
پول  ایران  گفت:  نفت  وزیر 
دریافت  را  خود  نفت  فروش 
می کند و اکنون وجوه ناشی 
در  که  نیست  نفت  فروش  از 
اختیار بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی قرار نگرفته باشد.
جمع  در  زنگنه  بیژن   
دریافت  درباره  خبرنگاران 
افزود:  ایران  نفتی  درآمدهای 
از  ناشی  شده  بلوکه  پول 

صادرات نفت وجود ندارد.
وی درباره دریافت بدهی ایران از شرکت »بریتیش پترولیوم« انگلیس ناشی 
از شراکت در میدان »رهام« در شمال اروپا گفت: این مساله مربوط به شرکت 

نیکو است و از میزان آن اطالعاتی ندارم.
به گزارش ایرنا، میدان گازی رهام نزدیک شهر »آبردین« در سواحل اسکاتلند 
در دریای شمال قرار دارد که 50 درصد سهم این میدان برای ایران و نیم دیگر 

در اختیار شرکت بریتیش پترولیوم است.
شرکت  کرد:  اعالم  گاز  صادرات  ملی  شرکت  انحالل  درباره  همچنین  زنگنه 
ایران  نفت  ملی  زیرمجموعه شرکت  در  و  می شود  منحل  گاز  ملی صادرات 

قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در نظر داشتند این شرکت را خصوصی کنند اما خصوصی کردن 

آن معنا ندارد؛ بنابراین این تصمیم گرفته شد.
اد      امه د      ر صفحه 10

وزارت دفاع: خبر خرید »سوخو30« صحت ندارد
وزارت دفاع اعالم کرد: خبر خرید »سوخو30« از روسیه صحت ندارد.

بـه دنبـال اخبـار منتشـر شـده بـه نقـل از سـردار حسـین دهقـان وزیـر دفـاع مبنـی بـر اینکـه خریـد 
جنگنـده »سـوخو30« از روسـیه در دسـتور کار اسـت، وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح اعـالم 
کـرد: خبـر منتشـر شـده در خبرگزاری هـا در خصوص جنگنده »سـوخو30« صحـت ندارد و مـورد تایید 

ایـن وزارتخانه نیسـت.

هشدارسازمان دامپزشکی؛

مردم از بازارچه ها طیور نخرند

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه مردم نگران آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نباشند، گفت:مردم از خرید طیور از 
بازارچه ها، قبل از اینکه نسبت به سالمتی آنها مطمئن شوند، به شدت بپرهیزند.

مهدی خلج با اشاره به اینکه به تازگی در مرغداری های تهران بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده است، اظهارداشت: 
مردم هیچ گونه نگرانی بابت این قضیه نداشته باشند چون منطقه به طور کامل تحت قرنطینه است.
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»پرورش« اولویت 
کاری مدارس کشور

افزایش ۳میلیارد مترمکعبی 
مصرف گاز خانگی

ورود مسکن به بورس  
کلید خورد

مسئوالن از حوادث دردناک »حله« عراق و تصادف قطار به آسانی عبور نکنند

رهبر معظم انقالب: دغدغه  حّل ریشه ای این مصائب در اولویت قرار گیرد
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در پـی حـوادث تلـخ و دردنـاک شـهادت ده هـا نفـر از زائـران حضـرت سیدالشـهداء علیـه السـالم در عـراق و همچنیـن جان باختـن و 
آسـیب دیدگی جمعـی از مسـافران و زائـران حضـرت امـام رضـا علیـه السـالم، در پیامـی ضمـن طلب رحمـت و مغفرت الهی بـرای درگذشـتگان و دعا برای شـفای آسـیب دیدگان، تأکیـد کردند: 

مسـئوالن از ایـن حـوادث دردنـاک به آسـانی عبـور نکننـد و دغدغـه  حـّل ریشـه ای ایـن مصائـب و امثـال آن از مسـائل مـردم را در صـدر اولویت هـای خود قـرار دهند.

11

ایران درآمدهای نفتی خود را 
دریافت می کند

را  خـود  نفـت  فـروش  پـول  ایـران  گفـت:  نفـت  وزیـر 
دریافـت مـی کنـد و اکنـون وجوه ناشـی از فـروش نفت 
نیسـت کـه در اختیـار بانـک مرکـزی جمهوری اسـالمی 

باشـد. نگرفته  قـرار 

فقدان تخصص؛ دلیل اصلی 
ورشکستگی صنعت کاران

عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن 
و کشـاورزی ایـران گفـت: امـروز معضـل بـزرگ صنایع 
کشـور بهـره بـاالی بانکی اسـت و باید بـرای کاهش آن 
و بهـره منـدی سـرمایه گـذاران صنعتـی از تسـهیالت 

یافت. راهـی 

اقتصادیخبر

تجهیز خطوط ریلی به سیستم کنترل اتوماتیک شاید وقتی دیگر!

چشم مردم همچنان به 
وعده ها دوخته شده است

جهانگیری: مقصران حادثه سمنان به دستگاه 
قضایی معرفی می شوند

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی کلید خورد

5 110 11

شرکت توسعه منابع انرژي توان 

آگهي مناقصه عمومي
گروه صنعتي شهید درخشان در نظر 
درصد   98 سولفوریک  اسید  دارد 
از طریق  نیاز یک ساله خود را  مورد 

مناقصه عمومي خریداري نماید.  
شرایط متقاضي: داشتن شخصیت حقوقي و كد اقتصادي– 
داشتن تجارب و حسن سابقه – داشتن توان مالي در ارائه 

ضمانتنامه هاي الزم 
توانند  مي  شرایط  واجدین  اسناد:  توزیع  محل  و  مهلت 
 جهت خرید اسناد با در دست داشتن فیش نقدي به مبلغ
نزد   458/02 به حساب شماره  )واریز شده  ریال   200.000  
آگهي  چاپ  از  پس  10روز  تا  صباباتري(  شعبه  سپه  بانک 
 – ساوه  تهران  اتوبان   18 كیلومتر  آدرس  به  دوم  نوبت 
)باتري  درخشان  شهید  صنعتي  گروه  صباشهر–  خروجي 

نور( – بازرگاني مراجعه نمایند .
از تحویل  اعتبار قیمت پیشنهادي دو ماه پس  مدت زمان 

اسناد مي باشد 
هزینه دو نوبت چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد 

تلفن تماس : 021-56574900
فکس : 021-56574908 

مدیریت بازرگاني گروه صنعتي شهید درخشان 

ف
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/2
43

0

در  مردم  مشارکت  لزوم  بر  کشور  وزیر 
های  آسیب  مدیریت  و  سازماندهی 
اجتماعی تاکید کرد و گفت: در نشست 
دیروز، دو کمیته مفصل و مستقلی در 
تا  شد  تشکیل  کشور  اجتماعی  شورای 
با کمک مردم و  را  این موضوع  بتوانیم 

دستگاه ها دنبال کنیم.
از  پس  دیروز  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع 
اجتماعی  شورای  افزود:  خبرنگاران 
کشور در دیدار و جلسه ای که خدمت 
رهبر معظم انقالب داشتند، گزارش های 
مفصلی را ارایه و روسای قوا نیز روند کار 

دستگاه ها را گزارش دادند.
نهایت  در  له  معظم  داد:  ادامه  وی 
هم  ما  برای  که  داشتند  فرمایشاتی 
راهگشا و هم هدایتگر بود و ما موظف 
در  مجددا  آینده  ماهه   6 در  شدیم 
و  کنیم  پیدا  حضور  ایشان  محضر 
مختلف  های  دستگاه  عملکرد  گزارش 
العاده  فوق  کارهای  انجام  رویکرد  با  را 

که  کنیم  تقدیم  ایشان  محضر  به 
اردیبهشت ماه سال 96 خواهد بود.

وزیر کشور گفت: در جلسه دیروز شورای 
مختلف  های  دستگاه  کشور  اجتماعی 
ماموریت پیدا کردند و موضوعات تقسیم 
کار شد و مقرر گردید شاخص ها و زمان 

بندی مشخص شود.
همچنین  افزود:  فضلی  رحمانی 
دستگاه های همکار تعیین شدند تا کار 

را انجام دهند.
رهبر  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
معظم انقالب روی دو موضوع مهم یعنی 
بحث علت یابی و ریشه یابی آسیب های 
و  سازی  جریان  بحث  و  اجتماعی 
مشارکت مردم در سازماندهی مسایل و 
تاکید  اجتماعی  های  آسیب  موضوعات 
و  مفصل  کمیته  دو  داشتند  بیشتری 
کشور  اجتماعی  شورای  در  مستقلی 
تشکیل شد تا بتوانیم این موضوع را با 

کمک مردم و دستگاه ها دنبال کنیم.
با  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  کشور  وزیر 

جلب مشارکت واقعی مردم در مدیریت 
اجتماعی  های  آسیب  ساماندهی  و 
ماه   6 برای  موثرتری  و  بهتر  گام های 

آینده برداریم.
é  در امنیتی  خالء  از  استفاده   

حمله تروریستی حله 
خصوص  در  همچنین  فضلی  رحمانی 
اظهارداشت:  حله  در  تروریستی  حادثه 
بحث حادثه تروریستی حله با توجه به 
اینکه در کشور عراق اتفاق افتاده وزارت 
خارجه این موضوع را در دستور کار قرار 

داده است.
در  نیز  جمهوری  رییس  داد:  ادامه  وی 
نامه خود به این موضوع تاکید کرد که 
امیدواریم با همکاری های بین ایران و 
و  افراطی گری  با موضوع  بتوانیم  عراق 

تروریسم برخورد جدی کنیم. 
مراسم  از  قبل  ما  گفت:  کشور  وزیر 
دولت  با  که  مذاکراتی  در  نیز  اربعین 
عراق داشتیم اعالم آمادگی کرده بودیم 
امنیت  تامین  در  ما  است  الزم  اگر  که 

عراق  داخل  در  خود  زوار 
اما  باشیم  داشته  مشارکت 
آن ها در مذاکرات مفصلی 
شده  انجام  بار  چندین  که 
قبول کردند امنیت با خود 
آن ها خواهد بود و امنیت 

را برقرار می کنند.
افزود:  فضلی  رحمانی 
به  امنیت  قبل  سال های 
امسال  و  شد  برقرار  خوبی 
نیز در مسیر اصلی و در ایام 
اربعین این اتفاق نیفتاد اما 

مسیرهای  در  که  خالهایی  به  توجه  با 
فرعی بوده دشمنی که از انجام عملیات 
خالهای  که  مکانی  از  بود  مانده  ناکام 

امنیتی بود استفاده کرده است.
حادثه  این  ما  برای  داد:  ادامه  وی 
با  است.  کننده  متاثر  و  دلخراش 
خواهیم  عراق  دولت  با  که  همکاری 
داشت تالش می کنیم هم مسببین این 
امنیت  تامین  آتی  مراحل  هم  و  قضیه 

بیشتری صورت بگیرد.
وزیر کشور همچنین در خصوص کاهش 
دمای هوا در استان  های شمالی و بروز 
این  در  گاز  قطعی  جمله  از  مشکالتی 
استان  ها گفت: پس از بارش برف به ویژه 
در مازندران عمده مشکل به موضوع گاز 
برمی گردد چرا که این استان در انتهای 
خط گازرسانی قرار گرفته و در این استان 

فشار گاز پایین است.
اد      امه د      ر صفحه 2

تغییر  برای  دولت  جدید  تصمیم  در 
چنانچه  خودرو،  واردات  شیوه  در 
شناسایی( )شماره   VIN واردکننده 

سامانه  در  را  وارداتی  خودروی 
عدم  با  نکند،  وارد  ثبت سفارش 

ترخیص خودرو مواجه خواهد شد.
تازگی  به  دولت  مهر،  گزارش  به 
تصمیم گرفته تا شرایط ثبت سفارش 
بر  دهد،  تغییر  را  وارداتی  خودروهای 
که  جدیدی  شرایط  در  اساس  این 
سیستم  در  و  شده  ابالغ  گمرکات  به 

تجارت  توسعه  سازمان  ثبت سفارش 
تمامی  می شود،  اعمال  هم  ایران 
متقاضیان ثبت سفارش واردات خودرو 
همان  یا   VIN ثبت  به  نسبت  باید 
شماره شناسایی خودرو در زمان اظهار 

در ثبتارش اقدام کنند.
دولت البته به واردکنندگان هم هشدار 
 VIN ثبت  عدم  صورت  در  که  داده 
خودرو، مشکالت عدم ترخیص آن به 
عهده خودشان است و هیچ مسئولیتی 

از سوی دولت پذیرفته شده نیست.

رحمانی فضلی تشریح کرد: استفاده از خالء  امنیتی در حمله تروریستی »حله« تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو

وزیر نفت: ایران درآمدهای نفتی خود را 
دریافت می کند

صفحه 2
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کالم  نور

رحمانی فضلی تشریح کرد:

 استفاده از خالء امنیتی در حمله 
تروریستی  »حله«

اد      امه از صفحه1
میزان  به  گازرسانی  افزود:  فضلی  رحمانی 
مصرف و تولید وابسته است، از مراحل اولیه 
کار  به  دست  عوامل  همه  مشکل،  این  بروز 
بازنگری مصرف  تمهیداتی همچون  و  شدند 
از  یا حتی تعطیلی بعضی  گاز کارخانه  ها و 

آن ها انجام شد.
روز  چند  این  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
همه کسانی که می توانستند به نوعی اطالع 
کمک  مسووالن  و  مردم  به  و  کنند  رسانی 
برجسته می کردند که  را  کنند، موضوعاتی 
کمک  مشکل  حل  به  کردن  برجسته  این 

نمی کند.
وزیر کشور گفت: امیدواریم در مواقع بحران 
همه دست به دست یکدیگر بدهیم تا مشکل 
از  توان  می   مشکل  از حل  بعد  و  شود  حل 
درخصوص  ها  آن  با  و  کرد  سوال  مسئوالن 

نحوه عملکرد صحبت کرد.
رحمانی فضلی افزود: بی  تردید برزرگ کردن 
منفی  تاثیرات  مردم  روحیه  روی  حوادث 

خواهد داشت.
é  در تروریستی  های  گروه  حضور 

کشور پررنگ نشده است
در  همچنین  کشور  امنیت  شورای  رئیس 
پاسخ به سوالی درباره کنترل مرزهای کشور 
تروریستی  گروه های  حضور  اظهارداشت: 
بلکه  است  نشده  بیشتر  و  پررنگ  کشور  در 
و  دارند  که  ای  سلطه   تسلط  با  ما  نیروهای 
با رصد مستمر و دائمی که انجام می دهند، 
توانسته  اند گروه  های بیشتری را شناسایی و 

با آن ها برخورد کنند.
گروه  نیز  اخیرا  شد:  یادآور  فضلی  رحمانی 
تروریستی در شرق کشور قصد انجام عملیات 
نظامی  و  امنیتی  نیروهای  توسط  که  داشت 

شناسایی و با آن ها برخورد شد.
وی همچنین در حضوص حادثه برخورد دو 
در  مسووالن  اظهارداشت:  سمنان  در  قطار 
اند،  داده  مفصلی  توضیحات  خصوص  این 
ستاد مدیریت بحران از مراحل اولیه در آنجا 
بکار  را  استان  امکانات  و  کردند  پیدا  حضور 
گرفتند تا بتوانند از خسارت بیشتر جلوگیری 

کنند.
و  دلخراش  حادثه  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
این  کنیم  تالش  باید  و  بوده  تاثرانگیزی 
دستور  جمهوری  رئیس  نیفتد،  اتفاقات  نوع 
دادند این موضوع بررسی شود و امروز معاون 
جلسه  زمینه  این  در  جمهوری  رئیس  اول 

گذاشتند تا علت یابی و برخورد شود.

فیدل کاسترو درگذشت

بـا  اسـطوره مبـارزه  و  انقالبـی کوبـا  رهبـر 
سـالگی   90 سـن  در  آمریـکا  امپریالیسـم 

درگذشـت.
بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از اسـکای نیوز 
عربـی، فیدل کاسـترو، رهبر انقالبـی کوبا در 
سـن 90 سـالگی و بـه علـت نارسـایی های 

مربـوط بـه کهولت سـن درگذشـت.
تلویزیـون دولتـی کوبـا تنهـا بـه اعـالم ایـن 
بیشـتری  جزئیـات  و  کـرده  بسـنده  خبـر 
منتشـر  انقالبـی  رهبـر  ایـن  مـرگ  دربـاره 
بـه  نکـرده اسـت. خانـواده فیـدل کاسـترو 
بنـا  وی  جنـازه  کـه  گفته انـد  رسـانه ها 
شـد.  سـوزانده  کوبـا  رایـج  آیین هـای  بـر 
سـال ها  کوبـا  سـابق  رئیس جمهـوری  ایـن 
از  ظاهـرا  و  داشـت  جسـمانی  مشـکالت 
بـا  امـا  می بـرد،  رنـج  روده ای  بیماری هـای 
ایـن حـال علت مـرگ او هنـوز اعالم نشـده 

اسـت.

خبر

سردار جعفری:

تهدید امنیتی و نظامی جدی علیه انقالب وجود ندارد

و  امنیتی  اسالمی گفت:تهدید جدی  انقالب  پاسداران  فرمانده سپاه 
نظامی با حضور این مردم که همیشه ایستاده اند علیه انقالب وجود 

ندارد.
به گزارش ایسنا، سردار محمدعلی جعفری  در همایش طالیه داران 
اقتصادمقاومتی و حرکت های جهادی در محل سالن غدیر سپاه کربالی 
و  انقالب، دفاع مقدس  یادو خاطره شهدای  با گرامیداشت  مازندران 
مدافع حرم و تبریک هفته بسیج، گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در راستای وظیفه خطیر خود و به خواسته مقام معظم رهبری در چند 

سال اخیر وارد عرصه های جدیدی از مأموریت شده است .
وی بیان کرد: آنچه که شاید برای برخی هنوز هم تعجب برانگیز باشد 
این موضوع است که چرا سپاه پاسداران در عرصه نظامی و امنیتی 
فعالیت می کند، چرا وارد عرصه محرومیت زدایی شده و می شود؛ پاسخ 
آن بسیار روشن است سپاه مأمور حفظ انقالب و پیشبرد اهداف آن 
است . وی بیان کرد: وظیفه سپاه پاسداران در حفظ انقالب اسالمی 
به این صورت است که همه ما پاسداران و بسیجیان باید بدانیم اگر 
می خواهیم انقالب را حفظ کنیم، مهم ترین و جدی ترین تهدید علیه 

انقالب چیست.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به اینکه تهدیدجدی  
امنیتی و نظامی با حضور این مردم که همیشه ایستاده اند  علیه انقالب 
وجود ندارد، گفت: اما تهدیدهای نرم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی خطرناک ترین تهدید علیه انقالب اسالمی هستند.
 جعفری بیان کرد: اینکه بسیج مثل سپاه وظیفه حفظ انقالب رابرعهده 
دارد به این معنی است که بخشی از مردم دربرابر دشمنان برای انقالب 

می ایستند باید بدانند چه خطری برای انقالب مهم و تهدید است.
وی با اشاره به اینکه برخی از تهدیدهای نظامی و امنیتی به فرصت در 
کشور تبدیل شده است،گفت: باالترین آن جنگ ۸ ساله بود که به یک 
فرصت تبدیل شد و انقالب توانست در برابر قدرت سلطه بایستد و پیام 

ایستادگی به همه جا منتقل شد.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه مهم ترین پیام 
انقالب همین ایستادگی بود که منتقل شد، افزود: تهدید امنیتی فتنه 
۸۸ بود که به حماسه مردمی 9 دی تبدیل شد و در واقع مردم در 
برابر همه دسیسه هایی که علیه انقالب بود،این تهدید را به فرصت 

تبدیل کردند.

واکنش ایران به اظهارات رئیس جمهور جیبوتی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات نسنجیده 
و ادعاهای گنگ و مبهم رییس جمهور جیبوتی واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، بهرام  قاسمی در واکنش به اظهارات نسنجیده رئیس 
جمهور جیبوتی در خصوص مداخله ایران در امور کشورهای منطقه 
بیان هر گونه  از  قبل  این کشور  مقامات  است  اظهار داشت:ضروری 
سخنی که از اصل و اساس و واقعیت های جاری به دور است با تکیه 
بر تفکر و مراجعه به منابع بی طرف و دوری گزیدن از القائات آشفته 
خواهان در منطقه با بهره گیری از استقالل رای و نظر کارشناسان خود، 

در چارچوب فهم و درک حتی حداقلی خود اظهار نظر کنند. 
وی به اسماعیل عمرغیله توصیه کرد بهتر است به جای تکرار سخنان 
ناروا و واهی و صادره از سوی دیگران ، با واقع بینی و نگرشی دقیق و 
عمیق به ثبات و مصالح کالن مردم منطقه ، به بازنگری کلمات و گفتار 
یک سویه خود بپردازند، چرا که اینگونه مواضع هیچ خدمتی به صلح 
و امنیت منطقه ای و به ویژه حل بحران های سوریه و یمن و بحرین 

نخواهدکرد.
قاسمی گفت:الزم است ایشان ضمن خودداری و پرهیز از اجرای منویات 

غلط دیگران، واقع گرایی بیشتری پیشه کند.
باردیگر الزم است به  افزود:  امور خارجه کشورمان  سخنگوی وزارت 
ایشان نیز توصیه کنم به مطالعه هرچه دقیق تر تاریخ و تمدن جهان 
به خصوص منطقه بپردازند. تاریخ منطقه مملو ازعبرت های پرشماری 

است که می تواند به عنوان چراغ راه آینده به کار آید.
گقتنی است این موضع در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و 

سیما بیان شده است.

دستگیری دو نفر از مدیران تعاون اعتباری فرشتگان

دادستان عمومی و انقالب تهران با اعالم دستگیری دو نفر از مدیران 
تعاون اعتباری فرشتگان خواستار تشدید نظارت های بانک مرکزی بر 

موسسات مالی و اعتباری شد.
دادستان های  نشست  در  دیروز  دولت آبادی  جعفری  عباس 
تسلیت  با  و  بسیج  تبریک هفته  تهران ضمن  استان  شهرستان های 
ایام شهادت امام حسن مجتبی )ع( و رحلت حضرت رسول )ص(، در 
خصوص وضعیت تعاونی های اعتبار غیرمجاز توضیحاتی داد و با ذکر 
مصادیقی از پرونده های مطروحه از جمله تعاونی های اعتبار فرشتگان 

و ثامن الحجج، خواستار تشدید نظارت ها از سوی بانک مرکزی شد. 
در  ویژه  به  موسساتی  چنین  فعالیت  از  جلوگیری  هم چنین  وی 
را  دادستان ها  همکاری  و  خواند  ضروری  را  استان  شهرستان های 

زمینه ساز موفقیت در این امر دانست.
دادستان تهران اظهار داشت: برخی موسسات مالی و تعاونی های اعتبار 
به دلیل سودهای زیادی که به سپرده گذاران می پردازند باعث جذب 
سپرده های مردم در این تعاونی ها شده  و بعد از مدتی به لحاظ مشکالتی 
که پیدا می کنند گرفتاری ها و شکایات  سپرده گذاران به مراجع قضایی 

سرازیر می شود.
وی به عنوان نمونه به پرونده تعاونی اعتبار ثامن الححج اشاره کرد و 
گفت: این موسسه که ظرف دو سال گذشته پرونده اش در دادستانی 
گذاران  سپرده  و  گردیده  منحل  اخیراً  است،  رسیدگی  تحت  تهران 
پول های زیادی در آن سرمایه گذاری کرده و علیرغم بازداشت متهم 

هنوز وجوه تعدادی از سپرده گذاران مسترد نشده است.
جعفری دولت آبادی با بیان این که دادستانی تهران دو سال است با 
مشکالت این پرونده درگیر است، تصریح کرد: بانک مرکزی اقدامات 

خوبی را انجام داده ولی باید نظارت ها را تشدید کند.
از دادستان های شهرستان ها خواست در صورت فعالیت تعاونی  وی 
اعتباری بدون مجوز با همکاری بانک مرکزی و پلیس نسبت به جلوگیری 
از ادامه فعالیت آن اقدام کنند. دادستان تهران افزود: حسب اعالم بانک 
مرکزی، تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سپرده های 
مردم را جذب نموده و در حال حاضر 4000 میلیارد تومان کسری و 
زیان دارد و در این گونه پرونده ها، دادستانی با افرادی مواجه است که 
وجوه خود را با هر هدفی از جمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار 

سپرده اند، اما استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می  کنند. 
جعفری دولت آبادی اعالم کرد با تشکیل پرونده در دادسرای پولی-
بانکی دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار دستگیر و بازداشت شده اند. 

دادستان تهران با اشاره به این که استفاده از فضای سایبر به نوعی میان 
مردم رایج شده می توان گفت فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل 

شده و تعبیر فضای مجازی برای این فضا، امری اعتباری است.
جعفری دولت آبادی افزود: بعد از این که استفاده از اینترنت رایج شد، 
تحوالت چشمگیری در حوزه فضای مجازی رخ داد و بر همین مبنا 
موج هایی که فضای سایبر ایجاد می کند ده ها برابر رسانه های مکتوب 
است.وی افزود: امروزه می توان گفت فضای مجازی خیر و شر را با هم 
دارد اگر چه در جهان سوم ویژگی شر آن غالب شده و تهدیدات مرتبط 

با آن افزایش یافته است. 

خبر

دوسال  در  گسترده ای  تبلیغات  که  درحالی 
بااجرای  ریلی  حوادث  کاهش  درباره  گذشته 
سیستم کنترل اتوماتیک قطار)ATC( انجام 
ناقص  ازاجرای  حوزه  این  شده،کارشناسان 
تهران-مشهد  ریلی  درخط  سیستم  این 
ایستگاه  در  قطار  دو  دهند.برخورد  می  خبر 
هفت خوان سمنان و کشته شدن 44 نفر از 
به  نگاه ها دوباره  تا  بهانه ای شد  هموطنانمان 
شهرسازی  و  راه  وزارت  مسئوالن  وعده های 
سیستم  به  ریلی  خطوط  تجهیز  بر  مبنی 
کنترل اتوماتیک قطار و کاهش حوادث انسانی 
دوخته شود؛ سال 9۳بود که پس از برخود دو 
قطار در ایستگاه شاهرود مسئوالن وزارت راه 
اجرای کامل سیستم کنترل  از  و شهرسازی 
نزدیک خبر دادند و  اتوماتیک قطار درآینده 
براساس این وعده ها قرار شد شاهد کاهش 
ریلی  حوادث  و  انسانی  خطای  چشمگیر 
اما حادثه تلخ  این وجود  با  باشیم؛  در کشور 
برخورد دو قطار این بار در سمنان این سوال را 
مطرح کرد که چرا با وجود پیاده سازی سیستم 
کنترل اتوماتیک دوباره چنین حادثه ای رخ 
نقل  و  حمل  حوزه  است؟کارشناسان  داده 
ریلی عدم پیاده سازی کامل سیستم کنترل 
اتوماتیک قطار را در خط ریلی تهران-مشهد 
عامل اصلی این حادثه می دانند، بررسی ها 
حکایت ازآن دارد که کارشناسان حمل و نقل 
ریلی بارها واکنش هایی نسبت به این موضوع 
نشان داده و هشدارهایی را به مسئوالن وزارت 
این هشدارها  اما  راه و شهرسازی داده بودند 
نتیجه نداد و حادثه تلخ روز جمعه در ایستگاه 
هفت خوان سمنان به وقوع پیوست؛ حادثه ای 
که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در اولین 
شیفت  کنترل  مدیر  توجهی  بی  ها،  واکنش 
ایستگاه و بی دقتی وی به سیستم هشدار را 
عامل آن اعالم کردند؛ در حالی که اگر سیستم 
پیاده سازی  به طول کامل  اتوماتیک  کنترل 
می شد نباید خطای انسانی چنین فاجعه ای 
را رقم می زد.در همین ارتباط، محمد حسین 
رضاییان کارشناس حوزه ریلی در ، عدم پیاده 
سازی کامل سیستم کنترل اتوماتیک قطارها 
چندین  در  انسانی  خطاهای  انجام  همراه  به 
داند. می  حادثه  این  عامل  را  مدیریتی  الیه 

وی می گوید: اجرای سیستم کنترل اتوماتیک 
قطارها باعث افزایش ایمنی و حذف خطاهای 
بهره  افزایش  اینکه  ضمن  شود  می  انسانی 
همراه  به  هم  را  ریلی  نقل  و  حمل  در  وری 
دارد.رضاییان ادامه می دهد: سیستم کنترل 
مشهد  تهران-  ریلی  در خط  قطار  اتوماتیک 
به صورت کامل اجرایی نشده است و براساس 
مسیرریلی،  این  های  ایستگاه  ماموران  گفته 
افزایش خطاهای این سیستم هم مورد توجه 
قرار مسئوالن نبوده و به امری عادی تبدیل 
شده بود.وی می افزاید: خطای انسانی در این 
حادثه تنها از سوی مدیر کنترل ایستگاه رخ 
ناهماهنگی هایی  الیه  چندین  در  بلکه  نداده 
کارشناس  این  گفته  است.به  داشته  وجود 
حوزه ریلی، زمانی که یک قطار به هر علتی 
متوقف می شود لوکوموتیوران برای آگاه سازی 
لوکوموتیوران قطار بعدی، ترقه ای را در فاصله 

۵00متر عقبتر در روی ریل قرار می دهد تا با 
عبور قطار و ترکیدن ترقه، لوکوموتیوران ترمز 
را بکشد که دراین حادثه چنین هشداری از 
سوی لوکوموتیو تبریز-مشهد انجام نشده است.

ازسوی  : خطای بعدی  به مهرگفت  رضاییان 
لوکوموتیوران قطار سمنان- مشهد انجام شده، 
زیرا بعید به نظر می رسد که در بیابان، قطار 
متوقف شده در فاصله هزار متری قابل مشاهده 
عکس  باید  ران  لوکوموتیو  این  پس  نباشد 
ادامه می  انجام می داد.وی  العمل سریعتری 
دهد: با وجود اینکه لوکوموتیوران قطارجلویی 
شیفت  تغییر  علت  به  اما  کرده  توقف  اعالم 
این  قبلی  مامور  ایستگاه،  تلفنگرام  پست  در 
نکرده  اعالم  بعدی  مامور شیفت  به  را  توقف 
است و سرانجام  ماموران ترافیک مرکز کنترل 
 )ATC شاهرود)ایستگاه اصلی اجرای سیستم
مسدود بودن خط را مشاهده کرده اما به دلیل 
تکرار در اشتباه های این سیستم، چراغ قرمز و 
هشدار را سبز )عبور( کرده و منجر به بروز این 
حادثه شده است.این کارشناس صنعت حمل و 
نقل می گوید: اگر هرکدام از این افراد فعالیت 
خود را به درستی انجام می داد، شاهد وقوع 
چنین حادثه ای نبودیم اما متاسفانه تمامی 
خطا  دچار  همزمان  صورت  به  ماموران  این 
شدند.به گفته این کارشناس، عالوه بر خطای 
انسانی، تجهیزات الزم از جمله سیستم بالیس 
نشده  نصب  مشهد  تهران-  ریلی  خط  روی 
است، در حالی که برای اجرای کامل سیستم 
تجهیزات  برخی  باید  قطار،  اتوماتیک  کنترل 
برروی قطار و برخی روی خط نصب شوند و 
این  برای مدیریت  افزارها هم  نرم  یک سری 
تجهیزات باید استفاده شود.رضاییان  تصریح 
صورت  به  بالیس  تجهیزات  چون  کند:  می 
کامل اجرایی نشده است امکان خطای انسانی 
افزایش یافته و چنین حادثه ای رخ داده است 
خطای  عامل  تواند  نمی  موضوع  این  البته 
کند. کمرنگ  را  حادثه  این  بروز  در  انسانی 

وی ادامه می دهد: حمل و نقل ریلی برخالف 
و  مدیریت  نقلیف  و  حمل  های  شیوه  سایر 
نظم بیشتری را می طلبد زیرا زمانی که در 
تمام  می شود،  متوقف  قطار  یک  مسیرریلی 
خط دچار مشکل شده و مدیریت این موضوع 
با  است.رضاییان  ای  العاده  فوق  نیازمندنظم 
 ATC انتقاد از عدم پیاده سازی کامل سیستم
می گوید: هزینه پیاده سازی سیستم کنترل 
اتوماتیک قطارها، کمتر از ۵ درصد احداث خط 
جدید است و اگر این سیستم کامل اجرایی 
شود، ۷0 درصد در بهره وری خط موثر است 
اما با وجود عدم اجرای این سیستم، مسئوالن 
وزارت راه وشهرسازی وعده احداث خط های 
جدید را می دهند.حال سوال این است که چرا 
سیستم کنترل اتوماتیک قطارها باوجود وعده 
های مکرر مسئوالن وزارت راه و شهرسازی به 
طور کامل اجرایی نشده است؟ و چرا این تعداد 
خطای انسانی باهم بروز کرده و منجر به شکل 
گیری چنین فاجعه ای شده است؟ وزارت راه 
و شهرسازی باید پاسخگوی این حجم از بی 
مدیریتی  های  الیه  در  ناهماهنگی  و  نظمی 

ایستگاه های راه آهن باشد.

مقصران حادثه سمنان عزل و به 
دستگاه قضایی معرفی می شوند

به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
را  سمنان  در  قطار  حادثه  نباید  اینکه 
مقصران  گفت:  کنیم  خصوصی  و  سیاسی 
این حادثه عزل و به دستگاه قضایی معرفی 

می شوند.
اسحاق جهانگیری دیروز در حاشیه بازدید 
حادثه  افزود:   90 دهه  بسیج  نمایشگاه  از 
قطار سمنان یکی از تلخ ترین حوادثی بود 
که اتفاق افتاد و دوستان در کمیته ای این 
با حضور شخصیت های حقوقی  را  سوانح 
تا  کرد  بررسی خواهند  دولتی  غیر  و  فنی 

عامل یا عامالن این قضیه شناسایی شوند.
بر  داد:  ادامه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
اساس گزارشی که در این جلسه ارائه شد، 
بوده  الکترونیکی  سامانه  دارای  مسیر  این 
مشهد  سمت  به  تبریز  از  که  اول  قطار  و 
در حال حرکت بود در نقطه ای با مشکل 
بر  دوم  قطار  و  شود  می  متوقف  و  مواجه 
اساس دستوری که سامانه الکترونیک داد ، 
متوقف شده بود و اگر راننده قطار هم می 
میسر  قطار  برای  حرکت  امکان  خواست، 

نبود.
که  تماسی  در  داشت:  اظهار  جهانگیری 
از مراکز راه آهن  با یکی  راننده قطار دوم 
می گیرد، اعالم می کند که چراغ سامانه 
قرمز است و نمی تواند حرکت کند ولی به 
وی گفته شد حرکت کند و سامانه را نیز 
اتفاق  این فاجعه  خاموش کند و متاسفانه 

افتاد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: با توجه 
به اینکه فاصله دو قطار از هم، 6 کیلومتر 
شیب  دارای  نیز  مسیر  از  مقداری  و  بوده 
کیلومتر  به 120  قطار  است، سرعت  بوده 
ای  حادثه  چنین  که  رسد  می  ساعت  در 
به وجود می آید و تعدادی از افراد مقصر 

حادثه دستگیر شده اند.
جهانگیری تصریح کرد: مقرر شد گروهی از 
افراد صاحبنظر از جمله آقای ترکان، افشار 
و آوایی بازرس ویژه رئیس جمهوری و چند 
آذربایجان  استانداران  همراه  به  دیگر  تن 
شرقی و سمنان موضوع را بررسی و ظرف 
با  مذاکره  از  بعد  آینده  روز  چهار  الی  سه 

مسئولین گزارش اولیه ای ارائه شود.
به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
پیگیری  بر  مبنی  جمهوری  رئیس  دستور 
این موضوع گفت: هر کسی در هر رده ای 
وی  با  باشد  داشته  تقصیر  موضوع  این  در 

برخورد خواهیم کرد.
در  فرهنگ  این  داشت:  بیان  جهانگیری 
از  برخی  در  و  است  نیفتاده  جا  ما  کشور 
وقتی  که  تبدیل شده  فرهنگ  به  کشورها 
فرد  اگر  حتی  افتد  می  اتفاقی  چنین 
در  اینکه  صرف  باشد  نداشته  تقصیری 
ای  حادثه  چندین  خود  مسئولیت  حوزه 
اتفاق افتاده، استعفا می دهد و امروز چنین 
آمادگی در مسئولین ما وجود داشته است.

جهانگیری درخصوص طرح استیضاح وزیر 
راه و شهرسازی از سوی برخی از نمایندگان 
و  است  اتفاق مساله مهمی  این  نیز گفت: 
که  چرا  نیست  جناحی  و  سیاسی  موضوع 
خون عده ای از هموطنانمان ریخته شده و 

خانواده های آنها داغدار شده اند.
جهانگیری اضافه کرد: نباید با این موضوع 
یا  و  خصوصی  حساب  تسویه  صورت  به 
سیاسی برخورد شود و اینگونه رفتارها ظلم 
به کشور است و هر کسی با هر جهتی در 
این حادثه مقصر باشد با آن برخورد خواهد 

شد.

تجهیز خطوط ریلی به سیستم کنترل اتوماتیک قطارشاید وقتی دیگر!

چشم مردم همچنان به وعده ها دوخته شده است
جهانگیری: مقصران حادثه سمنان عزل و به دستگاه قضایی معرفی می شوند

نظانم  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
سرابی  آمریکا،  با  ارتباط  که  کرد  تصریح 

بیش نیست.
تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی،  محسن 
و  پیشکسوتان  نظام در همایش  مصلحت 
)عج(  المهدی  انصار  سپاه  بسیج  نخبگان 
تشکیل  به فرمان  اشاره  با  زنجان  استان 
ارتش 20 میلیونی گفت: این فرمان ۸ – 9 
به  بعثی  ارتش متجاوز  از هجوم  قبل  ماه 
۵ استان ایران صادر شد. در موضوع این 
غیبی  الهامات  متوجه  مردم  نیز  فرمان 
متوجه  به موقع  امام  شدند.  امام  حضرت 

شده بودند که جنگی در راه است.
دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه  فرمانده 
جنگ،  از  بعد  حوادث  در  گفت:  مقدس 
حادثه پشت حادثه بود و اگر دریای بیکران 
ملت ایران در بسیج نبود، انقالب اسالمی 
بارها در معرض سقوط قرار می گرفت. بارها 
دست غیبی از طریق نیروهای بسیجی بود 
که انقالب را از سقوط نجات داد. این ها از 
ثمرات این شجره طیبه بودند. بعد از امام، 
مقام معظم رهبری از سپاه، بسیج و امنیت 
کشور، دفاع کردند.اما باید ببینیم فلسفه و 

حکمت این دفاع چیست؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
با نگاه به وضع کشور بعد از سی وهفت سال 
می بینیم که مقام معظم رهبری همچنان 
از انقالب گری صحبت می کنند. رمز این 
تأکید چیست و چرا نیاز به روحیه انقالبی 

احساس می شود؟
 رضایی با اشاره به ضرورت نگاه درست به 
انقالب اسالمی گفت: انقالب و ارزش های 
آن نباید به فراموشی سپرده شود و نباید 
حاشیه  به  دستاوردها  آن  که  بگذاریم 
شاهد  کشور،  امور  برخی  در  امروز  برود. 
در  اما  هستیم  خارق العاده  پیشرفت های 
معیشت  و  زندگی  به  که  موارد،  بعضی 
عقب ماندگی  دچار  می شود  مربوط  مردم 
و  دفاع  امنیت،  سیاست،  در  شده ایم. 
صنایع هسته ای، پیشرفت معجزه آسا است. 

دانشگاه  در  هفده ساله  شانزده  جوان های 
جبهه ها و در جهاد تبدیل به قهرمان های 
انقالب  معجزات  از  این  شدند.  راهبردی 

است.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
در  عقب ماندگی ها  برخی  به  اشاره  با 
گفت:  مردم  زندگی  رفاه  و  تعالی  مسیر 
در  مردم،  معیشت  و  اقتصاد  بحث  در 
عقب ماندگی های  کشاورزی  در  صنایع، 
و  تسلیحات  در  است.  جدی  کاماًل  ما 
به  را  شدیدی،  تحریم های  نظامی  اقالم 
ما تحمیل کرده بودند. ولی ما راه خود را 
پیدا کردیم . دست به زانوی خود گرفتیم 
کردیم.  انتخاب  را  راه  دو   . شدیم  بلند  و 
اینکه در کوتاه مدت، واردکننده فناوری ها و 
محصوالت باشیم و در درازمدت، به تولید 
بپردازیم. آن روزها حتی سیم خاردار به ما 
نمی دادند. شهید تهرانی مقدم را به سوریه 
 . ببینند  را  موشک  آموزش  تا  فرستادیم 
با  و  رفت  لیبی  به  هم  رفیق دوست  آقای 
ایران  به  موشک  تعدادی  قذافی  تحریک 
آورد. برای آموختن دانش ساخت موشک، 
تعدادی از نیروهای ما به کره شمالی رفتند 
و هر سه تیم در کنار هم، کار کردند ولی 
وقتی موشک ها را برای شلیک به کرمانشاه 
قطعه   1۷ لیبیایی،  متخصصان  بردیم، 

حساس این موشک ها را با خود بردند به 
سفارتخانه شان در تهران. اما غیرت حزب 
الهی سربازان روح ا...، در مدت کوتاهی این 
اولین  و  کرد  و شلیک  آماده  را  موشک ها 
اصابت  بغداد  بانک  مهم ترین  به  موشک 
کرد. امروز موشک های ما به برد بیش از دو 
هزار کیلومتر و دقت چند متر رسیده اند. 

این پیشرفت فوق العاده است.
استاد دانشگاه جامع امام حسین )ع( گفت: 
به مراتب  دفاعی،  بخش های  در  تحریم 
بیشتر از تحریم های تجاری و صنعتی بوده 
است. پس چرا این پیشرفت فوق العاده را 
در تولید محصوالت باکیفیت داخلی شاهد 
نیستیم؟ چطور با این توانایی، نمی توانیم 

خودرو باکیفیت بسازیم؟
میلیارد  یک میلیون  افزود:  رضایی  دکتر 
تومان، نقدینگی در کشور هست اما معلوم 
سرمایه  این  نمی توانند  دولتمردان  چرا 
این  اگر  ببرند؟  تولید  به سوی  را  عظیم 
کشاورزی  و  صنعت  در   ، تولید  در  پول 
اما  می کند  آباد  را  ایران  شود،  تزریق 
می بینیم که کشور ما در چهار پنج سال 
اخیر عمیق ترین رکود را داشته است. من 
می خواهم که در هفته بسیج به این سؤال 
و  دفاع  موضوع  در  بسیج  شود.  پرداخته 
در  اما  داشته  مؤثر  و  فعال  امنیت حضور 
کشاورزی  و  صنایع  شکوفایی  و  اقتصاد 
ایران، از نیروی فوق العاده جوانان کشور ، 
غفلت شده است. اگر از الگوی دفاع مقدس 
به  را  مردم  و  کنیم  استفاده  اقتصاد  در 
صحنه بیاوریم، مسائل حل می شود. انقالب 
ما، انسان ساز است، باکری و تهرانی مقدم 
انسان های  می تواند،  هم  حاال  می سازد. 

موفق در کارآفرینی تربیت کند.
رضایی با تأکید به تکیه بر تولیدات داخلی 
گفت: برخی بعد از چهار دهه می گویند: ما 

نمی توانیم و اقتصاد و سرمایه خارجی نیاز 
داریم. ما باید از خارج فناوری وارد کنیم 
و امریکا اجازه این کار را به ما نمی دهد. 
به  اعتقاد  و  اعتماد  مدیران،  این  میان  در 
جوانان ایرانی ازدست رفته است. می گویند 
انقالبی گری نکنید و  از بسیج و  صحبت 
مقابل دکترین  در  این موضعشان درست 
مرتب  می خواهند  است.  انقالب  و  نظام 
اثری  امام  راه  از  اما  باشد  امام  از  صحبت 
ارزش های  و  بسیج  از  صحبتی  نباشد! 

بسیجی نباشد.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
 ، تاریخ  در طول  انگلیس  و  آمریکا  گفت: 
شریک خوبی برای ما نبوده اند و در عمل 
به تعهداتشان همیشه بدعهدی می کنند. 
در برابر روحیه مسالمت آمیز ایران، طرف 
مقابل هیچ حسن نیتی از خود نشان نداده 
آمریکا،  با  ارتباط  که  بگوییم  باید  است. 

سرابی بیش نیست.
با نرمش قهرمانانه ما  اینکه  رضایی گفت: 
باید دفع شر بکنیم یک واقعیت است. ما 
مذاکره بر سر بیعت با آمریکا را قبول ندادیم 
. منظور امام حسین )ع( در واقعه کربال هم 
جزو  شر  دفع  بود.  طاغوت  با  بیعت  عدم 
سیاست های نظام است. ما با آمریکا مبارزه 
می کنیم اما به دنبال جنگ افروزی نیستیم.

گفت:  حسین  امام  جامع  دانشگاه  استاد 
کسانی که در قدرت می نشینند، زمان را 
از دست ندهند. مقاومت و ایستادگی ملت 
ما، فلسفه دارد و آن سربلندی و پیشرفت 
ملت ماست. چه در دفاع از حرم باشد، چه 
ساخت موشک و چه سلول های بنیادی. 
مقام  هستند.  مسئولین  سر  پشت  مردم 
بااقتدار مسیر امام را ادامه  معظم رهبری 
می دهند و این تداوم راه بنیان گذار انقالب، 
و  برداران  است.  انقالب  معجزات  از  خود 
خواهران زنجانی، شما تاکنون صادقانه در 
مسیر امام و رهبری بوده اید. معطل کسی 
نشوید و این انقالب را در فرهنگ و اقتصاد 

به پیش ببرید.

محسن رضایی:

ارتباط با آمریکا، سرابی بیش نیست

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی کلید خورد
طـرح اسـتیضاح وزیـر راه و شهرسـازی بـا جمـع آوری امضـا بـه علـت حادثه 
برخـورد دو قطـار مسـافربری در جاده سمنان-مشـهد آماده شـد که یکشـنبه 

هفتـه آتـی تقدیم هیـأت رئیسـه مجلس می شـود.



یکشنبه 7 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33369
اخبار

انتقال ۵۱ پیکر حادثه تروریستی حله به کشور
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آمار نهایی شهدای ایرانی حادثه 
تروریستی حله عراق اظهار کرد: در مجموع ۵1 پیکر جانباخته به ایران 
منتقل شده است و پزشکی قانونی در حال انجام آزمایش های مربوط به 

DNA مربوط به شناسایی این افراد است.
سعید اوحدی در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هویت 
این ۵1 پیکر به دلیل سوختگی قابل شناسایی نبود، هویت این افراد در 

پزشکی قانون در حال شناسایی از طریق DNA است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر نمی دانیم چه تعداد از این ۵1 نفر زائرین 

کشورمان هستند یا به کشورهای دیگر تعلق دارند.
حادثه  این  نهایی  آمار  درباره  همچنین  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
تروریستی گفت: بر اساس آمارِ اعالمی، این حادثه حدود 20 مجروح بر 
جای گذاشته که از این میان 11 نفر افغانی االصل مقیِم ایران و سایرین نیز 

از کشور عراق هستند.
فروند  از طریق یک  تمام شهدا و مجروحین  پیکر  تاکید کرد:  اوحدی 

هواپیمای هیروشین به کشور وارد شده اند.
رئیس سازمان حج در حاشیه بازدیِد معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه 
از  پس  داعش  اینکه  بر  تاکید  با  بسیج  سازمان  ساله   ۵ دستاوردهای 
شکست های اخیر خود در جبهه حلب و موصل به دنبال انتقام گیری بود، 
خاطرنشان کرد: امسال بیش از دو میلیون نفر زائر ایرانی در کنار زائرین 
بیش از ۳0 کشور دنیا جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی در عراق 
حضور داشتند و عظمت بزرگی حماسه اربعین را شکل دادند. دشمن و 
داعش نیز از آنجایی که می خواستند حقه و کینه خود را از این عظمت 
نشان دهند، در یک حرکت کور تعدادی از زائرین عزیز ایرانی، افغانی و 

عراقی را به شهادت رساندند.
وی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد:  بی شک خون شهدای این حادثه باعث 
می شود رزمندگان جبهه نبرد موصل و حلب انتقام شدیدی از داعش گرفته 

و به زودی نیز ان شاء... شاهد خبرهای خوبی از این جبهه خواهیم بود.
اوحدی درباره تمهیدات مورد نیاز برای سال های آتی خاطرنشان کرد: برای 
سال های بعد حتما باید هماهنگی کاملی در حوزه امنیت در کشور با عراق 
انجام شود. اگر چه عراق امسال نیز اقدامات خوبی در این حوزه انجام داد، 
اما عملیات تروریستی اخیر نشان داد باید خیلی هوشمندانه تر عمل کرد 

؛چرا که دشمن نیز با حقه و کینه ای که دارد به دنبال آسیب زدن است.
رئیس سازمان حج در پایان درباره عزیمت تعدادی از زائرین ایرانی بدون 
گذرنامه و ویزا به مراسم اربعین حسینی در عراق با بیان اینکه مردم و 
زائرین ایرانی همواره الگوی اخالق بوده اند، اظهار کرد: متاسفانه امسال 
نیز شاهد بودیم تعدادی از زائرین کشورمان بدون دارا بودن پاسپورت و 
حتی ویزا به کشور عراق مراجعه کردند. با این وجود امیدوار هستیم که 
در سال های آینده شاهد کاهش این تعداد باشیم، چرا که باید به قوانین 
حاکمیت و ملت عراق که هر ساله پذیرایی خوبی از زائرین عزیز دارند، 

احترام بگذاریم.

تشریح روند شناسایی اجساد حادثه قطارهای سمنان
قانونی آخرین وضعیت شناسایی اجساد کشته  رئیس سازمان پزشکی 

شدگان حادثه قطارهای سمنان را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر احمد شجاعی دیروز در بازدید از مراحل شناسایی 
شهدای  همچنین  و  سمنان  گذشته  روز  حادثه  شدگان  کشته  اجساد 
حادثه تروریستی حله عراق، در مورد شناسایی اجساد کشته شدگان در 
سمناناظهار کرد: از ۳6 جسدی که از قطار سمنان به تهران منتقل شده اند، 
9 نفر قابل شناسایی و 2۷ جسد غیرقابل شناسایی هستند. همچنین از 
میان این اجساد 6 عضو بدن نیز وجود دارد. تمام این درگذشتگان مربوط 
به استان آذربایجان شرقی هستند. ما از تمام آنها نمونه برداری کرده و 

آزمایشات الزم را انجام داده ایم.
وی افزود: طی چند روز آینده آزمایش های DNA نیز انجام و اجساد 
تحویل استان آذربایجان شرقی داده می شوند اما برای تشخیص هویت نیاز 

است که از بستگان درجه یک نیز آزمایش انجام شود.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی تا یک هفته آینده به شرط اینکه 
خانواده ها برای انجام آزمایش به پزشکی قانونی مراجعه کنند، هویت اجساد 

به صورت موردی مشخص می شود.
وی همچنین اعالم کرد: اگر استان آذربایجان شرقی آماده باشد اجساد را 
تحویل استان می دهیم و وضعیت این پیکرها تا یک هفته آینده مشخص 

خواهد شد.

موافقت پارلمان عراق با ادغام حشد شعبی در ارتش
پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به »حشد شعبی« در 

ارتش این کشور موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پارلمان عراق در دیروز 
خود با اجماع حاضران در این جلسه با ادغام نیروهای حشد شعبی در ارتش 
و دیگر نهادهای نظامی عراق موافقت کرد و به این ترتیب این نیروها به 

عنوان نیروهای رسمی در دولت عراق به کار گرفته خواهند شد.
در جلسه دیروز پارلمان عراق نمایندگان جریان  اهل سنت پارلمان که 
بیشتر تحت رهبری خاندان نجیفی هستند، از حضور در جلسه خودداری 
کردند که این امر می تواند در آینده به تنش های سیاسی به ویژه در استان 
نینوا و شهر موصل دامن بزند. این قانون جنجال برانگیز که تاکنون نیز باعث 
ایجاد تنش های سیاسی مختلفی در عراق شده، از سوی برخی جناح ها یه 
ویژه کردها و احزاب اهل سنت رد شده است. اهل سنت عراق می گویند 

این کار باعث افزایش طائفه گرایی در عراق می شود.
شبکه سومریه نیوز متن کامل قانون هیئت حشد شعبی را منتشر کرد که 
پارلمان در جلسه دیروز خود به آن بر اساس حکم بند نخست ماده 61 و 

بند سوم از ماده ۷6۳ قانون اساسی رای داد.

اضافه شدن رشته پدافند غیرعامل به مقطع متوسطه
معاون امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ضرورت 
آگاه سازی مردم در مورد پدافند غیرعامل از ارائه رشته پدافند غیرعامل در 

مقطع متوسطه خبر داد.
سردار  غالمعلی حیدری  کفت: پدافند غیرعامل را سازمانی فراجناحی 
دانست و بیان کرد: 12 کارگروه تخصصی در مورد نحوه اجرا و تحقق پدافند 

غیرعامل در استان های کشور راه اندازی شده است.
وی بیمه کردن کشور در برابر آسیب های مختلف که از سوی دشمنان 
برنامه ریزی می شود را از جمله مهمترین اهداف پدافند غیرعامل دانست 
و بیان کرد: ترویج و آگاه سازی اهداف پدافند غیرعامل بین اقشار مختلف 

جامعه ضروری است.
معاونت بسیج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: 
حراست از سرمایه های سایبری از جمله اهداف شاخص پدافند غیرعامل در 

راستای جلوگیری از آسیب های مختلف است.
حیدری با اشاره به این که 22 سند کلی در ستاد راهبردی پدافند غیرعامل 
کشور تدوین شده است، گفت: استفاده از ظرفیت های بومی و محلی و 
همچنین به کارگیری نیروهای مختلف از دیگر رسالت های پدافندغیرعامل 

در کشور است.
وی با بیان این که پدافند غیرعامل دارای سابقه ای دیرین در فرهنگ و 
معماری ایرانی ها است، تصریح کرد: شیوه و سبک معماری و شهرسازی 
گذشتگان بیان گر استفاده از اصول پدافند غیرعامل در گذشته کشور است.
حیدری در پایان با تأکید بر مردمی شده پدافند غیرعامل در کشور افزود: 
رسانه ها نقش مهمی ترویج اهداف پدافند غیرعامل و همچنین هدایت 

اقشار مهم به این مهم ایفا می کند.

دیدار وزیر خارجه ترکیه با ظریف
وزیر خارجه و رئیس سازمان امنیت ترکیه دیروز با 
حضور در وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف 

دیدار و گفت وگو کردند.
مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه و رئیس سازمان 
اطالعات و امنیت ترکیه که وارد تهران شده اند، ابتدا 
به دیدار حجت السالم و المسلمین حسن روحانی 

رئیس جمهوری ایران رفتند.
به گفته حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس 
جمهوری، در این دیدار برضرورت حفظ یکپارچگی 
از  جلوگیری  دموکراسی،  ملی،  وحدت  سرزمینی، 
کشتار بیگناهان، کمک به آوارگان وپناهندگان؛ گام 

بلندبرای همکاری سه جانبه منطقه ای تا کید شد.
جمهوری،  ریاست  دفتر  مقام  این  همچنین 
دیداروزیرخارجه ترکیه با رییس جمهوری را تالش 
برای حل مشکالت منطقه ای وفائق آمدن بربحرانها؛ 
مشترک  برمبارزه  تاکید  و  وثبات  برامنیت  تاکید 

باتروریسم توصیف کرده است.

بسیج مروج گفتمان والیت فقیه 
در جامعه 

سردار سالمی گفت: بسیج مروج گفتمان والیت فقیه 
در جامعه ماست و نه تنها در عرصه کالم که در عرصه 
اقدام و عمل نیز پیشگام و بیرقدار ترویج این گفتمان 
است و نهادی است که هرگز نفوذ دشمن بر آن امکان 

پذیر نیست.
داران  طالیه  همایش  چهارمین  در  سالمی  سردار 
رسول  رحلت  ایام  تسلیت  ضمن  مقاومتی  اقتصاد 
اعظم)ص(، شهادت امام حسن)ع( و امام رضا)ع( و 
اربعین  از زائران  همچنین تسلیت شهادت جمعی 
حسینی گفت: بسیج شجره طیبه ای است که رهبر 
کبیر انقالب در سرزمین اعتقاد، باور و ایمان ملت 
بزرگ ایران بلکه جهان اسالم و جهان مسستضعفین 
و رهبر عظیممان در ادامه این شجره طیبه را به زیبایی 
گسترش و در عرصه های مختلف جامعه توسعه دادند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد: امروز 
سرتاسر  در  تناور  درخت  این  عظیم  های  ریشه 
جهان ریشه گسترانده و مایه آرامش اطمینان قلب 
مسلمانان شده است، بسیج جمع مردان و زنان صالح 
و مومن است که با ایمان و عمل صالح حیات طیبه 
را برای بشریت به ارمغان می آورند. سردار سالمی 
و  محرومان، مستضعفان  پناهگاه  بسیج  داد:  ادامه 
شهادت،  جهاد،  یافته  عینیت  و  ستمدیدگان  یاور 

فداکاری،ایثار، جوانمردی، شرف و کرامت است.
وی با تاکید بر اینکه بسیج مروج گفتمان والیت فقیه 
در جامعه ماست عنوان کرد: بسیج  نه تنها در عرصه 
کالم که در عرصه اقدام و عمل نیز پیشگام و بیرقدار 
ترویج این گفتمان است و نهادی است که هرگز نفوذ 

دشمن بر آن امکان پذیر نیست.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه برای 
من یک افتخار بزرگ است که در جمع طالیه داران 
اقتصاد مقاومتی حضور دارم و به این حضور افتخار 
می کنم تصریح کرد: بسیج به عنوان فرمول و راه 
حلی همه جانبه و عمیق برای حل هر بحرانی است 

که جوامع انسانی ممکن است به آن گرفتار شوند.
و  امیال  مطابق  کارها  روند  گفت:  سالمی  سردار 
سلیقه دشمنان ما پیش نرفت، اینها همه به دلیل 
ظرفیت های انقالب اسالمی بود که انقالب اسالمی 
تمام این دشمنی ها را در هاضمه خود هضم کرد و 

موج انقالب اسالمی را شکوفا کرد.
وی تصریح کرد: استفاده از عناصر اقتصادی می تواند 
الگوی دفاع همه جانبه بر علیه دشمنان نظام جمهوری 
اسالمی باشد؛ این دشمن در دشمنی و تقابل همه 
جانبه و وسیع خود با استفاده از تحریم ها و فشار 

اقتصادی تمام اهداف سیاسی خود را محقق می کند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بیان داشت: ما 
اکنون متوجه شدیم بدون استقالل سیاسی نمی توان 
با این دشمن تقابل کرد و اقتصاد هم برای دشمن 
یک هویت سیاسی است و هرچه دشمن به ایجاد 
عرصه های اقتصادی و مالی در یک کشور و ملت 
نفوذ کند بیشتر امیال سیاسی خود را پیاده می سازد 
و وقتی این نفوذ شکل گرفت، فرهنگ و منش یک 
ملت هم دستخوش تغییراتی باب میل امریکا می 
شود به عنوان مثال؛ رستوران مک دونالد در همه 
جای دنیا شعبه های خود را گسترش داده و با این 
حرکت امیال اجتماعی و فرهنگی جوامع دنیوی را 
تحت تاثیر قرار داده؛ تصاویر برهنه روی پوشاک ها 
در صنعت پوشاک و در خیابان ها و شهرها و معابر 
عمومی مردم، فرهنگ کشورها را از درون می پوساند 
الگوهای  کشور،  درون  خارجی  گذاری  سرمایه  و 
مصرف، الگوهای اجتماعی و دیگر عوامل اثرگذار در 
جامعه را با ابزار اقتصاد و نفوذ اقتصادی در آن کشور 

مسلط و مسلح می کند.

آغاز انتخابات پارلمانی کویت
مردم کویت دیروز برای انتخاب ۵0 نماینده پارلمان 

به پای صندوق های رأی رفتند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز 
عربی، در انتخابات پارلمانی کویت 29۳ نامزد زن و 
مرد با هم به رقابت می پردازند. 4۸۳ هزار و 1۸6 
شهروند کویتی نیز حق شرکت در انتخابات را دارند 
و 1۵ هزار نیروی امنیتی و نیروی داوطلب در وزارت 
کشور در مراکز مختلف برای تأمین امنیت مستقر 
عضو   ۵0 کویت  مردم  انتخابات  این  در  شده اند. 

پارلمان را انتخاب خواهند کرد.
انتخابات پارلمانی کویت براساس دستور شماره 20 
سال 2012 درباره اصالح قانون سال 2006 برگزار 
تنها  کویتی  شهروند  هر  قوانین  براساس  و  شده 
می تواند به یک نامزد رأی دهد. امیر کویت 16 اکتبر 
گذشته دستور انحالل پارلمان را براساس ماده 10۷ 

قانون اساسی این کشور صادر کرد.
مساله مهم در این انتخابات این است که مخالفانی که 
انتخابات سال 2012 و 201۳ را تحریم کرده بودند 
اکنون در این انتخابات شرکت می کنند. ۳0 تن از 
مخالفان از جمله تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان 

در این انتخابات شرکت دارند.
دولت  اعضای  تعداد  کویت  اساسی  قانون  براساس 
نباید از 16 تن تجاوز کند و باید دست کم یک تن 

از آن ها عضو پارلمان باشد.

خبرخبر

جریانی  بسیج  کرد:  تصریح  دفاع  وزیر 
مستمر است که همواره بروز و ظهور خود 
را متناسب با شرایط روز جمهوری اسالمی 

به نمایش می گذارد.
و  دفاع  وزیر  دهقان  حسین  سردار 
گردهمایی  در  مسلح  نیروهای  پشتیبانی 
بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان وزارت دفاع 
هفته  گرامیداشت  ضمن  سخنانی  طی 
و  بسیج  وجودی  فلسفه  بیان  به  بسیج، 
اظهار  و  پرداخت  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرد: بسیج عبارت است از متن جمهوری 
اسالمی ایران برای حضور در هر عرصه ای 
همچنین  و  باشد  اسالم  و  ملت  نیاز  که 
و  هویت  اندیشه،  حریم  از  دفاع  برای 
اسالم؛ بنا بر این تعریف ما همواره نیازمند 

به وجود بسیج هستیم.
وی با تأکید بر اینکه در هر دولتی که روی 
کار باشد حضور بسیج امری ضروری است، 
و  هستند  بسیجی  ما  جامعه  همه  گفت: 
بسیجی کسی است که دل در گرو ارزش ها 
و آرمان های نظام دارد و از آن ایثارگرایانه 
و بدون هرگونه چشمداشتی دفاع می کند.

حضور  و  بصیرت  ایمان،  اخالص،  دهقان 
کننده  تعیین  صفات  بیانگر  را  آگاهانه 
بسیجیان دانست و خاطرنشان کرد: بسیج 
تاکنون در بستری کاماًل تکاملی مسیر خود 

را طی کرده است.
از  بسیج  حضور  ثمرات  به  اشاره  با  وی 
ماهیت  و  تاکنون  انقالب  پیروزی  دوران 
دوران  در  بسیج  گفت:  آن،  حضوری 
اما  داشت،  نظام حضور  استقرار  و  پیروزی 
اوج حضور آن در دوران دفاع مقدس قابل 
مشاهده است. در این دوران با حضور مردم 
توانستیم جنگ را به نفع خود تغییر دهیم. 
طی  را  خود  بلوغ  دوران  بسیج  جنگ  در 
کرد. پس از جنگ نیز عرصه هایی متفاوت 

از عرصه های نظامی پیش آمد که بسیج در 
آنها نیز به خوبی توانست عمل کند.

با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
تهاجم  و  شبیخون  مسأله  طرح  به  اشاره 
فرهنگی و همچنین لزوم اقدام و پیشرفت 
تقویت  و  در عرصه های علمی و سازندگی 
ساخت نظام در دوران پس از جنگ، ادامه 
کوشا  کاماًل  بسیج  عرصه ها  این  در  داد: 
صحنه ها  همه  در  و  است  یافته  حضور 
بر  را  آن  الزامات  و  نظام  تعالی  زمینه های 

عهده گرفته است.
وی حضور بسیج در عرصه های جنگ نرم 
آگاهانه  حضوری  نیز  را  مجازی  فضای  و 
کرد:  اظهار  و  عنوان  کوشا  و  بابصیرت  و 

همواره  که  است  مستمر  جریانی  بسیج 
بروز و ظهور خود را متناسب با شرایط روز 

جمهوری اسالمی به نمایش می گذارد.
انقالب،  ترجمان  تأکید کرد: بسیج  دهقان 
عامل تثبیت کننده ارزش های انقالب است 
و بسیجیان نیز حامل، ناقل و بسط  دهنده 

آنها به شمار می آیند.
در  بازدارندگی  وجود  به  اشاره  با  وی 
از  دشمنان  نگرانی  و  اسالمی  جمهوری 
از  ما  که  امروز  کرد:  اظهار  موضوع،  این 
ملت  ناتمام  قدرت  عامل  و  بازدارندگی 
صحبت می کنیم و دشمنان نگران مواجهه 
به  که  آنهایی  و  دنیا  همه  و  هستند  ما  با 
استفاده  بسیج  رویکرد  از  آزادی اند  دنبال 

است  موفقی  تجربه  از  ناشی  می کنند 
از  پس  سال های  طول   در  ایران  ملت  که 
آورده  دست  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 
است؛ چرا که زمانی که مردم با یک هدف 
قدرتی  هیچ  کنند  حرکت  مسیر  یک  در 

توان مقابله با آن را ندارد.
مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
تأکید کرد: در دولت خود را نیازمند روحیه 
راهبرد بسیج می دانیم و معتقدیم آنچه که 
تضمین  را  اسالمی  انقالب  حرکت  ادامه 

می کند روحیه بسیجی است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه تنها داشتن 
عنوان بسیجی کافی نیست، بلکه آنچه مهم 
بصیرت،   اعتقاد،  بسیج  که  است  این  است 
ایمان و عمل خود را ارتقاء دهد، اظهار کرد: 
امروز ابعاد انتقال فرهنگ بسیجی در جای 
قابل مشاهده است. در  جای دنیای اسالم 
سوریه، عراق و یمن آنچه که انجام می شود 
ناشی از همین روحیه و باور است و مردم 
با  و  آمده  صحنه  به  روحیه  این  اساس  بر 

شدیدترین جنایات مقابله می کنند.
افتخارات  از  یکی  اینکه  بیان  با  دهقان 
وزارت دفاع برخورداری از روحیه و فرهنگ 
بسیجی است، تأکید کرد: بسیاری از کارها 
روی  گذشته  دهه های  در  که  مسائلی  و 
روحیه  به  اتکا  با  بود  مانده  باقی  زمین 
بسیجی طی سه سال اخیر انجام شد. این 
از  دیگر  عرصه های  همه  در  باید  رویکرد 
و  توجه  مورد  نیز  اقتصادی  مباحث  جمله 

تأکید قرار بگیرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه برون رفت در 
مباحث اقتصادی و مشکالت اقتصادی تنها 
امکان پذیر  بسیج  فرهنگ  به  بردن  پناه  با 
است،  گفت: اگر در همه زمینه ها به رویکرد 
بسیجی تکیه کنیم می توانیم مشکالت را از 

مسیر برداریم.

دهقان: بسیج عامل تثبیت کننده ارزش های انقالب است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ؛ 
قضاوت در مورد تحرکات اخیر آمریکا در برجام 
را زود دانست و گفت : امیدواریم آمریکائیان به 

تعهدات خود پایبند بمانند.
صفوی  یحیی  سید  پاسدار  سرلشکر  سردار 
بزرگ  اجتماع  برگزاری  حاشیه  در  دیروز 
بسیجیان مدافع حرم در کیش در پاسخ به 
سئوال خبرنگار ایرنا در مورد موضع جمهوری 
در  آمریکا  اخیر  تحرکات  مقابل  در  اسالمی 
بحث برجام اظهار کرد: قضاوت در این مورد 
امیدواریم   ، کرد  تامل  کمی  باید  است  زود 

آمریکائیان به تعهدات خود پایبند بمانند.
جمع  در  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
بسیجیان جزیره کیش اظهار کرد : هفت هزار 
کیش  نفری  هزار  جمعیت 2۷  در  بسیجی 

خوشحال کننده است .
بزرگترین  صفوی  پاسدار  سرلشکر  سردار 
و  داخلی  های  صحنه  در  بسیج  دستاورد 
جمهوری  فرامرزی  پایدار  امنیت  خارجی 
اسالمی دانست و گفت : به لطف خداوند نه 

،با  تنها امنیت ملی کشور برقرار شده است 
حضور مستشاران نظامی در عراق و سوریه هم 
اکنون بسیجیان ما برای ملت عراق و سوریه 

امنیت آفرین شده اند .
دهد  می  نشان  امر  این   : کرد  تصریح  وی 
بسیجیان ما الگویی شده اند که دولت عراق هم 
اکنون 20 تیپ مردمی به نام ›حشد الشعبی 
› تشکیل داده که نه تنها برای امنیت عراق 
بلکه برای آزاد سازی موصل ،ارتش عراق و این 

نیروها سهم بسزایی دارند.
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا اضافه کرد : 
در آزاد سازی شهر حلب نیز نیروهای مردمی 
اسالمی  جمهوری  بسیج  از  گرفته  الگو  که 

هستند نقش موثری داشته اند.
سردار صفوی تاکید کرد : بسیج ایران الگویی 
شد برای دولت های مسلمان دیگر که برای 
ایجاد امنیت در کشور خود الگوی ایران را پیاده 
کنند که می توان آن را مهمترین دستاورد 

بسیج عنوان کرد.
وی در مورد عملی شدن دیدار بسیجیان کیش 
با رهبر معظم انقالب گفت : قول سختی است 
و از مبادی ذی ربط باید درخواست داده شود 
من هم کمک می کنم اما هم اکنون سالم 
رهبر معظم انقالب را به تمام بسیجیان و مردم 
جزیره کیش می رسانم . سردار صفوی با بیان 
اینکه خود را از خادمان و سربازان وفادار به 
ملت ، انقالب و نظام می دانیم ابراز امیدواری 

کرد که بتوانیم قدردان ملت ایران باشیم .
وی تاکید کرد : تا آخر در کنار مردم هستیم و 
امیدواریم خداوند توفیق شهادت و خدمت در 

راه خدا را به ما ارزانی کند.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه مردم 
نباشند،  پرندگان  آنفلوانزای فوق حاد  نگران 
گفت:مردم از خرید طیور از بازارچه ها، قبل از 
اینکه نسبت به سالمتی آنها مطمئن شوند، به 

شدت بپرهیزند.
در  تازگی  به  اینکه  به  اشاره  با  خلج  مهدی 
فوق  آنفلوانزای  بیماری  تهران  مرغداری های 
حاد پرندگان مشاهده است، اظهارداشت: مردم 
هیچ گونه نگرانی بابت این قضیه نداشته باشند 
چون منطقه به طور کامل تحت قرنطینه است.
شفافیت،  با  دامپزشکی  سازمان  افزود:  وی 
راستی و درستی هیچ چیزی را از مردم پنهان 
نمی کند و اصل خدمت آن برمحور صداقت و 

راستگویی استوار است.
به  گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
دنبال دریافت گزارش تلفات غیرعادی در دو 
واحد پرورش طیور صنعتی در استان تهران و 
همزمان با وقوع بیماری در برخی کشورهای 
اروپایی، هند و غیره، کارشناسان این سازمان 
و  آلوده  کانون های  محل  در  حضور  ضمن 
اعمال ضوابط قرنطینه ای به منظور جلوگیری 
از گسترش آلودگی به سایر مناطق، نسبت به 

انجام نمونه برداری های الزم اقدام کردند.
نوع  آزمایشگاهی  نتایج  براساس  افزود:  وی 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تحت 
ویروس  مشابه  H۵N۸و  بیماری  این  تیپ 
در گردش در اروپا است.خلج اظهار داشت : 
عملیات معدوم سازی گله های آلوده، پاکسازی 
و ضدعفونی واحدها به شکل بهداشتی و در 
است. گرفته  صورت  ممکن  زمان  حداقل 
پرورش  واحدهای  مدیریت  کرد:  توصیه  وی 

طیور صنعتی با تشدید ضوابط امنیت زیستی 
ورود  از  جلوگیری  درباره  را  الزم  اقدامات 

آلودگی به مزرعه انجام دهند.
از   : گفت  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
آنجا که پرندگان مهاجر به عنوان مهم ترین 
عامل ورود آلودگی به کشورها مطرح هستند 
و می توانند طیور روستایی را نیز آلوده کنند، از 
تمامی مردم می خواهیم ضمن گزارش هرگونه 
روستایی  طیور  خرید  از  غیرعادی،  تلفات 
آنها  از سالمتی  اینکه  از  بازارچه ها و قبل  از 

اطمینان حاصل کنند، به شدت بپرهیزند.
وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور به صورت 
روند  بر  را  خود  کامل  نظارت  روزی  شبانه 
تولید گوشت مرغ و تخم مرغ اعمال می کند 
و شهروندان می توانند با تهیه این اقالم از مراکز 
معتبر و تحت نظارت از سالمت محصوالت 

اطمینان خاطر داشته باشند.
é  بهداشتی مجوز  هزار   1۲ صدور 

صادرات در 7 ماه گذشته
از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  خلج 
بهداشتی  مجوز  هزار   ۳۳ از  بیش  صدور 
واردات، صادرات و ترانزیت خبر داد و افزود: 
در هفت ماه گذشته سال جاری 12 هزار مجوز 
بهداشتی برای صادرات 66 نوع محصول در 
کشور صادر شده است. وی تصریح کرد: صدور 
این میزان مجوز در جهت افزایش صادرات، 
نشاط بخشی و پویایی به واحدهای تولیدی 
در کشور بوده است.رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور گفت : در حال حاضر سیاست دولت 
در  نشاط  نفتی،  غیر  محصوالت  صادرات  بر 

تولیدکنندگان و پویایی در تولید استوار است.

هشدارسازمان دامپزشکی؛

مردم از بازارچه ها طیور نخرند

گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
تامین  درحوزه  مشترک  و  جدی  چالش   10
اجتماعی در ایران و جهان وجود دارد که باید به 

آنها رسیدگی شود.
سیدتقی  زمان،  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
اظهارداشت:  خبری  نشست  در  نوربخش 
که  شد  شناسایی  10چالش  نشست  این  در 
که  هستیم  مواجه  ها  چالش  این  با  نیز  ما 
نابرابری  پوشش،  دامنه  شکاف  شامل  اینها 
در طول زندگی، سالمندی جمعیت، اشتغال 
اقتصاد دیجیتال،  بازار کار و  کارگران جوان، 
بلندمدت، مخاطرات  سالمت و مراقبت های 
از  حمایت  نوظهور،  مهلک  رویدادهای  و 
انتظارات  و  فناوری  انتقال  مهاجر،  کارگران 

عمومی است.
وی افزود: بسیاری از چالش هایی که در این 
این  نیز  ایران  در  شد  مطرح  عمومی  مجمع 
چالش ها وجود دارد که امیدواریم بتوانیم این 

چالش ها را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: همچنین دراین نشست پنج روزه 
گفت و گوهای دو جانبه با کشورهایی همچون 
مراکش، مالزی، آلمان و جمهوری آذربایجان و 

چند کشور دیگر انجام شد.
وی با بیان اینکه دراتحادیه بین المللی تامین 
اجتماعی این مسائل مطرح شد، تصریح کرد: 
در تاریخ 14 تا 1۸ نوامبر مصادف با 2۸ آبان 
ماه به مدت پنج روز مجمع عمومی اتحادیه بین 
المللی ایسا با حضور 1۵0 کشور و یک هزار نفر 

در پاناما برگزار شد.

این  رئیس  نائب  عنوان  به  من  داد:  ادامه  وی 
جلسه  اولین  این  و  کردم  شرکت  مجمع 
هیات رئیسه بود چون عملکرد سازمان تامین 

اجتماعی مطلوب بوده است.
نوربخش گفت: ایسا در سال 122۷ یعنی حدود 
90 سال پیش و وابسته به سازمان ملل متحد 

است.
عنوان عضو هیات  به  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
رئیسه ایسا به مدت سه سال انتخاب شد، افزود: 
اهمیت این گردهمایی بیشتر به جهت هزینه 
کرد حدود 10 درصد تولید ناخالص برای تامین 

اجتماعی است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تشکیل این 
و  دانست  اهمیت  با  بسیار  را  عمومی  نشست 
گفت: امیدواریم نتایج این نشست را در آینده 

شاهد باشیم.
نوربخش ادامه داد: به همین منظور با برگزاری 
)محاسبات  آکچوئری  موضوع  نشست  این 

همکاری  با  اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه ای( 
سازمان بین المللی در حال انجام می دهیم.

وی ادامه داد: جدول امید به زندگی در کشور 
هنوز به روز نشده است و در محاسبات آکچوئری 

این کار درحال انجام است.
نوربخش ضمن اعالم همدردی با خانواده های 
اطالع  محض  به  کرد:  خاطرنشان  حادثه  این 
دستور  سمنان  در  قطار  دو  برخورد  حادثه  از 
رسیدگی برای حادثه دیدگان این موضوع داده 

شد.
وی اظهارداشت: همچنین دستور داده شد برای 
ترین  درسریع  آنها  مستمری  شده  فوت  افراد 

زمان ممکن برقرار شود.
وی با بیان اینکه همچنین کمک های موردی 
به این افراد نیز انجام خواهد شد، ادامه داد: به 
تامین  بیمه  پوشش  تحت  که  افرادی  تمامی 
اجتماعی هستند خدمات الزم در سریع ترین 

زمان ارائه می شود.

نوربخش با بیان اینکه کسانی که تحت پوشش 
های  کمک  شوند  شناسایی  و  باشند  سازمان 
آنجا که  از  افزود:  ارائه می شود،  آنها  به  مالی 
نداریم  اجتماعی  تامین  بیمارستان  در دامغان 
دستور داده شد که در صورت نیاز خدمات الزم 
درمانی در بیمارستان میالد به افراد حادثه دیده 

ارائه شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه به 
میزان بدهی این سازمان به وزارت بهداشت و 
پرداختی هایی که تاکنون به بیمه داشته اند، 
اشاره کرد وگفت: درهشت ماه امسال هفت هزار 
و 900 میلیارد تومان بابت درمان هزینه کردیم 
که از این میزان دو هزار و 900 میلیارد تومان 
در مراکز ملکی و پنج هزار و 200 میلیارد تومان 

در خرید خدمات هزینه کرده ایم.
افتتاح  از  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
شعبه اقماری سازمان در خانه سینما خبر داد و 
گفت: این شعبه برای ارائه خدمات به هنرمندان 
سینما در آینده ای نزدیک در تهران افتتاح می 

شود.
وی همچنین درباره مشکالت بیمه خبرنگاران 
حق  خبرنگاران  بیمه  مورد  در  نیزاظهارکرد: 
کارفرمایان را دولت متقبل می شود و براساس 
مذاکرات با سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ 
با  مذاکره  با  که  دادند  قول  اسالمی  ارشاد  و 
تعداد  بتوانند  برنامه ریزی  و  سازمان مدیریت 
را  رسانه  اصحاب  و  هنرمندان  از  بیشتری 
تحت پوشش بیمه قرار دهند و سازمان تامین 

اجتماعی هم همکاری الزم می کند.

وجود ۱٠ چالش مشترک تامین اجتماعی در ایران و جهان 

سردار صفوی : 

قضاوت در مورد برجام زود است

وزارت دفاع:خبر خرید »سوخو3٠« صحت ندارد
وزارت دفاع اعالم کرد: خبر خرید »سوخو30« از روسیه صحت ندارد.

بـه دنبال اخبار منتشـر شـده به نقل از سـردار حسـین دهقان وزیـر دفاع مبنی 
بر اینکه خرید جنگنده »سـوخو30« از روسـیه در دستور کار اسـت، وزارت دفاع 
و پشـتیبانی نیروهای مسـلح اعـالم کرد :خبر منتشـر شـده در خبرگزاری ها در 
خصـوص جنگنده »سـوخو30«صحت ندارد و مـورد تایید  این وزارتخانه نیسـت.
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 احضار متهم 
در پرونده 9۵099۸21۵0100۳64 شعبه اول دادیاري ناحیه 4 رسالت   حسین 
انفاق    ترک  باتهام  قلندري  آرزو  شکایت  بموجب  عبداله  فرزند  بالغ  قره  اشرفي 
تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترسي به او طبق ماده 1۷4 ق آدک مراتب یک نوبت در روزنامه 
آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار مي شود متهم موظف است ظرف یک 
ماه از ابالغ حضور یابد پس از انقضاي مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد

402486/م الف دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 4 تهران 

احضار متهم 
در پرونده 14۵9-94 شعبه اول دادیاري ناحیه 4 رسالت   محمد امامقلي بموجب 
شکایت حسن عنبرستاني باتهام توهین ترک انفاق ضرب و جرح تحت تعقیب قرار 
دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم 
دسترسي به او طبق ماده 1۷4 ق آدک مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي و متهم 
ظرف مهلت یک ماه احضار مي شود متهم موظف است ظرف یک ماه از ابالغ حضور 

یابد پس از انقضاي مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد
402488/م الف     دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 4 تهران 

 احضار متهم 
در پرونده 29-9۵ شعبه اول دادیاري ناحیه 4 رسالت   علیرضا خرمني بموجب 
شکایت زهرا ناصري  باتهام ترک نفقه و توهین   تحت تعقیب قرار دارد با توجه 
به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسي به 
او طبق ماده 1۷4 ق آدک مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت 
یک ماه احضار مي شود متهم موظف است ظرف یک ماه از ابالغ حضور یابد پس 

از انقضاي مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد
402487/م الف     دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 4 تهران 

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

در پرونده کالسه 94099۸21۳۵10046۵     برای   سید جواد مدني فرزند سید 
افترا  و توهین  تحت تعقیب قرار  از حق و  باتهام قذف و ممانعت  الدین  جمال 
گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  مقررات مواد 11۵ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر 
انتسابی ظرف ۳0 روز در شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
402489/م الف بازپرس شعبه 1 دادسراي ناحیه 11 تهران   

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳9۵60۳16002002۷21هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم  زهره امینی  
باب  یک  در  غرب  گیالن  از  به شماره شناسنامه 12۳۳۳ صادره  فرزند  سهراب 
ساختمان مسکونی به مساحت 12۷،21 متر مربع پالک ۷ فرعی  از ۳ اصلی واقع 
در اسالم آباد غرب  بلوار معلم خ شهید صادقی کوچه بهروز قنبری شامل مبایعه 
وعدم  عرضی  اصالح  قانون  طبق  وزارعین  مالکین  سهم  در  واستقرار  عادی  نامه 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  .لذا  است  محرزگردیده  مالک  به  دسترسی 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵،09،0۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵،09،2۳

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

دادنامه 
دادگستری  انقالب  دادگاه  شعبه    92099۸2۸۸۳2024۳۷ کالسه  پرونده 

شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره 
متهم :آقای یاشار عارفی فرزند بهروز مجهول المکان  با وکالت آقای مهدی داود 

زاده بنشانی : اسالمشهر کوچه 11 پالک ۵ واحد ۳ 
اتهام : حمل و نگهداری تریاک و حشیش 

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای یاشار عارفی با وکالت آقای مهدی داود زاده , آزاد به لحاظ 
عدم دسترسی به او, دایربر مشارکت درحمل و نگهداری 124/۳00 کیلوگرم تریاک 
و 196/2۷ کیلوگرم حشیش , موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اسالمشهر , از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده واینکه 
از بدوتحقیقات متهم در دسترس نبوده وبه لحاظ نوع ومیزان جرم ومجازات به 
تکلیف قانونی برای وی وکیل تسخیری تعیین و وکیل او درمحاکمات حاضر و به 
دفاع از موکل خود نموده , دادگاه نیز با بررسی اوراق و محتویات پرونده , مالحظه 
می شود متهم موصوف با معرفی متهمان دیگر به نام های شاپور قبادی و جالل 
مرادی که مواد مخدر از آنان کشف وتوقیف گردیده , نامبرده به عنوان مشارکت 
در نگهداری مواد مخدر مذکور تحت تعقیب قرار گرفته است ودر خصوص انتساب 
بزه به او از ناحیه افراد مذکور دلیلی ارائه نشده است . اظهارات و اقاریر افراد مذکور 
برخود نافذ بوده و اثری بر دیگری ندارد وکیفر خواست صادره نیز فاقد دلیل اثباتی 
جرم است. لذا با تکیه بر حاکمیت اصل برائت به استناد ماده 4قانون آیین دادرسی 
کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری محسوب 
و در ظرف مهلت 20روز قابل فرجام در دیوان عالی کشور می باشد. م/الف 1۸۷1

شماره بایگانی شعبه : 940260  
فیض اله عظیمی – دادرس شعبه دادگاه انقالب اسالمشهر

دادنامه 
دادگستری  انقالب  دادگاه  شعبه    9۳099۸2۸۸2100619 کالسه  پرونده 

شهرستان اسالمشهر تصمیم نهایی شماره 9۵099۷2۸۸6۸0100۸ 
طی  قزلحصار  زندان  ربعلی  فرزند  محمدی  حمید  آقای   -1  : متهمین 
قرار9۳104۵2۸۸2100060 مورخ 1۳9۳/4/22 با وکالت خانم رویا اکبریان فرزند 

بهزاد به نشانی اسالمشهر خ باغ فیض ک یکم پ ۵۵ ط۳ واحد۵ 
علیزاده  یوسف  آقای  تسخیری  وکالت  با  المکان  مجهول  مدنی  محمد  آقای   -2
فرزند شکرعلی  به نشانی اسالمشهر – 20متری امام خمینی – بین کوچه دوم و 

چهارم – پالک 110 طبقه دوم 
اتهام ها : نگهداری آالت و ادوات استعمال , تریاک , حشیش و مواد روان گردان 

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای حمید محمدی , فرزند ربعلی , با وکالت خانم رویا اکبریان 
, ۳6ساله , بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه , دایر بر نگهداری 1۸عدد آالت و 
ادوات استعمال و نگهداری 11۵ گرم تریاک , 10 گرم حشیش ونگهداری 20۵گرم 
مواد روان گردان  2- محمد مدنی , آزاد به علت عدم دسترسی به او , با وکالت 
تسخیری یوسف علیزاده , دایر بر نگهداری 11۵گرم تریاک , 10 گرم حشیش و 
20۵ گرم مواد روان گردان , موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اسالمشهر , از توجه به بررسی اوراق و محتویات , شرح گزارش 
مرجع انتظامی , نتیجه حاصل از تحقیقات دادسرای عمومی و انقالب , صورتجلسه 
کشف و توزین مواد مخدر , نظریه آزمایشگاه تشخیص هویت در تعیین نوع مواد 
مخدر بخشی از مواد مخدر که آنرا از گروه مواد روان گردان ) متامفتامین ( اعالم 
نامبرده بزه  از منزل  اظهارات واقاریر صریح ومقرون به واقع و کشف مواد مخدر 
انتسابی به وی را محرز دانسته وبا انطباق عمل ارتکابی با بند 6ماده ۸ بند 2ماده 
۵ و ماده 20-۳۸ از قانون اصالح قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر وبا رعایت 
مواد 21۵-2۷-۳۸-۳۷ از قانون مجازات اسالمی , ردیف اول )محمدی ( را از بابت 
نگهداری مواد مخدر تریاک وحشیش به پرداخت پانزده میلیون ) 1۵/000/000 
( ریال جزای نقدی وتحمل هفتاد و چهار ) ۷4 ( ضربه شالق و از جهت نگهداری 
آالت و ادوات استعمال به تادیه پنج میلیون ریال جزای نقدی و از جهت نگهداری 
مواد  روان گردان به اعدام محکوم می نماید و با عنایت به اینکه سابقه موثری از 
وی اعالم نشده است و مواد مخدرنیز به مرحله فروش نرسیده واز جهت حفظ دماء 
مسلمین از جهت مجازات اخیر یک درجه تخفیف در مجازات پیشنهاد می گردد . 
اموالی که از طریق خرید و فروش مواد مخدر بدست آمده باشد اعالم نشده است 
؛  لذا مصادره اموال سالبه به انتفاع موضوع است و مواد مخدر مکشوفه نیز به نفع 
دولت ضبط می گردد . در خصوص اتهام آقای محمد مدنی دایر بر نگهداری مواد 
مخدر و آالت و ادوات استعمال مذکور قطع نظر از عدم حضور مشتکی عنه در 
مراحل تحقیق ودر جلسه دادرسی از توجه به دفاعیات وکیل او واینکه تعقیب او 
صرف اظهارات و اقاریر متهم دیگر پرونده بوده در این خصوص دلیل کافی ارائه 
نداده است و اقرار مقر بر علیه خود نافذ است واثری بر دیگری ندارد . با تکیه بر 
حاکمیت اصل برائت و ماده 4قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت او صادر و 
اعالم می گردد . رای صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت 20روز قابل فرجام در 

دیوانعالی کشور است . م/الف 1۸۷0  شماره بایگانی شعبه : 9۳06۳6 
فیض اله عظیمی – دادرس شعبه دادگاه انقالب اسالمشهر 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تکللیف  تعیین  قانون  مقررات  دراجرای  فرزندصالح  پورصالحی  عوده  آقای 
صدورسندمالکیت  تقاضای  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
به  مساحت1۷1/۵۸مترمربع  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 
کمربندی- درشادگان-جاده  خرمشهرواقع  پنج  بخش  پالک1۳9ناحیه2شادگان 
آن  به  مذکورنسبت  قانون  موضوع  هیات  ورای  احمررانموده  هالل  روبروی 
تبصره  لذاطبق  نیامده  عمل  به  تاکنون  اولیه  وتحدیدحدودپالک  صادرگردیده 
نامبرده  درخواست  الذکربنابه  فوق  الذکرتحدیدحدودپالک  فوق  ماده1۳-قانون 
بتاریخ9۵/9/2۸ ساعت9صبح  منتشرودرروزیکشنبه  تحدیدحدوداختصاصی  آگهی 
درمحل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهدآمد.بدینوسیله ازمالک ویانماینده قانونی 
وی ومجاورین وصاحبان حق دعوت بعمل می آیددروقت مقرردرمحل حضوربهم 
ازتاریخ  ارتفاقی طبق ماده20قانون ثبت  به حدودوحقوق  رسانند.واخواهی نسبت 
به  پذیرفته خواهدشد.ضمناباتوجه  تحدیدحدود،بمدت۳0روز  تنظیم صورتمجلس 
ماده)16و20( وتحدیدحدودموضوع  ثبت  تقاضای  به  واحده،اعتراض  تبصره2ماده 
ارائه،ظرف  محل  ثبت  اداره  خودراکتبابه  میتواننداعتراض  ثبت،معترضین  قانون 
قضایی  مراجع  ازطریق  دادخواست  تقدیم  وضمن  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
ساقط  وی  حق  نمایند،درغیراینصورت  ارائه  اداره  این  به  دعوی  طرح  وگواهی 

خواهدشد.   تاریخ انتشار:یکشنبه9۵/9/۷           شماره م.الف)1۳/11۳۸(
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شادگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
صبوری  مهلقا  خانم  خواهان   –  9۵10۵2 پرونده  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
گندیشمین فرزند معمر بطرفیت فرهاد عباسی فرزند اسمعلی دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی اردبیل به خواسته طالق به درخواست زوجه نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده اردبیل ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بروز 
چهارشنبه مورخه 9۵/10/۸ ساعت 9 صبح تعیین و بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواست کتبی خواهان و دستور دادگاه تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت از جرائد کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

در دادگاه حضور بهم رسانند.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اردبیل- ولی شیرزاده

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مریم روهنیا داراي شناسنامه شماره 1044۵ به شرح دادخواست به کالسه 
9۵0/۳۸۸ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالحمید مالمجیدی بشناسنامه شماره 20 در تاریخ 1۳9۵/۷/10 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : ……………………………………
نسبت  تهران  از  صادره   ۳942 شناسنامه  بشماره   1۳46 متولد  روهنیا  1-پرویز 

خواهرزاده متوفی
نسبت  تهران  از  صادره   ۸۸19 شناسنامه  بشماره   1۳49 متولد  روهنیا  2-علی 

خواهرزاده متوفی
نسبت  سراب  از  صادره   ۵۷ شناسنامه  بشماره   1۳۳9 متولد  روهنیا  ۳-فاطمه 

خواهرزاده متوفی
نسبت  از الهیجان  صادره  شناسنامه ۳۸4  بشماره  متولد 1۳4۳  روهنیا  4-گلناز 

خواهرزاده متوفی
۵-مریم روهنیا متولد 1۳۵6 بشماره شناسنامه 104۵۵ کد ملی 006۵224۳10 

صادره از تهران نسبت خواهرزاده متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
شعبه شوراي حل اختالف 57 کمالشهر

آگهی ابالغ اجرائیه
اسماعیل  به  بدینوسیله   – و 9۵00۳۸4  اجرائیه کالسه: 9۵00۳۸۳  ابالغ  آگهی 
و   40060۷9 گزارش  برابر  که  فوق  های  کالسه  پرونده  بدهکار  زاده  باالخان 
40060۷۸- 9۵/۸/۳ در آدرس: اردبیل فلکه علی سرباز شرکت گسیل ترابر شناخته 
نگردیده اید ابالغ میگردد که برابر دو فقره چک به شماره های 0462/612146- 
94/9/1۸ و 0462/61214۷- 94/11/4 بین شما و علی درخشان گوده کهریز به 
ترتیب مبالغ ۳0/000/000 ریال و 26/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه های فوق در این اجراء مطرح می باشد. لذا طبق 
ماده 1۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار 
روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  و  است  محسوب  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این 
کثیراالنتشار درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
اجرائی طبق  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  اقدام  خود 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

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

شهرستان اهواز
قانون  آنهادراجرای  کالسه  پرونده  که  اشخاصی  میگردد:اسامی  اعالم  بدینوسیله 
منجربه  اجرایی  نامه  آیین  یک  ماده  موضوع  اختالف  حل  های  درهیات  فوق 
پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  مزبور  برابرماده۳قانون  گردیده  صدوررای 
روزجهت اطالع عموم آگهی می شودتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت 
آنان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض 
مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف 
قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذ وبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.1-

ازآباده  صادره  شناسنامه614۷  فرزندمنوچهربشماره  محمدمحمدی  آقای/خانم 
مساحت4/20مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی2410469۵2۳نسبت 
پالک۵06تا۵1۷و4۵۸تا46۳و1و۵06/2و ازششدانگ  دانگ  ونیم  یک  از  قسمتی 
بنیادشهیدانقالب  صفحه۳00بنام  دردفتراول  خروجی  دواهوازاخبار  4۷۳/2بخش 
شناسنامه41۸۳صادره  بشماره  قربان  فرزندعلی  اسالمی.2-آقای/محمدرضاایزدی 
ازآباده کدملی2410449۷94نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 4/20مترمربع 
پالک۵06تا۵1۷و4۵۸تا46۳و1و۵06/2و4۷۳/2  ازششدانگ  دانگ  ازسه  قسمتی 
بخش دواهوازاخبارخروجی دردفتراول صفحه۳00بنام بنیادشهیدانقالب اسالمی.۳-
ازاصفهان  شناسنامه۳۸4صادره  بشماره  فرزندقاسمعلی  آقای/محمدگودرزی 
مساحت4/20مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی12910۷۳۳۷1نسبت 
یک ونیم دانگ ازششدانگ پالک۵06تا۵1۷و4۵۸تا46۳و1و ۵06/2و4۷۳/2بخش 

دواهوازاخبارخروجی دردفتراول صفحه۳00بنام بنیادشهیدانقالب اسالمی.
شماره  دوم:1۳9۵/9/۷  انتشارنوبت  اول:1۳9۵/۸/22تاریخ  انتشارنوبت  تاریخ 

م.الف:۵/۳۳49
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
خانم فاطمه ربیهاوی فرزند سبت دراجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی تقاضای صدورسند مالکیت نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۸9/6۳متر مربع قسمتی ازپالک24۵ناحیه16شادگان بخش 
پنج خرمشهر واقع درشادگان-کوی عبودی–کوچه غدیرخم-جنب مدرسه بوستان را 
نموده ورای هیات موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر گردیده و تحدید حدودپالک 
اولیه تا کنون به عمل نیامده لذا طبق تبصره ماده1۳-قانون فوق الذکر تحدید حدودپالک 
فوق الذکر بنا به درخواست نامبرده آگهی تحدید حدوداختصاصی منتشر و درروزدوشنبه 
به تاریخ 9۵/9/29ساعت9صبح درمحل وقوع ملک شروع و به عمل خواهدآمد بدینوسیله 
ازمالک ویانماینده قانونی وی ومجاورین وصاحبان حق دعوت به عمل می آید دروقت 
مقرردرمحل حضوربه هم رسانند،واخواهی نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی طبق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود،به مدت ۳0روزپذیرفته خواهدشد.
ضمنا با توجه به تبصره2ماده واحده ،اعتراض به تقاضای ثبت وتحدید حدودموضوع ماده 
)16و20(قانون ثبت ، معترضین میتوانند اعتراض خودرا کتبا به اداره ثبت مجل ارائه 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم وضمن تقدیم دادخواست ازطریق مراجع قضائی و 
گواهی طرح دعوی به این اداره ارائه نمایند در غیرصورت حق وی ساقط خواهد شد.تاریخ 

انتشار:یک شنبه 1۳9۵/9/۷شماره م الف:)1۳/11۳9( 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شادگان

نامگذاری چهارمین روز از هفته بسیج با عنوان »بسیج؛ انقالبی 
گری و کارآفرینی«، نشان از نقش موثر فرهنگ بسیجی در 
رفع چالش هایی دارد که فضای کنونی کسب وکار کشور را 
درگیر خود ساخته است؛ نقشی که در تحقق اهداف »اقتصاد 

مقاومتی« می تواند به شکلی ویژه یاری رسان باشد.
برای  که  بود  شعاری  کارآفرینی  و  گری  انقالبی  بسیج؛ 
بسیج  هفته  از  روز  چهارمین  یعنی  آذر  سوم  روزچهارشنبه 
تفکر  پیروان  همه  ناگسستنی  پیوند  یادآور  تا  شده  برگزیده 
و  گری  انقالبی  بسیج؛  شعار  باشد.  والیت  مقام  با  بسیجی 
زمینه  در  بسیج  نقش  اهمیت  بر  دوباره  تاکیدی  کارآفرینی، 
اشتغالزایی و کارآفرینی است چرا که از رهگذار فرهنگ و تفکر 
بسیجی می توان به بهبود و توسعه فضای کسب و کار کشور 

یاری رساند.
از آنجا که کارآفرینی موتور محرک رشد و توسعه در حوزه 
و  اجتماعی  های  عرصه  در  پیشرفت  همچنین  و  اقتصاد 
تحول  به  تواند  می  آن  فراگیری  و  گسترش  است،  فرهنگی 
و دگرگونی بنیادیِن »اقتصاد ملی« منجر شود. از این منظر، 
از ارزش های  نهادینگی فرهنگ و تفکر بسیجی که سرشار 
انسانی و معنوی است، این موتور را با ظرفیتی چند برابری به 
کار وامی دارد و کلیدی طالیی در حل مشکالت عرصه های 

مختلف از جمله عرصه اقتصاد و فضای کسب و کار است.
رهبر انقالب چندی پیش در یکی از دیدارهایش با کارآفرینان 
و  عبادت  نوعی  را  کارآفرینی  کشاورزی،  و  صنعتی  تولیدی، 
ارزش آفرینی خواند. کار و پرهیز از کاهلی و تنبلی و تالش 
برای کسب روزی حالل در آیات و روایات و آموزه های اسالمی 
نیز نوعی عبادت معرفی شده است. از این رو کارآفرینی را از 
دریچه نگاه دینی باید فرآیندی توصیف کرد که در آن با بهره 
گیری از نعمت های الهی می توان به تولید ثروت، ایجاد رفاه 
و آسایش جامعه همت گماشت؛ موضوعی که یکی از اهداف 

سازمان بسیج مستضعفین از زمان تاسیس آن است.
بسیج انقالبی طی سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی 
کارآفرینی،  در جهت  تواند  می  که  است  داده  نشان  همواره 
بازویی  همانند  خود  به  متکی  اقتصاِد  رشد  و  اشتغال  ایجاد 
جای  جای  در  تاکنون  کارآفرین  بسیِج  کند.  عمل  قدرتمند 
ایران با بهره گیری از فرصت ها، ظرفیت ها و توانمندی های 
موجود، اشتغالزایی کرده است. از این رو، همت گماردن برای 
تقویت این فرایند سازنده حتی می تواند مسیر اجرای اقتصاد 

مقاومتی را نیز هموار سازد. بنابراین شایسته است تا بسترهای 
قبل  از  بیشتر  هر چه  را  کارآفرینی  زمینه  در  بسیج  تحرک 

فراهم آورد.
تیرماه 1۳9۳،  در  کارآفرینی کشور  بسیج  کار مرکز  به  آغاز 
های  ظرفیت  شکوفایی  جهت  در  جلو  به  رو  و  نو  گامی 
کارآفرینی بسیج و در راستای حمایت و هدایت کارآفرینان 
علمی بوده است؛ مرکزی که با تفاهم چهارجانبه سازمان بسیج 
علمی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه  ای، شهرداری تهران 
و شرکت سرمایه  گذاری »اول سازان« به عنوان مجری طرح 
کردن  یکپارچه  هدف  با  مرکز  این  است.  کرده  کار  به  آغاز 
تاکنون  خصوصی،  بخش  تفکر  و  سرمایه  با  دولتی  امکانات 

توانسته اقدام های موثری در جهت اشتغالزایی انجام دهد.
از آنجا که اشتغالزایی یکی از محورهای مهم و در واقع نخسِت 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است و این روزها بحث های 
بسیاری در خصوص بسترها و راهکارهای الزم جهت تحقق 
در  مهم  نقشی  تواند  می  کارآفرینی  بسیج  است،  مطرح  آن 
با همت و یاری خود در مسیر بهبود  ایفا کند و  این عرصه 
اهداف  تحقق  جهت  موثر  اهرمی  جامعه،  اشتغال  وضعیت 

اقتصاد مقاومتی به شمار آید. 
بسیج کارآفرین که تاکنون به ایجاد هزاران شغل برای زنان و 
مردان به ویژه در نقاط محروم کشور همت گمارده است، با 
دست یازی به ارزش ها و اهداف اولیه نهاد مردمی بسیج بیش 
از گذشته در مسیر بهبود فضای کسب و کار نقش آفرین است. 
در این مسیر اگر بخش دولتی و دیگر نهادهای نظام، همگام 
با بخش خصوصی به حرکت درآیند می شود به آینده فضای 
آبادانی  و  پیشرفت  مسیر  در  و  بود  امیدوارتر  کشور  اشتغال 
گام های جدی تری برداشت. شکوفایی فضای کسب و کار 
به همت بازوهای مختلفی چون بسیج، بی شک به پیشرفت 
اقتصاد و بی نیازی اقتصادی کشور منجر خواهد شد و هدف 
اصلی اقتصاد مقاومتی را که همانا رسیدن به اقتصادی درونزا 
و متکی به ظرفیت های داخلی است محقق خواهد ساخت. 
در این مسیر، حفظ روحیه بسیجی و کوتاه نیامدن در برابر 
موانع و مشکالت راهگشا است و همزمان زمینه های دلگرمی و 
همیاری بیشتر مردم با بسیج را نیز فراهم می سازد. از این رو، 
بی تردید همکاری عموم نهادها و مردم برای تحقق شعارهایی 
چون بسیج؛ انقالبی گری و کارآفرینی، ما را به اجرای اهداف 

اقتصاد مقاومتی نزدیکتر می سازد.

از  تبلیغات و پس  اظهارات ترامپ در دوران 
در  که  دهد  می  نشان  انتخابات  در  پیروزی 
سیاست های او، هژمونی اقتصادی بر هژمونِی 
دیگر حوزه ها اولویت دارد تا جاییکه وی در 
این راستا خواهان کناره گیری ایاالت متحده 
پیمان  و  المللی  بین  های  سازمان  برخی  از 

های نظامی شده است.
که  است  کشورهایی  از  یکی  متحده  ایاالت 
منافع ملی آن نه محدود به مرزهای سرزمینی 
بلکه هزاران کیلومتر فراتر از آن، از خاورمیانه 
به  و  گیرد  می  بر  در  را  جنوبی  آمریکای  تا 
منافع  فراخور  به  و  موضوع  همین  اقتضای 
های  نامه  پیمان  و  ها  توافقنامه  دارای  خود 
بین المللِی دو جانبه و چند جانبه اقتصادی، 
با   ... و  محیطی  زیست  نظامی،  سیاسی، 
بسیاری از کشورهای جهان است. عضویت در 
پیمان  )دبلیو.تی.او(،  جهانی  تجارت  سازمان 
ناتو، توافقنامه زیست محیطی پاریس، پیمان 
)تی  آرام  اقیانوس  فرا  نفتا، شراکت  بازرگانی 
پی پی( نمونه هایی از عضویت این کشور در 
سازمان های مختلف بین المللی و جهانی به 
گفت  توان  می  باره  این  در  روند.  می  شمار 
که این عضویت، افزون بر اهداف تعریف شده 
ی اولیه در سازمان ها و پیمان های مذکور، 
شیوه ای برای گسترش ِاعمال نفوذ و قدرت 

بیشتر این کشور در جهان است.
کلینتون«  نامزدی»هیالری  زمانیکه  از  اما 
و  ها  دمکرات  جبهه  از  ترامپ«  »دونالد  و 
انتخابات  در  رقابت  برای  جمهوریخواهان، 
شد؛  نهایی  آمریکا   2016 جمهوری  ریاست 
مواضع  و  تر  گسترده  انتخاباتی  تبلیغات 
نامزدها در خصوص مسائل مربوط به سیاست 
داخلی و خارجی ایاالت متحده نیز مشخص 
جمهور  رییس  ترامپ،  که  طوری  به  شد  تر 
خود  انتخاباتی  درتبلیغات  آمریکا  منتخب 
مدام درباره کناره گیری آمریکا از پیمان های 
زیست  حتی  و  بازرگانی  و  سیاسی  نظامی، 

محیطی شعار می داد.
ترامپ  نیز،  انتخابات  در  پیروزی  از  پس 
زمینه  این  در  خود  موضع  بر  همچنان 
پافشاری می کند. وی پیش از انتخابات گفته 
بود که توافق پاریس را در مورد آب و هوا لغو 
و »آژانس حفاظت از محیط زیست« را منحل 
خواهد کرد. پس از پیروزی در انتخابات نیز 
در ادامه شعار های انتخاباتیش گفت که در 
اش  جمهوری  ریاست  آغاز  از  روز  نخستین 
شراکت  گیری]پیمان  کناره  برای  خود  قصد 
کشورهای  سران  اطالع  به  را  فرااقیانوسی[ 

عضو خواهد رساند.
به  دارد  نگاهی  گزارش  این  پیوند  همین  در 
مهمترین مواضع دونالد ترامپ، رییس جمهور 

منتخب ایاالت متحده که در بازه زمانی اول 
فروردین تا پایان آبان 9۵ مطرح شده است.

فرانسه«  »رادیو  خبری  تارنمای  گزارش  -به 
ترامپ گفت که توافق پاریس را در مورد آب 
و هوا لغو و »آژانس حفاظت از محیط زیست« 
را منحل و از پرداخت میلیاردها دالر کمک 
پیش بینی شده کشورش به سازمان ملل در 
خودداری  هوا  و  آب  تغییر  با  مبارزه  زمینه 

خواهد کرد.
ترامپ  تایمز«،  روزنامه»نیویورک  نوشته  -به 
مورد  در  پاریس  توافقنامه  که  است  گفته 
به  گذشته  سال  دسامبر  که  جوی  تغییرات 
تصویب رسید را انکار خواهد کرد و در نتیجه 
بی خیال نقش رهبری آمریکا در رسیدگی به 

بزرگ ترین تهدید علیه بشریت خواهد شد.
حضور در ائتالف ناتو به ضرر آمریکا است

-به گزارش روزنامه »واشنگتن  پست«، دونالد 
این  تحریریه  از  بازدید  جریان  در  ترامپ 
به  را  ناتو  ائتالف  در  آمریکا  حضور  روزنامه 
آمریکا خواند و خواستار کاهش حضور  ضرر 

کشورش در این ائتالف شد.
آمریکا  افزود:  ترامپ  از  نقل  به  روزنامه  این 
تقویت زیرساخت های  باید منابعش را صرف 
خود کند و تامین مالی هزینه های کشورهای 
عضو ناتو را متوقف کند... احتماالً روی حباب 
نشسته ایم و این حبابی است که اگر بترکد، 
را  کشورمان  مجبوریم  بود.  فاجعه بارخواهد 

بازسازی کنیم.
-خبرگزاری »رویترز« نیز با اشاره به اظهارات 
ترامپ در کازار انتخاباتیش در شهر »راسین« 
نوشت:  وی  از  نقل  به  ویسکانسین،  ایالت 
مناسب  »سهم  ناتو  در  پیمانانی  هم  چنین 
پیمانانی  هم  چنین  پردازند.«  نمی  را  خود 
باید برای کاستی های گذشته سهم خود را 

بپردازند یا از ائتالف خارج شوند. 

-به گزارش خبرگزاری» فرانسه«؛ ترامپ ناتو 
و  گرفت  سخره  به  نامیدن،  »منسوخ«  با  را 
پیمان  این  بودجه  بیشترین  آمریکا  اینکه  از 
انتقاد  قرار می دهد،  را مورد پوشش  نظامی 

کرد.
-روزنامه »نیویورک تایمز« در گزارش دیگری 
جمهوری  نامزد  ترامپ«  »دونالد  نوشت: 
جمهوری  ریاست  آتی  انتخابات  در  خواهان 
اعضای  با  کشورش  دفاعی  همکاری  آمریکا 
را  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان 
واشنگتن  قبال  در  آنها  تعهد  به  مشروط 
ائتالف  این  های  کمک  نخست  وی  دانست. 

به آمریکا را ارزیابی خواهد کرد. 
به نوشته این روزنامه؛ ترامپ با تاکید دوباره 
اش  سختگیرانه  ناسیونالیستی  مواضع  بر 
آمریکا  پیمانان  هم  چگونه  که  کرد  تشریح 
گرفتن  برعهده  به  مجبور  را  سازمان  این  در 
هزینه های دفاعی ای خواهد کرد که به زعم 
وی واشنگتن طی دهه ها متحمل شده است. 
نیویورک تایمز همچنین افزود: ترامپ درباره 
هشدار  اقدامات  تایمز  نیویورک  که  آنچه 
بالتیک  کشورهای  حوزه  در  مسکو  دهنده 
جدیدترین  و  لتونی(  و  )استونی،لیتوانی 
روسیه  اگر  توصیف کرده، گفت:  ناتو  اعضای 
کمک  درباره  کند،  حمله  کشورها  این  به 
تصمیم  پیمانانش  هم  به  واشنگتن  احتمالی 
از  پس  کمکی  کرد.چنین  خواهد  گیری 
تعهدات  به  ناتو  اعضای  کردن  عمل  ارزیابی 

شان در قبال آمریکا خواهد بود.
تهدید به خروج آمریکا از سازمان 

جهانی تجارت
ترامپ  »رویترز«،  خبرگزاری  نوشته  به   -
تاکید کرد که توافق های تجاری چند ملیتی 
دوجانبه  های  توافق  جایش  به  و  حذف  را 

که  داد  وعده  وی  کرد.  خواهد  منعقد  را 
دیگر  کشورهای  در  که  هایی  شرکت  با 
و  کنند  می  ایجاد  شغلی  های  فرصت 
سپس محصول را به خود آمریکا صادر می 

کنند، برخورد می کند.
عنوان  به  را  خود  ترامپ  افزود:  رویترز 
سنتی  سیاستمداران  برای  جایگزینی 
معرفی کرد و گفت که رویکردهای جدید 
خواهد  کار  به  بغرنج  مسائل  برای حل  را 

گرفت.
ترامپ  »اکسپرس«؛  روزنامه  گزارش  -به 
توافقنامه  و  جهانی  تجارت  سازمان  از 
تجارت آزاد آمریکای شمالی نیز به عنوان 
است.  کرده  انتقاد  آمیز«  فاجعه  »مسائلی 
سازمان  مخالفت  صورت  در  گفت  وی 
جهانی تجارت )WTO( با طرح وی برای 
بازنگری تعرفه های گمرکی، رای به خروج 

آمریکا از این سازمان خواهد داد. 
های  کمپین  در  ترامپ  نوش:  اکپرس 
انتخاباتی اش وعده داده که اگر رئیس جمهور 
شود توافق هایی را که به ضرر آمریکایی ها 

باشد، امضا نخواهد کرد.
به نوشته این روزنامه؛ وی با اشاره به دیدارش 
و  با کارگران کارخانه هایی که تعطیل شده 
اقشاری که به دلیل توافقات تجاری ناعادالنه 
آمریکا آسیب دیده اند، گفت: این افراد مردان 
که  هستند  کشورمان  شده  فراموش  زنان  و 
بود.  نخواهد  بلندمدت  آنها  فراموشی  البته 
دیگر  اما  هستند  کوش  سخت  افرادی  اینها 

صدایی ندارند و من صدای آنها خواهم بود.

مواضع ترامپ درباره شرکت های 
آمریکایی

-روزنامه»اکسپرس« به نقل از ترامپ نوشت: 
آن دسته از شرکت های آمریکایی که فعالیت 
های  مرز  از  خارج  به  را  شان  تولیدی  های 
بر  مالیات  مشمول  کنند،  منتقل  آمریکا 
واردات تا ۳0 درصد قیمت کاال خواهند شد.

»آسوشیتدپرس«،  خبرگزاری  گزارش  -به 
دستیابی  برای  وی  تالش  که  گفت  ترامپ 
بیرون  برای  فرصتی  و  جنبش  مقام،  این  به 
مالی  از چنگ کمک کنندگان  آوردن دولت 
ثروتمند و صاحبان منافع ویژه و بازگرداندن 
قدرت به مردم آمریکاست که یک بار در طول 

زندگی به دست می آید.
سراسر  به  گذشته  ماه   1۷ ظرف  گفت:  وی 
کشور سفر کردم و با انسان های شگفت آوری 

مالقات داشتم
امید این مردم، امید من و رویاهایشان، رویای 

من شده است.

ترامپ و تهدید به انکار توافق های بین المللی آمریکابسیِج کارآفرین؛ بازوی یاری رساِن تحقق »اقتصاد مقاومتی«
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صندلی ها ی خالی دانشگاه 
نشانه چیست؟!

é حبوبه اشرفی پیمان
در خبرهای چند روز قبل شنیدیم که امسال یک 
میلیون و ۷00 هزار از صندلی های دانشگاه ها خالی 
مانده است . این آمار گویا چند مسئله است ؟ یکی 
رشد قارچ گونه دانشگاه ها و موسسات عالی است، 
از دولت نهم دانشگاه های دولتی و غیر دولتی روز 
پاسخگویی جمعیت  تا شاید  روز رشد کردند  به 
جوان ایران باشند، هر ساله شاهد فارغ التحصیلی 
دانشجویان  زیادی در رشته های مختلف از همین 
دانشگاه ها هستیم مهندسان و پزشکان بیکار که به 
هر ریسمانی دست می زنند تا کاری مناسب با اسم 
و رسمشان داشته باشند .در پی همین  بی برنامگی 
عده ای بار سفر را بسته و برچسب فرار مغزها را 
بر پیشانی خود مهر می کنند .ضربه  کنونی این 
صندلی های خالی بیشتر برپیکر دانشگاه ها ی غیر 
دولتی و پردیس های پولی است  که با کمبود شدید 
دانشجو مواجه اند.تقاضا دانشجو و کمبود دانشجو! 
باید به گونه ای از ورشکستگی دانشگاه ها جلوی 
گیری کنند در این میان مجبور به پذیرش دانشجو 
بدون آزمون هستند این خود مسئله و دردی بزرگ 
برای آینده  کشور است؛ همان مهندسان و پزشکانی 
به  نه  اند،  به واسطه پول وارد دانشگاه شده  که  
واسطه دانش وآگاهیشان پس باید منتظر ریزش 
قسمتی از مترو ، فرونشست ساختمان و اشتباهات 
و خطاهای پزشکی باشیم چرا که خانه از پای بست  
ویران است. به تازگی سایت معتبر »نیچر« اعالم 
کرده است برخی از اساتید مقاله های دیگران را به 
نام خودشان ثبت می کند و مشخصات ۵۸ مقاله 
مسروقه را ارائه دادند. این بار رسوایی درسطح  بین 
المللی بوده .شاید دلیل دیگر  صندلی های خالی، 
استادان تو خالی باشند . ماجرای صندلی های خالی 
و مقاله های مسروقه حیثیت و اعتبار نظام آموزشی 
را نشانه رفته است امیدوارم تمام دستگاهها ونهادها 

به کمک نظام آموزشی  بیایند.

رشید زنان 
 در هر ورق از تاریخ ایران وجود دارند

سازمان  های  استان  هماهنگی  و  انسانی  منابع  توسعه  معاون 
زنیم  می  ورق  را  ایران  تاریخ  وقتی  گفت:  کشور  بودجه  و  برنامه 

در هر ورق آن، نام یک زن رشید را می بینیم.
و  انساني  منابع  توسعه  معاون  اربابی،  زهرا  زمان  پیام  گزارش  به 
این   : گفت  بودجه کشور  و  برنامه  سازمان  هاي  استان  هماهنگي 
سازمان از برگزاري این کنگره به جد حمایت مي کند. این رویداد 
ودیگر جمهوری  ریاست  وخانواده  زنان  امور  معاونت  همکاری   با 
برای  بیشتری  امید  زنان  به  کردکه  خواهد  تالش  ها  وزارتخانه   
با  بدهد. همچنین  و سیاسی  مدیریتی  مناصب  در  پررنگتر  حضور 
حضور زنان موفق و ارائه تجربیات آنان به منظور تالش بیشتر در 
راهکارهایی  و  تدابیر  بانوان،  نفس  به  اعتماد  و  افزایش خودباوری 

است. اندیشیده شده 
عضو شورای عالی کنگره زنان موفق ایران، ادامه داد:  دولت تدبیر 
و امید نگاه ویژه اي به جایگاه زنان و ارتقاء آن دارد و این جایگاه 

در این دولت بهتر شده وامیدواریم بهتر هم شود. 
تخصصی  های  پنل  برگزاری  با  کنگره  این  کرد:  خاطرنشان  وي 
مدیریتي  عرصه  با  زنان  شود  مي  موجب  آموزشی  های  کارگاه  و 
و  شوند  آشنا  المللی  بین  تعامالت  و  سیاسی  مشارکت  رهبری،  و 
افزایش  چون  زمینه¬هایی  در  عرصه،  این  صاحبنظران  همچنین 
حوزه  در  کشور  بانوان  استعدادهای  و  توانمندی¬ها  به  اعتماد 
و  ملی  سطوح  در  موفق  مدیر  بانوان  تجربیات  انتقال  مدیریتی، 

به اشتراک مي گذارند . نیز  المللی  بین 
نقش  کسی  ایران،  تاریخ  طول  در  هیچگاه  کرد:  تصریح  اربابي 
و  اجتماعی  وقایع  رویدادها،  در  را  زنان  پنهان  و  آشکار  تاثیر  و 

است. نگرفته  نادیده  سیاسی 
هر  در  زنیم،  می  ورق  را  ایران  تاریخ  وقتی  کرد:   اضافه  وي 
هم  این صورت  به  بینیم. پس  می  را  رشید  زن  یک  نام  آن  ورق 
مانع  مردان  برخی  یا خود خواهی  و  مرد ساالر  که جامعه  نیست 

باشد. پیشگامی و رشادت زنان شده 
و  دانست  را  زن  به  نگاه  نوع  این  ارزش  بایستی  کرد:   تاکید  وي 
رفتارهای  در  تغییر  موازات  به  البته  نراند.  چوب  یک  با  را  همه 
به  نیاز  ساالرانه،  مرد  تفکر  سطح  کاهش  و  مردان  اجتماعی 

بازنگری برخی قوانین و اصالح آنان نیز احساس می شود.
بانوانی که قصد دارند درآینده حضور  وی در ادامه گفت: از همه 
این  باشند،  داشته  و سیاسی کشور  مدیریتی  مناصب  در  فعالتری 

باشد. تازه می  نگاهی  و  برای کسب تجربیات  کنگره فرصتی 
با  توانند  گرامی  پژوهشگران  و  مندان  عالقه  کرد:  اعالم  اربابي 
روی  پیش  موانع  شناسایی  جمله  از  کنگره  محورهای  به  توجه 
موانع  بررسی  اجرایی،  دستگاه  در  بانوان  مدیریتی  آفرینی  نقش 
های  بخش  در  کشور  بانوان  حضور  عدم  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
در  بانوان  حضور  افزایش  جهت  راهکارهایی  شناسایی  مدیریتی، 
بخش های مدیریتی، شناسایی فرصت و تهدیدها در عرصه حضور 
برای شرکت  را  خود  مقاالت  و...،  مدیریتی  های  بخش  در  بانوان 
 www.topwomeni.irدر این کنگره از طریق پایگاه اینترنتی
اطالعات  بکسب  مندان  عالقه  نمایند.  ارسال  کنگره،  دبیرخانه  به 
با شماره  یا  و  مراجعه  اینترنتی کنگره  پایگاه  به  میتوانند  تکمیلی 
تماس حاصل   021-۳6621۳1۸-9 4-۳۳69909۳-021و  های 

نمایند.

نازایی زوجین  مهم  ترین علل 

مهم ترین  سن،  اینکه  به  اشاره  با  زایمان  و  زنان  متخصص  یک 
در جوامع  متعددی  عوامل  است، گفت:  زوجین  نازایی  در  فاکتور 
امروزی باعث کاهش میزان تولد و باروری شده است که از جمله 
با  فرزنددارشدن  به  تمایل  دیرهنگام،  ازدواج  به  می توان  آن ها 

... اشاره کرد. تاخیر، افزایش سن، عوامل محیطی و 
کرد:  عنوان  مطلب  این  بیان  با    ، سیدحسینی  رباب  دکتر 
باعث  الکل  و  قلیان  ویژه  به  و  سیگار  مخدر،  مواد  سوءمصرف 
مواجهه  همچنین  می شود.  مرد  و  زن  در  باروری  کاهش 
طریق  از  احتماال  سیگار  است.  موثر  نیز  دخانیات  با  غیرمستقیم 
در  جهش  و  تخمدان  ذخیره  کاهش  تخمک گذاری،  در  اختالل 

گامت در کاهش باروری نقش دارد.
زندگی،  سبک  به  می توان  محیطی  عوامل  جمله  از  افزود:  وی 
چاقی و اضافه وزن در زنان که منجر به اختالل قاعدگی، کاهش 
می شود،  نوزادی  و  بارداری  عوارض  و  سقط  افزایش  بارداری، 
شدن  غیرطبیعی  باعث  نیز  مردان  در  چاقی  کرد.  اشاره 

می شود. باروری  بر  نامطلوب  اثر  و  منی  مایع  پارامترهای 
بارداری  به  زوجین  رسیدن  در  ناتوانی  سیدحسینی،  گفته  به 
گویند.  نازایی  را  جلوگیری  بدون  نزدیکی  سال  یک  از  بعد 
مثلی  تولید  کارایی  اما  نیستند،  عقیم  که  زوجین  برخی  در 
 )sub fertility( باروری  کم  عبارت  دارند،  ضعیف تری 

است. مناسب تر 
10تا  شده،  اعالم  آمارهای  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  عنوان  هستند،  ناباروری  مشکل  دارای  زوجین  درصد   1۵
تا  و  می رسد  اوج  به  سالگی   24 تا   20 سنین  در  زنان  باروری 
به  آن  از  بعد  و  دارد  اندکی  نسبی  کاهش  سالگی   ۳0 تا   ۳2
افزایش  با  دیگر  طرف  از  می یابد.  کاهش  رونده ای  پیش  شکل 
کاهش  مردان  در  می یابد.  افزایش  نیز  جنین  سقط  احتمال  سن، 
سالگی   4۵ تا   40 سنین  از  بعد  معموال  سن،  به  وابسته  باروری 

می افتد. اتفاق 
این متخصص زنان و زایمان، مواجهه با برخی ترکیبات در صنعت 
چاپ و رنگ، مواجهه طوالنی با گرما و فلزات سنگین را از جمله 
عوامل شغلی و محیطی دانست که اثرات مخرب بر باروری دارند.
درصد   40 تا   20 در  تخمدانی  عملکرد  اختالل  کرد:  عنوان  وی 
زوج  در  بیشتر  که  است  زوجین  ناباروری  علل  جمله  از  موارد 
 ۳0 نیز  صفاق  و  لوله ای  بیماری های  است.  شایع  جوان  های 
و  جوان  زوجین  در  که  می دهند  تشکیل  را  علل  درصد   40 تا 
تا   ۳0 هم  مردانه  فاکتورهای  دارد.  مشابهی  نسبتا  شیوع  مسن 
شایع تر  مسن  زوج های  در  و  می شود  شامل  را  موارد  درصد   40
علت  زوجین  از  درصدی  در  نازایی  بررسی های  از  پس  است. 
نشده  توجیه  نازایی  گروه  این  به  که  نمی شود  یافت  آشکاری 
ناشایع  نسبتا  علل  جمله  از  رحمی  بیماری های  می شود.  اطالق 
از  بعد  زوجین  بررسی  در  گفت:  هستند.سیدحسینی  ناباروری 
بررسی های  اولیه و  آزمایشات  شرح حال گیری و معاینه فیزیکی، 
و  تخمدانی  وضعیت  بررسی  سپس  می شود.  انجام  نازایی 
و  هورمونی  آزمایش های  حال،  شرح  براساس  تخمک گذاری 

می شود. انجام  واژینال  سونوگرافی 
روش های  رحم،  و  رحمی  لوله های  بررسی  برای  افزود:  وی 
به  می توان  آن ها  جمله   از  می شود.  گرفته  کار  به   مختلفی 
سونوهیستروگرام،  واژینال،  سونوگرافی  هیتروساینوگرافی، 
و  تشخیص  در  مهم  اقدامات  از  که  الپاراسکوپی  و  هیستروسکویا 

نازایی است، اشاره کرد. درمان 
باال،  توصیه کرد: در صورت سن  به زوجین  نازایی  این متخصص 
کردن  مطرح  به جای  زودرس،  یائسگی  یا  نازایی  موارد  وجود 
انجام درمان های  اقوام و همسایگان که منجر به  با  مشکالت خود 
با  می شود،  زیادی  زمان  رفتن  دست  از  و  مضر  حتی  و  موثر  غیر 
امر  این  که  کنند  پیگیری  مربوطه  متخصصان  به  مراجعه سریع تر 
بهتر  پاسخ درمانی  و  و هزینه ها  استرس  باعث کاهش  در مجموع 

خواهد شد.

خبریک لحظه مکث در زمان 

باید  اینکه  بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تغییر بینش و نگاه را نسبت به مدارس ایجاد 
بیفتد  اتفاق  نگاه  تغییر  این  باید  گفت:  کنیم 
که در مدارس اولویت با »پرورش« است و اگر 
به  خود  هم  »آموزش«  شود،  درست  پرورش 

خود شکل می گیرد.
زمان،  پیام  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در همایش 
دیده بیدار که در کانون پرورش فکری کودکان 
هفته  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  نوجوانان  و 
حسن  امام  پیامبر)ص(،  رحلت  ایام  با  بسیج 
کرده  پیدا  تقارن  رضا)ع(  امام  و  مجتبی)ع( 
است گفت: همچنین باید از عالم فقید آیت ا... 
موسوی اردبیلی یاد کنیم که آموزش و پرورش 

مرهون تالش ایشان از سالیان دور است.
وی افزود: تعلیم و تربیت و آموزش در کانون 
توجهات مستمر ایشان بود، از قبل انقالب در 
خدمت ایشان بودم و دغدغه ایشان را می دانم 
پرورش  و  آموزش  معتقدم که  این جهت  از  و 
با  پرورش  و  آموزش  است.وزیر  ایشان  وامدار 
عشق  مدرسه  درستی  به  را  بسیج  اینکه  بیان 
و  است  عشق  مدرسه  بسیج  گفت:  نامیده اند 
دو  دویدن  آموختن  پی  در  و  زیستن  عاشقانه 
و  رشد  به  را  جامعه  می تواند  که  است  پایه ای 
نیز  پرورش  و  آموزش  در  و  برساند  بالندگی 

می تواند نقش اساسی بازی کند.
نامگذاری  علت  داد:  ادامه  آشتیانی  دانش 
هفته ای به نام بسیج این است که خودمان را 
دهیم.  قرار  تحلیل  و  تذکر  مورد  منظر  این  از 

پیروزی بر استکبار در سالهای گذشته و دوران 
دفاع مقدس در سایه خصوصیات رزمندگان ما 
رخ داده است و این خصایص باید همیشه و در 
ما در هر مسوولیتی  برای تک تک  همه سال 
مورد توجه باشد تا همانند آنها در راه انقالب 
اولین  افزود:  کنیم.وی  عرضه  را  خدماتی 
دفاع  دوران  در  بخصوص  بسیجی ها  ویژگی 
در  بسیجیان  است.  دینداری  و  تدین  مقدس، 
دوران دفاع مقدس قبل از عملیات هرکدام در 
گوشه ای با خداوند راز و نیاز می کردند و این 
و  توکل  داشتند  که  خلوصی  و  خدا  با  ارتباط 
اعتماد به نفسی ایجاد می کرد که دهها نفر را 
از سر راه خود بر می داشتند و ما معلمان باید 
توجه به این مسئله داشته باشیم که بچه ها را 

با خدا آشنا کنیم.دانش آشتیانی با بیان اینکه 
است  ایثار  و  خودگذشتگی  از  بعدی  ویژگی 
عنوان کرد: بسیجیان در راهی که پرخطر بود 
از همدیگر سبقت می گرفتند. این خصوصیات 

و روحیه باید در جامعه ما زنده باشد.
ادامه داد: مسئله مهم  وزیر آموزش و پرورش 
روز  تا  است.  بسیجی  بودن  مدار  اخالق  دیگر 
نمی  خودم،  آموزان  دانش  از  یکی  شهادت 
دانستم فرمانده است و هربار از جبهه می آمد 
و از او می پرسیدم نمی گفت که آنجا فرمانده 
است. او بی تکبر و بی ریا بود. باید خلوص نیت 

و صداقت درگفتار و رفتار داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در جامعه امروز بسیار به اخالق 
نیاز داریم. از همه تفکرات در دوران جنگ در 

جهت  در  و  داشتند  وحدت  و  بودند  هم  کنار 
دفاع از نظام ایثار و گذشت داشتند؛ اکنون هم 
نیازمند وحدت هستیم و در زمانی زندگی می 
کنیم که اطراف ما در ناامنی هستند و وحدت 
کنیم  اقتدار عمل  با  باعث می شود  امت  میان 
که الزمه آن حفظ همین روحیه بسیجی است.
ناپذیری  خستگی  به  پرورش  و  آموزش  وزیر 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  رزمنده  بسیجیان 
نهادینه شود.  ما  در وجود همه  باید  خصایص 
بیاموزیم.  را  خصوصیات  این  باید  مدارس  در 
تا  است  همین  تربیت  و  تعلیم  اصلی  هدف 
بتوانند در آینده انسانهای کارآمد و کارآفرینی 
شهدا  هفته  خودم  مدارس  در  هرسال  باشند. 
برگزار می کنیم و می گوییم اینها فلسفه تعلیم 
و تربیت است. باید تغییر بینش و نگاه را نسبت 
پرورش  اولویت  که  کنیم  ایجاد  مدارس  به 
هم  آموزش  شود  درست  پرورش  اگر  و  است 
اینکه  بیان  با  گیرد.وی  می  شکل  خودبخود 
فداکارانه  زندگی  نوعی  و  فرهنگ  یک  بسیج 
دغدغه  نوعی  بسیج  گفت:  است  ایثارگرانه  و 
مندی و نوعی ساده زیستن و بی ادعایی است. 
داشته  حرف  فردا  و  امروز  برای  باید  بسیجی 
همه  در  باید  بسیج  کند.  تربیت  الگو  و  باشد 
عرصه ها با رفتار خود خلق معنا کند و همه جا 
در بینش، روش و ارزش، در آزادگی و فروتنی، 
معرفت  و  دانش  کسب  فروتنی،  و  صدر  شرح 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  های  سرمایه  باالبردن 
تعمیم مدرسه عشق  و  در یک کالم گسترش 

سرمشق باشد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:

پرورش اولویت کاری مدارس کشور

کم کاری دستگاه های اجرایی در 
رویارویی با آلودگی هوا

از  تهران  شهر  شورای  زیست  محیط  کمیته  رییس 
گالیه  هوا  آلودگی  عمده  دالیل  به  مسووالن  بی توجهی 
کمیته  کارشناسی  جلسه  به  اشاره  با  حقانی  کرد.محمد 
هوای  آلودگی  موضوع  با  شهر  شورای  زیست  محیط 
پایتخت در فصل سرد سال برگزار شد، گفت: شهر تهران 
هستند.  عمده  آسیب  دو  گرفتار  روزها  این  شهروندان  و 
به گونه ای که مردم این کالنشهر با آلودگی هوا و آثار بر 
جای مانده آن دست و پنجه نرم می کنند و در عین حال 
چاره ای ندارند جز اینکه با وضعیت نابسامان ترافیک که 
همزمان با بارش برف و باران و لغزندگی خیابان ها به  اوج 

خود می رسد کنار بیایند.
وی با بیان اینکه احصاء کم کاری دستگاه های اجرایی که 
در رویارویی با آلودگی هوا کوتاهی کردند ضرورت دارد، 
گفت: روشن است آلودگی هوا حاصل چه فرآیندی است 
هوا  آلودگی  از  زیادی  بخش  که  می دانند  مردم  البته  و 
انجام  جای  به  که  است  دستگاه هایی  کم کاری  محصول 

وظایف قانونی خود توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.
بیان  با  تهران  شهر  شورای  زیست  محیط  کمیته  رییس 
اینکه افزایش بارگذاری در شهر تهران و متراکم تر کردن 
جمعیت این شهر پر تراکم باعث شده که مردم برای رفت 
و آمد در این شهر هر روز ده ها کیلومتر پیمایش کنند، 
گفت: متاسفانه مسووالن برای حل مشکالت آلودگی هوا، 
دالیل اصلی را فراموش کرده و به فرعیات چسبیده اند، به 
بی رویه سوخت های  استفاده  و  زیاد  پیمایش  که  گونه ای 

فسیلی از جمله دالیل عمده آلودگی هواست.

افزایش 2 برابری سرپناه برای 
معتادان خیابانی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همزمان با سرد شدن 
هوا در نظر داریم ظرفیت سرپناه و شلترهای نگهداری از 

معتادان بی سرپناه و خیابانی را دو برابر کنیم.
بهزیستی  سازمان  کرد:  اظهار  بندپی  محسنی  انوشیروان 
به دنبال افزایش ظرفیت مراکز نگهداری معتادان خیابانی 
است که با دوبرابر شدن این مراکز، وضعیت نگهداری از 

این افراد بهتر می شود. 
وی ادامه داد: رویکرد درمانی و توانبخشی را هم در این 
این  شلترها خواهیم داشت و هدفی که دنبال می کنیم 
است که تیم کارشناسی و مددکاری را در این سرپناهها 

مستقر کنیم تا این معتادان توانمند شوند.
خدمات،  ارایه  و  پذیرش  همچنین  گفت:  محسنی 
به  اجتماعی  مددکاری  و  جامعه شناسی  روانپزشکی، 
به مدت  اقامتی و  به صورت  اعتیاد  برای درمان  معتادان 
چهار تا 6 ماه در چهار مرحله شامل آشنایی به مدت 2 
هفته، درمان به مدت سه ماه، ترخیص تدریجی به مدت 
دو ماه ونیم و پس از آن پیگیری به مدت شش ماه انجام 

می شود. 
برای  علمی  شیوه  به  معتادان  اقامتی  درمان  افزود:  وی 
درمان مسائل رفتاری، هیجانی و خانوادگی دنبال می شود.

توانمندسازی  بر  تأکید  با  رئیس سازمان بهزیستی کشور 
این افراد گفت: تفاهم نامه ای به این منظور با سازمان فنی 
وحرفه ای داریم و زمینه کار و اشتغال  برای این افراد را نیز 

به 1۵ درصد افزایش داده ایم.

قاچاقچی های فرهنگی
 زیر ذره بین پلیس

با  برخورد  و  رصد  از  ناجا  اجتماعی  معاون  و  سخنگو 
عرضه کنندگان محصوالت فرهنگی قاچاق خبر داد. 

سردار سعید منتظرالمهدی ، درباره برخورد پلیس با عرضه 
کنندگان محصوالت فرهنگی قاچاق در سطح معابر و اصناف 
و همچنین فضای مجازی، اظهارکرد: در واقع مسئولیت اصلی 
در این حوزه بر عهده وزارت ارشاد و سازمان سینمایی است، 
اما واقعا ارتباط خوبی به زعم خود مسئوالن ارشاد میان این 
سازمان و پلیس وجود داشته و تاکنون طرح های مختلفی هم 
برای برخورد و جمع آوری این محصوالت اجرا شده که در چند 
مورد آن خود من هم حضور داشتم و مسئوالن سینمایی هم 
از عملکرد پلیس رضایت داشتند.سخنگوی ناجا در عین حال از 
برخورد با متخلفان در این حوزه نیز خبر داد و گفت: در برخی 
از موارد پلیس بر اساس گزارشی که خودش به دست آورده و 
در برخی موارد نیز بر اساس اطالعاتی که وزارت ارشاد و سازمان 
سینمایی در اختیار پلیس قرار می دهد با قاچاق محصوالت 
فرهنگی و عرضه غیرمجاز آن برخورد می کند و همانطور که 
گفتم بارها نیز چنین طرح هایی اجرا شده و در آینده نیز اجرا 
خواهد شد.منتظرالمهدی با اشاره به سایت هایی که در فضای 
مجازی اقدام به بارگذاری رایگان و قاچاق محصوالت فرهنگی 
کرده اند نیز خاطرنشان کرد: در فضای مجازی هم پلیس این 
موارد را رصد می کند البته فضای مجازی، فضای بیکرانی است 
که باید رصد در آن تخصصی تر انجام شود اما اگر چنانچه در 
رصدهای پلیس با موردی روبرو شوند که اقدام به چنین کاری 
کرده یا اینکه شکایتی از سوی اهالی فرهنگ، وزارت ارشاد و ... 

به آنان برسد، حتما پلیس فتا با آن برخورد خواهد کرد.

دبیر دومین آکادمی کشوری اقتصاد سالمت با 
دیابت،  به  ایرانی  میلیون  ابتالی 4,۵  به  اشاره 
گفت: 40 درصد این افراد از بیماری خود خبر 
ندارند و میزان شیوع این بیماری به سرعت در 

حال افزایش است.
دکتر فرزاد پیرویان در دومین آکادمی کشوری 
اقتصاد سالمت که با محوریت سند ملی دیابت 
 41۵ حدود  اکنون  هم  گفت:  شد،  برگزار 
هستند.  مبتال  دیابت  به  دنیا  در  نفر  میلیون 
دنیا  بزرگسال  جمعبت  درصد   ،۸,۸ همچنین 
می  پیش بینی  و  است  گرفتار  بیماری  این  به 
شود که تا سال 1419 تعداد مبتالیان به این 
بیماری به 642 میلیون نفر می رسد. بیماری 
رشد  حال  در  سرعت  به  نیز  ایران  در  دیابت 
است و تا سال 1419 بیش از 9 میلیون ایرانی 

به این بیماری مبتال خواهند بود.
درصد   ۷0 از  بیش  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
اجتماعی  عوامل  ها،  بیماری  با  مرتبط  عوامل 
و اقتصادی مانند، فقر، اقتصاد و فرهنگ است 
و در مورد بیماری دیابت نیز این عوامل نقش 

بسیار مهمی در رشد این بیماری دارد.
در ادامه این همایش شهرام غفاری، کارشناس 

اقتصاد سالمت نیز گفت: بررسی ها نشان می 
دهد  بین دو تا 10 درصد جمعیت کشورها  به 
بیمای دیابت مبتال هستند، اگر خوشبینانه نگاه 
کنیم و آمارهای حداقلی را در نظر بگیریم سه 

میلیون و 200 هزار نفر در ایران دیابت دارند.
مختلف  تعاریف  به  توجه  با  البته  افزود:  وی 
تعداد بیماران مبتال به دیابت در ایران تا هشت 
میلیون نفر نیز برآورد می شود. بیماران مبتال 
از سایر  بیشتر  برابر  تا شش  بین دو  به دیابت 
افراد بستری می شوند و با توجه به اینکه 10 
می  بستری  سال  هر  کشور  جمعیت  درصد 
افراد  بستری  مورد  هزار   640 سال  هر  شوند، 

دیابتی را در کشور داریم.
هر  بستری  هزینه  متوسط  غفاری،  گفته  به 
و  میلیون  دو  سال  در  دیابت،  به  مبتال  بیمار 
۳00 هزار تومان است، بنابراین بیماران مبتال 
به دیابت هر سال هزار  و 4۷2 میلیارد تومان 
برای بستری به کشور هزینه تحمیل می کنند. 
با احتساب هزینه های دارو و خدمات سرپایی 
تومان  میلیارد  سال ۳000  هر  دیابت  بیماران 
هزینه به کشور تحمیل می کنند و با توجه به 
آمارهای بدبینانه این میزان تا 1۷ هزار میلیارد 

تومان قابل برآورد است.
وی تاکید کرد:دیابت شوخی ندارد اما به طور 
این  مردم،  و  درمانی  بهداشتی-  سیستم  کلی 
را  واگیر  غیر  های  بیماری  سایر  و  بیماری 
این  برای  درمانی  پروتکل  اند،  گرفته  شوخی 
بیماری ها وجود  ندارد و اگر هم  باشد، اجرا 

نمی شود.

این  همایش،  این  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا 
کارشناس اقتصاد سالمت ضمن اشاره به تدوین 
سندملی دیابت، تصریح کرد: این سند تدوین 
آن  اجرای  سخت،  و  اصلی  کار  اما  است  شده 
است و برای اجرای آن باید خدمات پیشگیری 
همکاری  با  کشور  در  بیماری  این  درمان  و 

وزارت بهداشت و بیمه ها افزایش یابد.

در دومین آکادمی کشوری اقتصاد سالمت عنوان شد؛

ابتالی 4.5 میلیون ایرانی به دیابت

و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
آموزش با اشاره به اجرایی شدن طرح تحول 

سالمت در روستاها گفت: در شهرها سیستم 
را طراحی کرده ایم اما به علت اینکه پزشک 

برای طرح تحول در کشور کم داریم هنوز 
نتوانسته ایم آن را تأمین کنیم.

علی سیاری در خصوص مصرف شیر خشک 
اظهار کرد: نظر ما در شیر خشک؛ اول شیر 
مادر  شیر  هم  سوم  و  مادر  شیر  دوم  مادر، 
است و به همه مادران توصیه می کنیم که 
تغذیه انحصاری با شیر مادر کفایت می کند 
قطره  به  نیاز  حالت حتی  این  در  کودک  و 

آبی هم ندارد.
با شیر  تغذیه  ترویج  برنامه  به  اشاره  با  وی 
مادر که سال ها است در کشور در حال انجام 
است عنوان کرد: شیر تغذیه تکمیلی و شیر 
را  خود  دستورالعمل های  و  پروتکل  خشک 

برای مصرف دارد.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون   
آموزش از ارائه شیر خشک رایگان به بعضی 
از کودکان در کشور گفت و تعداد آن ها را 

کم برشمرد و یادآور شد: آنچه اتفاق می افتد 
شیر خشک  از  استفاده  به  راضی  مادران  و 
در  غلط  فرهنگ سازی  از  ناشی  می شود 
ازجمله  مادر  اشتغال  که  است  موضوع  این 
از  استفاده  به  شدن  راضی  در  مهم  عوامل 

شیر خشک است.
کمیته  تائید  مورد  خشک  شیرهای  وی 
افزود:  و  دانست  استاندار  را  بهداشت  علمی 
آن چیزی که روی قوطی های شیر خشک ها 
است که هیچ شیری  هم می بینم مشخص 

با شیر مادر برای کودک مطابقت نمی کند.
سیاری با بیان اینکه کارخانه هایی در کشور 
شیرخشک  تولید  به  بین المللی  استاندار  با 
اینکه  علت  به  کرد:  عنوان  می پردازند، 
برای شیر  را  استاندار الزم  شیرهای داخلی 
خشک ندارند، مواد اولیه شیرهای خشک در 
داخل کشور تولید نمی شود و وارداتی است. 

علی سیاری:
شیرخشک ها داخل کشور تولید نمی شوند

عدم ایمنی 
یک سوم مدارس کشور

و پرورش گفت: 10  معاون عمرانی وزیر آموزش 
درصد مدارس کشور تخریبی بوده و باید بازسازی 
شوند و 20 درصد مدارس نیز نیازمند مقاوم سازی 

هستند.
مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش 
در در پاسخ به این پرسش که »بیشترین فضاهای 
آموزشی فرسوده مربوط به کدام مناطق است و آیا 
در این بین سیستان و بلوچستان به صورت ویژه 
واقعیت  با یک  اظهار داشت:  است؟«،  دیده شده 
رو به رو هستیم که یک سوم فضاهای آموزشی کشور 

با استانداردها فاصله دارد و ایمن نیستند.
وی افزود: اینکه می گوییم یک سوم مدارس یا حدود 
۳0 درصد ایمن نیستند بدان معناست که در برابر 
آیین  نامه های  و  استانداردها  با  انطباق  و در  زلزله 

مهندسی ساختمان، ایمنی ندارند.
رئیسی با بیان اینکه مدارس ناایمن کشور در سال 
تشکیل می دادند،  را  مدارس  1۳۸۵، دوسوم کل 
خاطرنشان کرد: در مجلس هفتم و عنایتی که به 
آموزش و پرورش شد و با اعتبار 4 میلیارد دالری 
که اختصاص دادند، درصد مدارس ایمن کشور دو 

برابر شد.
با  که  آموزشی  فضاهای  داد: یک سوم  ادامه  وی 
استانداردها فاصله دارند، بیشتر مدارسی هستند که 
نیازمند مقاوم سازی هستند و باید بهسازی لرزه ای 
تخریبی  مدارس  هم  کمتری  بخش  یک  شوند، 
هستند یعنی از ۳0 درصد مدارس ناایمن، دو سوم 
نیازمند مقاوم سازی و یک سوم آن نیازمند تخریب 

و بازسازی است.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر 
تخریبی هستند  اینکه 10 درصد مدارس کشور 
و باید تخریب و بازسازی شوند و 20 درصد باید 
مقاوم سازی شوند، گفت: عمده کالس های درس و 
مدارس تخریبی در کالنشهرها و بافت های فرسوده 

شهرهای بزرگ و در رأس آن تهران است.
رئیسی اضافه کرد: در مناطق محروم کشور، استان 
سیستان و بلوچستان در مقام اول و استان آذربایجان 
غربی بیشترین مدارس تخریبی را در مناطق محروم 

به خود اختصاص داده اند.

فعالیت بیش از 10 هزار واحد 
صنعتی کاالهای سالمت محور 

در کشور

رئیس سازمان غذا و دارو از ساماندهی هزاران واحد 
کوچک تولید محصوالت سالمت محور در کشور 
بهداشتی  مجوزهای  بدون  آنها  از  بسیاری  -که 
دیناروند  رسول  داد.دکتر  خبر  کنند  می  فعالیت 
اظهار کرد: واحدهای کوچکی که بدون نظارت های 
بهداشتی، محصوالت سالمت محور تولید می کنند، 
امکان عرضه محصوالت خود را خارج از صنف و 
محل تولید خود، ندارند و بطور مثال نمی توانند 
ترشی یا عسل تولیدی خود را در جاهای دیگر توزیع 
کنند.وی ادامه داد: این محصوالت تولیدی خارج از 
بطورمثال  کار،  محل  همان  در  بهداشتی  نظارت 
مغازه و مزرعه، عرضه می شود و افرادی که به این 
واحدهای تولیدی اعتماد دارند، این محصوالت را 
می خرند و مصرف می کنند.وی خاطرنشان کرد: 
این در حالی است که اگر محصوالت تولیدی این 
واحدهای کوچک در قالب یک برند و با نظارت های 
بهداشتی باشد، می تواند خارج از محل تولید نیز 
عرضه و توزیع شود که این کار نیاز به مجوزهای 
بهداشتی دارد.رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: 
این مجوزهای فعالیت به اشتغال زایی نیز کمک 
خواهد کرد. دیناروند تصریح کرد: بیش از 10 هزار 
کشور  در  محور  سالمت  کاالهای  صنعتی  واحد 
فعالیت دارند و حاال تصور کنید تعداد واحدهای 
کوچک تولیدی چقدر بیشتر از این رقم خواهد بود.

خبر

اولویت مدارس با »پرورش«
در مدارس اولویت با »پرورش« است و اگر پرورش درست شود
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احضار متهم 
 )مربوط به  دادسرا و نیز دادگاه با فرض عدم  وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه 94099۸21۳66002۵۳     برای   جلیل مرادي باتهام استفاده 
از اوراق مجعول و جعل  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 11۵ ق آدک  مراتب 
یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف ۳0 روز در شعبه حاضر 
بعمل  غیابی  مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد 

خواهد آمد.
402490/م الف بازپرس شعبه 1 دادسراي ناحیه 11 تهران   

 احضار متهم 
در پرونده کالسه  9۵0641  این دادیاري  مجید کریمي باتهام اقدام به رانندگي 
المکان  مجهول  نامبرده  باینکه  نظر  است  تعقیب  تحت  گواهینامه  داشتن  بدون 
بوده و وقت رسیدگی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی تعیین گردیده بدینوسیله 
بتجویز ماده 1۷4 ق آدک بنامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت مذکور جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این دادیاري حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ 

تصمیم خواهد گردید 
402492/م الف   دادیاري شعبه 2 دادسرای ناحیه 12 تهران 

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

در پرونده کالسه 9۵099۸21۳۵100۸00     برای    محمد مهدي نوري باتهام 
رانندگي بدون پروانه رسمي   تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول 
اجرای مقررات مواد 11۵ ق آدک   و در  به متهم  بودن و عدم دسترسی  المکان 
مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف ۳0 روز در شعبه 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی  حاضر گردد 

بعمل خواهد آمد.
402491/م الف بازپرس شعبه 1 دادسراي ناحیه 11 تهران   

 احضار متهم 
 ( تهران   ۳۳ ناحیه  دادسرای  بازپرسی   6 شعبه  کالسه 6ب/9400۸9  پرونده  در 
اوین (  متهم  حمیدرضا صالحي باتهام مضبوط در پرونده   تحت تعقیب می باشد 
نظر باینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله در اجرای مقررات ماده 
11۵ ق آدک بنامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 
رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر شود در غیر اینصورت طبق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد  
402493/م الف     بازپرس شعبه 6 دادسرای ناحیه 33 تهران 

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳9460۳6002006112 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسد صادقی فرزند 
ساختمان  باب  دریک  آبادغرب  اسالم  از  4۳۸صادره  شناسنامه  شماره  به  محمد 
از 1۸ اصلی واقع در  مسکونی به مساحت ۸۸،۵0 متر مربع پالک 2۷6۸ فرعی 
اسالم آباد غرب پشت درمانگاه تامین اجتماعی شهرک بسیجیان کوچه ۸ متری 
شامل مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵،0۸،20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵،09،0۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳9۵60۳16002002424هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
مروارید  خانم   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
باب  دریک  حمیل  از  4۳9صادره  شناسنامه  شماره  به  شاهین  فرزند  احمدی 
ساختمان مسکونی به مساحت 114،۸6 متر مربع پالک 2641 فرعی از 1 اصلی 
واقع در اسالم آباد غرب میدان امام رضا خ بسیج مستضعفین کوچه شهید گودرز 
قانون  ومالکین طبق  زارعین  واستقرار در سهم  عادی  نامه  مبایعه  یوسفی شامل 
اصالح ارضی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵،0۸،20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵،09،0۷

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1۳9۵60۳16002002۷19هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
علیمراد  آقای   متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ثبت ملک  حوزه 
کاظمی فرزند شهباز به شماره شناسنامه 262صادره از اسالم آبادغرب در یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت ۸۷،10 متر مربع پالک 2641 فرعی  از 1 اصلی 
شامل  یاسین  مهرک  کوچه  بسیج  خیابان  شهرستانی  غرب   آباد  اسالم  در  واقع 
مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به مالک محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵،09،0۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵،09،24

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

مفقودی
باغستان-  نشانی  به  تیموری  اال  ایمانی  خلیل  آقای  نام  به  گاز  پرونده  تائیدیه 
به  و همچنین  ایمانی  امالک   2 قطعه  و 2۵  گلستان 24  بین  اشتراکی شمالی- 
زیرزمین   2 قطعه   2۵ و   24 گلستان  نبش  شمالی  اشتراکی   – باغستان  آدرس 
شماره  به  و   1۳9۵02-1۳00۷4444 پرونده  شماره  به  ورزشی   باشگاه 

۷4442-1۳00-1۳9۵02 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه 

پرونده کالسه 9۳099۸2۸۸2۵002۸۷  شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر ) 102جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 

شاکی : آقای علی خدایی خانقاه  فرزند محمد  به نشانی اسالمشهر خیابان امامزاده 
عقیل )ع( شهرک فرهنگیان بلوک 26B   واحد۷ 

متهم :آقای ابوطالب داودی فرزند عظیم به نشانی  مجهول المکان  
اتهام : ضرب و جرح عمدی . توهین  

رای دادگاه 
حسب کیفر خواست شماره 9۵104۳2۸۸00002۸۵ صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اسالمشهر , آقای ابوطالب داودی فرزند عظیم ) فاقد سایر مشخصات به 
علت متواری بودن ( متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به 
آقای علی خدایی , با عنایت به محتویات پرونده , شکایت شاکی , گزارش مرجع 
و  دادگاه  در  متهم  وعدم حضور  قانونی  پزشکی  گواهی   , گواه  گواهی   , انتظامی 
دادسرا فقدان دفاع از جانب وی , دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص 
تعزیرات مصوب 1۳۷۵ ومواد 449-44۸-19- به ماده 60۸قانون  داده ومستندا 
4۸۸-۵۵9-۷09-۷10 قانون مجازات اسالمی , متهم را بابت توهین به پرداخت 
از بابت حدوث جراحات  یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و 
بخیه شده گیجگاه چپ سر ) دامیه ( حارصه و خلف ساعد چپ جمعا به پرداخت 
دو ونیم درصد دیه کامل انسان و از بابت ارش جراحت حارصه گردن به پرداخت 
نماید. دیات مذکور ظرف  انسان در حق شاکی محکوم می  نیم صدم دیه کامل 
بود.  تاریخ وقوع جراحات ) 9۳/۳/20 ( قابل پرداخت خواهد  از  یک سال قمری 
رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران 

می باشد . م/الف 1۸۷2 
شماره بایگانی شعبه : 9۵02۵2 

امیر ایاره  – دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای     94099۸2۸۸2۳0160۵ کالسه  پرونده  در    9۵104۳2۸۸00024۳9
کیفر  تقاضای  عمدی   جرح  و  ضرب  اتهام  به  ابوذر  فرزند  پور  ملک  مرتضی 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  
1۳9۵/10/19 ساعت 09:00  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 11۵و 1۸0  قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
بدیهی  دادگاه حاضر گردد.  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/

الف1۸6۷   شماره بایگانی شعبه : 9۵12۸9 
ازطرف مدیردفتر شعبه دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه کیفری دواسالمشهر

احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9۵104۳2۸۸0001۷29  در پرونده کالسه 9۳099۸2۸۸۳۵01۵14   برای انور 
سعادتی  به اتهام مشارکت درنگهداری وتوزیع کاالی قاچاق متنوع  تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  
1۳9۵/10/2۵ ساعت 1۳:00  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 11۵و 1۸0  قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
بدیهی  دادگاه حاضر گردد.  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/

الف1۸69   شماره بایگانی شعبه : 9۵0۷0۸
منشی دادگاه کیفری شعبه دادگاه انقالب دادگستری شهرستان اسالمشهر= سارا اسدی 

احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای     9۳099۸2۸۸2۵006۵4 کالسه  پرونده  در    9۵104۳2۸۸0002461
مجید  فخرایی  به اتهام ضرب و جرح عمدی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1۳9۵/10/1۸ ساعت 
09:00  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 11۵و 1۸0  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف1۸6۸  
شماره بایگانی شعبه : 9۵12۷6 

ازطرف مدیردفتر شعبه دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه کیفری دواسالمشهر

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

آقای رحیم کریمی نیالوره فرزند کریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  109 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به 
زمین اسداله بیگی که از آقای عبداله عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 92 – 1۸2  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 1۳9۵60۳1600۷000۵۳1  مورخ 
26 / 4 / 9۵ ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه ودکاکین به مساحت 
۵0 / 262  متر مربع به نام آقای رحیم کریمی نیالوره صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقای عبداله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در 
فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
از  ماه  یک  باید ظرف  معترض  گردد،  ارسال  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره  این 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای 
رحیم کریمی نیالوره صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

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

تاریخ انتشار اول 22 / ۸ / 1۳9۵
تاریخ انتشار دوم۷ / 9 / 1۳9۵

ابالغ وقت دادرسی
به  تنهایی  سعدی  خوانده/متهم  طرفیت  به  زاده  ولدی  منصور  خواهان/شاکی 
شهرستان،شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   .. بابت  وجه  مطالبه  خواسته 
جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
جوانرود واقع در شهرستان جوانرود - میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا ارجاع و به 
کالسه 9۵099۸۸460۳006۷۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/10/14 
خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12:00 وساعت 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  جرایدکثیراالنتشار 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
 جوانرود –کیکاووس مالح
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

ویزیت  کارت 
قلب ضربان  شمارش  حسگر  به  مجهز 

بین  را  کاربر  قلب  ضربان  واقعی  سیگنال  ویزیت  کارت  این 
می گیرد. اندازه  او  دستان 

افزایش  با  که  هست  سالی  چند  قلب  ضربان  شمارش  حسگر   
اما  آمده  هوشمند  گوشی های  به  خود  سالمتی  از  مردم  نگرانی 
ساخته  این حسگر  با  ویزیت هایی  کارت  شرکت خالق  یک  حاال 

باشد. ایده آل  آینده  پزشکان  برای  شاید  که  است 
هستند  فراوان  متنوع  طرح های  و  اشکال  در  ویزیت های  کارت   
جلب  را  فردی  هر  توجه  می تواند  مسلماً  این  مثل  چیزی  اما 
پیداست  نامش  از  که  همان طور   MobilECG شرکت  کند. 
این  به  و  بوده  قلب  ضربان  شمارش  وسایل  و  ابزار  متخصص 
ترتیب شاید بهترین کارت ویزیت را برای خودش ساخته است. 
حسگر  بودن  واقعی  وجود  با  که  دارد  تأکید  شرکت  این  البته 
پزشکی  و  دقیق  نتیجه ای  عنوان  به  آن  نتایج  از  نباید  کارت 

کرد. استفاده 
کارت  این  درباره  افراد  بسیاری  توجه  و  نگرانی  به  پاسخ  در 
 electrocardiograph این  گفت:  باید  هوشمند  ویزیت 
اندازه  او  دستان  بین  را  کاربر  قلب  ضربان  واقعی  سیگنال 
نتیجه  به عنوان  نتیجه آن  از  نمی توان  این که  با وجود  می گیرد. 
 P، امواج  به وضوح  اما کارت  استفاده کرد،  پزشکی  معاینه  یک 

اندازه گیری می کند. را  قلب   ECG T سیگنال  و   Q، R، S
به  را  خود  ویزیت  کارت  کد  سورس  شرکت  این  خوشبختانه 
شما  اگر  تا  داده  قرار   github در  آن  شماتیک  تصاویر  همراه 
بتوانید  هستید  پزشکی  تجهیزات  تولیدکننده  یا  پزشک  هم 
هزینه  که  است  درست  کنید.  تولید  را  ویزیتی  کارت  چنین 
معمولی  کارت های  از  بیشتر  بسیار  ویزیت  کارت  هر  ساخت 
نیز  شما  مخاطبین  ذهن  در  آن  تأثیر  مسلّماً  اما  بود  خواهد 

شد. خواهد  چندبرابر 

دوش حمام هم هوشمند شد
دوش  در   LED های  از المپ  استفاده  با  اروپایی  یک شرکت   
جویی  صرفه  برای  را  هوشمندی  دهنده  هشدار  سیستم  حمام 

است. ابداع کرده  در مصرف آب حمام 
طی سال های گذشته برای صرفه جویی در آب حمام شیوه های 
متعددی از جمله تصفیه و استفاده مجدد از آب و افشاندن آب 
 ابداع شده است اما این بار یک شرکت اروپایی اقدام به استفاده از
دوش  در  دهنده  هشدار  سیستم  بعنوان   LED های  المپ   

است. کرده  حمام 
های  دوش  این  سازنده   »Hydrao« شرکت  حال  همین  در 
مختلفی  طیف  در   LED های  المپ  از  استفاده  با  هوشمند 
آب  در  جویی  صرفه  سیستم  نوعی  ساخت  به  اقدام  ها  رنگ  از 
طریق  از  ها  المپ  این  انرژی  اینکه  ضمن  است،  کرده  حمام 
به  نیازی  و  شود  می  تامین  دوش  داخل  در  آب  گرفتن  قرار 

نیست. باتری 
استفاده   LED های  المپ  از  حمام  هوشمند  دوش  ساخت  در 
به  شروع  هوشمند  دوش  این  که  زمانی  است.همچنین  شده 
هنگامی  و  شود  می  نمایان  سبز  رنگ  از  طیفی  کند،  می  کار 
با رسیدن  و  آبی  آن  رنگ  لیتر می رسد،   10 به  آب  که مصرف 
آب  مصرف  زمانیکه  و  نارنجی  آن  رنگ  لیتر   ۳0 به  آب  مصرف 

شود. می  نمایان  قرمز  رنگ  برسد،  لیتر   ۵0 به 
میزان  تا  دارد  را  بلوتوث  به  کانکت  قابلیت  هوشمند  دوش  این 
مصرف آب و رنگ بندی نورها را بر اساس سلیقه کاربر طراحی 

. کند

اهمیت و ارزش وفای
 به عهد در اسالم

 
وفای به عهد یک دستور قرآنی است که در علم 
حقوق و تجارت گاه به جای آن واژه های وفای 
تعهد، پرداخت و اجرای تعهد به کار برده می شود.
در لغت به معنای به جای آوردن تعهد و انجام دادن 
عهد و پیمان و در واقع به معنای اجرای قرارداد 

است.
در تجارت این اصطالح شامل پرداخت پول، انجام 
کار یا خودداری از انجام کار و انتقال یا تسلیم حق 

یا مال است.
 

امام زمان عج می فرماید :
ُهُم ا... لِطاَعِتِه، َعلی اْجِتماٍع ِمَن  َو لَْو اَنَّ أشیاَعنا َو َفقَّ
الُْقُلوِب فی الَْوفاءِ بِالَْعْهِد َعلَْیِهْم، لَما تأَخرَّ َعْنُهُم الُْیْمُن 

عاَدُة بُِمشاِهَدتِنا، لَْت لَُهْم السَّ بِلِقائنا، َو لََتَعجَّ
َعلی حقِّ الَْمْعِرَفِة َو ِصْدقِها ِمْنُهْم بِنا، َفما یَْحِبُسنا 
)بحاراالنوار  نُْکِرُهُه.  ِمّما  بِنا  یَتَِّصُل  ما  إالّ  َعْنُهْم 

)۵۳:1۷۷
 

از امام علیه السالم نقل شده 
که به شیخ مفید فرمود:

اگر دلهای شیعیان ما که خداوند آنان را برای اطاعت 
خودش موفق کند

در وفا کردن به پیمانشان یکی بود هرگز سعادت و 
مالقات ما از آنان به تأخیر نمی افتاد،

بلکه سعادت دیدار با ما همراه با شناخت و صداقت 
برای آنان زود به دست می آمد،

چیزی جز کارهای ناشایست آنان ما را از ایشان 
محبوس نمی سازد.

سه نکته :
در معامله با مردم خیانت نکن

روایت  پیامبر خدا  از  پدرانش  از  رضا)ع(   حضرت 
می کنند

که آن حضرت فرمود:کسی که با مردم معامله کند و 
به آنان ستم نورزد و سخن بگوید

و به آنان دروغ نگوید و به آنان وعده دهد و خلف 
وعده نکند از کسانی است

که مروتش کامل شده و عدالتش آشکار گشته، 
برادری اش واجب شده و غیبتش حرام است.

 
از عهد و پیمان می پرسند

قرآن مجید و روایات نسبت به این حقیقت تاکید 
و پافشاری دارند.

“و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئووال )سوریه اسراء 
آیه ۳4(؛ به عهد و پیمن وفا کنید

زیرا عهد و پیمان مورد بازپرسی است”.
همه دین همین است!

حضرت  به  گوید  می  ابومالک  نام  به   شخصی 
علی بن الحسین )ع( گفتم

گفت حضرت  ده،  خبر  دین  قوانین  همه  به  مرا 
فرمودندگفتار حق و حکومت به عدالت و وفای به 

عهده همه قوانین دین است.

گوناگون دین و اندیشه

هنر،  معموال  متفاوت؛  زمانِی  های  بازه  در 
از  ای  شاخه  هر  یا  و  ادبیات  موسیقی، 
و  ارزش  دارای  ادبی،  فرهنگی  کاراکترهاِی 
ای  ویژه  اهمیت  از  و  بوده  خاصی  جایگاه  یا 
های  موقعیت  فراخوِر  که  برخوردارهستند 
مختلف، می توانند تأثیرگذار باشند. اما هویت 
کتاب و کتابخوانی از مقوالتی است که هرچند 
در طول زمان، دگردیسی های متفاوتی از نظر 
اجتماعی  های  ارزش  و  فرهنگ  و  تکنولوژی 
و  معنایی  باِر  از  و سنن هم، رخ دهد  آداب  و 
فرهنگی اش کاسته نمی شود و بر هم افزایی 
اما  مؤثراست؛  رفتار  و  بینش  نوع  و  درک  در 
است؛  شایسته  که  آنچنان  باب،  این   در 
شکل  جامعه  در  توجهی  قابل  های  پیشرفت 
و  کتاب  مطالعه  بر  قلیلی  عده  و  نگرفته 

کتابخوانی مبادرت می ورزند.
در این اثنا، آنچه بیش از پیش خودنمایی می 
باریکی  مرز  که  است  موضوع  این  درِک  کند، 
ابله  و  بودن  نابغه  ندانستن،  و  دانستن  میان 
و  رده  در  که  کسانی  تنها  و  دارد  وجود  بودن 
درِک  متوجه  توانند  می  باشند،  مختص  گروِه 
این تفاوت گردند. یعنی کسی که با مداقه ی 
تر  پیش  و  خود  زمان  های  نابغه  آثار  کافی، 
تفاوتی  فهمد که چه  مطالعه می کند؛ می  را 
وگرنه  دارد؛  وجود  ادراکشان  آداِب  و  بیان  در 
سایرین ممکن است چون ابلهی وی را در نظر 

بگیرند که گزافه گویی می کند.
بنام،  مشاهیِر  از  متفاوت  های  فلسفه  در 
و  تصاویر  درخصوص  متفاوتی  موضوعات 
تصورها وجود دارد، به عقیده »کانت«؛ دستگاه 
حسی و ذهنی ما به گونه ای طراحی شده که 
نمودها و پدیدارها را می شناسد نه »بود« ها 
را. یعنی ما قادریم جهان را درک کنیم اما نه 
بلکه  دارند  وجود  واقعی  ذات  در  که  آنگونه 
آنگونه که در دستگاه حسی ما نمود می یابند. 
در واقع شناخت ما از جهان چیزی جز تصویر 

و تصور ما از جهان نیست.
هایی برداشت  چنین  از  ذهنیت  این  با   حال 

 می توان به سهولت بر این امر، فائق آمد که 
تصویر و تصورهای موجود درذهن ما ، نتیجه 
ی عینی از آنچه حس کرده ایم، است و آنچه 
می  دست  به  همنشینی  و  مطالعه  با  ما  که 
آوریم، نموِد جامع تری در نگاه و حِس ما در 

جهان خواهد داشت.
مبادرت  مطالعه  به  که  افرادی  تفاسیر،  این  با 
نمی ورزند یا وقت کمتری در این خصوص می 
گذارند، حس متفاوت تری نسبت به سایر افراد 
اهل مطالعه دارند که این تفاوت وقتی خود را 
نشان می دهد که فرد از پیله روزمرگی بیرون 
بیاید و بخواهد »سری در میان سرها« داشته 
باشد و  اگر درجمعی حضور پیدا کند با اولین 
دهد،  می  نشان  خود  از  که  گفتاری  و  رفتار 
هویِت پوشالی اش برمال شده و همگان بر طبِل 

توخالی بودنش صحه می گذارند.
و واجب  است  امری  کتابخوانی  حال  هر   به 
از  یکی  ادبیات  با  آشنایی  الخصوص  علی   
در هر  بیانی  و  فن  اهل  است که هر  مقوالتی 
امر و اشتغالی برای کسِب آن باید تالش کند 
تأکید  و  دانستنش، ممارست  و  و در فهمیدن 
حرف  و  گفتن  سخن  خوب  که  باشد  داشته 

ادبی  کتب  ی  مطالعه  و  ادبیات  از  فارغ  زدن، 
میسر نیست و مزید علت این سخن را به بیاِن 
پاراگرافی بسنده می کنیم و باقی را به دقت و 

رقِت اندیشه خودتان می گذاریم.
یا  خواند،  می  کم  یا  خواند،  نمی  که  »آدمی 
فقط پرت و پال می خواند، بی گمان اختاللی 
در بیان خواهد داشت. این آدم بسیار حرف می 
برای  واژگانش  زیرا  گوید؛  می  اندک  اما  زند، 
بیان آنچه در دل دارد، بسنده نیست. اما مسئله 
تنها محدودیت کالمی نیست؛ محدودیت فکر و 
تخّیل نیز در میان است. مسئله، مسئله ی فقر 
تفّکر نیز هست؛ چرا که افکار و مفاهیم - که 
وضعیت  راز  و  رمز  به  ها  آن  ی  واسطه  به  ما 
خود پی می بریم - جدا از کلمات وجود ندارند. 
و  سنجیده  مغز،  پر  درست،  گفتن  سخن  ما 
زیرکانه را از ادبیات و تنها از ادبیات خوب می 

آموزیم«.1
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کوثری
 در خصوص مطالعه و اهمیت آن، مطلبی در 
و  مطالعه  »رابطه  عنواِن  تحت  خواندم  جایی 
خشونت«؛ که در این میان، آوردنش خالی از 

لطف نیست، به این امید که روند مطلوبی در 
جهِت رشد کتابخوانی در کشور صورت بگیرد.

تازه ترین  صلح،  و  اقتصاد  مطالعاتی  »موسسه 
با عنوان شاخص جهانی صلح  گزارش خود را 

منتشر کرد.
کشورها  ترین  مهربان  بررسی  این  در 

عبارتند از:
نیوزیلند-  اتریش-  دانمارک-  ایسلند-  
استرالیا-  ژاپن-  کانادا-  فنالند-  سوئیس- 

جمهوری چک
 و قهر آمیز ترین کشورها عبارتند از :

شمالی-  سودان  افعانستان-  عراق-  سوریه- 
کنگو-  سودان-  سومالی-  مرکزی-  آفریقای 
و  نیجریه   – روسیه  شمالی-  کره  پاکستان- 
 2۸ رتبه  در  اسالمی  کشور  نخستین  مالزی 
خیابانی  نزاع  میلیون   6 از  بیش  با  است.ایران 
در سال و بیش از 1۵ میلیون پرونده تازه در 
از 1۳۸ در جدول  بهتر  سال گذشته رتبه ای 

نیافته است.
در این گزارش، اروپا آرام ترین قاره و کشورهای 
خشونت  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  یعنی  منا 

آمیز ترین کشورهای جهان بوده اند.
پنچ  اندونزی  و  امارات  کویت،  قطر،  مالزی، 
از  باالی جدول  در  که  اسالمی هستند  کشور 

2۸ به بعد هستند.
در 4۳ کشور آرامش باالست که شامل ۵ کشور 
انواع مختلف  اسالمی فوق است و خشونت به 

در ۸۷ کشور از جمله ایران باالست.
در صدِر  جهان  آرام  کشور   ۳0 که  این  جالب 
استثنا  بدون  و  هستند  مطالعه  پر  کشورهای 
رنکینگ مطالعه کشورهای خشونت آمیز بسیار 

پایین است.«
باِر  از  و جدا  بخوانیم  پس مطالعه کنیم؛کتاب 
علمی و درک و تصویر و تصورهایمان از جهان 
و نوع بینش و رفتارمان در جامعه، از خشونت 

کمتری در ضمیر هم برخوردار گردیم. 

elhamamerkashi@ymail.com

پرهیز از خشونِت ضمیر با دوری از فقِر تفکر
الهام آمرکاشی

زمان مناسب برای تعویض شامپو مو سر شما 
هم مثل دندان شما می باشد. معنی این حرف 
یکبار  وقت  چند  هر  که  همانگونه  است:  این 
تا  است  الزم  میکنید  عوض  را  خود  مسواک 
به  الزم  البته  کنید.  هم عوض  را  شامپو خود 
ذکر است که برای تعویض شامپو فاکتورهایی 

وجود دارد.
در  ؛  مو  و  پوست  متخصص  پیشه  صداقت   
کردن  عوض  برای  مناسب  زمان  خصوص 
ماده  یک  داشت:شامپو  اظهار  سر  شامپوی 

و  کردن  تمیز  آن  اصلی  کار  و  است  شوینده 
شست و شوی مو و پوست سر می باشدبنابراین 
را  موهایتان  شما  استفاده  مورد  شامپوی  اگر 
نیست  نیازی  کند،  می  حالت  خوش  و  تمیز 
بار شامپوی خود را تعویض  هرچند وقت یک 
استفاده  از آن  تا مدت ها  توانید  بکنید و می 

بکنید.
شوره  موی  دارای  افراد  اینکه  بیان  با  وی 
شامپوهای  از  است  بهتر  خشک  و  چرب  دار، 
کرد:  تصریح  بکنند،  استفاده  خود  مخصوص 
این اشخاص باید با توجه به نوع موهای خود 
شامپوی مخصوص و مناسب را برای موی خود 
انتخاب بکنند، برای مثال برای رفع شوره سر 
جلوگیری  برای  و  شوره  ضد  شامپوی  از  باید 
شامپوی  از  بهتر  مو  شکنندگی  و  خشکی  از 

مخصوص موهای خشک استفاده بشود.

افرادی که از شوره  از  وی اظهار داشت:بعضی 
سر رنج می برند و از شامپوی مخصوص موهای 
بعد  است  ممکن  کنند،  می  داراستفاده  شوره 
آنها  از مدتی شامپوی ضدشوره مورد استفاده 
و  بدهند  دست  از  موها  روی  بر  را  تاثیرخود 
شوره سر باز گردد که در بعضی موارد مشکل 
اصلیفرد بیماری مربوط به پوست سر می باشد 
برای  و  داده شده  تشخیص  غلط شوره  به  که 
را  فرد  مشکل  ظاهری  طور  به  کوتاهی  مدت 

برطرف بکند.
 این متخصص پوست و مو تاکید کرد: مشکالت 
مو و پوست سر نظیر شوره، چربی پوست سرو 
ای  ریشه  صورت  به  باید  مو  زبری  و  خشکی 
در  که  است  ذکر  به  الزم  و  بشوند  درمان 
شامپوهای ضد  فقط  مخصوص  میانشامپوهای 
شامپوها  سایر  و  دارند  درمانی  خاصیت  شوره 

این  پیشروی  از  که  هستند  موادی  حاوی 
مشکالت جلوگیری می کنند.

صداقت پیشه افزود:سفارش می شود کودکان 
بکنند  استفاده  خود  مخصوص  شامپوهای  از 
است  حساس  بسیار  آنها  موی  و  پوست  زیرا 
از  کودکان  شامپوهای مخصوص  از  استفاده  و 
بروز مشکالتی نظیرسوزش چشم و حساسیت 

جلوگیری می کند.
مواد  در  بیشتر شامپوها  کرد:تقریبا  بیان   وی 
این  از  هستند،  مشابه  خود  دهنده  تشکیل 
شامپوهای  جز  به  آنها  بیشتر  از  استفاده  رو 
همین  به  و  دارد  یکسانی  نتیجه  مخصوص 
که  شامپویی  اگر  که  شود  توصیهمی  خاطر 
سازگار  شما  موهای  با  کنید  می   استفاده 

می باشد نیاز به تعویض آن نیست.
 منبع : باشگاه خبرنگاران

زمان مناسب 
برای تعویض شامپو 
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آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
1۳9۵/۸/۵تصرفات  ۳004610-1۳9۵مورخ  شماره  برابررای  فاقدسندرسمی  
شناسنامه۷49صادره  شماره  ندیو  فرزند  معاوی  مجید  آقای/خانم 
به مساحت 91/۸1متر  یکباب ساختمان  یه  نسبت  ازاهوازکدملی1۷۵26۳۳2۸۸ 
ازمالکیت سهم  مربع  قسمتی ازششدانگ پالک 269۵/22بخش دواهوازخروجی 
حاج میرزا طالبی)احدی از ورثه مرحوم محمد طالبی( منجربه صدوررای گردیده 
عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  لذابرابرماده۳قانون 
آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته 
باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رامستقیما به اداره 
ثبت اسناد وامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم دادخواست اخذ وبه 
بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم 
خواهدنمود.شماره م الف:)۵/۳۵۵1( تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۵/9/۷ تاریخ انتشار 

نوبت دوم:1۳9۵/9/2۳ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2اهواز-شیخ زاده

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
شماره۳004049-1۳9۵مورخ1۳9۵/۷/1۳- رای  برابر  فاقدسندرسمی 

شناسنامه۵22صادره  بشماره  فرزندهلیل  سلیمی  چاسب  آقای/خانم  تصرفات 
ازاهوازکدملی1۷۵2۸0۳6۸1نسبت به یک باب ساختمان به مساحت240مترمربع 
سیدحسن  ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک2690/۳۳بخش  ازششدانگ  قسمتی 
وسیدعیسی موسوی نامبرده منجربصدوررای گردیده لذابرابرماده۳قانون مزبورمراتب 
دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت 
انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به 
اسنادوامالک  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول 
اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم 
اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درموعدمقرراداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.     شماره 

م.الف)۵/۳2۷0(
تاریخ انتشارنوبت اول:1۳9۵/۸/22 تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳9۵/9/۷

شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

ابالغ وقت
 رسیدگی به مجهول المکان به سید ابوالفضل پور موسوی و سید محسن حسینی 

و علیرضا سید علی زاده 
خواهان / شاکی شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده 
علیرضا سید  و  و سید محسن حسینی  پور موسوی  ابوالفضل  متهم سید سید   /

علی زاده 
به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
واقع در استان مازندران – شهرستان بابل – میدان والیت – دادگستری بابل  - کد 
پستی 4۷1۳6۵۸۷۳9 ارجاع و به کالسه 9۵099۸1110۵00۵۷۷ ثبت گردیده  
که وقت رسیدگی آن 9۵/10/2۸ و ساعت 12:۳0 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب در 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر  االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نمایند و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – مسعود حسین زاده سوادی 

 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به مجهول المکان کاظم عبدا... زاده فرزند سید علیرضا 

حسب کیفر خواست ارسالی از شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهرستان بابل به 
شماره 9۵104۳1112۵0۳641 بدینوسیله طبق ماده 1۸0 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفر ی به متهم مجهول المکان کاظم عبدا... 
دادگاه  این  پرونده شماره 9۵0۸11  در  گردد  می  ابالغ  علیرضا  فرزند سید  زاده 
حسب شکایت سعید ذبیح پور متهم هستید به اتهام مباشرت  در جرم معاونت در 
ایراد جرح با اسلحه شکاری و اخالل در نظم عمومی لذا راس ساعت ۸:۳0 صبح 
مورخ 9۵/10/2۷ در این دادگاه حضور یافته و اتهام انتسابی خود دفاع نمائید در 

صورت عدم حضور غیابی رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد 
رییس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بابل عباسعلی سوادکوهی

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵099۸111۳000110 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

بابل 102 جزایی سابق 
تصمیم نهایی شماره 9۵099۷1111۳006۵9

عدالت  عارف  آقای  وکالت  با  فرزند حسین جان  امیری  مکاری  : غالمرضا  شاکی 
فرزند حسین به نشانی مازندران - بابل میدان هالل احمر ابتدای ط فوقانی  پاساژ 

قلی تبار
 متهم آقای محمد خمیسه به نشانی مازندران – بابل امیر کال  ک ش نجاریان 

اتهام ها : 1- کالهبرداری  2- جعل 
: در خصوص کیفر خواست شماره 9۵104۳1112۵01۷۳0 صادره  دادگاه  رای 
ازسوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل علیه آقای محمد خمیسه  فرزند 
علیرضا متولد 1۳۵۷دائر بر استفاده از سند مجهول  و کالهبرداری به میزان یکصد 
و نود میلیون ریال از طریق ادارئه یک فقره مبایع نامه جعلی که متهم خود را مالک 
معرفی نموده و از آن طریق شاکی را تشویق به خرید ملک مورد ادعای خود نموده 
و با ارائه قولنامه جعلی مورخه 9۳/10/20 مبادرت به فروش ملک مذکور به شاکی 
آقای غالمرضا مکاری امیری با وکالت آقای عارف عدالت نموده است و از این عمل 
خود مبلغ یکصد و سی میلیون ریال از شاکی بصورت متقلبانه اخذ نموده است 
اتهام وی ثابت تشخیص مستندا به ماده ۵۳6 قانون مجازات اسالمی و ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری متهم موصوف را 
بلحاظ استفاده از سند مجعول به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و بلحاظ  کالهبرداری 
به تحمل یکسال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال ماخوذه بعالوه رد مال 
در حق مالباخته محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران است 
دادرسی شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل – افشین آذر هوش

مفقودی
 کارت هوشمند راننده آقای قاسم علی زاده لداری فرزند غالمرضا به ش ش 1۸۷ با 

شماره کارت 26۳۳۳1۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

ابالغ 
خواهان شاکی مهری خندق باریان و بی بی صفیه ده دوالنی دادخواست تجدید نظر 
خواهی به طرفیت تجدید نظر خواندگان متهم جمشید رضا حاجی اشرفی و حمید رضا 
حاجی اشرفی و پرستو حاجی اشرفی و پروانه حاجی اشرفی نسبت به دادنامه شماره 
9۵099۷122۷100۵۸1 مورخه 9۵/۸/9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمود 
آباد نموده اند  که و به شماره 9۵104۸122۷1001۳2 در دفتر شعبه ثبت تجدید 
نظر خواهی گردید به علت مجهول المکان بودن به استناد ماده ۷۳قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب در یک نوبت در یکی 
از روزنامه های 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 
ضمایم را دریافت نمایند چنانچه ظرف 10 روز مراجعه ننمایند پرونده با همین کیفیت 

به تجدید نظر استان ارسال خواهد شد 
منشی دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – زینب قلی زاده 

ابالغ وقت دادرسی 
نظربه اینکه خواهان خانم  روح افزا خلیل زاده صورتی فرزند آیت اله دادخواستی 
به خواسته مطالبه نفقه به طرفیت مجتبی بناری فرزند رمضان در این شعبه تسلیم 
نموده  که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 14/۷۵۳/9۵ ثبت و برای مورخه 
لحاظ مجهول  به  لذا  است  گردیده  وقت  تعیین  9۵/10/20 ساعت 10:۳0 صبح 
دادرسی  آیین  ۷۳قانون  ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن  المکان 
مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر  االنتشار در ج و به خوانده ابالغ 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 14 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 14 مراجعه نماید در غیر اینصورت 
مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر شعبه 14 شورای حل اختالف دادگستری بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵099۸111۳90022۸ شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 
102 جزایی سابق  تصمیم نهایی شماره 9۵099۷1111۳0090۸ شاکی آقای یزدان 
اکبر زاده روشن فرزند رسول با وکالت آقای سید محمد رضا کیانیان موسوی فرزند سید 
محمد علی به نشانی مازندران بابل – بابل میدان هالل احمر ابتدای خ طالقانی پاساژ قلی 
تبار ط فوقانی  متهم : آقای امیر پیروت پور فرزند شریف به نشانی مازندران – بابل نامعلوم 

اتهام : خیانت در امانت 
از  کیفر خواست شماره 9۵104۳11112۵02۳61 صادره  در خصوص   : دادگاه  رای 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل علیه آقای امیر پیروت پور فرزند شریف که 
مشخصات بیشتری اعالم نگردیده دائر بر خیانت در امانت یک دستگاه کامیون ولوو به 
شماره 4146۳6 ایران 62 نظر به شکایت شاکی آقای یزدان اکبر زاده با وکالت آقای سید 
محمد رضا کیانیان موسوی و هادی اسماعیل پور گنجی – دلیل مالکیت و گواهی گواهان 
و اینکه متهم علیرغم نشر آگهی حاضر نگردیده فلذا اتهام متهم وارده تشخیص مستندا به 
ماده 6۷4 قانون مجازات اسالمی وی را به اتهام خیانت در امانت به تحمل 4 ماه حبس 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان مازندران است 
دادرسی شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل – افشین آذر هوش 

آگهی مزایده نوبت دوم 
کوهستانی  اعظم  علی  آقای  علیه  محکوم  اجراییه   9۵00۷0 کالسه  پرونده  در 
محکوم به پرداخت مبلغ 1۸926۳49۵ ریال بابت محکوم به مالی در حق محبوبه 
بابایی بلترک و نیز مبلغ 946۳1۷۵ ریال نیم عشر دولتی با توجه به تعرفه یک 
قطعه زمین واقع در تنکابن – سلیمان آباد روستای ایثار ده )کوده ( به مساحت 
1200متر مربع به صورت سطح شیب دار با حدود اربع از طرف شمال متصل به 
باغ آقای حاجی نژاد کوده و از طرف شرق وصل به باغ آقای ابوطالب سلیمی و از 
طرف جنوب وصل به قطعه باغ آقای یوسفی و از طرف غرب وصل به جاده عبوری 
6 متری از سوی محکوم علیه و پس از ارزیابی زمین مورد تعرفه و توقیف شده 
توسط کارشناس ارزش هر متر مربع از زمین فوق الذکر را به مبلغ 6۵0000 ریال 
و ارزش کل آن به مبلغ ۷۸0000000 ریال می باشد که در اجرای مواد ۵1 و 1۳۷ 
قانون اجرای احکتم از طریق مزایده به فروش می رسد زمان مزایده به روز یکشنبه 
از  انجام مزایده  الی 10/۵ در اجرای دادگستری  از ساعت ۸/۵  مورخه 9۵/9/21 
قیمت پایه کارشناسی شروع و به خریدار یا خریدارانی که به باالترین قیمت خریدار 
باشند فروخته خواهد شد و ده درصد بهای مال مورد مزایده از خریدار اخذ و به 
مابقی آن یکماه فرصت داده خواهد شد خریداران جهت کسب اطالعات بیشتر تا ۵ 
روز قبل از مزایده می توانند از ملک دیدن و با به اجرای دادگستری مراجعه نمایند 

و در صورت تمایل نسبت به خرید آن اقدام نمایند م. الف 9۵/۷9۷ 
دادورز اجرای دادگستری شهرستان تنکابن – رحیمی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی 9۵/11/4 خوانده امیر حسین  منقولی با کالسه پرونده 6/۵46/9۵ 
ساعت رسیدگی 10:۳0 خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف بابل نموده 
ارجاع گردید وقت  بابل  اختالف  به شعبه ششم شورای حل  که جهت رسیدگی 
و  تقاضای خواهان  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  تعیین شد  رسیدگی 
دستور شورا به استناد ماده  ۷۳ق . آ. د . م مراتب در یک نوبت متوالی در یکی از 
روزنامه های کثیر  االنتشار در ج و به خوانده ابالغ میگردد تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهی ظرف سی روز به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
رسیدگی  باال جهت  مقرر  وقت  در  و  نماید  دریافت  را  و ضمایم  دادخواست  دوم 
حضور بهم رسانید ضمنا چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن یک ماه خواهد بود 
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آرامش، نسخه صعود فوتبال ایران به جام جهانی 
é علی حبیبی

دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه در قاره آسیا )گروه ب( در شرایطی پنجم فروردین ماه 96 
با بازی ایران و قطر کلید می خورد که فوتبال ملی ما اکنون با 11 امتیاز و باالتر از تیم قدرتمند کره جنوبی 

در مکان نخست جدول این رقابت ها قرار دارد.
بازیهای دور برگشت از این جهت اهمیت پیدا می کند که ایران با تیم کره فقط یک امتیاز فاصله دارد و تیم 
ما در ۵ بازی باقی مانده چنانچه غیر از برد، نتیجه دیگری کسب کند برای صعود با دشواری روبرو خواهد شد. 
شرایط جدول به گونه ای است که هیچ تیمی نمی تواند از هم اکنون صعود و سقوط خود را حتی بطور نسبی 
قطعی بداند. بطوری که اگر چین به عنوان تیم ته جدولی این رقابت ها که اکنون فقط 2 امتیاز اندوخته 
دارد، همه بازی ها را با پیروزی به پایان برساند )که در فوتبال بعید نیست(، با 1۷ امتیاز و باالتر از ایران در 

جدول رده بندی قرار خواهد گرفت.
بطور مثال اگر ایران غیر از بازی با چین، 4 بازی دیگر را با نتیجه مساوی به پایان برساند فقط با 1۵ امتیاز و 
با 2 امتیاز کمتر از چین در جدول قرار خواهد گرفت. البته ذکر این مطالب به معنی هراس از تیم های حاضر 
در رقابت ها نیست بلکه هدف درک شرایط ویژه تیم ملی و لزوم آماده سازی هر چه بیشتر روحی و فنی تیم 

در مدت باقی مانده تا دیدارهای دور برگشت است. 
در دور برگشت، همه بازی ها برای فوتبال ایران مهم است اما 2 بازی مهم این دور با کره جنوبی و قطر را 
در زمین حریف برگزار خواهیم کرد که این مساله بر دشواری های ما خواهد افزود. کره جنوبی اکنون با 10 
امتیاز و پایین تر از ایران به یقین برنامه هایی برای بازیهای بعدی ازجمله با ایران دارد بنابر این، هوشیاری ما 

در بازی های آینده بسیار مهم است.
ازبکستان با 9 امتیاز، تیم دیگر تعقیب کننده ایران است که به طور حتم این تیم نیز دست بسته در مقابل 
حریفان ظاهر نخواهد شد. ازبکها در بازی های دور رفت نشان دادند که می توانند برای هر تیمی از جمله 
ایران خطر ساز باشند، تیمی که رگه هایی از فوتبال روسیه را در خود دارد. با توضیحاتی که درباره تیم ته 
جدولی این رقابت ها یعنی چین )دور رفت( بیان شد می توان نتیجه گیری کرد که همه تیم های این گروه 
می توانند برای فوتبال ما مانع ایجاد کنند. برد و باخت در هر بازی این مرحله می تواند بطور کلی جدول رده 
بندی را دستخوش تغییرات اساسی کرده و تیم های باال و پایین جدول جای خود را تغییر دهند از این رو 

باید در دور برگشت با تمهیدات ویژه ای به مصاف حریفان رفت.
کسانی که قبل از بازی ما با سوریه ، ایران را تقریبا تیم صعود کننده به جام جهانی قلمداد کرده بودند شاید 
کمی خوشبیانه با این موضوع برخورد کرده باشند. به گفته برخی از کارشناسان، شرایط جوی و زمین 
نامناسب، باعث شد که ایران در مقابل سوریه تن به تساوی دهد. از این رو شرایط جوی و مسایل دیگر می 
تواند در بازی های دیگر نیز به زیان تیم ما تمام شود و تیم ایران را با دشواری روبرو کند. بنابر این هیچ 
تیمی را نباید دست کم گرفت و تیم را باید برای تمام شرایط پیش بینی نشده جوی و غیر جوی آماده کرد. 
در حال حاضر تا شروع بازی های دور برگشت، چیزی حدود 4 ماه باقی مانده که این مدت بهترین زمان 
آماده سازی تیم برای مقابله با هر شرایطی است زیرا دیگر تیم ها نیز بیکار نمی نشینند و چنین برنامه هایی 
برای آماده سازی تیم خود خواهند داشت. اکنون جدای از بحث فنی، تیم به آرامش کامل نیازمند است تا 
آخرین مراحل صعود را طی کند. در این شرایط حرف ها و نظرات درخصوص موضوعات حاشیه ای فوتبال 

می تواند مثل سم در برابر یکپارچگی و انسجام تیم عمل کند.
دراین وضعیت بهترین کمک به تیم ملی، ایجاد آرامش و ترتیب بحث های کارشناسی برای ارتقای مسایل 
فنی تیم است. ایجاد مسایل حاشیه ای و بحث های غیر فنی هیچ سودی به حال تیم ملی ندارد و فقط می 

تواند انسجام تیمی را به هم بریزد. 
برای تقویت تیم ملی باید از طرح همه موضوعات حاشیه ای و غیرفنی پرهیز کرد زیرا این موضوعات می 
تواند ذهن کادر فنی تیم ملی را از مسایل اصلی یعنی آماده سازی هر چه بیشتر بازیکنان دور کند. کارلوس 
کی روش مربی کارگشته ای است که می تواند بار دیگر تیم ملی را به جام جهانی رهنمون کند اما این صعود 

شرایطی دارد که یکی از مهمترین آنها ایجاد آرامش در تیم است.
همه مربیان دارای نقاط ضعف و قوت هستند و کارلوس کی روش مربی پرتغالی تیم ملی نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. ضعف ها و قوت ها را باید در فضای دوستانه و بدون تنش حل و فصل کرد تا از این رهگذر 

هدف اصلی که همان موفقیت تیم ملی است صدمه نبیند.
به هر روی تا اینجای کار تقریبا تیم ما امتیازات خوبی کسب کرده اما برای صعود آسان به جام جهانی باید در 
دور برگشت بهتر ظاهر شد تا به مرحله پلی آف نرسیم. پلی آف، مرحله دشواری برای هرتیمی خواهد بود زیرا 
به مثابه مرگ و زندگی برای هر تیمی عمل می کند و این موضوع بر استرس و اضطراب تیم خواهد افزود.

حاال به بازی های پیش رو گذری کوتاه خواهیم داشت. نخستین بازی ما در دور برگشت روز پنجم فروردین 
96 دیدار با تیم قطر در دوحه خواهد بود. تیم ما قطعا در دور برگشت در قطر بیشتر از تهران با مشکل روبرو 
خواهد شد. قطری ها به قطع برنامه هایی برای مقابله با تیم ما و کسب پیروزی خواهند داشت. این تیم پس 
از به ثمر رساندن یک گل، بازی تاخیری و رفتارهای ضد فوتبال را در زمین پیاده می کند و این می تواند 
تیم ما را آزار دهد. برای مقابله با این رفتارهای غیر ورزشی باید برنامه داشت و قطعا کی روش بخوبی با این 
ترفندها آشنا است. به فاصله سه روز بعد یعنی هشتم فروردین، بازی ما با چین برگزار خواهد شد. چین در 
دور رفت در زمین خود با کسب نتیجه مساوی، فوتبال ما را بدرقه کرد و در همان زمین از کسب این نتیجه 
شادمانی کرد. چینی ها به مانند کره ای ها فوتبال سریع و تندی دارند و می توانند برای هر تیمی مشکل 
ایجاد کنند. مهار بازیکنان سرعتی این تیم می تواند تیم ما را در رسیدن به پیروزی یاری کند. با اینحال اگر 

چینی ها را دست کم بگیریم می توانند در تهران برای ما دردسرساز شوند.
ازبکستان تیم دیگر این گروه است که در دور برگشت به تهران خواهد آمد. این تیم در خاک خود در دور 
رفت مغلوب تیم ما شد اما این دلیل نمی شود که این نتیجه در تهران هم تکرار شود. پیروزی در تاشکند 
نباید ما را فریب دهد که در تهران نیز می توانیم این تیم را از پای در آوریم. بازی با ازبکستان 2۳ خرداد 96 

درتهران برگزار می شود.
حریف بعدی ما در دور برگشت کره جنوبی خواهد بود تیمی که در دیدار رفت در تهران با شکست بدرقه 
شد و حاال در بازی برگشت در کشورش به فکر انتقام است. ایران روز 9 شهریور در کره، بازی سختی پیش 
رو خواهد داشت و این دشواری زمانی روی می دهد که بازی بعدی و آخر ما با سوریه خواهد بود. در بازی با 
کره باید مجموع اندوخته های ما به گونه ای باشد که صعود ما حتمی شده و بازی روز 14 شهریور با سوریه 
تشریفاتی در تهران برگزار شود. اگر غیر از این باشد ممکن است اضطراب و استرس بازی آخر، دامنگیر ما 

در تهران شود.

خبر

براهمیت۳0  جوانان  و  ورزش  وزیر 
طاقت  و  سخت  سیاسی  مذاکرات  ماه 
فرسای سربازان حوزه سیاست کشور با 
قدرت های بزرگ دنیا از این دوران تاکید 
و برجام را به عنوان اوج قدرت سیاسی 

کشور یاد کرد.
دیدار  در  دیروز  فر  سلطانی  مسعود 
و  ورزش  وزارت  بسیج  شورای  اعضای 
زمان  افزود:  مطلب  این  بیان  با  جوانان 
را  ایران  اقتصادی  قدرت  آن رسیده که 
به دنیا نشان دهیم و این رکودی که به 
دلیل تحریم های ظالمانه به وجود آمده 
است از بین برود و اقتصاد کشور را در 

همه زمینه ها به رونق برسانیم.
فراوان  های  ظرفیت  به  فر  سلطانی 
اقتصادی ایران اشاره کرد و افزود: ما نیز 
در  از ظرفیت موجود  در مجموعه خود 
توسعه  برای  جوانان  و  ورزش  حوزه  دو 

کشور استفاده می کنیم.
پس  افزود:ایران  جوانان  و  ورزش  وزیر 

دوران  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
و  حامی  که  مقدس  دفاع  ساله  هشت 
مبارزه  کشور   ۳۷ با  نداشت  سالحی 
می کرد و با لطف خدا ، حضور مردم و 
رهبری و امام بزرگوار یک وجب از خاک 

کشور به چنگ دشمنان نیفتاد.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: یکی از 
مقدس  دفاع  سال  هشت  دستاوردهای 
رای  با  را  خود  حقانیت  که  بود  این 
سازمان ملل متحد به متجاوز بودن عراق 
به  را  ایران  نظامی  اقتدار  و  کرده  اثبات 
رخ دنیا کشیدیم تا از این پس کشوری 
با یادآوری این جنگ نابرابر فکر تجاوز به 

حریم ایران را نکند.
سلطانی فر اضافه کرد: هر چقدر از این 
جا  هم  باز  بخوانیم،  و  بنویسیم  دوران 
عنوان  به  آینده  های  نسل  برای  و  دارد 
که  رفت  به شمار خواهد  دوران طالیی 

به آن افتخار خواهند کرد.
ورزش  وزارت  بسیجیان  جمع  در  وی 

و  تفکر  امیدواری کرد که  ابراز  وجوانان 
کشور  شئونات  تمام  در  بسیجی  روحیه 
و این وزارت خانه جاری باشد و فرهنگ 
بسیج، فرهنگ غالب در تمام امور کشور 
شود. وزیر ورزش و جوانان گفت: انشا... 
حضور فیزیکی و فکری بسیج و بسیجیان 

خانه  وزارت  کاری  شئونات  تمام  در  را 
شاهد باشیم و ما نیز از برنامه های بسیج 
برای اشاعه این تفکر و فرهنگ بسیجی 

حمایت خواهیم کرد.
قیومی  محمد  سرهنگ  دیدار  این  در 
جوانان  و  ورزش  وزارت  بسیج  فرمانده 

گزارشی اجمالی از فعالیت بسیج وزارت 
درصد   ۷۸ گفت:  و  کرد  ارائه  خانه 
کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان 

عضو بسیج وزارت خانه هستند .
آموزشی  های  برنامه  تداوم  گفت:  وی 
با رویکرد فرهنگ بسیجی، تشکیل 40 
مختلف،  موضوعات  با  صالحین  حلقه 
اردوهای آموزشی یک روزه و سه روزه، 
اردوهای  و  کار  ورزش  شهدای  یادواره 
جمله  از  کشور  سطح  در  نور  راهیان 
جوانان  و  ورزش  وزارت  بسیج  اقدامات 
پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون  است. 
وزارت ورزش و جوانان هم، گفت:بسیج 
هم در دوران دفاع مقدس و هم پس از 
آن در صحنه های حساس کشور حضور 

فعال و مثبت داشته است.
بسیج  افزود:  هاشمی  مناف  سید 
های  سیاست  اساس  بر  وزارتخانه 
توانسته است  با کمترین هزینه  ابالغی، 

برنامه های خوبی را برگزار کند.

سلطانی فر:برجام اوج قدرت سیاسی کشور است

مشکل  هنوز  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
زدن ضربات آخر را داریم اما نکته مثبتش این است که 

موقعیت های گل خوبی خلق می کنیم.
برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین دیروز تیم فوتبال 
پرسپولیس درباره دیدار این تیم برابر پیکان و تساوی 
برابر شاگردان مجید جاللی گفت: این برای چهارمین بار 
است که لیگ پس از تعطیلی شروع می شود و طبیعی 
است که هر شروعی مشکالت خودش را دارد. قبال هم 
گفته ام که در 4 ماهی که با هم هستیم، ملی پوشان ما 

مدت بیشتری را در تیم ملی بودند تا باشگاه.
بازیکنانم تبریک  به  این مسائل،  با همه  ادامه داد:  او 
در  دادند  انجام  پیکان  برابر  بازی خوبی  که  می گویم 
حالی که حریف انگیزه زیادی داشت و تیم خوبی هم 

بود که در رده چهارم جدول قرار دارد.
برانکو افزود: آنچه من را راضی تر می کند این است که 
۳0 دقیقه آخر بازی را با یک بازیکن کمتر پیش بردیم 
و در همان حال شانس پیروزی داشتیم و دو موقعیت 

خیلی خوب برای گلزنی خلق کردیم.
هنوز  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  پرسپولیس  سرمربی 
هم مشکل زدن ضربه آخر را داریم و مهدی طارمی 
فرصت های گل زیادی را از دست می دهد اما در همین 
مسئله هم نکته مثبتی وجود دارد و آن این است که 

برابر پیکان 4 فرصت صددرصد گل ایجاد کردیم.
تمام  و  ببریم  داریم همیشه  داد: دوست  ادامه  برانکو 
تالش مان را نیز در این راستا به کار خواهیم گرفت. 
البته قدرت حریف نیز در این موضوع دخیل است. من 
از مسئوالن ورزشگاه شهرک قدس تشکر می کنم که 
زمین را آماده کردند. فکر نمی کنم جای دیگری زمین 

به این خوبی باشد.
وی درباره طارمی نیز گفت: ما در هر بازی موقعیت های 
مهدی  که  داریم  اطمینان  و  می کنیم  ایجاد  زیادی 
در  باید  ما  است.  تیم  به  کمک  قصدش  نیز  طارمی 
تمرین ها بیشتر کار کنیم. همچنین در قبال مهاجم 
نیز باید صبر کرد. مهدی طارمی در تیم ملی در پست 
برایش  گلزنی  شانس  و  نمی کند  بازی  تخصصی اش 
ایجاد نمی شود. این باعث می شود مهدی طارمی شم 

گلزنی اش را از دست دهد.
سرمربی پرسپولیس در مورد اینکه دلیل احضار طارمی 
به کمیته انضباطی را می دانید یا خیر، گفت: می دانم 
ولی دلیلش را نمی گویم. یک بازیکن به خاطر خراب 
کردن موقعیت ها به کمیته انضباطی نمی رود اما شاید 

نیمکت نشین شود.
برانکو ادامه داد: در هر بازی اشتباهات داوری علیه ما 
ما  نیستیم.  بهانه جویی  دنبال  ما  اما  می گیرد  صورت 
سعی می کنیم مشکالت فنی خود مانند گل نزدن را 

حل کنیم. این مساله داخلی باشگاه است.
او در ادامه در پاسخ به اینکه چرا بازیکنان پا به سن 
گذاشته در لیگ بهتر از جوان ها گلزنی می کنند گفت: 
تجربه  مسن  بازیکنان  است.  ساده  سوال  این  جواب 
اما  بازی می کنند  با آرامش و ثبات  بیشتری دارند و 
که  چیزی  هستند.  تکامل  و  رشد  حال  در  جوان ها 
خوبی  به  سالگی  در ۳0  نمی بیند،  ساله  بازیکن 20 
برای  و  است  مهمی  بسیار  مشخصه  تجربه  می بیند. 
همین است که ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه خوب 
است. علیپور تازه 20 ساله شده و طارمی سومین فصل 

حضورش در لیگ برتر را تجربه می کند.
برای  تصمیمش  علت  درباره  پرسپولیس  سرمربی 
تمرین تیم پشت درهای بسته به جز یک جلسه بعد 
از بازی های تیم گفت: این روش عادی و معمولی خیلی 
یا  بازیکنان  با  بخواهند  رسانه ها  اگر  باشگاه هاست.  از 
افراد باشگاه یا من مصاحبه کنند و از وضعیت باشگاه 
اطالع کسب کنند، کافی به باشگاه اطالع دهند و ما در 

خدمت شان خواهیم بود و هیچ مشکلی وجود ندارد.
که  خوشحالم  گفت:  نیز  رادوشوویچ  مورد  در  برانکو 
توانستید ببینید رادو دروازه خوبی است. ما این بازیکن 
بیرانوند  ان شاءا...  کند.  رقابت  بیرانوند  با  تا  آوردیم  را 
تیم  ترکیب  به  دوباره  و  شود  برطرف  مصدومیتش 

بازگردد. بیرانوند دروازه بان اول ماست.

عنوان  به  فعالیت  سال ها  از  بعد  جرارد  استیون 
بازیکن لیورپول و لس آنجلس گلکسی از فوتبال 

خداحافظی کرد.
لس  در  حضور  مدتی  از  بعد  جرارد  استیون 
فوتبال  دنیای  از  گرفت  تصمیم  گلکسی  آنجلس 
یک  که  بزرگ  بازیکن  این  کند.  خداحافظی 
در  را  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  دراماتیک  قهرمانی 
کارنامه خود دارد، افتخارات ریز و درشت زیادی 
با لیورپول کسب کرد اما همراه تیم ملی انگلیس 

نتوانست به افتخاری بزرگ دست یابد. 
جرارد از معدود بازیکنانی است که در لیگ برتر 
در یک تیم تنها بازی کرده است و همواره اعالم 
کرده بود حاضر نیست برای تیمی غیر از لیورپول 
به میدان برود. استیون جرارد در طول حضور خود 
انجام داد و 21  بازی  انگلیس 114  تیم ملی  در 
بار موفق به گلزنی شد. او در لیورپول نیز بیش از 
به  تیم  این  برای  بازی کرد و 120 گل  بار   ۵00
لیگ  در  قهرمانی  یک  لیورپول  با  او  رساند.  ثمر 
 ۳ و  حذفی  جام  در  قهرمانی  دو  اروپا،  قهرمانان 
قهرمانی در جام اتحادیه، یک قهرمانی یوفا و یک 

سوپرکاپ را کسب کرد.
۵04: استیون جرارد ۵04 بازی در لیگ برتر انجام 
داده است. او یکی از 12 بازیکنی است که بیشتر 

از ۵00 بازی در تاریخ لیگ برتر داشته است. 
از  بیشتر  توانستند  بودند که  بازیکنی  تنها دو   :2
کنند.  بازی  برتر  لیگ  در  تیم  یک  برای  جرارد 
برای منچستریونایتد و  بازی  با 6۳2  رایان گیگز 
جیمی کاراگر با ۵0۸ بازی برای لیورپول باالتر از 

استیوی جی هستند. 
جرارد  استیون  از  بیشتر  بازیکن   1۵ فقط   :120
در لیگ برتر گلزنی کردند. جرارد با وجود اینکه 
هافبک بود، توانسته است 120 گل برای لیورپول 
به ثمر برساند. بهترین فصل گلزنی او 200۸-09 

بود که توانست 16 گل به ثمر برساند.
برتر  لیگ  تاریخ  برتر  بازیکن  6- جرارد ششمین 
از نظر پاس گل بوده است. او 92 پاس گل برای 

مربوط  او  آمار  بهترین  است.  فراهم کرده  تیمش 
به 14-201۳ بوده که 1۳ پاس گل داده است. 

۳۳- جرارد ۳۳ پاس گل از پشت محوطه جریمه 
فرانک  تنها  و  است،  رسانده  ثمر  به  تیمش  برای 
لمپارد با 41 و دیوید بکام با ۳4 گل، بیشترین گل 
را از پشت محوطه جریمه به ثمر رسانده است. او 
البته با رکورد الن شیرر و جیمی فلوید هاسلبنک 

برابر بوده است.
لیگ  فینال  در  که  است  بازیکنی  تنها  جرارد   :1
اتحادیه موفق  اروپا، جام حذفی و جام  قهرمانان 

به گلزنی شده است. 
10: او تاکنون در داربی مرسی ساید توانسته است 
10 گل به ثمر برساند. تنها لیورپولی که توانسته 
است بیش از جرارد در این داربی گلزنی کند، یان 

راش با 2۵ گل است.
6: او یکی از 6 لیورپولی است که برابر اورتون هت 
سال  در  را  تریک  این هت  او  است.  کرده  تریک 

2012 انجام داد.
114: تنها ۳ بازیکن در تیم ملی انگلیس توانستند 
پیتر  کنند.  بازی  شیر  سه  برای  جرارد  از  بیشتر 

شیلتون، وین رونی و دیوید بکام.
21: او توانسته است 21 گل برای تیم ملی انگلیس 
به ثمر  برساند. اولین گل او در سال 2001 برابر 
آلمان در برد معروف ۵ بر یک بوده است و آخرین 

بار نیز در سال 201۳ برابر لهستان گلزنی کرد.

استیون جرارد افسانه ای از منظر آمار برانکو: اشتباه های داوری هر بازی علیه ما رخ می دهد
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احضار متهم 
بموجب  درخشان  آرش  رسالت   4 ناحیه  دادیاري  اول  شعبه   94-69 پرونده  در 
شکایت شاپور عباسي باهنر باتهام کالهبرداري تحت تعقیب قرار دارد با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسي به او 
طبق ماده 1۷4 ق آدک مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت 
یک ماه احضار مي شود متهم موظف است ظرف یک ماه از ابالغ حضور یابد پس 

از انقضاي مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد
402480/م الف     دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 4 تهران 

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

در پرونده کالسه 941220     برای   هادي محمدپور باتهام ضرب و جرح عمدي 
و تخریب عمدي  تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 1۷4 ق آدک  مراتب یکنوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه در شعبه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد.
402484 /م الف بازپرس شعبه 2 دادسراي ناحیه 11 تهران   

آگهی
در پرونده کالسه 921۳91 متهم پرونده جعفر نجفي ) علي ( باتهام جعل اسناد 
هویتي  تحت تعقیب است نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان مي باشد و وقت 
به  بدینوسیله  است  تعیین گردیده  انتشار  تاریخ  از  یکماه  پرونده ظرف  رسیدگي 
تجویز ماده 1۷4 ق آدک بنامبرده ابالغ مي گردد تا در وقت مذکور جهت رسیدگي 
و دفاع از اتهام انتسابي در این بازپرسي حاضر شود درغیر اینصورت طبق مقررات 

قانوني اتخاذ تصمیم خواهدشد .
402483/م الف    بازپرسي شعبه 2 دادسراي ناحیه 11 تهران 

 ابالغ وقت دادرسي 
نژاد  مالیاتي کشور علیه محمود هوشیاري  امور  باینکه شکایت سازمان  با عنایت 
دایر بر ارتشا  در شعبه 10۵۸ دادگاه کیفری 2 تهران طي کالسه 9۵0۳9۵ مطرح 
اقدامات صورت گرفته جهت حضور مشتکي عنه  از طرفي  و  باشد  رسیدگي مي 
در دادگاه  به نتیجه نرسیده است فلذا باستناد مواد ۳44 ق آدک وقت رسیدگي 
براي مورخ 9۵/11/1۸ ساعت 9/00 تعیین و براي یک نوبت در یکي از روزنامه 
در  مقرر  موعد  در  تا  گردد  مي  آگهي  متهم  به  ابالغ  بمنظور  کثیراالنتشار  هاي 
جلسه رسیدگي این دادگاه واقع در تهران خ خیام چهارراه گلوبندک خ داور نبش 
میدان پانزده خرداد روبروي مسجد ارک طبقه اول تهران حاضر شود بدیهي است 
در صورت عدم حضور و یا عدم معرفي وکیل یا ارسال الیحه دفاعیه راي مقتضي 

صادر خواهد شد  
402485/م الف    منشي شعبه 1058 کیفری 2 مجتمع کارکنان دولت تهران 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنوش بهرامی فرزند شکراله به شماره شناسنامه 
۳0۸۳ صادره از دوره چگنی در مقطع لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی صادره 
از واحد دانشگاهی بروجرد با شماره ۸2112۵40920 )۸4/2/1۳( مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی ارسال نماید. 
لرستان –شهرستان خرم آباد 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

حسب پرونده کالسه 9۵06۸0  آقای منصور ولیزاده فرزندعبدالمحمد دادخواستی 
به  توجه  با  که  نموده  مطرح  صحرایی  مسعود  طرفیت  به  مطالبه  خواسته  به 
مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
رأس ساعت 11در جلسه  روز 1۳9۵/10/14   در  و  می شود.  ابالغ  وی  به  مدنی 
دادگاه حاضر و در غیر این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی خواهد 

نمود.
آگهی ماده سه قانونمدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود               

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای فرهاد مرادی فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 1۵9و160  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف 
به زمینخوگالن که از آقای عادل مرادی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  91 – 60۷  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
 1۳9460۳1600۷0010۳4 شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ 20 / 4 / 94 ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 1۷ 
/ 1۳۵  متر مربع به نام آقای فرهاد مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان محمود غفوری و سعیدامینی و غیره می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت در فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک  کتباً 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام 
آقای فرهاد مرادی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

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

تاریخ انتشار اول 22 / ۸ /  1۳9۵  
تاریخ انتشار دوم ۷ / 9  / 1۳9۵

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

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ رای۳00421۵-1۳9۵مورخ1۳9۵/۷/1۸-تصرفات  برابر  رسمی  فاقدسند 

خانم محمد رضاملکی نژادشوشتری فرزند مرتضی به شماره شناسنامه2۸۷صادره 
ازمسجد سلیمان کد ملی 19۷1909۳94نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 
خروجی  دواهواز  پالک22۸0/1و22۸0بخش  ازششدانگ  قسمتی  ۵2/۷6مترمربع 
برابرماده۳قانون  لذا  گردیده  منجربصدوررای  شعرباف  رحیم  محمد  مالکیت  از 
گردد  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب 
باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  تاهرکس 
ثبت  اداره  به  مستقیما  خودرا  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  نوبت  انتشار 
اسناد وامالک اهواز تسلیم ورسیددریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم 
است درصورت عدم  نمایند.بدیهی  تحویل  ثبت محل  اداره  به  و  اخذ  دادخواست 
وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهد 
انتشار  اول:1۳9۵/۸/22-تاریخ  نوبت  انتشار  تاریخ  الف:)۵/۳۳26(   م  نمود.شماره 

نوبت دوم:1۳9۵/9/۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 اهواز-شیخ زاده

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

 وساختمانهای فاقد سند رسمی 
به موجب تبصره ماده 1۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 1۳ آئین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی  شش 
به  که  غرب  آباد  اسالم  شهرستان   1۸ پالک  در  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ 
در  مندرج  اختالف  حل  هیات   1۳9۵60۳16002002۷11 شماره  رای  موجب 
از  صفرصادره  فرزند   99۷ شناسنامه   بشماره  عیوضی  دالور  آقای  مذکور  قانون 
اسالم آبادغرب در روز سه شنبه مورخ 1۳9۵،9،29 راس ساعت 11:۳0 در محل 
وقوع ملک انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور 
اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند مطابق ماده 
1۵ قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود یا 
نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد مجاورینی که نسبت 
به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند میتوانند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت محل تسلیم و در غیر 
اینصورت اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: 1۳9۵،9،۷

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شواری حل اختالف شهرستان جوانرود

شماره پرونده: 4۷2/9۵ /۳
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: خداداد ظاهری فرزند  احمد
خوانده:ولی ا... شیرزاد هما فرزند عنایت

این  به  که  تقدیم  خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  داداخواستی  فوق  خواهان 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1۳9۵/10/1۵  ساعت 9:۳0 وقت رسیدگی 
تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
ابالغ می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواندتا روز جلسه به شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر  شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  هیات  رای شماره 1۳9۵60۳2400900۵۵02مورخ 9۵/۸/۳  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا باغبانفرزند 
۳۵00۵10094در  ملی  شماره  به  بوشهر  از  صادره   464 شناسنامه  غریببشماره 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۵1/۵۸ مترمربع پالک 6۵فرعی از 264۸ اصلی 
از پالک اصلی264۸ واقع در بخش دو بوشهر خریداری از  مفروز و مجزی شده 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  سلحشورمحرز  اکبر  علی  رسمی  مالک 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف:16۵0
سهراب خواجه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار نوبت اول:9۵/۸/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:9۵/9/۷

آگهی حصر وراثت
شرح  به  شماره۵960016109    شناسنامه  دارای  محمدی  ستارگل  آقای   
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 2/۳۷۳/9۵   دادخواست 
نموده و اشعار داشته که شادروان حسین گل محمدی به شناسنامه۵969۵4۷۷4۳  
مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  دائمی خودبدرود  اقامتگاه  تاریخ1۳9۵/۸/2۳  در 

عبارتند از:
متولد 1۳۷0/۸/19 پسر   ۵960016109: 1.ستار گل محمدی شماره شناسنامه 

متوفی
  1۳60/6/1 متولد     ۵969۵10۸0۷   : شناسنامه  شماره  محمدی  گل  2.غزاله 

دختر  متوفی
۳.کژال گل محمدی شماره شناسنامه:۵969۵1۳6۵2   متولد 1۳6۳/12/10دختر  

متوفی
4.بهاره گل  محمدی شماره شناسنامه: ۵9699۵40۷   متولد   1۳66/11/1۳دختر  

متوفی
۵.صبا گل  محمدی شماره شناسنامه :۵9600۷24۸۳  متولد 1۳۸1/1/2۷  دختر 

متوفی
همسر  متولد1۳42/۵/۳    49۵9۸02۵۳۷  : شناسنامه  شماره  رشیدی  6.فرشته 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 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.
رئیس شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر -خرمی

متن آگهی 
علی  آقای  که  میگردد  ابالغ  خلیل  فرزند  جلیلیان  کامران  آقای  به  وسیله  بدین 
با موضوع مطالبه وجه تقدیم شعبه اول دادگاه  سوری فرزند یارولی دادخواستی 
شماره  و  به کالسه 9۵0۳29  که  است  نموده  عمومی حقوقی شهرستان چگنی 
پرونده 9۵099۸66۵۸2000۷9 ثبت و برای روز 1۳9۵/10/14 ساعت 10 صبح 
آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  دادگاه  این  لذا  است  شده  رسیدگی  وقت  تعیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا 
خوانده ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم و اعالم نشانی کامل و دقیق خود به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال 

در شعبه مزبور جهت رسیدگی و تصمیم مقتضی حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – مجید غالمی. 

آگهی مزایده
در راستای اجرای شماره 94104266۳01001۵2 مورخ 94/۸/24  که جهت اجرا 
به این مرجع واصل گردیده در نظر گردیده در نظر است ملک موضوع کارشناسی 
با مشخصات نوزده و یک پنجم شعیر مشاع از نود و شش شعیر ششدانگ پالک 
199/2/1۳ فرعی واقع در قریه رحیم آباد اراضی واقع شده در ضلع شمالی گلزار 
شهدای پلدختر که سند آن ذیل ثبت 104۵4 صفحه 1 دفتر جلد 96 بنام آقای 
احمد علی جودکی صادر گردیده که سهم مشارالیه از کل ششدانگ پالک فوق 
مبلغ  به  کارشناسی  قیمت  حسب  مشاع  مربع  متر   ۸۷/1۵199 معادل  الذکر 
مزایده  محل  در  مزایده  طریق  از   1۳9۵/9/16 تاریخ  در  1/۵00/000/000ریال 
واقع در اجرای احکام حقوقی پلدختر بفروش برسد لذا مراتب بدین طریق آگهی 
تاریخ فوق در محل  تا اشخاصی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در 
مذکور )اجرای احکام حقوقی دادگستری پلدختر (حضور یابند ضمنا ترتیب بازدید 

از موضوع مزایده برای مدت ۵ روز قبل از مزایده فراهم می باشد . 
رئیس اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان پلدختر – سوری. 

متن آگهی 
دادگاه  شعبه  این  در  که   9۵099۸661060042۵ پرونده  محتویات  حکایت  به 
سال  از  یاراحمدی  ولی  آقای  که  گردیده  اعالم  باشد  می  رسیدگی  تحت  دادگاه 
1۳۷۵ غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین 
وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت 
می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قراردهند تا حقی از 
کسی تضییع نگردد این آگهی سه نوبت متوالی هریک به فاصله یک ماه در اجرای 
ماده 102۳ قانون مدنی در امور مدنی در یکی از جراید محلی )استانی شهرستان 
خرم آباد (و یکی از جراید کثیر االنتشار تهران منتشر میگردد بدیهی است چنانچه 
ثابت نشود حکم موت  )نشر آگهی (حیات غایب  اعالن  اولین  تاریخ  از  یک سال 

فرضی او صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – حمید بازوند.  

آگهی حصروراثت
خانم محبوبه نوایی دارای شماره شناسنامه 20۸0۳۳۵601 به شرح دادخواست به 
کالسه 1/9۵/20۵9 ش از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حجت اله خان لر به شناسنامه 10 در تاریخ 9۵/۷/9 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1- متقاضی)همسر متوفی(

2- مایسا خان لر فرزند حجت اله ش ش 20۸169۸404 صادره از ساری)دختر 
متوفی(

۳- شوکت خان لر پنبه لر پنبه چوله ش ش 91۷ صادره از ساری)مادر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس 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 

شد. م.الف- 9۵/6۵9
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری- رضی

ادامه عملیات آسفالت خیابانها و معابر 
شهری توسط شهرداری دزفول

شهرداري  عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
دزفول، در ادامه نهضت آسفالت خیابانها و معابر 
شهري در فاز نخست تا کنون ۵0 هزار متر مربع 
از سطح خیابانها و معابر شهري توسط شهرداري 

دزفول آسفالت شده است.
مهندس کرمي نژاد با اعالم این خبر گفت: مقرر 
شده طي چهار فاز یک میلیون متر مربع از خیابانها 
و معابر آسفالت شود که در فاز اول حدود 2۵0 هزار 

متر مربع از این پروژه اجرایي خواهد شد.
درخواست  به  توجه  با  افزود:  دزفول  شهردار 
توسط  شده  انجام  بندي  اولویت  و  مردمي  هاي 
کارشناسان امر، خیابان هاي اقبال الهوري، عدل، 
توحید، سبحاني، سعیدي، بلوار جمهوري، سلمان 
فارسي و مقاومت۸ و 9 زیر پوشش آسفالت رفته و 
در ادامه تعداد دیگري از خیابان ها و معابر محدوده 

منطقه یک شهرداري آسفالت خواهد شد.
آسفالت  عملیات  با  همزمان  کرد:  تصریح  وي 
خیابانهاي ذکر شده، آسفالت خیابانهاي کوي پیام 
نور و مهرشهر به صورت همزمان در حال انجام 

است.
یافتن  پایان  با  داشت:  بیان  نژاد  کرمي  مهندس 
عملیات آسفالت در خیابانهاي محدوده منطقه یک 
شهرداري آسفالت معابر و خیابان هاي محدوده ي 

منطقه دو و سه نیز به سرعت اجرایي خواهد شد.

بهسازی 32 هزار واحدمسکونی 
روستایی در بوشهر 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر 
گفت: از سال ۸4 تاکنون در قالب طرح بهسازی 
مسکن روستایی ۳2 هزار واحد مسکونی در این 

استان بهسازی شد.
حمید حیدری بریدی در آیین افتتاح سی و دو 
هزارمین واحد مسکونی طرح ویژه بهسازی مسکن 
روستایی استان بوشهر در گناوه افزود: امسال در 
مسکونی  واحد   2۵00 احداث  طرح  این  قالب 
در640 روستای این استان بوشهر در برنامه قرار 

گرفته است.
وی اضافه کرد: سقف تسهیالت احداث و بهسازی 
واحدهای مسکونی روستایی امسال به 1۸0تا 200 

میلیون ریال افزایش یافته است.
مساحت ۸۸  با  تل  تل  روستای  مسکونی  واحد 
مترمربع به عنوان سی و دوهزارمین واحد در استان 
و دو هزار و 42۵ واحد در روستاهای شهرستان 
ریال  میلیون  بنیاد مسکن 1۵0  گناوه است که 
تسهیالت با کارمزد ۵ درصد و 40 میلیون ریال وام 

بالعوض برای ساخت اعطا کرده است.
بیش از 20 درصد از جمعیت 92 هزارنفری گناوه 

در شمال استان بوشهر در روستاها سکونت دارند.

اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور در گیالن
مدیرکل دامپزشکی گیالن گفت: طرح ملی واکسیناسیون طیور در هزار 

و  ۳2۵ روستا اجرا شد.
دکتر عاقبتی در خصوص اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی 
گفت:در صورت لزوم و جهت پاکسازی روستاهای جامانده قابل تمدید 
اداره کل دامپزشکی استان  افزود:طرح مذکور توسط  خواهد بود. وی 
و با مشارکت بسیج سازندگی و از محل اعتبارات ملی توسط سازمان 

دامپزشکی به انجام رسید.
عاقبتی ادامه داد:در مدت مذکور هزار و  ۳2۵ روستا از 16 شهرستان 
استان در قالب 4۳9 اکیپ دو نفره نسبت به واکسیناسیون آشامیدنی بر 
علیه بیماری نیوکاسل در چهارو نیم میلیون قطعه طیور روستایی ایمن 
سازی شدند. وی خاطر نشان کرد:از مزایای طرح مذکور می توان به جنبه 
های بهداشتی و اقتصادی، کاهش خطر برای طیور صنعتی، رایگان بودن 

و گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی آن اشاره کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان ضمن تشکر از کلیه مسئولین شهرستان جهت 
حمایت و پشتیبانی از طرح،از مشارکت قابل توجه روستائیان نیز قدردانی 

کرد.

تمامی خطوط مازندران برقدار شد
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: در ساعت 10 شب گذشته 

آخرین روستای استان مازندران که رزکه آمل بود برقدار شد.
قاسم شهابی، اظهار کرد: در ساعت 10 شب گذشته آخرین روستای 

استان که رزکه آمل بود برق دار شد.
وی افزود: از یک میلیون و 260 مشترک حدود 200 هزار مشترک در 
۳۵0 روستای استان برق آنها قطع شده بود. شهابی، تصریح کرد: بیشترین 

خسارت برق در روستاهای آالشت، هراز، چالو و امام زاده عبدا... بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران یادآور شد: با تالش 100 اکیپ و 
2۵0 نیروی انسانی فعال عملیات اجرایی برق رسانی را بر عهده داشتند 
و همچنین 10 گروه عملیاتی از تهران نیز برای خدمات رسانی به فعالیت 
پرداختند. این مسئول، با اشاره به اینکه بیشترین عامل خسات به دلیل 
برف سنگین و شکستگی درختان بود، گفت: با توجه به امنیت شبکه های 
زمینی در مقایسه با شبکه های هوایی که این شبکه ها ممکن است دچار 
حوادثی از قبیل شکستگی درختان و پارگی سیم ها مواجه شوند در طی 

سال آینده 10 درصد شبکه های هوایی به زمینی تبدیل شود.
وی افزود: حدود هزار و 200 شبکه به طول 600 کیلومتر به کابل خود 
نگهدار مجهز شد که اگر اعتبارات مربوط به برق تأمین شود هر ساله 
حدود 10 درصد شبکه ها به کابل های خودنگهدار و شبکه های زمینی 

تبدیل می شود.

بازگشایی70درصد از راه های روستایی سوادکوه
 فرماندار سوادکوه از بازگشایی تمامی محورهای اصلی و ۷0درصد از 

مسیرهای روستایی در شهرستان سوادکوه خبر داد.
سوادکوه  منطقه  اینکه  به  باتوجه  گفت:  توحیدی مقدم  عبدالجواد 
بیشترین میزان بارش برف را داشته اما با مدیریت درست و اطالع 
رسانی به مردم و در نتیجه صرفه جویی در میزان استفاده از آب و 
برق و گاز توسط مردم خوشبختانه دچار قطعی آب و برق و گاز در 

شهرستان نشدیم.
وی تصریح کرد: تمامی محورهای اصلی باز شده و ۷0درصد از راه 
های روستایی نیز بازگشایی و مابقی توسط همکاران در اداره راه و 
شهرسازی و شهرداری مشغول بازکردن راه های مواصالتی هستند.

خبر خبر

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز از آمار 
پایین موقوفات در استان البرز خبرداد.

به نقل از ایسنا؛ حجت االسالم والمسلمین محمد 
صالحی در نشست خبری که به مناسبت هفته 
وقف در امامزاده حسن کرج برگزار شد، ضمن 
تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال پیامبر 
اسالم)ص(، شهادت امام حسن)ع( و امام رضا)ع( 
نماهایی  مسلمانان  ایام  این  در  متاسفانه  گفت: 
تعدادی از هموطنانمان که مشغول بازگشت از 
حرکت باشکوه اربعین بودند را به خاک و خون 

کشیدند.
وی افزود: شیعیان همیشه برای تبلیغ اسالم خون 
داده اند و این حرکت نیز در امتداد حرکت امام 
حسین)ع( و فریادهای بلند حضرت زینب)س( 

است که صدای رسای اسالم بود.
وی در ادامه به فرارسیدن هفته وقف اشاره و اعالم 
کرد: جا دارد در این ایام با ترویج این مقوله زیبا 
مردم را بیش از پیش به ایجاد موقوفات جدید 

ترغیب کنیم.
وی به اقدامات صورت گرفته توسط اوقاف و امور 
خیریه استان البرز اشاره و اعالم کرد: از ابتدای 
سال جاری اوقاف هم در بعد فرهنگی و هم در 

بعد معنوی اقداماتی را انجام داده است. 
صالحی خاطرنشان کرد: در بعد فرهنگی می توان 
استان  در  توقف  به  نورزی  مسافران  ترغیب  به 

 1۵0 از  دعوت  طاهر،  امازاده  محوریت  با  البرز 
مبلغ مذهبی از قم برای فعالیت در استان البرز، 
فعالیت تبلیغی در فضای مجازی و طرح حفظ 

قرآن مجازی  اشاره کرد.
در  البرز  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
بخش دیگری از سخنان خود به اجرای امینانه 
نیت واقفین اشاره و اعالم کرد: در این مدت جمعا 
۳12 میلیون تومان اجرای امینانه نیات واقفین 
را داشته ایم که ۸0 میلیون تومان از آن به نیات 
مذهبی، 16۵ میلیون تومان به نیات خیریه و 64 
اجتماعی اختصاص  نیات  به  نیز  تومان  میلیون 

داشته است. صالحی از ایجاد ۷2 مورد وقف جدید 
از ابتدای امسال تاکنون در استان البرز خبر داد و 
گفت: بیشتر این موارد به صورت وقف زمین برای 
مساجد و حسینه ها بوده که ارزش آن به کمتر از 

یک میلیارد تومان می رسد.
البرز  استان  برای  رقم  این  کرد:  تصریح  وی 
رقم پایینی محسوب می شود و باید تالش های 

بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.
عمرانی  های  فعالیت  به  ادامه  در  مسئول  این 
صورت گرفته در این مدت اشاره و با بیان اینکه از 
لحاظ عمرانی اقدامات خوبی صورت گرفته است 

گفت: آغاز ساخت استخر امامزاده محمد یکی از 
این اقدامات است که شش میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان هزینه داشته و تا سال 96 به بهره برداری 
خواهد رسید. صالحی اعالم کرد: مجتمع فرهنگی 
آموزشی امامزاده طاهر با 29۵0 مترمربع زیربنا و 
چهار میلیارد تومان هزینه دیگر پروژه ای است که 

آن هم در سال 96 به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز از توسعه 
شبستان امامزاده حسن به عنوان مرکز فرهنگی 
به  مترمربع   400 گفت:  و  داد  خبر  کرج  شهر 
زیربنای شبستان این امامزاده افزوده شده است 
که ۳00 میلیون تومان برای آن صرف شده است. 
برای  تومان  میلیون   ۷0 صرف  داد:  ادامه  وی 
ساخت گنبد فلزی امامزاده قاسم و ۷00 میلیون 
تومان برای ساخت آستان مقدس امامزاده عبدا... 
محمدشهر از دیگر اقداماتی است که در این مدت 

انجام شده است.
صالحی از تخریب و بازسازی آستان مقدس بی 
بی سکینه در کردان خبر داد و گفت: برای این 
کار 120 میلیون تومان هزینه شده است که تا 

پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
وی از اقدمات صورت گرفته در امامزاده عبدا... 
با  مترزیربنا   ۵00 کرد:  تصریح  و  گفت  چندار 
این  برای  تومان  میلیون  معادل 1۳۸  هزینه ای 

امامزاده در نظر گرفته شده است.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز خبرداد :

 آمـار مـوقوفات الـبرز پـایین اسـت

 مشاور رسانه ای مدیرکل فرودگاه های هرمزگان 
بندرعباس  تهران  پرواز  مسیر  تغییر  اعالم   از 
به سمت فرودگاه قشم خبر  ایر  شرکت قشم 

داد.
این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  پاسالر   حسین 
وزش  شدت  علت  به   1220 شماره  به  پرواز 
باد لحظه ای تغییر مسیر داده با تأخیر همراه 

خواهند بود.
پاسالر تصریح کرد: با توجه به پیش بینی های 
هواشناسی با درک شرایط مسافرین  همچنان 
خواهشمندیم با صبر و حوصله ما را در امر ارائه 
خدمات یاری کنند و قبل از مراجعه حضوری 
شماره های  با  پروازی  شرایط  از  اطالع  جهت 
199 و 0۷6۳۳611020 و 0۷6۳۳6110۳0 

تماس حاصل کنند.
ریزش  نشان دهنده  هواشناسی  نقشه های 
کشور  جنوب  به  شمالی  سرد  پرفشار  سامانه 
پایانی  روزهای  تا  آذرماه  یکم  دوشنبه  روز  از 
هفته گذشته ،سبب ناپایداری جوی و دریایی 

در استان هرمزگان شده بود.

هرمزگان  هواشناسی  مدیرکل  رنجبر  سعید 
این  بود:  گفته  ایسنا،   به  آذرماه  اول  دوشنبه 
ناپایداری ها به صورت وزش باد نسبتاً شدید و 
گردوخاک بخصوص در مناطق شرقی و مرکزی 

خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت کنونی بندرعباس گفت: 
ظهر  تا  گردوخاک  و  شدید  نسبتاً  باد  وزش 
سه شنبه ادامه خواهد داشت و از فردا ظهر از 
شدت گرد خاک کاسته خواهد شد، اما تا آخر 

هفته ادامه خواهد داشت.
رنجبر اضافه کرد: از بعدازظهر چهارشنبه دوباره 
این  و  بود  خواهیم  خاک  گرد  افزایش  شاهد 

وضعیت تا شنبه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، در شرایط فعلی احتمال اختالل 
در تردد دریایی و هوایی از بندرها و فرودگاه 

بندرعباس وجود دارد.
و  شدید  نسبتاً  باد  وزش  به  اشاره  با  رنجبر 
و مرکزی گفت :  مناطق شرقی  گردوخاک در 
تا پایان هفته این شرایط جوی تمامی استان و 

حتی جزایر را در بر خواهد گرفت.

سامانه  این  ماندگاری  با  کرد:  وی خاطرنشان 
پرفشار تا روزهای پایانی هفته  کاهش محسوس 
دما  در استان پیش بینی می شود، همچنین از 
دوشنبه تا پایان هفته جاری دریا نسبتاً مواج 
الزم  تمهیدات  می شود  توصیه  بود  خواهد 
صورت گیرد. در اولین روز از آذرماه به دلیل 
روز  تا  و  پرواز   2۸ گردوخاک  و  باد  وزش 
پنج شنبه ۵۸ پرواز فرودگاه بندرعباس به دلیل 
امانی  محمود  شدند.  لغو  جوی  شرایط  بدی 
بنی مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان روز 
پنجشنبه  چهارم آذرماه،  گفته بود: فقط پرواز 
شیراز- بندرعباس و بالعکس به دلیل مساعد 
 ۸,۳0 ساعت  در  جوی  شرایط  موقتی  بودن 

دقیقه روز گذشته انجام شد.
مسیرهای  در  گذشته  روز  پرواز  افزود:  وی 
هوایی بندرعباس - کیش- اصفهان - ابوموسی 
نامساعد جوی  به علت شرایط  نیز  بالعکس  و 

لغو شد.
امانی گفت: میدان دید در فرودگاه بین المللی 
بندرعباس به سیصد متر رسیده که در صورت 

ادامه این روند تمام پروازهای این فرودگاه تا 
آخر شب لغو می شود.

گردوخاک  و  بد جوی  شرایط  وجود  دلیل  به 
روزهای  در  استان  مدارس  طی هفته گذشته 
چهارشنبه  عصر  نوبت  و  سه شنبه  و  دوشنبه 

تعطیل شدند.
آموزش وپرورش  مدیرکل  پور  هاشمی  دانش 
مدارس  آذرماه  گفت:  اول  دوشنبه  هرمزگان 
مقطع ابتدایی بندرعباس و روستاهای اطراف 
نوبت های صبح و عصر  به دلیل گردوغبار در 

امروز تعطیلی است.
افزود:  آذر،  اول  یعنی  روز  همان  شامگاه  وی 
میزان  افزایش  و  گردوغبار  تداوم  به  توجه  با 
غلظت ذرات معلق در هوای چند شهر استان 
هرمزگان،تمامی مدارس این استان در مقاطع 
تعطیل  آذرماه  دوم  سه شنبه  فردا  تحصیلی 
بنادر  همچنین  گذشته  هفته  در  شد.  اعالم 
استان هرمزگان به دلیل وجود شرایط بد جوی 
و گردوخاک با تعطیلی های طوالنی و بلندمدت 

روبرو شد.

هوای بندرعباس همچنان برای فرود پرواز نامساعد است
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی توسعه روستایی 
کوشک باال )شهرناز( نوبت دوم

به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی فوق العاده این شرکت ساعت 10 صبح 
روز پنجشنبه مورخ 95/9/۲8 در محل تاالر اجتماعات اداره تعاون شهرستان کرج واقع در بلوار 
طالقانی شمالی باالتر از دادگستری تشکیل میگردد، لذا از اعضای محترم دعوت میشود با در دست 

داشتن کپی کارت ملی در جلسه مذکور حضور بهمرسانند، ضمنا یادآوری می نماید:
1-در صورتیکه حضو عضوی در مجمع میسر نمیباشد میتواند حق حضور و اعمال رای خود را به 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از سه 
عضو دیگر را بپذیرد و هر شخص غیر عضو نمایندگی یک عضو را خواهد داشت، بدیهی است برگه 
های نمایندگی و وکالتنامه ها در صورت مراجعه وکیل و موکل به همراه داشتن مدارک مربوطه در 
روزهای به محل شرکت تعاونی واقع در کرج خیابان درختی- ساختمان ماه- واحد 11 و امضا نماینده 

هیئت مدیره و بازرس و مهر تعاونی معتبر می باشد.
۲-این مجمع با حضور تعداد دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه: 1-طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید براساس آخرین اصالحات قانون بخش 
تعاون

۲-طرح و تصویب و تغییر ماده )4( اساسنامه )حوزه عملیات تعاونی(
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی

احضار متهم 
و ابالغ وقت رسیدگی 

نظر باینکه در پرونده کالسه 9۵0۷62 قنبرعلي مهناني متهم به استفاده از رنگ 
غیرمجاز در غذا  مجهول المکان می باشد و در راستای اعمال ماده 1۷4 ق آدک 
این آگهی یک نوبت ابالغ می گردد تا متهم جهت دفاع در روز رسیدگی مورخ 
9۵/10/1۸ ساعت 9 در این دادگاه واقع در شهر رودهن حاضر گردد و درصورت 

عدم حضور رای غیابی صادر خواهد شد 
402478/م الف    رییس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 رودهن 

احضار متهم 
بموجب  فرهودي   هانیه  رسالت  ناحیه 4  دادیاري  اول  پرونده ۷0-9۵ شعبه  در 
شکایت ایرج صفدریان باتهام توهین – تخریب  تحت تعقیب قرار دارد با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسي به او 
طبق ماده 1۷4 ق آدک مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت 
یک ماه احضار مي شود متهم موظف است ظرف یک ماه از ابالغ حضور یابد پس 

از انقضاي مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد
402481/م الف     دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 4 تهران 

آگهی
در پرونده کالسه 9۵01۵۸ ولي اله پوالدوند فرزند علي اکبر باتهام جعل و استفاده 
از سند مجعول موضوع شکایت امیر پویان مهمان نواز کهن فرزند عین اله  در این 
شعبه شکایتي مطرح گردیده است که متهم اخیر الذکر با وصف ابالغ احضاریه از 
طریق دایره ابالغ تاکنون جهت رسیدگي و اداي توضیح نسبت به اتهامات انتسابي 
در این شعبه حاضر نگردیده است بدینوسیله به نامبرده ابالغ مي گردد ظرف ۳0 
روز از تاریخ نشر آگهي جهت رسیدگي و اداي توضیح در این شعبه حاضر گردد در 

غیر اینصورت به اتهام وارده بصورت غیابي رسیدگي خواهدشد 
402479/م الف    بازپرس شعبه اول دادسراي ناحیه 16 تهران 

احضار متهم 
در پرونده ۳20-9۵ شعبه اول دادیاري ناحیه 4 رسالت  عبدالعلي رستمي فعلي 
گاوک  بموجب شکایت  اکرم بناها و فاطمه اوسطي باتهام توهین و ورود بعنف 
و تهدید  تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وي و عدم 
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسي به او طبق ماده 1۷4 ق آدک مراتب یک 
نوبت در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار مي شود متهم موظف 
است ظرف یک ماه از ابالغ حضور یابد پس از انقضاي مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهدشد
402482/م الف     دادیار شعبه اول دادسراي ناحیه 4 تهران 

مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پژو RD   سفید رنگ مدل 1۳۸4 به شماره شاسی 
ایران۷۷- انتظامی  وشماره   11۷۸40۸۸292 موتور  شماره  به   1۳490۷۳۸
9۸و۳44 متعلق به آقای عباس یوسفی نیا مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد . 
) رباط کریم (  

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی   شماره   دارای   سامانی   احمدرضابهارلو  آقای 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   461049۵211
گواهي  درخواست  دادگاه  این  از  س   1 ۵۳۷/9۵ش 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
در   ۵4 شناسنامه  شماره  به  هوره  درخشان  صغری 
بدرود  خود  دائمي  1۳94/10/4دراقامتگاه  تاریخ 
الفوت آن مرحومه  منحصر  زندگی گفته ورثه حین 

است به:
ملی   به  شماره   سامانی   احمدرضابهارلو  آقای  1ـ   

461049۵211    فرزند ذکور
مذبور  در خواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
یک نوبت آگهي می نماید تا هرکسی اعتراضي دارد 
ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
اختالف  حل  شورای  به  ماه  یک  ظرف  آگهي  نشر 
شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهي حصر وراثت 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان- صولت 
سلطانی سامانی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمدمحمودی )که درسندمالکیت محمودمحمودی قید شده 
( فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۳ و کد ملی شماره 46۸969۸46۵ با ارائه 
به شماره  مالکیت  نموده که سند  اعالم  گواهی شده  استشهادیه محلی  برگ  دو 
مسلسل00 ۵222 0ب / ۸۵ مربوط به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 6۳۳/1۵ 
متر مربع واقع در روستای کاونددرویشان تحت پالک 164/4۵   - شهرستان اردل 
/ ناحیه پشتکوه بخش ده استان چهارمحال وبختیاری که در صفحه 20۸ – دفتر 
امالک جلد 4۳ -  ذیل ثبت شماره ۷662که 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 120 -  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

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی  پرونده کالسه ۵14/9۵ / ش ی  شورای حل اختالف شماره 1 سامان 
: آقای محمدغالمی  فرزند مجتبی به نشانی سامان خ امام کوچه بهمن  خواهان 

پالک 49  
خوانده :زهره کریمی خواه  فرزند نجف  درحال حاضر  مجهول المکان 

خواسته :الزام به نقل وانتقال سندیک دستگاه خودروی سواری  پژو 40۵ به شماره 
۳۸۸ج69 ایران ۷1 

وقت رسیدگی :9۵/10/1۵ ساعت 1۷/۳0 
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 9۵/9/۳ به طرفیت خوانده تقدیم 
شعبه شورای حل اختالف شماره 1 سامان  نموده که به کالسه ۵14/9۵ /ش ی  
ثبت گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده ۷۳ 
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 1 سامان

متن آگهی
شرح  به  محمدآقا   فرزند  صادقی  قربانعلی  آقای   وراثت  رونوشت حصر  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به شماره کالسه 9۵041۳ از این شعبه در خواست 
محمدآقاصادقی  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی 
سودجانی به شماره شناسنامه 200در مورخ 1۳9۵/0۸/06 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 
1 – معصومه صادقی  ش ش 2609 فرزند متوفی 
2 – حلیمه صادقی  ش ش 2۷42 فرزند متوفی 
۳ – قربانعلی صادقی  ش ش ۳240 فرزند متوفی
4 – امیرقلی صادقی  ش ش ۳۷09 فرزند متوفی

۵ – ابراهیم  صادقی  ش ش 4610۵۳2۳9۵ فرزند متوفی
6 – اسماعیل صادقی  ش ش 4610616۷۳4فرزند متوفی

۷ – غالمعلی صادقی  ش ش ۳241 فرزند متوفی
۸ – ثریا اسماعیل زاده   ش ش ۳۷ همسر متوفی

تا  میگردد  آگهی  نوبت  یک  مزبور  در خواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رونوشت آگهی حصر وراثترئیس شورای حل اختالف سورشجان – براتعلی کریم زاده 

آقای فرهاداحمدی دارای شناسنامه  شماره  12۷1به شرح دادخواست به کالسه 
وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  دادگاه  این  از  س   1 ۵۳6/9۵ش 
تاریخ  در  به شماره شناسنامه 21۷  احمدی   که شادروان حیدرآقا  داده  توضیح 
1۳06/6/9دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- توران یزدانی  فرزند امان ا...  به شماره ملی :4622۷29611 زوجه دائمی

2-غالمرضا احمدی  به شماره ملی :1۸1۷069۳۷۳فرزند ذکور
۳-فرهاداحمدی  به شماره ملی :1۸19۵۷9409فرزند ذکور

4ـ طاهره احمدی  به شماره ملی :1۸16926۳29فرزند اناث
۵ـ پروین احمدی  به شماره ملی :1۸19۳۵۳192فرزند اناث

6ـ فرنگیس احمدی  به شماره ملی :1۸169۷۸9۵۷فرزند اناث
۷ـ روح انگیزاحمدی  به شماره ملی :1۸169۷696۵فرزند اناث

۸ ـ پروانه احمدی  به شماره ملی :1۸1۷01۳0۸4فرزند اناث
9ـ مهرانگیزاحمدی  به شماره ملی :1۸1۷04۵۳۸۵فرزند اناث
10ـ زینب احمدی  به شماره ملی :1۸1۷12029۸فرزند اناث

11ـ خدیجه احمدی  به شماره ملی:4620۸9۷۵۸2 فرزند اناث والغیر
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 شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهي 

حصر وراثت صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان- صولت سلطانی سامانی

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت آقای یونس حیدری سورشجانی  فرزند شامحمد به 
این  از   9۵099۸۳۸۵6100۳۳4 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح 
شورا  در خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  شاه 
محمدحیدری سورشجانی  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

الفوت آن منحصراست به: 
1 – عبدالمجیدحیدری سورشجانی ش ش 10۸ فرزند متوفی

2 – یونس حیدری سورشجانی ش ش 1 فرزند متوفی
۳ - جواهر حیدری سورشجانی ش ش 4 فرزند متوفی

4 – یحیی حیدری سورشجانی ش ش 12 فرزند متوفی
۵ – تهمینه حیدری سورشجانی ش ش ۵ فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رضا گوجان سامانی  دارای شناسنامه  شماره  2۷2  به شرح دادخواست به 
کالسه ۵46/9۵ش 1 س از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان خانم حلیمه ریشهری   به شماره شناسنامه 121 در تاریخ 
1۳9۵/۸/2۵دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه 
منحصر است به: 1ـ رضاگوجان سامانی فرزندحسینعلی   به شماره ملی:46229۷۷0۳6 

فرزند ذکور
2- هدایت ا... گوجان سامانی فرزندحسینعلی   به شماره ملی:1۸1۸221۳۸1 فرزند 

ذکور
۳- عنایت  ا... گوجان سامانی فرزندحسنیعلی   به شماره ملی:1۸1۷4۵۵1۷6 فرزند 

ذکور
4ـ پژمان گوجان سامانی فرزندحسینعلی   به شماره ملی:1۸1۸۳2۸۸44 فرزند ذکور

۵ـ میترا گوجان سامانی فرزندحسینعلی   به شماره ملی:1۸1۵۵96414 فرزند اناث
6ـ مرضیه گوجان سامانی فرزندحسینعلی   به شماره ملی:1۸1۸۵220۸1  فرزند 

اناث والغیر
 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 شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهي حصر 

وراثت صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان- صولت سلطانی سامانی

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   10۳۵ شعبه   94099۸214100026۳ کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵099۷2191000۸۷۷ 
شاکی : فرهاد نیک نام فرزند حسن 

متهم : سجاد محمدی بنشانی مجهول المکان 
اتهام ها : 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی 

رای دادگاه 
فرهاد  شکایت  بشرح  تهدید  و  توهین  بر  دایر  محمدی  سجاد  اتهام  خصوص  در 
دادرسی  به  جلب  قرار  و  پرونده  محتویات  به  توجها  دادگاه  حسن  فرزند  نیکنام 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب تهران و کیفر خواست صادره و گواهی گواهان 
در دادسرا و شکایت شاکی و احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور دفاع 
وی بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستندا بمواد 60۸-669 ق م 
ا مصوب 1۳۷۸ و اصالحات بعدی و ماده 1۳4 ق م ا مصوب 1۳92 متهم را باتهام 
ایراد توهین بتحمل ۷4 ضربه شالق و از بابت اتهام تهدید بتحمل یک سال حبس 
تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ   واقعي 
محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  روز  و سپس ظرف 20  مرجع  این  در  واخواهي  قابل 

تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
402498/م الف رییس شعبه 1035 کیفري 2  مجتمع شهید قدوسی تهران

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

آگهی موضوع ماده 3قانون
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه   و ماده1۳آیین 
موضوع  اول  شماره1۳9۵60۳۳10۵۵00۳6۸۳هیات  رای  رسمی.برابر  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی رمضانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 69درششدانگ یک باب ساختمان 
درصالح  واقع  ۳6اصلی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مساحت۷0مترمربع  به 
از مالک رسمی آقای علی فالح کیش صفحه۳49دفتر1196 محرز  آبادخریداری 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را 
اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

واگذاری 5 واحد مسکونی 
به مددجویان عسلویه 

پنج  بسیج  گرامیداشت  هفته  مناسبت  به 
امام  امداد  کمیته  مددجویان  به  مسکونی  واحد 
خمینی)ره( روستای عسکری از توابع بخش چاه 

مبارک شهرستان عسلویه واگذار شد.
جانشین فرماندهی سپاه خاتم االنبیا شهرستان 
این مراسم گفت:  عسلویه روز جمعه در حاشیه 
هرکدام از این واحدها با زیربنای ۵0 مترمربع و با 

اعتبار 200 میلیون ریال بهره برداری شده است. 
حسین تمیمی نیا افزود: ساخت این واحدها توسط 
سپاه و با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره( 

شهرستان عسلویه انجام شده است.
وی گفت: هفت واحد مسکونی دیگر تا پایان آذر ماه 

سال جاری به مددجویان واگذار می شود.
جانشین فرماندهی سپاه خاتم االنبیا شهرستان 
عسلویه اظهارداشت: احداث این واحدهای مسکونی 
توسط بسیج سازندگی باعث امید و نشاط خانواده 
های مددجو و محرومان تحت حمایت کمیته امداد 

حضرت امام )ره( شده است.

حمایت استانداری خوزستان
از سرمایه گذاران صنعت نفت

از سرمایه گذاران  با دعوت  استاندار خوزستان 
استان  این  در  حضور  برای  خارجی  و  داخلی 
گفت: از هرگونه سرمایه گذاری در بخش های 
حمایت  نفت  صنعت  خصوصاً  استان  مختلف 
سرمایه  انجام  برای  را  الزم  شرایط  و  جدی 

گذاری فراهم می کنیم.
تفاهمنامه  انعقاد  مراسم  در  شریعتی  غالمرضا 
با  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت 
امیدوارم  افزود:  اهواز  در  پرگس  کنسرسیوم 
سرمایه  قرارداد  عقد  به  منجر  تفاهمنامه  این 
طرف  دو  هر  منافع  و  شده  استان  در  گذاری 

تامین گردد.
وی اظهار داشت: خوزستان جزو مناطق معدود 
در دنیا است که امکانات الزم و شرایط طبیعی 
و خدادادی الزم مانند آب های آزاد، رودخانه 
حاصلخیز،  های  زمین  شیرین،  های  آب  و  ها 
صنایع نفت، پتروشیمی و گاز را برای توسعه و 

سرمایه گذاری دارد.
از  ها  ظرفیت  این  وجود  با  افزود:  شریعتی 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه 
گذاری در استان بویژه صنعت نفت دعوت می 
شود چون توسعه و پیشرفت خوزستان وابسته 

به توسعه و پیشرفت این صنعت است.
استاندار خوزستان تاکید کرد: بازگشت سرمایه 
سرمایه  و  است  شده  تضمین  نفت  صنعت  در 
برای کارفرما و سرمایه  این صنعت  گذاری در 
این زمینه  ما در  و  گذار منافع مشترک دارد  

حمایت خواهیم کرد.

250 میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم
 در لرستان 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان 
از احداث ۳6 پروژه و طرح زیربنایی و اقتصادی در استان خبر داد.

در  طرح های  وضعیت  بررسی  جلسه  در  غضنفری  مهرداد   
در  کرد:  اظهار  استان،  در  خارجی  سرمایه گذاران  احداث  دست 
سال جاری با زحمات و پیگیری های مدیریت ارشد استان ۵ گروه 
سرمایه گذاری از کشورهای چین، فرانسه و ایتالیا در استان حضور 

یافته و تفاهم نامه همکاری منعقد کرده اند.
وی افزود: در طرح های در دست احداث این شرکت ها، در مجموع 
حدود 2۵0 میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم در استان انجام 

خواهد شد و حجم اشتغال پیش بینی شده 11۵0 نفر است.
 ۵ قالب  در  همچنین  کرد:  تصریح  لرستان  استانداری  معاون 
ادارات کل جهاد  و  از کشور چین  با شرکت سیتیک  تفاهم نامه 
و  آب  شهرسازی،  و  راه  تجارت،  و  معدن  صنعت  کشاورزی، 
پروژه  احداث ۳6  استان،  فاضالب شهری، شرکت آب منطقه ای 
تامین  یورو  میلیارد   2,۵ برآورد  با  اقتصادی  و  زیربنایی  طرح  و 

مالی)فاینانس( انجام خواهد شد.

ضرورت ورود بخش خصوصی برای ایجاد پارکینگ 
درکرج

و  اداری  مجتمع های  از  بسیاری  گفت:  شهرکرج   شورای  عضو 
تجاری  کرج پارکینگ مناسب ندارند.

از  یکی  به  ترافیک  امروزه  اظهارکرد:  باغستانی  محمدصادق 
معضالت اساسی کالنشهرهایی ازجمله کرج تبدیل شده است.

پارک خودروها در  ترافیک  ایجاد  از دالیل  داد: یکی  ادامه  وی 
پررفت  خیابان های  و  معابر  کنار  جمله  از  نامناسب  مکان های 
وآمد است. وی اضافه کرد: درحال حاضر بسیاری از رانندگانی که 
در مرکز شهر تردد دارند ناچارند خودروی خود را درکنار خیابان 
محدود  بسیار  نقاط  دراین   پارکینگ  تعداد  چون  کنند  پارک 

است.
این مسئول با اشاره به تمرکز واحدهای تجاری و اداری در نقاط 
واحدهای  از  بسیاری  برای  متاسفانه  داد:  توضیح  مرکزی کرج 
تجاری و اداری کرج که در مرکز این شهرستان متمرکز هستند 

پارکینگ ایجاد نشده است.
عضو شورای شهرکرج افزود: این وضعیت باعث شده هم مردم 
را  خود  خودروهای  اداری  و  تجاری  واحدهای  صاحبان  هم  و 
این  در  ترافیک  تشدید  باعث  امر  این  کنندکه  پارک  درخیابان 

منطقه می شود.
از  باید  شهرداری  موجود  شرایط  در  ابرازکرد:  باغستانی 
عوارضی که از محل جریمه کسر پارکینگ می گیرد، برای ساخت 

پارکینگ های عمومی و مکانیزه در شهر اقدام کند.
نمی تواند  تنهایی  به  شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
ازعهده تامین اعتبار ساخت پارکینگ های مورد نیاز کرج نشینان 
عمل  وارد  باید  بخش خصوصی  دراین خصوص  گفت:  بربیاید، 

شود تا بخشی از معضل موجود مرتفع شود.

خبر خبر

مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
از اجرای 1۷1عنوان برنامه عمرانی، فرهنگی، 
اجتماعی و مذهبی به مناسبت هفته وقف در 

این استان خبر داد.
هفته  داشت:  اظهار  اراکی  حسینی  باقر  سید 
»همه  شعار  با  جاری  آذرماه  هفتم  از  وقف 
آذرماه   14 تا  و  شود  می  آغاز  باشیم«  واقف 

نیز ادامه دارد.
وی افزود: از 1۷1عنوان برنامه که مقرر است 
در استان مرکزی اجرا شود، 1۳۵عنوان برنامه 
برنامه  ۳6عنوان  و  استان  های  شهرستان  در 

نیز در ستاد استانی اجرا خواهد شد.
مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
و  ترویج  هدف  با  وقف  هفته  کرد:  بیان 
گسترش فرهنگ وقف، شفاف سازی عملکرد 
ایجاد  برای  مردم  ترغیب  نهاد،  این  یک ساله 

بیشتر مردم  اعتماد  و جلب  وقف های جدید 
نسبت به این نهاد برگزار می شود.

حسینی عناوین واقف و رسانه، واقف و ترویج 
فرهنگ  ترویج  و  واقف  بیت)ع(،  اهل  فرهنگ 

قرآنی، واقف و بقعه متبرکه و زیارت، واقف و 
زدایی،  محرومیت  و  واقف  علمیه،  های  حوزه 
واقف و سالمت، واقف و خانواده، واقف اقتصاد 
مقاومتی و واقف و علم و فناوری را روز شمار 

هفته وقف برشمرد.
مرکزی  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
پروژه  چند  افتتاح  ساخت:  خاطرنشان 
واحد  دوازده  نامه  وقف  تنظیم  استان،  در 
از  نمایشگاه  برپایی  ساوه،  در  آپارتمان 
دستاوردهای حوزه وقف در محل امامزادگان 
محوطه  افتتاح  اراک،  خاتون  آمنه  و  عبدا... 
امامزاده سلطان سید احمد در هزاوه، کلنگ 
ضریح  افتتاح  فیجان،  امامزاده  توسعه  زنی 
امام زاده اسماعیل در روستای وفس، بخشی 
مرکزی  استان  در  وقف  هفته  های  برنامه  از 

است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خبرداد:

برگزاری171 عنوان برنامه طی هفته وقف در استان مرکزی

اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
برخورد 2  آینده، علت سانحه  تا هفته  گفت: حداکثر 
جزییات  با  دامغان،  سمنان-  مسیر  در  مسافری  قطار 
و نظرهای کارشناسی در صحن علنی مجلس گزارش 

می شود.
در  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  رضایی  محمدرضا 
استانداری سمنان، با اشاره به سانحه برخورد قطارهای 
مسافری تبریز- مشهد و سمنان- مشهد در روز جمعه 
بر اساس دستور علی الریجانی  افزود:  پنجم آذر 9۵، 
کمیسیون  از  گروهی  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس 
چگونگی  و  علل  بررسی  منظور  به  مجلس،  عمران 
برخورد این قطارها در مسیر سمنان-دامغان به استان 

سمنان اعزام شد. 
وی گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در این گونه 
سوانح جایگاهی نظارتی دارد و باید شفاف ترین گزارش به مردم 

ارایه شود. 
زمان  ترین  کوتاه  در  هستیم  تالش  در  کرد:  خاطرنشان  رضایی 
ممکن دالیل اصلی به همراه جزییات دقیق با نظرهای کارشناسی 
مقصر  افرادی  یا  فرد  اگر  و  گزارش  مردم  برای  سانحه  این  در 

هستند، براساس قانون مجازات شوند. 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: نباید 
از این دست سوانح بعد از زمان کوتاه به فراموشی سپرده شود و 
همه مسووالن باید در سطح کالن و در بلند مدت، مشکالت ریلی 

و جاده ای کشور را رفع کنند. 
فدای  فنی  و  دقیق  های  کارشناسی  نباید  کرد:  تصریح  رضایی 
قضاوت زودهنگام شود و هرکس در هرجایگاهی که در این سانحه 

مقصر اعالم شود، باید مطابق قانون با او برخورد شود. 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بیان داشت: اگر 
قوانین بازدارنده و نظارتی در جریان این گونه سوانح با قدرت با 
متخلفان برخورد کند، به هیچ عنوان، دیگر شاهد خطاهای انسانی 

در ترددهای ریلی نخواهیم بود. 
احمدی  بابک  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  محفوظی  علیرضا 
معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسالمی ایران، تعدادی از اعضای 
وکیلی  زندیه  مهدی  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
سیدعباس  سمنان،  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
احمد  دامغان،  فرماندار  مجد  اصغر  علی  سمنان،  فرماندار  دانایی 
همتی نماینده مردم شهرستان های سمنان مهدیشهر و سرخه و 
ابوالفضل حسن بیگی نماینده شهرستان دامغان در مجلس شورای 
کمیته  نشست  در  استان سمنان،  مدیران  از  نفر  چند  و  اسالمی 
سمنان  استانداری  در  مسافری  قطارهای  برخورد  سانحه  بررسی 

حضور داشتند. 
حدود ساعت هشت صبح جمعه پنجم آذر 9۵ قطارهای مسافری 
تبریز- مشهد و سمنان- مشهد در مسیر سمنان- دامغان به هم 

برخورد کردند. 
این سانحه 4۵ جان باخته و 10۳ مجروح داشت که کمتر از 20 

تن اکنون در مراکز درمانی سمنان و دامغان بستری هستند. 
تردد  شمالشرق)1(  اهن  راه  مسیر  از  قطار  رام   ۸۵ حدود  روزانه 

می کنند. 

گزارش علت سانحه قطار سمنان، در صحن مجلس ارایه می شود

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی ـ هنری مساجد 
استان کردستان با اشاره به کتاب های موجود در کانون های 
مساجد استان، بیان کرد: حدود ۳6۸ هزار و ۳00 عنوان 
کتاب در کتابخانه های کانون های مساجد سطح استان 

موجود است.
کامل گلباغی، اظهار کرد: تعداد 400 جلد کتاب توسط 
استان  روستای  چهار  مسجد  کانون  به  فرد  ایرج  حاج 

کردستان اهدا شد.
وی با اشاره به اینکه این 400 جلد کتاب به کانون ماموستا 
هژار، کانون شیخ صابر،کانون شهید جالل نیک نفس و 
کانون وحدت اهدا شده است، افزود: کتاب های اهدایی در 

زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی است.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری مساجد 
استان کردستان بیان کرد: هدف اهدا کتاب توسط حاج 
ایرج فرد در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در روستاها 

و جذب بیشتر جوانان و نوجوانان به کتاب است.
گلباغی در ادامه با اشاره به کتاب های موجود در کانون های 
مساجد استان، بیان کرد: حدود ۳6۸ هزار و ۳00 عنوان 
کتاب در کتابخانه های کانون های مساجد سطح استان 

موجود است.
وی اعالم کرد: از تعداد ۳6۸ هزار و ۳00 عنوان کتاب 
موجود در کتابخانه های مساجد استان، تعداد 1۷9 هزار و 
900 عنوان در کانون های مساجد روستاها و 1۸۸ هزار و 

400عنوان در کانون مساجد شهرها وجود دارد.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری مساجد 
استان کردستان با قدردانی از اهداکنندگان کتاب، ابراز 
امیدواری کرد: بتوانیم با تشویق و تبلیغ واقفان خیر در 

راستای اهدا کتاب و کتابخوانی قدم های زیادی برداریم.

وجود بیش از 368 هزار عنوان کتاب  

در کتابخانه های مساجد کردستان
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرضیه قارم فرزندنصراله،بشناسنامه11۳۸9صادره 
صادره  پزشکی  گیاه  کشاورززی  مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  ازدزفول 
وفاقداعتبارمی  است  46۸۳۳1مفقودگردیده  شماره  به  دزفول  ازواحددانشگاهی 
باشد.وازیابنده تقاضامی شوداصل مدارک رابه دانشگاه آزاداسالمی واحددزفول به 

نشانی کوی آزادگان-بلواردانشگاه-دانشگاه آزادواحددزفول ارسال نماید.
شهرستان دزفول                                                                                                                                            

آگهی مفقودی
کارت هوشمند به شماره سریال 42409۳۵ و شناسنامه مالکیت مربوط به کامیون 
کشنده ولووان 12 مدل 19۸۳ به شماره انتظامی ایران 91-42۷ع۳1 به شماره 
موتور 0۷۵۸69 به شماره شاسی 010001 به نام نادر آزاد اقبالغ مصطفی خان 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
پالک24- شماره  مدل1۳۸6به  متالیک  ای  نقره  پرایدرنگ  سبزسواری  برگ 
عبدا...  شاسی4۸22۸62169۵0بنام  20۳۸49۳شماره  موتور  249ی2۳شماره 
وازدرجه  صدورایذه،مفقودگردیده  شناسنامه2۳9محل  فرزندصفربشماره  رحمانی 

شهرستان باغملکاعتبارساقط می باشد.

ابالغ  
خواهان/ شاکی ساناز نخلی محل دادخواستي به طرفیت خوانده/ متهم ایمان متین نیا به 
خواسته مطالبه نفقه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه¬هاي عمومي شهرستان 
شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگي به شعبه 1 شورای حل اختالف کرج ) 4۵ سابق 
( مجتمع شماره 1 ) شهید بهشتی ( واقع در کرج – میدان طالقانی – خیابان طالقانی 
شمالی – شهرک اداری – جنب بنیاد شهید – شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی 
کرج ارجاع و به کالسه 9۵099۸2694۵00۸۸6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1۳9۵/11/04 و ساعت 00: 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده۷۳ قانون آیین دادرسي دادگاه¬هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر 
االنتشار آگهي مي¬شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  4۸4۳9 م/الف
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف کرج ) 45 سابق ( مجتمع 
شماره 1 )شهید بهشتی (- رضوان عطاء الهی
کرج- میدان طالقانی- خ طالقانی شمالی- شهرک اداری- جنب بنیاد شهید- شورای حل 

اختالف مجتمع شهید بهشتی کرج

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

آگهی موضوع ماده 3قانون
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه   و ماده1۳آیین 
موضوع  اول  شماره1۳9۵60۳۳10۵۵00۳6۸6هیات  رای  رسمی.برابر  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
زمین  قطعه  یک  1611در  شناسنامه  بشماره  موسی  فرزند  صمدیار  کاظم  آقای 
بابنای احداثی به مساحت461/۵0مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت2۵11/64مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 4فرعی  از102اصلی واقع 
دررستم آبادخریداری از مالک رسمی آقای  سلیمان امیرنژادصفحه2۵۸دفتر1۳26 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

 و ماده1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره1۳9۵60۳۳10۵۵00۳292هیات  رای  رسمی.برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن حسن زاده فرزند 
فیروزبشماره شناسنامه 1۷۳۷در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت162/4۵ 
مفروز و مجزی شده از پالک 612فرعی  از69اصلی واقع درنظرآبادخریداری از مالک 
رسمی آقای   حکمت اله خرمن بیزصفحه4۵۳دفتر1021 محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   11۳۸ شعبه   94099۸0296۸01021 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵099۷0214۵01162
شاکی : ابراهیم صنوبر فرزند علیرضا 

متهمین : 1- علی رضا مال 2- رضا بوربور همگی بنشانی مجهول المکان 
اتهام : سرقت مستوجب تعزیر 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام 1- علی رضا مال فرزند علی اصغر 24 ساله 2- رضا بور بور فاقد 
سایر مشخصات ردیف اول دایر بر سرقت ردیف دوم دایر بر تحصیل مال مسروقه 
با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی اقرار نامه محضری متهم ردیف اول که 
حکایت از سرقت اموال شاکی و فروش بخشی از اموال به متهم ردیف دوم دارد 
دادگاه  بنظر  نامبردگان  وارده مجرمیت  اتهام  از  دفاع  متهمان جهت  عدم حضور 
محرز است دادگاه باستناد ماده 6۵6 و 662 از قانون تعزیرات متهم ردیف اول را 
بتحمل یک سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شالق تعزیری و رد مال یک دستگاه 
تب لت کیس کامپیوتر و پرینتر دوربین عکاسی و فیلم برداری و لب تاب و سیصد 
هزار تومان وجه نقد کلیه مدارک و قراردادهای شرکت و مبایعه نامه سند وکالت 
کارت ملی شناسنامه پرسنلی دفترکار در حق شاکی محکوم و متهم ردیف دوم 
را بتحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید  
رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 

402494/م الف    رییس شعبه 1138 دادگاه کیفری 2 مجتمع شهید مطهری تهران 

 دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   10۳6 شعبه   91099۸21۷۸4002۷4 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵099۷219110102۳ 
شاکی : کریم فتح الهی فرزند کاظم 

متهمین : 1- مسلم اسماعیلی کته سری فرزند ابراهیم 2- محمد ده نمکی فرزند 
علی بنشانی مجهول المکان 

اتهام ها : تحصیل مال از طریق نامشروع 
رای دادگاه 

مجرد  ساله  ابراهیم ۳0  فرزند  کته سری  اسماعیلی  مسلم  اتهام 1-  در خصوص 
دارای سابقه محکومیت کیفری 2- محمد ده نمکی فرزند علی مجهول المکان دایر 
بر تحصیل مال از طریق نامشروع ردیف اول بمیزان ده میلیون ریال و ردیف دوم 
بمیزان بیست و نه میلیون و نهصد و نه هزار و پانصد و پنجاه و پنج ریال موضوع 
شکایت کریم فتح الهی بشرح منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به شکایت شاکی 
مالحظه اسناد و مدارک بانکی وی پاسخ استعالم های بعمل آمده از بانک محال 
علیه و شرکت ایرانسل تحقیقات انجام شده توسط مرجع انتظامی کیفر خواست 
ارسال  عدم  و  دادگاه  جلسه  در  متهمین  حضور  عدم  دادستان  نماینده  تقدیمی 
الیحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری با رعایت بند 2 از ماده ۳ قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم بر محکومیت ردیف 
ماه حبس  پنج  بتحمل  الذکر  فوق  بمیزان  وی  به  شاکی  اموال  رد  بر  عالوه  اول 
تعزیری ردیف دوم نیز عالوه بر رد اموال شاکی به وی بمیزان فوق الذکر بتحمل 
هفت ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع  مي باشد .
402496/م الف    رییس شعبه 1036 کیفري 2  مجتمع شهید قدوسی تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1166 شعبه   94099۸024460129۸ کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵099۷21۸06012۷9 
شاکی : مصطفی ممقانی اصل فرزند علی اصغر 

متهم : امیر جزوزیری فرزند رمضانعلی بنشانی مجهول المکان 
اتهام : ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه 
مشخصات  ایشان  به  دسترسی  عدم  بلحاظ  که  جزوزیری  امیر  اتهام  در خصوص 
موضوع شکایت  و جرح عمدی  ایراد ضرب  بر  دایر  باشد  نمی  اختیار  در  دیگری 
مصطفی ممقانی اصل که منجر به صدور کیفر خواست مورخ 94/12/2 در پرونده 
کالسه 941۳۳6 از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 تهران گردیده است با این 
توضیح که حسب شکایت شاکی در مورخه 94/10/6 در کوی نصر خودروی ون 
متعلق به متهم در خیابانی که فقط اندازه عبور یک خودرو بود پارک بود و تردد 
امکان پذیر نبود و چون شاکی به وی اعتراض نموده است که خودروی خود را 
جابجا کند تا خودروها بتوانند عبور کنند و متهم با یک چوبدستی نسبت به ایراد 
ضرب و جرح وی اقدام نموده و سپس متواری شده است شاکی نسبت به معرفی 
باشد و گواهی  پرونده می  ایشان ضمیمه  اظهارات  نموده است که  اقدام  گواهان 
پزشکی قانونی پیرامون نوع و میزان صدمات وارده اخذ و ضمیمه گردیده است 
و  است  نموده  اعالم  متهم مذکور  را  مالک خودرو  نیز  راهور  اداره  استعالم  پاسخ 
لیکن متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق دادسرا و رسیدگی دادگاه حضور نیافته 
و دفاعی مطرح ننموده است فلذا دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده شکایت 
شاکی نظریه پزشکی قانونی گواهی گواهان عدم حضور و دفاع متهم گزارش مرجع 
امارات موجود در پرونده متهم را  انتظامی کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و 
بزهکار تشخیص و مستندا بمواد 449-44۸-401-290-141-14-1۳-12-۳-2 
را  متهم   1۳92 مصوب  ا  م  ق   ۷14-۷09-۵۵9-۵۵۸-۵49-4۸9-4۵2-4۵0-
بپرداخت دیه 1- سه هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی زیر چشم چپ 2- سه 
هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی ناحیه چپ پل بینی ۳- یک و نیم هزارم دیه 
کامل انسان بابت کبودی خلف بازوی راست 4- یک درصد دیه کامل انسان بابت 
ارش حارصه گردن ۵- نیم درصد دیه کامل انسان بابت سائیدگی حارصه سطح 
خارجی زانوی چپ 6- یک سی ام از یک صدم دیه کامل انسان بابت حارصه ناحیه 
بابت  انسان  کامل  دیه  اول دست چپ ۷- یک صدم  انگشت  انتهایی  بند  قدامی 
حارصه بین دو ابرو ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم در حق شاکی محکوم 
می نماید رای صادره مستندا بمواد 406 -42۷ ق آدک    غیابي ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهي در شعبه صادر کننده رای می باشد و پس از آن با توجه 

به میزان دیه قطعی می باشد   
402495/م الف    رییس شعبه 1166 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   10۳2 شعبه    92099۸21409001۷۸ کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵099۷2190۷01016 
شاکی : غالمعلی حسینی 

متهمین : 1- محسن صادقی 2- مصطفی بنی علیزاده بنشانی مجهول المکان 
اتهام : قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار 

رای تصحیحی 
مبنی  تهران   6 ناحیه  دادسرای  احکام  اجرای  سرپرست  درخواست  خصوص  در 
بر اصالح دادنامه 9۳099۷2190۷00206 مورخ 9۳/۳/24 که بموجب حکم به 
درصد  پنجاه  بپرداخت  حسین  ناظر  فرزند   ) مصطفی   ( علیزاده  نبی  محکومیت 
بانضمام ثلث دیه به لحاظ وقوع حادثه منتهی  دیه فوت مرحوم  قربان حسینی 
به فوت در ماه حرام صادر گردیده با عنایت به نظر هیات کارشناسان و نیز مفاد 
مقصر  حادثه  وقوع  در  درصد   ۳0 بمیزان  موصوف  علیه  محکوم  مجرمیت  قرار 
شناخته شده نه پنجاه درصد لذا دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۳۸1 ق آدک میزان 
محکومیت متهم موصوف را سی درصد دیات تعیینی اعالم می نماید رای صادره 
به سیاق رای اصلی در مواعید قانونی قابل واخواهی و تجدیدنظر خواهی است و 

تسلیم رونوشت هریک از آرا بدون دیگری ممنوع است 
402497/م الف     دادرس شعبه 1032 کیفری 2 مجتمع شهید قدوسی تهران 

انتقال گاز سکوي فاز 21 به پاالیشگاه؛
 نیمه دوم آذرماه

با تکمیل عملیات راه اندازي خط لوله فاز 21 میدان گازي پارس جنوبي 
و انتقال گاز این سکو به پاالیشگاه خشکي فازهاي 20  و 21 این میدان 
مشترک؛  افزایش تولید یک میلیارد فوت مکعبي تولید گاز کشور در نیمه 

دوم آذرماه سال جاري محقق خواهد شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایی ایران، تولید از 11 حلقه چاه این میدان که با تکمیل 
عملیات راه اندازي خط لوله آن قابل حصول است؛ درحالي صورت مي گیرد 
که این شرکت فراساحلي توانسته است؛ راه اندازي سکوي فاز 21 را با 

عملکرد قابل توجهي به انجام رساند.
گفتني است؛ اجراي کیفي و سریع عملیات ساخت این سکو در یارد 
خرمشهر از مزایاي این پروژه است و این سازه سنگین هم اکنون با پیشرفت 
92 درصد عملیات پیش راه اندازي و ۷۷ درصد عملیات راه اندازي؛  مراحل 
 نهایي خود را مي گذراند. همچنین در حال حاضر عملیات رفع ایرادات 

)پانچ هاي( این سکو در دست اجراست.
براساس این گزارش؛ متخصصان شرکت تاسیسات دریایي راه اندازي این 
سکو را در مدت زمان ۸۷ روز  و کمتر از زمان تعهد شده به کارفرما به انجام 
رسانده اند؛ این در حالي است که بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده؛ 

قرار بود این سکو در مدت 120 روز راه اندازي گردد.
گفتني است؛ عملیات خط لوله دریایي  این فاز نیز با روند مناسبي در دست 
اجراست. همچنین عملیات هایدروتست 102 کیلومتر این خط لوله دریایي 

نیز در تاریخ 4 آذرماه سال جاري با موفقیت به پایان رسید.
با انجام عملیات اتصال دو خط لوله خشکي و دریایي فاز 21 میدان گازي 
پارس جنوبي و همچنین اتصال خط لوله به رایزر سکو؛ عملیات تزریق 
نیتروژن به عنوان بخش دیگري از عملیات راه اندازي خط لوله انتقال گاز 
پارس جنوبي انجام خواهد شد. گفتني است با تزریق گاز شیرین به خط 
لوله از پاالیشگاه، شاهد  انتقال گاز ترش سکو به پاالیشگاه در نیمه دوم 
ماه جاري خواهیم بود.براساس این گزارش،  عملیات راه اندازي خشکي فاز 
21 میدان گازي پارس جنوبي به طول 6 کیلومتر نیز با موفقیت به پایان 
رسیده است.به گزارش روابط عمومي بزرگترین شرکت فراساحلي کشور 
و براساس آخرین گزارش ها؛ آغاز عملیات راه اندازي خط لوله فاز 20 این 

میدان مشترک نیز بعد از اتمام خط لوله فاز 21 انجام خواهد بود.
هدف از توسعه فاز 20 و 21 پارس جنوبي تولید روزانه ۵0 میلیون متر 
مکعب گاز شیرین و تصفیه  شده براي تامین نیاز مصارف داخلي، تولید 
روزانه ۷۵ هزار بشکه میعانات گازي، 400 تن گوگرد و تولید ساالنه یک 
میلیون و ۵0 تن گاز مایع و یک میلیون تن گاز اتان به منظور تامین خوراک 

صنایع پتروشیمي است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور:

سناریوهای تامین آب سال 96 نهایی شد
سناریوهای  نهایی شدن  از  کشور  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
تامین آب سال 96 و ارائه لیست این اقدام از سوی شرکت مدیریت 
منابع آب خبر داد و گفت:برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مقابله با 
کمبود آب در سال 96 تهیه شده است تا با کمبود منابع آب مقابله 
حال  در  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  جانباز  رضا  کنیم.حمید 
آماده کردن خود برای فصل تابستان سال آینده هستیم گفت:شرکت 
 96-9۵ آبی  سال  سناریوهای  و  برنامه ها  ایران  آب  منابع  مدیریت 
را اعالم کرد و ما براساس این اعالم و براساس کمبود آب یا احیاناً 
نبود آب در برخی از نقاط آب شهری و روستایی کشور برنامه ریزی 
خواهیم کرد.وی ادامه داد:طبق پیش بینی های صورت گرفته سال 
آینده به جهت بارش ها نرمال و زیر نرمال است و درجه حرارت به 
بنابراین  یافت  افزایش خواهد  نیم درجه  تا یک و  طور متوسط یک 
پیش بینی می شود در برخی از نقاط کشور مشکل کمبود منابع آب 

داشته باشیم.
جانباز اضافه کرد:به صورت کلی در برخی نقاط ایران مثل فالت مرکزی ایران 
،زاینده رود،مالصدرا ، درودزن و استانهایی نظیر خراسان جنوبی،یزد،کرمان 
و سیستان و بلوچستان بارش ها کمتر بوده است اما از هم اکنون نمی توان 

در خصوص بارش ها قضاوت کرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور خاطر نشان کرد:به عنوان مثال 
اگر زاینده رود بارش مناسبی نداشته باشد در خصوص چگونگی تأمین آب 
براساس سیاست های وزارت نیرو برنامه ریزی خواهیم کرد یا اگر براساس 
پیش بینی های هواشناسی که ما امسال پاییز نرمال را از لحاظ بارش خواهیم 
داشت برنامه ریزی می کنیم که ببینیم به چه شیوه ای می توانیم تأمین آب 

شهرها را انجام و مدیریت کرد.

نفت به 47 دالر و 24 سنت 
رسید 

قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت دیروز 
با یک دالر و ۷6 سنت معادل ۳.۵9 درصد افت 
به 4۷ دالر و 24 سنت رسید. به گزارش تسنیم 
به نقل از رویترز، پس از آنکه عربستان اعالم کرد 
که در نشست روز دوشنبه با حضور تولید کنندگان 
غیر عضو اوپک برای بحث در خصوص کاهش تولید 
شرکت نخواهد کرد، ابهام در مورد به نتیجه رسیدن 
طرح کاهش تولید موجب شد تا قیمت نفت خام 

آمریکا روز جمعه نزدیک به 4 درصد کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در 

پایان معامالت دیروز با یک دالر و ۷6 سنت معادل 
۳,۵9 درصد افت به 4۷ دالر و 24 سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز در پایان معامالت دیروز 
با یک دالر و 90 سنت معادل ۳,96 درصد کاهش 
به 46 دالر و 6 سنت رسید. قیمت ها در معامالت 
پس از پایان کار بازار نیز همچناک کاهش داشت و 

تا 4۵ دالر و ۸۸ سنت پایین آمد.
قیمت نفت خام آمریکا در پایان معامالت هفتگی 
1۳ سنت رشد داشت. قیمت نفت برنت نیز در پایان 

معامالت این هفته رشدی 20 سنتی داشت.

وزیر انرژی روسیه:

  آینده بازار نفت پیش بینی 
شدنی نیست

نمی تواند  کسی  کرد:  اعالم  نواک  الکساندر    
توازن  به  چگونه  نفت  بازار  کند  پیش بینی 
انرژی  وزیر  نواک،  الکساندر  رسید.  خواهد 
روسیه، چگونگی به توازن رسیدن بازار نفت را 
مازاد عرضه  و گفت:  غیرقابل پیش بینی خواند 
یک  میالدی   2016 سال  آخر  تا  نفت  جهانی 

میلیون بشکه در روز خواهد بود.
مازاد  میزان  که  است  حالی  در  این  افزود:  وی 
عرضه جهانی نفت اوایل سال جاری میالدی یک 

میلیون و ۸00 هزار بشکه در روز بوده است. 
14 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( قرار است چهارشنبه )10 آذر( در 
وین گردهم آیند تا درباره جزئیات توافق تثبیت 
سطح تولید نفت و سطح تولید هر یک از اعضا 

رایزنی کنند. 

قیمت سبد نفتی اوپک 
کاهش یافت

قیمت سبد نفتی اوپک، با کاهشی 1۳ سنتی، به 4۵ 
دالر و 22 سنت برای هر بشکه رسیده است.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( اعالم کرد قیمت سبد نفتی 
این سازمان، پیشتر 4۵ دالر و ۳۵ سنت برای هر 
بشکه بوده است. سبد نفت خام اوپک شامل 14 
نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط 
الجزایر، گیراسول آنگوال، اورینته اکوادور، سبک رابی 
گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، 
صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، 
مارین قطر، سبک عربی عربستان، موربان امارات و 

مری ونزوئالست.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

اد      امه از صفحه1
وزیر نفت درباره تداخل احتمالی در وظایف 
با شرکت ملی گاز در بحث صادرات گفت: 
و  شود  می  وظایف  تقسیم  زمینه  این  در 
صادرات گاز با لوله جزو وظایف شرکت ملی 

گاز قرار می گیرد.
وی درباره کاهش صادرات گاز ترکمنستان 
این کشور صادرات  اعالم کرد:  نیز  ایران  به 
خود را کاهش داده که البته پیش از روزهای 

اخیر بوده است. 
صادرات گاز ایران در نیمه نخست امسال به 
مرز چهار میلیارد مترمکعب رسید که نسبت 
افزایش  درصد  پارسال ۳,4  مشابه  به مدت 

نشان می دهد.
اول آذرماه نیز معاون سرمایه گذاری و توسعه 
غدیر  گذاری  سرمایه  شرکت  کار  و  کسب 

)وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح( گفت: بر اساس توافق با شرکت های 
گاز جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، قرار 

است روزانه پنج میلیون مترمکعب سوآپ گاز 
از طریق ایران بین دو کشور انتقال یابد که 
این اقدام یک هزار میلیارد ریال درآمدزایی 

خالص برای تهران در پی دارد.
است  قرار  کرد:  اضافه  کنعانی«  »منصور 
ترکمنستان  گاز  سواپ  حجم  آینده،  سال 
میلیون  به هفت  ایران  توسط  آذربایجان  به 

مترمکعب در روز افزایش یابد.
بر اساس طرحی دیگر، قرار است گاز روسیه 
در  مصرف  بازارهای  به  ایران  طریق  از  نیز 
منطقه خلیج فارس سواپ شود که مذاکرات 

مربوط به آن هنوز نهایی نشده است.
افزون بر سواپ گاز، ایران طرح هایی را نیز 
با  تا  دارد  اجرا  دست  در  نفت  سواپ  برای 
فراهم آوردن زیرساخت ها و حل مشکالت 
نفت  انتقال  و  سوآپ  ظرفیت  المللی،  بین 
خام همسایگان شمالی به مبادی مصرف را 
به 2 میلیون و ۵00 هزار بنفت خام در روز 

برساند.

وزیر نفت: ایران درآمدهای نفتی خود را دریافت می کند
انحالل شرکت ملی صادرات گاز

یک مقام مسئول با اشاره به مذاکرات ایران و اسپانیا 
توسعه  برای  اعتباری  جدید  خط  بازگشایی  برای 
صنعت پتروشیمی، سه محور همکاری جدید با غول 

پتروشیمی دانمارک را تشریح کرد. 
مذاکرات  وضعیت  آخرین  تشریح  در  علیمراد  حسین 
با شرکای جدید توسعه ای صنعت پتروشیمی کشور 
در دوران پسا برجام، گفت: پس از انجام گفتگوهایی 
خط  بازگشایی  برای  آلمانی  بانک های  و  شرکت ها  با 
پتروشیمی،  صنعت  در  یورویی  میلیارد  سه  اعتباری 
هم  دانمارک  و  اسپانیا  از  شرکت هایی  با  گفتگوهایی 
ملی  شرکت  گذاری  سرمایه  است.مدیر  شده  انجام 
»سرکوبه«  شرکت  اینکه  اعالم  با  پتروشیمی  صنایع 
در  سرمایه گذاری  و  مشارکت  همکاری،  برای  اسپانیا 
است،  کرده  آمادگی  اعالم  ایران  پتروشیمی  صنایع 
تصریح کرد: بر این اساس یکی از محورهای مذاکرات 
با این شرکت اسپانیایی بازگشایی خط جدید اعتباری 

برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران است.
گفتگوها  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
برای دامنه زمانی فعالیت های مشترک آغاز شده است، 
اظهار داشت: پیش بینی می شود به زودی توافق نهایی 
با اسپانیایی ها درباره نحوه مشارکت و سرمایه گذاری 

در صنعت پتروشیمی ایران حاصل شود.
صادرات  مدیر  اسالنگن«  ریوداوتس  آلبرتو  »مارسلو 
با  دیدار  حاشیه  در  پیشتر  اسپانیا  سرکوبه  شرکت 
تهران  در  ایران  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مقامات 
فاینانس  تامین  برای  مجموعه  این  دوباره  آمادگی  از 
بود:  گفته  و  داده  خبر  دماوند  پتروشیمی  بلندمدت 
در  اخیر  ماه  چند  طول  در  است  بار  چندمین  برای 
ایران حضور داریم و امیدواریم مذاکرات برای مشارکت 

در مجتمع پتروشیمی دماوند به نتیجه برسد.
3 محور گفتگو با دانمارکی ها در صنایع 

پتروشیمی
گرفته  انجام  مذاکرات  در خصوص  ادامه  در  علیمراد 
پتروشیمیایی  شرکت  بزرگترین  تاپسو«  »هالدو  با 
محور  سه  در  تاکنون  داد:  توضیح  هم  دانمارک 
گفتگوهایی با این شرکت دانمارکی برای سرمایه گذاری 

در صنعت پتروشیمی انجام شده است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 
انتقال دانش فنی، تکنولوژی، سرمایه گذاری و تامین 
منابع مالی به عنوان سه محور گفتگوهای انجام گرفته 
با شرکت هالدو تاپسو نام برد خاطرنشان ساخت: این 
صنعت  با  همکاری ها  تداوم  برای  دانمارکی  شرکت 

پتروشیمی ایران اعالم آمادگی کرده است.
به گزارش مهر، اخیرا و در حاشیه برگزاری نمایشگاه 
پالستیک  آلمان، با حضور مدیران شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی گفتگوهایی با مدیران ارشد هالدو تاپسوی 

دانمارک انجام گرفته است.
تاپسوی  هالدو  شرکت  تحریم ها،  اعمال  از  پیش  تا 
صنایع  در  فعال  های  شرکت  از  یکی  دانمارک 
پتروشیمی ایران بود به طوری که این شرکت دانمارکی 
قرارداد احداث واحد متانول مرجان در فازدوم عسلویه 
را به ارزش تقریبی ۵00 میلیون یورو امضا کرده بود.

عالوه بر این »یورگن نرگارد گل« معاون رئیس شرکت 
تحریم های  لغو  با  همزمان  تاپسو  هالدور  دانمارکی 
پیش روی سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران، 
در  پتروشیمی  صنعت  با  همکاری ها  توسعه  خواستار 

حوزه پژوهش، فنآوری و تامین کاتالیست شده بود.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از افزایش سه میلیارد مترمکعبی مصرف گاز 
در بخش خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

مجیدبوجارزاده درمورد میزان مصرف گاز در بخش خانگی گفت: میزان مصرف 
گاز در بخش خانگی تا ساعت 12 شنبه شب ۵20 میلیون مترمکعب بوده است 

که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی ادامه داد: میانگین مصرف گاز در هفته نخست آذرماه سال گذشته، ۳۷0 
میلیون مترمکعب گاز بوده است. درواقع مصرف گاز در بخش خانگی از ابتدای 
سال تا کنون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سه میلیارد متر مکعب 

افزایش داشته است.
بخش  در  گاز  مصرف  میزان  داد:  ادامه  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
نیروگاهی نیز شش میلیارد مترمکعب نسبت به سال قبل و در بخش صنعتی 

یک میلیارد متر مکعب نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بوجارزاده در پایان درمورد وضعیت گازرسانی نیز توضیح داد: در حال حاضر 
مشکلی در گاز رسانی در سراسر کشور و همچنین استان های شمالی وجود 

ندارد.

افزایش 3میلیارد مترمکعبی مصرف گاز خانگیاسپانیا در ایران پتروشیمی ساز می شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، از تحویل روزانه 9۵ میلیون لیتر سوخت مایع 
به نیروگاه ها با افزایش برودت هوا در کشور خبرداد. 
پیش بینی  به  توجه  با  گفت:  ریاحی  منصور 
هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا و افت طبیعی 
فشار گاز به دلیل افزایش مصرف، اقدامات الزم 
برای تامین سوخت مورد نیاز در همه نیروگاه های 
کشور انجام شد.وی افزود: در چند روزه گذشته، با 
توجه به بارش و برودت هوا به دنبال پایداری انتقال 
فرآورده بودیم، به طوری که مصرف نیروگاه های 
درصد   60 با  لیتر  میلیون   12 روزانه  از  کشور 
افزایش به 9۵ میلیون لیتر رسید.مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: با 
کاهش شدید دما در شمال کشور، شرکت پخش 

فرآورده های نفتی به سرعت سوخت مایع )نفت 
سفید، نفت گاز و گاز مایع( را جایگزین گاز طبیعی 
فرآورده های  پخش  شرکت  کرد:  اعالم  کرد.وی 
نفتی در مناطق شمال کشور با ارسال 1۳0 دستگاه 
تانکر دو هزار لیتری در سطح شهر به طور پایدار 
سوخت مورد نیاز مردم را تامین کرد.ریاحی تصریح 
کرد: شرکت پخش در کشور جایگزینی سوخت 
دوم را با توجه به برودت هوا در دستور کار قرار 
داده است و هیچ گونه مشکلی برای تامین سوخت 

در هیچ یک از مناطق وجود ندارد.

وی، با اشاره به توزیع گاز سی ان جی در مازندران 
اعالم کرد: با توجه به همکاری های انجام شده از 
طریق نهادهای مختلف، گاز مازندران به طور کامل 
وصل شده و جایگاه های سی ان جی فعالیت خود 

را آغاز کرده اند.

توزیع روزانه 11 میلیون مترمکعب گاز مایع 
در کشور  

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
سرما  فصل  آغاز  از  الزم  تمهیدات  گفت:  ایران 

در کشور اندیشیده و سوخت مورد نیاز براساس 
ولی  بود؛  شده  توزیع  مردم  میان  سهمیه بندی 
شرکت پخش با توجه به تجربیات سال های گذشته 
با تشکیل کمیته های بحران استانی توزیع سوخت 
به موقع را ساماندهی کرد.وی افزود: در چند روز 
گذشته با کاهش چشمگیر دمای هوا روزانه 10,۵ 
)LPG( در  مایع  گاز  میلیون مترمکعب  تا 11 
کشور توزیع و ذخیره سازی الزم در انبارها و مراکز 
فروشندگی های مجاز در سراسر کشور انجام شده 
است.به گفته ریاحی، کمیته مدیریت بحران در 
مناطق فعال شده و 24 ساعته بر تامین سوخت 
همه مناطق کشور نظارت دارند و به محض اعالم 
نیاز از سوی نهادهای ذیربط اقدام به انتقال سوخت 

خواهند کرد.

  ذخیره سازی مطلوب فرآورده های نفتی در بخش نیروگاهی:

  شرکت پخش برای تامین سوخت مایع آمادگی کامل دارد
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صادرات تعاونی های مرزنشینان به 108 میلیون
 دالر رسید

طبق آمارهای گمرک صادرات شرکت های تعاونی های مرزنشین طی 
سال های 9۵ در ۷ماهه اول و 94 به ترتیب 10۸ و ۳۸9 میلیون دالر 
بوده است.بر اساس اطالعات آماری واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون 
ایران، طبق سامانه آمارهای ثبتی وزارت تعاون در حال حاضر  تعداد 
مرزنشینان  اتحادیه های  و  تعاونی  قالب  در  مرزنشینان  تعاونی   ۵44
»تامین نیاز مصرف کنندگان«، تعاونی مرزنشینان»اتحادیه تعاونی های 
نظارت و هماهنگی« با عضویت 2۷1029۳ نفر و اشتغال زایی 1244۸ 
فعالیت هستند.این  در حال  ریال  هزار  و سرمایه ۷2669۳44۵  نفر 
درحالی است که واردات تعاونی های مرزنشین طی سال های مذکور به 
ترتیب  ۳0 و 21۸ و 190 و ۸9 و 120، میلیون دالرا عالم شده است؛ 
بنابراین کل صادرات و واردات آنها طی پنج سال به ترتیب 1۳0۸ و 
64۷ میلیون دالر بوده است.قوانین مبادالت مرزی از سال 1۳44 در 6 
ماده و 2 تبصره با هدف نزدیکی ساکنان مناطق مرزی از نظر تاریخی، 
فرهنگی، گرایش های قومی، مذهبی و عدم برخورداری آنان از امکانات، 
سایر  ساکنان  به  نسبت  اجتماعی  اقتصادی،  فرصت های  تسهیالت، 
مناطق و همچنین حفظ امنیت و حراست از مرزها در کشور تصویب 
شد.با تصویب این قانون مناطق مرزی به سه منطقه تقسیم که منطقه 
یک آن ساکنان جزایر خلیج فارس در بر می  گیرد و بر حسب قانون 
منطقه یک ساکنان مرزی از پرداخت حقوق عوارض گمرکی معاف، 
منطقه 2 نیز تا 1۵ هزار ریال و منطقه سه هم از معافیت کامل عوارض 
گمرکی برخوردار می شوند و مطابق با تبصره 6 آیین نامه اجرایی قانون 
ساماندهی مبادالت مرزی، واردات کاالهای مصرفی معادل سه درصد 
کل واردات کشور )به مأخذ سال قبل( با استفاده از نرخ ترجیحی در 
حقوق ورودی بوده که در صورت انجام صادرات و حداکثر به میزان سه 

درصد صادرات کاالهای غیر نفتی )به مأخذ سال قبل( انجام می شود.
 

بیمه
پرداخت بیمه کامل به بازماندگان حوادث 

حله و راه آهن سمنان
از  جمعی  شدن  کشته  از  تأسف  ابراز  با  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
هموطنانمان در حوادث دلخراش اخیر، این ضایعه دردناک را تسلیت 
گفت و از پیگیری پرداخت بموقع دیه جانباختگان و مصدومان خبر داد.

عبدالناصر همتی با اشاره به شهادت زائران کربالی حسینی و کشته و 
مصدوم شدن تعدادی از هموطنان عزیز در حادثه قطار سمنان گفت: 
این حوادث غم بزرگی برای ملت ایران برجای گذاشت.وی افزود: صنعت 
بیمه برای حمایت از این آسیب دیدگان آمادگی خود را اعالم کرده و 
امیدوارم شرکت بیمه دانا بیمه گر زوار کربال و بیمه پارسیان بیمه گر راه 
آهن در حادثه قطار سمنان همچون گذشته، در کمترین زمان ممکن 
نحوه پرداخت خسارت را بررسی نموده تا با انجام وظیفه به موقع بتوانیم 
مرهمی کوچک بر درد و رنج خانواده های این عزیزان باشیم.همتی 
اضافه کرد: بیمه غرامت فوت شهدای حادثه کربال و نیز بیمه مسئولیت 
فوت شدگان حادثه قطار هر دو دیه کامل و معادل 19۳ میلیون تومان 
است و مصدومین  هر دو حادثه نیز مشمول بیمه هزینه پزشکی تا 

سقف ۵0 میلیون تومان می باشند.
 

 بانک
تیم فوتسال بانک پاسارگاد قهرمان شد

در نهمین دوره از مسابقات فوتسال کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
روابط   گزارش  شد.به  قهرمان  اقتدار  با  بانک پاسارگاد  تیم  خصوصی، 
کانون  فوتسال  مسابقات  از  دوره  نهمین  در  پاسارگاد،  بانک   عمومی 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، تیم بانک  پاسارگاد در فینال این 
مسابقات، موفق شد با نتیجه 4 بر 2 تیم بانک اقتصادنوین را شکست 
داده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. در دیدار رده بندی نیز تیم 
بانک قوامین با پیروزی بر تیم بانک آینده در رده سوم این رقابت ها 
اقتصادنوین،  بانک شهر،  بانک پاسارگاد،  تیم های  است  ایستاد.گفتنی 
سامان، آینده، سینا، دی، ملل، ایران زمین، پارسیان، قوامین، کارآفرین، 
گردشگری و سرمایه در این دوره از مسابقات حضور داشتند که تیم 
پاسارگاد قهرمان و تیم اقتصادنوین نایب قهرمان شد و تیم قوامین به 

مقام سوم دست یافت.
 

 توافق مدیران عامل بانک ملت و سایپا 
برای گسترش سطح همکاری ها

 مدیران عامل بانک ملت و گروه خودروسازی سایپا در نشستی مشترک، 
برای گسترش سطح همکاری های فی ما بین توافق کردند. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک 
ملت در این نشست با اشاره به رویکرد این بانک در حمایت از بخش 
صنعت و تولید کشور، از آمادگی کامل برای رفع نیازهای ریالی و ارزی 
خودروسازان و قطعه سازان خبر داد و گفت: بانک ملت می تواند به 
عنوان بانک عامل در تعامالت بین المللی مجموعه های خودروسازی با 
خارج از کشور نقش ایفا کند.وی با اشاره به فراز و نشیب های صنعت 
خودروسازی کشور در سال های اخیر، تاکید کرد: همکاری بانک ملت 
با گروه خودروسازی سایپا و سایر خودروسازان پیشینه ای طوالنی دارد 
و بانک عالقمند است که این تعامل را تقویت کند.مدیرعامل بانک 
ملت با تاکید بر ضرورت یافتن راهکارهای مناسب برای حل موانع و 
مشکالت فراروی تامین مالی صنعت خودروسازی کشور، تصریح کرد: 
این بانک برای تامین مالی ریالی و همچنین اعطای تسهیالت ارزی 
به خودروسازان آمادگی دارد.وی از حجم 6.۵میلیارد یورویی عملکرد 
ارزی بانک ملت در سال جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: با 
توجه به برنامه های پیش بینی شده، این رقم تا پایان سال از مرز 
10 میلیارد یورو عبور خواهد کرد.دکتر مهدی جمالی، مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا هم در این نشست اظهار امیدواری کرد که در سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سطح تعامالت این شرکت با بانک ملت 
بیش از پیش شده و بدین ترتیب گام های موثری در اقتصاد کشور 
برداشته شود.وی با قدردانی از همکاری های مطلوب بانک ملت با این 
مجموعه خودروسازی در طول سالیان گذشته تاکنون، اظهار داشت: با 
وجود این که بانک ها در شرایط سختی از لحاظ قوانین و مقررات قرار 
دارند، بانک ملت حمایت خوبی از گروه خودروسازی سایپا داشته و 

همیشه در این زمینه پیشگام بوده است.
 

خودرو
 کاهش قیمت چند خودروی داخلی

هفته جاری قیمت چند خودروی داخلی در بازار کاهش یافته است. 
این هفته قیمت پراید SE111 معادل 200 هزار تومان، پراید 1۳1 
معادل 100 هزار تومان، پژو 206 تیپ ۵ معادل ۵00 هزار تومان، پژو 
V۸ 206 معادل 200 هزار تومان و تندر 90اتوماتیک ۳00 هزار تومان 

کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این 

محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

امضای یادداشت تفاهم همکاری سازمان توسعه 
تجارت ایران و مرکز تجارت بین الملل

سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تجارت بین الملل 
)International Trade Center( یادداشت 

تفاهم همکاری امضا کردند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
توسعه تجارت، این تفاهم نامه در حاشیه برگزاری 
توسعه  سازمان های  جهانی  کنفرانس  یازدهمین 
امضای  به  مراکش،  شهر  در   )TPOs( تجارت 
و  صنعت  وزیر  قائم مقام  خسروتاج«  »مجتبی 
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و »آرانچا 
بین الملل  تجارت  مرکز  اجرایی  مدیر  گونزالس« 
رسید. این یادداشت تفاهم با هدف همکاری های 
صادرات،  ملی  راهبرد  تدوین  حوزه  در  مشترک 
سازمان  فعالیت های  و  عملکرد  تطبیقی  مطالعه 
توسعه تجارت ایران با سازمان های مشابه در جهان، 
کاربردی  آموزشی  دوره های  اجرای  و  برنامه ریزی 
هدف،  بازارهای  در  ایران  بازرگانی  رایزنان  برای 
ظرفیت سازی بنگاه های کوچک و متوسط منتخب 
در حوزه تحلیل بازار و هوش تجاری و همچنین 
توسعه همکاری های مشترک اطالع رسانی و آموزش 

تجاری منعقد شده است.
پیش بینی می شود گسترش همکاری ایران با مرکز 
تجارت بین الملل )ITC( که نهاد تخصصی سازمان 
ملل برای همکاری های فنی با کشورهای در حال 
توسعه جهان در زمینه گسترش تجارت به شمار 
می رود، نقش موثری در شناخت از بازارهای جهانی 
کاال و خدمات و بهره گیری از تجربیات کشورهای 
موفق در توسعه تجارت خارجی کشورمان ایفا کند.

کشاورزی
سرما، مرغ را گران کرد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: سرمای هوا باعث 
شده قیمت مرغ افزایش پیدا کند و به ۷400 تومان 
در مراکز خرده فروشی برسد.مهدی یوسف خانی با 
اشاره به اینکه قیمت مرغ طی روزهای اخیر افزایش 
یافته است، به مهر گفت: شرایط جوی و سرما، 
نامناسب بودن وضعیت راه ها و عدم بارگیری مرغ 
در این شرایط باعث شده قیمت این کاال افزایش 
پیدا کند.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: 
قیمت مرغ، پنج شنبه گذشته نسبت به روز ماقبل 
آن حدود ۵00 تومان باال رفته و درحال حاضر نرخ 
این کاال در مراکز خرده فروشی ۷400 تومان، مراکز 
عمده فروشی 6۸00 تومان و مرغ زنده 4600 تومان 
است.وی افزود: بزودی شرایط جوی و وضعیت راه ها 
بهبود می یابد و احتمال افزایش بیشتر قیمت مرغ  

کم است.
 

 افزایش قیمت پرتقال و نارنگی
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از افزایش 
هزار تومانی قیمت پرتقال و نارنگی خبر داد و اعالم 
کرد که به طور کلی اقالم مختلف میوه به دلیل سرما 
آسیبی ندیده است اما حدود 20 درصد از پرتقال 
تامسون آسیب دیده است.حسین مهاجران گفت: 
بروز سرمازدگی تاثیر چندانی در میدان میوه و تره بار 
نداشته است و قمیت ها تغییر آنچنانی نکرده است.

وی افزود: در میدان میوه و تره بار در حال حاضر 
نارنگی کیلویی هزار تومان به دلیل سرما افزایش 
قیمت داشته و پرتقال تامسون هم با افزایش هزار 
تومانی قیمت مواجه شده است که البته ۵00 تومان 
به سرما  مربوط  تومان  و ۵00  است  آن طبیعی 
می شود. کیوی نیز با افزایش قیمت در میادین و 
مغازه ها همراه نشده است و در ماه های اخیر کاهش 
۸00 تا هزار تومانی داشته است اما به طور کلی در 
سایر اقالم مشکلی بابت عرضه و قیمت وجود ندارد.

سکه و ارز 
دالر آزاد 20 تومان گران شد  

صرافان ارز و سکه در معامالت بازار آزاد تهران، هر 
دالر آمریکا را با 20ریال افزایش قیمت نسبت به 
پنجشنبه هفته گذشته، ۳۷ هزار و ۵۳0ریال معامله 
کردند.  اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران، روزگذشته  
قیمت هر دالر را ۳۷ هزار و ۵20 ریال و هر یورو را 
40 هزار و 6۸0 ریال اعالم کرده است.براساس اعالم 
این اتحادیه ، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 
بدون تغییر قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته 10 
میلیون و 9۵0 هزار ریال، هر قطعه نیم سکه با 
10 هزار ریال افزایش قیمت، پنج میلیون و 610 
هزار ریال و هر ربع سکه با 20 هزار ریال افزایش 
قیمت، دو میلیون و 9۷0 هزار ریال دادوستد شد.در 
معامالت بازار آزاد، هر قطعه سکه یک گرمی بدون 
تغییر قیمت در مقایسه با آخرین روز کاری هفته 
گذشته، یک میلیون و ۸60 هزار ریال فروخته و هر 
گرم طالی 1۸عیار، یک میلیون و 10۳ هزار و 9۷0 

ریال داد و ستد شد.
تولید و صنعت

 نارضایتی 30 درصدی از خدمات
 پس از فروش لوازم  خانگی برند

معاون شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با 
اشاره به طرح پایلوت بررسی وضعیت خدمات پس 
از فروش 20 شرکت لوازم خانگی بزرگ در ایران 
اعالم کرد: طبق آمار ۷1.2 درصد مردم از وضعیت 
خدمات پس از فروش لوازم خانگی رضایت دارند.
سعید تاجیک در حاشیه نمایشگاه بین المللی لوازم 
خانگی با اشاره به نهایی شدن دستورالعمل شرایط، 
ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش لوازم خانگی 
که در طرحی پایلوت از 20 لوازم خانگی برند و برتر 
به عمل آمده است، اظهار کرد: گزارش مورد نظر به 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و منتظر ابالغ  

نهایی هستیم.

خبر خبر

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز معضل 
بزرگ صنایع کشور بهره باالی بانکی است و 
مندی سرمایه  بهره  و  آن  برای کاهش  باید 

گذاران صنعتی از تسهیالت راهی یافت.
سال   60 پیشینه  که  عراقی  خلیلی  محسن 
کارآفرینی موجب شده است از او به عنوان 
مشکل  شاید  گفت:  شود،  یاد  صنعت  پدر 
بانک ها  با  ارتباط  نوع  گردش،  در  سرمایه 
بانک ها تسهیالت  از  افرادی  باید  زیرا  باشد، 
و  صالحیت  اهلیت،  که  کنند  دریافت 

تخصص داشته باشند.
دریافت  برای  کسانی  فقط  باید  افزود:  وی 
تسهیالت صنعت به بانک مراجعه کنند که 

دغدغه صنعت دارند.
به گفته وی، با کاستن از رکود اقتصادی که 
طور  به  بانکی  بهره  است،  خطرناک  بسیار 
رکود  زیرا  می کند؛  پیدا  کاهش  متناسب 

وقتی تقلیل می یابد که متناسب با آن تورم 
افت کند و در این صورت صنعت می  تواند 

نفس بکشد.
وظیفه  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 

بخش خصوصی را تصدی گری و نقش دولت 
را حاکمیت خواند و اضافه کرد: دلیل اصلی 
ورشکستگی برخی در عرصه صنعت، فقدان 
حوزه  از  که  است  صنعت کاران  تخصص 

عملکردی نیز شناختی ندارند. 
بخش  صنفی  نهادهای  کرد  تاکید  وی 
علمی،  اصول  و  مدیریت  با  باید  خصوصی 
انسانی، حرفه ای و اخالقی در مسیر توسعه 

صنعتی فعالیت کنند.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
واحد  هزار   90 از  بیش  کرد:  اعالم  بتازگی 
است  ممکن  برخی  که  دارد  وجود  صنعتی 
راه  آنها  جای  به  واحدهایی  و  شود  تعطیل 
اندازی شود اما به طور خالصه در سه سال 
اندازی  راه  برای  یازدهم،  دولت  فعالیت 
واحدهای  از  بسیاری  و  شده  تالش  واحدها 
متوقف شده امروز، کوچک بوده و مربوط به 

بیش از سه سال پیش هستند.
امسال با هدف افزایش تولید و اشتغال، برای 
تخصیص 160 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی بین واحدهای کوچک و متوسط برنامه 

ریزی شده است.

کارنامه تجارت خارجی ایران در هشت ماهه 
صادرات 2۸  از  حکایت  جاری  سال  ابتدای 
میلیارد و 11۷ میلیون دالری و واردات 2۷ 
میلیارد و ۳۸۳ میلیون دالری دارد؛ خودرو 

البته رتبه سوم واردات را از آن خود کرد.
صادرات غیرنفتی کشورمان در هشت ماهه 
و ۷4  به سال گذشته ۵  نسبت  سال جاری 
درحالی  این  و  یافته  افزایش  درصد  صدم  
در  که  کشورمان  واردات  روند  که  است 
ماه های گذشته منفی بود؛ در آبان ماه مثبت 
 ۸1 گمرکی  تشریفات  اساس،  این  بر  شد. 
و  صادراتی  کاالی  تن  هزار  و ۷61  میلیون 
21 میلیون و ۵6۳ هزار تن کاالی وارداتی 
در گمرکات سراسر کشور انجام شده است. 

صادرات  مدت  این  در  گزارش  بنابراین 
 11۷ و  میلیارد   2۸ به  کشورمان  غیرنفتی 
میلیون دالر رسید، این رقم سال گذشته 26 
میلیارد و ۵90 میلیون دالر بود.  همچنین 
واردات کشورمان در این مدت به 2۷ میلیارد 
مقایسه  در  که  رسید  دالر  میلیون   ۳۸۳ و 
درصد  قبل، 94 صدم  سال  مشابه  مدت  با 
از  حکایت  آمار  این  می دهد.  نشان  افزایش 
اسالمی  جمهوری  تجاری  تراز  که  دارد  آن 

همچنان  سال جاری  ماهه  هشت  در  ایران 
به  مهرماه  از  بهتر  عملکردی  و  بوده  مثبت 

ثبت رسیده است.
حوزه  در  کشور  خارجی  تجارت  آمار 
بخش  دو  در  قبل  سنوات  طی  صادرات، 
بدون  و  احتساب  با  غیرنفتی  صادرات 
از  و  می شد  اعالم  گازی  میعانات  احتساب 
آنجایی که در سال های قبل برای این کاال 
)میعانات گازی( ردیف تعرفه مجزا و مستقلی 
طبیعی  گازهای  شرح  با  لذا  نداشت،  وجود 
ردیف  گازها، ذیل  به همراه سایر  مایع شده 
با  اینک  می شد؛  اظهار  تعرفه 2۷111190 
عنایت به اینکه در کتاب مقررات صادرات و 
واردات سال 1۳9۵، برای نخستین بار ردیف 
جهت   2۷090010 کد  با  مجزایی  تعرفه 
میعانات گازی منظور گردیده، لذا از ابتدای 
سال جاری، صادرات دو کاالی میعانات گازی 
و گازهای طبیعی مایع شده به صورت مجزا 
و هر یک در ذیل کد تعرفه مختص به خود 

منظور می گردد.

از طرفی با توجه به اینکه کد تعرفه مربوط 
کاالیی  گروه  در  مایع شده  طبیعی  گاز  به 
پتروشیمی قرار دارد، لذا جهت شفاف سازی 
بیشتر و نشان دادن مقایسه میزان صادرات 
و مدت  ماهه سال جاری  در هفت  کاال  این 
ردیف  از  کاال  این  گذشته،  سال  مشابه 
ردیف  در  و  خارج  پتروشیمی  کاالیی  گروه 

جداگانه ای آورده شده است.
 در این مدت میعانات گازی با 4 میلیارد و 
۵19 میلیون دالر عمده ترین کاالی صادراتی 
کشورمان بود که 16 و ۷ صدم درصد از کل 
صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده 
است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک 
میلیارد و 9۵2 میلیون دالر در رتبه بعدی 
قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن های 
یک  با  بنزین  جز  به  فرآورده ها  و  سبک 
نفتی  میلیون  دالر، گازهای  میلیارد و ۵۷ 
با  شده  مایع  شکل  گازی  هیدروکربورهای 
960 میلیون دالر و پروپان مایع شده با ۷6۳ 

میلیون دالر قرار دارند.

 اقالم عمده وارداتی طی هشت ماهه سال 
1۳9۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 
ارزش  به  سویا  لوبیای  دالر،  میلیون   ۸۷4
جهت  منفصله  قطعات  دالر،  میلیون   ۵94
تولید اتومبیل سواری به ارزش ۵۳1 میلیون 
و  دالر  میلیون   ۵20 ارزش  به  برنج  دالر، 
وسایل نقلیه موتوری به ارزش 4۵9 میلیون 
دالر بود.   این گزارش حاکی است، بخشی 
مصوبه  به  بنا  مهرماه  در  برنج  ترخیص  از 
تعاونی های  شرکت  توسط  وزیران،  هیئت 
مرزنشینان یا از محل ارزش افزوده مناطق 

آزاد صورت گرفته است.
 چین، همچنان بزرگ ترین خریدار کاالهای 
ماهه  هشت  در  که  طوری  به  است  ایرانی 
سال جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان 
دالر  میلیون   11 و  میلیارد   ۵ به  چین  به 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
یک و ۸2 صدم درصد افزایش داشته است. 
پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی 
با  عراق  دالر،  میلیون  و ۳۷1  میلیارد   4 با 
 2 با  ترکیه  دالر،  میلیون   6۸ و  میلیارد   4
میلیارد و 606 میلیون دالر و جمهوری کره 

با 2 میلیارد و 144 میلیون دالر قرار دارند.

فقدان تخصص؛ دلیل اصلی ورشکستگی صنعت کاران
معضل بزرگ صنایع سود باالی تسهیالت است

صادرات غیرنفتی 5/7 درصد رشد کرد

عراق  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
در  عراق  خودکفایی  احساس  به  اشاره  با 
جمله  از  صنعتی  کاالهای  برخی  تولید 
تعرفه  افزایش  با  کشور  این  گفت:  سیمان، 
ایران  از  کاال  این  واردات  سیمان،  واردات 
است.یحیی  رسانده  حداقل  به  را  کشور  به 
خدمات  صادرات  اینکه  بیان  با  اسحاق  آل 
رسیده  حداقل  به  عراق  به  مهندسی  و  فنی 
پیش  که  است  حالی  در  این  گفت:  است، 
به  مهندسی  و  فنی  صادرات خدمات  این  از 
بود.رئیس  دالر  میلیارد   4 حدود  کشور  این 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به فارس 
صادرات  هزینه  پرداخت  توان  عدم   : گفت 
خدمات فنی و مهندسی از سوی کشور عراق 

مالی و  به دلیل مشکالت  به صادر کنندگان، 
همچنین درگیری های امنیتی در این کشور 
از عوامل اصلی کاهش صادرات خدمات فنی 
و مهندسی به این کشور است.وی همچنین 
در مورد صادرات سیمان به عراق بیان داشت: 
عراق  احساس خودکفایی که در  به  توجه  با 
آمده  وجود  به  کاالها  برخی  تولید  برای 
یافته  این کاهش  به  ایران  از  واردات سیمان 
و این کشور تعرفه گمرکی واردات این کاالی 
است. داده  افزایش  را  کشورش  به  صنعتی 
امنیتی  ثبات  عدم  کرد:  تصریح  اسحاق  آل 
واردات  ثابت  قوانین و مقررات  و عدم وجود 
کاال به این کشور هم از عمده مشکالت صادر 

کنندگان کاال به عراق است.

و  فراوان  قوس های  و  از کش  پس  سرانجام 
به  ورود مسکن  با  امالک  مشاوران  مخالفت 
شاخص  کاال  بورس  است  قرار  بورس،  بازار 
شهر  مختلف  نقاط  در  را  مسکن  قیمت 

تعیین کند.
مشاوران  اتحادیه  رئیس  خصوص  این  در   
قیمت  شاخص  طراحی  از  تهران  امالک 
ایسنا  به  و  داد  خبر  کاال  بورس  در  مسکن 
شاخص  طراحی  برای  الزم  بسترهای  گفت: 
ایران  کاالی  بورس  در  مسکن  قیمت 
شده  انجام  مذاکرات  براساس  و  دارد  وجود 
دادن  نشان  برای  شاخص  این  زودی  به 
در  کشور  سطح  در  مسکن  قیمت  میانگین 
عقبایی  شود.حسام  می  طراحی  کاال  بورس 
شاخص  طراحی  وضعیت  آخرین  درباره 

الزم  مذاکرات  گفت:  کاال  بورس  در  مسکن 
برای طراحی شاخص مسکن با بورس کاالی 
ایران که بیانگر روند قیمت و سرمایه گذاری 
در حوزه مسکن خواهد بود، انجام شده و به 
تابلوی  بر  مسکن  برای  شاخص  این  زودی 

بورس نقش می بندد.
ندارد  قصد  کاال  بورس  اینکه  بیان  با  وی 
شود،  وارد  مسکن  فروش  و  خرید  حوزه  به 
افزود: مسکن یک کاالی غیر همگن بوده و 
اما  امکانپذیر نیست  ارائه آن در بورس کاال 
بورس کاال در حوزه قیمت گذاری می تواند 
برای  شهری  و  ای  منطقه  قیمت  شاخص 
مسکن تعیین کند تا متوسط قیمت مسکن 
و  شفاف  مردم  برای  شهر  مختلف  نقاط  در 

روشن شود.

صادرات خدمات فنی و مهندسی و سیمان به عراق
 به حداقل رسید

ورود مسکن به بورس  کلید خورد

باز هم افزایش نرخ ؛
تورم بخش کشاورزی به 8 درصد رسید

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 
در تابستان امسال به 24۸.2۷ رسید که نسبت به فصل قبل 
۸.0۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 

نقطه( ۳.6۸ درصد افزایش یافته است.
شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 
 24۸.2۷ به   1۳9۵ سال  تابستان  فصل  در   )1۳90=100(
رسید که نسبت به فصل قبل ۸.0۵ درصد و نسبت به فصل 
افزایش  درصد   ۳.6۸ نقطه(  به  نقطه  )تورم  قبل  سال  مشابه 
جاری  فصل  به  منتهی  فصل  چهار  تغییر  درصد  است.  یافته 
نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( برابر با 
1.۸4 درصد است.همچنین، شاخص گروه »غالت« در فصل 
تابستان سال 1۳9۵ برابر با 266.40 است که نسبت به فصل 

قبل ۸.۸0 درصد افزایش یافته است. 
به  نسبت  به فصل جاری  منتهی  تغییرات چهار فصل  میزان 
 ۵.۵1 با  برابر  نیز  ساالنه(  تورم  )نرخ  قبل  سال  مشابه  دوره 
در  »سبزیجات«  گروه  شاخص  همچنین  باشد.  می  درصد 
نسبت  است که  با 2۳۵.1۷  برابر  تابستان سال 1۳9۵  فصل 
به فصل قبل 0.6۷ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات 
چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال 
قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 6.6۷ درصد کاهش داشته 

است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص گروه »میوه ها و میوه 
های آجیلی« در فصل تابستان سال 1۳9۵ برابر با 240.۵4 
است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.40 درصد افزایش 
یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم ساالنه( نیز برابر با 

1.۵۸ درصد می باشد.

هشدار درباره فعالیت معادن در شهرری
سنددار شدن 85 درصد اراضی ملی

به منظورحفظ مسائل زیست محیطی، الزم است فعالیت های 
برای  مسئوالن  امیدواریم  و  شود  محدود  شهرری  در  معدنی 
دهند.  قرار  نظر  مد  را  دیگری  مناطق  جدید،  معان  استعالم 
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با بیان 
اینکه این شهرستان دارای حدود 216 هزار هکتار اراضی ملی 
است، اظهارداشت: تاکنون با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک، 
برای حدود 1۸۳ هزار هکتار )معادل ۸۵ درصد( از کل اراضی 
ملی این شهرستان سند مالکیت به نام دولت اخذ شده است.ضیاء 
نصرتی افزود: تاکنون بیش از 11 هزار هکتار از این اراضی اصالح 
هندسی شده و این اقدام مقدمه ای برای اجرای طرح کاداستر و 
اخد اسناد تک برگی است که سبب تثبیت نهایی مالکیت دولت 
بر اراضی ملی می شود.وی از پایش و نظارت بر فعالیت معادن نیز 
خبر داد و اظهار داشت: به منظور رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
و همچنین جلوگیری از تخریب عرصه های منابع طبیعی؛ معادن 
در حال فعالیت مورد پایش و نظارت قرار گرفته و با متخلفین 
که بر خالف مقررات عمل کنند برخورد قانونی می شود.نصرتی 
تصریح کرد: اگرچه فعالیت معادن حمایت از تولید و اشتغال را 
به دنبال دارد اما به دلیل اینکه شهرستان ری دارای آب و هوای 
بیشتری  از حساسیت  از مناطق  برخی  و  بوده  گرم و خشک 
برخوردار است، بروز فرسایش های بادی و ایجاد کانون های گرد 
و غبار دور از انتظار نیست که انجام فعالیت های معدنی در این 
مناطق ایجاد پدیده مذکور را شدت می بخشد.سرپرست اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری تاکید کرد: با توجه به 
نزدیکی شهرستان ری به پایتخت، حفظ مسائل زیست محیطی 
این مناطق  تا فعالیت های معدنی در  ایجاب می کند  ضرورت 
برای  اندرکاران  دست  و  مسئوالن  امیدواریم  که  شود  محدود 
استعالم معادن جدید مناطق دیگری را مد نظر قرار دهند و در 

این خصوص تجدید نظر کنند.

رشد پوشش های بیمه ای صادرات
اختصاص 850 میلیون دالر به صادرکنندگان

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اختصاص 
۸۵0 میلیون دالر تسهیالت به صادرکنندگان در سال جاری، 
بیمه ای و ضمانتامه رشد  امسال در بخش پوشش های  گفت: 
خوبی داشتیم.سیدکمال سیدعلی در خصوص تسهیالتی که از 
ابتدای امسال در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است، گفت: 
صندوق برنامه های زیادی را برای حمایت از صادرکنندگان به اجرا 
می رساند که در این راستا امسال ۸۵0 میلیون دالر تسهیالت در 

اختیار متقاضیان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با 4 کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم، به 
مهرگفت : ما با 4 شرکت در کشورهای آلمان، سوئیس، مجارستان 
و سریالنکا تفاهم نامه و یادداشت تفاهم به امضا رسانده و در زمینه 
بیمه های  و  داخلی  محتوای  آموزش،  سنجی،  اعتبار  مباحث 
ضمانت  صندوق  باشیم.مدیرعامل  داشته  همکاری  مشترک 
صادرات ایران با اعالم اینکه امسال در بخش پوشش های بیمه ای 
و ضمانتامه رشد خوبی داشته ایم، اظهار داشت: به هر حال با ایجاد 
روابط کارگزاری با خارج از کشور، کار ما در صندوق ضمانت 
صادرات خیلی بیشتر خواهد شد و نیاز داریم که در بخش های 
مختلف توسعه داشته باشیم.سیدعلی در خصوص نارضایتی برخی 
صادرکنندگان از خدمات این صندوق، گفت:ما باید خدماتی که به 
صادرکنندگان می دهیم مطلوب باشد و در این سال ها هم تالش 
ما این بوده که خدمات خوبی به صادرکنندگان ارائه شود. در این 
مدت هم چندین شرکت با یک میلیون دالر کار را شروع کردند 
و امروز 60 میلیون دالر از ما اعتبار گرفتند.وی با اعالم اینکه 
صندوق ضمانت صادرات ایران یک سازمان دولتی است و وظیفه 
حمایت از صادرکنندگان را برعهده دارد، گفت: این صندوق در این 
مدت200 میلیون دالر افزایش سرمایه داشته که کمک زیادی به 

صادرکنندگان می کند.

تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
آبان ماه سال 1۳9۵، به 12.۵ هزار واحد مسکونی 
رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب 21.2 و 4.1 درصد افزایش را نشان می دهد.
گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه 
از »آمارهای خام سامانه  سال 1۳9۵ که برگرفته 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور« است، که 
توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک 
مرکزی تهیه و منتشر شده است، نشان می دهد که 
در ماه مذکور تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی 
شهر تهران به 12.۵ هزار واحد مسکونی رسید که 
در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
21.2 و 4.1 درصد افزایش نشان می دهد.همچنین 

در ماه مورد نظر، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحدمسکونی معامله شده از طریق 
بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران 44.1 میلیون 
ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 0.1 درصد و ۷.۳ درصد افزایش نشان 
می دهد.بر اساس این گزارش، در آبان ماه سال 9۵ 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به124۵9 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه 
مشابه سال قبل 4.1 درصد افزایش نشان می دهد. 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
به تفکیل عمر بنا در آبان ماه سال 1۳9۵ حاکی 
از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 
۵2.2درصدی، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی 
اند.توزیع  داده  اختصاص  خود  به  را  شده  معامله 
تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف 
شهر تهران در آبان ماه سال 9۵ حاکی از آن است 
که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه ۵ با 
سهم 16.4درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 

قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. 
همچنین مناطق 4، 2 و 14 به ترتیب با سهم 11.6، 
9.۳ و 6.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در مجموع ۷2.9 درصد از کل تعداد معامالت انجام 
شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر )به 
ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، 4، 2، 14، 
۸، 10، ۷، 1۵، 1، و ۳( بوده  و 12 منطقه باقی مانده 
2۷.1 درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص 

داده اند.

در آبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع 
طریق  از  شده  معامله  مسکونی  واحد  زیربنای 
بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران 44.1 میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب 0.1 و ۷.۳ درصد افزایش نشان می دهد. 
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به 
ماه مشابه سال قبل به منطقه 9)معادل1۳.1 درصد( 
وکمترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۸)معادل0.۷ 
درصد( تعلق دارد.در آبان ماه سال 9۵ از میان مناطق 
22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 
9۷.9 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 

21.4 میلیون ریال به منطقه 1۸ تعلق داشته است.

بانک مرکزی گزارش داد؛

متوسط قیمت مسکن تهران ۷ درصد افزایش یافت



آگهی مزایده
استناد مصوبه شماره 281مورخ 95/4/20 شورای اسالمی شهر  به  شهرداری فرخ شهر 
درنظردارد اقدام به فروش 5 پالک زمین باكاربری كارگاهی درمجتمع فن آوران فرخ شهر 

ازطریق برگزاری مزایده كتبی بنماید. 
لذاازمتقاضیان دعوت به عمل می آید همه روزه تاپایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخه 
95/9/25 جهت خریداسنادمزایده وبازدیدازمحل به شهرداری فرخ شهر مراجعه نموده 

ویا باشماره تلفن 03832422400)واحدعمران (تماس حاصل نمایند. 
فرشاد توحیدنیا ـ  شهردار فرخ شهر

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند    بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

جناب آقای دکتر دانشگر متخصص چشم 
از اینکه با سعه صدر،حس نوع دوستی وحسن اخالق وبه پشتوانه دانش روز باهمت،حمیت 
بهبودی  و  رضایی  عزیز  آقای  قرنیه  پیوند  درجهت  نظر  ودقت  ظرافت  با  تالش جدی  و 
چشم های وی در نهایت فرهیختگی اهتمام ورزیدید در كمال ادب و ارادت ازشما پزشک 
بزرگوار وهمچنین از منشی های زحمت كش مطب علی الخصوص آقای رمضانی تشکر 

فراوان را داریم.
از طبیب عشق برای آن طبیب مهر، صحت، سالمت، سعادت و سیادت مسئلت می نماییم.

مردم شهرستان های جوانرود و ثالث باباجانی 

 نوبت اول

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/24   طلوع آفتاب 6/52 
اذان ظهر 11/52  اذان مغرب 17/12

ارشاد اسالمی  معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
درباره اتاق های فکر پنهان و اعمال فشار از سوی 
سلیقه های خاص در حوزه انتشار کتاب و مجوزها 

سخن گفت. 
اتاق های  فشارهای  درباره   ، صالحی  سیدعباس 
فرهنگی  معاونت  به  بولتن سازها  و  پنهان  فکر 
وزارت ارشاد و حوزه نشر کتاب گفت: از ابتدای 
تعقیب  یا  و  پایش  یا  رصد  بحث  یازدهم  دولت 
داشته  وجود  یازدهم  دولت  فرهنگی  تحرکات 
است. این اتفاق در حوزه کتاب هم افتاده است 
و مجموعه های مختلفی این کار را انجام می دهند. 
کرد؛  نگاه  می توان  نوع  چند  مسئله  این  به  اما 
بخشی از این اتفاق می تواند اتفاقی طبیعی باشد و 

حتی به کمک جریان فرهنگ مکتوب هم بیاید.
به گزارش ایسنا، او با اشاره به حجم زیاد تولیدات 
احیانا  زیاد  این حجم  به خاطر  ادامه داد:  کتاب 
ممکن است ما در نوع نگاه و بررسی ها جامعیت 
کافی را در برخی از نکته ها که از نظر قانونی ارشاد 
موظف به رعایت آن هاست، نداشته باشیم و برخی 
از خطاها محتمل باشد. تا این جا مسیری است که 
حتی می تواند به کمک جریان جاری بیاید؛ اما 
آن چیزی که می تواند به عنوان آسیب یا تهدید به 
نظر بیاید، آن است که این موضوع از این مرحله 
ارتقا پیدا کند و احیانا آن برداشت محدود و موارد 
خاص از نمونه هایی که احیانا هم می تواند درست 

باشد به کارهای تبلیغی تبدیل شود و بخواهد کل 
جریان و مسیر را زیر سوال ببرد.

در  این که  بیان  با  ارشاد  وزارت  فرهنگی  معاون 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی مواردی به عنوان 
خطای احتمالی می تواند رخ داده باشد، اظهار کرد: 
اما به این خطاها می توان نگاه مشفقانه و ناصحانه 
درباره  نمونه ای  مثال  داشت.  خودش  اندازه  به 
یک کتاب داشتیم. از دفتر یکی از مراجع تماس 
گرفتند و اعالم کردند که درباره یک کتاب نکته ای 
کتاب  انتشار  شاید  جهت  این  از  و  دارد  وجود 
درست نباشد. در این خصوص مالحظه مجددی 
درست  ایراد  که  شدیم  متوجه  و  گرفت  صورت 
است. بنابراین با ارتباطات خوبی که با ناشر داشتیم 
بالفاصله مشکل را حل کردیم، بدون این که ماجرا 
یا غوغاساالری تبدیل شود. چیزی  به جوسازی 
که در این زمینه می تواند مخاطره آمیز باشد و در 
مواردی گاهی هم این مسأله رخ داده، این است 
که اوال موارد محدود به گونه ای تبلیغ شود که 
گویا این موارد نسبت به اکثر موارد عمومیت و 
شمولیت دارد. دوم این که این مجموعه هایی که 
وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی را پایش و رصد 
به  را  خاص شان  سلیقه های  بخواهند  می کنند، 

عنوان سلیقه های عام تعریف کنند.
صالحی در ادامه گفت: طبیعی است در حوزه های 
دارد  فرهنگ سلیقه های متعددی وجود  مختلف 

که گاهی تفاوت های جدی با هم دارند. اما آن جا 
که قانون به ما حکم می کند به گونه ای است که 
مجری قانون آن را حس می کند و به اعتبار فهم 
قانون فکر می کند باید اجرا شود ما ملتزم به قانون 
هستیم. اما گاهی سلیقه های خاصی در فهم قانون 
وجود دارد. این که برخی انتظار داشته باشند این 
در  شود  حاکم  قانون  فهم  در  خاص شان  سلیقه 
حالی که وزارت ارشاد  مجری قانون است، البته با 
همان سازوکاری که در حوزه کتاب دیده شده. یعنی 
بررس هایی که از ناحیه هیات نظارت تعیین می شوند 
و خود هیأت نظارت کتاب که مشرف به مجموعه 
و انتخاب شورای عالی انقالب فرهنگی است. این که 
پاره ای از سلیقه ها بخواهند برای آن چه نباید نشر و 
تولید پیدا کند سلیقه خودشان را معیار قرار بدهند 
مشکل دومی است که می تواند این مسیر را تهدید 

کند. مشکل سومی که می تواند مسئله ایجاد کند 
و کم و بیش گاهی ایجاد کرده این  است که این 
مجموعه ها بخواهند جای خودشان را با مجری قانون 
عوض کنند. باالخره ارشاد است که مجوز می دهد. 
این که مجموعه های دیگر بخواهند نقش مجوزدهنده 
و ابطال کننده مجوز را داشته باشند، خود نگاه دیگری 
است که می تواند قانون را مخدوش کند و جامعه را 

هم نسبت به عمل به قانون گرفتار ابهام کند.
این مقام مسوول در وزارت ارشاد اظهار کرد: بر حسب 
قانون، مجوز انتشار کتاب در اختیار معاونت فرهنگی 
است. این که مجموعه های دیگری که احیانا رصد 
می کنند و اتاق فکرهایی دارند از نقش  رصد کردن 
خارج شوند و نقش اجرایی داشته باشند و بخواهند 
مجوزسازی یا مجوزسوزی کنند، می تواند مخاطره 

دیگری باشد.

معاون فرهنگی ارشاد توضیح داد

تاثیر فشارها، اتاق های فکر پنهان و بولتن سازها

زمان پخش سریال طنز غفوریان 
مشخص شد

برای  ماه(  آذر   13( شنبه  از  »هم سایه ها«  طنز  سریال 
مخاطبان پخش می شود.

به گزارش ابسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، مهران 
غفوریان، سریال هم سایه ها را مدتی است کارگردانی می 
کند تا آن را برای شب های بلند پاییز و روز های آغازین 

ماه ربیع االول آماده کند. 
سبط  علیرضا  تهیه کنندگی  به  »هم سایه ها«  طنز  سریال 
تهیه  دست  در  طنز  بازیگران  از  گروهی  بازی  و  احمدی 
است.شبکه دو سیما قرار است این سریال را از شنبه )13 

آذر ماه( هرشب برای مخاطبانش پخش کند.
مجموعه »هم سایه ها« در 40 قسمت 45 دقیقه ای آماده 

پخش می شود.
و  میالد  است:  آمده  مجموعه  این  داستان  خالصه  در 
مادرش به تهران آمده اند و قرار است در  ساختمان یاس 
کنند.  اجاره  تولیدی شان  محصوالت  پخش  برای  دفتری 
دیگر اجاره نشینان ساختمان که مشاغلی همچون خدمات 
مجالس، وکالت، سایت خبری، ماهنامه و… دارند چون 
در ابتدا فکر می کنند مستاجران جدید قرار است جایگزین 
را در ساختمان  نوعی خود  به  آنها شوند تالش می کنند 
اتاقی  در  مادرش  و  میالد  نهایت،  در  اما  کنند،  حفظ 
همسایه های  ماجراهای  شوند.  می  ساکن  بام  پشت  روی 

ساختمان یاس با ورود میالد و مادرش شروع می شود.

چاوشی: قطعا با سنتوری٢ همکاری 
نخواهم کرد

محسن  حضور  از  شریفی نیا  محمدرضا  حالی  که  در 
خواننده  این  بود،  داده  خبر  »سنتوری٢«  در  چاوشی 
اعالم کرد که قطعا با داریوش مهرجویی در سنتوری٢ 

همکاری نخواهد کرد.
رسید  خبر  که  زمان  »همان  نوشت:  شهروند  روزنامه   
»سنتوری٢« قرار است ساخته شود، همه فورا حواشی 
را تداعی کردند؛ وقتی  نخستین »سنتوری« مهرجویی 
قرار بود »علی سنتوری« باشد و نشد؛ وقتی پوستر آن 
تعویض شد؛ وقتی اسم فیلم تغییر کرد؛ وقتی بهرام رادان 
رودرروی خانم بازیگری که با حواشی مختلف به آنسوی 
مرزها رفته، بازی کرد؛ وقتی خبر از لغو مجوز اکران به 
گوش رسید؛ وقتی سی دی آن به شکل غیر مجاز کنار 
مردی  صدای  با  همه  وقتی  نهایت  در  و  رسید  خیابان 
ایران  پاپ  موسیقی  سوپراستار  امروز  که  شدند  آشنا 
آلبوم های  هم  آن  از  پیش  البته  چاوشی  است.محسن 
مختلفی را کار کرده بود اما هنوز مجوز رسمی فعالیت 
نداشت. برای همین هم وقتی اعالم کرد در »سنتوری٢« 
نخواهد خواند، داریوش مهرجویی را برآشفت. مهرجویی 
قرار بود »سنتوری ٢« را کلید بزند، منتها این  بار خبر 
قاعدتا  که  مربوطه  بازیگر  خانم  نمی آید،  رادان  رسید 
نیست و مهم تر از همه چاوشی هم دیگر قصد خواندن 

او را ندارد. رقمی که  برای 
باال  بسیار  بود،  شده  اعالم 
تندی  با  مهرجویی  و  بود 
یاد  از قدرنشناسی چاوشی 
کرد. در هر حال او مسبب 
چاووشی  قانونی  فعالیت 
دلخوری  اما  بود  شده 
خواننده هم بی توجیه نبود.

طناز طباطبایی و هانیه توسلی
 هم بازی در یک تئاتر

»نامه های  نمایش  در  توسلی  هانیه  و  طباطبایی  طناز 
همکاری  مرادی  کیومرث  با  خاورمیانه«  از  عاشقانه 
در  است  قرار  توسلی  هانیه  و  طباطبایی  می کنند.طناز 
کارگردانی  به  خاورمیانه«  از  عاشقانه  »نامه های  نمایش 
کیومرث مرادی که از دهه سوم آذر ماه در تماشاخانه تازه 
کنند،  رفت،بازی  روی صحنه خواهد  به  »پالیز«  تاسیس 
نمایش  این  در  نیز  آپناهی ها   پانته  جضور  این  از  پیش 
سیامک  کارگردانی  به  »قرار«  بود.نمایش  شده  قطعی 
آروند  کارگردانی  به  مرگ«  »باغبان  نمایش  و  احصایی 
دشت آرای سال به ترتیب آخرین کارهای هانیه توسلی 
و طناز طباطبایی در مدیوم تئاتر بوده است که هر دو در 
سال 9٢ روی صحنه رفته اند.این نمایش نوشته مشترک 
کیومرث مرادی و پوریا آذربایجانی است که 3 سال پیش 
در کشور آمریکا به زبان انگلیسی و بازیگران غیر ایرانی به 

کارگردانی کیومرث مرادی روی صحنه رفت.
در  زن  سه  داستان  خاورمیانه«  از  عاشقانه  »نامه های 
جنگ های  خاکسترهای  از  بازمانده  و  صلح   جستجوی 

تراژیک معاصر است. 
است  ایران  امید  تئاتر  کمپانی  جدید  تولید  نمایش  این 
و  لباس(  )طراح  نصر  صحنه(،ندا  )طراح  نظمی  نرمین  و 
آیدین الفت )طراح صدا(، مرادی را در این اجرا همراهی 

خواهند کرد.

از شهید محمد  یادی می کند  امروز  یادها و خاطره ها در زمان 
 136٢ اسفند  شهرضا-1۷   ،1334 فروردین   13( همت  ابراهیم 

جزیره مجنون(، از فرماندهان سپاه پاسداران ایران در جنگ ایران 
حکومت  ضد  فعاالن  از  انقالب  پیروزی  از  پیش  او  بود.  عراق  و 
را در  انقالب و در سال 1361 مدت کوتاهی  از  بود. پس  پهلوی 
جبهه جنگ لبنان و اسرائیل گذراند، و سپس به ایران بازگشت و 
در جبهه های جنگ ایران و عراق در عملیات های مهمی همچون 
مهمی  خیبرمسئولیت های  و  بیت المقدس،رمضان  فتح المبین، 
خیبر  عملیات  جریان  در   136٢ اسفند  در  او  بود.  عهده دار  را 
کشته شد. وی به سردار خیبر و چشم مجنون مشهور بود. برای 
بزرگداشت وی، یکی از بزرگراه های جنوب شرقی اصفهان، به نام 
وی نامگذاری شده است. همچنین بزرگراه شهید همت تهران برای 
یادبود وی نامگذاری شده است. رضا میرکریمی نیز فیلم را با نام 

همت کارگردانی خواهد کرد.

دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم!!!
آنجا پشت خاكریز بودیم و اینجا در پناه میز!!!

گم  ناممان  مواظبیم  امروز  و  بودیم  گمنامی  دنبال  دیروز 
نشود!!!

جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو میدهد!!!
الهی:

نصیرمان باش تا بصیر گردیم!!!
بصیرمان كن تا از مسیر برنگردیم!!!

و آزادمان كن تا اسیر نگردیم.!!!

یادها و خاطره ها در زمان .....

آنچه او ریخت به پیمانه ی ما نوشیدیم             
اگر از َخمر بهشت است و گر باده ی مست

خنده ی جام می و زلف گره گیر نگار               
ای بسا توبه که چون توبه ی حافظ بشکست

امروز با حافظ

»ماالریا« از ایران به گوا می رود

فیلم »ماالریا« ساخته پرویز شهبازی در بخش سینمای جهان 
جشنواره فیلم گوا در هند حضور می یابد.

پرویز شهبازی و تهیه  به کارگردانی  فیلم سینمایی »ماالریا« 

کنندگی مسعود ردایی در تازه ترین حضور بین المللی خود در 
 چهل و هفتمین دوره جشنواره بین المللی گوا به نمایش در

این  جهان  سینمای  بخش  در  است  قرار  فیلم  آید.   این  می   
فستیوال که از ٢0 تا ٢٨ نوامبر )یکم تا هشتم آذر( در کشور 

هند برگزار می شود حضور داشته باشد. 
  این نهمین حضور  بین المللی ماالریا بعد از فستیوال های ونیز، 
بوسان، ورشو، شیکاگو، ترتیو میله نینو، استکهلم، تایپه و فوروم 
دز ایماژ خواهد بود.پخش جهانی این فیلم نیز بر عهده کمپانی 

»دریم لب فیلمز« با مدیریت نسرین میرشب است.
آفریقا  فیلم »الک قرمز« در گروه  از  بعد  قرار است  »ماالریا« 

اکران شود.

»راهبان معبد وانگ« راهی ژاپن می شوند

سلیمانی  احمد  کارگردانی  به  وانگ«  معبد  »راهبان  نمایش 
اوایل تیرماه سال 96 در فستیوال »کیجیمونا ٢01۷« در کشور 

ژاپن به صحنه می رود.
احمد سلیمانی که در حال حاضر نمایش »راهبان معبد وانگ« 
اجرای  قالب  در  ایرانشهر  تماشاخانه  سمندریان  سالن  در  را 
این  بین المللی  اجرای  درباره  است  برده  صحنه  روی  عمومی 
نمایش گفت: ما سال 93 نمایش »شام آخر« را در فستیوال 
»کیجیمونا« در ژاپن اجرا کردیم. بعد از آن از طرف فستیوال 
برای شان  را  جدیدمان  کار  دی  وی  دی  که  شد  اعالم  ما  به 
را  وانگ«  معبد  »راهبان  دی  وی  دی  هم  ما  و  کنیم  ارسال 

ارسال کردیم.
نمایش  »کیجیمونا«  فستیوال  انتخاب  شورای  داد:  ادامه  وی 
»راهبان معبد وانگ« را برای اجرا انتخاب کرد. قرار است این 
نمایش را اوایل تیرماه سال 96 در قالب سه اجرا در فستیوال 

»کیجیمونا« که غیر رقابتی است به صحنه ببریم.

آن سوی آبها

 شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. 
)دوروستان(

سخن حکیمانه

ترجمه رمان » زیباترین جای 
جهان اینجاست« به فارسی

عنوان  با  میرالس  فرانسسک  از   رمانی 
زبان  به  اینجاست«  جهان  جای  زیباترین   «

فارسی ترجمه و منتشر شد.
به گزارش  مهر، نشر مروارید رمان »بهترین 
فرانسسک  نوشته  اینجاست«  جهان  جای 
میرالس را با ترجمه منصوره رحیم زاده منتشر 

کرد.
و  مترجم  نویسنده،  میرالس  فرانسسک 
متعددی  آثار  صاحب  اسپانیایی  موسیقی دان 
است که تاکنون به بسیاری از زبان های دنیا 
ترجمه شده و چندین جایزه ی ادبی برای وی 

به ارمغان آورده اند.
و  خودسازی  زمینه   در  که  میرالس   
آثار  در  کرده،  خلق  آثاری  نیز  خودشناسی 
ادبی خود با نگاهی روان شناسانه و عمیق به 

زندگی و روابط انسان ها می پردازد.
دوازده  به  که  کتاب  این  نگارش  برای  وی 
زبان دنیا ترجمه شده است از همکاری دیگر 
بهره  نیز  سانتوس  کاره  اسپانیایی؛  نویسنده 

برده است.
با  جوانی  زن  تصمیم  با  رمان  این  داستان 
شروع  خودکشی  برای  »ایریس«  عنوان 
او در مسیر رفتن به مکانی که  می شود ولی 
برای خودکشی انتخاب کرده است با کافه ای 
اینجاست«  جهان  جای  »زیباترین  عنوان  با 
آشنا می شود و این سرآغاز تحوالتی تازه در 

زندگی اوست
نشریات  منتقدان  از  برخی  که  کتاب  این 
دنیا  رمان  زیباترین  عنوان  به  آن  از  اروپایی 
نویسنده  و بخشندگی  با سادگی  یادکرده اند، 
بهترین  به  خوانندگانش  بینش  به  خود، 
توصیفی  با  و  می دهد  جهت  و  عمق  شکل 
خوشبختی  از  عمیق  و  فلسفی  روانشناسانه، 

سخن می گوید:
در بخشی از این رمان می خوانیم: تو مدام از 
آنها  با  ندادی  انجام  گذشته  در  که  کارهایی 
را بد انجام داده ای گالیه می کنی. طوری که 
را  خودت  چرا  دارد.  فایده ای  کار  این  انگار 
نمی بخشی و به خودت یادآوری نمی کنی که 
همیشه بیشترین تالشت را کرده ای؟ انسان ها 
شوند.  کامل  تدریج  به  که  دارند  را  حق  این 
سفید  موی  جز  چیزی  عمر،  گذر  است  الزم 

برای ما به ارمغان بیاورد.

در بازار کتاب

اقدامی  آنا سازنده های فیلم »سالم بمبئی« طی  به گزارش 
بی سابقه، تصمیم گرفتند بلیت های مراسم افتتاحیه این فیلم 
با  البته  که  کنند  پیش فروش  تومان  هزار  قیمت 300  با  را 

استقبال سرد مخاطب ها مواجه شد.
بازیگرهای  حضور  با  بمبئی«  »سالم  افتتاحیه  است  قرار 
هندی  خواننده  دو  همچنین  و  فیلم  هندوستانی  و  ایرانی 
مراسم  این  در  کرده اند  اجرا  را  قطعه هایی  هم  فیلم  در  که 

»سالم  تهیه کننده  نوروزبیگی،  باشند.جواد  داشته  شرکت 
بمبئی« در گفت وگو با آنا اعالم کرد: »تمام بلیت ها فروخته 
مراسم  بلیت  خرید  برای  زیادی  وقت  هنوز  و  شد  خواهند 
افتتاحیه باقی مانده است!«این در حالی ست که طی دو روز 
گذشته تنها 14 بلیت این برنامه فروخته شده و با توجه به 
میالد،  برج  همایش های  سالن  نفر   1100 از  بیش  ظرفیت 
باید منتظر ماند و دید مسئوالن »سالم بمبئی« چه تدابیری 

این  تا  استقبال سرد مخاطبان  و  افتتاحیه  را 
لحظه می اندیشند. البته در ایران مرسوم است: 
از  این چنینی پس  برنامه های  و  فیلم ها  وقتی 
هزینه های زیاد، با بی توجهی مخاطبان مواجه 
می شوند با شرایط ویژه چون تخفیف های زیاد 
و فروش بلیت ها به ارگان های دولتی، بخشی 

از بلیت ها فروخته می شود.

استقبال سرد از »سالم بمبئی«؛بلیت  ۳00 هزار تومان!

به گزارش پیام زمان ،محسن مومنی شریف رئیس حوزه 
هنری انقالب اسالمی و دکترسیدمحمد حسینی وزیر 
اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی پشت صحنه سریال 
تشکر  ضمن  و  یافتند  حضور  شاه  معمای  تاریخی 
و  کارگردان  ورزی  محمدرضا  زحمات  از  قدردانی  و 
همکارانش از لوکیشن بخش ها و صحنه های مختلف 
این اثر فاخر بازدید به عمل آوردند.سریال معمای شاه 
که این روزها واپسین مراحل تصویربرداری را پشت سر 
می گذارد  و به صورت هر شب از تلویزیون در حال 
پخش است پشت صحنه های پررونقی را سپری می 
کند. حجم بازدید چهره های سیاسی و فرهنگی از پشت 
صحنه های این مجموعه تلویزیونی یکی از اتفاقات کم 
نظیراست. فقط در ماه های اخیر عالوه بر سردار نقدی، 
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، پروانه 
سلحشوری نماینده دیگر مجلس، و محسن مومنی 

شریف و دکترحسینی نیز در روزهای اخیر از پشت 
صحنه این مجموعه تاریخی بازدید و به پاس زحمات 
تیم تهیه، تولید و کارگردانی تشکر و قدردانی کردند.

شایان ذکر است سریال »معمای شاه«نگاهی دارد به 
تاریخ معاصر بویژه دوران پهلوی و به بررسی وضعیت 
پهلوی  اجتماعی  فرهنگی،  شرایط  دوره،  آن  جامعه 
دوم می پردازد. قصه سریال از سال 131۷آغاز و تا 
سال 135۷ و پیروزی انقالب اسالمی ادامه دارد  ملی 
شدن صنعت نفت، ماجرای کودتای ٢٨مرداد، دوران 
قوام السلطنه، قیام سی تیر، فداییان اسالم، فرازهایی 
از حضور حضرت آیت ا... بروجردی )که برای اولین بار 
کاپیتوالسیون،  وقایع 15 خرداد،  پرداخت می شود(، 
وابستگی رژیم شاه به اسرائیل، آمریکا و انگلستان در 
دهه های مختلف بخشی از وقایع تاریخی این سریال 

است.

سریال »معمای شاه« بازگوکنند شرایط فرهنگی و تاریخی دوران پهلوی 


