 
اسالم مخلوطی از چالش های بیرونی و درونی 
جهان  درونی  مشکالت  از  نباید  ما  و  است 

اسالم فرار کنیم.
همایش  اولین  در  دیروز  ظریف  محمدجواد 
بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسالم 
که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در 
یک سخنرانی علمی با اشاره به اینکه مبنای 
تأثیرگذاری در یک حوزه درک صحیح است 
و  تأثیرگذاری  امکان  صحیح  درک  بدون  و 
کنشگری فعال وجود ندارد، ادامه داد: حرکت 
اول برای حل مشکل، فهم مشکل است، ما باید 

درک کنیم که در چه شرایطی هستیم.
وی با بیان اینکه در دیدگاه روابط بین الملل 
ما اکنون در شرایط دوران گذار هستیم، ادامه 
داد: در شرایط دوران گذار چالش ها و فرصت ها 
قابل تبدیل به یکدیگر هستند. برخالف شرایط 
جهان دوقطبی که شاهد یک شرایط ایستا و 
متصلب بودیم اکنون در شرایط سیالی قرار 

داریم و توان تبدیل فرصت ها به تهدیدها و 
توان تبدیل تهدیدها به فرصت ها وجود دارد.

ظریف در بخش دیگری از صحبت های خود با 
بیان اینکه امروز در عرصه کنونی با چالش های 
مشترک جهانی روبرو هستیم و این چالش ها 
فقط محدود به جهان اسالم نیست، تصریح 
تعدد  جهانی  چالش های  این  از  یکی  کرد: 
بازیگران در عرصه بین الملل است. واقعیت این 
است که تعدد و تکثر کنشگران و بازیگران در 
جامعه بین المللی به یک چالش عمده تبدیل 
شده، گرچه باید گفت این واقعیت یک فرصت 
است که در شرایط  برای کشورهایی  جدید 
در  نمی توانستند  گذشته  دوقطبی  متصلب 

عرصه بین المللی ایفای نقش کنند.
ظریف با تأکید بر اینکه امروز کنشگران در 
عرصه بین المللی فراتر از دولت ها هستند و 
بازیگران در این عرصه فقط محدود به دولت ها 
نیستند، توضیح داد: امروز کنشگری در عرصه 
کنار  را  بین المللی ضرورت داشتن سرزمین 
گذاشته و می توان بدون داشتن سرزمین در 
ساحت بین المللی به کنشگری پرداخت به یک 
کنشگری زاینده امنیت و یا کنشگری ناامن 

کننده و ایجاد ناامنی در عرصه جهانی.
وی با بیان اینکه این یکی از مختصات مهم 
فضای بین المللی است که می تواند اثر عمده 
در بیرون و داخل جهان اسالم داشته باشد در 
بخش دیگری از صحبت های خود، تأکید کرد: 
امروز جغرافیای جهان اسالم، جغرافیای جهانی 
است. امروز جهان اسالم در هر گوشه ای از دنیا 
حضور دارد که این هم فرصت و هم تهدید 

است.

اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  حقوقی  معاون 
حرف هایی که در آمریکا مطرح شد بیشتر 
جنبه انتخاباتی داشت گفت:  برجام یک سند 
قانونی،حقوقی، بین المللی و برگشت ناپذیر است.

حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری در 
حاشیه نشست شورای هماهنگی امور حقوقی 
مجموعه  در  دیروز  که  اجرایی  های  دستگاه 
فرهنگی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد 
تاثیر انتخابات آمریکا در روند برجام  با بیان 
اینکه ما به مسائل انتخاباتی ریاست جمهوری 
آمریکا و صحبت هایی که در تبلیغات انتخاباتی 
کاندیداهای آن مطرح شد توجه چندانی نداریم 
، اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران کشوری 
مستقل و قدرتمند است و برجام نیز یک سند 
قانونی است که مورد تصویب در شورای امنیت ، 

شورای حکام و ۱+5 گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: برجام سندی دو جانبه بین 
ایران و آمریکا نبوده که تابع روابط ایران و آمریکا 
باشد. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه 
اراده جهانی برای اجرای برجام وجود داند تصریح 
کرد: تصور نمی کنم در آمریکا هم برنامه ای 
برای برگشت به قبل از برجام وجود داشته باشد.
انصاری با اشاره به اینکه ایران با اقتدار در روند 
مذاکرات حقوق مردم را در قالب برجام تصویب 
کرده است و در آینده نیز دستش بسته نیست 
معاهدات  به  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  
بین المللی که پای آن را امضا کرده،  پایبند 
است و اگر طرفی یا کشوری روش دیگری را با 
جمهوری اسالمی ایران داشته باشد ما کشوری 

دست بسته نخواهیم بود.

در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  انصاری   
مورد روند انجام تنقیح قوانین حقوقی ریاست 
جمهوری توضیح داد: طبق قانونی که مجلس 
تصویب کرده است پیش بینی شده که موضوع 
تنقیح قوانین تا پایان برنامه ششم انجام شود 

وکارهای کارشناسی آن در حال اجرا است.
برای  با مجلس  اضافه کرد:  در همکاری  وی 
تنقیح کامل قوانین یعنی کدکذاری عناوین 
قانونی و تهیه لوایح جامع قانونی برنامه داریم 
که این کار سنگینی است و با همکاری مجلس 
انجام خواهد شد که به منظور سبک سازی در 

بدنه عمومی تقنینی کشور انجام می شود.
انصاری با بیان اینکه موضوع تنقیح کامل قوانین 
موضوع  هر  در  جامع  قانون  به  رسیدن  تا  را 
پیگیری خواهیم کرد افزود: در خصوص اقتصاد 
مقاومتی نیز بعد از ابالغ سیاست های آن از سوی 
مقام معظم رهبری به شناسایی قوانین مزاحم و 
خالهای قانونی در این حوزه پرداختیم و به طور 
خاص هشت عنوان در هشت گروه برای بررسی 
قوانین اساسی مربوط به اقتصاد مقاومتی مورد 
بررسی قرار می گیرد که امیدواریم حداقل سه 
تا چهار عنوان اصلی را تا بهمن ما تقدیم ستاد 

اقتصاد مقاومتی و دولت کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
الیحه برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ را بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده ایم 
گفت:  هشت موضوعی که پیگیر آن هستیم 
موضوعاتی مستقل از قانون برنامه و بودجه سال 
۹۶ است که به تدریج لوایح مستقل تنقیحی را 
در خصوص اقتصاد مقاومتی تهیه و تقدیم دولت 

خواهیم کرد.

مجید انصاری در جمع خبرنگاران:

برجام سندی برگشت ناپذیر است

واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به بیانیه دیروز شورای وزیران امور خارجه 
آزمایش های  کرد:  تاکید  اروپا  اتحادیه 
سیاست های  چارچوب  در  ایران  موشکی 
دفاعی کشور انجام می گیرد و توانایی های 
و  مذاکره  قابل  وجه  هیچ  به  ایران  دفاعی 

مصالحه نیست.
عزم  و  مندی  عالقه  ابراز  از  قاسمی  بهرام 
بیشتر  هرچه  توسعه  برای  اروپا  اتحادیه 
روابط با جمهوری اسالمی ایران و از تاکید 
بر تعهد مجدد اتحادیه اروپا در اجرای کامل 
برجام از سوی همه طرف ها استقبال کرد. 
دوم گفت  دور  برگزاری  داشت:  اظهار  وی 
با  اروپا  و  ایران  میان  باال  سطح  وگوهای 
عزم  و اراده دو طرف برای توسعه همکاری 
های دو جانبه در موضوعات مختلف محقق 
شد.  در این گفت و گوها طیف وسیعی از 
همکاری های دو جانبه از جمله در بخش 
انرژی، هسته ای صلح آمیز ، محیط  های 
و  تحقیقات  علوم،  نقل،  و  حمل  زیست، 
پیگیری  و  بررسی  آموزش مورد  و  فناوری 

طرفین قرار گرفت.
وی اضافه کرد: علیرغم پیشرفت های قابل 
همکاریها  مختلف  سطوح  در  که  توجهی 
فراوانی  های  ظرفیت  و  است  آمده  بوجود 
مناسبات  و گسترش  تعمیق  در جهت  که 
بانکی،  مشکالت  قطعی  رفع  دارد،  وجود 
عامل کلیدی و تعیین کننده ای در توسعه 

اجرای  و  اقتصادی  تجاری،  همکاریهای 
پروژه های مشترک خواهد بود. 

رسمی  حمایت  به  توجه  با  افزود:  قاسمی 
به سازمان  ایران  الحاق  از  اروپایی  اتحادیه 
ایران  اسالمی  جمهوری  تجارت،  جهانی 
روند  در  اتحادیه  عملی  اقدامات  خواستار 
مزبور  به سازمان  اسالمی  الحاق جمهوری 

است.
مردود  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دانستن ادعاهای مطروحه در بیانیه شورای 
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه 
نکته  این  بر  بشر،  حقوق  موضوع  در  اروپا 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  کرد  تاکید 
آمادگی دارد در فضای آرام و غیر جنجالی 
و از طریق گفت و گو و تبادل نظر، دیدگاه 
های دین مبین اسالم را در زمینه حقوق 
تر  نزدیک  جهت  در  و  نموده  تبیین  بشر 

نمودن نظرات دو طرف تالش کند. 
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
ایران همواره نقش تعیین کننده در ایجاد 
تالش  و  داشته  منطقه  در  امنیت  و  ثبات 
های فراوانی در جهت حل و فصل سیاسی 
از  و مسالمت آمیز بحران های منطقه ای 
جمله در سوریه، یمن، عراق و ... داشته و 
سعی کرده است که در رفع آالم و رنج های 
و  کشورها  این  دفاع  بی  و  مظلوم  مردم 
بشردوستانه  های  همکاری  درچارچوب 

بطور سازنده و فعال اقدام کند.

استقبال از تعهد مجدد اتحادیه اروپا در اجرای کامل برجام

توانایی های دفاعی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

ظریف: امروز حزب ا... عامل امنیت ساز 
در جهان اسالم است

یادداشت
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بندهاي پوتینت را محکمتر ببند!
é فرزانه یوسفیان

باال مي  پله هاي کوتاه سالن چند قدمي  از 
رفت، دستش را به دستگیره صندلي مادرش 
که در ابتداي ردیف نشسته بود مي گرفت. 
اول فکر کردم نمي تواند درست راه برود اما 
تمام دلواپسي اش از ترس براي جدایي بود. 
کمتر از دو سال سن داشت و به من که در 

ردیف عقب نشسته بود گاه گاهي لبخندي مي زد. نه چهره مادرش برایم 
آشنا بود و نه خودش، اما مگر مي شد دختري در آن سن ببیني و با او 

بازي نکني.
بهانه گیر شد. مادرش او را به بیرون از سالن برد، نمي دانم چرا حس 
غریبي به من دست داد. فکر کردم رفتند، اما در ردیف دوم و در جایگاه 
مهمانان ویژه نشسته بودند. برنامه در استان برگزار مي شد اما حضور فرد 
سیاسي کشور و دعوت از افراد سرشناس و معروف براي نشستن بر روي 
صندلي هاي ویژه سالن دور از ذهن نبود. چند دقیقه اي گذشت که دختر 

بانمک نوشته ي من در آغوش مادر به سالن برگشت.
مراسم شروع شد و سخن از داعش و تروریسم و شهیدان این راه به میان 
آمد و نام همسر مجید شهریاري شهید هسته اي ایران، مهمان حاضر در 
سالن خوانده شد. چند لحظه بعد مجري برنامه از خانواده ي شهیدي دیگر 
که در سالن حضور دارند نام برد. همسر و دختر دو ساله مهدي عسگري 
شهید مدافع حرم این بار با ذکر صلوات توجه همگان را جلب کرد و تمامي 
نگاه ها به ردیف جلویي ما معطوف شد. برایم باور کردني نبود، دختري که 

دقایقي است با او بازي مي کنم، فرزند شهید باشد. 
من که تنها چند دقیقه با دخترک بازي کرده بودم، آن هم نه اینکه در 
آغوش بگیرمش، بلکه از فاصله اي یک متري به او لبخند مي زدم، دِل رها 
شدن از او را نداشتم. باورم نمي شود پدرش چگونه در کنار تمام تعلقات 
دنیوي، توانسته از چشم ها، لبخندها و وجود دخترش دل بکند و راهي 
دیاري دیگر براي دفاع از حرم شود. تا آن روز به استناد همه ي شنیده 
هایم براي شهید و خانواده ي آن ها ارزش قائل بودم، اما آن روز دیدم. با 
چشمان خودم دیدم که رها کردن و در راه حق قدم برداشتن کار ساده اي 
نیست. اینکه ساَکت را در دست بگیري، بندهاي پوتینت را محکم کني و 
دخترت را محکم در آغوش بگیري و بداني احتمال دارد براي آخرین بار 
باشد که بوي تنش را حس مي کني، خنده ي شیرینش را مي شنوي و 
صورت زیبایش را مي بیني و هیچ گاه پاهایت براي رفتن سست نشود، 
کار بزرگي است. َمرد مي خواهد و یک دِل پُر جرأت براي رها کردن از 

خواسته هاي دنیوي.
جلسه ادامه دارد اما تمام حواسم به دخترک در ردیف جلوست. این بار 
او لبخند مي زند، اما من بغض مي کنم. لبخند روي لبم خشک مي شود 
هنگامي که به این فکر مي کنم که او دیگر پدر ندارد. شاید در ذهنش 
پدرش نقش بسته باشد که هر گاه ناِم مهدي عسگري از پشت میکروفن 
به گوشش مي رسد رو برمي گرداند و به مجري نگاه مي کند و لبخند 
مي زند. چه غمي درون سینه دارد که نمي تواند بازگو کند. امروز هنوز 
زود است براي فهمیدن دلیري هاي پدرش. پدرش پرواز کرد و بزرگترین 
درس را به دختر دو ساله داد. پروانگي در راه خدا بال نمي خواهد، دلدادگي 

مي خواهد و رها شدن.
خبر شهید شدن جوانان در راه دفاع از حرم حضرت زینب )س( که به 
گوشمان مي رسد، لحظاتي همدرد آن غم مي شویم، اما چون از دور با این 
قضیه مواجه هستیم، کم کم فراموش مي کنیم و هر بار با تلنگري به یاد 
مي آوریم. آن همه رشادت ها و دلیري ها را به یاد مي آوریم که از زندگي 
آرام و همراه با دلخوشي رها مي شوند و به اعتقاد خود تکیه مي کنند 
و در راه دفاع از همان اعتقاد یازینب مي گویند و راهي جنگ مي شوند. 
سربندي تبرک به نام ائمه مي پوشند و از دنیا و تمامي تعلقاتش رها مي 

شوند و قدم در مسیر الهي مي گذارند.
ساعت مي گذرد، جلسه تمام مي شود و دختر به همراه مادرش مي رود. 
این بار بغض نمي کنم. افتخار مي کنم. به مرداني افتخار مي کنم که رفتن 
را به ماندن ترجیح دادند و نگذاشتند دست تروریسم به حرم مطهر اهل 
بیت برسد. رزمنده پوتینت را محکم تر ببند، دعاي خیر تمام مردمان 

سرزمین من بدرقه راهت است.

12شهید و زخمی بر اثر انفجار تروریستی 
در غرب کربال

وزارت کشور عراق آمار شهدای انفجار تروریستی در منطقه عین التمر 
غرب کربال را شش شهید و شش زخمی اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بغداد وزارت کشور عراق آمار قربانیان 
انفجار تروریستی در منطقه عین التمر در صد و بیست کیلومتری غرب 

کربال را  شش شهید و شش زخمی اعالم کرد.
»نصیف جاسم«، رئیس شورای استانداری کربال دیروز اعالم کرد: شش 
تروریست داعشی دیروز سعی داشتند از منطقه عین التمر حد فاصل 
استان االنبار که در صد و بیست کیلومتری غرب کربال واقع است، وارد 
کربال شوند اما نیروهای امنیتی آنها را شناسایی کردند و پنج نفر از آنها را 

قبل از اجرای عملیات تروریستی کشتند.
 یک تروریست نیز با ورود به یکی از خانه های مسکونی خودش را منفجر 

کرد که منجر به شهادت شش عضو یک خانواده شد.

کشته شدگان حادثه تروریستی استان کربال 
ایرانی نبودند

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از کشته شدن ۸ نفر بر اثر انفجار در ۸۰ 
کیلومتری کربال خبر داد و گفت: هیچ کدام از کشته شدگان ایرانی نبودند.
به گزارش مهر، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور 
و رییس ستاد مرکزی اربعین در نشستی خبری گفت: انفجاری در ۸۰ 
کیلومتری کربال رخ داد که تروریستی بود. وی ادامه داد: طی این اقدام 
تروریستی ۸ نفر کشته شدند که هیچکدام از کشته شده ها ایرانی نبودند.

ذوالفقاری در ادامه با اشاره به اینکه ۱ میلیون و ۳۸٤ هزار و 7۹7 نفر از 
مرزها خارج شده اند، افزود: 5۹۸ هزار نفر از مرز مهران، ٤۲۳ هزار نفر از 
مرز شلمچه، بیش از ۲۹۲ هزار نفر از مرز چزابه و 7۰ هزار و ۶۲ نفر از 
مرز هوایی عبور کرده اند. وی با بیان اینکه ۱ میلیون و 7۶٤ هزار نفر ویزا 
صادر شده است، افزود: متاسفانه حدود ۳ تا ۸ هزار نفر در مهران بدون ویزا 

حضور دارند که در تردد اختالل به وجود آورده اند.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ادامه داد: به همین خاطر مسیر حرکت 
از ایالم و لرستان به مهران بسته شده تا مشکل حل شود. همچنین خودرو 

مورد نیاز در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته تا این تعداد را خارج کند.
زائران به مرزهای جنوبی بروند

وی با بیان اینکه از همه زائران می خواهیم برای خروج از کشور به مرزهای 
جنوبی بروند، افزود: حتی آنها که مهر خروج از مهران دریافت کرده اند، 
می توانند از مرزهای جنوبی از کشور خارج شوند تا این مشکل حل شود.

انتقاد ترامپ از جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا
رئیس جمهور منتخب آمریکا: سیاستمداران ما مردم را در حوزه جنگ 
مایوس کرده اند، پانزده سال درگیر جنگ خاورمیانه هستیم و تاکنون 

شش تریلیون دالر هزینه کرده ایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما دونالد ترامپ در مصاحبه با تلویزیون 
سی بی اس که نخستین مصاحبه تلویزیونی او پس از پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری بود در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دولتمردان آمریکا 

گفت:» سیاستمداران ما برای مدتی طوالنی، مردم را مایوس کرده اند. 

درخواست دولت از مجلس 
برای استرداد دو الیحه

معاون امور مجلس رئیس جمهور با ارسال نامه های 
جداگانه به رئیس مجلس شورای اسالمی، خواستار 
قانون  اصالح  مورد  در  دولت  الیحه  دو  استرداد 
معادن مصوب ۱۳۹۲ و عضویت ایران در صندوق 

همبستگی اسالمی برای توسعه شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت 
امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری در 
مورد استرداد الیحه اصالح قانون معادن خطاب به 
الریجانی، نوشته است: نظر به اینکه هیات وزیران در 
جلسه مورخ ۸/۱۲/ ۱۳۹5 موافقت نمودند که الیحه 
»اصالح تبصره )5( الحاقی ماده )۲٤( قانون معادن 
مصوب ۱۳۹۲« از مجلس شورای اسالمی مسترد 
شود، خواهشمند است مقرر فرمایید در اجرای ماده 
اسالمی  نامه داخلی مجلس شورای  آیین   )۱۳۸(

اقدام الزم مبذول نمایند.
در  واحده  ماده  یک  قالب  در  که  الیحه  این  در 
شورای  مجلس  تقدیم   ۱۳۹٤ سال  ماه  مرداد 
انتهای  »در  که  بود  پیشنهاد شده  اسالمی شد، 
 – معادن  قانون   )۲٤( ماده  الحاقی   )5( تبصره 
انرژی  های  >سازمان  عبارت   -۱۳۹۲ مصوب 
اتمی ایران و حفاظت محیط زیست از شمول این 

تبصره مستثنی هستند< اضافه شود.«
معاون امور مجلس رئیس جمهور روز دوشنبه در 
نامه مشابهی به رئیس مجلس با استناد به مصوبه 
مورخ ۱۳۹5/۸/۱۶ هیات وزیران خواستار استرداد 
الیحه »عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در 
صندوق همبستگی اسالمی برای توسعه وابسته به 

بانک توسعه اسالمی« شد.
دولت دهم در تابستان سال ۱۳۹۰ این الیحه را برای 
طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرده بود تا به 
دولت اجازه داده شود با پذیره نویسی یکصد میلیون 
دالری در صندوق همبستگی اسالمی برای توسعه 
عضو شود و در افزایش سرمایه های آتی این صندوق 

نیز مشارکت نماید.

حمایت معاونت علمی  ریاست جمهوری 
از طرح های کالن ملی

به  اشاره  با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
ابراز  اجرای دو طرح کالن ملی در حوزه سالمت 
با  معاونت  این  طرح های  تمام  که  کرد  امیدواری 

وزارت بهداشت به نتیجه برسد.
به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری در مراسم افتتاح 
دو طرح کالن ملی در حوزه سالمت که در دانشگاه 
شهید بهشتی صورت گرفت، با ابراز خرسندی از 
اجرای این دو طرح مشترک با وزارت بهداشت افزود: 
یکی از موضوعات جدی امنیت غذایی است که چه 
در واردات محصوالت غذایی و چه در صادرات این 

محصوالت باید جدی تلقی شود.
علمی وفناوری  معاونت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تا مرحله  ریاست جمهوری در کنار همه محققان 
ابراز  دارد،  قرار  فناورانه  محصوالت  تجاری سازی 
امیدواری کرد که تمام طرح های کالن مشترک با 

وزارت بهداشت به زودی به ثمر برسد.
به  اشاره  با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
اجرای  برای  معاونت  این  برنامه های  و  اقدامات 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  تحقیقاتی  پروژه های 
اجرای طرح های کالن  معاونت  این  ماموریت های 

ملی است.
ستاری اضافه کرد: این معاونت تاکنون با اقداماتی 
که انجام داده، توانسته است در دو حوزه سالمت 

اقداماتی را صورت دهد.
وی انتقال فناوری ها در حوزه تشخیص بیماری های 
متابولیکی را از جمله اقدامات این معاونت نام برد و 
اظهار کرد: این تجهیزات قادرند با سرعت زیاد ۳۰ 
نوع بیماری متابولیکی را تنها با یک قطره خون 

تشخیص دهند.
به کمبودهای  اشاره  با  بنیاد ملی نخبگان  رییس 
کشور در زمینه تشخیص آالینده ها و سموم مواد 
غذایی، اظهار کرد: گام بعدی این معاونت تجهیز 
۱۳ مرکز پاالیش مواد غذایی است که در استان های 
مختلف کشور با اهداف مشخصی تشکیل شده است.
ستاری با تاکید بر اینکه این آزمایشگاه ها با حمایت 
ایجاد  ریاست جمهوری  علمی وفناوری  معاونت 
می شود، اضافه کرد: یکی از اقدامات مهم در این 
حوزه ارائه آموزش های تخصصی است که این امر 
با ایجاد همکاری های بین المللی در پس از برجام 

صورت گرفته است.
پایش  طرح  اجرای  ابتدای  در  اینکه  بیان  با  وی 
آالینده های مواد غذایی صحبت از اعطای پنج تا 
شش میلیارد تومان بود، گفت: با اجرای این طرح 

مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به آن تخصیص داده شد.
به گفته وی، تاسیس این آزمایشگاه موجب می شود 
محصوالت  صادرات  در  موجود  چالش های  تا 
غذایی برطرف شود. چراکه اکثر صادرکنندگان با 
استانداردهای مواد غذایی آشنا نیستند و عالوه بر 
آن امکان انجام تست های استاندارد در کشور وجود 
با راه اندازی مرکز  ادامه داد:  نداشته است. ستاری 
پایش محصوالت مواد غذایی امکان تست محصوالت 
و  علمی  معاون  می شود.  فراهم  کشور  در  غذایی 
فناوری رییس جمهور خاطرنشان کرد: محصوالت 
غذایی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل نداشتن 

استانداردهای الزم به کشور بازگردانده می شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد 
آزمایشگاه غربالگری نوزادان گفت: یکی از مهمترین 
ویژگی های این طرح اجرای آن از سوی یک شرکت 
دانش بنیان است و از سوی دیگر این طرح یک طرح 
اقتصادی است و امیدواریم روزی بتوانیم از طریق 
این آزمایشگاه تمام نوزادان کشور را تحت غربالگری 

قرار دهیم.

یادداشتروزخبر

وزیر دفاع گفت: ارتقاء روابط و همکاری های 
دفاعی - نظامی بلند مدت با چین از اولویت 
جمهوری  دفاعی  دیپلماسی  اصلی  های 

اسالمی ایران به شمار می رود.
از  رسمی  استقبال  مراسم  انجام  از  پس 
سپهبد چانگ وان چوان وزیر دفاع جمهوری 
از سوی سردار دهقان وزیر  خلق چین که 
دفاع جمهوری اسالمی ایران در محل وزارت 
دفاع  وزرای  گرفت،  دفاع کشورمان صورت 
یکدیگر  با  همراه  های  هیات  و  کشور  دو 
دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه منطقه ای و 

بین المللی گفتگو کردند.
سخنانی  طی  دیدار  این  در  دهقان  سردار 
اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور چین  با 
به جمهوری اسالمی ایران و توافق روسای 
و  تقویت  خصوص  در  کشور  دو  جمهور 
و  نظامی   - دفاعی  های  همکاری  توسعه 
سند  چارچوب  در  تروریسم  علیه  مبارزه 
تاکید کرد:  جامع همکاری های دو کشور 
 - دفاعی  های  همکاری  و  روابط  ارتقاء 
های  اولویت  از  چین  با  مدت  بلند  نظامی 
اصلی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی 
دفاع  وزیر  سفر  و  رود  می  شمار  به  ایران 
ارزیابی  راستا  همین  در  را  ایران  به  چین 

می کنیم.
اینکه همکاری های  بیان  با  سردار دهقان 
ضامن  چین،  و  ایران  نظامی   - دفاعی 
است  ای  منطقه  و  جهانی  امنیت  و  صلح 
ثبات در آسیا و  و  تاکید کرد، حفظ صلح 

اقیانوسیه مسئولیت تمامی کشورهای این 
منطقه است.

با  ایران  اسالمی  جمهوری  دفاع  وزیر 
کرد:  نشان  خاطر  منطقه  شرایط  تبیین 
امروز منطقه خاورمیانه به دلیل مداخالت 
ملی  حاکمیت  به  احترام  عدم  و  خارجی 
در  امنی  نا  و  بحران  کانون  به  ها  کشور 
جهان تبدیل و به تروریسم و گسترش آن 

در اقصی نقاط جهان منجر شده است.
آمریکا  حمایت  به  اشاره  با  دهقان  سردار 
جریانات  از  منطقه  های  دولت  برخی  و 
تروریستی گفت: دامنه تروریسم و گستره 
آسیای  اروپا،  به  گسترش  حال  در  آن 
باشد  می  مناطق  دیگر  و  قفقاز  مرکزی، 
یک  به  تروریسم  و  داعش  تهدید  امروز  و 

تبدیل  جهانی  و  ای  منطقه  مهم  چالش 
شده است.

وزیر دفاع تاکید کرد، مقابله با این بحران 
همه  کارآمد  و  صادقانه  همکاری  نیازمند 
تروریسم  جانب  از  تهدید  مورد  کشورهای 

می باشد.
جمهوری  کرد:  تصریح  دهقان  سردار 
اسالمی ایران با تجربیات عظیمی که طی 
تروریسم  مقابله  اخیر در عرصه  چند سال 
به دست آورده آمادگی خود را برای ایجاد 
یک حرکت دسته جمعی برای مقابله با این 
تهدید اعالم می نماید و معتقد است کشور 
چین در این فرآیند می تواند نقش بسیار 

مهمی ایفا کند.
کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  دفاع  وزیر 

از  جدیدی  فصل  چین  دفاع  وزیر  سفر 
زده  رقم  را  نظامی  دفاعی-  های  همکاری 
امنیت  و  ثبات  صلح،  تقویت  موجبات  و 

منطقه ای و جهانی را فراهم کند.
سپهبد چانگ وان چوان وزیر دفاع جمهوری 
خلق چین نیز در این دیدار طی سخنانی با 
ابراز خرسندی از سفر به ایران اظهار داشت: 
از جایگاه  با تمدن کهن  ایران  کشور بزرگ 
سیاسی،  حوزه های  در  ممتازی  و  برجسته 
امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار 
است و من بسیار خوشحالم که در تهران با 
دوست صمیمی خود سردار دهقان دیدار و 

گفتگو می کنم.
وی افزود: اشتراک منافع و تفاهم ایران و چین 
در مسائل مختلف جهانی و منطقه ای راه را 
دفاعی-نظامی  های  همکاری  توسعه  برای 

میان دو کشور کاماًل هموار کرده است.
سال  دو  سفر  به  اشاره  با  چین  دفاع  وزیر 
پیش سردار دهقان به چین، روابط دفاعی-

نظامی ایران و چین را خوب توصیف کرد 
اجرای دقیق  با  تعمیق آن  و  برگسترش  و 
دفاعی-نظامی  های  نامه همکاری  موافقت 

بین دو کشور تاکید نمود.
موافقت  امضای  چوان،  وان  چانگ  سپهبد 
و  مهم  را  –نظامی  دفاعی  همکاری  نامه 
دانست  کشور  دو  روابط  بخش  تحکیم 
به  وی  سفر  که  کرد  امیدواری  اظهار  و 
و  توسعه روابط  تهران سرآغاز جدیدی در 
مناسبات دفاعی-نظامی ایران و چین باشد.

سردار دهقان: 

همکاری دفاعی با چین از اولویت های ایران است

معظم  مقام  عالی  مشاور 
که  است  زود  گفت:  رهبری 
امریکا  انتخابات  به  راجع 
لذا  کنیم  گیری  موضع 
رسانه ها هم با تامل بیشتری 
امریکا  انتخابات  خصوص  در 

صحبت کنند.
در  صفوی  رحیم  سرلشکر 
بین المللی  همایش  حاشیه 
ژئوپلیتیکی  های  بحران 
جمع  در  اسالم  جهان 
امت  همگرایی  عملی  های  راهکار  بدنبال  داشت:  اظهار  خبرنگاران 

اسالمی برای مقابله با تکفیری ها هستیم.
وی گفت: امنیت اقتصاد و آرامش یک منفعت مشترک برای کل جهان 
است و تروریست یک دشمن مشترک برای همه جهان است و این طور 
بماند.  امواج تروریستی در منطقه ما شروع شود و همینجا  نیست که 
احتمال ورود امواج تروریستی سوریه و عراق به مکان هایی که خودشان 

حامی آن بودند هست.
است  صهیونیستی  رژیم  مسلمانان  مشترک  دشمن  داد:  ادامه  صفوی 
تالش  مسلمانان  های  فرقه  و  عجم  و  عرب  میان  تفرقه  برای  تالش  و 

اسراییلی هاست.
مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: همه باید در جهت جلوگیری 

از تجزیه کشورها و حمایت از حکومت های قانونی تالش کنند.
وی افزود: االن زود است که راجع به انتخابات امریکا موضع گیری کنیم 
لذا رسانه ها هم با تامل بیشتری در خصوص انتخابات امریکا صحبت 

کنند.
نشان  تجربه  اینکه  بیان  با  اسالم  جهان  پژوهی  آینده  موسسه  رئیس 
انتخابات  زمان  در  امریکا  چه  و  ایران  در  چه  کاندیداها  که  میدهد 
حرفهایی میزنند که بعدا از آن چرخش پیدا میکنند، گفت: ما میدانیم 

امریکا را سیستم اداره میکند و اجازه نمیدهد فرد تصمیم گیری کند.
صفوی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم امریکا در مسایل منطقه و 
سوریه و عراق و ایران یک چرخش محسوسی داشته باشد تا ریشه نا 
از خلیج فارس را شاهد  امریکا  امنی و دخالت ها کنده شود و خروج 

باشیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ما نگران 
حرف های مشاوران ترامپ نیستیم و وقتی دولت 
جدید آمریکا وارد میدان شود، آن زمان می توان 
فعال  و  مورد سیاست هایش قضاوت داشت  در 
زود است که بخواهیم بر اساس حرف های برخی 

مشاوران موضع گیری کنیم.
شورای  نشست  حاشیه  در  کمالوندی  بهروز 
اجرایی  دستگاه های  حقوقی  امور  هماهنگی 
ریاست  نهاد  فرهنگی  مجموعه  در  دیروز  که 
جمهوری برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار 
که  این  از  قبل  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد: 
فکر  سناریوها  بدترین  به  شود  انتخاب  ترامپ 
کرده و برای هر شرایطی برنامه ریزی کرده است.
او با اشاره به ظرفیت های باالی ایران به ویژه در 
حوزه هسته ای گفت:  شرایط ما به گونه ای است 
که خیلی از مسائل را به طرف مقابل تحمیل 
می کنیم و آن طور نیست که آن ها دست شان 

باز باشد تا هرکاری که می خواهند انجام دهند.
کمالوندی با اشاره به این که برجام بعد از دو 
و  است  رسیده  نتیجه  به  فشرده  مذاکره  سال 
می تواند برای همه مفید باشد خاطرنشان کرد: 
به طور کلی در توافق برجام در برخی حوزه ها 
محدودیت هایی را که نتواند برایمان محرومیت 
در صنعت هسته ای ایجاد کنیم پذیرفته ایم و 

همه به طرف ها باید به آن متعهد باشند.
اسالمی  افزود: ظرفیت هایی که جمهوری  وی 
ایران در زمینه صنعتی دارد می تواند در آینده 
را  این موضوعات  باشد که همه  ما موثر  برای 
برای قبل و بعد از برجام در نظر داشته ایم به 
نحوی که اگر قرار باشد به طور مثال جمهوری 
اسالمی ایران ظرفیت غنی سازی خود را به صد 
هزار سو برساند ظرف کم تر از یک سال می تواند 
این کار را انجام دهد و حتی امکاناتی فراتر از 
این برای جمهوری اسالمی ایران وجود دارد و 
امکانات کشور ما زمینه ای را فراهم می کند که 

طرف مقابل اگر بخواهد حرکتی انجام دهد قبل 
از آن نیاز دارد که موضوع را به شکلی دقیق 

بررسی کرده و به آن فکر کند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر این که 
مواضع مان در مورد برجام را بارها اعالم کرده ایم 
و  است  الزام آور  همه  برای  برجام  معتقدیم  و 
کرد:  خاطرنشان  است،  بین المللی  توافق  یک 
اظهارنظرها در مناسبات مختلف را نمی توانیم 
در   ما  و  دهیم  قرار  مبنا  تصمیم گیری  برای 
حال حاضر نیز با مسووالن آمریکایی در رابطه 
با موضوعات مختلف برجام در ارتباط هستیم و 
وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی کار را دنبال 
مقطع   این  در  که  موضوعی  با  پس  می کنند؛ 

جدی باشد روبه رو نیستیم.
کمالوندی با تاکید بر این که جمهوری اسالمی 
و  شرایط  همه  برای  را  خود  گذشته  از  ایران 
افزود:   است،  آماده کرده  بدترین شرایط  حتی 
برنامه ریزی ما به نحوی بوده که اگر الزم باشد 
و  نباشیم  زمان  نیازمند  دهیم  انجام  اقدامی 

بتوانیم به سرعت اقدام کنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود:  باید ببینیم 
وقتی ترامپ قدرت را در دست می گیرد با توجه 
به مشکالت متعددی که پیش رو دارد در قبال 
ایران و برجام حرف ها و اقداماتش تا چه اندازه با 

هم تطبیق می کند.

کمالوندی: با مسووالن آمریکایی درباره برجام 
در ارتباط هستیم

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کردند 
که بر مواضع سیاست خارجی کلیدی خود 
شبه  الحاق  ایران،  با  هسته ای  توافق  شامل 
جزیره کریمه به روسیه و توافق تغییرات آب 

و هوایی باقی خواهند ماند.
وال  روزنامه  نوشته  به  ایسنا،  گزارش  به 
استریت ژورنال، وزیران امور خارجه اتحادیه 
اروپا پس از نشستی که برای بررسی روابط 
این اتحادیه با آمریکا پس از پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
سیاست  مواضع  بر  که  کردند  اعالم  شد، 
خارجی پیشین خود در قبال توافق هسته ای 
ایران و گروه ۱+5 ، الحاق شبه جزیره کریمه 
هوایی  و  آب  تغییرات  توافق  و  روسیه  به 
ایستادگی خواهند کرد اما متعهد شده اند که 

با دولت جدید آمریکا همکاری کنند.
همچنین  اروپا  اتحادیه  خارجه  امور  وزیران 
دیدگاه  تا  کرد  خواهند  تالش  که  گفتند 
اروپا در خصوص امنیت ودیگر سیاست های 

کلیدی را تقویت کنند.
با  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
توافقی چند جانبه  برجام  این که  بر  تاکید 
و  ملل  سازمان  و  اروپا  نفع  به  گفت:  است، 
وظیفه آن است که تضمین کند این توافق 

به طور کامل اجرا می شود. فدریکا موگرینی، 
در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
پایان نشستی که وزیران امور خارجه اتحادیه 
اروپا برای بررسی روابط این اتحادیه با آمریکا 
پس از انتخاب دونالد ترامپ )رییس جمهور 
کرد:  اظهار  کردند،  برگزار  آمریکا(  منتخب 
قبل از هر چیز باید بر لزوم همکاری در نظام 
چندجانبه تاکید کنم. برای ما بسیار مهم است 
که روی اجرای توافق تغییرات آب و هوایی، 
منع اشاعه و محافظت از توافق هسته ای با 

ایران و به عالوه تجارت و بحران هایی که تمام 
اطراف مان را فرا گرفته است، کار کنیم. ما 
در طول هشت سال اخیر به خوبی با آمریکا 
همکاری کردیم و خواهان یک رابطه قوی و 

نزدیک با واشنگتن در دولت آینده هستیم.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، 
موگرینی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره 
این که آیا اتحادیه اروپا درباره اجرای توافق 
هسته ای ایران و گروه ۱+5 نگرانی دارد، گفت : 
بگذارید بسیار شفاف و صریح بگویم که این 

یک توافق دو جانبه نیست، بلکه توافقی چند 
امنیت  قطعنامه شورای  در  که  است  جانبه 
است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  ملل  سازمان 
بنابراین، این به نفع ما و به نفع وظیفه سازمان 
ملل است که تضمین کند این توافق به طور 
کامل و در تمام طول مدت این توافق که ۱۰ 

سال است، اجرا می شود.
او افزود: من شخصا یک وظیفه مشخص دارم 
تا تضمین کنم که توافق از سوی تمام طرف ها 
اجرا می شود و به طور قطع این مساله به نفع 
اروپا است. بنابراین ما آن را یکی از عناصر 
کلیدی قلمداد می کنیم که تغییر نخواهد کرد. 
موگرینی هم چنین گفت که توافق هسته ای با 
ایران یکی از چندین مساله کلیدی است که 
منافع اروپا در آن بسیار روشن است و برای 

ما اهمیت دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره روابط 
اتحادیه اروپا با روسیه گفت: اتحادیه اروپا در 
خصوص مساله  الحاق شبه جزیره کریمه به 
روسیه موضعی کامال مشخص داشته و آن را 
غیرقانونی می داند. اما از طرفی دیگر با روسیه 
مسائل  از  بسیاری  در  و  می کنیم  مذاکره 
روسیه  با  هسته ای  توافق  جمله  از  سخت 

همکاری داشته ایم.

تاکید اتحادیه اروپا بر حفظ مواضع خود در قبال توافق هسته ای

موگرینی: برجام توافق غیر قابل تغییر است 

سردار صفوی: موضع گیری درباره 
انتخابات آمریکا زود است
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آگهی
به  دارانی  به طرفیت خوانده علی شریفی  یکتا دادخواستی  خواهان علی یوسفی 
خسارت  مطالبه  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  خسارت  مطالبه  خواسته 
ومطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۲5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
مجتمع  سمیه  خیابان  تقاطع  قرنی  سپهبد  شهید  خیابان  تهران  در  واقع  تهران 
شهید بهشتی ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۲۸5۰۰۳۳۹ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۹5/۱۰/۱۱ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۹۶۹۳۵     منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران  

آگهی ابالغ 
نظریه کارشناسی به :خانم فرشیده حاجی سید ابوالقاسم تهرانی 

کالسه پرونده:۹5۰57۳ 
نام خواهان:شهرام غفاری 

خوانده:فرشیده حاجی سید ابوالقاسم تهرانی 
موضوع آگهی :ابالغ نظریه کارشناسی 

بدینوسیله به خانم فرشیده حاجی سید ابوالقاسم تهرانی ابالغ میگردد ظرف ده 
روز با مراجعه به دفتر شعبه ۲۳٤ نسبت مطالعه نظریه کارشناسی اقدام نماید و 

چنانچه ایراد و اعتراضی دارید کتبا به این دادگاه اعالم نمایید.
۱۱۰/۹۶۹۴۰ مدیر دفتر شعبه ۲۳۵ خانواده یک تهران 

آگهی
و  بهزیستی  اداره  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ماخونیک  مزدور  آمنه  خواهان 
الدین ماخونیک به خواسته حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  غیاث 
مجتمع  خانواده  عمومی  دادگاه   ۲5۶ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران 
قضایی خانواده یک تهران واقع در تهران اتوبان شهید محالتی نبرد جنوبی جنب 
آتش نشانی و شهرداری ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۰۲۶۰۰۹۸۰ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۹5/۱۰/٤ و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۹۶۹۳۸ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲۵۶ مجتمع قضایی خانواده یک  تهران  

آگهی
به  احمدخانی  مصطفی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نداقیان  ناهید  خواهان 
تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  خواسته طالق 
به شعبه ۲۳5 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی  نموده که جهت رسیدگی 
اتوبان شهید محالتی نبرد جنوبی جنب آتش  خانواده یک تهران واقع در تهران 
نشانی و شهرداری ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۰۰5۰۰۸٤۶ ثبت گردیده که 
مجهول  علت  به  است.  تعیین شده  و ساعت ۹:۳۰   ۹5/۱۰/٤ آن  رسیدگی  وقت 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۹۶۹۴۲     مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲۳۵ دادگاه مجتمع 
قضایی خانواده یک  تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی 

خواهان : سمائه رضایی قلعه فرزند حسین 
خوانده / خواندگان : ۱- باهره سعادتیار فرزند حجی علی آدرس : مجهول المکان 

۲- علی وثوق نیا فرزند – آدرس : گرگان – بلوارگلشهر – خ گلشهر 
خواسته : مطالبه وجه 

پیرامون دادخواست خانم سمائه رضائی قلعه به طرفیت خوانده / خواندگان فوق 
به خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام 
باهره سعاد تیار به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی اخطاریه مشار الیه 
در در روزنامه های کثیر االنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی 
مطروحه در روز دوشنبه مورخ ۹5/۱۰/۲۰راس ساعت ۹/۳۰ صبح در شعبه دهم 
شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر 
ادله  کفایت  و  خوانده  حضور  عدم  فرض  در  ضمناً  شود  حاضر  رسیدگی  جهت 
اثباتی حکم صادر خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی 
اخذ  دفاع  تدارک  را جهت  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  شورا  به 

نماید .
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر  م.الف ۹۵۰۶۲۶

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  ۳5۲5و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
۱5۰۸٤مورخه ۹٤/۸/۲۶ به تقاضای آقای میرزاعباس همتی آراء فرزند عباسعلی 
از  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۰۲/۹۱متر مربع مجزی شده 
پالک  ۱۱ فرعی از ۳/۱ اصلی واقع در بخش ٤ شهرستان خرم آباد خروجی از 
انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  فرهمند  عبدالرضا  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت 
های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۳۹و رای شماره ۱۰۰7۰٤۶مورخه 
۹5/۶/۳به تقاضای آقای کرمعلی صیدی ساکی فرزند درویش نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۸۳/۱۰ متر مربع مجزی شده از پالک  ٤۲ اصلی واقع 
آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  دو شهرستان خرم  در بخش 
رضا داودی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  5۱۰7و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
نسبت  ولی  فرزند  سبزوار  اله  روح  آقای  تقاضای  به   ۹5/٤/۱۹ ۱۰۰٤۶7۲مورخه 
از پالک   مربع مجزی شده  به مساحت ۲۹۸/7۹متر  عمارت  یکباب  به ششدانگ 
از مالکیت  آباد خروجی  از 5 اصلی واقع در بخش ٤شهرستان خرم  ۱۸٤۶فرعی 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  داودی  مردان  )رسمی(  اولیه  مالک 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  ۳7۸و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
حسین  مراد  فرزند  محمدی  رعنا  خانم  تقاضای  ۹5/۶/۳۱به  ۱۰۰۸۳۲۶مورخه 
نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۰۳/۳۰ متر مربع مجزی شده از 
پالک  5 فرعی از ٤5اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای مهدی قاضی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ٤۱و رای شماره ٤۸57مورخه 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  عابدین  فرزند  طوالبی  منصوره  تقاضای  به   ۹5/۲/۲۱
در  واقع  اصلی  از پالک  ۳7  مربع مجزی شده  به مساحت ۱۱٤/7۰متر  عمارت 
بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای تقی میر 
دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

مفقودی
 برگ سبز پژو پارس سفید با شماره شهربانی ۲۲۹ب۸5ایران ٤۱ با شماره موتور 
۱۲٤۸۸۱۳۶۸۲5و شماره شاسی naan۰۱cax۹e۶5۶۱۸۶مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشدمالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف 

هر گونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت
 محمود آباد 

مفقودی
 دانشنامه کارشناسی و گواهی موقت کاردانی خانم آتوسا طالبی فرزند رسول با ش 
ش ۱۱۳۳5۳ در رشته مهندسی تکنولوژی معماری با شماره تایید سازمان مرکزی 
۱۶۹۱۱5۶۰۱۱۳۶و تاریخ تایید سازمان مرکزی ۹۲/۸/۱٤ از دانشگاه آزاد اسالمی 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی 
نظر به اینکه شاکی محمد زمان داوری شکایتی را علیه محمد یزدانی فرزند اطربی 
فرزند رمضان مبنی بر مشارکت در سرقت خودرو به شماره پرونده ۹5۱۱۱۶ در 
تاریخ  به  رسیدگی  وقت  و  میباشد  رسیدگی  حال  ودر  مطرح  دادگاه  شعبه  این 
بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  گردیده  صادر  صبح   ۱۰:۳۰ ساعت   ۹5/۱۱/۲٤
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
بدینوسیله در اجرای ماده ۱7٤ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب با درج در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار به نامبرده ابالغ تا دروقت رسیدگی فوق در این شعبه 

دادگاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود م. الف ۲۲7 
مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ دادگستری شهرستان میاندرود مجید روحی المشیری 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم صفیه قلی زاده کوهی فرزند قربان   به شرح دادخواست به کالسه ۹5/۱۱5٤/ 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این   ۱۳
شادروان شهربانو رمضانی باجی   بشناسنامه ۱-۲۰۶٤۲۳۹۶۰5صادره از بابل  در 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۹5/۱/۲۳ تاریخ 

مرحوم منحصر است به 
۱- خانم صفیه قلی زاده کوهی فرزند قربان   به ش ش ۹۸صادره از بابل متولد 

۱۳٤۶مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
قاضی شعبه ۱۳ شورای حل اختالف بابل 

فقدان دولت مرکزی در سومالی مانع 
تالش های دیپلماتیک

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، 
مقامات و دستگاه های کشورمان باید از تمام راه ها 
و مسیرها برای آزادسازی ملوانان ایرانی در سومالی 
استفاده کنند. یکی از این موضوعات، راه غیررسمی 

است.
پیگیری  ضرورت  به  اشاره  با  ابوترابی،  ابوالفضل 
وضعیت ملوانان ایرانی ربوده شده در سومالی، گفت: 
متأسفانه کشور سومالی در شرایط کنونی از ثبات 
سیاسی الزم برخوردار نیست و یکی از معضالت 
این کشور نبود دولت مرکزی مقتدر است. که این 
مسئله موجب قدرت گرفتن دزدان دریایی در این 

منطقه شده است.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به وضعیت ملوانان ربوده 
سال  یک  از  بیش  داد:  ادامه  سومالی،  در  شده 
از سوی  ایرانی  از ملوانان  است که حدود ۲۰نفر 
دزدان دریایی ربوده شده اند، البته تعدادی از آن 
ها توانستند از دست ربایندگان فرار کنند، اما اکثر 

ملوانان هنوز اسیر هستند.
وی ادامه داد: مقامات و دستگاه های کشورمان باید 
از تمام راه ها و مسیرها برای آزادسازی ملوانان ایرانی 
در سومالی استفاده کنند. یکی از این موضوعات، راه 

غیررسمی است.

تفحص از شهرداری تهران
 به قوت خود باقی است

عضوکمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه 
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی نشده 
است،گفت: تفحص از شهرداری تهران برای رفع 
ابهامی در آیین نامه داخلی مجلس به هفته آتی 

موکول شده است.
تحقیق  براینکه  تاکید  با  افتخاری،  محمدمهدی 
و تفحص از شهرداری تهران منتفی نشده است،  
گفت: تفحص از شهرداری تهران به قوت خود باقی 
بوده و در هفته آتی در کمیسیون عمران مجلس 

بررسی خواهد شد.
شورای  درمجلس  شفت  و  فومن  مردم  نماینده 
اسالمی، با بیان اینکه تفحص از شهرداری تهران در 
هفته آتی در دستورکار کمیسیون عمران مجلس 
قرار خواهد گرفت، افزود: ابهام آیین نامه ای علت 

توقف این طرح در هفته جاری است.
وی ادامه داد: تبصره 7 ماده ۲۱٤ آیین نامه داخلی 
مجلس ابهام ایجاد شده درمسیر تحقیق و تفحص 
از شهرداری تهران بوده که به طورحتم تا هفته آتی 
مرتفع شده و تفحص دوباره در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی،تاکید 
کرد:هرنوع خبری مبنی بر منتفی شدن تحفص از 

شهرداری تهران کذب محض است.

آلودگی در برخی مناطق تهران به مرحله اضطرار رسید
نماینده مردم چناران در مجلس در خصوص آلودگی هوا گفت: خودروها 
و برخی کارخانجات منابع آالیندگی هوا هستند و باید جلوی فعالیت آنان 

را در این زمان گرفت.
محمد دهقان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
گفت: براساس ماده ۲٤ آئین نامه داخلی و اصل 5۰ قانون اساسی باید به 
موضوع آلودگی هوا توجه جدی شود در این رابطه کارهایی انجام و الیحه 

ای به مجلس ارائه شد.
نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آلودگی هوا از 
مرز هشدار رد شده و در بعضی مناطق تهران به مرحله اضطرار رسیده و 
براساس آمار وزارت بهداشت حدود ۲۰ درصد در این زمان میزان مرگ 
ومیر باال می رود، البته در کمیسیون کشاورزی در خصوص مقابله با 
آلودگی هوا طرح و الیحه ادغام شده ای در حال بررسی است بنابراین 

باید این مسئله را حل کرد.
دهقانی گفت: چرا دولت باید اجازه دهد که وضعیت آلودگی هوا به مرحله 
هشدار و اضطرار برسد این در حالی است که از ۱5 روز گذشته پیش بینی 
هایی در این رابطه انجام شده بود و همچنین اعالم شده که امسال ۲5 

درصد میزان بارندگی از سال گذشته کمتر خواهد بود.
وی ادامه داد: خودروها و برخی کارخانجات منابع آالیندگی هوا هستند و 

باید جلوی فعالیت آنان را در این زمان گرفت.
دهقانی خطاب به رئیس مجلس افزود: آقای دکتر الریجانی شخصا در 
خصوص به سرانجام رسیدن طرح و الیحه ادغام شده مقابله با آلودگی هوا 

ورود کنید تا به این مسئله رسیدگی شود.

صدور کارت  سوخت در شرایط بنزین تک نرخی
 لزومی ندارد

نمایندگان مخالف یک فوریت توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت معتقدند که صدور این کارت ها در شرایط تک نرخی 
شدن بنزین ضرورتی ندارد اما موافقان بر صدور این کارت ها برای کنترل 

مصرف و کاهش قاچاق تاکید دارند.
مهرداد بائوج الهوتی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در مخالفت 
با یک فوریت طرح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
سوخت گفت: این طرح نیاز به فوریتی ندارد چرا که بررسی عادی آن هم 

خسران و ضرری به مردم وارد نخواهد کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی افزود: در شرایط فعلی 
بنزین تک نرخی است و لزومی برای صدور مجدد کارت های سوخت 
وجود ندارد. در واقع صدور این کارت ها موجب صرف هزینه بسیار و هدر 

رفتن وقت مردم خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی یادآور شد: آمار 
مصرف سوخت و تعداد خودروهای فرسوده از طریق سیستم های موجود 
تعیین خودروهای  و  قاچاق  افزایش  استدالل  بنابراین  است  مشخص 

فرسوده درست نیست.
علیرضا سلیمی اما در موافقت با طرح یک فوریت قانون توسعه حمل و 
نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت گفت: این کارت هوشمند سوخت 
منافع اقتصادی برای کشور به همراه خواهد داشت چرا که در سال های 

گذشته نیز بزرگترین طرح اجرایی کشور شناخته شد.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  محالت  و  دلیجان  مردم  نماینده 
اینکه 5۰ شرکت داخلی و دو شرکت خارجی برای اجرای این پروژه 
سرمایه گذاری کردند، گفت: این طرح موجب کنترل مصرف گاز و بنزین 
و قاچاق می شود، همچنین از مصرف بی رویه جلوگیری می کند در واقع 

سهم بندی مصرف بنزین از بروز تهدیدات محتمل جلوگیری می کند.

خبرخبر خانه ملت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
مناسبت آغاز هفته کتاب امسال با شعار »ایران 
می خواند«، علت سرانه پایین مطالعه را در عواملی 
همچون مسائل اقتصادی، نبود بسترهای فرهنگی و 
ایراد در نظام آموزشی و تربیتی فعلی ارزیابی کردند.
۲٤  آبان ماه در تقویم ملی به عنوان روز کتاب، 
کتابدار و کتاب خوانی تعیین شده است. این روز، 
یکی از روزهای هفته کتاب است و نخستین هفته 
کتاب جمهوری اسالمی ایران در روزهای چهارم تا 
دهم دی ماه سال ۱۳7۲ با پیام رهبر فرزانه انقالب 

اسالمی برگزار شد.
در هفته کتاب، در مدارس، مساجد، دانشگاه ها، و 
استان های کشور نمایشگاه ها و جشن های کتاب 
و سخنرانی در موضوع چاپ و نشِر کتاب برگزار 

می شود.
ارزیابی شرایط و امکانات موجود فرهنگی مبین 
این است که کتاب به عنوان وسیله ای مطمئن و 
کارآمد در بسترسازی موجود فرهنگ می تواند مورد 

استفاده قرار گیرد.
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه، اوالً به 
توجه بیشتر مسئووالن فرهنگی و آموزشی کشور 
نیاز دارد، ثانیاً محتاج تالشی همه جانبه فراگیر و 

ملی است.
از آنجا که تغییرات اساسی و بنیادین در هر جامعه، 
وابستگی کاملی به همۀ نهادهای فکری و فرهنگی 
آن جامعه دارد، و نیز به دلیل اهمیت کارآیی و 
فرهنگی  مسائل  در  که  تأثیرگذاری ای  شدت 
مشهود است، می توان به این درک و دریافت رسید 
که رهبران خردمند و خواهان پیشرفت و اعتالء، 
همواره باید نگران اوضاع فرهنگی خود باشند؛ چون 
هر تحول و جهش مطلوبی، در پرتو رشد فرهنگی 

حاصل می شود و به بار می نشیند.
روز کتاب و کتابخوانی فرصتی مناسب است تا 
ساعتی بیندیشیم؛ چقدر از لحظات طالیی عمرمان 
را صرف خواندن کتاب می کنیم؟ چگونه و با چه 
با  مالکی کتابی را برای خواندن بر می گزینیم؟ 
چه روش هایی به مطالعه می پردازیم؟ و سرانجام 
آن که چقدر از خواندن هر کتابی بهره می گیریم 
یا هرکتاب تا چه اندازه در رشد و تعالی ما مؤثر 
می افتد؟ روز کتاب و کتابخوانی فرصتی است تا 
حقایق  از  قدری  و  بشناسیم  تازه ای  کتاب های 

هستی بچشیم. این فرصت را از دست ندهید.
مدد  به  بشری  دانش  که  است  وسیله ای  کتاب 
آیندگان  به  و  می ماند  مصون  شدن  تباه  از  آن 
منتقل می شود. کتاب محصول تجربه  های بشری 
دراز مدت  آموخته های  و  ذهنی  و خالقیت های 
انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش ها، گاهی 
به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است.

امسال همانند سال های گذشته هر روز از روزهای 
هفته کتاب، با عنوانی خاص نامگذاری شده است. 
شعار هفته کتاب امسال که بیست و چهارمین 
دوره هفته کتاب است و از امروز ۲٤ آبان ماه آغاز 

می شود، »ایران می خواند« انتخاب شده است.
بر اساس این گزارش، طی گفت وگویی با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی علت پایین بودن سرانه 

مطالعه را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

مسئوالن برای رشد کتابخوانی برنامه ریزی مناسبی 
ندارند

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است 
پایین  باعث  کشور  مسئولین  برنامه ریزی  ضعف 

آمدن سرانه مطالعه در کشور شده است.
نصرا... پژمان فر با بیان اینکه ضعف برنامه ریزی 
مسئولین کشور باعث پایین آمدن سرانه مطالعه 
کشور شده، گفت: مسئوالن کشور برای مطالعه 
این  ندارند و  برنامه ریزی مناسبی  و کتابخوانی 
کم  جامعه  در  کتابخوانی  تا  شده  باعث  عامل 

شود.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی افزود: عدم حمایت و ارائه یارانه الزم در 
صورت  به  مردم  شده  باعث  کتاب،  خرید  حوزه 
کمتری کتاب خریداری کرده و لذا کتاب از سبد 
کاالی فرهنگی مردم بیرون رود؛ اما باید برای آن 

برنامه ریزی انجام شود.
با کتاب و  وی در مورد راهکارهای آشتی مردم 
مطالعه گفت: کتاب باید تنوع الزم برای پاسخگویی 
به نیازهای متفاوت مخاطبان را داشته باشد و از 
طرفی بایستی اسباب تشویقی در این حوزه فراهم 

شود.
پژمان فر خاطر نشان کرد: من هر روز حداقل 
مطالعه  و  کتابخوانی  به  را  نیم  و  ساعت  یک 
از آن مربوط به  اختصاص می دهم که بخشی 
که  است  کاری(  )گزارش های  ما  گزارش های 
آن  از  دیگر  بخش  و  باشیم  داشته  حتماً  باید 
که حداقل نیم ساعت تا ٤5 دقیقه است را به 
مطالعه کتاب های مورد عالقه خودم می پردازم.
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی در پایان گفت: در حال حاضر کتابی با 
عنوان »کارنامه سیاه« را می خوانم که گزارشی 
دنیا  در  آمریکا  جنایات  و  رفتار  با  ارتباط  در 
بیشتر  روز  پانزده  ده،  شاید  کتاب  این  است؛ 

نیست که وارد بازار شده است.

 نظام آموزشی و تربیتی فعلی، تنفر از کتاب را 
پیاده می کند

عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است که رویکرد 
آموزشی آموزش و پرورش، شیوه ای است که نه 
تنها دانش آموز را عاشق کتاب بار نمی آورد بلکه او 

را از کتاب متنفر می کند.
محمدعلی وکیلی با اشاره به پایین بودن سرانه 
بودنه سرانه  پایین  علت  ایران گفت:  در  مطالعه 
مطالعه در کشور به نظام آموزشی و تربیتی آن 
برمی گردد که در آن، از رده مهد کودک به باال 
به جای اینکه فرزندان به کتابخوانی تشویق شوند، 
حفظ کردن مطالب و کنکورمحوری مدنظر قرار 
گرفته و به گونه ای است که دانش آموز عاشق کتاب 
نمی شود بلکه به مرور تنفر از کتاب پیدا کرده و 
کتاب را مانع تفریح و اوقات فراغت خود به حساب 

می آورد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود: دومین 
دلیل پایین بودن سرانه مطالعه در کشور به اقتصاد 
خانواده ها برمی گردد. هر چه سطح اقتصاد خانواده 
از سرانه فرهنگی خود  باشد، خانواده ها  پایین تر 
می زنند تا از سرانه خورد و خوراک مثل پفک! و 
ترجیح آنها این است که کتاب را از سرانه فرهنگی 
خود حذف کنند و در این معادله ها، همیشه کتاب 

قربانی است.
وی با بیان اینکه کتاب ها معموالً جاذبه محتوایی 
و یا زیبایی شناختی را به اندازه کافی برای جذب 
و افزایش مخاطب ندارند، گفت: نوآوری در حوزه 
تألیف بسیار پایین است و به همین دلیل زایشی در 

حوزه کتابخوانی نداریم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
علت دیگر پایین آمدن سرانه مطالعه در کشور 
اقالم  توزیع  را عرضه کتاب عنوان کرد و گفت: 
نیست؛  مناسبی  توزیع  کتاب  از جمله  فرهنگی 
و  نمی شود  عرضه  محالت  و  خانه  در  کتاب 

خانواده ها برای دسترسی به کتاب مجبورند راه های 
طوالنی بروند؛ با این شرایط از زندگی و فرصت های 
محدود و ترافیک های وحشتناک، شانس مطالعه را 

پایین می آید.
وکیلی راهکار آشتی با کتاب را ایجاد تحول در 
نظام آموزشی دانست و گفت: باید نظام آموزشی 
به  طوری عمل کند که کتاب خواندن منحصر 
کتاب درسی نباشد و جزئی از تفریحات جوانان و 
نوجوانان به حساب بیاید؛ این انس و رفاقت با کتاب 
باید از ابتدا و در مقاطع مختلف از پیش دبستانی و 

دبستان و ... اتفاق بیافتد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان 
گفت: من به صورت میانگین روزی یک ساعت و 
نیم را به کتاب خواندن اختصاص می دهم و در حال 
حاضر مشغول مطالعه کتابی مربوط به خاطرات 

یکی از سیاسیون معاصر هستم.
 کتاب ها در اماکن دور از دسترس مردم 

حبس شده اند
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از 
اینکه کتاب ها در کتاب فروشی ها و کتابخانه هایی 
که مسیر مردم به آن نمی افتد، حبس شده اند، 
توضیح داد: محل فروش کتاب »دا« سوپر مارکت ها 
بود و همین امر باعث شد که مردم به آن اقبال 

نشان دهند.
»کتاب،  روز  مناسبت  به  آزادی خواه  احد 
اهمیت  به  آبان(   ۲٤( کتابدار«  و  کتابخوانی 
به  اگر  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  مطالعه 
نهادینه شدن رشد سرانه کتابخوانی در  دنبال 
ساری  و  جاری  آن  فرهنگ  باید  باشیم  کشور 
شود؛ به عبارتی، علیرغم آنکه در تاریخ تمدن 
کتابخوانی  و  مطالعه  به  توجه  ایرانی-اسالمی 
و مدیران ذی ربط  اما مسئوال ن  است،  سرشار 
نتوانسته اند آن را به خوبی فرهنگ سازی و اجرا 

کنند.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
شکلی  به  ایران  کشور  حاضر  حال  در  افزود: 
مورد هجوم فرهنگی قرار گرفته که فرزندان را 
ناخودآگاه به سمت و سویی مشغول می کند که 
آنها را از مطالعه مفید و کارهای پژوهشی دور 
نگه می دارد. دشمن این را می داند که اگر فکر 
قطعاً  شود،  عجین  پژوهش  و  مطالعه  با  ایرانی 
رمزگشایی های خوبی مخصوصاً در علوم تجربی 

و انسانی ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از بحران اقتصادی 
وارد شویم.  مطالعه  بستر  از  باید  بیاییم  بیرون 
کشوری که مطالعه مفیدش باال برود و مردم آن 
اهل مطالعه و پژوهش باشند، نتیجه آن قطعا 

پول، اقتصاد و رونق می شود.
فرهنگ  بتوان  اگر  گفت:  مجلس  نماینده  این 
و  کرد  جاری  و  ساری  کشور  در  را  مطالعه 
و  بدهند  هم  دست  به  دست  مرتبط  نهادهای 
خانواده ها را تشویق به مطالعه کنند، قطعاً تحول 
و  اولیا  انجمن  مثال،  عنوان  به  می شود.  ایجاد 
و  با مدرسه، معلمین  تنگاتنگ  ارتباط  مربیان، 
برای  باید  موقعیت  این  از  که  دارد  فرهنگیان 

ارتقای مطالعه مفید استفاده شود.

به مناسبت هفته کتاب مطرح شد:

کتاب  بخوانیم
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ناکامی در کنترل دیابت
رئیس انجمن دیابت ایران گفت: با وجود ۳۰ سال 
فعالیت انجمن دیابت ایران، ۱۲درصد از مردم به 
دیابت مبتال هستند و باید پرسید ما چگونه عمل 
کرده ایم که موفق به کنترل مناسب دیابت نبودیم.
دیابت)۱٤  جهانی  روز  مراسم  در  رجب  اسداله 
نوامبر - ۲٤ آبان( افزود: با وجود تمام فعالیت های 
این انجمن و دیگر دستگاه های مرتبط آنچنان 
دستاوردی در این زمینه نداشته ایم؛ این در حالی 

است که  می توان از دیابت نوع ۲ پیشگیری کرد.
وی اظهار کرد: بیمه ها در زمان حاضر ۹۰ درصد 
هزینه های درمان بیماران دیابتی را پرداخت می 
های  هزینه  نشدن  پرداخت  که  در حالی  کنند؛ 
پیشگیری از بیماری دیابت توسطه بیمه ها یکی 
از مشکالت اساسی برای کاهش ابتال به دیابت در 
کشوراست و سوال این است چرا در زمینه کنترل 

دیابت خیلی موفق نبودیم. 
رجب به مساله آموزش و نقش آن در پیشگیری 
از بیماری هایی همچون دیابت تاکید کرد و افزود: 
آموزش در امر پیشگیری از ابتال به دیابت باید در 

اولویت باشد. 
رئیس انجمن دیابت ایران همچنین به نبود آموزش 
تخصصی کافی برای پزشکان و پرستاران اشاره و 
تصریح کرد که در این زمینه می بایست تیم های 

آموزشی و تخصصی تربیت شوند. 
وی با اشاره به فاکتورهای حوزه پیشگیری گفت: 
این فاکتورها شامل ابزارهای کنترل دیابت شامل 
نوارهای تست قندخون و ادرار و همچنین ابزارهای 

تزریق مثل قلم انسولین است.

واکنش وزارت بهداشت به افزایش 
سبوس گیری از آرد 

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
از افزایش سبوس گیری از آردها خبر داد و گفت: 
در حال حاضر با آردی که ۱۸ درصد و ۲۱ درصد 
سبوس گیری شده ، نان پخته می شود و این اقدام 

خالف جهت تامین سالمت مردم است.
دکتر زهرا عبداللهی ، با بیان این مطلب افزود: طی 
دو سه سال گذشته  میزان سبوس گیری از آردها 
تغییر کرده و به ۱۸ یا ۲۱ درصد رسیده  است که به 
این ترتیب آردها سفیدتر و بیشتر تصفیه می شوند. 
ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت در دبیرخانه 
شورای عالی سالمت درباره این موضوع صحبت 
کردیم و اقدامات کارشناسی الزم نیز دراین رابطه 

انجام شد.
بازنگری  شورا،  این  جلسه  آخرین  در  افزود:  وی 
تصویب شد.  آن  اجباری  اجرای  و  نان  استاندارد 
ما نیز به عنوان وزارت بهداشت  با سازمان ملی 
و  بازنگری  درنهایت  و  کردیم  مکاتبه  استاندارد 
کاهش میزان سبوس گیری از آردها در دستور کار 

این سازمان قرار گرفت.
به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، 
پایش  به  وزارت بهداشت در حال حاضر موظف 
اجرای استاندارد نان شامل حذف جوش شیرین و 
جوهر قند و تهیه نان به روش حرارت غیرمستقیم 
این  اجرای  بر  نظارت  از  بخشی  است. همچنین 

استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
عبداللهی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت به دلیل 
اهمیت موضوع سالمت نان، به طور جدی اجرای 
این استاندارد را پیگیری می کند، افزود: ما در حال 
پیگیری هستیم که میزان سبوس گیری از آردها 
کاهش یابد. در حال حاضر با  آردی که  ۱۸ درصد 
و ۲۱ درصد سبوس گیری شده، نان پخته می شود؛ 
این اقدام خالف جهت تامین سالمت مردم است. 
قبال این رقم ۱5 درصد بود ولی امروز افزایش یافته 
است؛ یعنی سبوس بیشتری از آرد گرفته می شود.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
تاکید کرد: هرچقدر آرد سفیدتر و تصفیه شده تر 
باشد یعنی فیبر کمتری دارد. استفاده از این نوع آرد 
باعث بروز اضافه وزن، چاقی، بیماری های قلبی و 
عروقی و ... می شود. ما باید این میزان سبوس گیری 

را پایین بیاوریم تا نان فیبر بیشتری داشته باشد.

در حق طب سنتی کم لطفی شده است
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه باید تالش کنیم عطاری های قدیمی 
شناسنامه دار شوند، تاکید کرد: باید از ورود افراد سودجو و متقلب به این 
حرفه جلوگیری کرد و اگر این وضعیت اصالح نشود متاسفانه دود این 

لجاجت و تقابل به چشم مردم خواهد رفت.
دکتر سیدحسن هاشمی در حاشیه بازدید از باغ موزه طب سنتی، گفت: 
من تمام دوران طفولیت را در عطاری گذراندم و بسیاری از این گیاهان را 
می شناسم و مفرح ترین بخش بازدید از این موزه همان بخشی بود که 

من را یاد گذشته های دور انداخت.
وی گفت: ما سالهاست که طب سنتی آکادمیک، دانشکده و دفتر طب 
سنتی داریم و در این سال ها اگر به جای پرداختن به حاشیه ها، در هر 
شهرستان شبیه به این موزه تاسیس می شد تا جوانان و دانش آموزان 
بیایند و میراث ملی ما را ببینند گام بزرگی در معرفی طب سنتی برداشته 
بودیم. هاشمی عنوان کرد: در دوره های مختلف در حق طب سنتی کم 
لطفی شده است و حدود ۲۰۰ سال است که طب سنتی را به فراموشی 

سپرده ایم.

کارت سبز سالمت به 90 درصد مردم
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی 
سیستم پیشگیری بیماری دیابت در شهرها خبرداد و گفت: در این 
سیستم مراقبت از سالمت ۹۰ درصد از مردم به عنوان فرد سالم کارت 

سبز دریافت خواهند کرد.
دکتر علی اکبر سیاری اظهار کرد : زمانی ما می توانیم در حوزه سالمت 
موفق عمل کنیم که مردم تصمیم بگیرند که مسئولیت سالمت خود را 
بر عهده بگیرند تحرک کافی داشته باشند و غذای سالم و مناسب مصرف 

کنند.
وی افزود : در بیماری دیابت تغییر سبک زندگی بسیار مهم است. رعایت 
رژیم غذایی مناسب و تحرک مهمترین عامل در کاهش عوارض بیماری 

دیابت است. 
او با اشاره به اینکه در مقابله با بیماری ها، عامل افزایش سن را نمی توان 
کنترل کرد، افزود: با تغذیه و تحرک مناسب می توان تا 7۰ درصد از 

عوارض ناشی از بیماری دیابت را کنترل کرد. 
سیاری با اشاره به راه اندازی سیستم پیشگیری بیماری دیابت افزود: این 
سیستم ابتدا در حاشیه شهرها و سپس از هفته گذشته در شهرها نیز 

آغاز به کار کرد. 
وی با تاکید بر اینکه در سیستم مراقبت در روستاها خیلی خوب و فعال 
بودیم اما در شهرها خیلی خوب عمل نشده است، گفت: سه هزار شهروند 
در این سیستم با استفاده از راهنمایی های مراقبان سالمت می توانند 

سطح سالمت خود را افزایش دهند. 
او تاکید کرد: در این سیستم کارشناسانی شامل کارشناس سالمت، 
کارشناس تغذیه و کارشناس روان حضور دارند و مردم به صورت فراخوان 

برای ارزیابی سالمت خود فراخوانده می شوند. 
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: همان طور که همه افراد دارای کارت 

واکسیناسیون هستند باید دارای کارت سالمت نیز باشند. 
وی اضافه کرد: در این سیستم مراقبت از سالمت ۹۰ درصد از مردم کارت 
سبز خواهند گرفت به این معنی که از سالمت برخوردارند و 5 درصد نیز 
کارت قرمز یا نارنجی خواهند گرفت که نیازمند آموزش هستند. باقی 
مانده این افراد ) 5۰ درصد دیگر( در معرض عوارض جدی دیابت قرار 

دارند و نیازمند آموزش های جدی هستند. 
سیاری تاکید کرد: اگر مردم تصمیم بگیرند که زندگی سالم همراه با 
تحرک و تغذیه مناسب داشته باشند، دیگر دغدغه عوارض ناشی از بیماری 

دیابت در میان آنها کاهش می یابد.

برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی 
مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از برخورد 
قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی خبر 

داد.
غیرقانونی  سقط های  با  ارتباط  در  دهقان  میر  حسین  محمد 
اظهارداشت:بر اساس قانون مجازات اسالمی، سقط جنین به صورت 
غیر قانونی و خارج از موارد علمی-پزشکی که از سوی سازمان پزشکی 
قانونی اعالم می شود، قتل نفس و جرم تلقی و مستوجب برخورد قانونی 

و قضایی با متخلفین است.
وی افزود: دفتر نظارت و اعتباربخشی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی 
با تخلفات این زمینه که از طریق بازرسان دانشگاه های علوم  خود 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان های بازرسی و نظارتی، 
سامانه ثبت و رسیدگی به تخلفات پزشکی )۱5۹۰( و گزارشات مردمی 
اعالم شود، برابر قانون برخورد قاطع می کند و ضمن بررسی فوری 
موضوع، پرونده تخلفات جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده و 

پیگیری الزم صورت می گیرد.
مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: 
در برنامه بازدیدهای ادواری و مستمر نظارت بر امور درمان و دانشگاه 

های علوم پزشکی، این مهم مورد توجه دقیق قرار دارد.

خبرخبر

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
به  حیدر  غالم  فرزند  علی  حمزه  رضا  محمد  آقای 
شورا  این   5/۹5/٤۰۱ بشماره  که  خواستی  در  شرح 
ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که غالم حیدر حمزه علی فرزند 
در  بهشهر  از  صادره   ۲٤۰ شناسنامه  شماره  به  علی 
تاریخ ۱۳۹5/7/۲۹ در اقا متگاه دائمی خود شهرستان 
بهشهر فوت  نموده و وراثه / حین الفوت وی عبارتند 

از عبارتست از : 
میر  پدر  نام  میری  لقمانه  سیده  خانوادگی  نام  ۱نام 
موسی ش.ش ۹ صادره- سال تولد ۱۳۲۹/7/۲۰ نسبت 

با متوفی همسر 
۲نام نام خانوادگی علی اصغر حمزه علی نام پدر غالم 

با  نسبت   ۱۳٤۹/۳/۱ تولد  –سال  صادره   5۲5 حیدر 
متوفی پسر 

پدر  نام  حمزهعلی  رضا  محمد  خانوادگی  نام  نام   -۳
غالم حیدر شماره شناسنامه 5۲۶ صادره – سال تولد 

۱۳5۱/٤/۱ نسبت با متوفی پسر 
شماره  حیدر  غالم  پدر  نام  علی  حمزه  غالمرضا   -٤
با  نسبت   ۱۳55/۱۲/۲۰  - صادره   ۶۳۱ شناسنامه 

متوفی پسر  
5- نام نام خانوادگی حسین حمزه علی نام پدر غالم 
تولد  سال  ۱۲۹۱صادره-  شناسنامه  شماره  حیدر 

۱۳۶۳/7/۱ نسبت با متوفی پسر 
۶- نام نام خانوادگی علی اکبر حمزه علی نام پدر غالم 
 – ۳-۰۲۰۸۳۱-۲۱7صادره  شناسنامه  شماره  حیدر 

سال تولد ۱۳7۲/۳/۸ نسبت با متوفی پسر 
نام پدر غالم  نام خانوادگی کلثوم حمزه علی  نام   -7
تولد  سال   – صادره   ٤۸۱ شناسنامه  شماره  حیدر 

۱۳٤7/۳/5نسبت با متوفی  دختر 
پدر  نام  علی  حمزه  معصومه  خانوادگی  نام  نام   -۸
غالم حیدر شماره شناسنامه 5۶7 صادره- سال تولد 

۱۳5۲/7/۱٤ نسبت با متوفی دختر 
وال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا 

مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .
شعبه پنجم شورای حل اختالف بهشهر  م.الف ۹۵۰۶۱۲

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  ٤٤۳7و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
نسبت  نادعلی  فرزند  فرهادی  خداکرم  آقای  تقاضای  به   ۹5/۳/۲٤ ۳۳٤۱مورخه 
از پالک   مربع مجزی شده  به مساحت ۱۸7/۹۶متر  عمارت  یکباب  به ششدانگ 
اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  دو شهرستان خرم  بخش  در  واقع  ۳7اصلی 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  منصوری  اصغر  علی  آقای  )رسمی( 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 5۸٤۲ شماره   رای  ۶۲۲و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه ۱۳۹5/5/۱۰ به تقاضای آقای محمد رشیدی یگانه فرزند شیر ولی نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱7۶/۸۸ متر مربع مجزی شده از پالک 
۱۰فرعی از ۳/۱اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  زاده  همتی  عیسی  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۹۰۹و رای شماره  ۸۶۱5 مورخه 
۹5/7/5 به تقاضای آقای کاظم بهاروندی فرزند فرهاد نسبت به ششدانگ یکباب 
در  واقع  از پالک  ۳7اصلی  مربع مجزی شده  متر  به مساحت ٤۸/۱5۰  عمارت 
بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای پنج 
علی بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۲۹و رای شماره  ۸۲۶۰ مورخه 
۹5/۶/۲۹ به تقاضای آقای موسی غالمی فرزند حیدری نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۶۸ متر مربع مجزی شده از پالک  ۲٤ فرعی از ۲۰۹۱اصلی 
اولیه )رسمی(  از مالکیت مالک  واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی 
آقای محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  
۱-پرونده کالسه ۹5۹و رای شماره  5۶۶۱مورخه ۹5/5/۶ 
به تقاضای آقای حیدر بیرانوند فرزند مراد نسبت به  سه 
دانگ یکباب مغازه به مساحت ۱۹/۸5متر مربع مجزی 
شده از پالک  ۲٤فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش 
یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای محمدرضا والیزاده ۲- پرونده کالسه ۹۶۰و 
رای شماره  5۶۳٤ مورخه ۹5/5/5 به تقاضای آقای فضل 

اله بیرانوند فرزند مراد نسبت به  سه دانگ یکباب مغازه به 
مساحت ۱۹/۸5متر مربع مجزی شده از پالک  ۲٤فرعی 
از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمدرضا 
والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳٤5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5 
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وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
یازدهم  دولت  اقدامات  بزرگترین  از  یکی 
ادامه  مسیر  این  و  است  خیرجمعی  گسترش 
پیدا می کند، گفت: دولت یازدهم دولت فروتن 
است و خود را در مقابل ناسالمی ها و رفع فقر 

و نابرابری مسوول می داند.
اجتماعی  مسوولیت  همایش  در  ربیعی  علی 
اجالس  سالن  در  جمهور  رییس  با حضور  که 
تورم  می توان  اینکه  بیان  با  برگزار شد،  سران 
کرد،  تضمین  را  اقتصادی  رشد  و  کنترل  را 
ترمیم جامعه آسیب دیده دشوار و سخت  اما 
است، اظهار کرد: اخالق و رفتارهای مسووالنه 
و حرکت به سمت خیرجمعی از اوایل تشکیل 

دولت یازدهم مورد توجه بود.
وی افزود: به علت عدم نگاه به نسل های آینده 
ایران، رفتارهای غیرمسووالنه که مسائل را به 
گرفت  شکل  می نگریست  مدت  کوتاه  صورت 
بزرگ  اجتماعی  آسیب های  پیرامون  کمتر  و 
دکتر  دولت  خصلت  اما  شد،  صحبت  جامعه 
روحانی این بود که مسوول باشد و رفتارهایش 

را در جهت خیرجمعی شکل دهد.
اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 

نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز  ایران 
سالمت و امنیت اخالقی در جامعه است، گفت: 
بدهیم  سوق  سمتی  به  را  جامعه  باید  حتما 
که مردمی پر از شادی و نشاط داشته باشیم. 
جامعه ای پر از امید که مردمش با اطمینان از 

فردایی بهتر لحظات را سپری می کنند.
و  اجتماعی  نهادهای  دولت،  داد:  ادامه  ربیعی 

مردم سه ضلع یک مثلث هستند که می توانند 
با  مشکالت  حل  و  اجتماعی  امور  پیشبرد  در 
کنار  در  دولت  تالش  کنند.  حرکت  یکدیگر 
به  برای  جامعه ای  ایجاد  اجتماعی،  نهادهای 

زیستن است.
با  است  کرده  تالش  دولت  کرد:  تاکید  وی 
مردم  حضور  زمینه  حمایت  و  تسهیل گری 

یازدهم  دولت  کند.  فراهم  جمعی  خیر  در  را 
کار  دستور  در  آرامش  دارای  جامعه ای  ایجاد 
خود قرار داده و سعی کرده است  آرامش را 
به جامعه برگرداند. یکی از بزرگترین اقدامات 
NGOهای  و  خیرجمعی  گسترش  دولت 
مرتبط با خیرجمعی است. این مسیری است 
که در سه سال قبل طی کردیم و آن را ادامه 

می دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دولت 
یازدهم را دولتی فروتن دانست و گفت: دولت 
فروتن، دولتی است که داشته ها و نداشته های 
آنها  از  و  می گذارد  میان  در  مردم  با  را  خود 
خیر  مثابه  به  فروتن  دولت  می خواهد.  کمک 
جمعی است و خود را در مقابله با ناسالمی ها و 
رفع فقر و نابرابری مسوول می داند و به دنبال 

احیای نهادهای مدنی است.
ربیعی ادامه داد: مردم نیز در این میان نقش 
بیش  باید  ایرانیان  ما  می کنند.  ایفا  بزرگی 
داشته  را  همدیگر  هوای  دیگری  زمان  هر  از 
ایرانی  هر  تا  کنیم  فراهم  زمینه ای  و  باشیم 
ایفای  هموطنانش  برابر  در  مسوول  عنوان  به 

نقش کند.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی :

ایران امروز نیازمند سالمت و امنیت اخالقی است

اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی است
رئیس سازمان غذا و دارو در پی اعتراض برخی واردکنندگان 
به سخت گیری های واردات کاالهای آرایشی و بهداشتی گفت: 
این سخت گیری ها در جهت حمایت از تولید کاالهای داخلی 

اعمال می شود.
وارداتی  های  محدودیت  گرد:  اظهار  دیناروند  رسول  دکتر 
مانند  کشوری  به  محدود  تنها  بهداشتی  و  آرایشی  کاالهای 
ترکیه نیست و اصوال محدودیت های این سازمان برای کشورها 
کاالها،  آن  مشابه  که  است  کاالهایی  گروه  برای  بلکه  نیست 

داخل کشور تولید می شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به 
معنای سخت گیری به واردکنندگان است تا از توانمندی های 
داخلی و تولید خود حمایت کنیم و طبیعی است این سخت 

گیری ها در برخی حوزه ها، موجب نارضایتی هم می شود.
وی تصریح کرد: واردکنندگانی که قبال به راحتی واردات خود 
را انجام می دادند ، حاال واردات آنها دچار مشکل شده است 
این  در  آنها  و  شود  می  تولید  کشور  در  آنها  کاالهای  چراکه 
زمینه اعتراض می کنند و در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی 

این اتفاق افتاده است.
تولید  ظرفیت  که  جاهایی  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
داریم باید از ظرفیت خودمان استفاده کنیم نباید اجازه دهیم 
از تولیدات  محصوالتی وارد کشور شود که حتی کیفیت آنها 

خودمان هم ممکن است پایین تر باشد.

جلوگیری از خروج 1200 زائرفاقد ویزا
فرمانده یگان های ویژه ناجا اعالم کرد از خروج ۱۲۰۰ نفر از 
زائران بدون روادید که قصد خروج از مرز مهران را داشتند 

جلوگیری شد.
اربعین  زائران  گفت:  خبر  این  اعالم  با  کرمی  سردار حسن 
حسینی )ع( تنها با داشتن گذرنامه و ویزا می توانند از مرز 
جلوگیری  آنها  خروج  از  صورت  این  غیر  در  کنند،  عبور 
می شود، از سوی دیگر مقامات عراقی به زائران فاقد مدارک 
را  کشورشان  به  ورود  اجازه  گذرنامه  و  ویزا  جمله  از  الزم 

نمی دهند.
وی به پیش بینی حضور بیش از دو میلیون زائر برای شرکت 
در مراسم اربعین حسینی )ع( اشاره کرد و گفت: بر اساس 
توافق مسئوالن دو کشور، امسال هیچ زائری نمی تواند بدون 

گذرنامه از مرز عبور کند.
فرمانده یگان های ویژه ناجا خاطرنشان کرد: کشور عراق، به 
روادید  و  بدون گذرنامه  زوار  پذیرش  به  عنوان حاضر  هیچ 
نبوده و بی توجهی به این مهم از سوی زائران ایرانی از سوی 
بدون  تردد  از  لذا  نیست  پذیرش  قابل  کشور  این  مقامات 

روادید و گذرنامه در مرز مهران جلوگیری می شود.
تالش های  گفت:  خاتمه  در  ناجا  ویژه  های  یگان  فرمانده 
مرز  در  گذشته  سال  مشکالت  شدن  برطرف  برای  زیادی 
و  اطمینان  با  اباعبدا...)ع(  زائران  که  اندیشیده شده  مهران 

آرامش به این سفر معنوی اعزام شوند.

عرضه کتاب های جیبی در تاکسی های پایتخت
معاون آموزشی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 

تهران از عرضه کتاب در تاکسی های شهر تهران خبر داد.
مرکز  گفت:  خبر  این  جزئیات  تشریح  در  اشتری  حسن 
آموزش با همکاری موسسه کتاب هفت، طرح ترویج و توسعه  
فرهنگ کتابخوانی بین تاکسیرانان و مسافران در چهارصد 
تاکسیرانی میدان  پایانه های  در  را  تاکسی   دستگاه خودرو 
فرودگاه  پایانه  شمشیری،  میدان  تجریش،   میدان  ونک، 

مهرآباد و میدان نوبنیاد اجرا کرده است.
روی  بر  ای  ویژه  روکش های  طرح  این  در  افزود:  وی 
صندلی های تاکسی قرار داده شده و بسته ای از کتاب های 
و  روانشناسی  اجتماعی،  موضوعات  با  و  پرفروش  جیبی 
داستان های زندگی در آنها عرضه شده است که شهروندان 
ای  هزینه  با صرف  کتاب ها  این  مطالعه  بر  می توانند عالوه 
بسیار ناچیز آنها را خریداری و تنها با صرف ۱۲ دقیقه زمان 

برای هر کتاب از فواید کتاب و کتابخوانی بهره مند شوند.
بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  آموزشی  و  فرهنگی  معاونت 
همکاری  با  برنامه  این  کرد:  اظهار  تهران  شهر  تاکسیرانی 
تا  است  شده  اجرا  تاکسیرانی  و  »هفت«  کتاب  موسسه 
مسیر  طول  در  موجود  های  فرصت  از  بتوانند  شهروندان 
اینکه  کنند، ضمن  استفاده  مطالعه  سفرهای شهری جهت 
تاکسیرانان   به  نیز  ها  کتاب  این  فروش  سود  از  درصدی 

زحمتکش تاکسیرانی تعلق می گیرد.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
امام خمینی )ره( از جذب 7۳5 میلیارد تومان 
در قالب مشارکتهای مردمی در 7 ماه نخست 
سال جاری در قالب صدقات، طرح های برکت، 
اکرام، محسنین، قربانی ها، ذکات و فطریه خبر 

داد.
علی محمد ذوالفقاری در نشست خبری خود 
از فروردین ماه  امداد  بیان آنکه کمیته  ضمن 
سال گذشته دور جدیدی از خدمات رسانی را 
افزایش خدمات  با رویکرد مدیریت اجتماعی، 
هدف  با  رسانی  خدمت  در  سرعت  و  رسانی 
منظور  به  اجتماعی  مشارکت های  افزایش 
تسریع درمانگری فقر با مشارکت مردمی آغاز 
کرده است گفت: یکی از اقدامات کمیته امداد 
اصالح روند صندوق های صدقات در کل کشور 
بوده است به طوریکه به دنبال آن هستیم تا 
درآمد انفاق را با درآمد ناخالص ملی استان ها 
متناسب کنیم زیرا در برخی از استان ها تفاوت 
است  آن  دهنده  نشان  و  دارد  وجود  فاحشی 
که کمیته امداد نتوانسته ثروتمندان و خیرین 

شهر را بشناسد و از آن کسب درآمد کند.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
این  بهره مندی  از  ادامه  در  )ره(  خمینی  امام 
نهاد از شبکه های مجازی و نوین جهت جذب 
درصد   ۱۰۰ اکنون  گفت:  و  داد  خبر  حامی 
در جهت  می شود  کمک  امداد  به  که  مبالغی 
محرومیت زدایی در کل کشور هزینه می شوند.

کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
افزود:  ادامه  در  )ره(  خمینی  امام  امداد 
میزان کمک ها  از  باالتر  بسیار  فقر  هزینه های 
و مشارکت هاست به طوریکه حضور مردم ۲5 
درصد مجموع منابع مورد نیاز را تامین می کند 
و در سیاست های جدید به دنبال آن هستیم تا 

مشارکت های مردمی را افزایش داده و تکیه گاه 
را مردم قرار دهیم.

 ۱۰ آنکه  اعالم  ضمن  ادامه  در  ذوالفقاری 
و  صدقات  صندوق  قالب  در  مشترک  میلیون 
دارند  مشارکت  محسنین  و  اکرام  طرح های 
طور  به  خیرین  ظرفیت  از  متاسفانه  گفت: 
کارآفرینان  از  ما  و  است  نشده  استفاده  کامل 
و خیرین به طور تخصصی توقع داریم که به 
جهیزیه،  مسکن،  تامین  جهت  امداد  کمک 
مددجویان  اشتغال  ایجاد  یا  درمان  خدمات 
صدد  در  نیز  راستا  همین  در  و  بیایند  جوان 
تخصصی کردن بانک های اطالعاتی مددجویان 

و کمیته امداد هستیم.
در  فرهنگسازی  خصوص  در  همچنین  وی 
در  کرد:  اظهار  نیز  محرومان  به  کمک  زمینه 
زمینه فرهنگ نوع دوستی نیازمند فرهنگسازی 
در جامعه هستیم زیرا مردم آموزش های الزم 
به  باید  و  نکرده اند  پیدا  فقر  در زمینه کاهش 
باشیم  کشور  در  خیرین  سن  کاهش  دنبال 
نوع  فرهنگ  توسعه  طریق  از  مسئله  این  که 

دوستی محقق می شود.

هزینههایفقرباالترازمیزانمشارکتهاست
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نکاتی برای اینکه با وجود استرس راحت بخوابید  
مطمئناً همه ما در نقطه ای از زندگی دچار مشکل بی خوابی می شویم. 
استرس های زندگی و ضرب العجل های کاری استراحت همه آدم ها را 
به نوعی تحت تاثیر قرار می دهد. ولی برای افراد فوق العاده حساس که 
تقریباً ۲۰٪ از جمعیت را در بر می گیرند، یک شب خواب خوب بیشتر 
به یک رویا شبیه است تا بخشی از زندگی روزمره. داشتن سیستم عصبی 
حساس تر موجب بی خوابی می شود. خواب نیازمند این است که ما به 
حالت استراحت عمیق برویم که دستیابی به آن برای این افراد چندان 

ساده نیست.
 برای اینکه بتوانید ذهنتان را آرام کنید و خوابی راحت تر داشته باشید، از 

این نکات استفاده کنید.
1. یک تا دو ساعت قبل از خواب، خودتان را در حالت استراحت 
قرار دهید: در ساعت های پایانی روز، تا جایی که می توانید تحریکات 
جسمی را کم کنید. نور را کم کنید و همه چیز را  کند و آرام کنید. کاری 
که برایتان ریلکس کننده است مثل کتاب خواندن، انجام یوگا، حمام داغ 
یا حرف زدن درمورد روزی که پشت سر گذاشته اید با خانواده را امتحان 
کنید. اگر یکسری کارهای خاص برایتان غیرقابل اجتناب است، سعی کنید 

آنها را به طریقی آرام و ریلکس کننده انجام دهید.
2. از ظهر به بعد کافئین استفاده نکنید: کافئین می تواند ۸-۱۲ 
ساعت بعد از مصرف در بدنتان بماند. تاثیر کافئین در افراد مختلف متفاوت 
است ولی به طور کل، اگر برای خوابیدن مشکل دارید، سعی کنید آن را 
به مدت یک ماه از برنامه غذایی تان حذف کنید و ببینید وضعیت خوابتان 
بهتر می شود یا خیر. همچنین می توانید منابع ضعیف تر کافئین مثل 
چای یا شکالت را امتحان کنید. سعی کنید به جای قهوه چای گیاهی و 

دم نوش استفاده کنید.
موادمغذی  حاوی  غذاهای  بخورید:  خواب آور  غذاهای  3. شب ها 
خواب آور مثل تریپتوفان، مالتونین و منیزیم بخورید. برای شام می توانید 
ترکیبی از پروتئین های باکیفیت باال و کربوهیدرات های پیچیده مصرف 
کنید. یک بشقاب کینوآ به همراه سبزیجات تفت داده شده و سینه مرغ 

انتخابی خوب است. برای دسر یک کاسه گیالس و ماست میل کنید.
یک تا دو ساعت قبل از خواب، خودتان را در حالت استراحت قرار دهید

 ۴. ساعت 1۰:3۰ چراغ ها را خاموش کنید: سعی کنید هر شب سر 
یک ساعت معین برای خواب آماده شوید. بدن ما برای خوابیدن ساعت 
۱۰ شب و بیدار شدن ساعت ۶ صبح ساخته شده است. بهترین کیفیت 

خواب بین ساعت ۱۰ شب و ۲ صبح خواهد بود.
 5. تنفس از طریق حفره چپ بینی را تمرین کنید: حفره راست 
بینی تان را با انگشت شست بگیرید و یک نفس طوالنی و آرام از بینی 
چپتان بکشید. این نوع تنفس تاثیری آرامش بخش بر ذهن و بدن دارد. 
در یوگای کوندالینی گفته می شود که ۲۶ تنفس طوالنی و آرام به همین 

طریق بدن را به حالت ریلکسی می برد.
6. رویکردتان را تغییر دهید:  باور شما درمورد خواب چیست؟ افکار 
ترسناک در بدن ایجاد تنش می کند و بدنی که تنش دارد، توانایی به 
خواب رفتن ندارد. ترس از اینکه نتوانید بخوابید هم ممکن است باعث 

بیدار نگه داشتنتان شود.
۷. با نور و صدا بازی کنید: هماهنگ کردن ریتم های درونی با ریتم های 
طبیعت به داشتن خوابی بهتر و عمیق تر کمک می کند. سعی کنید در 
طول روز خودتان را در معرض نور خورشید قرار دهید و شب ها چند 
ساعت قبل از خواب نور خانه را کم کنید. حتماً در اتاقی کامالً تاریک 
بخوابید یا از چشم بند استفاده کنید. اگر احساس می کنید با وجود یک 
صدای پس زمینه بهتر می خوابید، موقع خواب از پنکه یا چیزی مشابه که 
صدایی یکنواخت دارد استفاده کنید. گوش گیر هم برای آنهایی که به صدا 

حساس هستند بسیار مفید است.
۸. حمام ریلکسی را امتحان کنید: نصف فنجان نمک مخصوص 
دریایی و چند قطره روغن خاص مثل لوندر )اسطوخودوس( را در وان آب 
گرم بریزید. ۲۰ دقیقه داخل آن دراز بکشید. منیزیم موجود در این نمک 
از طریق پوست جذب بدنتان می شود و حس ریلکسی را در شما تقویت 

می کند. آب و نمک انرژی روزتان را پاک می کند.
9. طب فشاری و سایر تکنیک های ریلکسیشن را امتحان کنید: 
قبل از خواب روی تشک طب فشاری دراز بکشید. همچنین می توانید 
تمرینات عضالت پیشرونده و یوگای نیدرا را امتحان کنید که با کمک 
ذهنتان هر قسمت از بدنتان را ریلکس می کنید. طب سوزنی هم می تواند 

یکی دیگر از انتخاب هایتان باشد.
1۰. در طول روز وقفه های استراحت داشته باشید: سعی کنید حداقل 
یک وقفه ۱5 دقیقه ای برای استراحت در طول روز داشته باشید تا بدنتان 

را در تعادل قرار دهید و در پایان روز بدنتان بیش از اندازه خسته نباشد. 

گیاه درمانی در فشار خون باال  
در این مقاله  با گیاهان دارویی مناسب کاهش فشار 
خون آشنا می شویم. این گیاهان عبارتند از سیر، 

پیاز، گریپ فروت، انار و ... . 
دکتر صالحی سورمقی؛ متخصص گیاهان دارویی،  
در مورد گیاهان موثر بر فشار خون، بیان کرد: »تمام 
گیاهان و میوه جات به علت داشتن فیبر یا الیاف، 
دارای اثر کاهش فشار خون هستند، اما خیلی از 
گیاهان به دلیل داشتن مواد دیگری دارای اثرات 
متوسط یا گاهی قدرتمند در کاهش فشار خون 

می باشند. 
به هر حال، همه گیاهان و میوه جات، به میزان کم یا 

متوسط اثر مثبت بر روی فشار خون دارند«. 
وی افزود: »از جمله گیاهان در دسترس برای همه 
افراد، می توان انار را نام برد. انار میوه ای بسیار ایده آل 

و خوب از نظر چندین خاصیت است. 
انار، خاصیت کاهش دهنده فشار  از خواص  یکی 
خون این میوه است که بیشتر به دلیل مواد قرمز 
رنگ آن است. در واقع، انارهای قرمز، آثار کامل تر 

و بهتری دارند«.
دکتر صالحی اظهار داشت: »میوه دیگری که در 
کاهش فشار خون موثر می باشد، گریپ فروت است. 
اصوال همه مرکبات می توانند فشار خون را کاهش 
دهند، ولی در بین مرکبات، گریپ فروت اثر بیشتری 

دارد. 
آن  مصرف  در  نباید  که  داشت  توجه  باید  البته 
را  خون  فشار  داروهای  یا  و  نمود  زیاده روی 
روزانه چند عدد  داروها  به جای  و  کنار گذاشت 
گریپ فروت مصرف کرد! ولی مصرف متعادل گریپ 
فروت می تواند در افرادی که فشار خون شان خیلی 
باال نیست، موثر باشد و فشار خون را کاهش دهد«. 
این استاد دانشگاه گفت: »گیاه دیگری که خیلی 
موثر می باشد، پیاز است. مصرف پیاز به دلیل دارا 
بودن ترکیبات بودار و گوگردی کاهش فشار خون را 
به دنبال دارد، اما بین گیاهانی که در دسترس بوده 
و از همه قوی تر می باشند، می توان به سیر اشاره 
نمود.  سیر هم دارای ترکیباتی مانند پیاز است، 
اما پیاز حدود ۹۶-۹7 درصد آب دارد، ولی میزان 
آب سیر کمتر و میزان مواد موثر آن خیلی خیلی 

بیشتر است. 
به همین دلیل می توان از سیر تازه و یا سیر ترشی 

استفاده نمود که همان خاصیت را دارد. 
ولی امروزه به دلیل راحتی مصرف ، بیش از ۱۲۰ 
کارخانه در دنیا از سیر، قرص یا کپسول هایی را تهیه 
نموده  اند که به راحتی می توان آنها را مصرف کرد 
که بوی آنها هم مقداری کمتر از سیر تازه است و در 
همه جا حتی در مسافرت می توان آن را به راحتی 

به دنبال خود داشت. 
از قرص های سیر موجود در بازار می توان روزی یک 
یا دو یا سه عدد مصرف نمود، البته افرادی که فشار 
خون شان خیلی باال است،  نمی توانند فقط با قرص 

سیر فشار خون خود را کاهش دهند. 
قرص سیر می تواند فشار خون را در حد یک یا دو 
واحد پایین بیاورد و یا به عنوان کمکی با داروهای 
شیمیایی مصرف شود، چون تداخلی با آنها ندارد. 

به هر حال، همه فرآورده های سیر کاهش دهنده 
آنها  همه  از  و  هستند  خون  فشار  خوب  نسبتا 

می توان استفاده نمود«. 
دکتر صالحی در پایان یادآور شد: »باید توجه داشت 
که هر چه بیشتر به سیر گرما بدهیم، مواد موثر 
سیر که مواد گوگردی و بودار آن هستند، تبخیر 
اینکه  نه  البته  اثر آن کمتر می شود،  می شوند و 
بگوییم سیر پخته یا سرخ شده اثری ندارد یا اثر 
کمی دارد، ولی به هر حال هر چه بیشتر به سیر 

حرارت بدهیم، مواد موثر آن کمتر می شوند. 

گوناگونسالمتوتغذیه

سبک زندگی که برخی آن را »مهارت زندگی« 
یا »هنر زندگی« می نامند عبارت است از راه 
و روش ها و سنت ها و آداب و عادات و رسوم 
و رفتارهائی که در ابعاد گوناگون زندگی مردم 
جریان دارد و با اختالف عقائد و جوامع انسانی 

تفاوت پیدا می کند.
شناسی،  جهان  از  را  زندگی  سبک  انتخاب 
نمی  آن  بر  مبتنی  ایدئولوژی  و  بینی  جهان 
بنای  زیر  دیگر  عبارت  به  کرد.  جدا  توان 
بسیاری از آداب و عادات، به ویژه آنچه جنبه 
راهبردی دارد از نوع جهان بینی و تلقی انسان 

از آفرینش نشأت می گیرد.
همان گونه که نقش اومانیسم در انتخاب سبک 
زندگی قابل انکار نیست، جهان بینی توحیدی 
نیز انسان را مخلوق خداوند با هدف متعالی و 
که  است  بدیهی  داند.  می  زمین  در  او  خلیفه 
تنها انتخاب سبک زندگی و راه و روش حیات 
طراحی  آفرینش  مهندس  که  چهارچوبی  در 
ریزی  برنامه  و  گذاری  هدف  شایسته  کرده، 
است. خط سیر آدمی را آفریدگار او و در جهت 
هدف واالیی که از آفرینش او داشته تعیین می 
کند و امر و نهی ها و بایسته ها و نبایسته هائی 
که در لوای شریعت تعیین شده اند، انسان را به 
هدفی که همانا ابدیت و سعادت جاودانه اوست 

رهبری می کنند.
جهان بینی توحیدی ایجاب می کند که انسان 
سبک و سیاق زندگی خود را بر اساس اصول 
پذیرفته شده مکتب تنظیم کند، زیرا هر آنچه 
َشیٍء  کُلّ   « است:  بی حاصل  و  پوچ  این،  جز 
تباهی  به  َوْجَهُه «)۱(: همه چیز رو  إاَِلّ  َهالِک 

است، جز آنچه رو به خدا دارد.
این در حالی است که جهان بینی مادی، انسان 
را حیوانی بارکش و مصرف کننده می داند و 
حاصلی فراتر از همین زندگی مادی برای بشر 
و  ُعوَن  یََتَمَتّ َکَفُروا  والّذیَن   « نیست:  متصور 
لَُهم «:  الّناُر مثوًی  تَأُکُل األنعاُم و  یَأُکُلوَن َکما 
آنان که کافر شدند کامجویی می کنند و می 
خورند آن گونه که چهارپایان می خورند و می 
چرند و آتش جایگاه آنهاست. سرنوشتی بدتر 

از پوچی و بی حاصلی.)۲(
بینی  جهان  نوع  از  را  زندگی  سبک  بنابراین 
انسان نمی توان تفکیک کرد و در بنیان گذاری 
زندگی می بایست مبانی معرفتی لحاظ شوند 
بازسازی  و  اعتقادات  و  باورها  به  توجه  لذا  و 
رهبران  که  راهی  همان  یعنی  دینی  فرهنگ 
سبک  انتخاب  از  پیش  پیمودند،  آسمانی 
زندگی الزامی است و اگر زیربنای اعتقادات و 
باورها سست شود، همان گونه که بنای بدون 
شالوده استوار دوامی ندارد، با امور روبنایی نیز 

کاری از پیش نخواهیم برد.
سبک زندگی و خودباوری

سبک  و  شیوه  انتخاب  در  که  دیگری  مطلب 
دارد  اساسی  تأثیر  زیستن  آیین  و  زندگی 
بیماری  از  رهایی  و  خودباوری  و  یابی  هویت 
خودباختگی است. اگر انسان خود را بشناسد، 
و  استعدادها  باشد،  داشته  اعتماد  خود  به 
پایگاه  یک  به  و  باور  را  خود  های  توانمندی 

زندگی  سبک  انتخاب  در  کند،  تکیه  مطمئن 
عالمانه  و  عاقالنه  و  سنجیده  گذاری،  هدف  و 

عمل خواهد کرد.
برترین  با عنوان  این شناخت  از  ما  در روایات 
حکمت یاد شده است. علی»ع« می فرماید: » 
اَفَضُل الِحکَمِۀ َمعِرَفُۀ االِنساِن نَفَسُه َو ُوُقوُفُه ِعنَد 
َقدِرِه: برترین حکمت، شناخت انسان از خود و 

آگاهی به هویت و جایگاه خویش است«.
عالمان و مصلحان و مربیان ژرف اندیش در باره 
این معرفت سخن ها گفته و نکته ها سنجیده 

اند. شیخ بهاءالدین عاملی می گوید:
یک دم به خود آی و ببین چه کسی
 به چه دل بسته ای به که همنفسی

ای مرکز دائره امکان
و ای زبده عالم کون و مکان

تو شاه جواهر ناسوتی
خورشید مظاهر الهوتی
تا کی ز عالئق جسمانی
در چاه طبیعت تن مانی

تا چند به تربیت بدنی
قانع به خزف ز ُدر عدنی

صد ملک ز بهر تو چشم به راه
ای یوسف مصری به در آی ز چاه

تا والی ملک وجود شوی
سلطان سیر شهود شوی

این است نگاه دینی و آسمانی به انسان یعنی 
شناخت درست انسان، هدف آفرینش او، ارزش 
آیین  و  زندگی  نوع  انتخاب  و  ها  منزلت  و  ها 
و  نفس  به  اعتماد  و  آن  اساس  بر  حیات  نامه 
خودباوری که تفصیل آن در حوصله این مقال 

نمی گنجد.
و  مادی  بینی  جهان  که  است  حالی  در  این   
اومانیسم، فرویدیسم، کاپیتالیسم و مارکسیسم 
انسان یک حیوان  از  آن می کوشد  از  برآمده 
آدمیان  های  آرمان  و  بسازد  لوکس  و  مدرن 
در  کند.  له  نفسانی  امیال  و  غرائز  پای  زیر  را 
ایثار،  اخالق،  عدالت،  معنویت،  از  نگاه،  این 
فداکاری، واالیی انسان خبری نیست و انسان 
خود برای زندگی در چهارچوب مادیات هدف 
گذاری و ارزش گذاری می کند و آیین زندگی 
می نویسد که جز بیهودگی »نیهیلیسم« ثمره 

ای بر آن مترتب نخواهد بود.
نظام سلطه و سبک زندگی

این  در  را  انسان  کوشد  می  استکباری  نظام 
قالب و با ساختار برگرفته از آن شکل بدهد و 
اعتماد به نفس و خودباوری و معنویت گرایی و 
آزادگی را از او بگیرد. نظام استضعاف و استکبار 
جا  همین  از  انسان  تاریخی  بزرگ  رنج  یعنی 

پدید می آید.
و جایگزین  ارزش  و  از خدا  انسان  جدا کردن 
کردن خدایان دروغین و بت های خودساخته 
دست بشر و خواب کردن مردم با انواع سحرها 
و جادوها که شکل نوین آن دانش و تکنولوژی 
و رعد و برق قدرت و بهره کشی و برده داری و 
استثمار و. .. و در نتیجه بی اعتماد ساختن توده 
های مردم به هویت شان است، سیاستی است 
که از هزاران سال پیش ابزار دست خودکامگان 
سیاست  کریم  قرآن  است.  بوده  مستکبران  و 

فرعونی را چنین ترسیم می کند:
أَلَْیَس  َقْوِم  یَا  َقاَل  َقْوِمِه  فِی  فِْرَعْوُن  نَاَدی   «
تَْحِتی  ِمن  تَْجِری  اأْلَنَْهاُر  َوَهِذِه  ِمْصَر  ُملُْک  لِی 
آیا  گفت  خود  قوم  به  فرعون  تُْبِصُروَن«:  أََفاَل 
پادشاهی مصر از آن من نیست؟ و این نهرها 
نمی  را  اینها  است،  جاری  قصرم  زیر  از  که 
از  که  )موسی(  این  یا  بهترم  من  آیا  بینید؟ 
مردمی حقیر است و بیان درستی ندارد؟ چرا 
زیورهای طال به او داده نشده است یا فرشتگان 
او را همراهی نمی کنند و باالخره » َفاْسَتَخَفّ 
و   )۳( َفاِسِقیَن:  َقْوًما  کانُوا  إِنَُّهْم  َفَأَطاُعوُه  َقْوَمُه 
قوم خود را تحقیر کرد و در نتیجه او را پیروی 

کردند. آنها گروه تبهکار بودند.
تحقیر  استکباری:  کهن  سیاست  است  این   
و  ثروت  و  قدرت  شدن  کشیده  رخ  به  مردم، 
و  گری  سلطه  نظام  در  کشی  بهره  و  تجمل 
استضعاف توده ها که تا به امروز ادامه داشته 
و نقطه مقابل دین و رهبران دینی است. این 
اراده  انسان ها و  نظام ها نمی خواهند آزادی 
سرنوشت  در  را  شان  گیری  تصمیم  و  آنها 
خویش بپذیرند و آن را با منافع خود در تضاد 
زندگی  مآبانه  قیم  کوشند  می  لذا  بینند،  می 
آنان را هر طور که می خواهند شکل بدهند، 
فرهنگ برای آنها صادر کنند، مزدور استخدام 

گوناگون  ابزارهای  با  و  بگمارند  حاکم  کنند، 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و... زندگی 
شان را بر وفق مراد خود مدیریت کنند و این 

یعنی مسخ شخصیت و ارباب و نوکری!
پای  که  زمان  آن  از  و  اخیر  های  سده  طی 
استعمار به کشورهای اسالمی و غیراسالمی باز 
ملت  معادن  و  منابع  و  ها  ثروت  تنها  نه  شد، 
ثروت  مستکبرین  بلکه  برده شد،  غارت  به  ها 
با  ارزش آن  را هدف گرفتند که  های معنوی 
منابع طبیعی قابل قیاس نیست. آنان اعتقادات 
و افتخارات و بینش و فرهنگ و دین و ناموس 
بی  القای  با  کردند،  تخریب  را  زیرسلطه  ملل 
های  انسان  آنها  از  هویتی  بی  و  اعتمادی 
مصرفی  زندگی  سبک  و  ساختند  دوم  دست 
آداب  پوشیدن،  لباس  نوع  از  دلخواهشان، 
خوردن و خوابیدن، معماری و آرایش و مسائل 
خانواده و اختالط زن و مرد و ترویج بی غیرتی 
و بی حجابی و هتک حرمت حریم خانواده و 
زبان  و  فرهنگی  و کاله  مرد  و  زن  آزاد  روابط 
بر  را  فرنگی  پادشاه  و  فرنگی  غذای  و  فرنگی 
آنان تحمیل کردند. حتی برخی از منورالفکرها 
و غرب زده ها گفتند ایرانی باید از فرق سر تا 

ناخن پا فرنگی شود.
هدف نهایی مستکبران معارضه با اسالم و قرآن 
و والیت اهل بیت»ع« بود، زیرا از ادیان دیگر، 
چیزی که قابل معارضه باشد، ندیده بودند. در 
این میان دولت های دست نشانده و واداده و 
طرح  مجری  اسالمی  کشورهای  در  سرسپرده 
ایران،  در  رضاخان  شدند.  بیگانه  ضداسالمی 
آتاتورک در ترکیه، امان ا... خان در افغانستان و 
شاهان و شاهزادگان در کشورهای دیگر آشکارا 
به جنگ با شعائر اسالمی برخاستند تا سیمای 
جامعه اسالمی را به سبک غربی ها ـ البته در 
ابعاد ضداخالقی و ضداسالمی آن ـ شکل دهند 
و وطن  آیین  و  دین  به  که  ها  و چه خسارت 
وارد نکردند. اگر نبود نهضت اسالمی به رهبری 
امام خمینی، معمار اندیشه اسالمی در عصر ما 
و زدودن آثار جرم و جنایت شاهان، معلوم نبود 

ایران به چه سرنوشتی دچار می شد.
دست  اسالم  خورده  قسم  دشمنان  چند  هر 
در  دشمن  فرهنگی  تهاجم  و  نیستند  بردار 
ای می  تازه  بعد  روز  هر  ما  تفاوتی  بی  فضای 
تمام  به جایی رسیده که  کار  و کم کم  گیرد 
توجه ما معطوف به معیشت و نان و آب و غذا 
و  اسالمی  فرهنگ  احیای  از  و  و مسکن شده 
بارها  تهاجم که رهبری معظم  این  با  معارضه 
هشدار داده و از ناتوی فرهنگی دشمن سخن 
بر زبان ها می رود. هم  نامی  اند، کمتر  گفته 
اسالمی  زندگی  سبک  از  نظام  رهبری  اکنون 
در کشور  را  آن  بازسازی  و  گفته  ایران سخن 
رهنمود  این  با  ببینیم  تا  اند  کرده  گوشزد 

رهبری چه می کنند؟!
پی نوشت ها:
1ـ قصص، آیه ۸۸.
2ـ محمد، 12.
3ـ زخرف، 5۴ـ51.

سبکزندگیوخودباوریدریکنگاه

دادنامه 
 خواهان  شرکت پوشش  و  زین سازی  سهامی خاص  به مدیریت  عاملی  محسن 

کریمی  با وکالت  خانم مرضیه  نوجوان   فرزند  عبدالصمد  
خواندگان  شرکت کیش  سندوس –رمضان  رزم جو

خواسته ها  مطالبه خسارت  دادرسی  مطالبه خسارت تاخیر تادیه  مطالبه وجه 
چک 

دادگاه  با بررسی  جمیع  اوراق و محتویات   پرونده  با استعانت  از خداوند متعال 
ختم رسیدگی  را اعالم  و به شرح  ذیل  مبادرت  به صدور  رای مینماید 

رای دادگاه  
به  زین سازی  سهامی خاص   و   پوشش   در خصوص دعوی خواهان  شرکت 
مدیریت  عاملی  محسن کریمی  با وکالت  خانم مرضیه  نوجوان   فرزند  عبدالصمد  
به طرفیت خواندگان شرکت کیش  سندوس –رمضان  رزم جو به خواسته مطالبه  
مبلغ 5۳۱/۰۶۰/۰۰۰ ریال بابت  اصل خواسته  مستندا یک فقره  چک تقدیمی  
به شماره ۲٤۹۳۸٤-۰۰۶ به تاریخ ۲5 اسفند ماه ۱۳۹۱ عهده  بانک سپه  شعبه 
جاری طالیی  با احتساب  خسارات دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  و حق الوکاله  
وکیل نظر به اینکه  صدور و وجود  اصل چک در ید  خواهان داللت بر اشتغال  ذمه 
خواندگان  به میزان  وجه مندرج در متن  آن در مقابل  خواهان   به عنوان دارنده  
را دارد  با توجه  به اینکه مستند مرقوم  حدودا  و مفادا  از هرگونه  تعرض مصون 
مانده است  و به اصالت  آن خدشخ ای  وارد نشده  و در مقابل  دعوی مطروحه  نیز 
دفاعی  معمول نشده و دلیلی  دائر بر پرداخت  وجه چک مورد  دعوی  و تحصیل 
برائت  ذمه از سوی خواندگان  ابراز نگردیده  است لذا  دادگاه دعوی را محمول  
بر صحت  تشخیص  و با احراز  مدیونیت  خواندان  و استصحاب بقا  دین مستندا 
دادگاههای   دادرسی   آیین  قانون  ۱۹۸و5۱۹و5۲۲  و  تجارت  ۳۱۰قانون  مواد  به 
عمومی و انقالب   در امور مدنی  و تبصره الحاقی  به ماده ۲ و۱۹ قانون صدور چک 
مصوب  مورخ 7۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص  مصلحت نظام و قانون استفساریه  تبصره  
مذکور مصوب  مجمع مزبور  مورخ 77/۹/۲۱ نامبردگان  را به صورت  تضامنی 
پرداخت مبلغ 5۳۱/۰۶۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ ۱۶/۰5۶/۸۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین  خسارت 
تاخیر تادیه  بر مبنای  نرخ تورم  از تاریخ  چک تا زمان  وصول  آن که  توسط  
واحد اجرای  احکام  از بانک مرکزی  جمهوری اسالمی  ایران استعالم  میشود  در 
حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه  و سپس  ظرف بیست روز  قابل اعتراض  در محاکم 

تجدیدنظر  استان تهران میباشد 
۱۱۰/۹۶۴۱۹ رئیس دادگاه شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

آگهی
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست  و ضمایم به فرخ لقا تیموری  و غالمرضا  دنیکو 
و مقصود فردوسی  باویل  علیا و عبدمحمد بابا احمدی  و مهدی  قموشی  رامندی  
و معصومه  امینی  و روح اله  قموشی  رامندی  رضا  ایزد پور  و علی زارعی  و 

کامبی صدر اصفهانی 
خواهان علی هاشم زاده   دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته  تنظیم 
سند رسمی  ملک مطرح به این شعبه ارجاع  و به کالسه ۹5۰٤۱۶ شعبه ۱۰٤ 
دادگاه  عمومی حقوقی  تهران  ثبت  و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹5/۱۰/۱۹ ساعت 
۱۰/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  
در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  
آگهی  میشود تا خواندگان از جلسه  دادرسی مطلع و با مراجعه به دفتر دادگاه  
ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در 

وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱۰/۹۶۴۲۵    مدیر دفتر شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع تهران

آگهی
ابالغ  دادخواست و ضمایم  تجدیدنظر خواهی  به یوسف  دستیار

تجدیدنظر خوانده   به طرفیت   دادخواستی  ایزدیار   اسماعیل   تجدیدنظر خواه  
فوق به خواسته  تجدیدنظر خواهی  نسبت به دادنامه  شماره ۸۲٤ مطرح که به 
این  شعبه لرجاع و به شماره پرونده  کالسه ۹۲۰۸55 شعبه ۱۰٤ دادگاه  عمومی 
حقوقی  تهران  ثبت    به علت مجهول  المکان  بودن تجدیدنظرخوانده  و در 
خواست  تجدیدنظر خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا تجدیدنظر خوانده از جلسه  دادرسی مطلع 
و با مراجعه به دفتر دادگاه  ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست 
و ضمایم  را دریافت و ظرف مهلت  ده روز هرگونه پاسخی  نسبت به تجدینظر 

خواهی  دارد کتبا  اعالم  نمایید 
۱۱۰/۹۶۴۲۳ مدیر دفتر شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸۲۱۶۰۳۰۰۱۳۳ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹7۲۱۶۰۳۰۰7۶۰
خواهان:خاطره رجبی فرزند عبداله با وکالت خانم آناهیتا درویشی 

رضا  فرزند  مهرداد  ابراهیم  ۲.آقای  ابراهیم  فرزند  مهرداد  حسین  خواندگان:آقای 
۳.شرکت زورق سبز البرز سهامی خاص 

خواسته :مطالبه وجه 
رای دادگاه

در خصوص دعوای خانم خاطره رجبی فرزند عبداله با وکالت خانم آناهیتا درویشی 
بطرفیت شرکت زورق البرز )صاحب حساب( ۲.آقای حسین مهرداد فرزند ابراهیم 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  صادرکننده  رضا  فرزند  مهرداد  ۳.ابراهیم  کننده  صادر 
 ۹٤/۲/۲5-۶۳77۳۳ شماره  به  فقره چک  دو  وجه  بابت  ریال   ۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
با احتساب کلیه  -۶۳77۳٤-۹٤/۳/۲5 عهده بانک پاسارگاد شعبه صاحب قرانیه 
تاخیر  خسارت  و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  از  اعم  دادرسی  خسارات 
تادیه  نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
برائت  یا  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  میباشد  ان  مطالبه  در  استحقاق خواهان  و 
ذمه و یا ایراد ویا اعتراضی از ناحیه خوانده ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ و۳۲۰ 
الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و مواد  ۱۹۸ و 5۱۹ و  قانون تجارت و تبصره 
5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ۱/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال اصل خواسته و مبلغ ۳۱/۶۸۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا اجرای حکم بر اساس 
شاخص نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی که احتساب آن با مدیر اجرا میباشد 
در حق خواهان صادر میگردد .این رای غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر 

استان تهران میباشد.
۱۱۰/۹۶۹۳۲ رئیس شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی تهران  

 آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرضیه قارم فرند نصراله ،بشناسنامه ۱۱٤۸۹صادره 
از دزفول مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی صادره از واحد 
دانشگاهی دزفول به شماره ٤۶۸۳۳۱مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
و ازیابنده تقاضا می شود اصل مدارک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به 

نشانی کوی آزادگان-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد واحد دزفول ارسال نماید.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به   ۱۳۸۸ مدل  پارس  پژو  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   ۱۲٤۸7۲7٤۰۱۱ موتور  شماره  به  ۸۲-۶۶5م۲۲  ایران 
NAAN۰۱CAX۹E۸۱٤۲٤۹ به مالکیت آقای حمزه رحیم پور احمدی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای مجید رضا زاده دارای شماره شناسنامه ۱۰ به شرح درخواستی که به کالسه 
۱۰/۱۲۰۳/۹5 از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان محمدعلی رضازاده به شماره شناسنامه ٤صادره از بابل در تاریخ 

۹5/7/۲5 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
به ش ش  ۱۱متولد ۱۳۲7صادره  رجب  فرزند  ارمکی  پور  تقی  خاتون  ۱-هاجر 

بابل زوجه متوفی
۲-خدیجه رضا زاده دون فرزند محمد علی و هاجر خواتون به ش ش  ۹۹متولد 

۱۳۶۱صادره بابل دختر متوفی
زاده دون فرزند محمد علی و هاجر خواتون به ش ش  ۱7متولد  ۳-پروانه رضا 

۱۳5۱صادره بابل دختر متوفی 
۹متولد  ش   ش  به  خواتون  هاجر  و  علی  محمد  فرزند  دون  زاده  رضا  ٤-رقیه 

۱۳٤7صادره بابل دختر متوفی 
5-فاطمه رضا زاده دون فرزند محمد علی و هاجر خواتون به ش ش  ۱۰متولد 

۱۳٤۳صادره بابل دختر متوفی
به ش ش  ۱۰متولد  فرزند محمد علی و هاجر خواتون  زاده دون  ۶-مجید رضا 

۱۳۶٤صادره بابل پسر متوفی
۶۶متولد  به ش ش   خواتون  هاجر  و  علی  محمد  فرزند  دون  زاده  رضا  7-علی 

۱۳5٤صادره بابل پسر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید  با  اینک 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابلخواهد شد.

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۲/۳۹7/۹5  شماره دادنامه:۹5/7/۲5-۹۸۸ 

خواهان: محمد علی اصغر تبار کله بستی فرزند عبدالحسین با وکالت علی رجب نیا 
چناری و رضا رمضانپور بابل- خیابان مدرس – ساختمان بندگان 

خواندگان: ۱- شرکت یکتا فناور شمال به مدیر عاملی فریبا مرادی ۲- حسن فرج 
پور هر دو به آدرس مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه
فرزند  بستی  کله  تبار  اصغر  علی  محمد  دعوی  خصوص  در   – شورا  قاضی  رای 
عبدالحسین با وکالت علی رجب نیا چناری و رضا رمضانپور بطرفیت ۱- شرکت 
یکتا فناور شمال به مدیر عاملی فریبا مرادی ۲- حسن فرج پور بخواسته مطالبه 
وجه به مبلغ ۱7۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و 
تادیه و حق الوکاله با عنایت به محتویات پرونده خواهان بدین شرح بیان میدارد 
خوانده در تاریخ های ٤۱۳7۲۸ به تاریخ ۹۰/٤/5 و ٤۳7۲۹ به تاریخ ۹۰/٤/5 به 
عهده بانک تجارت صادر نمده که در تاریخ سر رسید به بانک مراجعه نموده که 
می  سابقه  ضمیمه  مستندات  فتوکپی  که  گردید  پرداخت  عدم  گواهی  به  منجر 
آمده در  به عمل  قانونی  ابالغ  با وصف  قبال دعوی خواهان، خواندگان  باشد. در 
به  عنایت  با  فلذا  است  ننموده  ارائه  و  اقامه  به شورا  و الیحه  ندارند  شورا حضور 
و  ثابت  خواهان  خواسته  استناد  اصل  خصوصا  پرونده  محتویات  و  اوراق  جمیع 
موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸و5۱۹وو5۲۲و5۱5 قانون آئین دادرسی مدنی 
مبلغ  و  خواسته  اصل  ریال  مبلغ ۱7۳/۰۰۰/۰۰۰  به  خوانده  محکومیت  به  حکم 
۲/۲۶۲/5۰۰ هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک ها 
لغایت تاریخ وصول محکوم به وفق نرخ تعیینی از سوی بانک مرکزی ایران و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی می باشد 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهی در همین شعبه میباشد و پس از انقضاء 
تاریخ اعالم شده ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی 

شهرستان بابل میباشد.
قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف بابل – خیری زاده سماکوش

مفقودی
شرایط صدور رونوشت المثنی سند اولیه خودرو

شهر  شماره  به  رنگ  ۲۰۶تیپ۲خاکستری  خودرو  مالک  فرشاد  حسین  اینجانب 
بانی 55-۱۸٤و۱5 به شماره موتور ۱۳۰۸5۰۳٤٤75و شماره شاسی ۱۰۸5۳۶۰۰ 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است . لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید 

. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . 
بهشهر

آگهی
شعبه ۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود

خواهان /شاکی قاضی غفاری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم زهرا یعقوبی و 
علی اشرف مرادی و کاوه کریمی به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است(
خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود میدان 
انقالب- ابتدای خیابان شورا ارجاع وبه کالسه ۹5۰۹۹۸۸٤۶۰۳۰۰75۶ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۹/۳۰ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان اول تا سوم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده7۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-کیکاووس مالح 
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا  

متن آگهی 
فرزند  عباسپور  مریم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ایران  مهر  بانک  خواهان 
به خواسته  بیژن  فرزند  و سهیال سلیمانی  فرزند حاجت  داراب رجبی  و  سلمان 
که  نموده  شهرکرد  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه 
در  واقع  شهرکرد  شهرستان   ۲ شماره  اختالف  حل  شورای  به  رسیدگی  جهت 
– مجتمع شوراه  – دادگستری شهرستان شهرکرد  – خیابان کاشانی  شهرکرد 
ثبت   ۹5۰۹۹۸۳۸٤٤۲۰۰۰٤5 کالسه  به  و  ارجاع  شهرکرد  اختالف  حل  های 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۰۹/۲۹ و ساعت ۱۰:۱5 تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم 
نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
دبیر شورای حل اختالف شماره ۲ شهرستان شهرکرد – الهه آژگار
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دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه ۳  کالسه ۹٤۰۹۹۸۱۲۲7۳۰۰۶5۳  پرونده 

محمودآباد تصمیم نهایی شماره 
خواهان: بانک ملت با وکالت خانم محدثه محمدزاده فرزند ابولحسن به نشانی محمودآباد 

خ امام ره کوی شهیدان محمدزاده پ 5 
خواندگان: ۱-آقای سید محمد محمدیان به نشانی مجهول المکان ۲- آقای منوچهر 
عزیزی فرزند رمضان به نشانی محمودآباد خ امام ره نسیم ۳۶ پ ۱۶۶ ، ۳- آقای قاسم 

تقی پور به نشانی محموآباد تلیکسر روبروی مسجد 
خواسته: مطالبه وجه بابت

رای دادگاه- پیرامون دعوی خواهان بانک ملت استان مازندران با وکالت خانم محدثه 
محمدزاده بطرفیت خواندگان اقایان ۱- منوچهر عزیزی ۲- قاسم تقی پور ۳- سید محمد 
محمدیان بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۱۲5/۶٤٤/۹٤۶ ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دادخواست تقدیمی 
و قرارداد پرداخت تسهیالت مورخه ۸5/۱۰/۲٤ که حکایت از آن دارد خوانده ردیف اول 
تسهیالت از بانک خواهان دریافت نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم بصورت تضامنی 
ضمانت نمودند و در سر رسید نسبت بپرداخت دین اقدام ننمودند و با توجه به اشتغال 
ذمه خواندگان و اینکه مشارالیهم دفاعی پیرامون پرداخت دین یا برائت ذمه خود معمول 
نداشتند لذا دادگاه با احراز بقای دین دعوی بانک خواهان را ثابت دانسته و مستندا بمواد 
٤۰۳و٤۰٤ قانون تجارت و مواد ۱۹۸و5۱۹و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را 
تضامنا بپرداخت مبلغ ۱۲5/۶٤٤/۹٤۶ ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی 
بمبلغ ۳/۸5۹/۳٤۸ ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
مطالبه )تقدیم دادخواست( تا زمان اجرای حکم طبق قرارداد نسبت به اصل بدهی در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی تا بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 
مازندران می باشد و نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری تا بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محموآباد – علیپور

آگهی ابالغ
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای سید مرتضی 
دادنامه شماره  ابالغ می گردد چون وفق  باشد  المکان می  طباطبائی که مجهول 
مورخ   ۹5۰۹۹7۸75۲۱۰۰۳٤۸ و   ۹5/٤/۲۱ مورخ   ۹5۰۹۹7۸75۲۱۰۰۲۱۳
۹5/۶/۱٤ صادره از شعبه اول شورای حل اختالف سنندج در پرونده شماره ۹5۰۰۸۹ 
محکوم به تنظیم سند خودرو شماره پالک ۶۹5 س 55 ایران ۶۱ در حق محکوم له 
آقای ناصر زارعی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
م الف:۳۴۰۱ مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنندج 

مزایده اموال منقول
احکام مدنی روانسر دراجراي پرونده کالسه ۹5۰۰۱۶ محکوم له  جوهرمحمدی و 
محکوم علیه تیمور مرادی محکوم است به پرداخت مبلغ دویست وهفتاد میلیون 
ریال وتاخیر تادیه از زمان سررسید وپنج  در صد آن بابت نیم عشر دولتی در حق 
اموال وفق نظریه کارشناس:۱-یک دستگاه خمیر  به فروش  اقدام  صندوق دولت 

گیر برقی ۸۰کیلو گرم درحال بهره برداری به مبلغ ۲٤۰۰۰۰۰۰ ریال
بهره  درحال  پارس  پخت  پیشرو  دورانی  سیستم  سوز  گاز  تنور  دستگاه  ۲-یک 

برداری ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
مبلغ  به  جمعا  فلزی  میز  عدد  وسه  دیواری  گازی  آبگرمن  دستگاه  ۳-یک 

۳۰۰۰۰۰۰۰ریال 
٤-امتیازیک واحدخبازی نیمه اتوماتیک دارای سهمیه آرد یارانه)دولتی(به ارزش 
راس  روانسر۰درتاریخ۱۳۹5/۹/۲۱  ۲۲بهمن  دربلوار  واقع  مبلغ5۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
ساعت ۹:۰۰صبح درمحل اجرای احکام مدنی روانسر می نماید طالبین می توانند 
مزایده  هابازدیدنمایند  ازدستگاه  اجرا  این  باهماهنگی  مزایده  تاریخ  از  قبل  5روز 
را  قیمت  باالترین  که  کسی  به  شروع  کارشناسی  قیمت  از  و  مقرر  ساعت  راس 
پیشنهاد نماید برنده مزایده بوده که می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را واریز 
ومابقی راحداکثر ظرف مدت یک ماه واریز نماید واال مبلغ واریزی به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شد ضمنا امتیاز نانوایی در محدوده بلوار ۲۲بهمن روانسر می 
باشد وکلیه هزینه های نقل وانتقال بر عهده برنده مزایده می باشد.لذا پیرومزایده 
به مدت دو  نانوایی مذکور  نمایدکه  اعالم می  تاریخ ۱۳۹5/۸/۲۰  شماره ۹5/۱۶ 
باشد  می  اعتصامی  بهمن  آقای  دراجاره  تومان  میلیون  دو  ماهیانه  مبلغ  به  سال 
همچنین  دارای یک دستگاه وابری خمیر ساخت بوکان به ارزش ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال می باشد.
دادورز اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسر-مظهر زرساو

آگهی حصر وراثت
آقای سعید سرگلی ،نام پدر غالمشاه بشناسنامه ۲۳۱۳صادره از دزفول درخواستی 
به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که 5۶۶/۱/۹5ح عطری 
بوارد بشناسنامه ۳7٤5۹صادره دزفول درتاریخ ۹۳/۱/۱در دزفول اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتنداز ۱-غالمشاه سر گلی بشناسنامه ۲۸۸دزفول )پسر متوفیه(و الغیرو 
پرونده کالسه 5۶۶/۱/۹5ح درشورا ثبت شد. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
رادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه 

به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول –محمد رضا عبدی دزفولی

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  ۱۱5۱و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
۱۸۸۹۱مورخه ۹٤/۱۰/۲۹ به تقاضای آقای کرم بیرانوند فرزند حسین علی نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۹۹/5۸متر مربع مجزی شده از پالک  ۸ 
فرعی از ٤۳ اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای محمد مراد علیوند بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

 دادنامه
پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸۸٤۶۰۳۰۰۶5۲  شعبه ۱ دادگاهعمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹7۸٤۶۰۳۰۰۸۳5
خواهان: خانم سیده  پریوش دادفرمای  فرزند سید مجید  به نشانی: کرمانشاه-

جوانرود- میدان بسیج –کوچه  شبکه بهداشت همراه:۰۹۱۸۳۳7۳۳۲۰
خواندگان : ۱-آقای امین غالمی بندری فرزند علیرضا ۲-آقای حسین بهرامی راد 

فرزند خلیل همگی به نشانی مجهواالمکان 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم سیده پریوش دادفرمای  فرزند سید مجید  به طرفیت 
آقایان ۱-حسین بهرامی راد فرزندسید خلیل ۲- امین غالمی بندری فرزند علیرضا 
به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از محاضر اسناد رسمی انتقال سند 
به  مستند  ایران  انتظامی ۸۳۹ ل ٤5  باشماره  پراید  دستگاه خودرو  رسمی یک 
رونوشت تصدیق شده ستد رسمی ۱۱۳۳۹ برگ مالکیت به نام خواهان وکالت نامه 
وخواهان  مورخ ۹۲/۱۱/5  عادی  عادی  داد  وقرار  باشماره۱۰۰۱۸  پیوست  رسمی 
تقدیمی  استناد  موجب  به  است  بوده  منتهی  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  متن 
ام وخوانده  نموده  اول خریداری  ردیف  از خوانده  را  پراید  یک دستگاه خودروی 
ردیف اول ازخوانده ردیف دوم از آنجا که سند ثبتی به نام بنده منتقل نشده است 
تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم دادگاه بنابه مراتب مرقوم ومالحظه سند 
رسمی شماره ۱۱۳۳۱ وبرگ سبز مالکیت شماره ۱۹۱۲۰5٤۱۳۹۸۶۳7 ووکالت 
نامه شماره ۱۰۰۱۸ که جملگی حکایت از خواسته خواهان واحراز رابطه حقوقی 
بین طرفین را دارد وخواندگان باابالغ قانونی اخطاریه وضمائم در جلسه دادرسی 
حاضر نشده اند ودلیلی در رد خواسته خواهان ارئه ننموده اند لذا خواسته خواهان 
قانون مدنی حکم  از  مواد ۱۰.۲۱7.۲۱۸.۲۱۹  به  ثابت تشخیص ومستند  و  وارد 
به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر محاضر اسناد رسمی 
وانتقال سند رسمی خودروی پراید بامشخصات صدراالشاره به نام خواهان خوانده 
ردیف اول نمی باشد خواسته خواهان متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد ومستند 
به بند چهارم ماده ۸٤ وماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی قرار رد  دعوی نسبت به خوانده ردیف اول صادر اعالم می گردد رای 
صادره غیابی محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی از این 
دادگاه می باشد وبا انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر 

درمحاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان جوانرود-خسروآبادی 
رونوشت برابر اصل و ادرایست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( جوانرود- مالح

رونوشت آگهی حصر وراثت 
سید محمود قریشی  فرزند سید رضا  به شرح دادخواست به کالسه ۹5/۱۱۳٤/ ۱۳ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید محمد رضا قریشی فرزند سید محمود   بشناسنامه ٤۹۸۰۱۹٤۸5۰صادره از 
بابل  در تاریخ ۹5/۸/۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به  ۱- سید محمود قریشی  فرزند سید رضا  به ش ش 

٤۱۹۲ صادره از بابل متولد ۱۳٤٤ پدر متوفی 
بابل  از  صادره   ۹۱٤ ش  ش  با  احمد  فرزند  کاسگری  نتاج  احمد  فریده   -۲

متولد۱۳٤۸مادر متوفی 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
قاضی شعبه ۱۳ شورای حل اختالف بابل 

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندپی شرقی در 
های  پرونده  در  به  محکوم  وصول  جهت  دارد  نظر 
له  محکوم  مدنی  احکام  اجرای   ۹٤۰۱۹۸ کالسه 
علیه شرکت  محکوم  و  جلودار  کاران  شرکت شیمی 
از  ذیل  اموال  فروش  به  نسبت  برتر  کاران  صنعت 
 ۹5/۹/۱7 مورخ  در  اول  نوبت  برای  مزایده  طریق 
لذا  برساند  بفروش  صبح   ۱۱ ساعت  چهارشنبه  روز 
از متقاضیان درخواست میشود جهت خرید در اجرای 
احکام حضور بهم رساند مشتری باید ده درصد بها را 
و  نماید  پرداخت  یکماه  الباقی ظرف  و  المجلس  فی 
مشتری میتواند پنج روز قبل از مزایده مال موصوف 

را بازدید نماید 
ابعاد  به  کارن  هود  عدد   ۱۰۳ تعداد   -۱
۸۹۰*٤۸5*55۰ شرکت سازنده تیسا دو الیه قدرت 
موتور h/m۳(7۰۰(نوع سوئیج لمسی با کاور استیل 
با نشان استاندارد iso ۹۰۰۱:۲۰۰۸با قیمت پایه هر 
قیمت کل ٤۰۱7۰۰۰۰۰  به  ریال  واحد ۳۹۰۰۰۰۰ 

ریال 
ابعاد   به  سایلنت  هود  عدد   ۱5٤ تعداد   -۲
دو  فیلتر  تیسابا  سازنده  شرکت   55۰*٤۸5*۸۹۰
با  لمسی  سوئیج  موتورh/m۳(7۰۰(نوع  قدرت  الیه 
isoبا   ۹۰۰۱:۲۰۰۸ استاندارد  نشان  با  استیل  کاور 
به قیمت کل  پایه هر واحد ٤۲۰۰۰۰۰ ریال  قیمت 

۶٤۶۸۰۰۰۰۰ ریال 
ابعاد   به  اسمارت  هود  عدد   ۳۳ تعداد   -۳
دو  فیلتر  تیسابا  سازنده  شرکت   55۰*5۲۰*57۰
با  لمسی  سوئیج  موتورh/m۳(7۰۰(نوع  قدرت  الیه 
isoبا   ۹۰۰۱:۲۰۰۸ استاندارد  نشان  با  استیل  کاور 
به قیمت کل  پایه هر واحد ۳۹۰۰۰۰۰ ریال  قیمت 

۱۲۸7۰۰۰۰۰ ریال 
با  اینچ   ۱۹ Icdو  و  سامسونگ  مانیتور  عدد  دو   -٤
قیمت  به  ریال   ۲۰۰۰۰۰۰ واحد  هر  پایه  قیمت 

٤۰۰۰۰۰۰ ریال 
5- یک عدد دستگاه کپی مدل توشیبا ۱۸۱ بقیمت 

پایه ۶۰۰۰۰۰۰ریال 
۶- یک عدد لیبل زن بقیمت پایه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 

7- یک عدد ترازو دیجیتال مدل پند و ۱5 کیلوگرمی 
بقیمت پایه ۳۰۰۰۰۰۰ریال 

بخار  اسب   ۱۳ مدل  کشاورزی  تیلر  عدد  یک   -۸
بقیمت پایه ٤۰۰۰۰۰۰۰ریال 

۹- تعداد ۸۶٤۰فیلتر هود با فی ۳٤۶۸ ریال به قیمت 
۲۹۹۶۳5۲۰ ریال 

۱۰- تعداد ۲۰٤٤ راه انداز هود با فی ۲٤۰۰۰ ریال 
بقیمت پایه کل ۲٤۹۰5۶۰۰۰ ریال 

۱۱- تعداد ۶۲٤ توری آلومینیم با فی ۱۲۰۰۰ ریال 
بقیمت پایه کل ۲5۰۰۰۰۰۰ ریال 

۱۲- تعداد abs( ۱۰۰۰( با فی 7٤٤۰ ریال بقیمت 
پایه کل 7٤٤۰۰۰۰ ریال 

۱۳- تعداد ۳7٤۰المپ led۲۲۰ با فی ٤۸۰۰ ریال 
بقیمت پایه کل ۱7۹5۲۰۰۰ ریال 

۱٤- تعاد ۱۹۲۰ المپ LED۳۲۰با فی ٤۸۰۰ ریال 
بقیمت پایه کل ۹۲۱۶۰۰۰ریال 

۱5- تعداد 5۲۰۰  سیم قرمز ۱۶*5۰۰*٤۰۰با فی 
۲۰٤ ریال بقیمت پایه کل ۱۰۶۰۸۰۰ ریال 

ریال   ۲۰٤ فی  با  مشکی  سیم   ٤۳۰۰ تعداد   -۱۶
بقیمت پایه کل ۸77۲۰۰ ریال 

فی  ۱۶*5۰۰*٤۰۰با  قرمز  سیم   ۱۶۰۰ تعداد   -۱7
۲۰٤ ریال بقیمت پایه کل ۳۲۶٤۰۰ ریال 

آبی  سیم  عدد   ٤۰۰ شامل  بسته   ٤ تعداد   -۱۸
کل  پایه  قیمت  به  ریال   ۲۰٤ فی  با   ٤۰۰*5۰۰*٤

۸۱۶۰۰ ریال 
۱۹- تعاد 7 بسته سیم کرم شامل ۳5۰۰ متر با فی 

۲۰٤ ریال بقیمت پایه کل 7۱٤۰۰۰ ریال 
۲۰- تعداد ۸ بسته سیم خاکستر ی شامل ۸۰۰ متر با 

فی ۲۰٤ ریال بقیمت پایه کل ۱۶۳۲۰۰ ریال 
۲۱- تعداد ۳ بسته سیم زرد فشان ۱/5 شامل ۱5۰۰ 
متر با فی ۲۰٤ ریال بقیمت پایه کل ۳۰۶۰۰۰ ریال 
۲۲- تعداد 5٤ بسته سیم سفید ۳*۰/7 شامل 5٤۰۰ 
متر با فی ۸٤۰ریال بقیمت پایه کل٤5۳۶۰۰۰ ریال 

۲۳- تعداد سه بسته سیم مشکی 7/۰*۲ شامل ۳۰۰ 
متر با فی ۶۰۰ ریال بقیمت پایه کل ٤۲۰۰۰۰ریال 

۲٤- تعداد سه بسته سیم دامغان ۱/5 شامل ۳۰۰ متر 
با فی ۲۰٤ ریال بقیمت پایه کل۶۱۲۰۰ ریال 

۲5- تعداد چهار بسته سیم توانبر قرمز شامل ٤۰۰ 
متر با فی ۲۰٤ ریال بقیمت پایه کل ۸۱۶۰۰ ریال 

متر   ۲75 شامل  کابل  روکش  بسته   55 تعداد   -۲۶
با فی ۶۶۰۰ ریال بقیمت پایه کل ۱۸۱5۰۰۰ ریال 

 ) توانبر  )سیم  تارک  کلید  بسته   ٤ تعداد   -۲7
پایه  بقیمت  ریال   ۱۳۲۰۰ فی  با  متر   ٤۰۰ شامل 

کل5۲۸۰۰۰۰ ریال 
۲۸- تعاد ۱۶ کیسه پلی امید شامل ٤۰۰ متر با فی 

۱۳۲۰۰ ریال بقیمت پایه کل5۲۸۰۰۰۰ ریال 
۲۹- تعداد ۹ کیسه پلی کربنات شامل ۲۲5 متر با فی 

۱۱۱۶۰ ریال بقیمت پایه کل۲5۱۱۰۰۰ ریال 
آلومینیوم  پروفیل  تایی   ۶ بسته   ۲۱۱ تعداد   -۳۰
پایه  بقیمت  ریال  فی ۱۲۰۰۰  با  متر   ۸۰۱/۸ شامل 

کل۹۶۱۲۰۰۰ ریال 
۳۱- تعداد ٤ کیسه ۲5 کیلویی و ۲ بسته نایلون ۱/5 
PPبیست درصد شامل ۱۰۰ متر با فی بقیمت پایه 

کل5۰٤۰۰۰ ریال 
۳۲- تعداد ۳/5 بسته لوله آلومینیم شامل ۲۳/٤5 متر 

با فی ۱۲۰۰۰ ریال بقیمت پایه کل۲7۶۰۰۰ ریال 
با فی ۱5۶۰  تعداد ۱۱۲۹ عدد خرطومی هود   -۳۳

ریال بقیمت پایه کل۱7۶۱۲٤۰ ریال 
۳٤- تعداد ۱۲۰ حک هود با فی ۲٤۰۰۰ ریال بقیمت 

پایه کل۲۳۰٤۰۰۰۰ ریال 
فی  با  مشکی  جک  کارتن  عدد   ۱۰۶ تعداد   -۳5

۲٤۰۰۰ بقیمت پایه کل۲5٤٤۰۰۰ ریال 
۳۶- تعداد 5 بسته فلت با روکش شامل ۱٤۰ عدد با 

فی ۱5۶۰ ریال بقیمت پایه کل۲۱۸٤۰۰ ریال 
فی  با  ۱۲۰۰عدد  شامل  کارتن  عدد   ۶ تعداد   -۳7

۱۸۰۰ریال بقیمت پایه کل۲۱۶۰۰۰ ریال 
۳۸- تعداد ۹ کیسه ۲5 کیلویی مستر بچ طوسی با 

فی ۱۰۶٤٤ریال بقیمت پایه کل۲۳۹٤۹۰۰ ریال 
فی  با  استیل  پلی  کیلویی   ۲5 کیسه   7 تعداد   -۳۹

۸٤۰۰ ریال بقیمت پایه کل۱٤7۰۰۰۰ ریال 
فی  با  متر   7۰۰ شامل  بسته   7-  ۲*7/5 سیم   -٤۰

۶۰۰ ریال بقیمت پایه کل٤۲۰۰۰۰ ریال 
حسین مسلم زاده رییس اجرای احکام دادگاه عمومی 
بندپی شرقی  

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
آقای علی حسین زاده بزمین ابادی فرزند خیر اله   به شرح دادخواست به کالسه 
۹5/5۰۸این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خیر اله حسین زاده بزمین ابادی        بشناسنامه  ۱۱صادره از ساری 
در تاریخ ۸5/۶/۳۰اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود –  بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
ت  ت   ۲۰۹۲٤۸۸٤۹۱ ملی  ش  به  خلیل  فرزند  ورکالیی  وفایی  سکینه   -۱

۱۳۲۸/۱/۱۰صادره از ساری – همسر متوفی 
۲- علی حسین زاده بزمین ابادی فرزند خیر اله   به ش ملی ۲۰۹۲٤۸۸٤۹۱ ت 

ت 57/۶/۲۰صادره از ساری فرزند متوفی 
۳- میثم حسین زاده بزمین ابادی فرزند خیر اله   به ش ملی ۲۰۹۲۶5۸7٤۳ ت 

ت 5۹/۱۰/7صادره از ساری فرزند متوفی 
٤- زهرا حسین زاده بزمین ابادی فرزند خیر اله   به ش ملی ۲۰۹۰۳55۶۱۱ ت 

ت 5۲/۱۲/۲۲ صادره از ساری فرزند متوفی
5- صغری حسین زاده بزمین ابادی فرزند خیر اله   به ش ملی ۲۰۹۲۶۱۶۶۲5 به 

ت ت 5٤/۲/۲5 صادره از ساری فرزند متوفی
۶- هاجر حسین زاده بزمین ابادی فرزند خیر اله   به ش ملی ۲۰۹۰۲5۶٤٤۸ ت 

ت 55/۶/۹ صادره از ساری فرزند متوفی
7- شهناز حسین زاده بزمین ابادی فرزند خیر اله   به ش ملی ۲۰۹۳۶77۳۱۸5به 

ت ت ۶٤/۶/۲5 صادره از ساری فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد م. الف ۲۲۸
آقاجانی قاضی شعبه دوم حکمی  شورای حل اختالف سورک

بانوی دونده ایران: مربی ندارم
دونده دوهای ۱۰۰ ،۲۰۰ و ٤۰۰ متر ایران گفت:  درحالی که فقط شش 
ماه به آغاز رقابت های قهرمانی آسیا فرصت باقی است، اما همچنان 

مربی ندارم و بدون مربی تمرینات خود را دنبال می کنم.
مریم طوسی در گفت و گو با ایرنا گفت: اگر به دنبال کسب عنوان و 
ورودی به مسابقات جهانی هستیم باید تمرینات مان را هرچه سریع 

تر آغاز کنیم.
وی افزود:  فصل زمستان برای دو و میدانی کاران فصل مهمی است، 
اما متاسفانه هنوز برای استخدام مربی مشکل دارم و نمی دانم در روند 
آماده سازی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا باید با کدام 

مربی تمرین کنم.
دارنده دو مدال طالی ٤۰۰ متر قهرمانی داخل سالن آسیا با اشاره به 
برگزاری نخستین اردوی آماده سازی تصریح کرد:  قراراست اول آذرماه 
نخستین اردوی تیم ملی برگزار شود و امیدوارم تا آن زمان تکلیف مربی 

نیز مشخص شود تا بدون دغدغه بتوانم برای مسابقات آماده شوم.
طوسی گفت: امیدوارم شرایط به گونه ای فراهم شود تا بتوانم با یک 

مربی خارجی تمرینات خود را دنبال کنم.
وی گفت: در حال حاضر طبق روال برنامه های تمرینی خود را دنبال 
می کنم، اما از آنجا که رشته دو و میدانی نیاز به برنامه ریزی و نظارت 

دقیق از سوی مربی دارد، باید بگویم از برنامه عقب هستم.
دارنده مدال طالی ٤۰۰ متر رقابت های داخل سالن آسیا با اشاره به 
نزدیکی رقابت های قهرمانی آسیا، گفت: این مسابقات ورودی رقابت 
های قهرمانی جهان است و از اهمیت باالیی برای کشورهای شرکت 
کننده برخوردار است و بازیکنان این کشورها از مدت ها قبل خود را 

برای شرکت در این رقابت آماده می کنند.
وی افزود: هدف همه ملی پوشان ایران کسب عنوان در این مسابقات و 
بدنبال آن بازی های آسیایی و المپیک است و به منظور دستیابی به این 
مهم از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. طوسی اضافه کرد: چنانچه تکلیف 

مربی ام مشخص شود، توانایی کسب عنوان در این رقابت ها را دارم.

تکواندوکار ایران: دوپینگی نیستم

با  متازون«  »بتا  داروی  از  استفاده  دلیل  به  که  ایران  تکواندوکار 
محرومیت سنگین چهار ساله از سوی فدراسیون جهانی مواجه شد، 
گفت: دوپینگی نیستم و از مسئوالن ورزش کشور می خواهم من 

را کمک کنند.
»امید عمیدی« در گفت وگو با ایرنا گفت: استفاده از داروی »بتا 

متازون« ناخواسته بود و خودم در جریان آن نبودم.
وی افزود: بیمار بودم و زمانی که به پزشک مراجعه کردم، این دارو 

را تجویز کرد که متاسفانه برایم مشکل ساز شد.
عمیدی گفت: از این مساله اطالع نداشتم که داروی »بتا متازون« 
جریان  در  را  جهانی  فدراسیون  باید  قانون  طبق  و  است  ممنوع 
استفاده از آن می گذاشتم. ضمن اینکه این داور نیروزا نیست که با 

چنین محرومیتی روبرو شوم.
تکواندوکار ایران با اشاره به اینکه در صورت تایید محرومیت چهار 
کنار  را  تکواندو  باید  دوپینگ  ضد  جهانی  سازمان  سوی  از  سال 
اکنون  و  است  سنگین  بسیار  محرومیت  این  داد:  توضیح  بگذارد، 
در  حضور  با  تا  است  کرده  استخدام  وکیلی  تکواندو،  فدراسیون 

سوئیس و ارائه مدارک از من دفاع کند.

منچسترسیتی مقصد احتمالی مسی
تارنمای خبری مارکا اسپانیا اعالم کرد که احتمال 
به  بارسلونا  از  جدایی  از  بعد  مسی  لیونل  دارد 

منچسترسیتی در انگلیس ملحق شود.
 اگر لیونل مسی تصمیم بگیرد در تابستان ۲۰۱۸ 
بارسلونا را ترک کند، منچسترسیتی باشگاهی است 
که در این میان بهترین شانس برای جذب مسی را 
دارد. قرارداد کنونی مسی در سال ۲۰۱۸ با آبی اناری  
ها به پایان می  رسد و هنوز آینده این بازیکن در بارسا 
نامشخص است، هرچند بارسایی  ها امیدوار هستند 

بتوانند فوق  ستاره خود را حفظ کنند.
یک روزنامه بارسلونا در سپتامبر نوشت که گواردیوال 
به مسی و نیمار تلفن زد و در تالش برای جذب آنان 
بود که سرمربی منچسترسیتی در ۱۸ اکتبر - ۲7 

مهر - این موضوع را انکار کرد.
پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی در این باره 
گفت: من با مسی تماس نگرفتم. من از او می خواهم 
که دوران حرفه ای خود را در بارسلونا به پایان برساند. 
ولی اگر او تصمیم بر جدایی دارد، ٤ یا ۶ باشگاه 

هستند که خواهان به خدمت گرفتن مسی هستند.
وی افزود:  ولی این تصمیم خود اوست و من نقشی 
در این میان ندارم. این برای مسی عادی خواهد بود 
که دوران حرفه ای خود را در بارسلونا به پایان ببرد. 
تصمیم نهایی با خود او خواهد بود، ولی اگر روزی با 
ما تماس بگیرد، ما درها را فورا برای او باز خواهیم کرد 

و از حضور وی استقبال می کنیم. 

سرمربی تیم فوتبال آرژانتین: 
به جام جهانی می رویم

سرمربی تیم فوتبال آرژانتین روز دوشنبه گفت: به 
صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اطمینان دارم.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ساکرنت، »ادگاردو 
بائوسا« سرمربی تیم آرژانتین، من هرگز در راهیابی 

به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شک نکردم.
مقدماتی  مرحله  مسابقه  یازدهمین  در  آرژانتین 
جام جهانی ۲۰۱۸ در خانه برزیل متحمل شکست 
سنگین ۳ بر صفر شد و در رده ششم جدول قرار 
گرفت. این تیم از ۱۱ دیدار خود فقط چهار پیروزی 
کسب کرده است. پیروزی در دیدار برابر کلمبیا رده 
سومی می تواند فشار را کم کرده و شکست برابر تیم 
بائوسا سرمربی تیم  ادگاردو  برزیل را جبران کند. 
آرژانتین در نشست خبری در این باره گفت: امتیازاتی 
که از دست دادیم ناراحت کننده است ولی نتیجه 
هنوز بستگی به خودمان دارد. تیم قدرتمندی داریم و 

این به ما اعتماد به نفس می دهد.
که  ایم  داده  دست  از  امتیازاتی  ما  افزود:  وی 
فکرش را هم نمی کردیم و این طبیعی است که 

مورد انتقاد قرار بگیریم. 

خبرخبر

سرمربی تیم ملی ایران در نشست خبری قبل از 
بازی با تیم ملی سوریه گفت:با اطمینان و تمرکز 
باال بدون در نظر گرفتن شرایط جوی نتیجه الزم را 

در بازی با سوریه به دست می آوریم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تمرین تیم ملی 
در زمین اصلی برگزار نخواهد شد،گفت: درمورد لغو 
تمرین در  ورزشگاه اصلی صحبت زیادی نمی توانم، 
بکنم. وی تصریح کرد: اگر در این کنفرانس خبری 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  کردم  نمی  شرکت 

جریمه سنگینی اعمال می کرد.
وی با بیان اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا این 
ورزشگاه را تایید کرده وما نظرمان را اعالم کرده 
واین  باره  این  در  کنفدراسیون  باید  ایم،گفت: 
ورزشگاه جواب دهد. من صحبت زیادی نمی توانم 

بکنم چون جریمه می شوم.
وی در مورد شرایط یکسان ایران و سوریه در مورد 
زمین گفت: تصمیمات را نمی توانیم ، تغییر دهیم.

نپرسید  زمینه  این  در  افزود :سوالی  روش  کی 
چون می خواهم تا پایان جام جهانی آینده به کار 

حرفه ای ادامه دهم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت:شرایط ایران 
و سوریه مناسب نخواهد بود . بازی سختی است 
ما می توانیم تالش کنیم و نتیجه الزم را به دست 
آوریم. کی روش در ادامه در مورد شرایط تیم و 
میانگین گل های ایران گفت ما تالش می کنیم به 

شرایط بهتری در دیگر بازی ها دست یابیم.
وی اظهار داشت: نتایج بازی ها ثابت کرده است 
همه تیم ها تالش می کنند و این گفته که این 

گروه ضعیف است نادرست می باشد. 
ملی پوشان فوتبال ایران از ساعت ۱5 و ۳۰ دقیقه 

روز سه شنبه به وقت تهران در دیداری حساس به 
مصاف سوریه می روند.

هرچند سوریه میزبان این دیدار است، اما به دلیل 
شرایط خاص این کشور، شهر »سرمبان« مالزی به 
عنوان محل برگزاری انتخاب شده است. سرمبان 
شهری با رطوبت بسیار باال است که در این مقطع 
روبرو  موسمی شدید  های  باران  با  سال همواره 
تا »کارلوس کی  امر سبب شد  می شود. همین 
روش« سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در روزهای 
اخیر تمرینات سخت و متفاوتی را برای ملی پوشان 
در نظر بگیرد تا آنان آماده بازی در زیر باران شدید 

باشند.
در همین حال، نشست هماهنگی دیدار سوریه 
برابر ایران در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه در هتل رویال سرمبان برگزار شد. 
بر اساس تصمیمات این نشست، تیم ملی فوتبال 
ایران در دیدار فردا - سه شنبه - برابر تیم ملی 

سوریه با لباس های سفید به میدان می رود. 
تیم ملی سوریه نیز از لباس های به رنگ قرمز 

استفاده می کند.

کی روش:

برغم شرایط جوی مالزی، در بازی با سوریه نتیجه الزم را بدست می آوریم

»فریدون معینی« در خصوص تشکیل نشدن 
تیم فوتبال المپیک ایران و بازی های پیش رو، 
گفت: طبق آخرین اطالعاتی که شب گذشته 
از کنفدراسیون فوتبال آسیا به دست آوردیم، 
تیم فوتبال المپیک ایران باید تیرماه سال آینده 
های  رقابت  چارچوب  در  را  خود  های  بازی 

انتخابی المپیک برگزار کند. 
تیم  سرمربی  انتخاب  زمان  در خصوص  وی 
فوتبال المپیک، اظهار کرد: هفته آینده نشستی 
در خصوص وضعیت تیم المپیک و مسابقات 
پیش رو خواهیم داشت و قطعا در مورد انتخاب 

سرمربی این تیم نیز بحث و گفت و گو خواهیم 
کرد.  رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال 
در مورد اینکه سرمربی تیم زیر ۲۳ سال ایرانی 
خواهد بود یا خارجی؟ گفت: فکر می کنم اکثر 
دوستان با مربی ایرانی برای تیم المپیک موافق 
هستند و در مورد این مساله نیز هفته آینده 

صحبت خواهد شد.
تیم  قبلی  تیم  از  آیا  اینکه  در خصوص  وی 
امید فردی به کار خود ادامه خواهد داد، اظهار 
کرد: به احتمال بسیار زیاد »حسین اخوت« 
سرپرست این تیم کار خود را در تیم زیر ۲۳ 

سال ادامه خواهد داد.
عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در رابطه با 
دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه، گفت: 
بی تردید بازی با سوریه بسیار دشوار خواهد بود 
و باید با تمرکز باال به مصاف حریف خود برویم.

وی تاکید کرد: سه امتیاز بسیار حساس پیش 
روی فوتبال ایران است و نباید به هیچ عنوان 
بدهیم.  از دست  آسانی  به  را  امتیاز  این سه 
خوشبختانه تیم ملی فوتبال در بازی های اخیر 
خود همبستگی باالیی به نمایش گذاشته و 
بازیکنان به خوبی با وظایف خود آشنا شده اند. 

ایران در پایان رقابت  وزنه برداران نوجوان 
 ۸5 و   77 دسته  در  برداری  وزنه  های 
کیلوگرم موفق به کسب ۹ مدال )طال، نقره 
و برنز( و ایستادن بر سکوی قهرمانی و نایب 

قهرمانی آسیا شدند.
برداری  وزنه  های  رقابت  دوره  هجدهمین   
ژاپن در حال  توکیو کشور  میزبانی شهر  به 
 77 دسته  رقابت  درپایان  است.  برگزاری 
کیلوگرم »تقی آقازاده« و »احمد احمدنژاد« 
در  موئدی  محمد  و  کیلوگرم  دسته 77  در 
دسته ۸5 کیلوگرم با کسب ۹مدال )طال، نقره 
و برنز( سکوی قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا 

را به خود اختصاص دادند.
ثبت  با  کیلوگرم   77 دسته  در  احمدنژاد 
وزنه ۱۳7 کیلو در حرکت یک ضرب، یک 
کیلوگرم رکورد ایران را نیز ارتقا داد و نشان 

طال را از آن خود کرد.
با  قزاقستان  بردار  وزنه  آمانژول  سریکبول 
وزن  اختالف  با  کیلوگرم   ۱۳7 وزنه  ثبت 
جایگاه  در  کشورمان  پوش  ملی  به  نسبت 

دوم قرار گرفت.
ایران  نوجوان  پوش  ملی  دیگر  آقازاده  تقی 
نیز با ثبت وزنه ۱۳٤ کیلوگرم، جایگاه سوم 

و نشان برنز را به خود اختصاص داد.

در حرکت دوضرب نیز تقی آقازاده در حرکت 
و  کیلوگرم   ۱7۲ وزنه  ثبت  با  خود  سوم 
مجموع ۳۰۶ کیلوگرم صاحب طالی دوضرب 
و مجموع شد و موفق شد ۱۲ کیلوگرم رکورد 
دوضرب و ۱٤ کیلو رکورد مجموع ایران را در 

این رده سنی ارتقا دهد.
احمداحمدنژاد نیز با ثبت وزنه ۱۶۸ کیلوگرم 
و مجموع ۳۰5 کیلوگرم صاحب نشان نقره 

دوضرب و مجموع شد.

درخشش وزنه برداران نوجوان ایران در آسیا معینی: هفته آینده وضعیت تیم فوتبال المپیک 
ایران مشخص خواهد شد
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آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت پراید مدل ۱۳۸5 به شماره شهربانی ایران ۸۲-
 S۱٤۱۲۲۸5۹۲5۶٤۰ ۲۶۲ص۱7 و به شماره موتور ۱۶57۸٤5 و شماره شاسی

به مالکیت حامد عزیزی کرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای خیبر ظفریان ریگکی فرزند عزیز اله به شماره شناسنامه ۱۲۳ 
و کد ملی شماره ٤۶۸۹۱7۶۳5۳ با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده 
به  مربوط   77  / الف  مسلسل ۳۶۶٤۶۰  شماره  به  مالکیت  سند  که  نموده  اعالم 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۳۹۸/٤۰ متر مربع واقع در شهر اردل تحت 
پالک ۱۱۳/۹۸۸   - شهرستان اردل / ناحیه پشتکوه بخش ده استان چهارمحال 
وبختیاری که در صفحه ٤ – دفتر امالک جلد ۳ -  ذیل ثبت شماره ۳۹۶ که به 

نام نامبرده ثبت وسند مالکیت صادر شده مفقود گردیده است . 
نحوه گم شده یا ازبین رفتن :در اثر سهل انگاری ازبین رفته و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ -  آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
دراین آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا 
ضمن ارئه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایند تامراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
یادر صورت اعتراض اصل سند ارئه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل  - علی رحیمی

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 55۰5و رای شماره ۸۰۶۱مورخه 
تقاضای خانم فریده مدهنی فرزند پیری نسبت به ششدانگ یکباب  ۹5/۶/۲٤به 
عمارت به مساحت ۹۲/۶۰متر مربع مجزی شده از پالک ٤۲اصلی واقع در بخش 
خان  اسد  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  ۲شهرستان 
تعیین  قانون  ماده ۳  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  بهاروند رسیدگی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۶٤7و رای شماره ۱۰۰٤۸۹۲ مورخه 
۹5/٤/۲۲ به تقاضای آقای خان بابا سبزوار فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۹۱/۱٤متر مربع مجزی شده از پالک ۱۳فرعی از یک فرعی 
از ۳اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای صید رحیم قمری پور و محمد رحیم قمری پور رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۳۰و رای شماره ۸۰۹۲مورخه 
به  نسبت  قلی  جواد  فرزند  کیا  حسینی  اله  لطف  آقای  تقاضای  به   ۹5/۶/۲5
ششدانگ یکباب دکان به مساحت ۱۰/۸۹متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۳۹ 
فرعی  ۲۰۹7 اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  کاکاوند  شکوه  و  نسرین  خانم  )رسمی(  اولیه  مالک 
های  و ساختمان  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  اشخاص  چنانچه  تا  الصاق 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
مقررات  برابر  و  دارند  تسلیم  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم 
نهایی می  ارائه حکم  به  ادامه عملیات ثبتی موکول  و  نماید  اسناد  تحویل ثبت 
اینصورت  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

متن آگهی
اختالف  حل  شورای   ۲ ش   ٤٤5/۹5 کالسه  پرونده  دادرسی   وقت  ابالغ  آگهی 

شماره ۲ سامان 
خواهان : فردین یزدانی فرزند امید علی به نشانی روستای چمزین منزل شخصی 

خوانده :علیرضا یزدانی فرزند علیضامن به نشانی مجهول المکان 
خواسته :مطالبه  مبلغ چک : مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی  

و خسارت تاخیر تادیه 
وقت رسیدگی :۹5/۹/۲۹ ساعت ۹ صبح شورای حل اختالف شعبه ۲ سامان

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه ۹5/۸/۳ به طرفیت خوانده تقدیم 
شعبه شورای حل اختالف شماره ۲ سامان  نموده که به کالسه ٤٤5/۹5 ش ۲  
ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 
تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 

در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود 
دبیر خانه شورای حل اختالف شماره ۲ سامان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رحم خدا حقیقی ناغانی دارای شناسنامه شماره ۳۱۹7 به شرح دادخواست 
به کالسه  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
تاریخ  در  بشناسنامه شماره ٤۶۸۰۳۱۳7٤۹  ناغانی  شادروان حسین حقیقی  که 
۱۳۹5/۰۲/۱۹اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱ – رحم خدا حقیقی ناغانی به ش ش ۳۱۹7 و ت ت ۱۳٤۹ )پدر متوفی (
۲ – هایده امینی به ش ش ۱۲۸۰۹۹7۲۸۱ و ت ت ۱۳5۳ )مادر متوفی (

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور یک نوبت آگهي می نماید تا 
هرکسی اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره ۱ ناغان 

متن آگهی 
خواهان مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران  دادخواستی به طرفیت 
خواندگان امیر گهروئی فرزند اکبر و شاپور کلبی پور فرزند علی و نسترن قادری فرزند 
علی به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرکرد 
شهرکرد  شهرستان   ۲ شماره  اختالف  شورای حل  به  رسیدگی  که جهت  نموده 
واقع در شهرکرد – خیابان کاشانی – دادگستری شهرستان شهرکرد – مجتمع 
شوراه های حل اختالف شهرکرد ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۳۸٤٤۲۰۰۱۹۸ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۰۹/۲۹ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد .
دبیر شورای حل اختالف شماره ۲ شهرستان شهرکرد – الهه آژگار

آگهی اخطار افراز 
موضوع ماده ۱۸ آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا 

آقایان و خانمها : ۱- محمد – محمود – مینا –ناهید – مرجان – مریم ) همگی 
دهقان پور و فرزند علی اکبر ( ۲- فاطمه اسدی ) همسر علی اکبر ( ۳- حسینعلی 

ولی محمدی ٤- عبدا... ولی محمدی 5- غالمرضا دهقان پور 
نظر به اینکه علی مرادی، احدی از مالکین مشاعی در پالک ۱5۹۲ فرعی از ۳۶۱ 
اصلی واقع در ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتی ناحیه دو کرج به موجب وارده شماره 
۲/۲۰7۲۶5 مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ تقاضای افراز سهمی مشاعی خودشان را از این اداره 
نموده اند که پس از تنظیم اخطار افراز حسب گواهی مامور ابالغ شعبه اجرای ثبت 
اسناد و امالک کرج به علت عدم حضور مالکین مشاعی ابالغ آگهی اخطار افراز 
میسور نگردیده است لذا به موجب ماده ۱۸ آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا به 
اطالع می رساند در ساعت ۱۰ صبح ۹5/۹/۳۰ مورخه نسبت به بازدید از محل 
اقدام خواهد شد شایسته است در موعد مقرر و با در دست داشتن مدارک شناسایی 
و مالکیت در محل وقوع ملک حضور به هم رسانید بدیهی است در غیر این صورت 
این اداره نسبت به ادامه عملیات افراز وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود و این 

آگهی فقط یک بار منتشر می گردد.    م/ الف
ایرج فهیمی  رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ کرج

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصروراثت  مریم مهدوی سید منصوری  دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده ۹5۰۹۸۱۰۱۱5۰۰۶7۳ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله مهدوی اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۱-  علی منصوری ش ش ۹٤۸  متولد۱۳٤۶   صادره از اردبیل  نسبت به متوفی  

فرزند
 ۲- فردین مهدوی سیدمنصوری  ش ش ۳۰۲7۲ متولد ۱۳۶5 صادره ازاردبیل  

نسبت به متوفی  فرزند
 ۳- رقیه مهدوی سیدمنصوری  ش ش ۱۱۳۱ متولد  ۱۳57صادره ازاردبیل نسبت 

به متوفی  فرزند
٤- مریم مهدوی سیدمنصوری  ش ش ۱۱7۱ متولد ۱۳۶۰ صادره ازاردبیل نسبت 

به متوفی  فرزند
5- عالیه عباسی ش ش  ۱ متولد۱۳۲۳   صادره ازاردبیل  نسبت به متوفی  همسر

۶- جیران  مهدوی  سیدمنصوری  ش ش ۹٤۹ متولد ۱۳٤۸  صادره از اردبیل 
نسبت به متوفی  فرزند

7- فرض علی   مهدوی  سیدمنصوری  ش ش ۹5۰ متولد ۱۳5۰  صادره از اردبیل 
نسبت به متوفی  فرزند

اردبیل  از  متولد ۱۳٤٤  صادره  مهدوی  سیدمنصوری  ش ش 7۹7  اقباله   -۸
نسبت به متوفی  فرزند

۹-سبزعلی  مهدوی  سیدمنصوری  ش ش 7۹۶متولد ۱۳٤۱  صادره از اردبیل 
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
۱۱۰/۹۶۴۱7  منشی  دادگاه حقوقی  شعبه ۶۵ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ تهران 

آگهی
خواهان سید مقصود  موسوی  بیرک سفال دادخواستی به طرفیت خوانده  علیرضا 
رمضان  لواسانی به خواسته  مطالبه وجه بابت ..  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان 
به شعبه ۱5٤دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  نموده  که جهت رسیدگی  تهران  
قضایی شهید محالتی تهران  واقع  در تهران _بزرگراه شهید محالتی –خیابان 
ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی  ارجاع  و به کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۳۱۹۰۰۳۳۲  
ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹5/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شده 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز 
ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و 
دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  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 
۱۱۰/۹۶۴۲۰ مدیر شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید محالتی  تهران

آگهی
خواهان وفا حسن زاده آرنایی  دادخواستی به طرفیت خوانده سهیل قوامی     به 
خواسته مطالبه  خسارت    تقدیم دادگاه  های عمومی  شهرستان  تهران  نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۶5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهر تهران 
واقع در تهران بزرگراه جالل آل احمد نرسیده به پل آزمایش خیابان ناظریان قمی 
به کالسه  و  نصرارجاع   بار  تره  میدان  فوقانی  نشانی طبقه   آتش  ایستگاه  جنب 
۹5۰۹۹۸۱۰۱۱5۰۰7۹۱  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹5/۱۰/۱۸ 
المکان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد
۱۱۰/۹۶۴۱۸ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف  
شهرتهران

آگهی
ابالغ وقت رسیدگی  و دادخواست  و ضمایم حمید بختیاری  و اعظم لعلی و عباس  
سمواتیان و علی شاهواریان و معصومه  سادات جعفر کاشی  و عبدالعزیز وحدتی و 

آیت اله  هوشمند و ابراهیم  فحزادی
خواهان سیدفضل اله میر یوسف  دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته  
الزام به ایفای  تعهد  مطرح که به این شعبه ارجاع  و به کالسه ۹5۰۳٤5 شعبه 
۱۰٤ دادگاه  عمومی حقوقی  تهران  ثبت  و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹5/۱۰/۱۹ 
المکان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت ۱۳/۰۰ تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خواندگان از جلسه  دادرسی مطلع و با مراجعه به 
دفتر دادگاه  ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را 

دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
۱۱۰/۹۶۴۲۲    مدیر دفتر شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع تهران

نو نهاالن حمایت شده امروز حامیان 
محیط زیست فردا

محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
 ۲۳ روزهای  آستانه  در  کرج  شهرستان  زیست 
آبان مصادف با روز مهربانی و ۲٤ آبان مصادف 
با روز کتاب و کتاب خوانی، معاون فنی این اداره 
به همراه تنی چند از کارشناسان محیط زیست 
از یکی از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست 
و تحت حمایت بازدید و ضمن بیان مطالبی در 
مورد اهمیت حفظ محیط زیست این نو نهاالن 
را با وظایف محیط بانان و حامیان محیط زیست 

آشنا نمودند. 
مهندس جوادیان نژاد معاون فنی اداره حفاظت 
دیدار  این  در  کرج  شهرستان  زیست  محیط 
و  متصدیان  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  صمیمانه 
مربیان به بیان مطالبی در مورد اهمیت حفاظت از 
محیط زیست با زبانی کودکانه برای این نونهاالن 
پرداخت و اظهار داشت؛ این نو نهاالن آینده سازان 
فردای کشور هستند و فرهنگ سازی فردا در گرو 

آموزش امروز ما است.   
در خاتمه ضمن طرح سواالتی در حوزه محیط 
این نو  زیست هدایا و تقدیرنامه هایی که برای 
نهاالن تهیه شده بود به ایشان اهداء شد و همه 
این عزیزان به عنوان محیط یاران افتخاری محیط 

زیست معرفی شدند. 

دستگیری گروگانگیر فراری
 در خوزستان

فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری گروگانگیر 
فراری در عملیات غافلگیرانه توسط ماموران پلیس 

امنیت عمومی استان خبر داد. 
خبر،  این  تشریح  در  اسحاقی  محمدرضا  سردار 
گفت: در پی وقوع گروگانگیری جمعه شب در 
نفر  به شوشتر« که هفت  مسیر شهر »مالثانی 
از سرنشینان یک دستگاه اتوبوس توسط فردی 
معتاد گروگان گرفته شده بودند و سپس وی از 
صحنه متواری شد، بررسی و رسیدگی موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار 

گرفت.  
وی بیان کرد:  ماموران پلیس امنیت عمومی استان 
خوزستان با تشکیل چند تیم عملیاتی با پشتیبانی 
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( و انجام 
یک سری تحقیقات گسترده شبانه روزی موفق به 

شناسایی محل اختفای متهم شدند.  
سابقه  دارای  فرد  این  این که  بیان  با  اسحاقی 
کیفری است، افزود:  تیم عملیاتی پلیس امنیت 
عمومی انجام فرد گروگانگیر را در یک عملیات 
دستگاه  یک  با  افراد  این  که  هنگامی  منسجم 
بود،  تردد  حال  در  اهواز  شهر  در  پراید  خودرو 

شناسایی و دستگیر کردند.

اجرای عملیات احداث فضای سبز در بهاران سنندج
شهردار سنندج از اجرای عملیات احداث چند پارک درون محله ای 

به متراژ ۱۶ هزار مترمربع خبرداد.
منوچهر فخری به همراه جمعی از اعضای شورای شهر در بازدید از 
پروژه های عمرانی شهرداری ناحیه بهاران، اظهار کرد: ناحیه بهاران 
برنامه ریزی  امسال  که  است  شهر  سطح  نواحی  بزرگترین  از  یکی 
الزم جهت اجرای چندین پروژه عمرانی در این ناحیه صورت گرفته 

است.
وی افزود: یکی از مهم ترین مشکالت در ناحیه بهاران کمبود فضای 
سبز است که امسال احداث چندین پارک درون محله ای در دستور 

کار قرار گرفت.
بر  عالوه  محله ای  درون  پارک های  احداث  اینکه  بیان  با  شهردار 
محالت  سطح  در  نشاط  ایجاد  موجب  سبز  فضای  سرانه  افزایش 
در  باید  محله ای  درون  پارک های  احداث  کرد:  تاکید  می شوند، 

اولویت برنامه های شهرداری ناحیه بهاران قرار گیرد.
وی تصریح کرد: زمین های بایر با کاربری فضای سبز در سطح شهر 
باید شناسایی شوند و اقدام الزم جهت احداث فضای سبز صورت 

گیرد تا مانع از سوءاستفاده بعضی از افراد سودجو شویم .
شهردار سنندج افزود: تا زمانی که شرایط آب و هوا مطلوب باشد 
ادامه آسفالت و بهسازی معابر شهرک بهاران ادامه خواهد داشت و 
امیدواریم با تالش دو چندان بتوانیم بسیاری از خیابان ها و محالتی 
که عملیات آماده سازی آنها انجام شده نسبت به آسفالت آنها در 

سال جاری اقدام کنیم.

 خدمات مناطق نفت خیز جنوب به زائران
 اربعین حسیني)ع(

رئیس ستاد اربعین مناطق نفت خیز جنوب اقدامات این ستاد را در زمینه 
خدمات رساني به زائران اربعین حسیني)ع( تشریح کرد.

سرهنگ عباس ممبیني با اشاره به این که بر اساس تقسیم وظایف صورت 
گرفته از سوي ستاد اربعین استان خوزستان، احداث پارکینگ، ایجاد 
و تجهیز نمازخانه، احداث خوابگاه و مشارکت در پذیرایي از مهمترین 
وظایف محوله به این شرکت بوده است یادآور شد:  در نخستین گام با 
گسیل ماشین آالت و تجهیزات راهسازي کار خاکریزي، تسطیح و تکمیل 
۳7 هکتار پارکینگ ویژه زائران در مرز چزابه انجام و در تاریخ 5 آبان ماه 

به وزارت کشور تحویل شد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان با اعالم مراتب تقدیر رئیس 
ستاد اربعین و مسئول امور اسکان و تغذیه این ستاد از مهندس بیژن عالي 
پور و مجموعه مناطق نفت خیز جنوب افزود: احداث و تجهیز خوابگاه 
موقت زائران به استعداد یک هزار نفر و امکان تفکیک خانم ها و آقایان 

بخش دیگري از  فعالیت هاي یکماهه این ستاد در چزابه بوده است.
سرهنگ ممبیني همچنین از احداث و تجهیز یک باب نمازخانه به 
درخواست ستاد اربعین خبر داد و تصریح کرد: تعداد ۱5 هزار نسخه 
ادعیه و زیارت عاشورا نیز چاپ و به تدریج در حال توزیع بین زائران است.

وي با اشاره به تقسیم مسئولیت پذیرایي از زوار، توضیح داد: موکب 
باشکوه شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب در منطقه برپا شده و تا پایان 

بازگشت زوار روزانه از ۲5 هزار نفر پذیرایي خواهد کرد.
ممبیني یادآور شد: شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب با استقرار ماشین 
آالت سبک و سنگین در منطقه در حال همکاري با ستاد اربعین، سپاه 
حضرت ولیعصر)عج( و سایر وزارتخانه ها و شهرداري هاست و مجموعه 
این همکاري ها منجر به پیشرفت کار و ایجاد نظم در امور زائران گردیده 

است.

خبر خبر

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی در مراسمی که با حضور مشترکان خوش 
نهاد  حساب و خوش خبرو سازمان های مردم 
از زحمات همیاران  قدردانی  برگزار شد، ضمن 
صنعت  همیار  مشترکان  گفت:  برق  صنعت 
با ارسال پیامک به سامانه پیک به شماره  برق 
۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱ مشکالت شبکه برق، معابر و... 
را به موقع اطالع رسانی و این شرکت را در انجام 

وظایفش یاری کرده اند.
خدمات  مرکز  اینکه  بابیان  داد  اله  مهندس 
ریاست  سفر  با  )شهاب(  غیرحضوری۱۲۱ 
نیرو  با حضور وزیر  جمهوری به استان مرکزی 
استان  برق  توزیع  افزود: مشترکین  افتتاح شد، 
برای انجام کلیه درخواست های خود از مرحله 
با  با تماس  توانند  انجام خدمت می  تا  پذیرش 
تلفن ۱۲۱ درخواست های خود را پیگیری کنند.

وی افزود:اطالع از بدهی، پرداخت هزینه انرژی 
مصرفی، اعالم کارکرد کنتور، ثبت و درخواست 
تلفنی خرید انشعاب و خدمات پس از فروش از 

جمله خدمات غیرحضوری این شرکت است .
مهندس اله داد، صرفه جویی در وقت، هزینه و 
کمک به کاهش تردد و مصرف سوخت را ازمهم 
ترین شاخص های این سامانه هوشمند عنوان 
غیرحضوری  باپرداخت  مشترکان  افزود:  کردو 
قبوض خود با شماره ۱۲۱ می توانند در اهداف 

زیست محیطی گام بردارند.
 وی بابیان اینکه این شرکت در سال گذشته رتبه 
دوم کاهش پیک بار را در کشور کسب کرد،افزود: 
نشانگر  مرکزی  استان  برای  افتخار  این  کسب 
برخورداری از مردم با فرهنگ این استان است 
که توانستند انرژی برق را هوشمندانه مصرف و 

مدیریت کنند.

همیاران صنعت برق استان مرکزی تقدیر شدند

فرهنگ  کل  مدیر  ابوالحسنی:  جویبار- 
اینکه  بیان  با  مازندران  اسالمی  ارشاد  و 
تعارض  در  نباید  فرهنگی  شورای  مصوبات 
گفت:  باشد،  قرآنی  و  دینی  های  موزه   آ  با 
توجه  با  باید  کشور  مهم  سیاستهای  تدوین 
به ظرفیتهای موجود در دستگاههای اجرایی 

کشور باشد.
احد  جاودانی در جلسه ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر شهرستان جویبار با اعالم اینکه 
حائز  حوزه  این  در  توانسته  شهرستان  این 
دنیای  در  افزود:  شود،  استان  در  برتر  رتبه 
امروز بسیاری از چالشهای موجود در گستره  
فرهنگ  امر  متولی  مسئولین  و  بوده  جهانی 
باید در مقابله با این چالشها طرحها و برنامه 

های جدیدی داشته باشند.
در  زبان   فارسی  فعالیت ۱7۰ شبکه  از  وی 
کرد  تصریح  و  اشاره  ای  ماهواره  های  شبکه 
ترویج  راستای  در  ها  شبکه  این  از  :بسیاری 
اخالقی  وایجادچالشهای  مسیحیت  ئین  آ 

فعالیت دارند.
در  ترکیه  کشور  اینکه  به  اشاره  با  جاودانی 
سال گذشته از محل تولید فیلم های داخلی 
دالر  میلیون   ۲5۰ ای  ماهواره  های  شبکه 
داشت  اظهار   است،  کرده  کسب  درآمد  
تبلیغ  فیلمها  این  تولید  بیت  شاه  :متاسفانه 
جوانان  و  ها  خانواده  بین  در  گرایی   پوچ  

بوده است.
مازندران  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل 
اینکه دشمن همواره در جهت نشان  با بیان 

گام   جهانیان  به  اسالم  خشن   چهره  دادن 
تولید محتوا  نشان ساخت:  ، خاطر  برمیدارد 
و ترویج احادیث و روایات در فضای مجازی 
بود. خواهد  موثر  اسالمی  فرهنگ  اشاعه  در 
در ادامه فرماندار جویبار توجه به مسئله امر 
و  خواند  مهم  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
گفت: مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای 
بهتر این موضوع همواره  پای کار باشند و به 
وظیفه ذاتی درخور در این زمینه به درستی 

انجام دهند.
بر  باید  همه  اینکه  اعالم  با  وهابی  رجبعلی 
کنند،  عمل  قوانین  و  العمل  دستور  اساس 
در  شهرستان  در  موجود  های  آسیب  افزود: 
زمینه طالق و اعتیاد در خود مردم این خطه 
مار طالقها  آ  درصد  که 55  به طوری  نبوده 

مربوط به اعتیاد بوده است.
وی با بیان اینکه استفاده از فضاهای مجازی 
در بین خانواده و اجتماع بسیار گسترده شده 
است، اظهار داشت: متاسفانه استفاده نادرست 
ایجاد آسیب های اجتماعی  این فضاها در  از 
در کشور چشمگیر بوده و تعامل و ارتباط بین 
اعضای خانواده کمتر شده است.احسانی  مقدم  
رئیس  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
جویبار در این نشست از بر گزاری  کارگاههای 
مهارتی برای ترویج درست سبک زندگی ایرانی 
مار  آ  به  توجه  با  وگفت:  داد  خبر  اسالمی   -
طالق و اعتیاد در شهرستان این موضوع توسط 
کارشناسان مربوطه ریشه یابی و را ه حل های 

اصولی در کاهش این آ مار ارائه شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران:

مصوبات شورای فرهنگی نباید در تعارض 
با آموزه  های دینی و قرآنی باشد

مدیرکل راه و شهرسازي استان گلستان گفت: 
اقتصاد  برنامه  در  وزارتخانه  این  اصلي  هدف 
مقاومتي، افزایش کمي و کیفي ترانزیت کاال 
و مسافر است که در صادرات غیر نفتي بسیار 

موثر خواهد بود.
مهندس ابراهیم مبارک قدم با اعالم این خبر 
تکمیل  هدف،  این  تحقق  براي  کرد:  اظهار 
کریدورهاي شرقي و غربي و جنوب به شمال 
اعم از آزادراه ها، بزرگراهها و خطوط ریلي در 
دستور کار است که در استان گلستان شامل 
احداث ۱۰ کیلومتر در امتداد مسیر گالیکش 

تا تنگراه مي شود.
به گفته وي، توسعه خطوط ریلي استان بویژه 
برنامه  از  یکي دیگر  تا گنبد  از مسیر گرگان 
هایي است که در اولویت قرار دارد و مطالعات 
آن به طول 7۰ کیلومتر در دست انجام است.

مبارک قدم با اعالم آغاز شدن مطالعات اولیه 
این خط ریلي، اظهار کرد: احداث و توسعه این 
خط با توجه به  تردد سنگین ٤۲ هزار وسیله 
نقلیه در روز بین این مسیر، در افزایش ایمني 
در  جویي  صرفه  و  سوخت  کاهش  و  بزرگراه 

انرژي نقش بسزایي خواهد گذاشت.
اشاره  با  گلستان  شهرسازي  و  راه  مدیرکل 
بي  آزادراه  نعمت  از  گلستان  استان  اینکه  به 
بهره است، گفت: در حال حاضر اقدامات اولیه 
ساخت ۱۲۰ کیلومتر از این زیرساخت حمل و 
نقل در برنامه هاي اداره کل راه و شهرسازي 
از  بخشي  داد:  ادامه  قدم  مبارک  دارد.  قرار 
برنامه هاي ابالغي به استان در مقوله اقتصاد 

مقاومتي بعنوان پروژه مطرح است که شامل 
راه  و  بزرگراه  کیلومتر   5۳ توسعه  و  ساخت 

اصلي مي شود.
به گفته وي، ساخت بزرگراه در امتداد مسیر 
کیلومتر،   ۱۰ طول  به  تنگراه  تا  گالیکش 
بهسازي راه شاهرود به محور شمال به طول 
5 کیلومتر، ساخت راه اصلي آق قال به گنبد 
باند دوم محور  احداث  به طول ۲۰ کیلومتر، 
هشت  طول  به  بندرترکمن  به  کردکوي 
به  اولنگ   – رامیان  محور  و ساخت  کیلومتر 

طول ۱۰ کیلومتر از جمله این پروژه هاست.
 این مقام اجرایي گلستان با اشاره به اینکه با ابالغ 
اعتبار اولیه این پروژه ها و با توجه به مطالعات 
انجام یافته؛ زیرسازي هاي اولیه، برگزاري مناقصه 
و انتخاب پیمانکار تعیین و پروژه ها فعال خواهند 
شد، افزود: براي تکمیل آنها به ۲7۰ میلیارد ریال 

اعتبار در سال جاري نیاز است.
مبارک قدم اضافه کرد: از مجموع ۲7۰ میلیارد 
این  تکمیل  براي  نیاز  مورد  مالي  منابع  ریال 
از  آن  ریال  میلیارد  به 5۰  نزدیک  ها،  پروژه 
اختیار  در  اسالمي  خزانه  اسناد  اوراق  طریق 
توسعه  و  ساخت  شرکت  و  شهرسازي  و  راه 
زیرساخت هاي حمل و نقل استان قرار گرفته 
با  را  ها  پروژه  این  اجراي  اولویت  وي،  است. 
بزرگراه ها و سپس با راه هاي اصلي دانست و 
گفت: به دلیل اینکه بزرگراه ها بیشترین حجم 
ترافیک را عبور مي دهند احداث و توسعه آنها 
قرار  مقاومتي  اقتصاد  هاي  برنامه  اولویت  در 

دارد.

توسعه آزادراه ها، بزرگراهها و خطوط ریلی گلستان 

در دستور کار
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده) نوبت اول (
شرکت تعاونی معدن سنگ قرمز هزار بند حسنکدر

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می 
بخش  قانون  در  آمده  عمل  به  اصالحات  انجام  به  توجه  با  رساند 
تعاون جمهوری اسالمی ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
این شرکت راس ساعت 1۴ روز یکشنبه مورخ 95/9/۷ در نشانی 

روستای حسنکدردر محل حسینیه برگزار می گردد. 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به 
هم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب 
معرفی نمایند . ضمنًا یاد آوری میشود این مجمع با حضور دو سوم 
کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این 
مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ) اعم از غائب و مخالف ( 

نافذ و معتبر خواهد بود .
دستور جلسه:

اصالحات  آخرین  براساس  جدید  اساسنامه  تصویب  و  طرح   -1
قانون بخش تعاون 

رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت اول (
شرکت تعاونی معدن سنگ قرمز هزاربند حسنکدر

، مجمع عمومی عادی  تعاونی می رساند  اعضاء محترم شرکت  به اطالع 
العاده ) نوبت اول ( این شرکت تعاونی رأس ساعت 1۴ روز  به طور فوق 
پنجشنبه مورخ 1395/9/16 در محل حسینیه واقع درروستای حسنکدر 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
یادآوری می شود :

1-در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رأی از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در 
این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر 
شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد داشت . برگه های نمایندگی مزبور 
با امضاء اکثریت هیات مدیره / بازرسان تعاونی معتبر خواهد بود . متقاضی 
این  انتشار  تاریخ  از  روز   15 مدت  ظرف  حداکثر  باید  نمایندگی  اعطای 
آگهی  به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در 
تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر  پس از احراز 
هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه 
توسط مقام مذکور تأیید وبرگه  ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر 
گردد.  2-  اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیأت مدیره / بازرسان را 
دارند درخواست کتبی خود را ) فرم مشخصات ( حداکثر ظرف مدت )۷( 
الزم  مدارک  همراه  به  عمومی  مجمع  دعوت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز 
کارت  وتجربی-  تخصصی   ، تحصیلی  مدرک  شناسنامه،  صفحات  کپی   (
تعاونی  دفتر  به  قطعه عکس(  و 2   ) آقایان   ( پایان خدمت  کارت  ملی-  
تحویل نمایند . 3- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات 
آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر 

و غایب نافذ و معتبر خواهد بود . 
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 139۴ 
3-طرح و تصویب بودجه سال 1395 و تعیین خط و مشی آتی تعاونی 

۴-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل  هیات مدیره و بازرسان
رئیس هیئت مدیره

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹5۶۰۳۳۱۰57۰۰۰٤۹٤ مورخ ۱۳۹5/۰7/۰۸ هیات اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض آقاي میرداماد موسوی 
میرک فرزند میرمناف بشماره شناسنامه ۲۳ کد ملی ۱۶7۲۰۸۲۱۱۰ نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 7۹/75 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ٤٤ فرعی از ۳۶۰ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک 
رسمی شکراله فالح تاج آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ٤7۲٤٤ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ کرج- ایرج فهیمی

اگهی مفقودی
و  77-۲5٤ق۸5  ایران  شهربانی  شماره  به   ۱۳۸۰ مدل  پراید  سواری  سبز  برگ 
نام محسن  به   s۱٤۱۲۲۸۰7٤۱7۸۶ شماره موتور ۰۰۲7۶۶۸۱ و شماره شاسی

بابلقیاس زارعیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی
خواهان عباس مظفری دادخواستی به طرفیت خوانده نرجس خاتون صفری منش 
نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تمکین  به  الزام  خواسته  به 
که جهت رسیدگی به شعبه ۲5۲ دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی خانواده 
نشانی  آتش  نبرد جنوبی جنب  محالتی  اتوبان شهید  تهران  در  واقع  تهران  یک 
وقت  که  گردیده  ثبت  کالسه ۹5۰۹۹۸۰۲۰۲۲۰۰٤۹7  به  و  ارجاع  شهرداری  و 
رسیدگی آن ۹5/۱۰/۱۲ و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
۱۱۰/۹۶۹۴۴ منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۵۲ مجتمع قضایی خانواده یک  تهران

 آگهی ابالغ اجرائیه 
بموجب دادنامه ۱۰۰۰٤7۹ و اجرائیه مورخ ۹5/7/۱۹ 

نوری        محکوم علیه:حنا  له:اشرف  پرونده:۲۹۲/۲۲۱۱/۹5    محکوم  کالسه 
آفرین اسالمی 

پیرو آگهی ۹5/۱/۲۸ خانم حنا آفرین اسالمی محکوم است به پرداخت نفقه فرزند 
محمدجواد از تاریخ ۹٤/۸/5 لغایت استحقاق به مبلغ ماهیانه یکصدوچهل و پنج هزار 
تومان و نیز بابت افزایش نفقه فرزند پریا از تاریخ ۹٤/۸/5 لغایت استحقاق ماهیانه 
یکصدوچهل و پنج هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی و هزینه اجرا در حق دولت .
۱۱۰/۹۶۹۴۹ مدیر دفتر حوزه ۲۲۱۱ شورای حل اختالف مجتمع بیست و سه تهران

آگهی
آقای نادر سینا به شماره شناسنامه ۱۰5۳ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
و چنین  نموده  وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  پرونده ۶۹۶/۶۰/۹5 
به شماره شناسنامه 5۸7 در  توضیح داده شده که شادروان طاهره صادقی زاده 
الفوت آن  بدرود زندگی گفته و ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 7/۱۲/۹٤ 
مرحوم منحصر است به: ۱.حسین سینا شماره شناسنامه ۸5۹۹ تاریخ تولد ۱۳۰٤ 

صادره از خوی نسبت با متوفی همسر
۲.نادر سینا شماره شناسنامه ۱۰5۳ تاریخ تولد ۱۳۳۱ صادره از تهران نسبت با 

متوفی پسر
۳.ابراهیم سینا شماره شناسنامه 7۳۶٤۸ تاریخ تولد ۱۳۲٤ صادره از تهران نسبت 

با متوفی پسر
٤.احمد سینا شماره شناسنامه 5۱۹۱7  تاریخ تولد ۱۳۳۹صادره از تهران نسبت 

با متوفی پسر
5.عزیز سینا شماره شناسنامه ۱5۶۹ تاریخ تولد ۱۳۲۶ صادره از تهران پسر متوفی 
مذبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. 
۱۱۰/۹۶۹۴۶ رئیس شعبه ۶۰ شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ تهران

سارق حرفه ای  منازل دزفول
 به دام افتاد

مسگرنژاد - خبرنگار زمان: سارق حرفه ای با٤۱فقره 
سرقت منزل دردزفول به دام افتاد.

فرمانده انتظامی دزفول گفت:یک سارق حرفه ای 
که با٤۱ فقره سرقت منزل تحت تعقیب پلیس 
بودسرانجام به دام افتاد. سرهنگ الهامی افزود: درپی 
وقوع چندین فقره سرقت منزل درسطح شهرستان 
پلیس  کار  دستور  در  سارق  دستگیری  دزفول 
کالنتری۱۳دزفول  ماموران  افزود:  وی  قرارگرفت. 
شناسایی  سرقت  راحین  ای  حرفه  سارق  یک 

ودرعملیاتی ضربتی وی رادستگیرکردند.
فرمانده انتظامی دزفول افزود:متهم دستگیرشده 
منزل  سرقت  به۲۳فقره  پلیس  فنی  دربازجویی 
دردزفول و۱۸فقره سرقت درسایرشهرهای استان 

خوزستان اعتراف کرد.
از  قضایی  مراجع  به  متهم  معرفی  باتایید  وی 
شهروندان خواست ازنگهداری وجه نقد، طالوجواهر 

واشیای قیمتی درمنزل خودداری کنند.

90 درصد سرشماری بانه
 به اتمام رسید

فرماندار بانه گفت: سرشماری عمومی نفوس و 
بانه ۹۰ درصد و در  مسکن در مناطق شهری 
مناطق روستایی آن ۹5 درصد به اتمام رسیده 

است.
ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عذیری  راشد 
سرشماری  کرد:  اظهار  کردستان،  منطقه 
تا  شهرستان  بخش  چهار  هر  در  روستاها 
کار  امیدواریم  و  رسیده  اتمام  به  درصد   ۹5
سرشماری مابقی خانوارهای غایب یا بالتکلیف 

نیز در فرصت باقی مانده به اتمام برسد.
وی در ادامه سرشماری را یکی از اصول اساسی 
بحث  در  دولت ها  تصمیم گیری  و  برنامه ریزی 
تخصیص امکانات دانست و گفت: آمار صحیح 
تمامی  در  برنامه ریزی  برای  را  دولت  دید  افق 

حوزه ها گسترش می دهد.
فرماندار بانه، اینترنتی بودن سرشماری را گامی 
اساسی در جهت حفظ محیط زیست و کاهش 
هزینه ها دانست و عنوان کرد: ایران جز معدود 
کشورهایی است که در سطح جهان، با خدمات 
الکترونیکی کار سرشماری را انجام داده است .

آمار  مرکز  نماینده  منصوری،  ناصر  ادامه  در 
استان در بانه از وجود ۳۸ مامور سرشماری اعم 

از مرد وزن در سطح شهرستان بانه خبر داد.
نام  ثبت  مسئول  را  ماموران  از  نفر   ۲۶ وی 
 ۱۱ گفت:  و  کرد  عنوان  شهری  خانوارهای 
نفر مسئول ثبت نام خانوارهای روستایی، یک 
مامور مسئول ثبت نام تلفنی و یک مامور ویژه 
نیز کار سرشماری نهادی دولتی و انتظامی را 

برعهده دارد.

کمبود برخی از گروه های خونی در استان گلستان
اعالم کرد:  استان گلستان  انتقال خون  روابط عمومی  مسئول 
به  خونی  های  فرآورده  انواع  به  گلستان  استان  درمانی  مراکز 
ویژه گروه های خونی AB ،B مثبت و B ،O منفی نیازمند 

هستند.
به کاهش گروه  با توجه  این خصوص گفت:  زنگانه در  یعقوب 
های خونی AB ،B مثبت و B ،O منفی از مردم نوع اندیش 
ویژه گروه های منفی دعوت می  به  اهدای خون  برای  استان 

شود.
با اشاره به اینکه مراکز خون گیری آماده مشارکت مردم  وی 
برای این کار خداپسندانه هستند، افزود: اداره کل انتقال خون 
است که  واحد خون  نیازمند ۹۰۰  به صورت هفتگی  گلستان 
بتواند از آنها پالکت، پالسما و دیگر فرآورده های خونی فراهم 

کند.
پایگاه  کرد:  تصریح  استان  انتقال خون  عمومی  روابط  مسئول 
انتقال خون گرگان واقع در خیابان 5 آذر روبروی بیمارستان 
5 آذر از ساعت ۸ صبح الی ۱۹ شب آماده خونگیری از شما 

عزیزان است.
اهدای  مراجعه جهت  زمان  در  کرد:  یادآوری  پایان  در  زنگانه 

خون کارت ملی و کد پستی خود را به همراه داشته باشید.

 
آشنایی کارکنان جدید جایگاه هاي عرضه سوخت 

البرز با  مقررات ایمني
ملي  شرکت  زیست  محیط  و  ایمني  بهداشت،  واحد  رئیس 
پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز  خبر داد: مطابق برنامه 
تازگي در جایگاههاي  به  کارکناني که  آموزشي ساالنه، جهت 
در  ایمني  آموزشي  دوره  شدند  کار  به  مشغول  عرضه سوخت 

انبار نفت شهید دولتي  کرج برگزار شد. 
بروز  و  آمادگي  را  آموزشي  دوره  این  برگزاري  از  نجفي هدف 
اضطراري  شرایط  در  واکنش  و  ایمني  آگاهي،  سطح  رساني 
واحد  افزود  و  کرد  عنوان  سوخت  عرضه  جایگاههاي  کارکنان 
رعایت  بر  نظارت  وظیفه  که  زیست  محیط  و  ایمني  بهداشت، 
دریافت،  عملیات  در  مرتبط  مقررات  اجراي  و  ایمني  اصول 
کارکنان،  توسط  نفتي  هاي  فرآورده  توزیع  و  نگهداشت 
پیمانکاران، رانندگان نفتکش ها،  فعاالن در جایگاه هاي عرضه 
کارکنان  آموزشي  کالس  برگزاري  به  اقدام  دارد  را  سوخت 

جایگاههاي عرضه سوخت کرده است.
را  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  اصلي  رسالت  وي   
عنوان  نفتي  هاي  فرآورده  ایمن   توزیع  و  نگهداشت  تامین، 
کرد و گفت با توجه به حساسیت موجود در جایگاههاي عرضه 
به  ملزم  شهروندان  و  پرسنل  سالمتي  حفظ  براي  و  سوخت 
رعایت اصول و مقررات ایمني توسط کارکنان و فرهنگ سازي 
نفتي   هاي  فرآورده  کنندگان  مصرف  بین  در  امر  این  مناسب 

مي باشیم.

خبر خبر

هرمزگان  شهرسازی  و  راه  تعهدات  انجام 
فرسوده،  بافت  ساماندهی  راسازی،  حوزه  در 
محمد  حضور  با  مسکن  ساخت  و  شهرسازی 
شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  آشوری 
اسالمی و نماینده مردم هرمزگان مورد بررسی 

قرار گرفت.
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
شیری  غالمحسین  هرمزگان،  شهرسازی 
این  در  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  جلسه 
آباد،  حاجی  بندرعباس،  های  شهرستان 
بر  داشت:  اذعان  ابوموسی  و  خمیر  قشم، 
کیلومتر   ۲۰۹ شده  استخراج  آمارهای  اساس 
باالی ۲۰  آباد که  راههای روستایی حاجی  از 
طرح  گذاری  هدف  در  دارند  جمعیت  خانوار 
قرار  روستایی  راه  کیلوتری   ۱۰۰۰ احداث 
این محورها  از  کیلومتر  است که ۱۰۰  گرفته 

امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: در شهرستان بندرعباس نیز از ۲۸۳ 
کیلومتر راههای روستایی باالی ۲۰ خانوار در 
صورت تامین اعتبار ۱۰۰ کیلومتر آن به بهره 

برداری می رسد. 
همه  قشم  در شهرستان  اینکه  بیان  با  شیری 
قشم  شهرستان  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای 
در  گفت:  هستند،  برخوردار  آسفالته  راه  از 
حال  در  بخوبی  کار  نیز  دیگر  های  شهرستان 

انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی افزود: برخی راههای 
است  مجدد  روکش  نیازمند  روستایی  مناطق 
که به دلیل محدودیت منابع مالی این کار به 

صورت مشارکتی انجام می شود که بر اساس 
و  راه  را  نیاز  مورد  قیر  شده  انجام  تعهدات 
دهیاری  را  آسفالت  انجام  و  تامین  شهرسازی 

ها برعهده خواهند داشت.
ادامه  در  هرمزگان  و شهرسازی  راه  کل  مدیر 
گفت:  و  کرد  اشاره  فرسوده  بافت  احیای  به 
احیای  ها،  نشین  حاشیه  به  زمین  واگذاری 
بافت فرسوده، آماده سازی ۳5۰ هکتار زمین 
در شمال راه آهن بندرعباس برای واگذاری به 

و  راه  امسال  اهداف کالن  از  بندرعباس  مردم 
شهرسازی هرمزگان است. 

بندی  اولویت  کتابچه  تهیه  به  اشاره  با  وی 
تواند  این کتابچه می  راههای روستایی گفت: 
به عنوان برنامه عملی اداره کل راه و شهرسازی 
بهره  و  محرومیت  رفع  برای  هرمزگان  استان 
راه  از  خانوار  بیست  باالی  روستاهای  مندی 
است  بدیهی  و  گیرد  قرار  نظر  مد  آسفالته، 
همراهی  وظیفه خطیر،  این  انجام  راستای  در 
نمایندگان محترم استان بسیار راه گشا خواهد 

بود.
در این جلسه همچنین محمد آشوری نمانیده 
و  خمیر  قشم،  آباد،  حاجی  بندرعباس،  مردم 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  ابوموسی 
به اقدامات انجام شده توسط راه و شهرسازی 
راه  حوزه  در  خوبی  اقدامات  افزود:  هرمزگان 
تحقق  که  است  گرفته  صورت  شهرسازی  و 
برنامه های در دستور کار می تواند بخشی از 

مشکالت پیش رو را مرتفع کند.
وی همچنین خواستار رفع بخشی از مشکالت 

مسکن مهر و زیرساخت آن شد.

بررسی تعهدات راه و شهرسازی هرمزگان با حضور عضو هیات رئیسه مجلس

رسول  دکتر  حضور  با  بهادری-اصفهان: 
CIP و کارگو  زرگرپور مشکالت مربوط به 
اصفهان  بهشتی  شهید  فرودگاه  ترمینال 
بررسی شد و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

بررسی  جلسه  در  زرگرپور  رسول  دکتر 
فرودگاه  ترمینال  کارگو  و   CIP وضعیت 
این  اظهارداشت:  اصفهان،  بهشتی  شهید 
بوده  مطرح  گذشته  های  سال  از  موضوع 
اختالف  و  مشکالت  به  توجه  با  ولی  است 
نظرها هنوز به نتیجه نرسیده است و اکنون 
اند  رسیده  نتیجه  این  به  مسئوالن  همه ی 
اجرایی  سریعتر  هرچه  ها  پروژه  این  که 

شود.
فعالیت  از  بخشی  واگذاری  استانداراصفهان 
اتاق  و  خصوصی  بخش  به  دولت  های 
خواند  دولت  های  سیاست  از  را  بازرگانی 
سرمایه  به  نیاز  اصفهان  فرودگاه  گفت:  و 
گذاری و توسعه دارد و در این راستا بخش 

خصوصی باید پیش قدم شود.
رسول زرگرپور تصریح کرد: در طرح تکمیل 
خصوصی  بخش  جهان  نقش  ورزشگاه 
عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت 
CIP و کارگو  باید در خصوص ساخت  که 
مورد  موضوع  این  نیز  فرودگاه  ترمینال 

قرار گیرد. استفاده 
بهره  اینکه  به  اشاره  با  استانداراصفهان 
راهکار  فرودگاه  ترمینال  کارگو  از  برداری 
حمل  سیستم  تناسب  عدم  مشکل  حل 
و  نیاز  با  اصفهان  استان  داخلی  نقل  و 
اظهارداشت:  باشد،  می  استان  این  جایگاه 
باید  ترمینال  کارگو  از  کامل  برداری  بهره 
صنعت،  سازمان  همکاری  با  سریعتر  هرچه 
بازرگانی، استانداری،  اتاق  معدن و تجارت، 
و  اصفهان  های  فرودگاه  کل  ادارات 
مدیرارشد  شود.  انجام  استان  گمرکات 
مربوط  موارد  باید  اینکه  بر  تاکید  با  استان 
توسط  ری  ایکس  و  باسکول  لیفتراک،  به 
توجه  با  پیگیری شود، گفت:  بازرگانی  اتاق 
به ساخت کارگو ترمینال فرودگاه با تجهیز 
خود  فعالیت  بخش  این  سریعتر  هرچه  آن، 
اینکه  بر  تاکید  با  زرگرپور  نماید.  آغاز  را 
ساخت واگذاری  به  مربوط  پیشنهادات 
شهید  فرودگاه  تشریفات(  )جایگاه   CIP
باید  خصوصی  بخش  به  اصفهان  بهشتی 
افزود:  گردد،  ارائه  فرودگاه  مدیرکل  به 
شرکت  مدیرعامل  با  باید  پیشنهادات  این 
بهترین  و  بررسی  کشور  فرودگاه های 

انتخاب شود. انعقاد قرارداد  برای  پیشنهاد 

بررسی مشکالت طرح توسعه فرودگاه شهید بهشتی با 
حضور استاندار اصفهان

رییس دانشگاه علوم  پزشکی اراک گفت: با توجه 
به ازدیاد زائران حسینی در مناطق مرزی جنوب 
در  اراک  پزشکی  علوم   دانشگاه  کشور  غرب  و 
راستای خدمات رسانی به زائران حسینی کادر 
پزشکی، درمانی و مراقبتی خود را به این مناطق 

اعرام کرد.
دکتر حسن طاهراحمدی در مراسم اعزام کادر 
خدمات رسانی  راستای  در  درمانی  و  پزشکی 
تیم  این  برنامه  به  اشاره  با  حسینی  زائران  به 
اعزامی، افزود: با توجه به پیش رو بودن مراسم 
اربعین حسینی مقرر شد تیم تخصصی پزشکی 
کاروان  به  راستای خدمات رسانی  و درمانی در 
زائران حسینی به مرزهای جنوبی و غربی کشور 
اعزام شوند. وی اظهار داشت: نیروهای تخصصی 
دانشگاه علوم پزشکی اراک در قالب یک دستگاه 
و  آمبوالنس  دستگاه   ۳ آمبوالنس،  اتوبوس 
متخصص  عمومی،  پزشکی  فوریت های  اکیپ 
جراحی  عمومی، متخصص مغز و اعصاب و سایر 
متخصصین به سمت مرزهای جنوبی و غربی 

کشور اعزام شدند.
رییس دانشگاه علوم  پزشکی اراک تصریح کرد: 
با در نظر داشتن تعداد زیاد زائران و استقرار آنها 
در مرزها مقرر شد اولین تیم تخصصی دانشگاه 
حرکت  چذابه  سمت  به  اراک  پزشکی  علوم  

و در آنجا استقرار یابند و در صورت لزوم بقیه 
تیم تخصصی این مرکز نیز به مرزها و مناطق 
جنوبی و غربی اعزام شوند. رییس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی نیز 
گفت: اورژانس استان مرکزی در مرزهای غربی و 

جنوبی کشور به زائران اربعین خدمات می دهد.
دکتر فرزین خوشنودی با اشاره به اهداف اعزام 
این تیم اظهار داشت: با در نظر داشتن شرکت 
اربعین  مراسم  در  زائران  از  عظیمی  کاروان 
وزارت  از  دستوری  طبق  هم  امسال  حسینی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماموریتی بر 
مبنای پوشش این راهپیمایی در مرزهای غربی 
و جنوبی کشور به دانشگاه علوم پزشکی اراک و 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز 

استان مرکزی محول شد.
وی افزود: پوشش بخشی از منطقه مرزی چذابه 
به عهده کادر پزشکی استان مرکزی بود و مقرر 
شد که صبح روز دوشنبه به این مناطق اعزام 
شوند اما با توجه به گستردگی جمعیت در آن 

منطقه اعزام این افراد به ظهر امروز موکول شد.
فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس 
پزشکی استان مرکزی تصریح کرد: این پوشش 
دستگاه  یک  و  آمبوالنس  دستگاه  قالب ۳  در 
اتوبوس آمبوالنس به مناطق مرزی اعزام می شوند. 

کادر درمانی دانشگاه علوم  پزشکی اراک به مرز 
مهران اعزام شدند



10 نفت و انرژیسه شنبه 25 آبان 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3363

آغاز بزرگترین تامین مالی صنعت برق در بورس انرژی
حسینی گفت: چهارشنبه این هفته عرضه دو هزار میلیارد ریال اوراق 
سلف موازی برق با هدف تامین مالی نیروگاه برق سنندج در بورس انرژی، 

کلید زده می شود.
مدیر عامل بورس انرژی از آغاز بزرگترین طرح تامین مالی صنعت برق 
در بورس انرژی طی روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه جاری خبر داد و گفت: 
برای نخستین بار اوراق سلف موازی استاندارد برق شرکت »تولید برق 
نیروی سنندج مبنا« به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در بورس انرژی عرضه 

می شود.
سید علی حسینی افزود: این اوراق با هدف تامین مالی و تامین سرمایه در 
گردش، شامل 5۲۳ هزار و 57۱ قرار داد بوده که ارزش هر قرار داد نیز 

بالغ بر ۳۸۳ هزار تومان است.
به گفته این مقام مسئول سود روزشمار این اوراق ۲۱ درصد و حداکثر 
سود یک ساله آن۲۳ درصد تنظیم شده  همه اشخاص حقیقی و حقوقی 

می توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند.
مدیر عامل بورس انرژی از موافقت با پذیره نویسی و انتشار اوراقی که 
اکنون در حال تکمیل فرایند سپرده گذاری و اخذ تضامین الزم به منظور 
عرضه اوراق در تاالر سبز بوده خبر داد که به محض تکمیل مستندات در 
بازار عرضه خواهند شد. به گفته حسینی در حالی سال گذشته نخستین 
اوراق سلف موازی استاندارد برق برای تامین مالی ۲۰ میلیارد تومانی یک 
نیروگاه در بورس انرژی عملیاتی شد که باعرضه اولیه اوراق سلف موازی 
استاندارد برق نیروگاه سنندج در چهارنشبه هفته جاری بزرگترین تامین 
مالی در این صنعت از طریق از بورس انرژی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان 

کلید زده می شود.

نیمی از انرژی کشور در منازل و ساختمان ها 
مصرف می شود

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: هم اکنون 5۰ درصد انرژی 
در بخش ساختمان ها و منازل مصرف می شود، از این رو به منظور کاهش 
مصرف انرژی در ساختمان ها به کمک بخش های مردم نهاد همچون 
شهرداری نیاز داریم.   سید حسین سجادی، مدیرعامل سازمان بهره وری 
انرژی ایران، در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان بهره وری انرژی و 
ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران که در پژوهشگاه نیرو 
انجام شد، گفت: مسئله انرژی و محیط زیست امروز ۲ موضوع جدایی 
ناپذیر به شمار می رود. وی افزود: وزارت نیرو فعالیت های مختلفی در 
حوزه بهره وری مصرف انرژی انجام داده که تبدیل نیروگاه های گازی به 
سیکل ترکیبی، تقویت شبکه های توزیع برق به منظور کاهش تلفات برق 

و غیره از جمله این فعالیت ها بوده است.
سجادی با بیان این که هم اکنون 5۰ درصد انرژی در بخش ساختمان ها 
و منازل مصرف می شود، تصریح کرد: به منظور کاهش مصرف انرژی در 
ساختمان ها به کمک بخش های مردم نهاد نیاز داریم، زیرا صرفه جویی 
در این بخش، آالیندگی ها و هزینه های زیست محیطی را کاهش می دهد.
مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران به نقش شهرداری ها در حوزه 
بهره وری انرژی اشاره کرد و گفت: شهرداری نهادی قدرتمند و تاثیرگذار 
بر روی شهروندان بوده که می توانند نقش بسزایی در بهره وری انرژی و 

توسعه محیط زیست شهری ایفا کنند. 
وی ادامه داد: سازمان بهره وری انرژی ایران، سال گذشته موفق شد با 
توزیع المپ های پربازده صرفه جویی قابل مالحظه ای در حوزه انرژی 
ایجاد کند، همچنین با بهبود رتبه های برچسب انرژی در کولرها و وسایل 
سرمایشی و نصب کنتورهای هوشمند برق برای مشترکین بزرگ، مصرف 

برق مدیریت و کنترل خواهد شد.

ورود توتال و شل به پروژه صادرات گاز 
ایران به عمان

ایران و عمان در نشستی مشترک با نمایندگان شل، 
توتال و کوگس راه های همکاری و مشارکت این 
شرکت ها را در پروژه صادرات گاز ایران به عمان 

بررسی کردند.
این گزارش، نشست مشترک مدیران  اساس  بر 
ارشد  مدیران  و  ایران  گاز  صادرات  ملی  شرکت 
وزارت نفت عمان با نمایندگان شرکت های توتال 
کره  کوگس  و  شل  انگلیسی-هلندی  فرانسه، 
جنوبی برای حضور در پروژه صادرات گاز ایران 

برگزار شد.
بر اساس توافق سال ۲۰۱۳ میان ایران و عمان، قرار 
است برای ۱5 سال روزانه  ۱.5 میلیارد فوت مکعب 
گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس 
به عمان صادر شود که با توجه به اهمیت راهبردی 
این پروژه سبب تحکیم روابط دو کشور و مناسبات 

انرژی در منطقه خاورمیانه می شود.

روند افت قیمت نفت ادامه یافت
به  توجه  با  نفت  مازاد  عرضه  استمرار  از  نگرانی 
شمار  افزایش  و  اوپک  نفت  تولید  رکوردشکنی 
دکل های حفاری آمریکا سبب شد قیمت نفت در 

معامالت دیروز کاهش یابد. 
  به گزارش رویترز، قیمت نفت در ساعتهای نخست 
معامالت دیروز کاهش یافت، زیرا اوپک اعالم کرد 
تولید اعضای این سازمان در ماه اکتبر امسال به 
رقم بی سابقه ۳۳ میلیون و ۶٤۰ هزار بشکه در 
روز رسیده است. آغاز به کار سه میدان نفتی جدید 
از روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در ایران نیز از دیگر 
بازارهای  در  نفت  عرضه  افزایش  که  بود  عواملی 
جهانی کمک کرد. در ساعتهای نخست معامالت 
دیروز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با سه سنت 
کاهش به ٤٤ دالر و 7۲ سنت برای هر بشکه رسید.

  بحرین تالش می کند به هاب انرژی 
منطقه بدل شود

  بحرین به منظور تبدیل شدن به هاب انرژی قصد 
دارد پایانه جدید واردات ال ان جی بسازد. 

  بر اساس این گزارش، بحرین قصد دارد تأسیسات 
واردات ال ان جی و گازسازی مجدد )بی ال آی 
تی( در این کشور ایجاد کند تا پاسخگوی تقاضای 
رو به افزایش انرژی داخلی باشد و به هاب انرژی 

منطقه بدل شود.
ساخت این تأسیسات سال ۲۰۱5 میالدی به تأیید 
رسید و قرار شد اوایل ۲۰۱۹ میالدی به بهره برداری 
برسد. پایانه واردات ال ان جی بحرین در منطقه 
صنعتی »الحد« واقع در جزیره »المحرق« ایجاد 
خواهد شد و شرکت ال ان جی این کشور که یک 

نهاد مشارکتی است بهره بردار آن خواهد بود.

کوتاهازانرژی نفتدرجهان

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی 

خواهان : سمائه رضائی قلعه فرزند حسین 
خوانده / خواندگان : ۱- طاهره خندان فرزند قربانعلی آدرس : مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه 
پیرامون دادخواست خانم سمائه رضائی قلعه به طرفیت خوانده / خواندگان فوق به 
خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول بنام طاهره 
در  در  الیه  مشار  اخطاریه  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  خندان 
روزنامه های کثیر االنتشار چاپ میگردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوی مطروحه 
در روز دوشنبه مورخ ۹5/۹/۲۹ راس ساعت ۹ صبح در شعبه دهم شورای حل 
اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی 
اثباتی حکم صادر  ادله  و کفایت  در فرض عدم حضور خوانده  حاضر شود ضمناً 
خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید . 
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر م.الف ۹۵۰۶۲۵

 آگهی ماده3قانون
 وماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سندرسمی
قانون  موضوع  شماره۱۳۹5۶۰۳۱7۰۰5۰۰۲۸۹۹مورخه۹5/7/۱7هیات  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ابوذرفلسفی  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  رامهرمز  شهرستان  ثبتی 
شماره  به  بهمئی  از  ۲۰۳صادره  شناسنامه  بشماره  جعفر  محمد  نژادفرزند 
ملی5۹۹۹۹۱77۹٤نسبت به ششدانگ عرصه یکبابخانه بمساحت۱۸۹/7۰مترمربع 
قسمتی از پالک دو اصلی واقع دربخش سه رامهرمزبه آدرس رامهرمزکوی شهید 
قنواتی  عبدالرضا  رسمی  ازمالک  شده  حسابی۸خریداری  دکتر  روبروی  رجائی 
منظوراطالع  گردید.لذابه  تائید  آبادی  یوسف  قنواتی  اله  فتح  ورثه  آبادی  یوسف 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱5روزآگهی می شوددر صورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد میتوانند ازتاریخ انتشار اولین 
ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 
تقدیم  قضائی  مرجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
وگواهی مشعربر دعوی را به این اداره ارائه نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.شماره 

م الف:)۱۲/۳5۳(
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹5/۸/۱۰-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز-شیری

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه۳٤۱و رای شماره  ۸٤55مورخه ۹5/7/۱۳ 
به تقاضای خانم رضوان الوندی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۸7/۳۸ متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۸اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای راه خدا دیرکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 

مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۰۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۱۹۳و رای شماره  7۸55مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  دارولی  فرزند  طوالبی  شادمن  تقاضای  به   ۹5/۶/۱7
عمارت به مساحت ۱۲۸ متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۸  اصلی واقع در بخش 
دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پاپی میردریکوند 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳٤٤
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۹۹و رای شماره  7٤7۱مورخه 
به  نسبت  داد  علی  فرزند  پشم  اکبری  محمد  علی  آقای  تقاضای  به   ۹5/۶/۱۰
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 5۲/٤۰  متر مربع مجزی شده از پالک  ۱۸۲۲ 
فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( خانم مریم اکبری پشم رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

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

۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۲۳5و رای شماره  7۹۸۸مورخه 
ششدانگ  به  نسبت  اله  شمس  فرزند  رحمتی  سعید  آقای  تقاضای  به   ۹5/۶/۲۳
۲۰۹۱اصلی  پالک   از  شده  مجزی  مربع  ۸۰/٤۸متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
باقیمانده واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳۱٤
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

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

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 77۱مورخ ۱۳۹5/7/۱۳ هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد حسین زارعی فرزند  ا... قلی بشماره شناسنامه ٤۸5۰۲۹۹٤۶۶صادره 
ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۶۳ 
متر مربع پالک ۱فرعی از۸ اصلی واقع در دره خشکه پلدختر بخش ۸خرم آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای میر رضا نصیری محرز 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 اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
قانون  اول موضوع  رای شماره 75۳ مورخ ۹5/7/٤ هیات  برابر  فاقد سند رسمی 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
در  ازپلدختر  ٤٤صادره  شناسنامه  بشماره  شوعلی  فرزند   نجفی  محمد  آقای 
مربع  متر  به مساحت  ۲۱5  باب عمارت مسکونی  اعیان یک  و  ششدانگ عرصه 
پالک ۱فرعی از۱۱۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7خرم آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای علی جودکی اصل محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۹ مورخ ۹5/۲/۲5 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد رضائی 
فرزند  محمد علی بشماره شناسنامه ۲۰۶۳صادره مرکزی در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱7۱/۳۰ متر مربع پالک ۱فرعی از۱۱۶ اصلی 
واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای داربلوط 
مجانی محرز 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 اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

 ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  7۶۹و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
۱۰۰٤٤7۱مورخه ۹5/٤/۱٤ به تقاضای آقای منصور ملک محمدی فرزند عزیز اله 
نسبت به ششدانگ یکباب دکان به مساحت ۹/۰٤متر مربع مجزی شده از پالک  
۳۰۳ و ۳۰٤اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( حلیمه میکائیلیان و احمد و بهمن و نسرین و پری و مهتاب و مسعود 
و سعید و محمد جواد و مژگان شهرت همگی حیدری ۲- پرونده کالسه 7۶۸ و  
رای شماره ۱۰۰٤٤۶۸ مورخه ۹5/٤/۱٤ به تقاضای آقای ناصر ایزد یار فرزند صید 
نسبت به ششدانگ یکباب دکان به مساحت ۹/٤۰ متر مربع مجزی شده از پالک  
۳۰۳ و ۳۰٤اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
و  مهتاب  و  پری  و  نسرین  و  بهمن  و  احمد  و  میکائیلیان  حلیمه  )رسمی(  اولیه 
مسعود و سعید و محمد جواد و مژگان شهرت همگی حیدری رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱۳٤۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۸/۲5
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اصالحیه 
بابل  اختالف  از شعبه سوم شورای حل  با شماره کالسه ۳/۳۰۹/۹5  ابالغ  آگهی 
که در تاریخ ۹5/7/۲7 چاپ شده است تاریخ ابالغ ۹5/۹/۱۶ ساعت ۱۰ صبح می 

باشد که اشتباها به تاریخ ابالغ ۹5/۹/۱۰ چاپ شد که در اینجا اصالح میگردد

پرونده واردات بنزین سرانجام امسال پس از ۳۶ 
این  واردات  ارز کشور صرف  از  بخشی  که  سال 

فرآورده می شد، برای همیشه بسته خواهد شد. 
عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، با اشاره به دستاورد 
بزرگ دولت در زمینه خودکفایی در تامین بنزین 
داخل گفت: با توجه به طرح های پاالیشی امسال 
آخرین سالی است که بنزین از بنادر کشور تخلیه 
می شود و از سال آینده با کلید خوردن خودکفایی 
بنزین، واردات این فرآورده استراتژیک و پرتقاضا نیز 

متوقف می شود.
وی افزود: ماه های نخست امسال شاهد روزانه ۱۰ تا 
۱۲ میلیون لیتر واردات بنزین بودیم؛ ولی هم اکنون 
واردات این فرآورده به حدود ٤.5 تا پنج میلیون 

لیتر در روز کاهش یافته است.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش، از صفر 
شدن بودجه واردات بنزین در الیحه بودجه سال 
ارائه الیحه  برای  برنامه ای  داد و گفت:  ۹۶ خبر 

دریافت مجوز واردات بنزین در قالب بودجه سال 
این که  به  اشاره  با  وی،  نداریم.  مجلس  به   ۹۶
خودکفایی بنزین از سال ها پیش در دستور کار 
دولت های وقت بوده است، افزود: این سیاست تا 
به امروز محقق نشده است و حتی در ابتدای دهه 
۹۰ که واحدهای پتروشیمی هم نقش پاالیشگاه را 

بازی کردند، باز هم واردات بنزین به صفر نرسید.
کاظمی ادامه داد: سال آینده واردات بنزین پس از 

۳۶ سال به طور کامل متوقف خواهد شد.
توقف واردات بنزین پس از ۳۶ سال 

طرح  دو  امسال  پایان  از  پیش  تا  وی،  گفته  به 
جدید بنزین سازی پاالیشگاه بندرعباس و الوان به 
بهره برداری می رسد و فاز نخست پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس در آستانه بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران اعالم کرد: سه فاز پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه کشور با ظرفیت 
تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین تا پایان سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  کرد:  تاکید  وی 
ظرفیت تولید روزانه حدود ۳۶ میلیون لیتر بنزین 
با اکتان ۹5، حدود ۱٤ میلیون لیتر گازوئیل، چهار 
میلیون لیتر گاز مایع، سه میلیون لیتر سوخت جت 

و ۱۳۰ تن گوگرد را دارد. 
کاظمی ادامه داد: با راه اندازی این طرح ها فاصله 

پر  کامل  طور  به  مصرف  و  تولید  میان  موجود 
می شود و از سال ۹۶ واردات بنزین کشور متوقف 
آمار مصرف نشان  تاکید کرد:  خواهد شد.  وی 
درصدی   ۹.۳ حدود  رشد  وجود  با  که  می دهد 
متوسط مصرف بنزین در طول هفت ماه امسال، 
رشد مصرف تا پایان سال به کمتر از دو درصد 

کاهش یابد.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش:

پرونده واردات بنزین امسال بسته می شود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی یک فوریت 
صورت  در  که  رساندند  تصویب  به  را  طرحی 
تصویب نهایی استفاده از کارت هوشمند سوخت 

را مجددا الزامی می کند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه   
علنی دیروز یک فوریت طرح اصالح ماده یک 
مدیریت  و  نقل عمومی  و  توسعه حمل  قانون 
مصرف سوخت را تصویب کردند تا پس از بررسی 
آن در کمیسیون تخصصی، به صحن علنی ارائه 

شود.
این طرح با هدف الزامی کردن استفاده از کارت 
هوشمند سوخت در جایگاه های عرضه بنزین 
آن  توجیهی  دالیل  در  و  ارائه شده  گازوئیل  و 
که به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده، آمده است: 
اطالعات  ارائه  کارت سوخت ضمن  از  استفاده 
ارزشمند از وضعیت ناوگان حمل و نقل و مصرف 
سوخت انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را 
افزایش می دهد و از قاچاق جلوگیری می کند؛ 
همچنین با اجرای سیاست های مختلف قیمتی 
و غیرقیمتی بر بستر آن می توان مصرف سوخت 

را کاهش داد و قیمت ها را مطابق هدفمندسازی 
یارانه ها اصالح کرد. تصویب این طرح همچنین 

از قاچاق بنزین نیز جلوگیری می کند.
بر اساس این طرح، در ماده یک قانون توسعه 
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 
مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۶ عبارت »از طریق عرضه 
بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده 
از کارت هوشمند سوخت« جایگزین عبارت »از 
بنزین و گازوئیل در بخش های  طریق عرضه 
حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت 

هوشمند سوخت« می شود.
همچنین بر اساس بخش دیگری از این طرح، 
یک تبصره به این شرح به ماده یک قانون مربوطه 
الحاق می شود: دولت مجاز است به منظور ترغیب 
مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت 
مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در 

چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.
یک فوریت این طرح با ۱۱۲ رای موافق، 5۲ رای 
مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده 

حاضر در صحن به تصویب رسید. 

اعمال  احتمال  به  بااشاره  مسئول  مقام  یک 
خاموشی  در تابستان سال آینده، گفت:مذاکرات با 
سرمایه گذاران آسیایی برای امضای ۶میلیارددالر 
قراردادجدید نیروگاه سازی مراحل نهایی خودرا 

پشت سرمی گذارد. 
محسن طرزطلب با بیان اینکه همزمان با سفر 
معاون اول رئیس جمهور به کرمان، نیروگاه سیکل 
ترکیبی شوباد )کهنوج( با ظرفیت ٤۸٤مگاوات به 
بهره برداری می رسد، گفت: عالوه بر این کلنگ 
عملیات اجرایی ۲۸ واحد جدید نیروگاهی در 
کشور به زمین زده می شود. مدیرعامل شرکت 
ایران  حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی 
مگاوات  هم اکنون حدود 5۰۰۰  اینکه  اعالم  با 
بخش  مشارکت  با  نیروگاهی  جدید  ظرفیت 
حال ساخت  در  ایران  در  خارجی  و  خصوصی 
کلنگ زنی  آماده  طرح های  کرد:  تصریح  است، 
بندرعباس،  برق  نیروگاه های  شامل  نیروگاهی 
جهرم،  کاشان،  ماکو،  هریس،  ارومیه،  توس، 
چابهار، قشم ۲، عسلویه، غرب مازندران و رودشور 

است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه از این تعداد 
با  طرح  یک  متقابل،  بیع  صورت  به  طرح   ۶
طرح  چهار  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
توسط شرکت برق حرارتی احداث خواهد شد، 
شوباد  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  داشت:  اظهار 
کهنوج دارای دو واحد گازی هر یک با ظرفیت 
۱۶۲ مگاوات و یک واحد بخاری با ظرفیت ۱۶۰ 
مگاوات است. وی با بیان اینکه بر اساس قرارداد 
خرید تضمینی برق بین سرمایه گذاران و وزارت 
نیرو و با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیون یورو عملیات 
ساخت نیروگاه کهنوج انجام می پذیرد، یادآور شد: 
عالوه بر این ساخت یک پست ۲۳۰ کیلوولتی، 
دو مخزن ذخیره سازی سوخت مایع هم از دیگر 

اهداف اجرایی ساخت نیروگاه کهنوج است.
قرارداد  خصوص  در  ادامه  در  طرزطلب 
سرمایه گذاری بین وزارت نیرو و شرکت یونیت 
ترکیه توضیح داد: قرارداد یونیت اولین قرارداد 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق است که 
امضا شده  بلژیکی  ـ  با یک سرمایه گذار ترک 

است.

در صورت تصویب نهایی طرح یک فوریتی مجلس؛

استفاده از کارت هوشمند سوخت مجددا الزامی می شود
طرز طلب خبر داد:

احتمال خاموشی  در تابستان 96

از  شمالی  آزادگان  نفتی  میدان  طرح  مجری 
مشخص شدن نتیجه مذاکرات درمورد توسعه فاز 

دوم این میدان تا دو ماه آینده خبر داد.
بهبهانی با اشاره به مذاکره بین ایران و چین درمورد 
طرح توسعه فاز دوم میدان نفتی آزادگان شمالی 
می  مشخص  زودی  به  مذاکره  کرد:نتایج  اظهار 
شود،زیرا یک گروه فنی باید به چین اعزام شوند تا 

مذاکرات نهایی را انجام دهند و بر اساس آن روی 
آخرین مدل شبیه سازی تصمیم گیری شود.

وی درمورد زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات 
گفت: فکر می کنم تا یک تا دو ماه آینده نتیجه 

نهایی مذاکرات مشخص شود. مذاکره با شرکت 
CNPCI است که پیمانکار فاز اول بود و این فاز 
را توسعه داد، توسعه فاز دوم را هم طبق قرارداد 
انجام می دهد. اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسید، 

فاز دوم با استفاده از قراردادهای جدید نفتی به 
مناقصه گذاشته می شود.  

ادامه  در  شمالی  آزادگان  میدان  طرح  مجری 
میدان  دوم  فاز  از  نفت  برداشت  میزان  درمورد 
دوم  فاز  از  برداشت  کرد:  اظهار  شمالی  آزادگان 
میدان آزادگان شمالی مشابه فاز نخست این میدان 

75هزار بشکه در روز است.

تعیین تکلیف فاز دوم آزادگان شمالی تا دو ماه آینده
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مدیرعامل راه آهن تشریح کرد:
آلمان قطار مدرن قسطی به ایران می فروشد

مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: طی مذاکرات با آلمانی ها بنا داریم تا از 
شرکت زیمنس قطارهای سریع السیر به صورت اجاره به شرط تملیک 
۳۰ ساله خریداری کنیم.محسن پورسیدآقایی اظهار کرد: اخیرا در سه 
حوزه حمل و نقل ریلی تفاهم نامه ای با آلمانی ها امضا کردیم که افزایش 
سرعت و برقی کردن قطار تهرانـ  تبریز، قطار حومه ای تهران و تبریز و 
هم چنین خرید قطار سریع السیر به صورت لیزینگ از شرکت زیمنس، 
مفاد این قرارداد را تشکیل می دهد.وی افزود: به دنبال خرید موفقیت آمیز 
هواپیمای لیزینگی بر آن شدیم تا قطار را نیز به صورت لیزینگ خریداری 
کنیم. بر همین اساس مذاکرات خوبی با آلمانی ها داشتیم و قرار شد به 
جای این که قطارها را نقدا خریداری کنیم آنها قطارها را وارد ایران کنند 
و نگهداری آن را بر عهده بگیرد. ما نیز به صورت اجاره به شرط تملیک 
۳۰ ساله از آنها سرویس بخریم.مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان این که 
شرکت زیمنس برای این منظور اعالم آمادگی کرده است، گفت: قرار شد 
کمیته مشترکی در وزارت اقتصاد آلمان تشکیل شود که راهکارهای بانکی 
لیزینگ بین ایران و آآلمان را بررسی کند تا راه حل عملی برای آن پیدا 
کنیم.پورسیدآقایی تاکید کرد: اگر مذاکرات خرید لیزینگی قطار به نتیجه 
برسد در خطوط سریع السیر این قدرت را پیدا می کنیم که فقط زیرسازی 
را انجام دهیم و خطوط را درست کنیم. زیمنس ناوگان خود را می آورد، از 
سود آن منتفع می شود و ما فقط سرویس قطاری از آنها می خریم. یعنی 
هر قطاری که در هر روز کار کرد به ازای آن روز به زیمنس پول می دهیم

 
 اقتصاد کالن

یارانه آبان  چهارشنبه واریز می شود
یارانه نقدی ماه جاری ساعت ۲٤ چهارشنبه همزمان با ۲۶ آبان ماه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.پرداخت یارانه آبان ماه، شصت و 
نهمین مرحله از توزیع یارانه های نقدی از سال ۱۳۸۹ تاکنون را رقم 
خواهد زد. در این مرحله نیز به روال شش سال گذشته به ازای هر نفر ٤5 
هزار و 5۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.یارانه های 
نقدی هر ماه حدود ۳5۰۰ میلیارد تومان هزینه برای دولت در بر دارد که 
در حال حاضر حدود 75 میلیون نفر به طور ماهانه یارانه نقدی دریافت 
می کنند. این در حالی است که با وجود تکلیف قانون بودجه در چند 
سال گذشته برای حذف اقشار پردرآمد و به ویژه سه دهک درآمدی 
باالی جامعه براساس آنچه که دولت اعالم کرده فعال تصمیم در این مورد 
نداشته و حذف سه دهک در دستور کار نیست.نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه نیز اخیرا تاکید کرده که یارانه هیچ قشر کم درآمدی 

حذف نخواهد شد..
 

 بانک
اعالم اسامی برندگان سی و هفتمین  قرعه کشی پس انداز 

بانک ملی ایران
اسامی برندگان سی و هفتمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های 

قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران اعالم شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان می 
توانند با مراجعه به سایت این بانک به آدرس www.bmi.ir و درج 

مشخصات حساب خود از نتیجه این قرعه کشی مطلع شوند.
 ۹5 جایزه 5۰۰ میلیون ریالی کمک هزینه خرید مسکن، جایزه ویژه 
قرض الحسنه  قرعه کشی حساب های  مرحله  و هفتمین  )نقدی( سی 
پس انداز بانک ملی ایران است.  ٤۹5 کمک هزینه خرید خودرو داخلی 
هر یک به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال، ۱۳۹5 کمک هزینه ازدواج هر یک به 
ارزش ۱۰۰ میلیون ریال، ۱۳۹5 کمک هزینه تحصیلی هر یک به ارزش 
۳۰ میلیون ریال، ۲۳۹5 کارت خرید صنایع دستی و فرش دستباف 
هریک به ارزش 5 میلیون ریال و بیش از ۸۰۰ هزار فقره جایزه نقدی 
7۰۰ هزار ریالی، از دیگر جوایز این مرحله از قرعه کشی حساب های 

قرض الحسنه پس  انداز بانک ملی ایران بود.
 باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی 5۰۰ هزار ریالی در روز 
قرعه کشی شرایط الزم برای شرکت حساب ها در قرعه کشی و حفظ 
حداقل موجودی حساب به مبلغ 5۰۰ هزار ریال به مدت ۳ ماه یا ۹۰ روز 
متوالی در طول دوره قرعه کشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا 
تکمیل موجودی ) ۳۱ شهریورماه ۱۳۹5 ( شرط الزم برای اعطای جوایز 

به برندگان حساب ها می باشد.

استقرار خودپردازهای بانک ملت در شهرهای مرزی کشور
 بانک ملت در آستانه اربعین حسینی، دو ایستگاه صلواتی در مرزهای 
شملچه و مهران دایر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک 
در آستانه فرارسیدن اربعین ساالر شهیدان، اباعبدا... الحسین)ع( و با هدف 
خدمات رسانی به زائران کربالی معلی، نسبت به برقراری دو ایستگاه 
صلواتی در مناطق مرزی مهران و شلمچه اقدام کرد.در عین حال بانک 
ملت با هدف ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین حسینی، دستگاه های 
خودپرداز سیار خود را در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران نصب و راه 

اندازی کرد.
 

ارایه خدمات بانکی بانک پارسیان به زائران اربعین
در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی و پیاده روی زائران ایرانی به سمت 
عتبات عالیات، تمهیدات ویژه بانک پارسیان برای تسهیل دریافت خدمات 
بانکی زایران کلید خورد.بر اساس گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،  
برای افزایش رفاه زایران کربالی معلی، با استقرارهشت دستگاه خودپرداز 
در پایانه های مرزی غرب و جنوب کشور شامل مهران، شلمچه و چزابه، 
ارائه خدمات بانک پارسیان به کاروان های عزاداری اربعین حسینی آغاز 
شد .زائران گرامی می توانند  با استفاده از تمامی کارت های متصل به 
شبکه شتاب از خدمات دستگاه های خودپرداز سیار بانک پارسیان که 
باهمکاری و پشتیبانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در نقاط 

مرزی عراق استقرار یافته اند ،  به صورت شبانه روزی برخوردار شوند. 
 

افزایش تعداد خودپردازهای بانک پاسارگاد در عراق  
بانک پاسارگاد ضمن آرزوی قبولی زیارت هم میهنان گرامی از عتبات 
تعداد  معلی،  کربالی  زائران  حال  رفاه  برای  اربعین،  ایام  در  عالیات 
خودپردازهای خود در کربال و نجف را به ۱٤ عدد افزایش می دهد.به 
گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و 
مدیر روابط  عمومی این بانک، ضمن اعالم این خبر گفت: خودپردازهای 
فعال به شبکه شتاب وصل بوده و خدمات برداشت وجه، شارژ، انتقال وجه 
را انجام می دهند. وجه پرداختی این خودپردازها به ریال و دینار است و 
زائران می توانند با کارت های بانک های ایرانی معتبر و متصل به شتاب، از 
این دستگاه ها استفاده کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر شش دستگاه 
در نجف در حال نصب و راه اندازی است که به همراه هشت دستگاه 
فعال در کربال، در مجموع تعداد خودپردازهای بانک پاسارگاد را به عدد 
چهارده می رسانند. خودپردازهای بانک پاسارگاد از یک سال قبل در کربال 
فعال شده اند و تا اطالع ثانویه برای استفاده زائران آماده خدمت رسانی 
خواهند بود. مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ 

آماده پاسخگویی به سواالت مشتریان گرامی است.

آغاز تحول در بیمه مرکزی
 بر اساس تحوالت بیمه مرکزی، عالوه بر ایجاد اداره 
کل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور 
استانها، هفت مدیر جابجا شدند.امروز با تصمیم 
جدید  کل  اداره  ایجاد  بر  عالوه  مرکزی  بیمه 
نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها، 
اداره  این  محمدجواد آقاجری به عنوان مدیرکل 
برگزیده شد.همچنین محمود حق وردیلو بعنوان 
فرد  عباسیان  حسنرضا  فنی،  نظارت  مدیرکل 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه و مهدی نمین 
الحسینی به عنوان مدیرکل پذیرش موسسات و 
دفاتر بیمه ای انتخاب شد.عالوه بر این، امیرحسین 
فارسی بعنوان مدیرکل سرمایه گذاری و مجامع و 
مهدی علی رحیمی بعنوان مدیرکل مالی و محمد 
جواد اقاجری بعنوان مدیرکل نظارت بر شرکتهای 

بیمه و هماهنگی امور استانها انتخاب شد
 

 گمرک
ممنوعیت ترانزیت کاال به مرزهای 

مهران و شلمچه در ایام اربعین
گمرک ایران طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی 
از آنها خواست تا از ترانزیت کاال به مقصد گمرکات 
مهران و شلمچه در حدفاصل ۲٤ آبان ماه تا اول 
آذرماه سال جاری خودداری کنند.گمرک ایران طی 
بخشنامه ای به گمرکات اجرایی از آنها خواست تا از 
ترانزیت کاال به مقصد گمرکات مهران و شلمچه 
در حدفاصل ۲٤ آبان ماه تا اول آذرماه سال جاری 
خودداری کنند.در این بخشنامه با استناد به نامه 
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و با توجه به 
ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در مسیرهای 
منتهی به گمرکات یادشده، دلیل این امر ازدحام 
و  مهران  مرزهای  در  الحسین)ع(  اباعبدا...  زائران 

شلمچه عنوان شده است.
 

 خودرو
نخستین بدنه پژو 2008 
در ایران خودرو رنگ شد

در راستای ایجاد زیرساخت های الزم برای تولید 
پژو)ایکاپ(،  و  ایران   مشترک  شرکت  محصوالت 
ایران خودرو  نخستین بدنه خودرو پژو ۲۰۰۸ در 
الزم  زیرساخت های  ایجاد  راستای  شد.در  رنگ 
و  ایران   مشترک  شرکت  محصوالت  تولید  برای 
پژو)ایکاپ(، نخستین بدنه خودرو پژو ۲۰۰۸ در 
ایران خودرو رنگ شده که بر این اساس، مراحل 
رنگ آمیزی بدنه این خودروی جدید در سالن رنگ 

شماره یک ایران خودرو صورت گرفته است
 

 صنعت
افزایش 14 درصدی تولید الستیک و تیوپ

و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  معاون 
تولیدکنندگان با اشاره به تولید بیش از ۱5 هزار 
حلقه الستیک و تیوپ، گفت: ۲۶۶ فقره پرونده 
تخلف به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱7۰ میلیون 
ریال تشکیل شده است.وحید منایی با بیان اینکه 
در ۶ ماهه ابتدای امسال،  بیش از۱۱۱ هزار تن 
معادل ۱5 هزار و 7۰۳ هزار حلقه انواع الستیک 
و تیوب توسط ۱۰ واحد تولیدی فعال در کشور 
تولید شد،به مهر  گفت: این میزان تولید از نظر 
وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٤ درصد 

افزایش داشته است. 
 

 بازار سرمایه
شاخص بورس 293 واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان دادوستدهای روزگذشته 
بازار سرمایه ۲۹۳واحد رشد را به ثبت رساند.در 
جریان معامالت روزگذشته ورد دادوستد قرار گرفت 
و شاخص بورس با ثبت افزایش ۲۹۳ واحدی در 
ارتفاع 7۹ هزار و ۳٤۱ واحد قرار گرفت.شاخص های 
اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت 
سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی 
ــ ارزشی( ۱۰۳ واحد، کل )هموزن( ۱۱۳ واحد، 
قیمت )هموزن( ۹۰ واحد، آزاد شناور ۳۸۸ واحد 
به ترتیب ۱۹۲ و  نیز  اول و دوم  بازار  و شاخص 
7۱٤ واحد رشد کردند.بر اساس این گزارش؛ در 
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۲٤ میلیون 
ورقه به ارزش ۱7۹ میلیارد تومان در ۱7 هزار نوبت، 
آیفکس 5.۳ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸٤۲ واحد 

قرار گرفت.
 

 سکه و ارز
آرامش در بازار سکه

بعد از روزهای پر التهاب قیمت سکه، آرامش بر 
بازار حاکم شده و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با هفتصد تومان افزایش،نیم سکه و سکه گرمی با 
هزار تومان کاهش و طرح قدیم و ربع سکه با ثبات 
مواجه هستند.قیمت سکه تمام بهار  آزادی طرح 
جدید در بازار آزاد )دوشنبه( تهران با هفتصد تومان 
افزایش قیمت به یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۸۰۰ 
تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ثبات 
قیمت به یک میلیون و ۹5 هزار تومان، نیم سکه 
با هزار تومان کاهش قیمت به 55۹ هزار تومان، 
ربع سکه با ثبات قیمت به ۲۹٤ هزار تومان و سکه 
یک گرمی با هزار تومان کاهش قیمت به ۱۸٤ 
هزار تومان رسیده است.هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۲۲5 دالر و 5۰ سنت و هر گرم طالی 
۱۸ عیار نیز ۱۱۰ هزار و ۸۳۱ تومان است.قیمت 
هر دالر با ۱۶ تومان افزایش به ۳۶7۶ تومان، یورو 
با ۱٤ تومان کاهش قیمت به ۳۹۹۱ تومان، پوند 
با ۸ تومان کاهش قیمت به ٤۶۰5 تومان رسید، 
همچنین نرخ درهم امارات نیز ۱۰۰5 تومان و لیر 

ترکیه ۱۱5۱ تومان است.

خبر خبر

با  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
و  اجتماعی  تبعات  و  بیکاری  وضعیت  بررسی 
اقتصادی آن، سه رویکرد برای توسعه اشتغال زایی 
دولت  به  را  توسعه  ششم  برنامه  سالهای  طی 
پیشنهاد داد.رشد اقتصادی، تورم و بیکاری سه 
متغیر کلیدی اقتصاد کالن هستند که وضعیت 
اما  می دهد  نشان  را  کشور  یک  اقتصاد  رفاهی 
در این میان اشتغال اهیمت ویژه  دارد؛  بیکاری 
نه فقط از ابعاد اقتصادی بلکه از ابعاد فرهنگی 
هشدار  جامعه  یک  برای  می تواند  اجتماعی  و 
دهنده باشد.در مجموع پنج برنامه توسعه ای از 
سال ۱۳۶۸ تاکنون، اشتغال زایی یکی از اهداف 
تمام این برنامه ها بوده و بر این اساس هر یک 
از این برنامه ها طرح هایی را برای افزایش اشتغال 
اجرا کردند اما عملکرد برنامه های توسعه کشور 
ارائه  برنامه ها در زمینه  این  نشان  می دهد که 
استراتژی  با  اشتغال  زمینه  در  راهبرد مشخص 
مشخصی روبرو نبوده اند و در حالی که بازار کار 
از سمت عرضه با رشد جمعیت و رشد جمعیت 
فعال با توسعه روز افزون روبرو بوده اما دولت ها 
ساختاری  تحول  که  فعالی  سیاست  اتخاذ  در 
ناکام  کند  ایجاد  کار  نیروی  تقاضای  میزان  در 
بوده اند.در همین راستا بر اساس مطالعات مرکز 
پژوهش های مجلس تحت عنوان »ضرورت های 
ایجاد  اگرچه  اشتغال زا«،  توسعه  راهبرد  اتخاذ 
مساله  یک  بیکاری  رفع  آن  تبع  به  و  اشتغال 
کالن محسوب می شود که در کوتاه مدت باید 
مورد توجه باشد اما این متغیر اقتصادی نیازمند 
بررسی های دقیق تر است تا ابعاد کّمی و کیفی آن 
در کنار یکدیگر مورد توجه باشند. از نگاه کّمی و 
رشد محور، »اشتغال«  رابطه ثابتی با »سرمایه 
گذاری« دارد و حل همه مشکالت اقتصادی به 
جذب سرمایه وابسته می شود؛ اما تجربه تاریخی 
نشان داده است که نه جذب سرمایه و نه حتی 
رشد اقتصادی به خودی خود نمی تواند به بهبود 

کیفیت اشتغال منجر شود.
اضافه شدن ۸ میلیون نفر به سن کار در ۱۰ سال 

گذشته
 ۸ حدود  گذشته  سال   ۱۰ طی  که  حالی  در 
میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده اما 
برای کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یعنی 
۱۶ درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا 

شده است. همچنین تخمین ها حاکی از آن است 
که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد 5 درصدی 
تا سال ۱٤۰۰ همچنان بیش از ٤ میلیون نفر 
بیکار در کشور وجود خواهند داشت.اما در آستانه 
برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش های مجلس 
مختلف  بخش های  در  گزارش هایی  سلسله  در 
از جمله اشتغال، وضعیت برون رفت از وضعیت 
کنونی و غلبه بر نقاط ضعف پیش رو را در گروی 
تغییر راهبردها یا استراتژی توسعه ای دولت عنوان 
کرده است.بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، بررسی برنامه های توسعه 
پس از انقالب نشان می دهد که در این برنامه ها 
مسئله  با  مواجهه  برای  متعددی  راهکارهای 
بیکاری مطرح شده است اما به نظر می رسد غلفت 
از اصالحات نهادین مبتنی بر راهبردهای توسعه 
اشتغال زا مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد.

اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا نیازمند بررسی همه 
جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به 
اشتغال زایی سیاست ها و تنظیم تمام سیاست های 
پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با 
ضرورت های این راهبرد است.نتایج بررسی های 
راهبرد  در  که  است  آن  مبین  پژوهش ها  مرکز 
توسعه اشتغال زا، حل مشکل اشتغال در درجه اول 
به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی 
راه اندازی و توسعه کسب و کارها بستگی دارد. 
بر همین اساس این مرکز با توجه به اینکه حل 
مشکل اشتغال، تابعی از رونق کارآفرینی است، 

رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش »کسب و 
کارهای مولد« و »ارتقای مهارت های مدیریتی« 
را به دولت پیشنهاد داده است.در گام بعدی نیز 
پیشنهاد شده است که  دولت بسته به قابلیت های 
خود »شناسایی بخش های پیش روی اشتغال زا«، 
و   توسعه ای«  مالی  تامین  کار  سازو  »طراحی 
می تواند  را  برنامه«  مطابق  معافیت ها  »برقراری 
در  توسعه  برنامه های  اشتغال زایی  بهبود  برای 
عنوان  نیز  سوم  گام  در  دهد.  قرار  کار  دستور 
شده که دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی 
و مقررات زدایی خود می تواند قوانین و مقررات 
حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات 
نهادی بازار کار باید با در نظر گرفتن حفظ کرامت 
انسانی و توجه به موازین »کار شایسته« همراه 
باشد.بررسی بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس 
شورای اسالمی حاکی از آن است که به صورت 
ایفای  با   باید  را  اشتغال زا  راهبرد  دولت  کلی 
سه نقش »تسهیل بازار«، »جهت دهی به بازار 
در راستای اولویت های ملی« و »تکمیل بازار و 
پوشش کاستی های اجتماعی بازار« در دستور کار 
ایفای سه نقش مذکور در طول  قرار دهد.برای 
برنامه ششم توسعه از سوی مرکز پژوهش های 
در  است.۱-  شده  پیشنهاد  رویکر  سه  مجلس 
نقش اول دولت به حل مشکالت کارآفرینی در 
پذیری،  رقابت  زیرساختی،  قالب حل مشکالت 
ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت های 
مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند.۲- 

در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخش های 
آنها  اشتغال زایی  اولویت  با  اقتصادی  پیشران 
توسعه ای  کارهای  سازو  طراحی  با  و  پرداخته 
تامین مالی و منحصر کردن پرداخت معافیت ها و 
مشوق ها به آنها چارچوب مداخالت فعال خود را 
در اقتصاد محدود و مشخص سازد. به ویژه ایفای 
این نقش نیازمند اصالح دولت و بهبود قابلیت های 
سیاستگذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین 
اصالحی اتخاذ سیاست های فعال نتیجه بخش 
نخواهد بود.۳- در قالب نقش سوم نیز دولت باید 
به اصالح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با 
حفظ موازین »کار شایسته« دست زده و از اتخاذ 
راهکارهایی که صرفا با تضعیف بندهای حمایتی 
قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز 
رکورد  تداوم  مجلس،  پژوهش های  کند.مرکز 
چندساله و تجربه نرخ باالی بیکاری جوانا را از 
برنامه  آستانه  در  اشتغال  وضعیت  چالش های 
ششم توسعه در برابر دولت و مجلس دانست.انبوه 
جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده ای که بعد از 
فارغ التحصیلی از دانشگاه راهی بازار کار شده اما 
موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمی شوند نه 
تنها در آمارهای اشتغال، بلکه شاخص  آمارهای 
رشد  ازدواج،  سن  رفتن  باال  جمله  از  اجتماعی 
طالق و سایر تبعات اجتماعی را بحرانی می کند 
ارکان  و  دولت  جانبه  همه  مواجهه  نیازمند  که 
است.بررسی  کشور  ساز  تصمیم  و  گیر  تصمیم 
مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
از  مناسبی  پاسخ  اشتغال زایی،  رغم ضرورت  به 
سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده 
و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار پس از 
تحمل دوره های طوالنی بیکاری از یافتن شغل 
مأیوس شده و در حالی که نرخ مشارکت، یکی 
از شاخص های توسعه بهبود محسوب می شود، 
کاهش  توسعه ای  برنامه های  طول  در  نرخ  این 
یافته و از ٤7 درصد به ۳۸ درصد رسیده است.

در عین حال این مطالعات پژوهشی حاکی از آن 
است وجه دیگر نسبی سیاست های اشتغال زایی 
نظام  معنادار  تاثیر  عدم  توسعه  برنامه های 
آموزشی)مهارت آموزی( بر تحول بهره وری نیروی 
انسانی یا قابلیت یافتن شغل است  به طوری که 
در حال حاضر نرخ بیکاری تحصیل کرده ها از نرخ 

بیکاری بیشتر شده است.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی وضعیت بیکاری هشدار داد:

  موج ورود 5 میلیون بیکاربه صف بیکاران

به  نامه ای  در  بانک مرکزی  رئیس کل 
اعتباری،  موسسات  و  بانک ها  مدیران عامل 
افشای اطالعات مالی و بانکی اشخاص را جز به 
موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع 

اعالم کرد.
بانکها  عامل  به مدیران  نامه ای  در  ولی ا... سیف 

اساسی،  قانون  اصل ۲۲  به  توجه  با  کرد:  اعالم 
ماده ۱5۳ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۶٤۸ 
قانون مجازات اسالمی و پیرو بخشنامه های شماره 
7۰75 مورخ ۱۳7٤.۱۰.۲7 و شماره ٤٤٤.ه مورخ 
موسسات  و  بانک ها  بانک مرکزی،   ۱۳۸7.7.٤

تا اطالعات حساب های  اعتباری مکلف هستند 
جز  و  کرده  تلقی  محرمانه  را  اشخاص  بانکی 
در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه 
اطالعات می باشند، از ارائه اطالعات حساب های 

بانکی اشخاص خودداری کنند.

تهران  استان  مراتع  سطح  مسئول،  مقام  یک 
را ۹۱۹هزار هکتار عنوان کرد و گفت: کاهش 
تخصیص اعتبارات در سال های گذشته، سرعت 
اجرای پروژه های احیای مراتعی را که در معرض 

بیابانی شدن هستند، کم کرده است.
اینکه استان تهران به  با بیان  پیمان شفیعی 
دلیل واقع شدن در میان رشته کوه های البرز، 
از نظر آب و هوایی دارای تنوع خاصی است، 
استان  این  در  بارندگی  میزان  داشت:  اظهار 
تا 7۰۰  مناطق کم باران  در  میلیمتر  از ۱۰۰ 
میلیمتر در ارتفاعات، متغیر است.وی مساحت 
هزار   ۹۶۳ بر  بالغ  را  استان  این  ملی  اراضی 
هکتار عنوان کرد و افزود: از این وسعت، ۹۱۹ 
هزار هکتار آن مرتع است؛ ضمن اینکه ۳۳.5 
درصد آن ییالقی، ۳۰.7 درصد مراتع میان بر 
و ۳5.۸ درصد آن قشالقی است؛ بنابراین در 
مجموع ۲5.5 درصد از مراتع استان تهران از 
نظر وضعیت پوشش گیاهی خوب، ٤۱.۹ درصد 
متوسط و ۳۲.5 درصد فقیر هستند.شفیعی با 
اشاره به اینکه برای حدود 5۳۰ هزار هکتار از 
است،  تهیه شده  مرتع داری  مراتع، طرح  این 
به  می توان  این طرح  اجرای  اهداف  از  گفت: 
حفظ منابع پایه، افزایش کمی و کیفی پوشش 
رونق  زیست محیطی،  شرایط  بهبود  گیاهی، 
تولیدات  افزایش  و  دامداری  صنعت  به  دادن 
کرد.وی  اشاره  قبیل  این  از  مواردی  و  دامی 
روی  بر  ایران  اینکه  دلیل  به  کرد:  تصریح 
کمربند خشک جهان قرار گرفته، در معرض 
خطرناک ترین معضالت زیست محیطی است؛ 
پدیده هایی  گذشته  سالیان  در  اینکه  ضمن 
آتش سوزی های  سیل،  خشکسالی،  مثل 

بروز گرد و غبار و  بادی و  طبیعی، فرسایش 
ریزگردها، خسارات زیادی را به منابع زیربنایی 
کشور وارد کرده است.رئیس اداره امور مراتع 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
استان  غرب  جنوب  مراتع  کرد:  اضافه  تهران 
تهران که در شهرستان مالرد و شهریار واقع 
تا ۱۰۰  بر حدود ۹5  بالغ  شده اند، مساحتی 
هزار هکتار دارند؛ این در شرایطی است که در 
نداریم و شرایط  ما مشکلی  شهرستان مالرد 
اینکه  از شهرستان شهریار بهتر است، ضمن 
از  هکتار  هزار  هفت  شهریار  شهرستان  در 
گرفته اند  قرار  بیابانی شدن  معرض  در  مراتع 
که این مساله دالیل زیادی دارد.وی مساحت 
تا  را حدود ۱۰  کل مراتع شهرستان شهریار 
۱۲ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: بهره وری 
افزایش  گذشته،  سالیان  در  دام ها  بی رویه 
جمعیت، تعدد بهره برداران، کم توجهی و عدم 
تخصیص اعتبارات الزم از جمله دالیلی است 
این  مراتع  از  زیادی  مساحت  شده  باعث  که 
شهرستان در معرض بیابانی شدن قرار بگیرد.

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی 
اینکه  به  اشاره  با  تهران  استان  آبخیزداری  و 
بهره برداری بیش از ظرفیت مراتع باعث تخریب 
نابودی پوشش گیاهی در  و حرکت به سوی 
آنجا شده است، گفت: احیا و اصالح این مراتع 
برای جلوگیری از ادامه تخریب ها مسئله حائز 
اهمیت است؛ ضمن اینکه در این راستا یکی 
از مهمترین سیاست ها و برنامه ریزی های اداره 
کل منابع طبیعی استان تهران، تهیه و اجرای 
طرح های مرتع داری با اولویت مدیریت چرا و 

کنترل دام است.

امسال  نخست  ماهه  هفت  طی 
به  برنج  تن  هزار  از ۲7۹  بیش 
کشور وارد شده است که گرچه 
از نظر وزنی بیش از ٤۰۰ درصد 
کاهش یافته است اما قیمت هر 
کیلوگرم از این محصول به طور 
میانگین از کیلویی ۸5۸ تومان 
به بیش از ۲5۰۰ تومان رسیده 
و حدود ۲۰۰ درصد گران تر شده 

است.
طی هفت ماهه نخست امسال ۲7۹ هزار و 5۸5 
تن برنج به ارزش ۲۳٤ میلیون و 5۶ هزار و ۱۱۸ 
دالر از کشورهای هند، پاکستان، امارات و سایر 
کشورهای خارجی به ایران وارد شده است که 
از نظر وزنی با کاهش بیش از ٤۳٤ درصدی و 
از نظر ارزشی با کاهش ۸۹.۳۱ درصدی مواجه 
شده است.اما نگاهی دقیق تر به این آمار منتشر 
شده نشان می دهد که قیمت برنج های خارجی 
در هفت ماهه سال گذشته به صورت میانگین 
از  کیلوگرم  هر  که  حالی  در  بود  تومان   ۸5۸
این محصول طی هفت ماهه گذشته امسال با 
به ۲5۶7  قیمت  افزایش  درصد  از ۱۹۹  بیش 
تومان رسیده است.هند، پاکستان و امارات جزو 
عمده ترین فروشندگان برنج به ایران بوده اند که 
در این میان هند با ۹۶.۹7 درصد بیشترین سهم 
را در بازار برنج خارجی ایران دارد و پس از آن 
پاکستان با ۱.۹۸ درصد، امارات ۰.۶۱ درصد و 
سایر کشورها خارجی با ۰.٤٤ درصد با فاصله 
به  برنج  واردات  بعدی  رتبه های  زیاد در  بسیار 
ایران قرار دارند.گرچه میزان واردات برنج نسبت 
به سال گذشته به شدت کاهش یافته است اما 
سهم هندی ها در بازار برنج خارجی ایران مجدداً 

افزایش یافته و از حدود ۹۳ درصد در هفت ماهه 
نخست سال گذشته به حدود ۹7 درصد رسیده 
است و به نظر می رسد همین عامل سبب شده تا 
کشورهایی مانند تایلند و ترکمنستان بساط خود 
را از بازار برنج خارجی ایران جمع کنند و سهم 
خود را به هندی ها واگذار کنند.به گزارش ایسنا 
، این آمار نشان می دهد که وزارت جهاد کشاورزی 
در کنترل و کاهش واردات برنج اثرگذاری مثبتی 
داشته است، چراکه در همین بازه زمانی در سال 
گذشته بالغ بر یک میلیون و ٤۹۰ هزار تن برنج 
به کشور وارد شده بود که امسال با کاهش شدید 
آن مواجه بودیم و هم اکنون کمتر از ۳۰۰ هزار تن 
واردات داشته ایم اما مساله نگران کننده این است 
که در حال حاضر قیمت برنج خارجی افزایش 
شدیدی پیدا کرده و ۱۹۹.۱۸ درصد نسبت به 
هفت ماهه سال گذشته گران تر شده است که 
باید دید وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار 
برنج خارجی از نظر قیمتی چه کار می کند و 
می تواند این بازار را کنترل کند یا اینکه افزایش 
قیمت برنج های خارجی در کنار نوسان بازار برنج 
داخلی مشکلی بر بازار این محصول استراتژیک 

اضافه خواهد کرد.

پول نداریم از مراتع صیانت کنیم؛

32درصد مراتع تهران در فقر
طی هفت ماهه نخست امسال؛

سقوط واردات برنج و افزایش 3 برابری قیمت!

به دنبال طرح مجدد طرح حذف سه صفر از پول 
ملی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد 
که این طرح فعال در دستور کار بانک مرکزی قرار 
ندارد، اما زمینه های الزم برای آن از قبل فراهم 
شده و با اطمینان از ثبات شاخص های اقتصادی 
طرح  شد.  خواهد  اجرایی  پولی  مقامات  نظر  و 
حذف صفر از پول ملی که از دولت قبل به جریان 
افتاد، در بانک مرکزی فعلی برای دوره ای منتفی 
دوسال  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  شد.  اعالم 
گذشته اعالم کرد که با وجود اینکه مخالفتی با 
این موضوع ندارد، اما تا زمانی که شرایط  الزم 
فراهم نشود در این باره اقدامی انجام نخواهد شد. 
بر  تورم ٤۰ درصدی حاکم  که  بود  معتقد  وی 
اقتصاد و بی ثباتی که بر سایر شاخص های کالن 
حاکم بود، توان ورود به حذف صفر از پول ملی 
را به حداقل رسانده است. از این رو سیف، تاکید 
داشت تا زمانی که ثبات به اقتصاد بر نگشته و 
این  اجرای  است،  نشده  پایدار  رقمی  تک  تورم 
طرح منتفی خواهد بود. به هر حال اکنون در ماه 
های آخر دولت یازدهم، بار دیگر طرح حذف صفر 
از پول ملی از سوی قضاوی- معاون بانک و بیمه 
وزارت اقتصاد- مطرح و البته وی نه از موضع این 
وزارتخانه بلکه شخص خود که زمانی در بانک 
موضوع  این  اقتصادی  معاون  عنوان  به  مرکزی 
را بررسی و پیگیری کرده است، اعالم کرد که 
به نظر وی اکنون زمان حذف صفر فرا رسیده و 

می توان در این باره اقدام کرد. این اعالم قضاوی، 
هر چند که در مجموع از نظر سایر مقامات پولی و 
بانکی مورد تایید است، اما در مورد زمان فعلی آن 
اجماعی نیست و در برخی موارد نظرات متفاوتی 
وزیر  که  است  سالی  حالی  در  این  دارد.  وجود 
اقتصاد در توضیحات خود به ایسنا گفته که با 
اینکه حذف سه صفر را اصالحی ضروری می داند 
که باید در آینده انجام شود، ولی اکنون زمان آن 
فرا نرسیده است. طیب نیا، تاکید کرده که زمان 
حذف صفر از پول ملی وقتی فرا می رسد که بتوان 
تورم اقتصاد ایران را مهار کرده و به یک وضعیت 
پایدار رساند،  از این رو زمانی که به وضعیت پایدار 
رسیدیم در این باره اقدام می شود، ولی اکنون 

زمان آن نیست.
 حذف صفر فعال در دستور کار بانک مرکزی 

نیست
اما  بعد از طرح مجدد این تغییر، واکنش بانک 
برنامه های آن به عنوان سیاست گذار  مرکزی و 
صفر  حذف  طرح  به  ورود  اصلی  عامل  و  پولی 
موضوعی  بود،  خواهد  توجه  مورد  ملی  پول  از 
ابوالفضل اکرمی –مدیر کل اقتصادی بانک  که 

باره  این  در  ایسنا،  با  گفت وگویی  در  مرکزی- 
اقتصادی  کل  است.مدیر  کرده  ارائه  توضیحاتی 
اجرایی  ابعاد  اهمیت  بر  تاکید  با  مرکزی،  بانک 
شدن حذف صفر از پول ملی گفت: قرار نیست 
با حذف سه صفر، اتفاق بنیادی در اقتصاد بیفتد، 
تنها تعدادی از صفرهای پول ملی حذف می شود. 
که حذف سه صفر   نیست  اینگونه  عبارتی   به 
انجام  یا اصالحات خاصی  و  ایجاد کرده  اتفاقی 
دهد،   مگر اصالح مبادالت، یعنی مردم راحت تر 
و پول کمتری خرید و فروش کنند، با این حال 
موضوع به شدت مورد توجه است.وی با بیان اینکه 
در زمانی که آقای قضاوی، معاون اقتصادی بانک 
مرکزی بودند اقدامات برای بررسی طرح سه صفر 
پول ملی با جدیت بیشتری پیش رفت، افزود: اما 
قبل از آن هم کارهایی انجام داده بودیم که در 
مسیر به ماجرای حذف یارانه ها، بحران ارزی و 
تورم های آن برخورد کردیم. این در حالی است 
که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شوک قیمتی 
حدود ۱۲ تا ۱۳ درصدی را بابت حذف یارانه ها 
به اقتصاد وارد کرد که تا سال ۱۳۹۰ هم ادامه 
داشت، بنابراین الزم بود تا شرایط با ثبات داشته 

باشیم که بتوان برای حذف سه صفر اقدام کرد. 
این در حالی است که کارشناسان و اساتیدی هم 
که برای بررسی موضوع دعوت شده بودند تاکید 
داشتند که آن دوره، زمان مناسبی برای حذف 
سه صفر از پول ملی نیست و در نهایت با تورم ٤۰ 
درصدی که بر اقتصاد حاکم بود، بانک مرکزی این 

موضوع را منتفی اعالم کرد.
شرط الزم برای حذف صفر

قبل  از  مرکزی  بانک  اینکه  بیان  با  اکرمی، 
زمینه های الزم برای حذف صفر را مهیا کرده، 
تمام مطالعات انجام و تیم ها تشکیل شده است، 
عنوان کرد: اگر تورم تک رقمی موجود به طور 
ارز  نرخ  یکسان سازی  باشد،  پایدار  و  مستمر 
ثبات برسد  به  نیز  اقتصادی  انجام شده و رشد 
شود،  مهیا  کامل  به طور  شرایط  مجموع  در  و 
از پول ملی حذف کرد. را  آنگاه  می توان صفر 

اینکه  بیان  با  بانک مرکزی  اقتصادی  مدیر کل 
حذف صفر فعال در دستور کار بانک مرکزی قرار 
ندارد، این را هم مورد تاکید قرار داد که در کنار 
ثبات شاخص های اقتصادی و فراهم شدن شرایط 
الزم، تصمیم و نظر نهایی برای اجرای این طرح با 
مسئوالن و مقامات پولی خواهد بود.وی با اینکه 
امیدوار است با اتفاق های مثبتی که در شاخص 
های اقتصادی افتاده، بتوان در آینده ای نزدیک 
در این باره اقدام کرد، اما زمان مشخصی برای  آن 

اعالم نکرد و گفت که باید منتظر ماند.

افشای اطالعات بانکی 
اشخاص بدون مجوز 
مراجع قضایی ممنوع!

موضع بانک مرکزی مشخص شد؛

طرح مجدد حذف سه صفر از پول ملی در کما
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سینمایی  فیلم های  نمایش  پروانه  شورای 
برای یک فیلم با بازی سعید پورصمیمی و 

فاطمه معتمدآریا مجوز نمایش صادر کرد.
شورای پروانه نمایش در جلسه 22 آبان ماه 
پروانه  شورای  اعضای  اکثریت  حضور  با  که 
نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز 
تهیه کنندگی  به  »در سکوت«  فیلم  نمایش 
سعید ملکان و کارگردانی ژرژ هاشم زاده در 

ژانر اجتماعی صادر شده است. 
این فیلم که کارگردانش آن را اثری اجتماعی 
می داند، درباره زنی 47 ساله به نام سودابه 
است که بعد از بیست و دو سال به ایران باز 
می گردد. او متخصص صنعت بازیافت است؛ 
با ورودش به ایران متوجه می شویم که یک 
دختر دارد که بعداز فوت همسرش او را رها 
کرده و از ایران رفته است. اکنون دخترش 
ستاره که با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی 

می کند، راضی به دیدن او نمی شود. 
سعید  معتمدآریا،  فاطمه  فیلم  این  در 
پورصمیمی، احترام برومند، ویشکا آسایش، 

حمیدرضا  خلیق،  سوگل  پناهی ها،  پانته آ 
احسان  علیرضا کمالی نژاد،  و  نیکدل، جالل 
قاسم پور،  غفاری،هستی  فر،محمدرضا  بیات 

سلحشور،رامتین  حسینی،فرزانه  پگاه 
فیلم  این  در   ... و  پناهی  هوشمند،حسین 

نقش  آفرینی می کنند. 

هاشم زاده پیش از این در پاسخ به این پرسش 
بازیگر شناخته  تعداد  این  که چه شد سراغ 
شده رفته است؟ گفته بود: هرچند این فیلم، 
محسوب  من  سینمایی  بلند  فیلم  اولین 
می شود، اما 27 سال سابقه ی کار پشت آن 
در  بازیگران  این  با  دلیل  همین  به  و  است 
پروژه های دیگر همکاری کرده بودم و زمانی 
که پیشنهاد همکاری را با آنان مطرح کردم، 
دیگری  پاسخ  خوشحالی  و  لطف  ابراز  جز 
را  فیلمنامه  ورسیون  اولین  وقتی  نگرفتم. 
نوشتم، حس کردم نقش اصلی کار برای خانم 
معتمدآریا خیلی مناسب است و خوشبختانه 

ایشان هم از پیشنهادم استقبال کردند. 
از،  عبارتند  فیلم  این  عوامل  از  دیگر  برخی 
شیرزاد،  مهدی  زاده-  ژرژهاشم  نویسنده: 
صدابردار:  پایور،  همایون  فیلمبرداری:   مدیر 
لباس:  و  صحنه  طراح  میرشکاری،  امین 
چهره پردازی:  طراح  قلمفرسایی،  آتوسا 
سعید ملکان، مشاور کارگردان: مازیار میری، 

تدوین: سیاوش کردجان. 

»در سکوت« با معتمدآریا و پورصمیمی مجوز نمایش گرفت 

اصغر فرهادی در مراسم اسکار افتخاری  

کارگردان  این  فرهادی؛  اصغر  از  اسکار  آکادمی  دعوت  با 
سرشناس سینمای ایران در مراسم اسکار افتخاری حاضر شد.
هشتمین مراسم اهدای جایزه اسکار افتخاری از سوی آکادمی 
علوم و هنرهای سینما در لس آنجلس و در محلی که مراسم 
اسکار اصلی چند ماه دیگر اتفاق می افتد، شامگاه 22 آبان ماه 

برگزار شد.
آن طور که گفته می شود؛ این مراسم به مدت هشت سال 
است که چند ماه قبل از مراسم اصلی اسکار برگزار می شود و 

مراسمی غیررقابتی است.
تعدادی از اعضای آکادمی اسکار در این برنامه دعوت شده 
بودند که اصغر فرهادی در کنار پدرو آلمادوار )تهیه کننده فیلم 
بعدی اصغر فرهادی در اسپانیا( و پل ورهوفن از سوی آکادمی 

اسکار برای حضور در این مراسم دعوت شده بودند. 
اهدای جایزه اسکار افتخاری به جکی چان، یکی از بخش های 

این مراسم بود. 
تام هنکس، نیکول کیدمن، اما استون، امی آدامز، تام فورد، مت 

راس و… از دیگر حاضران در مراسم اسکار افتخاری بودند. 

واگذاری وظایف سخنگویی وزارت ارشاد 
به حوزه روابط عمومی

با  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی 
درخواست من و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
به حوزه  و اطالع رسانی  پاسخگویی  وظایف سخنگویی، 

روابط عمومی واگذار شد. 
تقاضای  به  توجه  با  کرد:  اظهار  آبادی  نوش  حسین 
حقوقی،  حوزه  های  فعالیت  گستردگی  بدلیل  اینجانب 
امور مجلس و استان ها و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، از این پس مسوولیت اطالع رسانی و پاسخگویی 
از  ارشاد اسالمی که  و  روابط عمومی وزارت فرهنگ  به 
واگذار  جمله وظایف ذاتی آن حوزه محسوب می شود، 

می شود.
حوزه  در  امور  باالی  حجم  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
وظایف  از طرفی  و  ها  استان  امور  و  و حقوقی  پارلمانی 
ذاتی اداره کل روابط عمومی، مقرر شد اطالع رسانی و 

پاسخگویی به آن حوزه محول شود.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی افزود: البته معاونان و روسای سازمان ها 
مانند گذشته مسوولیت پاسخگویی به سوواالت و دفاع از 

عملکرد حوزه خود را خواهند داشت

اهدای تندیس »نفس« به همسر داود رشیدی 

گرامیداشت  با  »نفس«  سینمایی  فیلم  افتتاحیه  مراسم 
یاد و خاطر زنده یاد داود رشیدی بازیگر تئاتر و سینما در 

پردیس سینما کوروش برگزار شد
افتتاحیه  از روابط عمومی فیلم »نفس«، مراسم  به نقل 
با  آبیار  نرگس  سینمایی  اثر  تازه ترین  »نفس«  فیلم 
بازیگر  رشیدی  داود  یاد  زنده  خاطر  و  یاد  گرامیداشت 
سینما  پردیس  در  ماه  آبان   2۳ شامگاه  سینما  و  تئاتر 

کوروش برگزار شد.
در ابتدای این مراسم که اجرای آن را علی ضیا به عهده 
روی  به  »نفس«  فیلم  کارگردان  آبیار  نرگس  داشت، 
صحنه آمد و ضمن خوش آمدگویی به حاضران در سالن 
گفت: سپاسگزارم از اینکه در ترافیک تهران برای تماشای 

»نفس« به پردیس سینمایی کوروش آمدید.
وی درباره داستان این فیلم سینمایی توضیح داد: فیلم 
»نفس« درباره معصومیت و کودکی همه ما است و آن 
الزم  گاهی  و  کرده ایم  تجربه  مختلف  اشکال  به  دوران 

است کودکی خود را به یادآوریم. 

نامهایبهخدا
می خوام باهات حرف بزنم 

نسیمکیادلیری

خدایا! می خوام باهات حرف بزنم.                             
می خوام بهت بگم که می ترسم! می ترسم از دستت بدم... خنده 

داره نه؟! واسه من خنده دار نیست؛ ترسناکه.
می ترسم از دست برم. می ترسم بازم دچار غفلت شم. می ترسم 
بازم ازت دور شم. در واقع از خودم می ترسم. راستش با تو خیلی 
 ، با تو حالم خوبه. خودم رو، خونه مون، مردم  خوشحالم. واقعا 

همه چی رو دوست دارم.   
 می دونی خدا... احساس می کنم هیچ وقت کسی رو به اندازه 
تو دوست نداشتم. تعجبی هم نداره؛ آخه هیچ کسی به اندازه تو 

خوب و عالی نمی تونه باشه. 
وقتی با توام دنیا پررنگ تر و خوشرنگ تر می شه؛ جدی می گم. 
همه چی واضح تر می شه. انگار خیابونا، درختا، ماشینا همه می 
درخشن. حتی ذهن و احساس منم درخشان می شه.خدا جونم، 

دوستت دارم یه عالمه. 

دلنوشته

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد 

امروز با حافظ

»جاست جای رسیدن؟« در جشنواره فیلم کوتاه کلن 

در دهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کلن، »کجاست جای 
رسیدن؟« به نمایش در می آید.  

فارابی،  سینمایی  بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
در بخش ویژه مروری بر فیلم های کوتاه عباس کیارستمی در 
بزرگ و  اپیزود سینماگر  فیلم کوتاه کلن،  المللی  بین  جشنواره 
فقید کشورمان در فیلم »فرش ایرانی« با عنوان »کجاست جای 

رسیدن؟« نیز به روی پرده خواهد رفت. 
این رویداد سینمایی از 26 تا ۳۰ آبان ماه سال جاری در شهر 

کلن در کشور آلمان برگزار می شود 
 

 صف آرایی سلبریتی ها دربرابر ریاست جمهوری ترامپ 

موجی از چهره های سلبریتی حامی هیالری کلینتون دادخواستی 
را با کالج الکتورال مطرح کرده اند تا بر خالف رای های رسمی 

ایالت شان عمل کنند.
و دیگر  پینک، سیا  گاگا،  لیدی  ریپورتر،  از هالیوود  به گزارش  
که  گذاشته اند  کمپینی  پشت  را  خود  حمایت  سلبریتی ها 
می خواهد به صورت قانونی جلوی ریاست جمهوری دونالد ترامپ 

را بگیرد و از هواداران شان هم خواسته اند همین کار را بکنند.
تالش آن ها بسته به دادخواستی است که تا به حال بیش از ۳ 
میلیون امضا جمع کرده و از انتخاب کنندگان )elector( کالج 
الکتورال می خواهد رای ایالت شان را انکار کنند و به جای آن 

روز نوزدهم دسامبر به هیالری کلینتون رای بدهند.
گاگا در توییتر خود نوشت: »اگر از وضعیت کنونی سیاست آمریکا 

و کاخ سفید می ترسید، این دادخواست را امضا کنید.«
در  لیاقت خدمت  ترامپ  »آقای  است:  آمده  دادخواست  این  در 
این سمت را ندارد. اینکه او تعداد بسیار زیادی از آمریکایی ها 
را قربانی اعمال خود می کند و دمدمی مزاج بودن، قلدر بودن، 
دروغ گفتن، گذشته اقرارشده حمله جنسی و عدم وجود هرگونه 

تجربه او باعث می شود او خطری برای جمهوری باشد.«
 

رضا میرکریمی رئیس هیات داوران جشنواره »تالین« 
رضا میرکریمی رییس هیات داوران بخش مسابقه فیلم های اول، 

بیستمین جشنواره بین المللی فیلم »تالین« است.
این کارگردان سینمای ایران در کنار هنرمندانی چون سودهانشو 
آلمان(،  سوریا )کارگردان/ هند(، دوروتی فیستنر )پخش کننده/ 
)تهیه  پارت  مایکل  و  آمریکا(  کننده/  )تهیه  پایرپولین  جویس 
کننده موسیقی/ استونی( ریاست هیات داوران  مسابقه ی فیلم 

های اول،جشنواره ی تالین را برعهده خواهد داشت.
رضا میرکریمی که دو سال پیش با فیلم »امروز« جوایز فیپرشی 
و کلیسای جهانی را در جشنواره بین المللی فیلم شب های سیاه 
داوران  هیات  ریاست  مقام  در  امسال  بود،  کرده  دریافت  تالین 
بخش مسابقه فیلم های اول در آن رویداد سینمایی حضور دارد.  

آن سوی آبها

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر 
می گردد ونه اضافه می شود . 

شیللر

سخن حکیمانه

پروفسور برانشتام 
به کتاب فروشی ها بازگشت 

پروفسور  باورنکردنی  »ماجراهای 
سوی  از  پستا،  حسن  ترجمه  برانشتام«با 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات 

نوجوانان بازنشر شد.
کل  اداره  از   نقل  به  مهر  گزارش  به 
کانون  بین الملل  امور  و  روابط عمومی 
نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 
اختراعات عجیب و غریب آقای برانشتام در 

قالب یک رمان به دست نوجوانان رسید.
»ماجراهای باورنکردنی پروفسور برانشتام« 
برای  پیش  سال ها  که  است  کتابی  عنوان 
با  پروفسور  این  شد.  منتشر  بار  نخستین 
جای  به  که  ساده ای  کت  معمولی،  شلوار 
دگمه سنجاق قفلی دارد، با سر بزرگ تاس 
عینک های  و  می زند  برق  آینه  مثل  که 
محبوب  شخصیت های  از  یکی  متعددش 

نوجوانان سال های 5۰ و 6۰ بود.
فکری  پرورش  کانون  انتشارات  روزها  این 
تغییرات  از  پس  نوجوانان  و  کودکان 
مخاطبان  به دست  را  کتاب  این  ویرایشی 
آقای  این  است.  رسانده  خود  جدید 
دانشمند هر بار اختراعی انجام می دهد که 
بر عکس عمل می کند و در پی آن حوادثی 

خلق می شود.
این اثر، ترجمه یکی از مجموعه کتاب های 
نویسنده  هانتر«،  »نورمن  خواندنی  و  شاد 
عالقه   مورد  همواره  که  است  انگلیسی، 
بوده  جهان  سراسر  نوجوانان  و  کودکان 
است. حسن پستا مترجم این کتاب است و 
تصویرگری کتاب را و. ه.رابینسون برعهده 

داشته است.
 2۰8 کتاب  این  می توانند  عالقه مندان 
صفحه ای را به قیمت 6هزار و 2۰۰ تومان 

خریداری کنند. 

در بازار کتاب

کارگردانی  به  »وارونگی«  سینمایی  فیلم 
بهنام بهزادی به عنوان بهترین فیلم بیست و 

یکمین جشنواره ِمد ایتالیا انتخاب شد.
مهم ترین  از  یکی  ایتالیا  ِمد  فیلم  فستیوال   
رویداد های سینمایی ایتالیا محسوب می شود 
که فیلم های سینمایی و مستند در بخش های 

مختلف آن رقابت می کند.
فجر  جشنواره  در  اکران  از  بعد  فیلم  این 
هفته  کن،  جشنواره  نگاه  نوعی  بخش  در 
جشنواره  پاریس،  در  ایرانی  فیلم های 
هامبورگ و جشنواره کمبریج نیز روی پرده 
منتقدان  و  مخاطبان  استقبال  مورد  و  رفت 
قرار گرفت و درخشش های جهانی آن ادامه 

دارد .
سحر دولتشاهی، علی مصفا، ستاره پسیانی، 
رویا جاویدنیا،علیرضا آقاخانی، شیرین یزدان 
بخش و ستاره حسینی، پیام یزدانی، مجتبی 
وارونگی  بازیگران  کریمی  نبات،عباد  نم 
هستند. در خط داستانی وارونگی آمده است 
نیلوفر  نشانی  سال،  چندین  از  پس  سهیل   :
را پیدا کرده و به سراغش آمده است. رابطه 
حاال   مانده،  ناکام  گذشته   در  که  آنها  ی 

درآستانه شکل گیری دوباره است.
پخش بین اللملی این فیلم سینمایی بر عهده 
کتایون  مدیریت  به  پیکچر  نوری  شرکت 

شهابی است. 

»وارونگی« بهترین فیلم جشنواره ِمد ایتالیا شد 

جکی چان ستاره مشهور سینمای اکشن، پس 
از بازی در 2۰۰ فیلم سرانجام برنده جایزه اسکار 

شد.
به نقل از رویترز، جکی چان در مراسم اسکار 

افتخاری، این جایزه را دریافت کرد.
این ستاره محبوب وقتی 2۳ سال پیش در خانه 
سیلوستر استالونه جایزه اسکار را دید با خود گفت 
باید من هم یکی از همین ها را به دست بیاورم. 
دیشب در مراسم ساالنه اهدای جوایز، این بازیگر 
چینی و استاد هنرهای رزمی سرانجام این جایزه 
کوچک طالیی را به دست آورد. چان 62 ساله 
در این مراسم گفت: پس از 56 سال بودن در 
صنعت فیلم، بازی کردن در بیش از 2۰۰ فیلم و 

خرد کردن این همه استخوان، خالصه این جایزه 
را بردم. وی در سخنانش یادآوری کرد این مراسم 
را همیشه با والدینش تماشا کرده و پدرش بارها 
از او پرسیده بود که چرا او از هالیوود این جایزه 
برجسته را نمی گیرد در حالی که این همه فیلم 

بازی کرده است.
او با تحسین هنگ کنگ به عنوان شهر زادگاهش 
گفت به این که چینی است مفتخر است و از 
حمایت  را  او  که  می کند  تشکر  طرفدارانش 
می کنند. او گفت: این که این همه فیلم می سازم، 
از میان پنجره ها می پرم و کتک می زنم و کتک 
می خورم و استخوان هایم را می شکنم؛ فقط برای 

هوادارانم است. 

  جکی چان اسکار افتخاری گرفت 
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان 
سینمایی حوزه هنری، نشست مشترک دکتر 
مرتضی نوروزی معاونت رایزنی فرهنگی ایران 
مقائم  قائم  حمزه زاده  محمد  با  افغانستان  در 
و رئیس سازمان سینمایی حوزه  حوزه هنری 
در  شد.  برگزار  هنری  حوزه  محل  در  هنری 
این نشست آقایان: علی کاشفی پور مدیر حوزه 
روابط  مدیر  یزدان عشیری  و  دیجیتال  هنری 
نیز  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  عمومی 

حضور داشتند.
دکتر نوروزی در این جلسه با بیان اینکه عمق 
استراتژیک فرهنگی که ما در داخل افغانستان 
دچار  آینده  در  شویم  غافل  آن  از  اگر  داریم 
عمق  جهت  از  گفت:   شد.  خواهیم  مشکل 

اشتراک  و  تنوع   ، گستره  تاریخی،  رابطه 
واسطه  به  انسانی  ارتباطات  حجم  و  فرهنگی 
مهاجرت، تقریبا رابطه اجتماعی فرهنگی ایران 

و افغانستان در دنیا بی نظیر است.
وی ادامه داد: از زمان های دور و پیش از انقالب 
در  شده  تولید  فرهنگی  محصوالت  اسالمی 
ایران به صورت مستقیم در افغانستان توزیع و 
مصرف میشد. در حال حاضر اکثر مجالت مهم 
از طرف جامعه  و  توزیع  افغانستان  در  داخلی 
مطالبه می شود. این موضوع در مورد تولیدات 

سینمایی نیز صادق است.
افغانستان با  معاونت رایزنی فرهنگی ایران در 
این  در  شبکه خصوصی   4۰ فعالیت  به  اشاره 
رقابتی  فضای  یک  ساخت:  خاطرنشان  کشور 

جذب  برای  دارد  وجود  شبکه ها  این  بین 
مخاطب. تقریبا تمام این شبکه ها حتی آنهایی 
را  ما  محصوالت  دارند،  زاویه  ما  کشور  با  که 
نمایش می دهند. با وجود عدم منع قانونی در 
توزیع محصوالت فرهنگی کشورها، 6۰ الی 7۰ 
این کشور در  بازار محصوالت فرهنگی  درصد 

تصرف تولیدات فرهنگی ایران است. 
وی اظهار داشت: مردم این کشور نگاه ویژه ای 
اتفاقات  و  دارند  ایران  به سینما و سینماگران 
این  گواه  افغانستان  زنان  جشنواره  دوره  این 
حضور  وجود  با  جشنواره  این  در  ماجراست. 
کشور،  چندین  از  نامی  صاحب  سینماگران 
تیتر  بیشترین  ایران  از  چندسینماگر  حضور 
داشته  جشنواره  برگزاری  دوران  در  را  خبری 

سینما  به  فقط  توجه  و  استقبال  این  است.  
ایرانی  موسیقی  افغانستان  در  و  نشده  خالصه 
حوزه  در  همچنین  هاست.  پرطرفداترین  جزو 
بازار نشر و کتاب، افغانستان بازار خوبی برای 

ایران است.
بکری  افغانستان جامعه  اعتقاد وی، جامعه  به 
و  فراوان  سوژه های  است.  فیلم سازی  برای 
جذابیت های بسیاری برای ساخت فیلم دارد و 
سالها میتوان در موردش فیلم ساخت. آنچه که 
فیلمسازان ما می توانند در خصوص افغانستان 
بسازند قطعا قابل قیاس با دیگران نیست، چون 
داریم  فرهنگ  و  مردم  این  از  ما  که  شناختی 

هیچکس ندارد. 
 

70درصد بازار محصوالت فرهنگی افغانستان در تصرف ایران 

پروانه نمایش 5 فیلم برای پخش 
از شبکه نمایش خانگی 

عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
آبان  جلسه16  در  سینمایی،  سازمان 
با حضور  شورای پروانه نمایش خانگی که 
فیلم  عرضه  شد،با  برگزار  اعضاء  اکثریت 
های” من”  به تهیه کنندگی سعید سعدی 
و کارگردانی سهیل بیرقی، “خاک آشنا”به 
تهیه کنندگی و کارگردانی بهمن فرمان آرا 
،”روغن مار” به تهیه کنندگی و کارگردانی 
علیرضا داوود نژاد ،”زمانی برای درنگ” به 
تهیه کنندگی و کارگردانی روح ا... حجازی 
کنندگی   تهیه  دردسر”به  کم  “ازدواج  و 
آمنه بشیری و به کارگردانی بیژن شیرمرز 

موافقت شد.
عنوان  عرضه7  با  جلسه  این  در  همچنین 
فیلم خارجی  ، دو عنوان مستند و آموزشی 

موافقت به عمل آمد. 

خبر

همزمان با برگزاری هفتمین همایش و نمایشگاه 
بین المللی شهر ایده آل و حضور سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی صنعت گردشگری، شهرداران 
در  گذاری  سرمایه  جذب  برای  کشور  سراسر 
حوزه گردشگری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و اطالع 
رسانی رویداد شهر ایده آل: در این همایش و 
نمایشگاه بزرگ که از 27 تا ۳۰ آذر ماه  طی چهار 

روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
سراسر  شهرداران  شود،  می  برپا  کیش  جزیره 
کشور  و ارگانهای ذیربط حوزه مدیریت شهری، 

برای اولین بار به هم افزایی خواهند پرداخت.
امور  متولی  عنوان  به  استانها  عالی  شورای 

شوراهای اسالمی شهر در سطح کشور ،سازمان 
به عنوان  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
و  کشور  سراسر  در  ها  شهرداری  امر  متولی 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
گردشگری  امور  متولی  عنوان  به  گردشگری 

شهری با حمایت و مشارکت در همایش شهر 
ایده آل در ایجاد تعامل و افزایش اثر بخشی در 

این رویداد حضور دارند.
رویداد  این  از  استقبال  امسال  افزود:  عاطفی 
باشکوه تر از سال های گذشته است، به نحوی 
قبل  ماه  یک  نمایشگاه حدود  های  سالن  که 
تکیمل شد و مجبور شدیم فضای جدیدی را 

برای متقاضانی اضافه کنیم.

رقابت  شهرداری ها برای جذب سرمایه گذار حوزه گردشگری
 در نمایشگاه شهر ایده آل


