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فرهنگیان 

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

هیچ متجاوزی جرات تجاوز به ایران را ندارد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هیچ متجاوزی به خود جرات تجاوز به ایران را نخواهد داد، 
تصریح کرد: پیروزی های حلب و مقاومت در مبارزه با تروریست ها دستاورد فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس 

است.
فاوا ) مخابرات( دفاع  باقری در کنگره سراسری شش هزار و 500 شهید  سردار سرلشکر محمدحسین 
مقدس اظهار کرد: اگر نگاهی به اتفاقات منطقه بکنید می بینید ما روزی در شلمچه و اهواز و اسالم آباد 
غرب می جنگیدیم و ملت مان باید مراکز استان های غربی را از تجاوز  دشمن حفظ می کرد و امروز می بینید 
ملت ما در کجاها راهنمایی و هدایت عملیات می کند. پیروزی های حلب و مقاومت و مبارزه با تروریست ها 

دستاورد فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس است.

راه اندازی کریدور 
جدید صادرات 

نفت

 1000 میلیارد 
تومان برای اشتغال 

کنار گذاشتیم

وزیر کشور: 

دولت و نظام مصمم به اجرای 
اقتصاد مقاومتی است  

عدالت محوری و دانش بنیان بودن در تولید از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی
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وعده های امیدوارکننده  در منشور 
حقوق شهروندی

این کـه باالخـره »شـهروند« بـه عنـواِن ُرکن اصلی در شـهر 
مـورد توجه قرار گرفته، تحسـین برانگیز اسـت اما بـا خواندِن 
ایـن  ماده هـا،  برخـی  در  ایـده آل مخصوصـا  منشـورِ  ایـن 
ضرب المثـل بـه ذهـن می رسـد کـه »سـنگ بـزرگ عالمِت 

اسـت!« نزدن 

یک آمار هولناک و نگران  کننده 
از مصرف مواد مخدر

ــنین ۱5  ــازه س ــه در ب ــان داد ک ــر نش ــات اخی تحقیق
ــه  ــی ب ــرش مثبت ــردم، نگ ــد م ــال، ۲۸ درص ــا ۶۴ س ت
ــد و ۱۷ درصــد جمعیــت در  ــواد مخــدر دارن مصــرف م
ــدر  ــواد مخ ــرف م ــه مص ــل ب ــنی، تمای ــازه س ــن ب ای
ــک  ــده آن ی ــکان دهن ــج ت ــه نتای ــی ک ــد؛ تحقیقات دارن

ــت. ــدی اس ــدار ج هش

اجتماعینگاه روز

صدرنشینی پرسپولیس در پایان نیم فصل 
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 
موضوع مناقصه:خدمات عمومی و پشتیبانی مدیریت منطقه پارس 3)شماره مناقصه 95/34( 

شماره مجوز:1395.4070 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
نوبت اول:95/9/30  نوبت دوم: 95/10/4  

 نوبت دوم

برای  خطری  اگر  امروز  گفت:  صدیقی  ا...  آیت 
ربا،  خواری،  حرام  خطر  باشیم،  داشته  مملکت 
حقوق های حساب نشده، راند خواری ها و ویژه 
و  مردم  مشکالت  به  توجهی  بی  و  ها  خواری 

جوانان بیکار است. 
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه خداوند 
تقوا را به عنوان کلید فتوحات و موجب سهولت 
و رفع مشکالت معرفی کرده است، اظهار کرد: 
مسئولین ما در سمت های مختلف باید خدا را 
در نظر بگیرند و تقوا پیشه کنند و مرگ و بی 
وفایی دنیا را از یاد نبرند و امانت دار مردم باشند. 
فروشی  کم  و  انصافی  بی  ها  کاسب  همچنین 
که  چرا  نشود.  وارد  زندگیشان  به  ربا  و  نکرده 
از خطرات امروز جامعه ما ربا و حرام خواری و 

حقوق های حساب نشده است. 
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: امروز وقت 
حاشیه سازی و سیاسی بازی نیست و همه باید 

تقوا پیشه کنند. 
آیت ا... صدیقی ضمن گرامیداشت یوم ا... 9 دی 
با بیان اینکه 9 دی از کرامت های انقالب بود، 
خود  دی  در 9  مردم  کرد: حضور  نشان  خاطر 
جوش نبود بلکه خدا جوش بود و باپول نمی شد 
این کار را انجام داد. بلکه خدا بر دل آنها رخنه 

امید دشمنان  با حضور مردم در 9 دی  و  کرد 
خارجی و قدرت طلب های داخلی را ناامید کرد. 
وی با بیان اینکه 9 دی ثابت کرد آتش خانمان سوز 
فتنه، فتنه گران را می سوزاند و اگر خاموش نشود 
همه مردم را خواهد سوزاند افزود: اجتماع مردم در 
9 دی ۸۸ بعد از ۸ ماه صبوری ماموریتی الهی بود. 

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه 
بصیرت یعنی تشخیص، تصمیم، حضور و اقدام 
به موقع تصریح کرد: 9 دی شاهد حضور به موقع 

مردم بودیم. 
انقالب  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 

پدیده ای الهی است گفت: دست پنهان خداوند 
این انقالب را به وجود آورد و قدم به قدم هدایت 
کرد و خطرات یکی بعد از دیگری از سر انقالب 
فتنه ۸۸  این خطرات  از  برطرف کرد. که یکی 
بود و از همه خطرات گذشته عمیق تر و ریشه 
دارتر بود. چرا که به طور مثال در جنگ تحمیلی 
دشمن بیرون از کشور بود، اما در فتنه کسانی 
زمام دار بودند که در کنار و در خانه امام )ره( 
بودند. بنابراین عده زیادی به شبهه افتادند، خام 

شدند و یا تردید کردند. 
اد      امه د      ر صفحه 3

 آیت ا... صدیقی: امروز وقت حاشیه سازی و سیاسی بازی نیست 

برنامه ریزی  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
برای حل چالش کسب و کارهای نوپا و استارتاپها 
در کشور خبر داد و گفت: با این برنامه ریزی، تعادل 

را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد.
و  رفع چالشهای کسب  مورد  در  واعظی،  محمود 
تقابل اصناف و کسب و  نوپا در کشور و  کارهای 
کارهای سنتی با این کسب و کارها اظهار داشت: با 
برنامه ریزی مدنظر باید تعادل را میان این دو مدل 
کسب و کار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش 

بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
و  خرید  مراکز  اندازی  راه  مثال  به  اشاره  با  وی 
هایپرمارکتها که به نظر می رسید تهدیدی برای 
کسب و کارهای سوپرمارکتها باشند، افزود: اما در 
عمل تجربه نشان داد که هر یک از این کسب و 
کارها مشتریان خاص خود را دارند. هم اکنون نیز 
این اتفاق با گسترش ابزارهای فناوری اطالعات و 
ارتباطات، برای سایر کسب و کارها نیز افتاده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید براینکه 
این مساله مختص ایران نیست، ادامه داد: دنیا در 
حال تغییر است و ابزارهای ارتباطی که در اختیار ما 
قرار دارد به سمت مدرن شدن ما را سوق می دهد و 
نمی توان دیگر با ابزارهای سنتی زندگی کرد. براین 

اساس باید کارآیی این ابزارها مشخص شود.
واعظی گفت: وظیفه دولت است که فضایی به وجود 

آورد که کسب و کارهای جدید اینترنتی و آنالین به 
راحتی ایجاد شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای 
سنتی از این فضا، خسارت نبینند و مزاحمتی برای 
هیچ یک ایجاد نشود. باید کسب و کارهای نوپا و 
سنتی با یکدیگر کار کنند و خود را رقیب یکدیگر 

ندانند.
وی در پاسخ به این سوال که در این زمینه آیا 
وضع  استارتاپها  فعالیت  برای  مقرراتی  و  قوانین 
ادامه داد: در حوزه فضای مجازی،  خواهد شد؟ 
حوزه  به  مختص  تنها  قانونگذاری  مشکالت 

استارتاپها و کسب و کارها نیست بلکه این حوزه 
تر است و ما شاهد هستیم که در  بسیار وسیع 
کنار فعالیتهای واقعی کشور و هر آنچه که برای 
فعالیتهای  بخش  در  دهد  می  رخ  فعالیتها  این 

مجازی نیز نمود دارد.
وی با تاکید براینکه دولت درک درستی از حوزه 
کسب و کارهای نوپا و ایجاد اشتغال در این بخش 
دارد، گفت: در صورت تقویت استارتاپها شاهد ایجاد 
حوزه  این  در  محصول  و  خدمات  صادرات  شغل، 

خواهیم بود.  

حل چالش کسب و کارهای نوپا در کشور

حل چالش کسب و کارهای نوپا 
در کشور

روزانهم صبح اریان

é  نسترن کیوان پور

همین صفحه

صفحه 7

صفحه 5
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نهج الفصاحه

کالم  نور

ضعف در ساختار مدیریتی کشور
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: یکی از 
نواقص اساسی ما ضعف در کادرسازی مدیریتی برای 

انجام امور کشور است. 
ایرنا، سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم  به گزارش 
سالگرد  سومین  مراسم  در  را  مطلب  این  صفوی 
در محل سالن  پرورش  اکبر  علی  درگذشت سید 
اجتماعات مسجد امام صادق)ع( در میدان فلسطین 

اعالم کرد.
حکومت  اداره  برای  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
نیازمند افرادی با شاخص های انقالبی هستیم از 
اینرو با گذشت 38 سال از پیروزی انقالب اسالمی 
کادرسازی مدیریتی به درستی صورت نگرفته است و 
در این زمینه ضعیف عمل کردیم و باید در نظر داشت 
که حکومت دارای سه اصل مهم سرزمین، مردم و 

مدیران است.
وی همچنین در تبین شخصیتی مرحوم سیدعلی 
اکبر پرورش با بیان اینکه ایشان یک انسان مطلوب 
قرآنی و الهی بود، گفت: مرحوم استاد پرورش در طول 
دوران زندگی شاگردان و مدیران انقالبی بسیاری را 

برای نظام اسالمی تربیت و به یادگار گذاشتند.
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود: شخصیت 
ویژگی  سه  در  توان  می  را  پرورش  مرحوم  واالی 
اخالق مدار با اندیشه و تفکر سیاسی باال و در نهایت 

عملکردی بر محورخدا پسند خالصه کرد.
وی با اشاره به برخی از مسولیت های مرحوم پرورش 
از جمله تاسیس سپاه پاسداران،  عضویت در شورای 
عالی دفاع و نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: ایشان با توجه به مسوولیت های مختلفی 
که در دوران مبارزه، پیروزی و تثبت انقالب اسالمی 

داشت ،بسیار تاثیرگذار بودند.
سرلشکر صفوی خاطر نشان کرد، مرحوم پرورش در 
آستانه پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل کمیته دفاع 
شهری و تأسیس سپاه پاسداران، مربی اغلب جوانان 
انقالبی بود که مبارزه با محور عقالنیت را محور کار 
خود قرار داد. وی در تدوین قانون اساسی و اصل 
۱۵۰ آن که مربوط به تشکیل سپاه پاسداران می شد، 

نقش محوری داشت.
نماینده  عنوان  به  پرورش  مرحوم  داد،  ادامه  وی 
مجلس شورای اسالمی در شورای عالی دفاع حضور 
داشت و در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی 
جوان  ترین عضو آن مجلس بود که با اطالعات دینی 
و سیاسی وسیع و با پایبندی عمیق به والیت فقیه 
در آنجا حضور یافت و در برابر لیبرال ها و ملی گراها 
و مخصوصاً ابوالحسن بنی  صدر که بشدت با تصویب 
اصل والیت فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، در 
کنار شخصیت هایی چون شهیدآیت ا... دکتر بهشتی 
و مرحوم آیت به دفاع از این اصل پرداخت و در به 

تصویب رساندن این طرح نقش مهمی داشت.
مرحوم سید علی اکبر پرورش ۶ دی ماه ۹۲ بعد از 
پشت سر گذاشتن دوره ای بیماری در بیمارستان 

شهید صدوقی اصفهان به ملکوت اعلی پیوست.
وزیر آموزش و پرورش از سال ۱3۶۰ تا ۱3۶۴، عضو 
شورای عالی دفاع، نماینده مجلس خبرگان قانون 
اساسی، عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری 
اسالمی، دو دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری، 
اول،  نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره های 
سوم و چهارم و عضو هیات رئیسه مجلس، عضویت 
در شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی، قائم  مقامی 
دبیرکل حزب جمهوری اسالمی و قائم مقام دبیرکل 
و  اجرایی  سوابق  جمله  از  اسالمی  موتلفه  حزب 

سیاسی علی  اکبر پرورش است.
از  جمعی   ، پرورش  درگذشت  سالگرد  مراسم  در 
مقامات کشوری و لشکری همچون عراقچی معاون 
وزارت خارجه، علی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه 
بادامچیان، سردار حسین اشتری  ، اسدا...  اسالمی 
حجج  نیا،  ساجدی  حسین  سردار  ناجا،  فرمانده 
رییس  تقوی  سیدمحمدعلی  یزدی،  راشد  اسالم 

سیاستگذاری ائمه جمعه حضور داشتند.
در حاشیه این مراسم نیز از آخرین اثر مرتبط با استاد 

پرورش رونمایی  شد. 

کثرت قوانین ایراد اساسی
 در قانونگذاری کشور

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی گفت: 
کثرت قوانین یک ایراد اساسی در قانونگذاری کشور 

است.
به گزارش ایسنا، علی ابراهیمی در کارگاه آموزشی 
یک روزه بیمه بیکاری ویژه مدیران و کارشناسان 
حوزه بیمه بیکاری در اراک افزود: با سابقه ۱۰۰ ساله 
در قانون گذاری کشور نزدیک به ۱۱هزار عنوان قانون 
ایجاد شده است که بسیاری از این قوانین باهم موازی 

بوده و برخی مغایر با یکدیگر هستند.
ابراهیمی تاکید کرد: قوانین باید شفاف، مختصر و 
قابل فهم باشند تا مردم به راحتی از حقوق خود آگاه 
شوند. وی افزود: رسیدگی به الیحه برنامه ششم آغاز 
شده است تا مصوبات پنج سال آینده کشور را رقم 
زند و توسعه کشور را به همراه داشته باشد از این رو 
باید این  مهم با توجه و دقت باال و بدون غفلت صورت 
گیرد. ابراهیمی بیان کرد: اشکاالت در حوزه قانون 
جدی است و بسیاری از افراد در دولت و قانونگذاری 

به موضوع کثرت قوانین توجه نکرده اند.
وی با بیان اینکه فعالیت نظام آموزشی ما هدفمند 
افزود: در پذیرش دانشجو و نحوه آموزش  نیست، 
و  نکرده ایم  کار  سرزمین  آمایش  اساس  بر  نیز 
فارغ التحصیالن مدرک به دستی را تربیت کردیم که 

قادر به انجام کارهای تولیدی و مهارتی نیستند.
نماینده مردم شازند تصریح کرد: سیستم آموزشی و 
دانشگاهی باید به فکر رفع نواقص در جهت آموزش 
کارآفرینانه باشد، همچنین قوانین باید به گونه ای باشند 

که دفاع از حقوق کارگران را به دنبال داشته باشند. 

خبر

توضیحات بروجردی 
درباره »اظهارات منتسب به ظریف«

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره 
از اعضای این کمیسیون درباره وزیر امورخارجه  اظهارات یکی 

توضیحاتی ارائه کرد.
عالءالدین بروجردی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما، درباره 
اینکه معموال جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
توسط سخنگوی این کمیسیون اعالم می شود، چرا اخیرا یکی از 
اعضا موضع گیری کرد، اظهار داشت: طبق روال دوره های قبل 
و در یک روال منطقی مبتنی بر تعامل، کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس و وزارت خارجه، جلسات دوره ای به 
منظور بحث و گفتگو درباره مسائل مهم سیاست خارجی دارند. 

وی افزود: در مجلس دهم نیز مجددا این رویه احیا شد و نشست 
مشترک قبلی کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزارت 
خارجه در محل این وزارتخانه و آخرین نشست نیز در مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد. 
بروجردی گفت: طبق توافقی که در آیین نامه کمیسیون امنیت 
همه  که  است  شده  تصریح  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
مطالب مربوط به این جلسات و جلسات کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی توسط سخنگوی کمیسیون اعالم می شود و 

همه اعضا نیز حریم را حفظ می کنند. 
و  دفاع  خارجه،  اطالعات،  وزرای  که  مطالبی  داد:  ادامه  وی 
کشور و یا هریک از مقامات در جلسات کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس اعالم می کنند، ما با استناد به مجموعه 
قوانین و مقررات نظام در عرصه طبقه بندی، درباره آن مطالب 

دقت بیشتری می کنیم. 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار  رئیس کمیسیون 
را  عقیده  این  هم  قبل  دوره  در  قدوسی  کریمی  آقای  داشت: 
داشتند که »به نظر من مطالب محرمانه نیست و قابل افشاست« 
و این موضوع موجب شد که در تعامل کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس و وزارت امور خارجه خدشه ای ایجاد 
داشته  اختیار  در  باید  که  اطالعاتی  از  کمیسیون  عمال  و  شود 

باشد محروم شود. 
بروجردی با تاکید بر ضرورت داشتن ظرفیت نگهداری مطالب 
گفت: اهمیت دارد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در جریان ریز تحوالت عرصه سیاست خارجی 

قرار بگیرند و حریم ها را نیز رعایت کنند. 
اینکه آقای کریمی  ادامه داد: در موضوع اخیر هم به رغم  وی 

قدوسی در جلسه حضور نداشت ولی به گونه ای مطلع شد. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با 
وجود اینکه ْآقای ظریف سه بار در جلسه کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی اعالم کرده بودند»مطالبی را عنوان می کنم و 
تاکید دارم حتما این موارد از قول من عنوان نشود و اگر عنوان 
عرصه  در  خصوص  به  خارجه  وزارت  جاری  کار  روال  به  شود 
هسته ای ضربه می زند« اما این اتفاق رخ داد و موجب شد که 

ما عمال یک بار دیگر در شرایط قبلی قرار بگیریم. 
اندیشید  تدبیری  زمینه  این  در  باید  صورت  هر  در  افزود:  وی 
که خدشه ای در این امر مهم ایجاد نشود چرا که الزم است تا 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فراتر 
از اطالعات عمومی موجود در رسانه ها در جریان مسائل ریز و 

حساس عرصه سیاست خارجی قرار بگیرند. 

امضای قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای ایرباس

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: قراداد خرید ۱۰۰ 
فروند هواپیمای ایرباس امضا شد.

بیان  با  سیما  و  صدا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  جعفرزاده  رضا 
و  را مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی  قرارداد  این  اینکه 
مدیرعامل و مدیر اجرایی شرکت ایرباس امضا کردند افزود: قرار 
نوروز  از  قبل  شرکت  این   3۲۱۱ ایرباس  هواپیمای  اولین  شد 

تحویل شود. 
وی گفت: همچنین در سال ۲۰۱7 میالدی 7 تا 8 فروند هواپیما 

تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی می شود . 
جعفرزاده افزود: ۴۶ فروند از این هواپیماها ایرباس 3۲۱ ، 38 

فروند ایرباس 33۰ و ۱۶ فروند هواپیمای ایرباس 3۵۰ است.  
وی با بیان اینکه این قرارداد بخش های دیگری شامل آموزش 
خلبانی و ترافیک هوایی نیز دارد گفت: قرارشد ۱۰ تا ۱۵ درصد 
بار مالی خرید این هواپیماها را هما به عهده بگیرد که آن را در 
مدت ۱۰ سال پرداخت می کند و 8۰ تا 8۵ درصد دیگر نیز از 

طریق فاینانس تامین می شود. 

سامانه حقوق ودستمزد تا پایان امسال 
راه اندازی می شود

حاجی بابایی با اشاره به اینکه سامانه حقوق و دستمزد تا پایان 
امسال راه اندازی می شود، گفت: در این سامانه هر شخصی با 
بایک  باید  اجرایی  های  دستگاه  همه  در  جایگاهی  و  مقام  هر 
فیش، حقوق خود را دریافت کند و این سامانه باید در اختیار 

دستگاههای نظارتی ومردم قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،رئیس کمیسیون تلفیق الیحه 
برنامه ششم توسعه مجلس  با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه 
یک سیما افزود: در برنامه ششم توسعه ۲۰ محور تعریف شده 
که یکی از آن ها رفع تبعیض ها و مبارزه با مفاسد و یکی از آن 

ها، حقوق هاست.
وی گفت: ماده 7۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد 
که حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق باشد اما طرح ما 
مبتنی بر این است که همه مدیران کشور در هر مقام و جایگاهی 
تا بیشتر از سقف ۱۰ و نیم برابر حداقل حقوق نمی تواند دریافت 
کند و فقط برخی که در مناطق محروم و پرخطر کار می کنند 

می توانند تا ۱7 و نیم برابر حداقل حقوق دریافت کنند.
حاجی بابایی افزود: البته این باید در سامانه حقوق و دستمزد 

دولت مطرح و بر اساس فرمول و شاخص ها مشخص شود. 
وی گفت: این مدیران دریافت دیگری تحت عناوین مختلف از 
جمله پاداش نمی توانند داشته باشند. رئیس کمیسیون تلفیق 
الیحه برنامه ششم توسعه افزود: اگر کسی تخلف کند بر اساس 

ماده ۵۹8 قانون مجازات اسالمی مجازات می شود.
حاجی بابایی درباره نحوه برگزاری مناقصات هم گفت: مناقصات 
باید سامانه داشته باشد و تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه 
باید این سامانه روشن و شفاف باشد و همه مناقصات دستگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، به جز محرمانه ها، باید در 

این سامانه ثبت شود و در معرض دید عموم قرار گیرد. 

خبر

رییس جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: 
با  روابط  چه  هر  منطقه  امروز  شرایط  در 
و  باشد  تر  نزدیک  کشورها  و  دوستان 
مشورت ها بیشتر و برنامه ریزی ها دقیق تر 
باشد در برابر معضالت بهتر ایستادگی می 

کنیم.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
کشورهای  به  سفر  از  بازگشت  از  پس 
مهرآباد  فرودگاه  در  قفقاز  و  میانه  آسیای 
افزود: کشورهای آسیا  این مطلب  اعالم  با 
مرکزی و قفقاز در منطقه و همسایگی ما 
این دیدگاه مهم هستند و  از  قرار دارند و 
روابط  ما  خارجی  سیاست  اصول  از  یکی 

نزدیک با دوستان و همسایگان است.
تحریم الزم  پسا  داد: در شرایط  ادامه  وی 
دوست  کشورهای  با  را  خود  روابط  تا  بود 
نیز  دوستان  طرفی  از  و  کنیم  مرور 
جمهوری  با  اقتصادی  روابط  به  عالقه مند 
مانعی  ها  تحریم  که  بودند  ایران  اسالمی 

برای این مساله بود
رییس جمهوری اظهار داشت امروز شرایط 
خوشحال  کشورها  همه  که  است  گونه  به 
صمیمانه  روابط  توانند  می  که  هستند 
تبادالت  و  باشند  داشته  ایران  با  اقتصادی 
خدمات فنی و مهندسی انجام دهیم و برای 
تا تسهیالت الزم  همین منظور الزم است 

پسا تحریم آماده شود.
از  پس  همراه  هیات  و  جمهوری  رییس 
سفر سه روزه و دیدار با روسای جمهوری 

و  قرقیزستان   ، ارمنستان  کشور  سه 
قزاقستان، شرکت در همایش تجاری ایران 
و ارمنستان و امضای ۱۵ سند همکاری و 
نشست خبری با خبرنگاران در ارمنستان و 

قرقیزستان؛ دیروز به تهران بازگشت.
موضوعات  از  یکی  گفت:  جمهوری  رییس 
تسهیالت مساله ویزا برای تجار، بازرگانان 
و مسافران است تا بتوانند راحت به کشورها 
در  کشور  سه  هر  در  و  کنند  آمد  و  رفت 
با  و  گرفت  مذاکراتی صورت  این خصوص 
و  شد  انجام  روادید  لغو  ارمنستان  کشور 
دو کشور قزاقستان و قرقیزستان مقرر شد 

برنامه ریزی ها به این سمت صورت گیرد.
خصوص  در  همچنین  افزود:  روحانی 
صورت  نظر  تبادل  و  بحث  بانکی  مسایل 

خود  ارتباط  مرکزی  بانک  البته  گرفت 
ولی  کرده  برقرار  کشورها  بانک های  با  را 
دارند  را  خود  شرایط  خصوصی  بانک های 
این زمینه مذاکرات  با هر سه کشور در  و 
در  خوبی  های  قدم  و  گرفت  صورت  الزم 

این زمینه برداشته شد.
ارائه  زمینه  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
صورت  مذاکره  مهندسی  و  فنی  خدمات 
گرفت و دو کشور قزاقستان و قرقیزستان 
در این زمینه اعالم آمادگی کردند و امروز 
درخواست  کشورمان  از  قرقیزستان  دولت 
همچنین  و  داشت  را  آبی  نیروگاه  ساخت 
که  اموری  سایر  و  سدسازی  زمینه  در 
شرکت های ایرانی به خوبی قادر به فعالیت 

هستند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: با توجه 
به اینکه هر سه کشور جز اوراسیا هستند 
امسال  دسامبر   ۲۶ در  اورآسیا  اجالس  و 
روابط  تا  شد  صحبت  شد،  خواهد  برگزار 
ما با مجموعه اتحادیه در زمینه تعرفه های 
عضویت  سمت  به  حرکت  و  ترجیحی 
صورت  الزم  اقدامات  آینده  در  کشورمان 

گیرد.
با  سفر  این  در  همچنین  افزود:  روحانی 
تجاری  مسائل  زمینه  در  کشورها  مقامات 
مسایل  همچنین  و  کشورها  نیاز  مورد 
کشاورزی و کشت فراسرزمینی که در حال 
حاضر در قزاقستان توسط کشورمان انجام 
می گیرد، مذاکراتی صورت گرفت و با دو 
کشور دیگر نیز در این زمینه صحبت هایی 

به عمل آمد.
وی گفت: مسایل امنیتی و فرهنگی از دیگر 
موضوعاتی بود که در اجالس هر سه کشور 
مورد گفت و گو قرار گرفت چرا که همه ما 

دارای یک تمدن بزرگ هستیم.
در  سفر  این  در  گفت:  جمهوری  رییس 
زمینه مسایل دانشگاهی، فناوری های روز 
مذاکراتی صورت گرفت و اسنادی امضا شد 
و تجار و بازرگانان و کارآفرینان نیز حضور 
داشتند و در این زمینه جلساتی را برگزار 

کردند.
سفر  این  کرد:  امیدواری  اظهار  روحانی 
برای کشورمان و هم برای سه کشور و کل 

منطقه مفید باشد.

روحانی: 

نزدیکی روابط بین کشورها موجب ایستادگی در برابر معضالت می شود

هیچ  اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
داد،  نخواهد  را  ایران  به  تجاوز  به خود جرات  متجاوزی 
با  مبارزه  در  مقاومت  و  حلب  پیروزی های  کرد:  تصریح 
مقدس  دفاع  عاشورایی  فرهنگ  دستاورد  تروریست ها 

است.
سردار سرلشکر محمدحسین باقری در کنگره سراسری 
مقدس  دفاع  مخابرات(   ( فاوا  شهید   ۵۰۰ و  هزار  شش 
بکنید  منطقه  اتفاقات  به  نگاهی  اگر  کرد:  اظهار 
می بینید ما روزی در شلمچه و اهواز و اسالم آباد غرب 
می جنگیدیم و ملت مان باید مراکز استان های غربی را از 
تجاوز  دشمن حفظ می کرد و امروز می بینید ملت ما در 
کجاها راهنمایی و هدایت عملیات می کند. پیروزی های 
حلب و مقاومت و مبارزه با تروریست ها دستاورد فرهنگ 

عاشورایی دفاع مقدس است.
دیدن  ضمن  می کنیم  نگاه  که  آینده  به  داد:  ادامه  وی 
افق روشن، کارهای سنگین و سختی هم پیش رو داریم. 
می گذرد  زمان  چه  هر  که  مطلع اند  فاوا  در  ما  عزیزان 
نبردهای شبکه محور و  و  باالتر می رود  این حوزه  ارزش 
سایبری وابسته به این حوزه است. پس باید با تاسی از 
شهیدان و اتکای به دستاوردهای دفاع مقدس خودمان را 

برای صحنه های آینده روز به روز آماده تر کنیم.
برای  تاریخی  مبدا  به  مقدس  دفاع  اینکه  بیان  با  باقری 
ایران تبدیل شده است، یادآور شد: دفاع مقدس برای ما 

یک تاریخ، فرهنگ، اراده و اقتدار ملی ایجاد کرد. دیگر 
کسی در این کشور نمی گوید که فالن کار را نمی توان 
انجام داد. افتخار دفاع مقدس این است که باعث شد هر 
مقام و مسئولی بگوید ما می توانیم و قادریم بر مشکالت 

و تحریم های غلبه کنیم.
وی اضافه کرد:  دفاع مقدس برای ما بازدارندگی آورد. مگر 
امروز دشمن کم داریم؟ یا دشمنانمان دست از سیاست 
میان  در  که  دارد  دلیلی  چه  اما  اند؟  برداشته  هایشان 
سوزند  می  ناامنی  و  تروریسم  آتش  در  که  کشورهایی 

کشوری امن داریم؟ این به برکت خون شهیدان است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین بیان کرد: کشور 
ما تمام آرمان هایی که امام )ره( و انقالب اسالمی ترسیم 
کردند را با سربلندی دنبال می کند و هیچ تهدیدی نمی 
تواند جلوی آن را بگیرد. با اطمینان و آرامش اعالم می 
کنم که هیچ متجاوزی به خود جرات تجاوز به این کشور  

را نخواهد داد.
باقری افزود:  ما امروز انزواگر نشده ایم و در فرایندهای 
منطقه بیشترین سهم و  نقش را داریم و افتخار می کنیم 
که پرچم دار مبارزه با تروریسم هستیم. از دیگر درسهای 
دفاع مقدس به ما خود اتکایی است و افتخار می کنیم 
که تجهیزات پیچیده نظامی و مخابراتی را خودمان تولید 

می کنیم.
وی همچنین با اشاره به تاریخ طوالنی مدت ایران خاطر 

نشان کرد: به علت حکومت پادشاهان ناالیق و وابسته در 
تاریخ این کشور هر کس از هر طرفی که حمله کرده بود 
توانسته بود بخشی از این کشور را جدا کند اما در دفاع 
مقدس دشمنی حمله کرد که تمام قدرت های جهانی 
و کشورهای مرتجع منطقه حامی آن بودند ولی فرزندان 
شهید و ایثارگر شما به نحوی عمل کردند که سربلندی 
دائمی را برای این ملت فراهم کردند و ذره ای از خاک 

این کشور جدا نشد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه یادآور شد: به 
عقب که بازگردیم و مقایسه کنیم می بینیم امام امت و 
جایگاه  چه  شهدا  های  خانواده  و  ایثارگران  رزمندگان، 
ما چه  بعثی  آن طرف دشمنان  از  اما  دارند  ارزشمندی 
ما  بر کشور  تسلط  ادعای  امروز کسی که  دارند.  وضعی 
را داشت کجا است؟ آیا امروز مردم عراق به آن گذشته 

افتخار می کنند یا ازآن ابراز انزجار می کنند؟
نقش  به  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  باقری 
ما  و گفت:   اشاره کرد  نبردی  هر  در  مخابرات  بدیل  بی 
در طول دفاع مقدس هیچ گاه ندیدیم عناصر مخابراتی 
می  مقدم حاضر  در خطوط  فرماندهان  همراه  ید  با  که 
فکری،  خوش  امانت،  و  رازداری  بکشند.  پس  پا  شدند 
به  نسبت  بودن  الزم، توجیه  تحرک  جسمانی،  آمادگی 
آشنایی  و  عمل  سرعت  باال،  تخصص  عملیات،  مراحل 
عناصر  های  ویژگی  از  الکترونیک  جنگ  شگردهای  با 

مخابراتی بود.
در  بودیم  مواجه  امکانات  کمترین  با  کرد: ما  اضافه  وی 
مخابراتی  تجهیزات  ترین  قوی  به  ما  دشمن  حالیکه 
مجهز شده بود. این کشورهایی که امروز ادعای مبارزه با 
بودند  را می کنند همه شان پشتیبان کشوری  تروریسم 
که به کشور تازه انقالب کرده مان حمله کرده بود و به 
طور مثال بی سیم پرش فرکانسی جگوار وارد ارتش عراق 
شده بود که هنوز پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی 

است.
به  که  دهیم  می  شهادت  کرد:  اظهار  ادامه  در  باقری 
با  یا  شود  قطع  ما  ارتباط  که  آمد  می  وجود  به  ندرت 
اخالل دشمن مواجه شود که این دستاورد بزرگ عناصر 
حتی  تجهیزات  بر  عالوه  زمان  آن  در  ما  بود.  مخابراتی 
عناصر  ولی  بودیم  تحریم  هم  مخابرات  علم  به  نسبت 

مخابراتی کار را به خوبی پیش می بردند.
شد:   یادآور  پایان  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
یکی دیگر از اقدامات اساسی عناصر مخابراتی در دوران 
در  و  تحریم  شرایط  آن  در  رادیو  برقراری  مقدس  دفاع 
صحنه نبرد بود که باعث می شد رزمندگان ما در داخل 
سنگرهایشان و جاهایی که ارتباطات صدا و سیما وجود 
روی  رادیوهایی  اینکه  یا  باشند  داشته  رادیو  نداشت 

اشاره  با  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
ملی  عشق  به  ملی  امید  کردن  تبدیل  به 
فرهنگی  اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در 
جمله  از  دهم   7.۴ رشد  گفت:  سیاسی  و 

دستاوردهای دولت تدبیر و امید است.
حسین علی امیری در جلسه شورای اداری 
فوالد  شرکت  میزبانی  به  که  یزد  استان 
آلیاژی ایران برگزار شد، با اشاره به این که 
و  بوده  پاسخگو  امید دولتی  و  تدبیر  دولت 
می داند،  ملت  مسلم  حق  را  مردم  دانستن 
اقتصادی  وضعیت  ساماندهی  کرد:  اظهار 
کشور و موضوع حل مسئله هسته ای، حقوق 
جمله  از  اداری  نظام  اصالح  و  شهروندی 

اولویت های دولت یازدهم بوده است.
وی در ادامه باتوجه به اهمیت بحث اقتصاد 
کشور، رشد اقتصادی و خروج از تورم گفت: 
ساماندهی اقتصادی کشور ارتباط زیادی  با 
موضوع هسته ای و برجام و حل بزرگترین 

پرونده بین المللی ما در شورای امنیت دارد.
امیری با اشاره به این که رونق اقتصادی به 
نیاز  در حوزه های مختلف  نیازهایی  پیش 
دارد، افزود: بحث عدم پوشش بیمه ای تمام 
کاالهای ارسالی به ایران از جمله سخت ترین 
تحریم های اعمال شده علیه ایران در مسائل 

تجاری و تجارت بین المللی بوده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: 
مسدود بودن تمام ارتباطات بانکی ایران از 
دیگر مشکالت پیش روی دولت تدبیر و امید 
اقتصادی  وضعیت  ساماندهی  راستای  در 

کشور بوده است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به این که تحریم ها ایران را 
جدی  مشکالت  با  نفت  صادرات  بحث  در 
زمان  در  کرد:  اظهار  است،  کرده  مواجه 
کردند  می  سعی  دست اندرکاران  تحریم ها 
منابع  تأمین  منظور  به  نفت  برای صادرات 

مالی کشور با استفاده از واسطه های مختلف 
و با دور زدن تحریم ها، از شیوه های مختلف 

اقدام کنند.
رییس  گفتمان  کردن  مطرح  ادامه  در  وی 
در  ایران  مردم  برای  امیدی  نور  را  جمهور 
اقتصادی  مسائل  و  تحریم  سخت  شرایط 
مذاکرات  مدیریت  کرد:  بیان  و  دانست 
هسته ای نقش مهمی در دستاوردهای ایران 
بین المللی  تجارت  ساماندهی  راستای  در 

ایران ایفا کرده است.
بحث  در  آمریکا  بدعهدی  مورد  در  امیری 
نامه  تفاهم  حاضر  حال  در  گفت:  برجام 
تبدیل  المللی  بین  سند  یک  به  هسته ای 
شده و آثار قطعنامه های شورای امنیت علیه 

ایران اسالمی را از بین برده است.
به  اشاره  با  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
کشور  اقتصادی  توسعه  در  برجام  نقش 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر 

در تمام استان های کشور به ویژه استان یزد 
هیچ واحد تعطیلی وجود ندارد.

دیگر  از  را  درصد   ۴۵ تورم  مهار  وی 
دستاورهای دولت یازدهم عنوان کرد و ادامه 
داد: رشد اقتصادی هفت و چهاردهم از دیگر 
دولت  در  امید  تدبیرو  دولت  دستاوردهای 

تدبیر و امید است.
را  مردم  کردن  امید  نا  مسئول  مقام  این 
نا  کرد:  بیان  و  دانست  نابخشودنی  گناهی 
دولت  عملکرد  به  نسبت  مردم  کردن  امید 
جمهوری  نظام  دشمنان  زمین  در  بازی  را 

اسالمی ایران است.
وی تبدیل امید ملی به عشق ملی را از جمله 
ویژه  به  جامعه  مختلف  اقشار  تمام  وظایف 
مسئوالن و دست اندکاران کشور عنوان کرد 
و گفت: تمام کسانی که تریبونی به دست 
دارند باید در راستای تقویت امید بین مردم 

در حوزه های مختلف اقدام کنند. 

ساماندهی اقتصاد کشور و حقوق شهروندی از جمله اولویت های دولت

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

هیچ متجاوزی جرات تجاوز به ایران را ندارد
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وعده های امیدوارکننده  در منشور حقوق شهروندی
é  نسترن کیوان پور

مردم شریف ایران:
بیاییم با حقوق خود بیش تر آشنا شویم و قدرتمندانه آن 

را پاس بداریم.
حسن روحانی، رئیس جمهور 

دیدِن این پیامک در گوشی بسیار خوش حال کننده بود. 
این که باالخره »شهروند« به عنواِن ُرکن اصلی در شهر مورد توجه قرار گرفته، 
تحسین برانگیز است اما با خواندِن این منشورِ ایده آل مخصوصا در برخی ماده ها، 

این ضرب المثل به ذهن می رسد که »سنگ بزرگ عالمِت نزدن است!«
بسیار  وضعیِت  آن  و  می پردازیم  مورد  یک  به  تنها  اما  است  زیاد  موارد 
نگران کننده ی مسکن در شهرهای امروز است، به ویژه آن هایی که با رشِد 
جمعیت و مهاجرپذیرِی باال دست و پنجه نرم می کنند. در بند »س« و ماده  ی 
73 با عنواِن حق مسکن در این منشور می خوانیم: »حق شهروندان است که از 
مسکِن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند. دولت بر اساس 
نیاز و با رعایت اولویت و امکانات، زمینه ی استیفای این حق را فراهم می نماید.« 
آیا واقعا دولت چنین می کند؟ مدت هاست مسکن مهر در بسیاری از شهرهای 
کشور خالی از سکنه رها شده است و هیچ کس حاضر نیست به ساختمان های 
متحدالشکلی که هیچ کدام از نیازهای شهروندی در آن رفع نمی شود، پا گذارد. 
درست است که مسکِن نامطلوبی که شهروندان پس می زنند، میراِث دولِت 
پیشین است اما تکمیل و بهره برداری از آن ها در این دولت نیز پیگیری شد. با 
این حال بعد از گالیه های فراوان و مخالفت ها و نظراِت کارشناسانه ی مهندسان، 
جامعه شناسان و بسیاری دیگر از متخصصان، باالخره به این نتیجه رسیدند که 
مسکن مهر شاید پاسِخ نهایِی تأمین مسکن نباشد و طرح »مسکن اجتماعی« 
پا به میدان گذاشت؛ طرحی که با الگوبرداری از تجارِب بین المللی، راهکاری 
جدیدی برای تأمین مسکن برای اقشارِ کم درآمد ارائه داد تا افراد در قالِب همان 

بافِت فرسوده ای که در آن سکونت دارند، خانه دار شوند.
جزئیاِت اعالم شده از این طرح به ساخِت ۱۲۶ هزار واحد مسکن اجتماعی به 
طورِ ساالنه در بافت شهرها اشاره می کند تا پس از شش سال، طبق برآوردها، 
7۵۰ هزار واحد مسکونی تحویل اقشار کم درآمد شود. اما اگر به قانوِن احیای 
۱۰ درصد از بافِت فرسوده در بند »د« ماده ی ۱7۱ برنامه ی پنجم توسعه ی 
کشور رجوع کنیم، به این پرسش می رسیم که آیا این مسکن اجتماعی در قالِب 
همان درصِد یادشده احیا خواهد شد و به عنواِن مسکِن جدید در اختیار افراد 
قرار خواهد گرفت یا مسکن اجتماعی، یاری گِر دولت به شهرداری ها برای انجاِم 

یکی از وظایِف تعیین شده شان است؟
هرچند مسکن اجتماعی مزایایی ماننِد واحدهای متناسب با وسِع درآمدی 
خانوار را نسبت به مسکن مهر دارد اما باز هم نمی توان این طرح را برای تأمین 

مسکن اقشار کم درآمد، طرحی کم عیب و نقص دانست.
در ماده ی 7۴ این منشور می خوانیم: »دولت با اتخاذ تدابیر و وضِع مقررات 
الزم، زمینه ی تأمین و بهبود وضعیِت مسکن متناسب با ویژگی های بومی و 
ارزش  های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بهینه سازی 

مصرف انرژی را فراهم نماید.«
آیا این تدابیر و مقررات اکنون تعبیه نشده است؟ یا بخشی از آن ها در قوانیِن 
پیشین نیامده؟ آیا همان قوانینی که تصویب شده تاکنون به درستی اجرا شده 

است؟ 
هیأت وزیران در جلسه ی مورخ ۲8 شهریور ماه ۱3۹۵، به پیشنهاد شماره ی 
۱۰۰/3۰/۱3۶۰۶/۹۴ در تاریخ ۱3۹۴/۲/۱۶ وزارت نیرو به استناد اصل ۱38 
قانون اساسی جمهوری اسالمی، قانونی را به تصویب رساند که وزارتخانه ها، 
موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را  موظف به 
تأمین بیست درصد از برق مصرفی ساختمان های خود طی دو سال آینده 

می کند.
فازِ اول استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به تازگی آغاز شده است و ادارات ملزم 
به استفاده شدند اما در حوزه ی مقررات ملی ساختمان خأل در این خصوص 
وجود دارد و اصالحیه ی آیین نامه روندی زمان بَر خواهد بود و نمی توان تنها در 
قالِب یک جمله ی خبری بدوِن ایجاِد ضمانِت اجرایی این موضوع را وعده داد!

بسیاری دیگر از بندهای این منشور، حقوق کلی را بیان کرده است یا مواردی 
که پیش از این نیز در قانون اساسی وجود دارد. اما مشکِل اصلی این است 
که ضمانت اجرایی آن دقیقا مشخص نیست. قانونی وجود دارد که شهروند از 
نهادی متخلف به عنواِن مثال در محیط زیست در خصوص یکی از بندهای 

این منشور توضیح بخواهد و آن نهاد »ُملزم« به پاسخگویی شود؟
دولتی  نهادهای  و  ادارات  که  زمانی  موضوع  این  بندهای  از  بسیاری 
قانونی  است!  اطالعات«  آزاد  »گردش  قانوِن  مشموِل  دربرمی گیرد،  را 
که به هیچ وجه مورِد اعتنای مسئوالن نیست! قانونی که پاسخگویی و 
توضیح نمی خواهد فقط دسترسی به اطالعاتی که حِق شهروند است، 
طلب می کنند اما متاسفانه مسئوالن آن قدر اطالعاِت نهاِد خود را ِسری 
گذاشتِن  اختیار  در  به  حاضر  حتی  که  می دانند  شده  کالس بندی  و 
قالِب یک منشور،  این که در  به  اطالعاِت جزئی هم نیستند چه برسد 

برخی اقدامات را بخواهیم ممنوع اعالم کنیم!
آقای روحانی، جناب رئیس جمهور، این منشور گامی امیدوارکننده است 
اما بسیاری از بندها به زعِم نگارنده به عنواِن یک شهروند، بسیار ابتدایی و 
بدیهی ست. شما وعده ی گزارش عملکرِد شش ماهه  را نیز اعالم کرده اید 
که ما را ناگزیر به پرسِش سوالی دیگر می کند که آیا طی دوراِن فعالیت تان 
به عنوان رئیس جمهور چرا در خصوِص صحِت اجرای بسیاری از قوانیِن 

موجود، تاکنون دولت گزارِش عملکردی ارائه نکرده است؟
با این حال این منشورِ دیرهنگام را به فاِل نیک می گیریم و امیدواریم ابهاماِت 
آن رفع شود و کاری بزرگ فارغ از موازی کاری  با قوانیِن تصویب شده ی 
پیشین اجرا شود تا شهروند عالوه بر اینکه متنی بسیار بلندباال به عنواِن 
حقوِق تدوین شده ی خود در اختیار دارد، در صورِت رعایت نشدِن آن بتواند 

به مرجعی برای اعتراض و رسیدگی نیز مراجعه کند. 

توضیحات وزارت خارجه درباره 
مصوبات کمیسیون مشترک برجام 

امور خارجه  ستاد پیگیری اجرای برجام وزارت 
مشترک  کمیسیون  مصوبات  اسناد  درخصوص 

برجام ، توضیحاتی ارائه کرد.
کمیسیون مشترک که مرکب از دولت های طرف 
برجام یعنی ایران و پنج بعالوه یک است، درسطح 
معاونین وزرای امور خارجه تشکیل جلسه می دهد 
و در عین حال، جلسات کارشناسی متعددی نیز 
در حوزه های مربوط به هم هسته ای و هم تحریم 

ها برگزار می کند.  
در این جلسات موضوعات مختلف مربوط به برجام 
رصد شده و در صورت لزوم تصمیمات مقتضی 

اتخاذ می شود. 
در متن برجام و پیوست های آن وظایف متنوع 
و متعددی بر عهده کمیسیون مشترک گذاشته 
شده است که جزئیات آن در بخش های مربوطه 
در متن برجام و پیوست ها، و به طور خاص در 

پیوست شماره چهار برجام آمده است.  
مسئولیت  مشترک  کمیسیون  جمله،  یک  در 
مراقبت از روند اجرای برجام از سوی همه طرف ها 

و رفع گره های احتمالی در این مسیر را دارد.
ارتباط، کمیسیون مشترک چه قبل  در همین 
آن،  از  بعد  چه  و  برجام  شدن  اجرایی  روز  از 
موضوعات متنوعی را مدنظر قرار داده و در برخی 
موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که بیانگر فهم 
و تفسیر مشترک اعضای برجام از موارد مندرج 
در آن، در جهت اجرای مطلوب این برنامه اقدام 

مشترک بوده است.  
این تصمیمات خصوصاً در مواردی به آژانس بین 
المللی انرژی اتمی کمک کرده اند تا درک بهتری 
از تفسیر طرف های برجام از مفاد آن پیدا کرده و 
بدین ترتیب، از بروز مواردی که ممکن بود به هر 
ترتیب در جریان راستی آزمایی ها و ارائه گزارش 
های این نهاد از وضعیت اجرای برجام در جمهوری 
اسالمی ایران ابهاماتی ایجاد کند، جلوگیری شود.  

عالوه بر این، اسناد مربوط به ترتیبات اجرایی دو 
کارگروه از کارگروه های فرعی کمیسیون مشترک 
یعنی«کارگروه کانال خرید« )و راهنمای استفاده 
و  پیشنهادی  اختیاری  فرمهای  خرید،  کانال  از 
توضیحات مربوطه( و نیز »کارگروه اجرایی شدن 
کمیسیون  مصوبات  جزو  هم  ها«  تحریم  رفع 
مشترک است که به اجرای بهتر مفاد برجام در 

حوزه رفع تحریم ها کمک می کند. 
برخی از این تصمیم نامه ها، پیش از روز اجرایی 
شدن برجام و برخی پس از اجرایی شدن آن به 
تصویب کمیسیون مشترک رسیدند. به منظور 
افزایش شفافیت در ارتباط با نحوه کار کمیسیون 
مشترک و جلوگیری از سوءظن ها و گمانه زنی 
اعضای  غربی،  های  رسانه  برخی  پایه  بی  های 
کمیسیون تصمیم گرفتند نسبت به انتشار این 

اسناد اقدام شود. 
الزم به توضیح است که اسناد منتشر شده در 

رابطه با موضوعات ذیل هستند: 
- ترتیبات عملی کارگروه کانال خرید برجام، 

- راهنمای کانال خرید و برخی فرم های اختیاری 
پیشنهادی برای سهولت در استفاده از آن 

- ترتیبات عملی کارگروه اجرایی شدن رفع تحریم 
ها 

- سند موافقت کمیسیون مشترک با تقاضای ایران 
در ارتباط با سلولهای داغ با ابعاد بیش از شش 
متر مکعب )موضوع بند بیست و یک از پیوست 

اول برجام(، 
- سند موافقت کمیسیون مشترک با برنامه ایران 
در مورد مازاد موجودی آب سنگین پیش از روز 

اجرایی شدن برجام 
- سند موافقت کمیسیون مشترک با برنامه ایران 
برای برخی مقادیر مشخص از اورانیوم غنی شده 

موجود در ایران پیش از روز اجرایی شدن برجام 
- سند مربوط به نحوه محاسبه و تعیین مشخصات 
سانتریفیوژهای IR۲m ،IR۱ و IR۴ به لحاظ 

میزان سو 
- سند موافقت کمیسیون مشترک با برنامه ایران 
در خصوص موجودی سوخت نیمه آماده ی راکتور 

تحقیقاتی تهران 
- سند موافقت کمیسیون مشترک با معافیت انواع 
سوخت کامل و میانی پرتو داده شده از شمول 
سقف تعیین شده برای ذخایر اورانیوم های غنی 

شده به میزان سیصد کیلو گرم. 
- سند توضیحی در خصوص الگوی توصیف انواع 

سانتریفیوژهای مورد اشاره در برجام. 
 

بیانیه ارتش درباره شلیک 
سامانه های پدافندی در تهران 

درپی شنیده شدن صدای شلیک سامانه های 
قرارگاه  عمومی  روابط  تهران  در  پدافندی 
ارتش  االنبیا)ص(  خاتم  هوایی  پدافند 

بیانیه ای صادر کرد.
است:  آمده  بیانیه  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
با توجه به اعالم قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیا)ص( ارتش مبنی بر ضرورت هماهنگی 
هرگونه اقدام پروازی، دیروز یک فروند پرنده 
فراز  بر  پرواز  به  اقدام  هماهنگی  بدون  که 
سامانه  اصابت  مورد  بود  کرده  تهران  شهر 
خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  پدافندی  های 

االنبیا)ص( ارتش قرار گرفت.
عمل  به  های  بررسی  از  پس  است  گفتنی 
آمده این پرنده یک فروند کواد کوپتر بود که 
عکاسی  و  فیلم برداری  مصارف  برای  معموال 
مورد استفاده قرار گرفته و در پرواز فوق نیز 
استفاده  مورد  در جهت ساخت یک مستند 

قرار گرفته بود. 

نگاه روزخبر

اد      امه از صفحه1
ابعاد فتنه 88  به  بر توجه  تاکید  با  صدیقی 
خاطر نشان کرد: کسانی که امروز سخن از 
این  ای  انگیزه  چه  با  زنند،  می  حصر  رفع 
مطلب را طرح می کنند و آیا می فهمند که 

چه می گویند؟ 
وی خاطر نشان کرد: با شناختی که از مردم 
تا حضور  ایران دارم می دانم که  با بصیرت 
پرچم  زیر  را  انقالب  این  )عج(  زمان  امام 

والیت حفاظت خواهند کرد. 
به مناسبت  تبریک  ادامه ضمن  صدیقی در 
خون  قیمت  به  حلب  گفت:  حلب،  آزادی 
شهدای مدافع حرم آزاد شد و این پیروزی 
پیروزی  بلکه  نیست،  نظامی  پیروزی  تنها 
و اسالمی است،  انقالبی  اعتقادی،  فرهنگی، 
که پیروزی جبهه والیت به حساب می آید 
سرافکنده  و  منزوی  را  تروریست  حامیان  و 

کرده است. 
به سالروز  اشاره  با  تهران  امام جمعه موقت 
تاسیس نهضت سوادآموزی با فرمان امام )ره( 
گفت: از چهره های تاثیر گذار در این عرصه 
سالمتی  برای  که  هستند  قرائتی  استاد 

کاملشان آرزوی شفا داریم. 

صدیقی همچنین به مظلومیت مضاعف مردم 
بحرین اشاره کرد و افزود: رژیم غیر بحرینی 
حاکم بر این سرزمین مردم را تحت فشار قرار 
می دهد و آب را بر روی آنها بسته است و 
رهبر مسلمانان بحرین آیت ا... عیسی قاسم 
را سلب تابعیت کرده است و ننگ بر سازمان 
ملل و مدعیان حقوق بشر که علی رغم این 
جنایات سکوت می کنند. اما امیدواریم که با 
بیداری و استقامت مردم بیدار بحرین شاهد 

نابودی رژیم اشغالگر بحرین باشیم. 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین 
به مساله برجام  و قابل پیش بینی بودن نقض 
برجام اشاره کردو گفت: رهبری از روز اول با 
صدای رسا اعالم کردند که ما به طرف مقابل 
بدبین هستیم و از همان روز مسئوالن ما باید 
با استحکام بیشتری وارد عرصه می شدند و 
به زودی تسلیم نمی شدند، اما حاال که روشن 
شده است آمریکا نقض عهد کرده است باید 

انقالبی و قدرتمند  مقابله ای در تراز کشور 
دم  چیزهای  به  و  باشیم  داشته  ای  منطقه 

دستی اکتفا نکنیم. 
صدیقی تصریح کرد: رئیس جمهور به سازمان 
انرژی اتمی دستوری دادند و آمریکا نیز اعالم 
کرد که این دستور برایشان مشکلی درست 
نمی کند و مطابق برجام است. اما ما خواهان 
واکنش جدی تر و قدرتمندانه تری از طرف 
مسئوالنمان است و توقع ما از مجریان قدمی 
عزت ساز و برخورد جدی با این مساله است. 

امام جمعه موقت تهران در ادامه صحبت های 
برنامه  بررسی  زمینه  از مجلس که در  خود 
تا  کرد  درخواست  کنند،  می  تالش  بودجه 
پذیر  آسیب  قشر  و  جوانان  اشتغال  اولویت 

جامعه را مورد توجه قرار دهند. 
به گزارش ایسنا، آیت ا... صدیقی در خطبه 
های اول نماز جمعه این هفته تهران با اشاره 
و  زندگی دنیوی  نماز در  تاثیر  و  اهمیت  به 
نشان  آتش  نماز  گفت:  انسان ها،  اخروی 
است که گناهان انسان با خواندن آن ریزش 
دوباره  نماز  از  بعد  آنکه  شرط  به  کند،  می 
آتش  برای خودمان  و  نرویم  گناه  به سمت 

درست نکنیم. 

 آیت ا... صدیقی: امروز وقت حاشیه سازی و سیاسی بازی نیست 

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: تعجب 
می کنم که برخی بعد از انتشار سند برجام به 
جای خوشحال شدن بدحال شدند!، سیاسی 

تلقی کردن برجام جفا به کشور است.
حجت االسالم و المسلمین »مجید انصاری« 
محل  در  که  شهروندی  حقوق  همایش  در 
پردیس خواجه نصیر کرمان برگزار شد اظهار 
استان  همواره  انقالب  تاریخ  طول  در  کرد: 
مهم  درمساله  و  است  بوده  پیشتاز  کرمان 
پیشتازی  این  منشور حقوق شهروندی هم 
زمان  با کمترین  و خوشبختانه  حفظ شده 
ممکن از زمان ابالغ منشور دومین همایش در 

سطح استان کرمان برگزار شده است. 
وی با بیان اینکه مبانی دینی حقوق شهروندی 
روشن است، اظهار کرد: ما مفتخر هستیم که 
کتاب آسمانی ما آخرین و کامل ترین منشور 
صادر شده از ذات اقدس الهی برای سعادت 
قیامت  تا  بشر  نوع  درست  زندگی  و  انسان 
است، و موضوع کتاب آسمانی ما انسان کامل 
از دیدگاه مفسران آن اسم اعظم خداوند  و 
هم انسان کامل است و قرآن منشور حقوق 

شهروندی و ابدی بشر است. 
پیرو  که  مفتخریم  ما  داد:  ادامه  انصاری 
پیامبری هستیم که قبل از بعثت برای دفاع 
از حقوق انسانی پیمان حلف الفضول یا پیمان 
جوانمردان می بندد، و ما مفتخر به پیروی از 
امامی هستیم که در لحظه شهادت نگران جان 
خود و انتقام از قاتل نیست، بلکه نگران حفظ 
حقوق قاتل خود می باشد و تنها به دالیل 
شرایط اجتماعی حکم قصاص قاتل ایشان اجرا 

شد وگرنه جامعه دچار هرج و مرج می شد. 
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: ما مفتخر 
برای  امام  که  هستیم  اسالمی  انقالب  به 
استیفای حقوق شهروندی پایمال شده ملت 
ایران جان و هستی خود را بر کف نهاد و رنج 
تبعید را به جان خرید و فرزندان خود را فدا 
کرد تا ملت به پا خیزد و آزادی و حق سلب 
شده ملت بازگشت.  وی با بیان اینکه منشور 
حقوق شهروندی که توسط رییس جمهور در 
۲۹ آذر ۹۵ رونمایی شد تجمیع معارف قرآنی 
و معارف فقه اسالمی و عصاره قانون اساسی 
راستای  در  منشور  این  انتشار  گفت:  است 
که  است  افتخارآمیزی  و  ارزشمند  اقدامات 
طی 37 سال گذشته نظام به اجرای آن همت 
گماشته و امروز همتی مضاعف برای برداشتن 
گام های بلندتر به سمت دسترسی به قله های 
رفیع تر حقوق شهروندی صورت گرفته است. 

لحاظ حقوقی  به  اینکه  بر  تاکید  با  انصاری 
پشتوانه این منشور فصل سوم قانون اساسی 
این  باشد،  آنچه مهم می  اظهار کرد:  است، 
و ۱۲۰  عنوان  با ۲۱   این حقوق  که  است 
ماده حقوقی عمدتا متکی به قوانین موضوعه 
عدم  بخش ها  برخی  در  البته  است  موجود 
قانون یا نقص قانون وجود دارد که باید تکمیل 

و یا تصویب شود. 
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه 
هدف از انتشار این منشور؛ تحقق وعده حقوق 
شهروندی در تبلیغات انتخاباتی و مناظره های 
مطرح شده توسط دکتر روحانی بود، اظهار 
کرد: در ۱۰۰ روز اول پیش نویس اولیه منشور 
در سایت مربوطه گذاشته و به معرض دید 
صاحب نظران و ... قرار گرفت که در این راستا 
ابتدا نظرات و انتقاداتی از سوی حقوقدانان ، 
اساتید و ... دریافت شد و ۱8 بار ویرایش شد تا 
آخرین بار روز اربعین و به مدت هفت ساعت، 
هسته حقوقی و مشاورین این پروژه به طور 
کامل  واژه به واژه منشور را بازخوانی کردند و 
معتقدم یک کار عبادی بزرگ در روز اربعین 

حسینی در کشور انجام شد. 

وی با بیان اینکه نظام ما از ابتدا با اصالحاتی 
حقوقی،  قوانین  وضع  کشور،  اداره  در  که 
 ... و  سیاسی  مدیریت  و  فردی  آزادی های 
منشور  همین  قالب  در  ای  گونه  به  داشته 
حرکت کرده است، تصریح کرد: امروز ایران 
یکی از معدود کشورهای خاورماینه است که 
انتخابات آزاد و نظام مرم ساالری و دموکراسی 

را 37 سال تجربه کرده است. 
انتخابات  در  گوییم  نمی  داد:  ادامه  انصاری 
کاستی وجود ندارد اما در سخت ترین شرایط 
جنگ انتخابات را بدون یک روز تاخیر برگزار 
کرده ایم  و حتی به به فرموده امام )ره( مناطق  

جنگی نیز در مجلس نماینده داشتند. 
ما  افزود:  جمهور  رییس  حقوقی  معاون 
مفتخریم که پیرو امامی هستیم که در اوج 
جنگ و در هنگامه توطئه گروهک ها برای 
ایشان  به  وقتی  کشور،  امنیت  زدن  برهم 
خبر رسید که به بهانه تامین امنیت، تعدی 
به حقوق برخی شهروندان انجام شده است؛ 
ایشان برافروختند و دست به قلم شده و پیام 
ماندگار هشت ماده ای را نوشتند و تقاضا داریم 
که در کالس های درس این پیام ها تدریس 
شوند.  انصاری تصریح کرد: ما مفتخر به پیروی 
از رهبر انقالبی هستیم که زمزمه ای به گوش 
ایشان رسید راجع به برخی اقدامات جزئی 
در امر انتخابات و ایشان با صراحت فرمودند 
»انتخابات و آرا مردم حق الناس است و حق 
الناس یعنی قابل توبه نبودن به جز با جبران« 

و ما مفتخر به چنین مبانی هستیم. 
وی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی 
به لحاظ حقوقی، فقهی، شرعی، عقلی و محتوا 
بسیار محکم است و بخشی از آن در حوزه 
قوه مجریه و بخشی قوه مقننه و قضائیه و .. 
است، تصریح کرد: دولت خود را ملزم به اجرای 
بخشی از این منشور که در حوزه قوه مجریه 
است می داند و در استان ها هم استانداران 
به عنوان عالی ترین مقام دولت در استان ها 
موظف به پیگیری اجرا و ایجاد ساز و کار برای 
اجرای این منشور شده اند و همه دستگاه ها 
عنوان  به  را  این منشور  باید  در حوزه خود 

دستورالعمل الزم االجرا بدانند. 
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه 
نسبت به بخش های دو قوه دیگر هم رییس 
جمهور متعهد به همکاری، پیگیری و تسهیل 
امکانات شده است افزود: امیدواریم با سرعت 
بخشیدن به اجرای مفاد این منشور چهره ای 
درخشان تر از نظام جمهوری اسالمی ایران 
تعامالت  در  تر  سالم  تر،  مهربان  فضایی  و 
اجتماعی و دستگاه ها و شهروندان با یکدیگر 

شاهد باشیم. 
وی با تاکید بر اینکه در سه سال و چند ماه 
گذشته برای تامین و تضمین مفاد این حقوق 
است  داشته  بلندی  دولت همت  شهروندی 
بری  بزرگ حقوقی  اقدام  برجام  اظهار کرد: 
به  ایران بود که  استیفای حقوق شهروندان 
بهانه هسته ای بسیاری از حقوق ملت ایران 
سلب شده بود و آرامش روح و امنیت فکری و 
سرمایه گذاری حقوق ملت ایران پایمال شده 
بود و معتقدیم که برای استیفای این حقوق 

شهروندی، کار جهادگونه انجام شد. 
انصاری با اشاره به بدعهدی آمریکایی ها در 
اسالمی  برجام تصریح کرد: جمهوری  قبال 
ایران متناسب با بدعهدی مقابله به مثل کرد 
و در گرفتن حقوق مردم کوتاه نمی آید اما 
چه کسی می تواند این حقیقت را منکر شود 
که امرز در سایه برجام بسیاری از این حقوق 
استیفا شده است.  وی افزود: تعجب می کنم 
که برخی بعد از انتشار سند برجام به جای 
خوشحال شدن بدحال شدند! این در حالی 
است که سیاسی تلقی کردن برجام، جفا به 
با بیان اینکه دولت به  کشور است.  انصاری 
مردم وعده داده است و این عهد شرعی است 
و در اجرایی شدن آن برای برخورداری مردم از 
امکانات و اطالعات پروژه های کشور، لوایحی 
برداشتن  برای  کرد:  تصریح  کردیم  طراحی 
رانت اطالعاتی و فساد، الیحه ای تنظیم شده 
است که بزودی تقدیم دولت می شود، ضمن 
بین کارکنان  تفاوت فاحش  برای رفع  آنکه 
دولت و حقوق ها نیز الیحه ای تنظیم شده 

و بزودی ارائه خواهد شد. 

نظام سوریه قوی و کارآمد است و جهان نمی 
تواند این مسئله را نادیده بگیرد. آنچه در حلب 
راهبردی  و  نظامی  سیاسی،  تحول  داد  رخ 

است.
سید حسن نصرا... دبیرکل حزب ا... لبنان در 
سخنرانی خود که به صورت ویدئوکنفرانس 
دانشگاه  دانشجویان  از  شماری  نشست  در 
ها پخش شد، به همه مبارزان و مدافعان در 
مرزهای جنوبی لبنان، مرزهای غزه، سوریه، 
عراق و یمن که در شرایط دشوار طبیعی در 
جبهه های مختلف حضور دارند، درود فرستاد.  
وی افزود: دین اسالم هرگز در طول تاریخ به 
با مخدوش شدن  اندازه چند سال گذشته، 
وجهه روبرو نشده بود. رسانه ها و تکفیریها 
اسالم  وجهه  کردن  مخدوش  اصلی  عامل 
هستند. تکفیریها به نام اسالم، مرتکب جنایت 

های هولناکی می شوند.
نصرا... افزود: همه مسلمانان مسئولیت دینی، 
تاریخی و اخالقی در این شرایط دارند و باید به 
هر شیوه اقدامات تکفیریها را محکوم کنند و 
از آن تبری بجویند و تاکید کنند اقدامات آنها 
هیچ ارتباطی به اسالم و پیامبر اسالم )ص( 

ندارد. 
دبیرکل حزب ا... لبنان گفت: حداقل مسئولیت 
هر مسلمان آن است که به هر شیوه ای که 
می تواند، جنایت های گروه های تروریستی-

تکفیری را محکوم کند. 
های  جنایت  برابر  در  نباید  افزود:  نصرا... 
تروریست ها سکوت کرد و هر روز و پس از هر 
جنایت تکفیریها باید، بر محکومیت اقدامات 
آنها تاکید کرد.  دبیرکل حزب ا... لبنان ادامه 
داد : اندیشه های وهابی در پشت پرده جنایت 
تکفیریها قرار دارد و آنها می خواهند به زور 
سالح، اندیشه های خود را به جهان اسالم 
تحمیل کنند.  آنها به جایی رسیده اند که 
برگزار کردن مراسم برای میالد پیامبر اسالم 

)ص( را حرام و حتی کفر می دانند. 
افزود: ما در طول سال های گذشته  نصرا... 
از  انتحاری  عامالن  که  بودیم  آن  شاهد 
تکفیریها چگونه خود را مبتنی بر این اندیشه ها 
در بین مسلمانان سنی که برای میالد پیامبر 
اسالم )ص( جشن گرفته بودند، منفجر کردند. 
 سید حسن نصرا...  گفت: همه مسلمانان باید 
آن وحشی و قاتلی را که دختران کوچکش را 
برای عملیات انتحاری در مرکز پلیس دمشق 
فرستاد، محکوم کنند. البته این پدیده جدیدی 
نیست و بوکوحرام که همان داعش و القاعده 
است، بارها از بچه های کوچک برای عملیات 
در  کلیساها  و  مساجد  بازارها،  در  انتحاری 
نیجریه استفاده کرده و صدها نفر را به قتل 
رسانده است. چه دینی اجازه چنین اقدامی 
می دهد؟  نصرا... افزود: همانطور که ما اقدام 
داعش در آتش زدن خلبان اردنی را محکوم 
کردیم، اقدام این گروه در آتش زدن زنده دو 
سرباز ترکیه ای را هم محکوم می کنیم. هر 
چند که ارتش ترکیه امروز در جای دیگری 
است. بعضی از رسانه ها اصرار دارند از کلماتی 
مانند »اسالم تندرو« و »گروه های تندروی 
اسالمی« یا »تروریسم اسالمی« استفاده کنند، 
همانطور که داعش را هم »دولت اسالمی« می 
خوانند. در واقع این تبلیغات بخشی از توطئه 
ضد اسالم و بخشی از حمالت ضد اسالم است 
و ما باید در این باره هوشیار باشیم. چیزی به 
نام »دولت اسالمی« وجود ندارد. بین اسالم 
با تروریسم و افراط گرایی تناقض وجود دارد. 
یک »اسالم« بیشتر نداریم که همان اسالم 
قرآن و اسالم پیامبر اسالم )ص( است و در 
مقابل آن گروه های تروریستی و تکفیری قرار 
دارند. آیا در برابر جنایت های ارتش آمریکا به 
عنوان مثال در کشتار هیروشیما می گویند 
مرتبط  بر  اصرار  آمریکا«؟  مسیحی  »ارتش 
کردن دین اسالم به داعش و دیگر گروه های 

تروریستی، توطئه ضد اسالم است. 
 سید حسن نصرا... تصریح کرد : کشورهای 
این  در  باید  تروریستی  های  گروه  حامی 
سیاست خود بازنگری کنند و هنوز در این 
شهر  در  مثال  عنوان  به  دارند.  فرصت  باره 
الکرک اردن شاهد حمالت داعش بودیم که 
نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در آن کشته 
اردن می گویم کسانی که  به دولت  شدند. 

امروز از آنها حمایت می کنید، با اینکه شاید 
از داعش نیستند اما از همان اندیشه پیروی 
می کنند و سرانجام مردم و سربازان شما را 

خواهند کشت. 
نصرا... افزود: همه جهان می داند که دولت 
اصلی  کشور،  این  در  حاکم  حزب  و  ترکیه 
ترین کشور حامی داعش در جهان است. جو 
بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یکی از 
سخنرانی های خود در یک دانشگاه این کشور 
بر این حمایت تاکید کرد. بایدن تاکید می کند 
که رجب طیب اردوغان به او گفته است در 
این باره اشتباه کرد. اما امروز ترکیه در حال 
سوختن در آتش داعش در داخل این کشور 
و در شمال سوریه است. دولت ترکیه امروز 
در شمال سوریه با داعش می جنگد و از این 
گروه در شمال عراق به علت بعضی محاسبات 

سیاسی  حمایت می کند. 
می گویند دولت ترکیه پایگاه های اجتماعی 
را قطع کرد تا مردم این کشور شاهد تصاویر 
اقدام داعش در زنده سوزاندن دو سرباز ترکیه 
ای نباشند، اما در واقع دولت ترکیه این کار 
و  ها  نتیجه حمایت  مردم  تا  است  کرده  را 
سیاست های اردوغان را نبینند. اردوغان از 
داعش حمایت کرد و از آن نفت و آثار باستانی 
خرید و مرزهای ترکیه را بر روی آن باز کرد و 
همه تسهیالت را برای داعش در نظر گرفت. 
در هر صورت، دولت ترکیه باید امروز موضع 
گیری قاطعی در برابر داعش اتخاذ کند و رفتار 
دوگانه را کنار بگذارد. حمایت از داعش در 
موصل و مبارزه با آن در شهر الباب به نفع ملت 
و ارتش ترکیه نیست. دولت ترکیه همچنان به 

حمایت از داعش ادامه می دهد. 
ا... لبنان در سخنرانی  نصرا... دبیرکل حزب 
خود که به صورت ویدئوکنفرانس در نشست 
شماری از دانشجویان دانشگاه ها پخش می 
بازی  که  کند  درک  باید  ترکیه  گفت:  شد، 
یافته  پایان  موصل  نیز  و  الرقه  در  سیاسی 
است. نبردها در غرب و جنوب حلب فقط با 
گروه های مخالف نیست بلکه اتباع کشورهای 
مختلف از جمله ترکیه و کشورهای مختلف 
عربی در آن مشارکت داشتند. نبردها در حلب 
بسیار شدید بود و هدف افراد مسلح سقوط این 

شهر و تسلط بر آن بود. 
 سید حسن نصرا... گفت: گروه های مسلح 
در حلب، امکانات و تجهیزات گسترده ای در 
اختیار داشتند و درگیریها هر روز ادامه داشت. 
کسانی که در حلب شکست خوردند، علت 
شکست خود را محدود بودن حمایت از خود 

اعالم کردند، اما دروغ می گویند. 
نصرا... افزود: امکانات مالی، نظامی و لجستیکی 
که بعضی کشورهای مجهز به سالح  به حلب 
ارسال کردند، بسیار گسترده بود. گروه های 
و  تن سالح  و صدها  دالر  میلیاردها  مسلح 
کردند. حمایت های  دریافت می  تجهیزات 
از  کشورها  دیگر  و  قطر  سعودی،  عربستان 
به  گذشته  سال  شش  در  مسلح  گروه های 
هیچ وجه قابل مقایسه با حمایت های آنها از 
فلسطینی ها در مدت شصت سال نیست. ما 
شاهد انتشار دروغ ها و فریبکاری های رسانه 
ای زیادی بودیم. بعضی کشورها از هیچ کمک 
افراد  از  سیاسی  و  ای  رسانه  نظامی،  مالی، 

مسلح در حلب کوتاهی نکردند. 
هزاران  که  داند  می  : همه جهان  افزود  وی 
کودک یمنی در یک سال و نیم گذشته به علت 
محاصره سعودیها و جنگ ضد یمن، از گرسنگی 
جان خود را از دست داده اند. بعضی رسانه ها 
از جمله العربیه، الجزیره و سی ان ان به دروغ 
تصاویر کودکان یمن را پخش می کنند و ادعا 

می کنند این کودکان از حلب هستند. 

نصرا...: هدف سرنگون کردن نظام سوریه 
شکست خورد

انصاری:سیاسی تلقی کردن برجام جفا 
به کشور است 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ماده ۱3آئین  و  ماده 3قانون  موضوع  آگهی 
برابر رای شماره   . اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی  وضعیت ثبتی و 
۱3۹۵۶۰3۰۱۰۶۰۰۰78۹۶ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد رضا عاشق فرزند حسین بشماره شناسنامه 88۱صادره از ری در 
ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 78/۴۵ متر مربع پالک 8۹ فرعی از 
۱۰3 اصلی واقع در قریه ده شریفا ورامین خریداری از مالک رسمی رحیم 
و امیر و جواد علیدوستی و خانم منور فتحی اصالتا و وکالتا از طرف زهرا 
علیدوستی و ورثه لطف اله و کریم علیدوستی )ملک جاری است(  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. ث/م الف 8۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۰/۰۴تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۱۹

محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

آگهی مفقودی 
اینجانب امیر فتحی فرزند فرزاد  به شماره ملی ۴۰7۲78887۲  مالک 
نقره ای متالیک  خودرو سواری سیستم سمند7Xمدل ۱38۴ رنگ 
به شماره شهربانی 3۱ایران ۲۵7 د 8۵ به شماره بدنه ۱۴۵۱۰38۰ 
به شماره موتور ۱۲۴8۴۰۲7۹۲8  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای 
کس  هر  چنانچه  لذا  است.  نموده  را  مذکور  اسناد  المثنی  رونوشت 
حقوقی  دفتر  به  روز  ده  ظرف  دارد  مذکور  خودرو  مورد  در  ادعایی 
ساختمان  شهر  پیکان  در  واقع  خودرو  ایران  شرکت  فروش  سازمان 
سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شد.                                  لرستان –خرم آباد 
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آگهی حصر وراثت

آقای فردین شیری دارای شناسنامه شماره 3۲3۰8۶7۲۵۴  به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه ۲/3۹۲/۹۵ 
چنین توضیح داده شادروان کیکاوس شیری به شناسنامه3۲3۰۲۰۱833 در 
تاریخ  ۱3۹۵/8/۲۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به :
۱.فردین شیری شماره ملی 3۲3۰8۶7۲۵۴   متولد ۱3۶۵/۱/۱پسر متوفی
۲. شیوا شیری شماره ملی 3۲3۰7۲۶3۱۶ متولد ۱3۶۱/۵/7 دختر متوفی

3یسرا شیری شماره ملی 3۲3۰۰۶۲7۰۹  متولد  ۱3۶۹/7/۱ دختر متوفی 
۴هانا شیری شماره ملی ۴۹۵۰۱۱8۶8۴ متولد ۱373/۱/۱۵  دختر متوفی

۵حدیث شیری شماره ملی ۴۹۵۰۱77۲۶۵ متولد ۱378/۲/۱ دختر متوفی 
۶اژین شیری شماره ملی ۴۹۵۰۱۹7۲8۲ متولد۱38۰/۲/۲۰ دختر متوفی 

7عالیه مرادی شماره ملی 3۲3۰۲۴۶۰۹8 متولد ۱3۴۵/۹/۶ همسر متوفی  
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
از  باشد  او  نزد  از متوفی  نامه  یا و صیت  اعتراض دارد و  تا هرکسی  مینماید 
واالگواهی  دارد   تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر – خرمی

آگهی 

تحدیدحدوداختصاصی قسمتی ازپالک دواصلی بخش سه رامهرمز
نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
بهمن  مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  مستقردرثبت  فاقدسندرسمی 
۱3۹۵۶۰3۱7۰۰۵۰۰۲78۶مورخ شماره  فرزندخیبررابرابررای  زاده  حاج 

یافته  انتشار  تکلیف  تعیین  ماده3قانون  های  وآگهی  ه۹۵/7/7تائیدنموده 
یکبابخانه  ششدانگ  عنوان  تحت  مشارالیه  بنام  موصوف  لذاتحدیدحدودپالک 
الله۴درروزشنبه  آبادخیابان  رامهرمزلرکی  آدرس  به  بمساحت۱33مترمربع 
مورخه۹۵/۱۱/۲ازساعت۹الی۱۲ظهربه استناد ماده۱۴قانون ثبت انجام میگیرد.
لذابدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یامجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقی 
اخطارمیگرددکه عملیات تحدیدحدودونقشه برداری درساعت وروزمقرردرآگهی 
به  باتوجه  ارتفاقی  حدودیاحقوق  به  نسبت  خواهدشدواعتراض  وشروع  انجام 
ماده۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدحدودبمدت3۰روزپذیرفته 

خواهدشد.  تارخ انتشار :۱3۹۵/۱۰/۴              
 شماره م.الف)۱۲/۴8۵(

شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرم

آگهی حصر وراثت

آقای غالمرضا ویسی  دارای شناسنامه شماره ۲3  به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۴۵3/۹۵  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان غزاله یاری به شناسنامه۱۵۰ در تاریخ  ۱۱ / ۹ / ۱3۹۵ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۲.فوزیه ویسی  شماره ملی ۵۹۶۹77۶۶88    متولد ۱3۵7 دختر  متوفی
8. گالویژ ویسی  شماره ملی ۵۹۶۹77۶3۴3  متولد۱3۵۵  دختر متوفی

۹غالمرضا ویسی  شماره ملی ۵۹۵۹۹۴۵۹۵۹   متولد  ۱3۶۴  پسر متوفی 
۱۰مرضیه ویسی  شماره ملی ۵۹۶۹77۶۶۹۶  متولد ۱3۵۹   دختر متوفی

۱۱قهرمان ویسی  شماره ملی ۲۹۹  متولد ۱3۵3 پسر متوفی 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
از تاریخ نشر  او باشد  از متوفی نزد  نامه  تا هرکسی اعتراض دارد و یا و صیت 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر – امین محمدی

آگهی حصروراثت

بشناسنامه۹7۲صادره  پدرعبدالرزاق  نام  عبداالمیرسامریان  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
صادره  پوربشناسنامه۱۱  چندالیان  حکیمه  فرزندمرحوم  که  داده 
ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ8۶/۱۰/۲۴دربندرامام 
بشماره  فرزندعبدالرزاق  عبارتنداز۱-متقاضی۱-عبداالمیرسامریان  اش 
بشماره  فرزندعبدالرزاق  سامریان  ازخرمشهر۲-عیاد  شناسنامه۹7۲صادره 
بشماره  عبدالرزاق  فرزند  سامریان  ازخرمشهر3-وادی  شناسنامه۱۵۰3صادره 
فرزند  سامریان  متوفی(۴-سهام  پسران  ازخرمشهر)بعنوان  شناسنامه۲صادره 
عبدالرزاق بشماره شناسنامه3صادره ازخرمشهر۵-نهادسامریان فرزندعبدالرزاق 
بشماره شناسنامه ۱۱۶۵صادره ازخرمشهر۶-حمیده سامریان فرزندعبدالرزاق 
بشماره شناسنامه7صادره ازخرمشهر7-امیره سامریان فرزندعبدالرزاق بشماره 
شناسنامه۱۴8۵صادره ازخرمشهر)بعنوان دختران متوفی( والغیر.اینک باانجام 
اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
بدادگاه  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

آگهی  احضار متهم 
تخریب  اتهام  به  شعبه  این  پرونده ۲/۹۴۰۴۲7ب  در  فرزند  مقدم  رامین  آقای 
مختار  از  وکالت  به  کنارودی  محمود  شکایت  جهت  سرقت  و  کیوی  درختان 
عبدالوند و علی حسینی زلکی تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس 
ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضای 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود م. الف ۹۵/888 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب تنکابن 

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

پرونده به شماره رای  ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۵88مورخ ۹۵/7/۱8هیات اول/
فاقد  اراضی و ساختمان های  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  دوم موضوع 
مستقر   ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲۲۹ شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
خانم   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی  واحد  در 
امامزاده کاظم آستانه سر به تصدی اداره اوقاف جویبار به   شماره شناسنامه 
و شماره شناسه ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
از۱۰اصلی قطعه واقع  از پالک فرعی  به مساحت ۲۶۹7/۹۹متر مربع  احداثی 
دربخش7جویبارخریداری صورت وقف نامه  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  از تاریخ  می توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضائی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 

انقضای مدت مذکور و
الف  م.  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

۴۵۰۹۴۴
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی مزایده عمومی 
،این اجرا در نظر دارد جهت پرداخت  نظر به پرونده کالسه ۹۵۰۶۲۱ اجرایی 
طلب محکوم له آقای اسکندر محمد مرادی بطرفیت محکوم علیه آقای عبداله 
محمدزاده که درجهت پرداخت دین خود اقدام به معرفی یکدستگاه ساخنمان 
ازطریق مزایده نموده است .ساختمان معرفی شده  اموال جهت فروش  بعنوان 
بشماره ثبت ۲۰۴۱ فرعی از ۱ اصلی بخش سیزده مسکونی به مساحت ۲۲۶/۲ 
ابراهیم واقع در جوانرود خیابان  بنام خانم طوبی مهدوی فرزند  دسیمتر مربع 
سعدی میباشد قیمت پایه کارشناسی مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/ ۰۶ /۵ ریال میباشد ملک 
مذکور در رهن نمی باشد ومعارضی نیز ندارد بدین منظور مزایده درتاریخ ۶ / 
۱۱ / ۱3۹۵ در روز چهارشنبه راس ساعت ۱۰ در اجرای احکام حقوقی جوانرود 
برگزار می گردد قیمت اولیه از قیمت پایه کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی 
خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . متقاضیان می توانند پنج روز 
قبل از مزایده با حضور در اجرای احکام نسبت به بازدید ملک فوق اقدام نمایند 
برنده مزایده می بایستی ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی را همان روز به حساب 

دادگستری واریز نماید .
داد ورز اجرای احکام حقوقی دادگستری جوانرود – حسینی 

آگهی احضار متهم 

این  ب   ۲/۹3۰۵3۵ شماره  پرونده  در  عبدا...  فرزند  نژاد  نوروزی  منصور  آقای 
تعقیب  تحت  شیرزادی  غیره حسب شکایت حسن  مال  فروش  اتهام  به  شعبه 
قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما 
ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در 
غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می 

شود م. الف۹۵/88۹
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب تنکابن 

آگهی احضار متهم 
آقای حیدر ابراهیم رضا گاه  فرزند حمید  در پرونده شماره ۲/۹۴۰3۶۵۵ب این 
شعبه به اتهام سرقت گوشی موبایل حسب شکایت خانم کبری تلواکبری  تحت 
تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید 
در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود م. الف۹۵/8۹۰
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب تنکابن 

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پراید مدل ۱387 شماره شهربانی 8۲-

۶۱۱ج 3۱ شماره موتور ۲۶۵۲۶۰۹ شماره شاسی ۱۴۱۲۲878۶۲۶۲۲S بنام 
محمد کاظمی ترکی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

مفقودی
شهربانی  شماره  با  متالیک  خاکستری   ۱387 مدل  پارس  پژو  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۱۲۴87۰۱3۵۱۹و  موتور  شماره  با   8۲ ایران  ۹۶۵ص3۴ 
NAAN۱۰CA۲8E7۰۲8۵۲بنام مرتضی خطیریان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

8 دی، آخرین مهلت ارسال آثار
 به جشنواره پروین اعتصامی

نهمین  به  آثار  ارسال  و  نام  ثبت  مهلت  آخرین  ماه،  دی  هشتم 
جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی است.

به گزارش پیام زمان از جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی، مهلت 
ثبت نام و ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره پروین اعتصامی ساعت 

۲۴ روز چهارشنبه 8 دی ماه به پایان می رسد.
عالقمندان می توانند آثارشان را برای بخش های مختلف جشنواره 
تا تاریخ مذکور به نشانی: تهران/ خیابان شهید باهنر/ میدان شهید 
باهنر )نیاوران(/ کاخ موزه نیاوران/ دبیرخانه جشنواره فیلم پروین 
تکمیلی  اطالعات  کسب  جهت  ضمناً  نمایند.  ارسال  اعتصامی 
بخش های مختلف و شرایط ارسال آثار به این رویداد سینمایی به 
www.( سایت جشنواره به نشانی جشنواره ملی پروین اعتصامی

parvineff.ir( مراجعه نمایند.
برپایه این خبر، این رویداد سینمایی در قالب دو بخش اصلی مسابقه 
فیلم کوتاه و مسابقه فیلم بلند سینمایی و در قالب 8 زیربخش شامل: 
بخش زنان فیلمساز با موضوع »آزاد« و مردان فیلمساز با موضوع 
»زنان«، بخش تخصصی زنان سینماگر، بخش پرتره )زنان شاخص 
ایرانی(، بخش ادب و اندیشه پروین، بخش زنان و زندگی شهری )با 
حمایت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و اداره 
کل امور بانوان شهرداری تهران(، بخش توانمندسازی زنان و بازتاب 
نشاط در خانواده )با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان 
و خانواده(، بخش زنان و میراث فرهنگی )با حمایت سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری( و بخش جزیره کیش )با حمایت 
سازمان منطقه آزاد کیش( و مسابقه فیلم بلند سینمایی با عنوان 
جایزه بهترین فیلمساز زن سال طراحی و برنامه ریزی شده و شورای 
سیاستگذاری جشنواره مصوب کرد دوره نهم جشنواره، امسال بهمن 

ماه از  بیست و چهارم به مدت پنج روز در تهران به اجرا درآید.
جشنواره ملی پروین اعتصامی به دبیری مازیار رضاخانی و با همکاری 

نهادها و سازمان های مختلف فرهنگی و اجتماعی برگزار می گردد.

کمپانی دیزنی ۷ میلیاردی شد

با اکران فیلم »سرکش یک: داستانی از جنگ های ستاره ای« کمپانی 
دیزنی به رکورد تاریخی فروش 7 میلیارد دالری در یک سال دست 
یافت.  به نقل از آسوشیتدپرس، با فروش ۲۹۰.۵ میلیون دالری 
»سرکش یک:  داستانی از جنگ های ستاره ای« در اولین آخر هفته 
اکران این فیلم در بازار جهانی، دیزنی برای نخستین بار در تاریخ در 

یک سال از مرز فروش 7 میلیارد دالر عبور کرد.
فروش ۱۵۵ میلیون دالری این فیلم در بازار داخلی آمریکا در اولین 
آخر هفته نمایشش که همین آخر هفته حاصل شد این فیلم را در 
جایگاه دومین فیلم بزرگ در افتتاحیه در ماه دسامبر قرار داد که 

پس از فیلم »جنگ ستارگان: نیرو بیدار می شود« بود.  
این نه تنها رکوردی برای این کمپانی بلکه ثبت رکوردی در طول 
تاریخ برای همه کمپانی های تولید فیلم است و تاکنون شرکتی 

نتوانسته بود در یک سال از این مرز عبور کند.
یونیورسال سال پیش با فروش ۶.۹ میلیارد دالر این رکورد را به 

جای گذاشته بود.
دیزنی در سال ۲۰۱۶ با اکران ۱۲ فیلم این آمار را کسب کرد و آمار 
فروش آن از باکس آفیس با فیلم »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی« با 
فروش ۱.۱۵ میلیارد دالر، انیمیشن »در جستجوی دوری« با فروش 
۱.۰3 میلیارد دالر، انیمیشن »زوتوپیا« با فروش ۱.۰۲ میلیارد دالر 
و نسخه زنده »کتاب جنگل« با فروش ۹۶7 میلیون دالر بوده است.

»مبانی تاریخ هنر« به چاپ دوم رسید

کتاب »مبانی تاریخ هنر« نوشته گرانت پوک 
و داینا نیوئل با ترجمه مجید پروانه پور توسط 

نشر ققنوس به چاپ دوم رسید.
هنر«  تاریخ  »مبانی  کتاب  مهر،  گزارش  به 
ترجمه  با  نیوئل  داینا  و  پوک  گرانت  نوشته 
مجید پروانه پور به تازگی توسط نشر ققنوس 
این  اصلی  نسخه  است.  رسیده  دوم  چاپ  به 

کتاب در سال ۲۰۰8 چاپ شده است.
چاپ اول ترجمه این کتاب در سال ۹۲ توسط 
نسخه های چاپ  و حاال  منتشر شد  ققنوس 
دومش راهی بازار نشر شده اند. »مبانی تاریخ 
دوره  دانشجویان  برای  مقدماتی  کتابی  هنر« 
کارشناسی و خوانندگان عمومی است که به 
عالقه مندند.  تجسمی  هنرهای  و  هنر  تاریخ 
نویسندگان اثر ضمن معرفی رویکردهای غالب 
در تاریخ هنر، تالش کرده اند بنیان های نظری 
هر یک از قلمروهای هنری را با زبان ساده و 
قابل فهم تبیین کنند. آن ها تاثیرپذیری ها و 
تاثیرگذاری های نحله های فکری را شمرده و 
فواید و کاستی های به کار گرفتن این نظریه ها 

را با ذکر مثال نشان داده اند.
هنر«،  تاریخ های  و  هنری  »نظریه های 
»دنیای  مدرنیته«،  و  مدرنیسم  »فرمالیسم، 
مارکسیسم،  بود:  آن  برنده  می توان  هنوز  که 
و  »نشانه شناسی  هنر«،  تاریخ  و  هنر 
خود  و  هنر  »روانکاوری،  پساساختارگرایی«، 
پسامدرنیته«، »چشم اندازها  پنهان«، »کشف 
و هم جواری های جهانی شده« و »هنر و تاریخ 
هنر: وب سایت ها« عنوان فصل های این کتاب 

هستند.
از  افالطون  تاریخ هنر چیست؟، تصور  هنر و 
میمه سیس، بل و انتزاع آوانگارد، نظریه هنر 
نهادی، کارل مارکس که بود؟، شمایل نگاری 
زیرساخت،  و  روساخت  شناسی،  شمایل  و 
برخاسته  مباحثی  فرایند،  مقام  در  انتزاع 
گرینبرگ،  از  پس  هنر  فرمی،  تحلیل  از 
پساساختارگرایی و منتقدان آن، سوررئالیسم 
از   ... و  پسااستعماری  مطالعات  روانکاوی،  و 
کتاب  این  مختلف  های  فصل  عناوین  جمله 

هستند.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

آن  از  را،  شناختی  نشانه  نظریه های  تحول 
بار  نخستین  پرس  و  سوسور  که  هنگام 
الگوهای نشانه ای خود را صورت بندی کردند، 
در  معنا  خلق  طریقه  در  کاوشی  می توان 
 _ تحول  این  مرحله  نخستین  دانست.  زبان 
ساختاری  ماهیت  بر   _ ساختارگرایی  یعنی 
دومین  بود.  مبتنی  معنا  و  نشانه  نظریه های 
مرحله _ پساساختارگرایی _ در دهه ۱۹7۰ 
تفوق یافت و ثبات نشانه و معنا را زیر سوال 
برد. دیدیم که این امر چگونه منجر به خلق 
الگویی تماما عقالنی شد _ الگویی که در آن 
هر نشانه به طور بالقوه می تواند هر معنایی 

بدهد.
مصور،  صفحه   33۶ با  کتاب  این  دوم  چاپ 
 ۲۲۰ قیمت  و  نسخه   ۱۰۰ و  هزار  شمارگان 

هزار ریال منتشر شده است.

خبردر دنیای کتاب

وزیر ارشاد در اختتامیه جشنواره تولیدات 
رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها صدا و 
سیما بیان کرد: روزگار تک صدایی گذشته 
ملت  همه  زبان  باید  سیما  و  صدا  و  است 

ایران، اقوام و احزاب کشور باشد.
جشنواره  نوزدهمین  اختتامیه  مراسم 
های  استان  تلویزیونی  و  رادیویی  تولیدات 
صدا و سیما  پنجشنبه دوم دی ماه با حضور 
مسئوالن، مدیران و هنرمندان رسانه ملی در 

تاالر امام رضا )ع( اهواز برگزار شد.
به  توان  می  مراسم  این  مهمانان  جمله  از 
افسانه  محجوب،  حسین  مقدم،  سیروس 
مظفری،  مجید  گلچین،  مرجانه  بایگان، 
 ... و  دری  سیدضیاءالدین  اوسیوند،  علی 

اشاره کرد.
به گزارش پیام زمان،در این مراسم سیدرضا 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  امیری  صالحی 
از سازمان صدا و  انتظارات  اسالمی درباره 
سیما سخن گفت و بیان کرد: اولین انتظار 
حوزه  این  مدیران  همه  و  سیما  و  صدا  از 
در سراسر کشور این است که به نیازهای 
متنوع و متکثر جامعه و ذائقه های متکثر 
فرهنگی که دستخوش  الگوهای مصرف  و 

تغییرات شده اند پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: صدا و سیما باید یک برنامه 
از  دقیق  نیازسنجی  برای  بلندمدت  ریزی 
جامعه و خصوصا نسل جوان در حوزه های 
داشته   ... و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 
برابر  در  باید  سیما  و  صدا  طبیعتا  باشد. 

موج پرفشار و نیازهای جامعه و نسل جوان 
پاسخ های جدید و نو داشته باشد.

های  پاسخ  بر  تاکید  با  امیری  صالحی 
کهنه  های  پاسخ  ارائه  کرد:  عنوان  جدید 
به سوال های جدید نسل جوان باعث می 
شود رسانه ملی مخاطبان خود را از دست 
بدهد در حالی که رویکرد مخاطب محوری 
باید تداوم  این رسانه است و  مساله اصلی 

داشته باشد.
وی تصریح کرد: روزگار تک صدایی گذشته 
ملت  همه  زبان  باید  سیما  و  صدا  و  است 
و  هنری  های  نهله  احزاب،  اقوام،  ایران، 
دینی و ... در سراسر کشور باشد. این نکته 
تکثرگرایی  رویکرد  این  چون  است  مهم 
به  مخاطب  گرایش  میزان  صدایی  چند  و 

رسانه های بیگانه را کاهش می دهد.
بر  تاکید  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
یادآور  سیما  و  صدا  در  نقد  فضای  ایجاد 
شد: ما به گفتگوی فرهنگی در میان اقشار 
گفتگوها  این  که  داریم چرا  نیاز  اجتماعی 
باعث کاهش عصبیت در جامعه می شود و 
فضای درک بهتر و حرکت به سمت توسعه 

و تعالی را ایجاد می کند.
های  سوال  به  کهنه  های  پاسخ  ارائه 
رسانه  شود  می  باعث  جوان  نسل  جدید 
در  بدهد  دست  از  را  خود  مخاطبان  ملی 
مساله  محوری  مخاطب  رویکرد  که  حالی 
اصلی این رسانه است و باید تداوم داشته 
و  صدا  امروز  گفت:  امیری  باشدصالحی 
سیما باید در جهت مفاهیمی چون اقتصاد 

مقاومتی، استقالل، سازگاری اجتماعی، هم 
نوایی، همدردی و همگرایی ملی قدم های 
فرهنگ  حوزه  در  بیشتر  و  بردارد  موثر 

عمومی جامعه حرکت کند.
زمان  هر  از  بیشتر  امروز  ما  گفت:  وی 
دیگری به اخالق، معنویت، وفاق و انسجام 
ملی نیاز داریم، اینها از مهمترین محورهای 
حرکت در رسانه ملی هستند و الزم است 
زندگی  به سبک  و سیما  که سازمان صدا 
 ... و  تجارت  پوشاک،  خوراک،  در  مردم 

توجه کند.
اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
عنوان  امروز  دنیای  در  معنا  انتقال  به 
از  و  تغییر کرده  دنیا  انتقال در  زبان  کرد: 
گفتگوی مستقیم به زبان شعر، فیلم، هنر و 
موسیقی تبدیل شده و استفاده حداکثری 
انتقال  برای  هنری  های  ظرفیت  این  از 

مفاهیم به شدت موثر است.
اظهار  سخنانش  پایان  در  امیری  صالحی 
کرد: انتظار می رود که سازمان صدا و سیما 
در حوزه هنر سرمایه گذاری بیشتری انجام 
تلطیف  را  جامعه  روح  هنر  که  چرا  دهد 
ملی  همگرایی  روح  دمیدن  باعث  و  کرده 
از طریق  توانند  می شود و هنرمندان می 
بدمند.  روح  جامعه  به  سیما  و  صدا  آنتن 
و  رادیویی  تولیدات  جشنواره  برگزاری 
قابل تقدیر است  تلویزیونی در خوزستان  
نماد  و  کوچک  ایران  خوزستان  چون 

مقاومت، شهادت و شرافت است.

وزیر ارشاد مطرح کرد:

انتظار از صداوسیما پاسخگویی به نیازهای متکثر است

یک روز بخصوص تحویل دفتر 
جشنواره فجر شد

فیلم سینمایی »یک روز بخصوص« آخرین ساخته همایون 
اسعدیان تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد.

ساخته  آخرین  بخصوص«  روز  »یک  سینمایی  فیلم 
همایون اسعدیان تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد. 
تهران  فیلم زمستان سال گذشته در  این  فیلمبرداری 
انجام شد و به تازگی پروانه نمایش فیلم هم صادر شده 
اولین نمایش »یک روز بخصوص« در جشنواره  است. 

فیلم فجر امسال است.
اسعدیان »یک روز بخصوص« را پس از چهار سال دوری از 
سینما سال گذشته کلید زد. این فیلم اثری متفاوت از دیگر 

ساخته های این کارگردان است.
در خالصه داستان »یک روز بخصوص« که فیلمی در ژانر 
اجتماعی است، آمده:حامد باید برای عمل قلب خواهرش 
دست به یک انتخاب بزند، انتخابی که در آینده مسیرهای 

متفاوتی را پیش روی او قرار داده است.
 در این فیلم مصطفی زمانی، فرهاد اصالنی،پری ناز ایزد یار، 
محسن کیایی، شیرین آقا کاشی، شیرین یزدان بخش با 
معرفی افسانه کمالی، مجتبی پیرزاده، بازیگر خردسال:ایلیا 

نصر الهی حضور دارند. 
در  ایزدیار  پریناز  و  زمانی  موفق مصطفی  تجربه  از  پس 
مجموعه نمایش خانگی »شهرزاد« این دوبازیگر بار دیگر در 

فیلم »یک روز بخصوص« با یکدیگر همبازی شدند.

بهترین فیلم اسکار از میان ۳۳۶ اثر 
انتخاب می شود

اسکار  جایزه  کسب  نامزدهای  کرد  اعالم  اسکار  آکادمی 
بهترین فیلم ۲۰۱7 را از میان 33۶ فیلم انتخاب می کند.

 به نقل از هالیوود ریپورتر، آکادمی اسکار با اعالم اسامی 33۶ 
فیلم که سال ۲۰۱۶۶ اکران شده اند، اعالم کرد نامزدهای 
رقابت برترین فیلم  سال از میان این فهرست انتخاب خواهند 

شد.
جوایز اسکار ۲۰۱7 فهرست نامزدهای خود را از میان این 
فیلم ها در تاریخ ۲۴ ژانویه اعالم خواهد کرد. این شمار فیلم 
بیشتر از 3۰۵ فیلمی است که سال پیش واجد شرایط در 

بخش بهترین فیلم معرفی شده بودند.
نامزدهای هشتادو نهمین دوره مراسم اسکار باید تا نیمه 
شب 3۱ دسامبر در لس آنجلس راهی سینماها شده باشند 

و حداقل 7 روز روی پرده باشند.
از نظر مقررات آکادمی اسکار فیلم بلند فیلمی است که 
بیش از ۴۰ دقیقه باشد و به صورت 3۵ میلیمتری یا 7۰ 

میلیمتری یا با کیفیت دیجیتال ساخته شده باشد.
در این فهرست در کنار تمامی فیلم هایی که معرفی شده اند 
فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی نیز جای گرفته و 
این به معنای آن است که احتمال دارد این فیلم به فهرست 

بهترین فیلم های سال نیز راه یابد.
»فروشنده« پیشتر در میان نامزدهای فیلم خارجی زبان 

جای گرفته بود.

 دیا میرزا: سینمای ایران ساده و 
انسانی است

دیا میرزا بازیگر هندی »سالم بمبئی« که به بهانه اکران 
این فیلم سفری کوتاه به ایران داشته، معتقدست سینمای 
ایران مبتنی بر قصه گویی است و در چنین فضایی نیازی به 

تولیدات پرهزینه نیست.
دیا میرزا بازیگر هندی نقش کریشما در فیلم »سالم بمبئی« 
که به مناسبت اکران این اثر سفری سه روزه به ایران داشته 
است، از سال ۱۹۹۹ وارد عرصه بازیگری شد و در بیش از ۵۰ 
فیلم هندی نقش آفرینی کرده است. او با فیلم »می خواهم 
در قلبت بمانم« ساخته گوتهام منون توانست برنده جوایزی 
در عرصه بازیگری در هند شود و به شهرت دست پیدا کند. 
دیا میرزا در سال های اخیر کمپانی تولید فیلم تاسیس کرده 

و بیشتر در زمینه تهیه فیلم فعالیت می کند.
در فاصله حضور دیا میرزا در ایران گفتگوی کوتاهی با او 
داشتیم که در پاسخ به مهر که چه تفاوت هایی میان تولیدات 
ایرانی و هندی از لحاظ کیفیت تولید )هزینه( می بینید، 
گفت:  فیلم های ایرانی که من دیده ام از مجید مجیدی و 

عباس کیارستمی بوده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا از اصغر فرهادی که فیلم »جدایی« 
را ساخته و برنده اسکار شده فیلمی دیده است؟ عنوان کرد: 
خیر ندیده ام. من براساس این فیلم هایی که تماشا کرده ام 
متوجه شدم شما فیلم هایی می سازید که شیوه روایی بسیار 

ساده و انسانی دارد .
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آگهی احضار متهم

در پرونده کالسه ۹۵۰7۱۱ شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ورامین متهم به نام 
محسن رنجبر دایر بر توهین و تهدید چون به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ایین دادرسی کیفری  اجرای ماده ۱7۴  نگردیده در  ابالغ احضاریه ممکن  وی 
مراتب برای یک نوبت در جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا متهم مذکور ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ نشر اگهی به شعبه پنجم ایین دادسرا جهت پاسخگویی و 

اخذ دفاع اخرین از اتهام اکتسابی مراجعه نماید . 
خ / م الف    1052            
 بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ورامین 

آگهی مفقودی

ایران  شهربانی  شماره  به   ۹3 مدل  پارس  پژو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱۲۴K۰3۲7۱۵۴ موتور  شماره  و  7۲-3۵۴ن7۵ 
NAAN۰۱CA۱EH۱۰۱۵۵۵به نام پریسا پذیرفته مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی حصر وراثت
آقای علی حسینی  به شماره شناسنامه ۱۰۴3 مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده ۹۵-۴-۵۵۰   از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان  عیسی حسینی  به شماره شناسنامه ۲33 در 
تاریخ ۱38۹/۶/7   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
۱.نام : حسینعلی     نام خانوادگی: حسینی    شماره شناسنامه: ۱۱   تاریخ تولد:  

۱337/۹/۱   صادره : همدان  نسبت با متوفی : فرزند
۲.نام : ابراهیم      نام خانوادگی:حسینی           شماره شناسنامه: ۱۴۰7   تاریخ 

تولد: ۱3۵۵/۶/8 صادره : همدان   نسبت با متوفی: فرزند 
3. نام : علی        نام خانوادگی: حسینی             شماره شناسنامه: ۱۰۴3  تاریخ 

تولد: ۱3۴8/۵/۴   صادره : همدان    نسبت با متوفی : فرزند
۴.نام : براتعلی       نام خانوادگی: حسینی        شماره شناسنامه: ۲  تاریخ تولد: 

۱3۶۱/3/۱   صادره : قهاوند      نسبت با متوفی : فرزند
۵.نام : محمد      نام خانوادگی: حسینی        شماره شناسنامه: ۱۱۹۱ تاریخ 

تولد: ۱3۶۵/۹/۶    صادره : قهاوند      نسبت با متوفی : فرزند
۶.نام : ولی اله      نام خانوادگی: حسینی        شماره شناسنامه: ۱۴7 تاریخ تولد: 

۱3۶7/۶/3۱    صادره : رباط کریم       نسبت با متوفی : فرزند
7.نام : قمر رخ        نام خانوادگی: بیاتی      شماره شناسنامه: ۲۶۶  تاریخ تولد: 

۱3۲۱/۱۰/۱۰ صادره : همدان     نسبت با متوفی : همسر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی ، در خواست مزبور 
را با استناد ماده 3۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید  تا هرکس  
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت  یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .م 

/ الف ۲۰۶8
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

اخطاریه و تبادل لوایح 

نام اخطارشونده: فرج    شهرت: طالبی     حوزه 
:فازیک  انتظامی     خیابان  : شهریار  نیروی 

   ۴۶8 پالک  یک    غربی  قلم  خ  کوثر  شهرک 
محل حضور دادگاه: شورای حل اختالف  شعبه 
ساعت  ازابالغ   پس  ۱۰روز  حضور  وقت     ۶

 ۵-۴:

لوایح   تبادل  جهت  حضور:  علت 
پور  ملک  تجدیدنظر  دعوی  درخصوص 
حل  درشورای  مقررفوق  دروقت  شما  علیه 

حاضرشوید.  اختالف 

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم
تجدیدنظرخوانده: فرج طالبی 

کالسه پرونده :  ۱۱/۶/۹۵    وقت رسیدگی: ظرف ده روز بعد ازابالغ     ساعت 
۱۵:3۰ الی ۱7:3۰  

تجدیدنظرخواه : علیرضا ملک پور     تجدیدنظرخوانده :  فرج طالبی    
 خواسته : مطالبه وجه  

جهت  که  اسالمشهرنموده  دادگستری  کل  دفتر  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 7۲  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید 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 نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضر 
شوید درصورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود.ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منشر ومدت آن ده روز خواهد بود . م/الف ۲۱۰7  
مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اسالمشهر 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱3۹۵۶۰3۰۱۰78۰۰۲۶۴۶ مورخ ۹۵/۵/۲۶ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تهران  آباد  یافت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي خانم زهرا طالبی فرزند طوغان بشماره شناسنامه ۲3۶۶ صادره از تهران 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۴3/۵۰ مترمربع 
از پالک  از ۲ اصلی مفروز و مجزی شده  از پالک ۱۲۹۰۴ فرعی  در قسمتی 
۱۶۲۹ فرعی از ۲ اصلی قطعه ۲۲ واقع در بخش ۱۲ تهران خریداري از مالک 
رسمي آقایان علی اکبر و میر صادق حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۹۲8۹  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۰/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۱۰/۱۹
توضیحات:نام پدر متقاضی طوغان صحیح است که به اشتباه طوفان ثبت گردیده 

است.
غالمرضا غضنفری- رئیس ثبت اسناد و امالک

معضل چاقی بین دانش آموزان

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش  و پرورش گفت: ۲۱ درصد 
دانش آموزان کشور با چاقی و اضافه وزن مواجه هستند.

مهرزاد حمیدی بعد از ظهر امروز در آیین افتتاح دوره  اصول طراحی 
کل،  ادارات  تربیت بدنی  کارشناسان  و  مسؤوالن  کارشناس  آموزشی 
شهرستان ها و مناطق آموزشی آموزش  و پرورش استان های جنوبی 
افزایش  از اعمال تغییرات نظام آموزشی و  کشور اظهار داشت: پس 
ساعات درس تربیت بدنی از ۲۱ ساعت به ۲۴ ساعت در دوره متوسطه 
دوم، طی دو سال آتی حداقل ۴ هزار دبیر تربیت بدنی نیاز خواهیم 

داشت.
ناراستی های  اصالح  راستای  در  بدنی  فعالیت های  ارتقای  افزود:  وی 
قامتی و بهبود دامنه حرکتی و جسمی دانش آموزان ضرورت دارد و در 
همین راستا برنامه های متنوعی بنابر تحقیقات و پیمایش های انجام شده 

و اسناد باالدستی در دستور کار قرار دارد.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش  و پرورش ادامه داد: در حال 
حاضر 3۵ هزار متخصص تربیت بدنی در اختیار ماست که 33 هزار نفر 

از آن ها به عنوان دبیر تربیت بدنی فعالیت می کنند.
این مسؤول از رایزنی برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خبر داد و افزود: 
بر اساس تحقیقات انجام شده بالغ بر ۲۱ درصد دانشآموزان ما با چاقی 
و افزایش وزن مواجه هستند و ازاین رو اقداماتی مانند المپیاد ورزشی 
درون مدرسه ای، ورزش صبحگاهی، حیاط پویا و ... در ارتقای تحرک و 
نشاط جمعی و بهبود سالمت دانش آموزان نقش ویژه دارد. مدیرکل 
آموزش  و پرورش فارس نیز در این جلسه بر جدیت مقوله تربیت بدنی 
در مدارس تأکید و بیان کرد: استفاده از نیروهای تحصیل کرده، زبده و 
باصالحیت یک ضرورت است و باید دید مدیران مدارس به این مهم 
متحول شود. حمیدرضا آذری افزود: الزم است خانواده ها نیز در بحث 
سالمت فرزندان خود حساس باشند و با اولیا مدارس مشارکت کنند 
تا بتوانیم تربیت بدنی را به عنوان یک علم اجرایی کرده، دانش آموزان 

مستعد و توانمند را به رده های باالتر سوق دهیم.

راه اندازی خانه جوان تا پایان امسال 

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: ساخت خانه جوان 
تا پایان امسال از جمله برنامه ابالغی از سوی وزرات ورزش و جوانان 

به استان ها است.
کل  اداره  اقدامات  درباره  در جمع خبرنگاران  پور  افضل  اسماعیل 
اداره  ورزش و جوانان خراسان جنوبی در حوزه جوانان اظهارکرد: 
کل ورزش و جوانان نقش مستقیمی در این حوزه نداشته و بیشتر 
این  در  ایفا می کند که  را  کننده ای  و هماهنگ  دبیرخانه ای  نقش 
کار  دستور  در  را  افزایش سمن ها  از جمله  فعالیت هایی  نیز  راستا 
اجتماعی  مشارکت  افزایش  گفت:  پور  افضل  داده ایم.  قرار  خود 
جوانان، شناخت آسیب های اجتماعی، توسعه اوقات فراغت و تاکید 
این  از سوی  است که  برنامه هایی  از جمله  فعالیت های ورزشی  بر 

اداره کل در حوزه جوانان در حال پیگیری است.
جوانان  پژوهش های  از  کل  اداره  این  حمایت های  به  اشاره  با  وی 
ابالغی  برنامه  جمله  از  امسال  پایان  تا  جوان  خانه  ساخت  گفت: 
مرکز  این  که  بوده  استان ها  به  جوانان  و  ورزش  وزرات  سوی  از 
استقرار  با  و  متمرکزتر  صورت  به  را  جوانان  بخش  فعالیت های 
این مرکز نقش هدایت کننده در  انجام خواهد شد که  سمن های 

پیگیری های حوزه جوانان را داشته باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به پروژه های نیمه 
تمام این اداره کل تصریح کرد: در حال حاضر ۹۴ پروژه نیمه تمام در 
سطح استان داریم که بر اساس زمانبندی و اولویت بندی پروژه هایی 

با پیشرفت فیزیکی باالتر در اولویت باال  قرار دارند.
با  خانواده  فضای  در  بانوان  نقش  به  توجه  با  داد:  ادامه  افضل پور 
بانوان این قشر از جامعه می توانند در تحکیم و  اهمیت به ورزش 

سالمت خانواده و پرورش فرزندان سالم ایفای نقش کنند.
در  مدون  برنامه های  کنار  در  ورزشی  هیات های  کرد:  تاکید  وی 
بخش بانوان نیز باید فعالیت داشته و اعتبارات اختصاصی بانوان را 

نیز در این حوزه هزینه کنند.

برخورد قاطع با مسافرکش های پالک شهرستان

این  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مهماندار  محمدرضا  سردار 
روزها مردم شهر تهران در خیابان های اصلی و بزرگ مرکز شهر و 
میادینی از جمله میدان ونک و بلوار آفریقا با تردد مسافرکش هایی 
با خودروهای شخصی مواجهند، اظهار کرد: پلیس بر اساس قوانین 
موجود در حوزه انتظامی حق برخورد با مسافرکش های شهرستانی 
را دارد و بر همین اساس ماموران راهنمایی و رانندگی به محض 

مشاهده، مطابق قانون با این افراد برخورد می کنند.
وی گفت: متاسفانه به محض بروز هر مشکلی در حوزه ترافیکی شهر 
تهران این انتظار وجود دارد که مسئله به شکل پلیسی حل شود اما 
باید چرایی حضور خودروهای مسافرکش شهرستانی در شهر تهران 

هم مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه برابر قانون بین خودروهای 
مسئله  کرد:  عنوان  ندارد،  وجود  تفاوتی  و شهرستان  تهران  پالک 
بر  بلکه  نیست  شخصی  مسافرکش  خودروهای  بودن  شهرستانی 
اساس تمهیدات انتظامی، بسیاری از حوادث ناگوار و جرائم از مسیر 
سوار شدن افراد به خودروهای عبوری و شخصی رقم می خورد و 
این مسئله ای است که سبب شده پلیس در برخورد با مسافرکش 

های شخصی برخورد قاطع قانونی داشته باشد.

هاشمی: عقب ماندگی در حوزه 
سالمت وجود دارد

برنامه  در  حضور  با  هاشمی  حسن  سید  دکتر 
تلویزیونی اظهار کرد: طرح تحول نظام سالمت، 
ایده ای بود که در این دولت پرورانده شد. در زمان 
شروع به کار دولت آقای روحانی، ایشان مصمم 
بودند یارانه کسانی که نیازمند نیستند حذف شود. 
مصمم به این عمل بودند و تصور می کردند با این 
اقدام، ۲۵ هزار میلیارد از ۴۲ هزار میلیارد تومان 
صرفه جویی می شود و می توانند ۱۵ هزار میلیارد 
تومان از این رقم را صرف تولید و اشتغال و ۱۰ 
هزار میلیارد تومان را برای یک خدمت اجتماعی 

هزینه کنند.
وی ادامه داد: این موضوع در دولت نیز مطرح شد 
و ما هم گفتیم طرح تحول نظام سالمت به عنوان 
مهم ترین برنامه اجتماعی دولت مطرح شود. از قبل 
نیز در برنامه ای که به مجلس تقدیم کرده بودم، آن 
را قول داده بودم. برای اجرای این طرح  از سازمان 
هایی مانند بهداشت جهانی و کشورهایی با شرایط 
مشابه نیز کمک گرفتیم  و ظرف سه ماه آماده شد.
هاشمی با بیان اینکه دکتر روحانی معتقد است 
طرح تحول، مشروعیت ادامه یارانه در این دولت 
است، افزود: در حوزه سالمت، عقب ماندگی جدی 
به  دارد؛  وجود  خدماتی  های  بخش  سایر  مانند 
همین دلیل طبیعی است زمانی که مردم بیمه 
شدند و خدمات دریافت کردند، از آن راضی باشند، 
اما وقتی عرضه متناسب با تقاضا نباشد،  نقص 
ها آشکار می شود. در اجرا برای طرح مشکالتی 
پیش آمد. دلیل اینکه بر یکپارچگی تولیت تاکید 
می شود و در سیاست های مقام معظم رهبری نیز 
آمده است، این است که این اقدامات باید مدیریت 

واحدی داشته باشند.
وی همچنین اضافه کرد: در حوزه سالمت مدیریت 
چندپارچه ای وجود دارد و وزارتخانه های متعددی 
در امر درمان دخیل هستند. ما در اجرا به مشکل 
خوردیم چون بخشی از کار را باید بیمه ها انجام می 
دادند. پول برای بیمه شدن پنج میلیون نفر در نظر 
گرفته شده بود، ولی ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند. 
همچنین قرار بود ارزش دفترچه های بیمه فقط در 
مراکز دولتی باشد ولی به بخش خصوصی و دریافت 

خدمات سرپایی نیز تعمیم داده شد.
ادامه تصریح کرد: فکر میکنم  بهداشت در  وزیر 
یک ذوق زدگی در مجریان آن ایجاد شد؛ چرا که 
طبق آمار سازمان بیمه سالمت ایرانیان، 8۵ درصد 
کسانی که بیمه شدند، کمتر از یک میلیون تومان 
درآمد داشتند. این عاملی بوده است برای تشویق 
آنها که از سر دلسوزی تعداد بیشتری را بیمه کنند، 
شاید هم از مسئولین قول هایی گرفته بودند  که 
منابع آن تامین شود. این موضوع با تغییر قیمت 
نفت نیز همزمان شد. غیر از حمایت جدی که 
در ابتدای سال ۹3 صورت گرفت، اعتبارات طرح 
از محل هدفمندی یارانه که  شش هزار و 8۰۰ 
و در گام های  یافت  بود، کاهش  تومان  میلیون 
بعدی به حدود چهار هزار، دو هزار و 8۰۰ میلیارد و 
در نهایت به حدود هزار میلیارد تومان از ردیف های 
هدفمندی یارانه  رسید. با حساب تورم، این عدد از 
سال ۹3 به بعد، نباید از شش هزار و 8۰۰ میلیون 

تومان کمتر شود.
وی بودجه مصوب این طرح را چهار هزار و 8۰۰ 
میلیون تومان اعالم کرد و گفت:  تمام اعتبار طرح 
تحول تقریبا کمتر از یک سوم بعضی از دستگاه ها 
است. رقمی که امسال به طرح تعلق گرفت کمتر از 
هزار و ۲۰۰ میلیون تومان است. ما مدعی هستیم 
که با 7۰ درصد رقم شش هزار و 8۰۰ میلیون 
تومانی که تصویب شد، این طرح را تا پنج سال 
دیگر هم می توانیم ادامه دهیم؛ البته باید بیمه ها 
به پوشش بیمه ای همان پنج میلیون نفر برگردند 

یا منابع جدیدی به آنها تعلق گیرد.

خبرخبر

وزیر کشور گفت: دولت و نظام مصمم به اجرای 
اقتصاد مقاومتی و توسعه کشورند، این استان ها 
و  خواسته ها  مجری  می توانند  که  هستند 

برنامه های ملی باشند. 
شورای  نشست  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
اداری هرمزگان که با محوریت اقتصاد مقاومتی 
مسائل  از  برخی  در  ما  کرد:  اظهار  شد  برگزار 
دارای اشکاالت اساسی، ساختاری و در برخی از 
مسائل مرتبط با قوانین و مقررات، با عقب افتادگی 
تاریخی، عدم توان رقابت با بازارهای بین المللی 
مواجه هستیم که این امر توان رقابت در تولیدات 

را از ما گرفته است. 
وی بابیان اینکه سخت شدن شرایط به معنای 
انفعال نیست، اضافه کرد: ما مصممیم که در این 
راه که امام راحل )ره( ترسیم کردند با توان پیش 
بزرگی  کارهای  مردم  تاکنون  اینکه  برویم، کما 
ازجمله سرنگونی رژیم طاغوت و اداره جنگ را 

انجام داده اند. 
وزیر کشور با اشاره به اینکه کشور در این سال ها 
با تحریم ها، تهدیدها و فشارهای متعددی مواجه 
اکنون در عرصه بین المللی و  افزود:  بوده است، 
منطقه ای به نیرویی قابل قبول و تأثیرگذار در بین 

دوستان و دشمنانمان تبدیل شده ایم. 
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در شرایط اخیر که 
قیمت نفت به ۲۵ دالر رسید برخالف بسیاری از 
کشورهای منطقه که از صندوق ذخیره ارزی خود 
به صندوق ذخیره  پول  ما  برداشت کردند  پول 
توانمندی های  نشان دهنده  این  و  دادیم  ارزی 

کشور و مردم است. 
وی بابیان اینکه نباید نیمه خالی لیوان را دید، 
ادامه داد: برای توسعه اساسی کشور، به حرکت 
و جهادی بزرگ نیاز داریم چراکه قدرت و عناصر 
ایجاد تغییرات را بیش از هرزمانی در اختیار داریم 
به نحوی که با برخورداری از دانش و امکانات در 
حوزه های مختلف، دارای قدرتی بیش از ۱۰ برابر 

از قبل شده ایم. 

رحمانی فضلی بابیان اینکه باید برای داشتن نعمت 
زمان  در  چه  کرد:  عنوان  باشیم،  شاکر  رهبری 
امام خمینی )ره( و چه در زمان رهبری آیت ا... 

خامنه ای، شاهد ثبات مدیریت در کشور بوده ایم. 
وی با اشاره به اینکه کشور با تغییرات اجتماعی 
شدیدی مواجه و این تغییرات منجر به آسیب های 
جدی شده است، اذعان کرد: مقام معظم رهبری 
سال هاست که نسبت به تهاجم فرهنگی هشدار 
داده  بودند و ما متأسفانه آن گونه که باید خوب 
و  تغییرات  بروز  شاهد  امروز  و  نکردیم  عمل 

آسیب های اجتماعی هستیم. 
رحمانی فضلی افزود: مقام معظم رهبری بر روی 
و  داشتند  تأکید  زندگی  ازجمله سبک  مواردی 
دارند، و حال نیز بر روی اقتصاد مقاومتی تأکید 
دارند، چراکه راه تدبر و منطق بر این است که به 

این گونه موارد توجه داشته باشیم. 
وزیر کشور بابیان اینکه جغرافیای ایران در طول 
است،  بوده  زیادی  دخالت های  متحمل  تاریخ 
به  اگر  فکر کنیم  افزود:  خوش خیالی است که 
بقیه کاری نداشته باشیم، بقیه هم کاری به ما 
ندارند، بلکه حتی با رجوع به تاریخ درمی یابیم 

که جغرافیای ما همواره مورد تجاوز قرارگرفته  
امور  در  دخالت  قصد  هیچ وقت  ما  اینکه  کما 

سایرین را نداشته ایم. 
نشست های  کنار  در  کرد:  ابراز  رحمانی فضلی 
اقتصاد  به  ایمان   ، مقاومتی  اقتصاد  با  مرتبط 
مقاومتی بسیار تعیین کننده است و باید به این 
امر نیز ایمان داشت که اقتصاد مقاومتی متعلق 
به دولت خاصی نیست، بلکه متعلق به مردم و 

نظام است. 
وی بابیان اینکه اگر خواهان رفاه و عزت هستیم 
باید خوب کار کنیم، تأکید کرد: در کنار توسعه، 
باید کیفیت ها و قیمت  محصوالت را متناسب و 

تعدیل کنیم. 
اجتماعی  قوی  بنیان های  داد:  ادامه  وزیر کشور 
تأثیری مستقیم بر روی حفظ استقالل و تداوم 

پایداری امنیت کشور دارد. 
رحمانی فضلی بابیان اینکه امنیت پایدار خواهان 
انقالب  اول  از  کرد:  بیان  است،  قوی  اقتصادی 
تاکنون چندین مدل اقتصادی برای کشور توصیه 
و تجویزشده و به نوعی هرکدام نیز تست شده است، 
اما مدل اقتصاد مقاومتی یکی از مدل های جدیدی 

است که مورد تائید همگان است. 
رهبری  معظم  مقام  اینکه  بابیان  رحمانی فضلی 
تأکیدات و بیانات عمیقی بر روی اقتصاد مقاومتی 
کاری  انجام هر  توان  ما  کرد:  دارند، خاطرنشان 
راداریم کما اینکه حتی در حال حاضر که شرایط 
زیادی  موفقیت های  شاهد  است،  سخت  کشور 
هستیم که توسط مردم در حال رقم خوردن است. 
وی با اشاره به اینکه دولت با تشکیل قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی، خود را موظف به عملی سازی اهداف این 
طرح می داند، گفت: برنامه ششم توسعه و بودجه 
۹۶ بر اساس اقتصاد مقاومتی نوشته شده  است، 
نگاهی  مقاومتی،  اقتصاد  به  دولت  نگاه  چراکه 
ایمانی است و در تمام کشور نیز باید دغدغه ذهنی 

و ایمانی داشته باشیم. 
مدیران  به عنوان  ما  کرد:  تأکید  رحمانی فضلی 
راه های  موظفیم  استان  و  کشور  مسئوالن  و 
ورود مردم به اقتصاد مقاومتی را با ریل گذاری و 

فرهنگ سازی مهیا کنیم. 
وی بابیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی به 
منابع و ظرفیت های داخلی و بازار و تکنولوژی 
و سرمایه خارجی به صورت هم زمان نیاز داریم، 
تصریح کرد: این امر با توجه به پایداری امنیت 
بیش ازپیش  را  توسعه  راه های  می تواند  کشور 

باز کند. 
وزیر کشور اذعان کرد: عدالت محوری و دانش بنیان 
و  اقتصاد مقاومتی  از مؤلفه های  تولید  بودن در 
مورد تأکید مقام رهبری نیز هست که در این راه 
نیازمند نوسازی و وارد شدن به دروازه  دانش های 

جدید هستیم. 
در  سرمایه ها  جذب  خواهان  اینکه  بابیان  وی 
استان ها هستیم، افزود: در حال حاضر با همین 
قوانین موجود برای جذب سرمایه های داخلی و 
خارجی مشکلی در استان ها نداریم و استان های 
موفقی نیز در این راستا داریم که نیاز است در 
استان هایی همانند هرمزگان در این حوزه بیشتر 

کار کنیم. 

وزیر کشور: دولت و نظام مصمم به اجرای اقتصاد مقاومتی است  
عدالت محوری و دانش بنیان بودن در تولید از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی  در مراسم رونمایی از نرم افزار بانک جامع اطالعاتی 
بیماری سرطان در شیراز، گفت: سرطان سینه شایعترین نوع 

سرطان در ایران است.
انواع قابل  از  با بیان اینکه این بیماری  دکتر رضا ملک زاده 
سینه  سرطان  شروع  سن  به  نسبت  است،  سرطان  درمان 
در  بیماری  این  از سن شیوع  زودتر  که ۱8 سال  ایران  در 

کشورهای غرب است هشدار داد.
وی گفت: درصد کمی از مبتالیان به سرطان سینه را مردان 
تشکیل می دهند، اما ۹۹درصد مبتالیان به این بیماری، بانوان 

هستند.
در  سینه  سرطان  تحقیقات  مراکز  فعالیت  به  اشاره  با  وی 

دانشگاه های بزرگ کشور، افزود: سرطان سینه قابل درمان 
و قابل پیشگیری است و اساس کار هم تشخیص سریع این 

بیماری است.
ملک زاده، سبک زندگی را در بروز این بیماری موثر دانست 
و گفت: وزن باال یک تهدید جدی برای بانوان است و برای 
پیشگیری از ابتال به سرطان سینه، باید فرایند چاقی را مهار 

و پایش کرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در ادامه به ژنتیک و سابقه خانوادگی به عنوان مولفه 

های دیگر در افزایش خطر سرطان سینه اشاره کرد و ادامه 
داد: نقش ازدواج های فامیلی را نیز در ابتال به این نوع سرطان 
نباید نادیده گرفت، این بیماری البته در سنین جوانی بیشتر 

دیده می شود و این قابل بررسی است.
با بیان اینکه شیوع سرطان در ایران بیشتر از  ملک زاده 
سایر کشورها نیست، گفت: بنابراین نمی توان از سونامی 
سرطان در ایران سخن گفت؛ افزایش متوسط سن و پیرتر 
شدن جمعیت در کشورمان نیز می تواند عاملی باشد که 
شمار افراد مبتال به سرطان را بیشتر نشان دهد، بنابراین 

همه احساس می کنند که شمار افراد مبتال افزایش یافته 
است.

از  نیمی  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  شد:  یادآور  وی 
سرطان ها قابل درمان هستند و این اقدام نیز برای کمک به 

این افراد، بسیار سودمند است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز دراین مراسم گفت: 
به یک ضرورت  امروز  به سرطان  ابتال  و  بروز  از  پیشگیری 

تبدیل شده است.
روی  تحقیقاتی  مراکز  اینکه  بیان  با  ایمانیه  محمدهادی 
پیشگیری از بروز سرطان سینه حرکت کرده اند و موفق بوده 
اند، افزود: در شیراز کارگروهی برای مهار سرطان سینه آغاز 
شده و افق آینده حرکت های علمی دراین حوزه روشن است.

سرطان سینه شایع ترین سرطان در ایران 

شرکت بیش از سه میلیون نفر 
در پرسش مهر 1۶

مدیرکل فرهنگی، هنری و اردویی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: در پرسش مهر ۱۶ رئیس جمهور 
که  کردند  شرکت  نفر  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  سه 

۲۵۰ نفر در رشته های مختلف برگزیده شدند.
مهدی علی اکبرزاده، مدیرکل فرهنگی و هنری و 
اردویی وزارت آموزش و پرورش امروز در مراسم 
در  که   ۱۶ مهر  پرسش  برگزیدگان  از  تجلیل 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سالن 
استان برگزار شد، اظهار کرد: پرسش مهر فرصتی 
با شرکت در آن نظرات  است که همه می توانند 
و دیدگاه های خود را در مورد موضوعات مختلف 

بیان کنند.
رئیس   ۱۶ مهر  پرسش  در  گفت:  اکبرزاده  علی 
جمهور سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شرکت کردند 
که ۲۵۰ نفر در رشته های مختلف برگزیده شدند.

وی با اشاره به پرسش مهر ۱7 که در مورد نفی 
دین  رحمانی  چهره  باید  افزود:  است،  خشونت 
قابلیت های  و  هنر  زبان  از  استفاده  با  را  اسالم 

فضای مجازی به دیگران نشان دهیم.
مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش 
گفت: پرسش مهر ۱7 نوید دهنده روزهایی بهتر 
از  پرهیز  امیدواری،  و  است  اسالمی  ایران  برای 
خشونت و مهربانی از ثمرات این پرسش راهبردی 

است.

یک آمار هولناک و نگران  کننده 
از مصرف مواد مخدر

تحقیقات اخیر نشان داد که در بازه سنین ۱۵ تا ۶۴ 
مواد  مصرف  به  مثبتی  نگرش  مردم،  درصد  سال، ۲8 
سنی،  بازه  این  در  جمعیت  درصد   ۱7 و  دارند  مخدر 
تمایل به مصرف مواد مخدر دارند؛ تحقیقاتی که نتایج 

تکان دهنده آن یک هشدار جدی است.
به گزارش تسنیم ،حمید صرامی با تشریح جزئیاتی از 
تحقیقات اخیر در حوزه تمایل مصرف مواد مخدر اظهار 
نشان می دهد حدود ۱7  اخیر  تحقیقات  نتایج  داشت: 
درصد از مردم، تمایل مصرف مواد مخدر را در سنین 
که  است  آن  معنای  به  این  و  دارند  سال   ۶۴ تا   ۱۵

باورهای غلط، میل به مصرف را افزایش می دهد.
ریاست  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کل  دبیر  مشاور 
کرده  ثابت  تحقیقات  این  همچنین  افزود:  جمهوری 
سال،  تا ۶۴   ۱۵ بازه  در  کشور  از جمعیت  درصد   ۲8
نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر دارند؛ باید پذیرفت 
سیستم اعتیاد، با قبوالندن باورهای غلط در ذهن مردم 
از جمله اینکه »مواد مخدر جدید اعتیادآور نیست« یا 
»مواد جدید تمرکز زا است«، سعی دارد زمینه اعتیاد 

را افزایش دهد.
تمایل جدی  مردم  درصد  دیگر سو، ۶۹  از  گفت:  وی 
برای مشارکت پیشگیری و مبارزه با اعتیاد دارند و این 
اجتماعی  برای  جمعیت  درصد   ۶۹ از  استفاده  یعنی 
پتانسیل  و  بزرگ  ظرفیت  که  اعتیاد  با  مبارزه  کردن 

عظیمی است.

آغاز واریز پاداش پایان خدمت فرهنگیان 

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از 
آغاز عملیات واریز پاداش پایان خدمت بازنشستگان 

فرهنگی سال ۹۴ خبر داد.
منصور مجاوری ضمن اعالم این خبر گفت: پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۴ تا بدین لحظه در 
استان  چند  و  همدان  استان  تهران،  شهرستان های 
فعالیت  مشغول  استان ها  مابقی  و  شده  واریز  دیگر 
همچنین  هستند.  خدمت  پایان  پاداش  واریز  برای 
عملیات مربوط به پرداخت برخی معوقات معلمان از 
جمله حق التدریسی ها نیز در حال انجام است و تا 

امروز شنبه واریز می شود.
وی درباره علت تأخیر در واریز حقوق آذرماه فرهنگیان 
گفت: پرداخت حقوق در اختیار خزانه است و منتظر 

تخصیص بودجه از سوی خزانه هستیم.
پایان خدمت 3۰  از پاداش  بار مالی ناشی  قرار بود 
هزار بازنشسته سال ۹۴ که ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود 

از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین شود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

سند رهنی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مورخ   ۵73 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی 
و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۹۵/۵/۲۵
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان 
پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس عزیزی پور فرزند علی 
باب  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  در  پلدختر  صادره   ۵۵۴ شناسنامه  بشماره 
واقع  اصلی  از۱۱۶  ۱فرعی  پالک  مربع  مساحت  ۱۴۲متر  به  مسکونی  عمارت 
فیض  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آباد  7خرم  بخش  پلدختر  کاوکالی  در 
اله محمودی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۵/۱۰/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱3۹۵/۱۰/۲۰ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
سید  آقای  تقاضای  به   ۹۵/8/۶ شمار۱۰۰۱۹مورخه  رای  کالسه3۹۴و  پرونده 
عبدالمحمید شاهرخی فرزند سید حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
بخش  در  واقع  اصلی   ۴۱ پالک  از  مجزی شده  مربع  مساحت ۱۱۹/۱۲متر  به 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای سید شیر خدا 
حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۴۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۵/۱۰/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۰/۲۰ 

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

آگهی مزایده

زمان برگزاری مزایده : ۱3۹۵/۱۰/۱۴  نوبت مزایده : نوبت اول  محل برگزاری 
به  اینکه  به  نظر   . ورامین  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای   : مزایده 
موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹7۰۲۰7۴۰۰۵۹3-۱3۹۵/۰۵/۲8 بر اساس تقدیم 
دادخواست از سوی خواهان ها آقای ایوب و خانم ها زیبا ، مریم ، زینب جملگی 
داوود  آقای  به طرفیت خواندگان  مغاری  پور  و خانم عفت  ابادی  مقدسی خالد 
و خانم فاطمه جملگی مقدسی خالد ابادی فرزندان مرحوم نوراله مقدسی خالد 
ابادی مبنی بر فروش ملک مورثی ۱- یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۱۱۱/۴۰7۱ 
به مساحت ۱8۰ مترمربع با بنای احداثی یک طبقه نیم اسکلت دارای زیر زمین 
با نمای سنگ ، مسکونی ۲- یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی ۲۱8/۲۹۲ 
اصلی واقع در ورامین ، جواداباد،قریه حصار حسن بیک به مساحت ۴3۰ مترمربع 
از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین صادر گردیده است . لذا شش دانگ 
پالک های ثبتی به ترتیب ۱-به مبلغ ۲/78۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که سه دانگ آن به 
مبلغ ۱/3۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- به مبلغ ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ برابر نظریه کارشناس 
دادگستری براورد قیمت گردیده است )پالک های ۱و۲ متعلق به مرحوم نوراله 
مقدسی خالد ابادی ( پالک های موصوف برای روز سه شنبه ۱3۹۵/۱۰/۱۴ از 
ساعت ۱۰الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین به مزایده 
گذاشته خواهد شد . مزایده از قیمت کارشناس شروع برنده مزایده کسی خواهد 
بود که باالترین قیمت را خریداری نماید و فی المجلس ۱۰% وجه مزایده از خریدار 
به حساب  تاریخ جلسه مزایده  از  ماه  را ظرف ۲  مابقی ثمن  اخذ خواهد شد و 
صندوق دادگستری واریز نماید . ضمنا طالبین میتوانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده 

با مراجعه به اجرا از ملک مزبور دیدن نمایند .خ / م الف ۱۰۴۲       
  محمد رضا حاجیان- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ورامین 

آگهی مزایده اموال غير منقول 

درخصـوص پرونـده اجرائـی ۱۹3 / ۹۵  صـادره از شـعبه اول دادگاه عمومـی 
روانسـر بـه سـودبانک ملت وبه زیـان آقای کیـوان بهرامی –رضا شـاهمرادی-

هژیـر بهرامی- شـهاب براخاصـی دایر بر محکومیت بـه پرداخت۶3۶8۰7۲3۵ 
واحـد اجـرای احکام مدنی دادگسـتری کرمانشـاه در نظر داردمـال غیرمنقول 
موصـوف در زیـر رامطابـق مـاده ۱37 قانـون اجـرای احـکام مدنـی بفـروش 

: برساند 
مشخصات مال غیر منقول 

۱: نام ونام خانوادگی صاحب مال : شاهمراد بهرامی
۲: محـل وقـوع ملـک :مسـکونی اسـت یاتجـاری یازراعـی وغیـره )باتوجـه به 

نظریـه کارشناسـی و...(:زراعـی وواقـع در روسـتای حسـن آباد 
3: ملک ثبت شده یا نه : بله 

۴:مال در اجاره است یا نه : اگر در اجاره است مدت ومیزان اجاره ک خیر
۵: مـال مشـاع اسـت یـا مفـروز وچـه مقـدار  ازآن بفـروش می رسـد :مشـاع 

اسـت بـه مقـدار   8۴۰۰۰مترمربـع
۶:هـر نـوع حـق انتفـاع یـا ارتفـاع کـه شـخ یـا اشـخاص دیگر نسـبت بـه آن 

: خیر دارنـد 
7 :قیمتی که مزایده از آن شروع می شود : ۱۰۰/3۲۰/۰۰۰ تومان 

8: ساعت و روز  ومحل مزایده :۱3۹۵/۱۰/۲۶ ساعت ۹ صبح  
ضمنـا مال مورد مزایده توسـط کارشـناس رسـمی بـه تاریـخ ۱۹ / 7 / ۱3۹۵ 
ارزیابـی شـده اسـت .طالبیـن وخریـداران مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعد 
مزایـده بـه ایـن اجـرا واقـع در روانسـر – میـدان اورامـان مراجعـه تـا ترتیب 
مالحظـه آنهـا از مـال موضوع آگهی فراهم شـود .مزایده ازقیمت ارزیابی شـده 
شـروع مـی شـود هر کس کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید برنـده مزایده 
شـناخته  خواهـد شـد وبرنـده مزایـده مکلف اسـت ۱۰% بهای پیشـنهادی را 
فـی المجلـس بعنـوان سـپرده به حسـاب سـپرده دادگسـتری تودیع ورسـید 
دریافـت وباقیمانـده آن را حداکثـر ظـرف مهلـت یک مـاه از تاریـخ مزایده به 
حسـاب مزبـور واریـز کند ،در صـورت عدم پرداخـت بقیه بهای مـال در موعد 
مقـرر مطابـق مـاده ۱۲۹ قانـون اجـرای احکام مدنی سـپرده  فـوق الذکر پس 

از کسـر هزینـه مزایـده بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد.
پـس از احـراز صحت جریان مزایده توسـط دادگاه دسـتور صدور  سـند انتقال 

بنـام خریدار صادر می شـود.
هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار است.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری روانسر – زرساو 

آگهی فقدان سند مالكيت

خانم اکرم پسنی دو فقره مالکیت به میزان نه و نود و هفت –سیصدو پانزدهم 
سهم مشاع از نود و شش سهم ششدانگ پالک ثبتی ۶۰ فرعی از ۱۹87 اصلی 
واقع در خرم آباد  بخش یک خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده 
به شماره ۱۱۴/۱/۲۰۹۵3 مورخ ۹۵/۹/۲۴ گواهی شد دفتر خانه ۲۰ خرم آباد 
مالکیت یک  اسناد  تایید شده مدعی است که  امضاء شهود رسما  و  که هویت 
باب عمارت مشاعی به میزان و شماره پالک فوق الذکر که ذیل ثبت ۲3۱۶۶ و 
۲۱3۱ صفحات 3۱ و 3۱3 جلد ۲7۴ و ۲۵ به شماره چاپی ۵7۱۶88 الف 83 
و 3۲۹۲۰7 بنام فاطمه وفریده شهرت هر دو سیره ثبت و صادر و تسلیم شده 
است و سپس مورد ثبت به موجب سند قطعی شماره ۱۰۵7۵۰ مورخ 8۶/3/۱7 
مفقود  نامعلوم  بعلت  و  است  یافته  انتقال  پسنی  اکرم  خانم  به  آباد  خرم  دفتر 
گردیده است و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی 
نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی 
انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز 
ارائه مستندات الزم و یا اصل سند  اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن 
مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – محمد علی ابراهیمی. 

آگهی ابالغ وقت دادرسی

خواهان: علیرضا صفری نژاد با وکالت محرم اسماعیلی حسنلویی فرزند عوضعلی 
دادخواستی به خواسته بطالن وکالت نامه رسمی و ابطال صورتمجلس تفکیکی 
پالکهای ۱۰۴-۱۰۵-۶۵3 و ابطال اسناد انتقالی به خواندگان و مطالبه خسارت 
اداره ثبت اسناد و امالک  نژاد ۲-  اکبر صفری  به طرفیت: ۱- علی  دادرسی 
3- ماشاء اله رستمی جبری ۴- و محمد مهدی اسدی و غیره و ۵- عبدالرحمن 
فقیه پور فرزند مجید به دادگاه عمومی بوشهر تقدیم نموده که به شعبه پنجم 
حقوقی ارجاع و به شماره ۹۴۰387 و پرونده کالسه جلب ثالث ۹۴۰۶۹۲ ثبت 
و وقت رسیدگی هر دو پرونده ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱8 
اول دعوی  المکان بودن خوانده ردیف  به مجهول  با توجه  تعیین شده است 
جلب ثالث آقای عبدالرحمن فقیه پور فرزند مجید به تجویز ماده 73 قانون 
نوبت  یک  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاهای  دادرسی  آئین 
 ( الذکر  فوق  خوانده  تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در 
عبدارحمن فقیه پور( پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردند.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان بوشهر

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

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

و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  هیات حل  صادره  آرای 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 

پرونـده کالسـه 3۴۰و رای شـماره ۱۰۰38۴۶مورخـه ۹۵/۴/۱ به تقاضای احمد 
منـت پـور فرزنـد خیـر علی نسـبت به ششـدانگ یکبـاب عمارت  به مسـاحت 
۹۴/3۵ مترمربـع مجـزی شـده از پـالک ۱۱ فرعـی از ۱ فرعـی از 3 اصلی واقع 
در بخـش چهار شهرسـتان خـرم آباد خروجـی از مالکیت مالک اولیه )رسـمی( 
سـنگین طال خراسـانی رسـیدگی و تائید و انشـاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانـون تعییـن تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز جهـت اطـالع مالکین و سـایر صاحبان حقوقـی در روزنامه کثیر 
االنتشـار و محلـی آگهـی انتشـار و عـالوه بـر آن در روسـتاها الصاق تـا چنانچه 
اشـخاص نسـبت بـه مورد تقاضا اعتـراض دارند از تاریخ نشـر اولیـن آگهی و در 
روسـتاها از تاریـخ الصـاق بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـالک شهرسـتان خـرم آبـاد تسـلیم دارنـد و برابـر مقـررات معترض 
مکلـف اسـت ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم 
دادخواسـت بـه مراجـع قضایـی ذیصـالح اقـدام و گواهـی تقدیـم دادخواسـت 
تحویـل ثبـت اسـناد نمایـد و ادامه عملیـات ثبتی موکـول به ارائـه حکم نهایی 
مـی باشـد در غیـر اینصـورت متقاضـی بـا ارائه حکـم نهایـی می باشـد در غیر 
اینصـورت متقاضـی بـا ارائـه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت و پـس از انقضای 
مـدت مذکـور و یـا عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیت مـورد تقاضا بر اسـاس 
مدلـول رای وفـق مقـررات صـادر خواهد شـد در هر حـال صدور سـند مالکیت 

مانـع مراجعـه متضـرر به مراجـع قضایی نخواهـد بود. م الـف ۴۱۱۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۵/۱۰/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۰/۲۰ 

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

آگهی وقت رسيدگی

بدینوسیله ۱-آقای یوسف قالیی ۲- خانم اکرم بیگی عامله فرزند محمد حسین 
این  م  ک   7۰8/۱۰7/۹۵ کالسه  پرونده  محتویات  به  توجه  با  المکان  مجهول 
دادگاه متهم هستند به کالهبرداری و فروش مال غیر و توهین فحاشی و تهدید 
شکایت آقایان ۱-علی عسگری فرزند یارولی ۲-محمد علی حسنوند فرزند عباس 
 ۹۵/۱۱/۲۰ تاریخ  در  نامبرده  اتهامی  پرونده  به  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر 
ساعت ۹ مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در 
جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از 
اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه 

در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی .

آگهی 
آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک ۱737۱ فرعی از ۲۰۹۱ اصلی 
واقع در بخش یک خرم آباد آقای علی رضا سپهوند با ارائه دو برگ استشهادیه 
گواهی شده وارده بشماره ۱۱۴/۱/۲۱۱۵۵ مورخ ۱3۹۵/۹/۲۵ اعالم نموده که 
سند مالکیت ششدانگ آپارتمان ۱737۱ فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش 
یک خرم آباد شناسه ثبت دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۵۲۰3۲۵۰۰۱۰۰۵3۲۴ 
بنام علی رضا سپهوند مفقود گردیده لذا به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین 
یا  انجام معامله  تا هر کسی مدعی  قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود  نامه 
وجود سند مالکیت مزبور در نزد خود میباشد از تاریخ نشر آگهی بمدت ۱۰ روز 
اعتراض کتبی خود را به این اداره اعالم در صورت عدم مراجعه و انقضا مدت 

مزبور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی . 

سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
تعیین  نامه  آئین  قانون ۱3  ماده 3  آگهی  موضوع 

تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح 

ذیل: 
۱-پرونده کالسه ۵۱7و رای شماره ۱۰۰۹۶۹۱مورخه 
محسنی  حسین  علی  آقای  تقاضای  ۱3۹۵/8/۲به 
فرزند علی همت نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۱7۲/۰۲متر مربع مجزی شده از پالک 
۲۵ فرعی از ۴ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش  چهار 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
 -۲ پارسیلون  کارگران  تعاونی  شرکت  )رسمی( 

شماره ۱۰۰7۵۹۰مورخه  رای  و  کالسه۵۴۰  پرونده 
۱3۹۵/۶/۱۱ به تقاضای خانم زرنبات محبی  فرزند 
خراسانی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ به 
انضمام ثمنیه عرصه و اعیان یکباب عمارت به مساحت 
۱۹۱/۲۰ متر مربع مجزی شده از پالک ۲۵ فرعی از 
۴ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش  چهار شهرستان 
)رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم 
شرکت تعاونی کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
و محلی  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  صاحبان حقوقی 
تا  الصاق  روستاها  در  آن  بر  عالوه  و  انتشار  آگهی 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 

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

۴۱۴۴۶3
انتشار  تاریخ  اول: ۱3۹۵/۱۰/۴   نوبت  انتشار  تاریخ 

نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۰/۲۰
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی 
ابراهیمی

آگهی مفقودی
ایـران  انتظامـی  شـماره  بـه   ۱3۹۰ مـدل   ۱3۱ سـایپا  سـواری  سـبز  بـرگ 
شاسـی  شـماره  بـه   ۴۴۵۵3۱۹ موتـور  شـماره  بـه  7۱۶ص۱۵   -8۲
3۴۱۲۲۹۰3۹۹۰7۵S بـه نـام اقـدس مرادی اوریمـی مفقود گردیـده از درجه 

اسـت. سـاقط  اعتبـار 
بابل

رای هیئت /نوبت اول

اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۴۰37 
اراضی و ساختمان های  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بشماره  یعقوب  فرزند  کندوانی  احدی  اصغر  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه ۲۵۱3 صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۶۱/۶۵ 
مترمربع پالک ۱ فرعی از ۶۲ اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  است(   جاری  )ملک  اردستانی  آقای/محمد 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.ث/م الف 789  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۰/۰۴ تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۱۹

توضیحات:به دلیل انصراف کارشناس مربوطه کارشناس مجدد تعین شد.
                                    محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

اول/ ۹۵/7/۱8هیات  ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۵۹۰مورخ  رای   شماره  به  پرونده 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
سند رسمی به کالسه پرونده شماره ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵۵8 مستقر در 
امامزاده  خانم   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی  واحد 
شماره  و  شناسنامه  شماره  به    جویبار  اوقاف  اداره  تصدی  به  تقیان   موقوفه 
شناسه ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین عرصه به مساحت 
۴8۶/۲۵متر مربع از پالک فرعی از۱۰اصلی قطعه واقع دربخش7جویبارخریداری 
صورت وقف نامه  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند 
اگهی 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 قضائی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
الف  م.  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

۴۵۰۹۴۵
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

اول/ ۹۵/7/۱8هیات  ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۵۶۹مورخ  رای   شماره  به  پرونده 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی به کالسه پرونده شماره ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵۶۰ مستقر در واحد 
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / خانم موقوفه تقیان  به 
تصدی اداره اوقاف جویبار به   شماره شناسنامه و شماره شناسه ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ 
مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین عرصه به مساحت ۶8۴/۲۵متر مربع از پالک 
فرعی از۱۰اصلی قطعه واقع دربخش7جویبارخریداری صورت وقف نامه  محرز 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  گردیده است. 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  اگهی  انتشاراولین  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 را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و
الف  م.  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 

۴۵۰۹۴7
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

گواهی نشر آگهی 

دادخواست  شرح  به  دیدارقلی  فرزند  رشیدی  قلعه  حاتمی   طال  بی  بی  خانم 
تقدیمی به کالسه ۹۵/۴۶۵ ش ۱ ح اردل درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان دیدارقلی حاتمی قلعه رشیدی ش ش ۲۱۲متولد 
۱3۰۲ سرانجام درتاریخ ۹۵/۰۶/۱۹ دارفانی را بدرود گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱-رقیه حاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹۲۵۲۵۹۹

۲-طلعت حاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹7۱۱۴37
3-آذرحاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹۲۵3۶۵۱

۴-نرگس حاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹۲۵۴۰87
۵-بی بی طال حاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹7۴۵۰8۰

۶-البرزحاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹۲۵3۶۴۱
7-امامقلی حاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹۲۵۴۹8۲
8-فریدون حاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی۴۶8۹7۰۵7۹8  

فریبرزحاتمی رشیدی فرزند دیدارقلی به ش ملی ۴۶8۹7۲۶۹73  -۹
شود  آگهی  نوبت  کثیراالنتشاردریک  ازجراید  دریکی  قانونی  ازتشریفات  پس 
تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یک ماه به شورا ارائه واال گواهی صادرخواهد شد.
قنبری – دبیرشورای حل اختالف شعبه حکمی اردل
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اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/ هیات   ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۶3۹مورخ۹۵/7/۱۹  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
سند رسمی به کالسه پرونده شماره ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲3۶ مستقر در 
واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احداثی  
متقاضی آقای / خانم درویش افرا  به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
جویبار به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ قطعه – واقع در ۲۲ اصلی بخش 
انجام گردیده است  به صورت وقف  مربع خریداری  متر  به مساحت ۵۲/۱۹   7
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی 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 قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/۱۰/۲۰بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   3۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۴۵۰۹۴۶
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/ هیات   ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۶3۲مورخ۹۵/7/۱۹  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
سند رسمی به کالسه پرونده شماره ۱3۹۲۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۱38۱ مستقر در 
واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احداثی  
امور  و  اوقاف  اداره  تصدی  به  انارمرز  رضا  سید  امامزاده  خانم   / آقای  متقاضی 
خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ قطعه – واقع 
در ۱۲ اصلی بخش 7 به مساحت 3۵۵۲/83 متر مربع خریداری به صورت وقف 
انجام گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  اگهی  انتشاراولین  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 را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/۱۰/۲۰بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   3۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۴۵۰۹۴۲
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/ هیات   ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۶۲۴مورخ۹۵/7/۱۹  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
در  ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲3۵مستقر  شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احداثی  
متقاضی آقای / خانم امامزاده قاسم دیوکال الیمون  به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ قطعه – واقع 
در ۲۲ اصلی بخش 7 به مساحت ۴۵۵۹/۴۵متر مربع خریداری به صورت وقف 
انجام گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  اگهی  انتشاراولین  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 را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/۱۰/۲۰بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   3۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۹۵۰۹۴3
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه ۵۶۶۵و رای شماره ۹۵۰۲مورخه ۹۵/7/۲۹به تقاضای آقای مجید 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  کرم  محمد  فرزند  زاده  حسن 
شهرستان  یک  بخش  در  واقع  پالک ۱8۵۴اصلی  از  شده  مجزی  مربع  88متر 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین رشیدی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
ماه  به مدت دو  الصاق  تاریخ  از  و در روستاها  اولین آگهی  نشر  تاریخ  از  دارند 
تسلیم  آباد  امالک شهرستان خرم  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را کتبا  اعتراض خود 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۲7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۰/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۰/۲۰

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

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/دوم  هیات   ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۵7۵مورخ۹۵/7/۱8  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵87 مستقر در واحد 
که  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی 
عرصه آن وقف می باشد  متقاضی آقای / خانم موقوفه کربالئی حمزه و فصل علی 
و شیخ رحمان    به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جویبار به شماره 
به مساحت  اصلی بخش 7  واقع در 8   – ملی ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ قطعه  شناسه 
۲3۱۴/۱۵ متر مربع خریداری به صورت وقف انجام گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی 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 قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/۱۰/۲۰بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   3۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۴۵۰۹۵۱
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/ هیات   ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۶۱۶مورخ۹۵/7/۱۹  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
سند رسمی به کالسه پرونده شماره ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۲3۴ مستقر در 
واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احداثی  
متقاضی آقای / خانم امامزاده عبدا... گل محله   به تصدی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ قطعه – واقع 
در ۲۵ اصلی بخش 7 به مساحت ۱۲3۴/3۰ متر مربع خریداری به صورت وقف 
انجام گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  اگهی  انتشاراولین  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 را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/۱۰/۲۰بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   3۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۴۵۰۹۴۹
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/دوم  هیات   ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶3۲۲مورخ۹۵/7/۱3  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
در  مستقر   ۱3۹۵۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۰۱۵۲ شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی 
واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض یک قطعه زمین با بنای احداثی  
متقاضی آقای / خانم موقوفه فاطمیه سید زین العابدین    به تصدی اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ قطعه 
– واقع در ۲۵ اصلی بخش 7 به مساحت ۲۱۹/۱۲متر مربع خریداری به صورت 
وقف انجام گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند مالکیت  ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی 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 قضائی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح ۹۵/۱۰/۲۰بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   3۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۴۵۰۹۵۰
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴
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اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی تحدید حدود موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین 
فاقدسندرسمی اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  و 

برابر رای شماره ۱3۹۵۶۰3۱۰۰۱۴۰۰۶۵7۹مورخ۹۵/7/۱8 هیات  اول/دوم 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر   ۱3۹۴۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۵3۹ شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی  واحد  در 
احداثی  متقاضی آقای / خانم موقوفه کربالئی عابد  به تصدی اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان جویبار به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۶۶۵۹۱ قطعه 
به  خریداری  مربع  متر   ۱۲8۴/۴۵ مساحت  به   7 بخش  اصلی   8 در  واقع   –
صورت وقف انجام گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
قضائی  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مدت یک 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
ضمنا  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 
به  لذا  آمد  خواهد  ۹۵/۱۰/۲۰بعمل  صبح   8 ساعت  فوق  رقبه  حدود  تحدید 
در  که  مجاورین دعوت می شود  و  مالکین  از  نسبت  قانون   ۱۴ ماده  موجب 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک 
از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل 
از  اظهار شده  با حدود  آنها   ملک  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  نباشد  حاضر 
حقوق  حدود  به  نسبت  که  اشخاص  و  شد  خواهد  تحدید  مجاورین  طرف 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید  از  قائلند میتوانند  برای خود حقی  ارتفاقی 
حدود ظرف مدت 3۰ روز دادخواست واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد 
تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل 

نمایید م. الف ۴۵۰۹۴8
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۹/۲۰تاریخ  انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۰/۴
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دعوت ۲۳ آزادکار به اردوی تیم ملی
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای شرکت در رقابت های بین المللی 
جام تختی و جام جهانی روزهای ۵ تا ۱7 دی ماه در محل خانه کشتی 

شماره یک تهران برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است: 

۵7 کیلوگرم: حسن رحیمی )تهران(، یونس سرمستی )آذربایجان شرقی(، 
امید جاللی بهار )البرز(

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور )مازندران(، پیمان بیابانی )تهران(، ایمان 
صادقی )مازندران(

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری )زنجان(، مهدی یگانه جعفری )مازندران(
7۰ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی )تهران(، حامد رشیدی )کرمانشاه(

7۴ کیلوگرم: حسن یزدانی )مازندران(، پیمان یاراحمدی )لرستان(، بهمن 
تیموری )کرمانشاه(

8۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی )البرز(، مجتبی گلیج و محمدجواد ابراهیمی 
)مازندران(

۹7 کیلوگرم: امیر محمدی )خراسان شمالی(، حسین شهبازی )تهران(، 
عباس طحان )مازندران(

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی )مازندران(، امیررضا امیری )لرستان(، امین 
طاهری )تهران(، یداله محبی )کرمانشاه(

سرمربی: محمد طالیی 
 

سقوط ۷۳ پله ای بانوان فوتبالیست در رنکینگ فیفا 
در آخرین رنکینگ اعالم شده فیفا دختران فوتبالیست ایران 73 پله سقوط 
داشتند.  به گزارش ایسنا، در آخرین رنکینگ اعالم شده فیفا در ماه دسامبر، 
بانوان فوتبالیست ایران با 73 پله سقوط و با ۱۴۱8 امتیاز در رده۱۲7 قرار 
گرفت. تیم های آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، انگلستان، استرالیا، ژاپن، سوئد، 

برزیل و کره شمالی ۱۰ تیم برتر رده بندی فیفا هستند. 
 

سردار آزمون بازیکن برتر روسیه شد 
سردار آزمون بازیکن تیم فوتبال روستوف از طرف اتحادیه فوتبال روسیه در 

جمع پنج فوتبالیست برتر این کشور معرفی شد.
ورزشی  روزنامه  و  برتر  لیگ  مدیریت  فوتبال،  اتحادیه  ایرنا،  گزارش  به 
پرشمارگان »اسپورت اکسپرس« روسیه، سردار آزمون و ۴ بازیکن دیگر را 

به عنوان برترین ها برگزیدند.
براساس یافته های رای گیری عمومی انجام گرفته که دبروز نتیجه آن اعالم 
شد، سردار آزمون یا »مسی ایرانی« در مکان چهارم بازیکنان برتر سال 
۲۰۱۶ روسیه قرار گرفت. در این گزینش چهار گروه مربیان فوتبال و مدیران 

باشگاهها، خبرنگاران و طرفداران تیم ها به بازیکنان رای دادند. 
فتودور اسمولف از کراسنودار، کوئینسی پرومس از اسپارتاک، ایگور اکینفیف 
تیم زسکا، سردار آزمون از روستوف و نیس گلوشاکوف اسپارتاک بازیکنان 

برتر این فهرست هستند. 
روستوف مشهور به کمباینی ها کم بودجه ترین تیم لیگ فوتبال روسیه که 
سردار آزمون را در ترکیب دائمی خود دارد، توانسته با پشت سر گذاشت 
تیم های پرافتخار این کشور برای نخستین بار در تاریخ 8۶ ساله خود افتخار 

نایب قهرمانی را کسب کند. 
بازیکن ایرانی تیم روسی به دلیل بازی های خوب و گلزنی های خود در 
لیگ برتر روسیه و اروپایی مورد توجه ویژه کارشناسان ورزشی و رسانه ای 

این کشور قرار دارد.

ایران بهترین تیم فوتبال آسیا 
در سال ۲01۶ 

در آخرین رده بندی برترین تیم های ملی فوتبال جهان 
در سال ۲۰۱۶، تیم   ملی ایران با یک پله صعود در رده 

بیست و نهم دنیا و برترین تیم آسیا قرار گرفت.
برترین  بندی  رده  فیفا،  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
تیم های ملی دنیا را اعالم کرد و بر این اساس تیم  
 ملی فوتبال ایران با کسب 8۱۴ امتیاز و یک پله صعود 
نسبت به رده بندی ماه گذشته میالدی در رده بیست 

و نهم دنیا قرار گرفت. 
ماه  ایران همچون ۲۵  تیم  که  است  حالی  در  این  

گذشته بهترین تیم آسیا است.
تیم ایران در آخرین رده بندی برترین تیم های ملی 
دنیا در سه سال گذشته نیز رتبه بهترین تیم آسیا را از 
آن خود کرده بود. پس از تیم ایران تیم های ملی کره 
جنوبی، ژاپن، استرالیا و عربستان به ترتیب در رده های 
دوم تا پنجم برترین تیم های آسیایی در سال ۲۰۱۶ 

قرار گرفتند.

پیشنهاد ایران برای ایجاد 
پوشش جدید در کشتی بانوان 

در  کشتی  توسعه  برای  ایران  کشتی  فدراسیون 
شیوه  مسلمان،  بانوان  به خصوص  زنان  میان 
را  متفاوت  پوشش  با  بانوان  کشتی  از  جدیدی 
به   cover- singlet wrestling عنوان  به 

اتحادیه جهانی کشتی پیشنهاد داد.
به گزارش ایسنا، در پیشنهاد ارسالی ایران به اتحادیه 
جهانی کشتی با توجه به این که پوشش کنونی زنان 
باعث شده است قشر زیادی از بانوان نتوانند در این 
رشته حضور داشته باشند، پیشنهاد برگزاری این شیوه 
جدید را با رعایت کامل پوشش به اتحادیه جهانی 

کشتی ارائه داده است.
قرار است این پیشنهاد در نشست آتی کمیسیون سایر 
کشتی های  وابسته به اتحادیه جهانی کشتی که مقر 
آن در استانبول ترکیه است، مطرح شود و فدراسیون 

کشتی ایران در این زمینه ارائه گزارش خواهد کرد.
بخشی از متن پیشنهاد ارسالی فدراسیون ایران به 
نناد اللوویچ، رییس اتحادیه جهانی کشتی به شرح 

زیر است:
خاص  و  متفاوت  شرایط  دلیل  به  زنان  از  بسیاری 
یا مالحظات فرهنگی  فیزیکی نسبت به مردان  و 
خاصی که دارند، عالقمند نیستند در رشته ای فعالیت 

کنند که چنین پوششی دارد.
گرایش های  به  مربوط  فقط  فرهنگی  ممانعت  این 
مذهبی خاص نیست، بلکه این پوشش مورد تایید 
بسیاری از زنان اروپایی و آمریکایی و حتی زنان فعال 
و صاحب مدال المپیک و جهان حال حاضر در کشتی 
بانوان نیز نیست و این عامل می تواند مساله ای بازدارنده 
برای جذب بخش قابل توجهی از زنان دنیا برای حضور 

و فعالیت در رشته کشتی باشد.

خبرخبر

پانزدهم  هفته  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
پیروزی  به  جامگان  سیاه  مقابل  برتر  لیگ 
رسید تا نیم فصل اول شانزدهمین دوره این 

مسابقات را با صدرنشینی به پایان برساند.
پانزدهم  هفته  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
لیگ برتر فوتبال دیروز در ورزشگاه آزادی 
به مصاف سیاه جامگان مشهد رفت که این 
بازی در نهایت با نتیجه 3 بر صفر  به سود 

پرسپولیس به اتمام رسید.
کمال کامیابی نیا )8( ، رامین رضاییان )۱۲( 
پرسپولیس  برای   )۵۱( طارمی  مهدی  و 

گلزنی کردند.
علیرضا  بازی  این  برای  ایوانکوویچ  برانکو 
سیدجالل  ربیع خواه،  محسن  بیرانوند، 
فرشاد حسینی، رامین رضائیان، حسین ماهینی،  مسلمان،  کامیابی نیا، محسن  امیری و کمال  نوراللهی، وحید  احمد  احمدزاده، 

مهدی طارمی را در ترکیب اصلی قرار داد.
بیرانوند بعد از چند هفته دوری از ترکیب 
 ۱۱ جمع  در  مسابقه  این  در  پرسپولیس 
بازیکن قرار گرفت. احمد نوراللهی هافبک 
برای خدمت  نیم فصل  در  پرسپولیس که 
در  است  تراکتورسازی  تیم  عازم  سربازی 
داشت  قرار  اصلی  ترکیب  در  مسابقه  این 
به صورت  و در حضور سیدجالل حسینی 

نمادین بازوبند کاپیتانی را بست.
شد  تعویض  نوراللهی  احمد   8۶ دقیقه  در 
کرد.  ترک  را  زمین  اشکبار  چشمانی  با  و 
بازیکنان پرسپولیس هنگام خروج از زمین 

به این بازیکن دلداری دادند.
پرسپولیس با این پیروزی 3۲ امتیازی شد 

و نیم فصل اول را با قهرمانی به اتمام رساند. 

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

صدرنشینی پرسپولیس در پایان نیم فصل 

عضو تیم ملی کامپوند با بیان این که هدفم 
کسب مدال طالی رقابت های جام جهانی داخل 
سالن است، گفت: امسال به دنبال آن هستم 
که پس از راهیابی به فینال فینالیست های جام 

جهانی داخل سالن، به مدال دست پیدا کنم.
اسماعیل عبادی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با ناکامی خود در مسابقات جام جهانی داخل 
سالن مراکش و تایلند افزود: به خاطر تجربه 
کمی که در رقابت های داخل سالن داریم و 
به دلیل فشردگی مسابقات و زیاد بودن تعداد 
ورزشکاران این رقابت ها نسبت به خارج از سالن، 
از  نیست.  امکان پذیر  راحتی  به  مدال  کسب 
سوی دیگر چون تعداد مدالی که در رقابت های 
جام جهانی داخل سالن توزیع می شود انفرادی 
است، کار را برای کسب مدال سخت می کند. 
به ویژه برای کمانداران ما که برای دومین بار 
است که تجربه حضور در مسابقات جام جهانی 
داخل سالن را پیدا می کنند.  او گفت: هرچند 
در تایلند و مراکش به نتایج قابل قبولی دست 
پیدا نکردیم، اما تصور می کنم نسبت به سال 
گذشته عملکرد بهتری داشتیم. به طوری که 

در تایلند کیان زاد رتبه ششم را کسب کرد و 
من هشتم شدم. بنابراین تصور می کنم با این 
رنگینگ شانس کسب مدال در مرحله سوم 
این رقابتها که بهمن در فرانسه برگزار می شود، 
بیش تر شود.  عبادی اضافه کرد: از آن جا که از 
بین سه مرحله برگزاری این رقابت ها، تنها ۱۶ 
نفر به فینال مسابقات جام جهانی داخل سالن 
که اواخر بهمن در آمریکا برگزار می شود، دعوت 
خواهند شد. تالش خواهم کرد پس از راهیابی 

به فینال به مدال دست پیدا کنم. 
تصور  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
نظر  از  بهتری  وضعیت  فرانسه  در  می کنید 
مدال آوری داشته باشیم، خاطرنشان  کرد: کار 
ما در فرانسه به مراتب سخت تر از مراکش و 
 3۰۰ تنها  گذشته  سال  بود.  خواهد  تایلند 
کماندار در بخش کامپوند مردان شرکت کرده 
بودند. اما به هر صورت سعی خواهم کرد رقابت 
قابل توجهی داشته باشم و رکورد خوبی بزنم. 
این که رقیبان قدرتر از من هستند برای من 
مهم نیست و تالش خواهم کرد تمام تمرکزم 
برای کسب بهترین نتیجه در مرحله سوم باشد. 

عبادی افزود: من معتقدم در تایلند و مراکش 
نیز ما می توانستیم نتیجه بهتری کسب کنیم، 
اما کمبود تجربه و مشکالت روانی سبب شد 
که این امر محقق پیدا نکند و شانسی برای 
راهیابی به مرحله نیمه نهایی و فینال نداشته 
باشیم. بنابراین کمانداران ما از نظر تکنیکی و 
فنی چیزی کم تر از کمانداران برتر دنیا ندارند و 
قطعا در فرانسه با کمی خودباوری می توانیم به 

نتیجه بهتری دست پیدا کنیم. 

ایرانی  تور  رقابت های 
دیروز  بیستون  جام  بانوان 
در  برتر  نفرات  شناخت  با 
استان  صحنه  شهرستان 

کرمانشاه به پایان رسید. 
و  بانوان  ایرانی  تور  اولین 
قهرمانی  با  ملی  رنکینگ 
به  المپیکی  بانوی  اولین 
پایان رسید. در این پیکارها 
اول  چهارشنبه  روز  از  که 
هیات  میزبانی  به  دی ماه 
تنیس روی روی میز استان 

کرمانشاه و شهرستان صحنه در جریان بود، 
تنها  ندا شهسواری  قهرمانی  با  قبل  ساعاتی 
بانوی المپیکی کشورمان به پایان رسید و او 
جایزه بیست میلیون ریالی مسابقات را از آن 

خود کرد.
این مسابقات با حضور  ۴7 نفر از استان های 
استان  از  شهسواری  ندا  شد  برگزار  مختلف 
کرمانشاه در دیدار نهایی با حساب ۴ بر ۲ مقابل 
برتری  به  از خراسان رضوی  اشتری  مهشید 
دست یافت و قهرمان شد. اشتری دوم شد و 
پانزده میلیون ریال جایزه نقدی گرفت. غزاله 
مالطلب از البرز و آنا فیاضیان از استان اصفهان 
کدام  هر  و  ایستادند  مکان سوم  در  مشترکاً 

صاحب ۱۰ میلیون ریال جایزه شدند.
صباصفری از مازندران، فاطمه مختاررضایی از 
مازندران، مریم صامت از گلستان و منصوره 
مرحله  در  شکست  با  اصفهان  از  رضایی 

پنجم  جایگاه  در  مشترکاً  نهایی  یک چهارم 
قرار گرفتند.

کارت تخفیف بیمه ای نیز به هشت نفر برتر 
مسابقات و خانواده های شان اهدا شد.

پوران  خانم  عهده  به  مسابقات  سرداوری 
رحیمی، مسوول هماهنگی داوران فدراسیون و 
از داوران با تجربه و بین المللی کشورمان بود، 
ضمن این که خانم ها زهرا جعفرآبادی و فهیمه 
همراهی  را  رحیمی  کمک  به عنوان  امیریان 

کردند.
صفیه کالنتری، زهرابیرانوند، غزال خوشنودی، 
یارمرادی،  فلورا  سلیمی،  گلناز  عرجون،  آرزو 
نسرین ولیدی، پروانه کرمی و سمیرا مرادی کار 

قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.
فاطمه  با حضور دکتر  توزیع جوایز  مراسم 
تیم های  سرمربی  و  رییس  نایب  کیوانی، 
استان  هیات  مسووالن  و  بانوان  ملی 

کرمانشاه برگزار شد. 

بانوی المپیکی نخستین قهرمان تور ایرانی پینگ پنگ  عبادی: هدفم کسب مدال فینال رقابت های داخل سالن است 
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براي اولین بار در کرج صورت گرفت؛

احیاي چاه آب شرب با روش 
جدید

احیاي چاه آب شرب با روش جدید »هیدروپالس« 
براي اولین بار در کرج اجرا شد.

آبفاي  برداري  بهره  معاون  صالحي  قاسم  مهندس 
گذشت  اثر  در  داشت:  بیان  خصوص  این  در  البرز 
جدار  لوله  شیارهاي  در  ماسه  و  رسوب شن  زمان، 
چاه و همچنین ذرات ریز زنگ آهن در پشت جدار و 
مشبک چاه موجب کاهش آبدهي و افت شدید سطح 
دینامیک آب مي شود. گاهي اوقات نیز در زمان شست 
و شوي اولیه چاه ممکن است گل بنتونیت که در زمان 
حفاري استفاده مي شود، به طور کامل شسته و دفع 
نشده باشد و همین موضوع موجب کاهش آبدهي چاه 
شود.وي افزود: روش هیدروپالس توسط یک شرکت 
آلماني براي احیاي چاه شماره ۲8 آبفاي کرج به طور 
آزمایشي به کار گرفته شد. در این روش پالس هاي 
متناوب از گاز نیتروژن به داخل چاه تزریق شد تا 

پدیده کاویتاسیون انجام شود.
وي اذعان داشت: در این عملیات آبدهي چاه ۱7 لیتر 
بر ثانیه معادل ۹۰ درصد افزایش داشته است. )از ۱۹ 

به 3۶  لیتر بر ثانیه رسید(.
مهندس صالحي تصریح کرد: با این روش براي احیاي 
هر چاه حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه صرف مي شود 
و این در حالیست که حفر یک چاه جدید حداقل به 

3۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

اصالح شبکه و انشعابات فاضالب 
در منطقه بنی هاشم

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا 
اهواز، پروژه اصالح شبکه فاضالب به همراه انشعابات 
تا  واقع در حد فاصل سروش  آن در  خیابان های 

بازارچه حضرت زینب )س( در حال اجرا است.
در حال حاضر 3۰۰ متر خط لوله به قطر ۴۰۰ میلی 
متر در خیابان شهید دهقان در این منطقه اجرا شده 
است و به همین متراژ و به قطر ۶۰۰ میلی متر نیز در 
خیابان اصلی بنی هاشم حد فاصل خیابان های زینب 

تا سروش انجام خواهد شد.
اجرای ۵۰۰ متر خط3۱۵ میلی متر  گفتنی است 
تا  زینب  های  خیابان  فاصل  حد  برای  فشار  تحت 

فراهانی نیز در دستور کار این پروژه قرار دارد.
با توجه به اینکه بازارچه این منطقه به صورت کامال 
لذا عالوه  قرار دارد  برروی شبکه فاضالب  و  سنتی 
بر اینکه پسماندهای مرغ و ماهی و میوه را به درون 
شبکه ریخته اجرای عملیات های شبکه فاضالب در 
منطقه را دچار خلل می نمایند.ساماندهی این بازارچه 
و جلوگیری از تخلیه پسماندها در شبکه فاضالب می 
تواند نقش موثری در عدم گرفتگی و سرریز فاضالب 

در خیابان های اطراف آن داشته باشد.

شهرداری اصفهان هرهفته چند افتتاح؛
افتتاح فرهنگ سرا در منطقه 14،گامی دیگر 

در رفع محرومیت زدایی

شیرانی-اصفهان؛ شهرداراصفهان  در چهل و دومین برنامه از سری 
برنامه های  »هر هفته با چند افتتاح« که باز هم در منطقه کم 
برخوردار۱۴انجام شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قطار 
بهره برداری از پروژه های عمرانی شهر اصفهان دوباره به ایستگاه 
چهاردهم رسید، اظهار داشت: امروز پروژه های فرهنگی، ورزشی 
و عمرانی در این منطقه با اعتبار ۹ میلیارد تومان به بهره برداری 

رسیده است.
سرای  فرهنگ  شامل  که  هایی   پروژه  از  افتتاحیه  این  در 
انتظار،بوستان وزمین ورزشی روبازدر خیابان ایت ا... غفاری،احداث 
عاشق  روبازدرخیابان  ورزشی  اصفهانی،زمین  عاشق  امتدادخیابان 
اصفهانی واحداث خیابان ۱۴متری در این منطقه بود، بازدید شد.

مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه فرهنگسرای انتظار در زمینی به 
مساحت 8۰۰ متر و در دو طبقه به بهره برداری رسیده است، ابراز 
خیابان  ادامه  کنار  در  روباز  ورزشی  زمین های  و  بوستان  داشت: 
عاشق اصفهانی از دیگر پروژه های افتتاح شده در این برنامه است.
برنامه های  از  روباز  ورزشی  زمین های  احداث  اینکه  بیان  با  وی 
این مهم در منطقه ۱۴ تحقق  اضافه کرد:  بوده است،  شهرداری 

یاقته است.
شهردار  با اشار ه به همت واالی شهرداران مناطق در اصفهان در 
حوزه کاهش محرومیت ها در مناطق مختلف شهرداری افزود: در 
حال حاضر می توان گفت چهره محرومیت از برخی از محالت شهر 

اصفهان زدوده شده است.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر فعالیت های شهرداری 
کرد:  تصریح  نمی شود،  عمرانی  پروژه های  به  محدود  اصفهان 
برگزاری برنامه های فرهنگی به ویژه در محالت محروم نیز زمینه 

رضایت شهروندان را فراهم ساخته است.
قارنه  به  زندان مرکزی شهر  انتقال  از  اصفهان  شهردارکالن شهر 
افزود: همچنین ورود بخش خصوصی  درشرق اصفهان خبرداد و 
برای اجرای این طرح امری ضروری است و باید همکاری سه جانبه 
بین زندان، شهرداری و بخش خصوصی برای این امر اتفاق بیفتد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان زمانی 
محروم ترین منطقه اصفهان بود، بیان داشت: این در حالی است 
که با اجرای پروژه ای محرومیت زدایی طی دو سال گذشته فضایی 

با نشاط و پرتحرک در این منطقه ایجاد شده است.
راه اندازی  و  ترافیکی  چهارم  رینگ  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توسعه  و  پیشرفت  شاهد  می توان  اصفهان  شهر  تشریفاتی  درگاه 
اصفهان   سازی شهر  زنده  باز  در  کرد:  اضافه  بود،   ۱۴ منطقه  در 
یافت.شهردار  ارتقا خواهد  وضعیت منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
اصفهان با بیان اینکه ساماندهی مشاغل مزاحم در طول یک سال 
گذشته در شهر اصفهان دوره های طالیی خود را طی کرده است، 
و خشکبار  آجیل  بازار  و  گیاه  و  بازار گل  کلنگ زنی  داشت:  ابراز 
مرکز  بزرگ ترین  نزدیک  آینده ای  در  و  است  انجام شده  تاکنون 

تولیدات چوبی اصفهان و کشور در این شهر راه اندازی می شود.

خبر خبر

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
شرکت تعاونی توسعه روستایی کوشک باال )شهرناز(

به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی فوق العاده این شرکت ساعت 15 روز چهارشنبه 
مورخ 95/10/22 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 پنجشنبه 95/10/16 و جمعه 95/10/17 
از ساعت 17 الی 20 عصر به محل شرکت تعاونی واقع در کرج خیابان درختی- ساختمان ماه- واحد 11 وکالتنامه 

ها فقط با  امضا نماینده هیئت مدیره و بازرس و مهر تعاونی معتبر می باشد.
3-این مجمع با حضور هر تعداد اعضاء رسمیت خواهد یافت.

دستور جلسه:1-طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید براساس آخرین اصالحات قانون بخش تعاون
2-طرح و تصویب و تغییر ماده )4( اساسنامه )حوزه عملیات تعاونی(

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی 
پالک  آپارتمان  ششدانگ  مالکیت  سند  فقدان  آگهی 
۱737۰ فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد 
آقای علی رضا سپهوند با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی 
مورخ ۱3۹۵/۹/۲۵  بشماره ۱۱۴/۱/۲۱۱۵۵  وارده  شده 
اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان ۱737۰ 
فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد شناسه 
ثبت دفتر امالک الکترونیکی ۱3۹۵۲۰3۲۵۰۰۱۰۰۵3۲۶ 
بنام علی رضا سپهوند مفقود گردیده لذا به استناد تبصره 
یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی می 
شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت 
مزبور در نزد خود میباشد از تاریخ نشر آگهی بمدت ۱۰ 
روز اعتراض کتبی خود را به این اداره اعالم در صورت عدم 
مراجعه و انقضامدت مزبور نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد. 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد 
علی ابراهیمی . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
لرستان

تعیین  نامه  آئین  قانون ۱3  ماده 3  موضوع  آگهی  
تکلیف 

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر 
آباد  خرم  امالک شهرستان  و  اسناد  ثبت  اداره  در 

بشرح ذیل: 
۱-پرونده کالسه ۱۹۶8و رای شماره 8۹8۶مورخه 
بیرانوند  صفر  جعفر  آقای  تقاضای  به   ۹۵/۶/8
عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  نورمراد  فرزند 
از  شده  مجزی  مربع  ۱3۵/۹8متر  مساحت  به 

پالک  ۴۱اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم 
اولیه )رسمی( سید  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی 
شیر خدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
و  انتشار  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
برابر  و  دارند  تسلیم  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 

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

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۴۶۲
انتشار  تاریخ   ۱3۹۵/۱۰/۴ اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 

نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۰/۲۰ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد 
علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
۱-پرونده کالسه ۵78۲ و رای شماره 838۱مورخه ۹۵/7/۱به تقاضای کرم خدا 
مساحت ۲7۶/8۰  به  عمارت  یکباب  به ششدانگ  نسبت  کرمرضا  فرزند  دلفان 
متر مربع مجزی شده از پالک  ۹فرعی  3/۱ اصلی واقع در بخش۴ شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( احمد علی سبزی دره گرمی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
ماه  به مدت دو  الصاق  تاریخ  از  و در روستاها  اولین آگهی  نشر  تاریخ  از  دارند 
تسلیم  آباد  امالک شهرستان خرم  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را کتبا  اعتراض خود 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۲۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱۰/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۰/۲۰

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

دادنامه

نشانی کردستان- سنندج  به  احمد  فرزند  واصع محمدی کرجو  آقای  خواهان: 
محله غفور خیابان صادق پالک پ ۹ 

خوانده: آقای محمد مسروری فرزند هاشم به نشانی کردستان – سنندج مجهول 
المکان 

خواسته: مطالبه وجه چک 
گردشکار: به تاریخ ۹۵/8/۱۱ در وقت فوق العاده پرونده پیوست به کالسه فوق 
تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید:
رای دادگاه- در خصوص دعوای آقای واصح محمد کرجو به طرفیت آقای محمد 
مسروری به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان به استناد 3 فقره چک 
به شماره ۶۹۵۴۵۵-۹۴/۱/۱8 و ۶۹۵۴۴8-۹3/۴/۱۵و۶۹۵۴۴7-۹3/3/۱۵ عهده 
بانک رفاه کارگران با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضای 
توجه  با  و  گردیده  گواهی  نیز  مربوطه  بانک  توسط  که  چک  ذیل  در  خوانده 
از  مذکور  امضای  اینکه  به  نظر  و  خواهان  ید  در  دعوا  مستند  چک  وجود  به 
تعرض مصون مانده و خوانده دلیلی به پرداخت مافی الذمه خود ارایه نداده لذا 
دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص و دادگاه به استناد مواد 3۱3 و 3۲۰ 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد۵۱۵ و ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/۰۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ چکها 
بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزیدر حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
حکم صادره غیابی بوده که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان کردستان می باشد.م الف: 3۶۹8                    
 رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
۱-پرونده کالسه ۵۹۲۵و رای شماره ۱۰8۹۹ مورخه۹۵/8/۲۹ به تقاضای شهر 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  محمد  فرزند  میخک  بانو 
واقع در بخش دو  اصلی  از ۴۱  از  ۲۲۰ فرعی  ۱۴8/۶۶متر مربع مجزی شده 
سیروس  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان 
والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۱۰/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۱۰/۲۰

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 

آقای  تقاضای  به  ۱-پرونده کالسه ۱3۴و رای شماره ۵33۶مورخه ۹۵/۰۴/3۱ 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  رضا  سید  فرزند  قلندری  آهو  موسوس  کاظم  سید 
  38 فرعی   ۵۰7 پالک   از  شده  مجزی  مربع  ۲8۰/7۰متر  مساحت  به  عمارت 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  ۲شهرستان  بخش  در  واقع  اصلی 
)رسمی( آقای عزت اله فریدونی زاده ۲- پرونده کالسه 7۱۶و رای شماره ۲733 
نورعلی نسبت  نیا فرزند  آقای عین شا رفیعی  تقاضای  به  مورخه ۱3۹۵/3/۱۱ 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱78/۱۹متر مربع مجزی شده از پالک  
8فرعی ۴3 اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقا / خانم فرضی بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  اشخاص 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۴۴۶۰

تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۵/۱۰/۴  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱3۹۵/۱۰/۲۰ 
آگهی احضار متهم رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

در پرونده کالسه ۹3۰۹۹8۶۶۱7۰۰33۲ در خصوص شکایت موسسه کارسازان 
اتهام  به  آینده )در حال تسویه ( علیه آقای علی راستگو فرزند محمد حسین 
از سند مجعول 3-جعل  نامشروع ۲-جعل و استفاده  از طریق  ۱-تحصیل مال 
رایانه ای - به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجوبز ماده ۱7۴ 
تا ظرف 3۰  آگهی  روزنامه  مراتب در  آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  قانون 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  چهارم  شعبه  در  آگهی  نشر  تاریخ  از  روز 
خرم آباد واقع در گلدشت شرقی –خیابان ایران زمین –نرسیده به میدان آرش 
کمانگیر دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – اصغر مرادیان.

اگهی احضار متهم
نظر به اینکه حمید اردویی فرزند محمدرضا اتهام سرقت گوشی همراه که طی 
شماره پرونده کالسه ۹۴۰۹۴۹ از سوی این شعبه تحت تعقیب میباشد و ابالغ 
اجرای  در  لذا  نبوده  مقدور  وی  اقامت  محل  نبودن  مشخص  بواسطه  احضاریه 
یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۱۵۵ ماده 
ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری بهشهر جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر در صورت عدم حضور مهلت مقرر اقدام مقتضی معمول خواهد 

شد.م الف- ۹۵۰7۲۰      
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهشهر- کریمی زاد 

صندلی  روی  بر  نشستن  قائم شهر  شهردار 
را نعمت  ریاست در نظام جمهوری اسالمی 
برشمرد و گفت: این ِسَمت امانتی در دست 
شهردار  به عنوان  که  روزی  تا  و  است  من 
که  می دهم  اخالقی  قول  می کنم،  خدمت 
شهر  وضعیت  بهبود  برای  و  نکنم  خیانت 
تالش  شهر  شورای  اعضای  تمامی  کمک  با 

کنیم.
عنوان  به  مراسم  این  در  قائم شهر  شهردار 
میزبان با بیان اینکه پیامبر گرامی اسالم در 
با  و  گشود  جهان  به  چشم  االول  ربیع   ۱7
وجودش عالمی را از جهل و گمراهی نجات 
پیام آور  تا  ایشان آمدند  اظهار کرد:  بخشید، 
عشق و دوستی در دنیا شوند و زمینیان را 

به عرش ببرند.

رضا رحیمی افزود: برگزاری جشن ها می تواند 
ارمغان آورد و  به  برای مردم شهر  را  شادی 

فضای هم دلی و هم افزایی را ایجاد کند.
وی تصریح کرد: از همه همکارانم که در طول 
و در سه شیفت  بودند  ماه در کنارم  این ۶ 
کاری برای توسعه و پیش برد اهداف مدیریت 

شهری فعالیت کردند، تشکر می کنم.
صندلی  روی  بر  نشستن  قائم شهر  شهردار 
را نعمت  ریاست در نظام جمهوری اسالمی 
برشمرد و گفت: این ِسَمت امانتی در دست 
شهردار  به عنوان  که  روزی  تا  و  است  من 
که  می دهم  اخالقی  قول  می کنم،  خدمت 
شهر  وضعیت  بهبود  برای  و  نکنم  خیانت 
تالش  شهر  شورای  اعضای  تمامی  کمک  با 

کنیم.

مراسم  این  در  است،  گفتنی 
حلقه ای  مرد  رضایی،  میالد  از 
راه  رکورد  توانست  که  ایران 
خود  نام  به  را  حلقه  با  رفتن 
نفیس  جوایز  اهدا  با  کند  ثبت 
توسط شهرداری و شورای شهر 

تجلیل شد.
این  جذاب  و  جالب  نکات  از 

برنامه می توان به اجرای آتش بازی، موسیقی 
غیره  و  مولودی خوانی  بومی،  و  محلی  زنده 
اشاره کرد که مورد توجه همگان قرار گرفت 

و در فضایی به دور از حاشیه برگزار شد.
همچنین ایستگاه صلواتی در کنار این مراسم 
پذیرای  شیرینی  و  چای  با  و  بود  شده  برپا 

شهروندان و حضار بود.

سردی  نسبتاً  هوای  در  مراسم  این  اگرچه 
و  شور  مردم  گرم  حضور  ولی  شد  برگزار 

هیجان خاصی به فضا بخشیده بود.
شهرستان  جمعه  امام  معلمی  آیت ا... 
مرد  اسالمی شهر،  اعضای شورای  قائم شهر، 
حلقه ای ایران و جمع زیادی از مردم در این 

جشن حضور داشتند.

استان  گاز  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
بختیاري دوره  آموزشي۲۰۱۵-  چهار محال و 
۹۰۰۱ISO ویژه ممیزین  داخلي  شرکت گاز 
استان در آذرماه سال جاري در سالن آموزش 

شرکت گاز استان  برگزار گردید.
آموزش شرکت  واحد  )رئیس  پور  حبیب  خانم 
پیشرو  سازمان  که  این  بیان  با   ) استان  گاز 
هاي  مولفه  و  شاخصها  براساس  بایستي  مي 
به  رسیدن  راه  در  و  کند  حرکت  استاندارد، 
سیستمهاي  استقرار  به  نسبت  باید  اهداف 
برگزاري  از  باشد، هدف  مدیریت کیفیت کوشا 
این دوره آموزشي را  آشنایي شرکت کنندگان 
مدیریت  استاندارد  الزامات  و  جدید  ویرایش  با 
آشنایي  همچنین  و   ۲۰۱۵ ویرایش  با  کیفیت 
با لزوم استقرار سیستم مدیریت کیفیت عنوان 
کرد .حبیب پور ادامه داد : در این دوره آموزشي 

گرایي  فرایند  و  فرایند  مفاهیم  با  کارکنان 
،بازرسي و فرایند بهبود مستمر کیفیت ،تشریح 
الزامات استاندارد۹۰۰۱ISO   و تغییرات ایجاد 
شده نسبت به نسخ قبلي و همچنین هفت اصل 
شدند. آشنا  دمینگ  چرخه  و  کیفي  مدیریت 

استاندارد  ارتباط  دوره  این  در  که  این  ضمن 
همراه  به  استانداردها  سایر  با   ISO۹۰۰۱
استاندارد  بندهاي  کلیه  در  ریسک  مدیریت 

تشریح گردید.
 در پایان رئیس واحد آموزش شرکت گاز استان 
گفت: در این دوره آموزشي  به تعداد ۲۱ نفر از 
کارشناسان و ممیزین داخلي سازمان به مدت 
مجموع  در  و  گردید   ارائه  آموزش  ساعت   ۱۶
تعداد 33۶ نفر ساعت آموزش جهت این دوره 
در کارنامه واحد آموزش شرکت گاز استان ثبت 

گردید.  

 2015-9001 ISO برگزاري دوره آموزشي

 در شرکت گاز چهار محال و بختیاري

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
هوشمند  دوربین   ۳۷ گفت:  بوشهر  استان 
اختصاص  بوشهر  استان  به  سرعت  کنترل 
یافت تا این استان تنها استانی باشد تا تمامی 
نظارت  پوشش  تحت  آن  شریانی  راه های 
بیان  با  کنترل شود. حمیدرضا علم  هوشمند 
و  اقتصادی  شاهرگ  عنوان  به  راه ها  اینکه 
حمل و نقل به عنوان تسهیل کننده مبادالت 
محسوب  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
می شوند اظهار داشت: هیچ منطقه و کشوری 
بدون داشتن راه و حمل و نقل ایمن و توسعه 
یافته به توسعه پایدار و سامان اقتصادی الزم 
نمی رسد.وی با اشاره به وجود 4 هزار و ۳91 
کیلومتر راه در استان بوشهر خاطر نشان کرد: 
بزرگراه،  کیلومتر   628 دارای  بوشهر  استان 
راه  کیلومتر   848 اصلی،  راه  کیلومتر   608
فرعی و 2 هزار و 24۷ کیلومتر راه روستایی 
نقل  و  حمل  و  راهداری  است.مدیرکل 
جاده ای استان بوشهر با اشاره به اینکه استان 
است  در کشور  راه  ایمن ترین  دارای  بوشهر 
ناوگان  جوان ترین  دارای  استان  این  افزود: 
است.علم،  سال   5 عمر  میانگین  با  اتوبوسی 
اینکه استان بوشهر دارای زیرساخت  بیان  با 
گفت:  است  مسافر  و  کاال  حوزه  در  الزم 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و پوشش و 
تجهیز همه محورهای ارتباطی به سامانه های 
قابل  مزیت های  جمله  از  هوشمند  نظارت 
توجه حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان بوشهر است.
راهداری  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بوشهر  استان  در  موثری  و  مهم  اقدامات 
انجام شده خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات 
توسعه،  اخیر  یکسال  در  راهداری  ارزشمند 
راههای  نگه داری  و  حفظ  راه ها،  تعریض 
آماده  و  روستایی  راههای  توسعه  شریانی، 

سازی تونل ها و پل ها است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
روکش  اینکه  به  اشاره  با  بوشهر  استان 
از  شهری  برون  معابر  از  بسیاری  آسفالت 
خط کشی  کرد:  تصریح  است  اقدامات  دیگر 
راهها، هدایت جریان ترافیک، نصب عالئم و 
حضور همیشگی در کنار راهها برای خدمات 
برنامه ها  دیگر  از  دیدگان  حادثه  به  رسانی 
از تجهیز مرکز  در یکسال گذشته است.علم 
مدیریت راهها به سامانه جدید دوربین کنترل 
کنترل  هوشمند خبرداد و گفت: ۳۷ دوربین 
سرعت هوشمند از محل 500 دستگاه طرح 
جاده ای  سرعت  کنترل  هوشمند  یکپارچه 

کشور به استان بوشهر اختصاص یافت.
کنترل  دوربین های  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
سرعت جاده ای استان بوشهر به 52 دوربین 
هوشمند  دوربین   ۳۷ افزود:  می یابد  افزایش 
اختصاص  بوشهر  استان  به  سرعت  کنترل 
یافت تا این استان تنها استانی باشد تا تمامی 
نظارت  پوشش  تحت  آن  شریانی  راه های 

هوشمند کنترل شود.

مدیر کل راهداری استان بوشهر:

کنترل راه های شریانی استان بوشهربا نظارت هوشمند

در جشن وحدت قائم شهر مطرح شد:

قول اخالقی شهردار؛ بهبود وضعیت شهر

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی کانون صنفی معلمان البرز
به اطالع کلیه همکاران فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش استان البرز می رساند به استناد نامه شماره   12597 تاریخ  

1395/2/6وزارت کشور مجمع عمومی این کانون در تاریخ 1395/10/27 ساعت 16تا 19برگزار می شود. 
موضوع جلسه مجمع:

1-استماع گزارش هیات موسس          2-تعیین حق عضویت            3-انتخاب هیات مدیره و نحوه عضویت 
همکاران عالقمند واجد شرایط عضویت در هیات مدیره کانون می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا 15 دی ماه برای 
ثبت نام همه روزه  به استثنای جمعه ها از ساعت 17تا 19به مرکز مشاوره رازی واقع در بلوار ماهان طبقه دوم مراجعه 

نمایند. 
آدرس مکان برگزاری مجمع :کانون امام علی جنب اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

تلفن تماس :09125809513   زمانی                        09125644924محمدی                  09196403144 نظری
هیات موسس کانون صنفی معلمان البرز
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متن آگهی

به  محمدی  مهدی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جهانبین  حسین  خواهان 
خواسته الزام به تنظیم سندخودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرکرد 
نموده که جهت رسیدگی به شوراهای حل اختالف شماره ۵ شهرکرد واقع در 
مجتمع شوراهای   – دادگستری شهرستان شهرکرد   – کاشانی  – خ  شهرکرد 
حل اختالف شهرکرد ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹838۴۴۵۰۰۲7۲ ثبت گردیده 
به  است  شده  تعیین   ۹/3۰ وساعت   ۱3۹۵/۱۱/۴ آن  رسیدگی  وقت  که  است 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  االمکان  مجهول  علت 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده پس از 
نشرآگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
رسیدگی  فوق جهت  مقرر  دروقت  و  رادریافت  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه 

حاضرگردد.
شعبه 5 شورای حل اختالف شهرکرد 

آگهی احضار متهم

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اردبیل  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
کالسه  پرونده  در   ۱3۹۵/8/۹ مورخ   )۹۵۱۰۴3۰۴۰۰3۰۴3۴۴(
جرح  و  ایراد ضرب  اتهام  به  بدری  فرید  متهم  برای   ۹۵۰۹۹8۰۴۰۰۵۰۰۱۵۰
تقاضای  نگهدار  جهانبخش  موضوع شکایت  فحاشی  طریق  از  توهین  و  عمدی 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اردبیل ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه ۱3۹۵/۱۱/3 ساعت ۹:۰۰ تعیین گردیده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
۱7۴ و ۴۰۶ 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 به عمل خواهد آمد.
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهرستان اردبیل- منصور هراسی

متن آگهی

کالسه۹۵۰۹۹8۶۱۴۱۲۰۰۲۹۵)بایگانی۹۵۰3۰۰( پرونده  حسب  اینکه  نظربه 
دعوی خانم زینب فرحانی امین فرزندنعیم به طرفیت آقای مهدی مجردسیوکی 
المکان  مجهول  به  باتوجه  صادرگردیده  داوری  امربه  قرارارجاع  فرزندحسین 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  دستورماده73قانون  حسب  خوانده  بودن 
از  انتشارآگهی دریکی  ازطریق  نوبت  ابالغ داوریک  وانقالب درامورمدنی مراتب 
جرایدکثیراالنتشاردرج ومنتشرمی گرددبه خوانده ابالغ می گرددظرف یک هفته 
ازتاریخ نشرآگهی جهت معرفی داوربه شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهرمراجعه 

درغیراین صورت مراتب قانونی اعمال می گردد.    شماره م.الف)۹/8۹8(
محمودمقدس نژاد-مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

آگهی حصروراثت

پدراردشیربشناسنامه۱8۹۰3۶8۶۰۱صادره  نام  آقای/بانوشیداکاظمی 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازشادگان 
ازشادگان  بشناسنامه۵۶صادره  اردشیرکاظمی  مرحوم  پدرش  که  داده 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  اش  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۱3۹۵/۴/۱8درشادگان 
بشناسنامه۱8۹۰۶۶۹3۵۰متولد۵/۱۹/ فوق.۲-امیرحسین  بامشخصات  متقاضی 

۱383صادره شادگان3-زینب بشناسنامه۱8۹۰۴۴38۱۶متولد۱377/۲/7صادره 
شادگان شهرت همگی کاظمی)فرزندان متوفی(۴-شیرین کاظمی بشناسنامه۹8
والغیر. شادگان)همسرمتوفی(  متولد۱3۵3/۹/۲۵وکدملی۱8۹۹۴۲۵73۱صادره 

اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

آگهی احضار متهم 

آقای دوستعلی رشیانی   فرزند حتجی مراد نظر نظر به اینکه   در پرونده کالسه 
3/۹3۱۲۹۴د این شعبه به اتهام سرقت گوشی از طرف این دادسرا  تحت تعقیب 
آیین دادرسی دادگاههای  قانون  ماده ۱7۴  اساس  بر  این وسیله  به  دارید  قرار 
عمومی و انقالب در امور کیفری  به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت 

مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود م. الف۹۵/887
دادیار شعبه سوم  دادسرای عمومی و انقالب تنکابن 

ابالغ 

آقای سید محسن مظلوم سراجی علیه متهم آرش چاره سازان فرزند پرویز به 
اتهام سرقت تقدیم دادسرای عمومی شهرستان جویبار نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۰۱  دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار ۱۰۱ جزایی سابق ارجاع و به 
کالسه ۱۰۱/۹۵۰۶8۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۱/۱3 و ساعت 
۱۰:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی 
و به تجویز ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف ۱۰۱۶ 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی سابق – سید کاظم 

مهدی زاده 

آگهی احضار متهم
دادیاری  نهم  شعبه   ۹۴۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰87۴۱ شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقایان ۱-فیروز دریکوند )خیراله 
( فرزند یوسف علی ۲-سجاد دریکوند فرزند یوسف علی 3-یعقوب بازگیر فرزند 
تحت  تخریب  و  تیراندازی  اتهام  به  جهانگیر  فرزند  بیرانوند  ۴-کیومرث  پرویز 
ماده  تجویز   به  و  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  باشد  باشد  تعقیب می 
۱7۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیارشعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور 

آگهی وقت رسيدگی 

بدینوسیله ۱-آقای عامر هاشمی فرزند علی محمد ۲-خانم معصومه دارایی فرزند 
عظیم فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده کالسه ۶7۵/۱۰7/۹۵ ک 
م این دادگاه متهم هستند به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت 
آقای کمال آذر طوس نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی نامبردگان 
در تاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۹ مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه 
انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم  اتهام  از  دادگاه حضور و 

حضور نامبرده در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
متن آگهی دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مصطفی سهرابی. 

احتراما نظر به خواسته آقای محمد علی احمدی فرزند غالم علی دارنده کدملی 
شماره ۴۰7۰۴۰۲۹۹3 مندرج در پرونده کالسه ۹۱۰۰۴8۶ به طرفیت خوانده 
آقای علی یاراحمدی فرزند غالم مبنی بر مطالبه طلب نزد این شعبه شورای حل 
اختالف شهید مطهری شعبه آبفا واقع در سه راهی اسد آبادی جنب بانک ملی 
مفتوح و مطرح رسیدگی میباشد با توجه به عدم وجود آدرس دقیق خوانده لذا 

مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضور ارسال میگردد. 
رئیس شعبه آبفا شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( خرم آباد – مرضیه 
سلیمانی .

مفقودی

رنگ  به   ۲۰۱۱ مدل  وراکروز  هیوندای  سواری  خودروی  کمپانی  سند   
سفید روغنی به شماره انتظامی ۹7۵ه۱3 ایران 7۲ با شماره موتور  

KMHNU8۱CDBU۱8۱۱۵۶به  شاسی  شماره  G۶DABA7۴787۰و 
مالکیت علیرضا شفیعی آستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

نکا 

آگهی مفقودی   

سندکپانی و برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو پارس رنگ خاکستری –متالیک 
مدل ۱38۵به شماره موتور ۱۲۴8۵۱۹۲۴۴7 به شماره شاسی ۱۹383۰۱۶ به 
شماره انتظامی 3۱-ایران ۶۹۴ ب ۹۱ بنام مرتضی پاپی نیائی فرد فرزند صید 

احمد به کدملی ۴۰7۱73۶7۵۵ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
لرستان – خرم آباد 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 83 با شماره شهربانی ۵۹۱ص۶۲ ایران 8۲ با شماره موتور 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   s۱۴۱۲۲83۴۱8۰۵۱ ۰۱۰۴۰۹۵۱و شماره شاسی

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی

 ۵8 د  شهربانی ۵۴8-77  شماره  مدل ۱3۹۱  سایپا  سواری  ماشین  سبز  برگ 
پوریا  سید  بنام   ۱۴۱۲۲۹۱۰8۲۰۶3 شاسی  شماره   ۴۵۶۴8۴۹ موتور  شماره 

قریشی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 83 با شماره شهربانی ۱۶3ج۲8 ایران 8۲ با شماره موتور 
درجه  از  و  گردیده  s۱۴۱۲۲83۴۲۰۵۶۶مفقود  شاسی  شماره  ۰۱۰۴۴۴3۲و 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی 

برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل ۱38۲ به شماره انتظامی ایران ۴۲-8۹۴و۱3 
و به شماره موتور ۲۱3777 و به شماره شاسی D۱۲877 به نام محسن و محمد 

علی سارانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
ایران ۶3-۴۹۹ه ۶8 به  انتظامی  برگ سبز وانت نیسان مدل ۱3۹۱ به شماره 
شماره موتور ۶۲۵۴۵3 به شماره شاسی NAZPL 3۴۱۲3۵TBP۱۴۰ به نام 

ارشیا خلیلی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شماره  به   ۱3۹۰ مدل   ۱3۱  SX سایپا  سواری  سبز  برگ  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به   ۴۲7۵۱88 موتور  شماره  به  8۲-۱۵3ج۲۲  ایران  انتظامی 
از  گردیده  مفقود  کروئی  هاشمی  سید حسین  نام  به    3۴۱۲۲۹۰۹738۱3S

بابلدرجه اعتبار ساقط است.

امضای 10 میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی 
در نیمه نخست ۲01۷ 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: پیش بینی می کنیم در نیمه 
نخست سال ۲۰۱7 میالدی حدود ۱۰ میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی 
و گازی در قالب 3 یا ۴ قرارداد با شرکت های خارجی و داخلی به امضا 
برسانیم.  علی کاردر اظهار داشت: میادین بزرگ، متوسط و کوچک نفتی و 
گازی کشور برای توسعه و امضای قراردادها اولویت بندی شده اند و فهرست 

میادین اولویت دار تهیه شده است.
وی افزود: مطمئناً میادین مشترک در فهرست اولویت ها باالتر از میادین 
مستقل قرار دارند و میادینی چون آزادگان جنوبی، یادآوران، فرزاد A، فرزاد 
B  و الیه نفتی پارس جنوبی بیشتر از میادین دیگر، محور مذاکرات بین 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های داخلی و خارجی متقاضی سرمایه 

گذاری در توسعه میادین نفتی و گازی کشور بوده اند.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه »در ماههای ابتدایی سال ۲۰۱7 نخستین 
مناقصه بین المللی نفتی ایران برای واگذاری توسعه یکی از میادین اولویت 
دار نفتی برگزار می شود«، گفت: به احتمال قریب به یقین برگزاری نخستین 
مناقصه بین المللی نفتی ایران به منظور واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان 

جنوبی خواهد بود که مخزنی مشترک با کشور عراق دارد.
وی ادامه داد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته و همچنین روند تهیه متن 
اصلی قراردادهای جدید نفتی، پیش بینی می کنیم در نیمه نخست سال 
۲۰۱7 میالدی حدود ۱۰ میلیارد دالر قرارداد جدید نفتی و گازی در قالب 

3 یا ۴ قرارداد با شرکت های خارجی و داخلی به امضا برسانیم.

بزرگترین شرکت فراساحلي کشور
تندیس سیمین دریافت کرد

شرکت مهندسي و ساخت تأسیسات دریایي ایران به عنوان بزرگترین 
شرکت فراساحلي کشور در بخش نفت و گاز در ششمین دوره جایزه ملي 
مدیریت پروژه حضور یافت و در اولین حضور، موفق به دریافت تندیس 
سیمین و گواهینامه سرآمدي مدیریت پروژه براي اجراي پروژه خطوط لوله 

دریایي و گوي شناور فاز ۱۲پارس جنوبي گردید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت، جایزه ملي مدیریت پروژه 
هر ساله توسط انجمن مدیریت پروژه ایران به نمایندگي از انجمن بین المللي 

مدیریت پروژه به منظور محقق نمودن اهداف زیر اعطاء مي گردد:
- تشویق و ترغیب تیم هاي پروژه براي انجام خودارزیابي و شناخت نقاط 

قوت و زمینه هاي بهبود
- حمایت از مدیریت پروژه حرفه اي در راه رسیدن به عملکردي متعالي

- ایجاد فضاي رقابتي سالم میان تیم هاي پروژه
- شناسایي نمونه هاي برتر مدیریت پروژه در کشور و معرفي آنها

- دریافت گزارش بازخورد جامع از پروژه، نحوه مدیریت و نتایج آن 
توسط متقاضي

در این راستا در بهمن ماه ۱3۹۴ پس از ارزیابي پروژه هاي در مرحله اختتام 
، پروژه »خطوط لوله و گوي شناور فاز ۱۲ پارس جنوبي« به عنوان پروژه 
نامزد براي اخذ جایزه ملي مدیریت پروژه انتخاب و به انجمن مدیریت پروژه 
ایران معرفي گردید. فرآیند نگارش اظهارنامه مطابق با مدل تعالي پروژه 
)PEM( توسط تیم PMO و همکاران بخش تضمین کیفیت از بهمن ماه 
۹۴ آغاز و طي مدت زمان حدودا ۲ ماه تا پایان فرودین سال جاري به اتمام 
رسید و پس از بررسي اولیه مطابق رویه انجمن مدیریت پروژه در فرایند 
اعطاي جایزه ، در مرحله اول تیم ارزیابان شامل ۶ نفر )یک نفر سرارزیاب 
و پنج نفر ارزیاب( مطابق با معیارهاي مدل جهاني تعالي پروژه، اقدام به 
بررسي و امتیاز دهي اظهار نامه مذکور نمودند ودر مرحله دوم از فرایند 
مذکور، تیم ارزیابان در روزهاي ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه سال جاري براي صحه 
گذاري مطالب مندرج در اظهارنامه و تعیین امتیاز نهایي در دفتر تهران، 
شناور لوله گذار سي مستر و گوي شناور فاز ۱۲ به عنوان مرحله نهایي 
فرایند ارزیابي )بازدید از سایت( حضور یافتند. در ادامه مطابق اعالم سر 
ارزیاب انجمن مدیریت پروژه و هماهنگي هاي صورت گرفته با همکاران 
مرتبط، آخرین مرحله سایت ویزیت در مورخ ۲7 مرداد با همکاري مدیر 
یاردهاي خرمشهر و واحد HSE برگزار و فرایند ارزیابي پروژه خطوط لوله 
و گوي شناور فاز ۱۲در جایزه ملي مدیریت پروژه بدین ترتیب خاتمه یافت.
نتایج ارزیابي ها و امتیاز نهایي هیأت داوران مطابق روال سالهاي گذشته 
مرکز  در  مراسمي  طي  ماه(  )۲۹آذر  پروژه  مدیریت  ملي  جشن  در 
همایشهاي بین المللي دانشگاه شهید بهشتي اعالم گردید. مطابق بیانیه 
هیأت داوران، شرکت مهندسي و ساخت تاسیسات دریایي در اجراي 
پروژه خطوط لوله دریایي و گوي شناور فاز ۱۲پارس جنوبي شایسته 
دریافت تندیس سیمین و گواهینامه سرآمدي پروژه مي باشد و این جایزه 

به مدیریت محترم عامل اهداء گردید. 

ایران و ارمنستان موافقت نامه 
جدید برقی امضاء کردند

و  ایران  برق«  شبکه های  »کدینگ  موافقت نامه 
ارمنستان در حاشیه سفر رئیس جمهوری به ایروان، 
بین مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق و یک 

شرکت ارمنی امضا شد. 
رئیس جمهور  روحانی«  »حسن  سفر  حاشیه  در 
به  نیرو  وزیر  چیت چیان،  حمید  و  ایران  اسالمی 
ارمنستان، موافقت نامه »کدینگ شبکه های برق« دو 
کشور، بین یک شرکت ارمنی و مدیریت شبکه برق 

ایران امضا شد.
بر این اساس، در همایش تجاری دو کشور ایران و 
ارمنستان فضاهای موجود تجاری و سرمایه گذاری دو 

کشور برای توسعه روابط تشریح شد.
همچنین در حاشیه این همایش همایون حائری، 
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
تاکید کرد: امیدواریم با پشتوانه و همکاری جدی 
ارمنستان،  و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
بتوان هر چه زودتر احداث راه های ارتباطی کریدور 
شمال - جنوب و راه آهن خلیج فارس- دریای سیاه 

را در دستور کار دو کشور قرار داد.
در همین حال، حمید چیت چیان، وزیر نیرو اخیرا 
در حاشیه برگزاری چهاردهمین اجالس کمیسیون 
»آشوت  با  دیدار  و  ارمنستان  و  ایران  مشترک 
مانوکیان«، وزیر زیرساخت، انرژی و منابع طبیعی 
مذاکرات  جدید  دور  آغاز  به  اشاره  با  ارمنستان 
اقتصادی ایران و ارمنستان اعالم کرده است: به زودی 
ظرفیت مبادالت برق بین دو کشور از 3۰۰ مگاوات 

فعلی به ۱۲۰۰ مگاوات افزایش می یابد.
در حال حاضر میزان مبادالت تجاری میان ایران و 
ارمنستان حدود ۴ میلیارد دالر است که پیش بینی 
شده این رقم در سال های آتی به ساالنه ۶ میلیارد 

دالر افزایش یابد.

ایران روزانه ۶۲0 هزار بشکه 
نفت به هند صادر کرد

جدیدترین داده های محموله های نفتی هند نشان 
می دهد صادرات نفت ایران در ماه نوامبر)آبان- آذر( 
به این کشور، روزانه به ۶۲۰ هزاربشکه رسیده است.

براساس این گزارش، این میزان صادرات نفت ایران 
به هند نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،حدود سه 

برابر افزایش نشان می دهد.
براساس داده های منتشر شده، ایران در ماه اکتبر 
)مهر- آبان( با صادرات 78۹ هزار و ۱۰۰ بشکه در 
به بزرگترین   ، با پشت سرگذاشتن عربستان  روز 

کشور تامین کننده نفت هند تبدیل شده بود.
هرچند صادرات نفت ایران در نوامبر امسال نسبت 
به سال قبل حدود سه برابر افزایش نشان می دهد 
ولی نسبت به ماه قبل اکتبر)مهر- آبان( ۱۹ درصد 

کاهش یافته است.
براساس داده های محموله های نفتی هند،ایران در 
ماه اکتبر)مهر-آبان( با پشت سر گذاشتن عربستان 
سعودی ، به بزرگترین کشور تامین کننده نفت هند 

تبدیل شده بود. 
از  تحریم های ظالمانه غرب،ایران پس  از  پیش 
عربستان سعودی دومین کشور صادر کننده نفت 
باعث  ها  تحریم  اما  شد،  می  محسوب  هند  به 
کاهش صادرات نفت ایران به هند و ظهور تامین 
کنندگان جدید نفتی مانند عراق در لیست منابع 

انرژی هند شد. 
براساس گزارش های منتشر شده ،هند در چند ماه 
گذشته ۲ میلیون بشکه نفت خام برای منابع ذخیره 

سازی اضطراری از ایران وارد کرد.

جزئیات  تشریح  با  نفت  وزیر  معاون 
ایران،  نفت  انتقال  شبکه  آرایش  تغییر 
صادرات  جدید  کریدورهای  راه اندازی  از 
فرآورده های نفتی کشور خبر داد و گفت: 
نفتی  لوله  خط   ۲ از  بهره برداری  به زودی 

آغاز می شود. 
درباره  کاظمی  عباس  مهر،  گزارش  به 
آخرین وضعیت صادرات فرآورده های نفتی 
صادرات  حجم  اکنون  هم  گفت:  ایران، 
 ۵۰۰ حدود  به  کشور  نفتی  فرآورده های 

هزار لیتر در روز رسیده است.
یکی  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
روی  پیش  مشکالت  مهمترین  از 
وجود  کشور  نفتی  فرآورده های  صادرات 
انتقال  در  عملیاتی  محدودیت های 
مبادی  و  پایانه ها  به  نفتی  فرآورده های 
تصریح  است،  کشور  جنوب  در  صادراتی 
افزایش  منظور  به  اساس  این  بر  کرد: 
در  تغییر  نفتی  فرآورده  صادرات  ظرفیت 
نفت  انتقال  شبکه  و  لوله  خطوط  آرایش 

کشور آغاز شده است.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مطالعات  اینکه  اعالم  با  نفتی  فرآورده های 
تغییر  اجرایی  فعالیت های  و  مهندسی 
آرایش برخی از خطوط لوله نفتی از شمال 

به جنوب آغاز شده است، اظهار داشت: هم 
اکنون مطالعات مهندسی تغییر آرایش خط 
لوله نفتی ری، اراک و اهواز انجام گرفته و 
این خط لوله به زودی دو منظوره خواهد 
شد به طوری که امکان انتقال فرآورده های 
نفتی از جنوب به شمال و بالعکس فراهم 

خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دومین 
انتقال  آرایش  تغییر  که  لوله ای  خط 
مربوط  می افتد  اتفاق  نفتی  فرآورده های 
به خط لوله نفتی اصفهان است، بیان کرد: 

با اعمال تغییراتی در این خط لوله امکان 
انتقال فرآورده های نفتی از تهران به اهواز 

و بندرعباس فراهم خواهد شد.
اولویت  و  سیاست  اینکه  بیان  با  کاظمی 
نفتی  فرآورده های  انتقال  و  اصلی صادرات 
بیان  است،  ریلی  یا  و  لوله  خط  مسیر  از 
کرد: در کنار تغییر آرایش خطوط لوله های 
خط  چند  از  بهره برداری  و  احداث  نفتی، 
قرار  کار  دستور  در  هم  نفتی  جدید  لوله 

گرفته است.
معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز بهره برداری 

در  رفسنجان  به  بندرعباس  لوله   خط  از 
آینده ای نزدیک، تبیین کرد: با بهره برداری 
از این خط لوله جدید عمال دو مسیر برای 
انتقال فرآورده های نفتی از جنوب به شمال 

و بالعکس ایجاد خواهد شد.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی همچنین از تعریف یک 
مسیر جدید انتقال بنزین از بندرعباس به 
آغاز  به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر  تهران 
شمارش معکوس بهره برداری از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، امکان انتقال بخشی از 
بنزین یورو چهار تولیدی این پاالیشگاه به 

تهران و شمال کشور فراهم خواهد شد.
لوله  خط  راه اندازی  از  مسئول  مقام  این 
جدید نفتی نائین به ری خبر داد و تاکید 
کرد: با راه اندازی این خط لوله جدید عمال 
فرآورده های  انتقال  منظور  به  کریدوری 
نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل از بندرعباس 
فراهم  ری  و  نائین  سپس  و  رفسنجان  به 

خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: 
با بهره برداری از خط لوله نائین به ری عمال 
دو مسیر برای انتقال مجزا و مستقل بنزین 
بالعکس  و  جنوب  به  شمال  از  گازوئیل  و 

ایجاد خواهد شد.

معاون زنگنه خبر داد:

راه اندازی کریدور جدید صادرات نفت

ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
گفت: با نوسازی و اجرای طرح های توسعه ای 
در بزرگ ترین پایانه های نفتی ایران، توان 
پایانه  اسکله های  در  نفتکش ها  پهلودهی 
نفتی خارک، از 3 فروند به ۱۰ فروند افزایش 

یافته است. 
سید پیروز موسوی اعالم کرد: گام های بسیار 
مهمی برای توسعه زیرساخت های صادرات 

نفت ایران برداشته شده است.
و  بهسازی  نوسازی،  به  اشاره  با  وی 
چابک سازی اسکله های صادرات نفت ایران، 
ذخیره سازی،  عملیات  شتاب  داد:  ادامه 
پهلودهی، بارگیری و تحویل نفت خام به 
ایران تسهیل  اروپایی  و  مشتریان آسیایی 

شده است.
ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
نفتی  پایانه های  در  فعالیت ها  همه  گفت: 
ایران توسط نیروهای توانمند وزارت نفت 

این  برون سپاری در  انجام می شود و هیچ 
زمینه انجام نشده است؛ این افتخار بزرگی 
است که به همت تالشگران این شرکت در 
مناطق خارک، عسلویه، شمال و ماهشهر به 

دست آمده است.
وی افزود: امسال به رکورد پهلودهی همزمان 
صادرات  همچنین  و  نفتکش  کشتی   ۱۰
در یک  بشکه  هزار  و ۱۰۰  میلیون  هفت 
نوسازی  یافتیم. موسوی گفت:  روز دست 
ایران  نفت  اسکله های صادرات  بهسازی  و 
توسط نیروهای توانمند داخلی انجام شده 
و امکان پهلودهی و جداسازی همزمان ۱۰ 
المللی نفتی خارگ  پایانه بین  کشتی در 

ایجاد شده است.
وی در پایان گفت: این موفقیت ها سبب شد 
شرکت پایانه های نفتی ایران استانداردهای 
بین المللی در حوزه های مختلف عملیاتی 

خود را از شرکت های معتبر دریافت کند.

میانگین مصرف بنزین در ۹ ماهه سال 
لیتر  هزار   8۰۰ و  میلیون   7۴  ،۱3۹۵
با  مقایسه  در  میزان  این  که  است  بوده 
رشد  درصد   ۴.7  ،۱3۹۴ سال  ماهه   ۹

داشته است.
آذرماه 73.۶  در  بنزین  میانگین مصرف 
این ماه  بنزین در  بوده و مصرف  درصد 
است.  لیتر  میلیون   ۲۰8 و  میلیارد  دو 
آذرماه   ۱۲ در  مصرف  میزان  کمترین 
به میزان ۶3 میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و 
بیشترین میزان مصرف در این ماه در روز 
۲۵ آذر و به میزان 8۲ میلیون و ۴۰۰ 

هزار لیتر بوده است.
میزان مصرف بنزین در آذرماه ۱3۹۵ در 
مقایسه با آذرماه سال ۱3۹۴ میزان ۱۰.۴ 
مصرف  میزان  است.  داشته  رشد  درصد 
و  دومیلیارد   ۱3۹۵ ماه  آبان  در  بنزین 

آن  میانگین  و  بوده  لیتر  میلیون   ۱7۴
7۲.۵ درصد بوده است که در مقایسه با 
آبان سال ۱3۹۴، 7.۲ درصد رشد داشته 

است.
سال  ابتدای  از  بنزین  مصرف  میانگین 
۱3۹۵ تا پایان آبان ماه 7۵ میلیون لیتر 
بوده که ۴.۱ درصد در مقایسه به هشت 

ماه سال قبل رشد داشته است.
سال  مهرماه  در  بنزین  مصرف  میزان 
۱3۹۵، دو میلیارد و ۲۴8 میلیون لیتر 
بوده  درصد   7۴.۹ آن  میانگین  و  بوده 
است که در مقایسه با مهر سال قبل ۶.3 

درصد رشد داشته است.
ابتدای  از  میانگین مصرف  کلی  به طور 
سال ۱3۹۵ تا پایان مهرماه 7۵.۴ درصد 
ماهه سال  با هفت  مقایسه  در  که  بوده 

۱3۹۴، 7.3 درصد رشد داشته است.

افزایش بیش از 4میلیون لیتری مصرف بنزین 
در ۹ماهه سال جاری 

افزایِش توان پهلودهی نفتکش ها 
در اسکله های پایانه نفتی خارک

کوتاه از انرژینفت در جهان
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صادرات محصوالت کشاورزی زمینه ساز 
رشد تولید داخلی

é امیر مسعود طایفه سلطانخانی

صادرات یکی از مهم ترین عوامل و نیروی محّرکه توسعه اقتصادی به 
شمار می رود و می تواند نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی آذربایجان 
شرقی داشته باشد. صادرات مزایای زیادی از جمله پایین آمدن هزینه 
تولید به سبب بهره گیری کامل از ظرفیت تولید، افزایش درآمد و 
دنبال  به  را  و....  اعتبار  اشتغال، کسب  ایجاد  کشاورزان،  سودآوری 
دارد.به طور کلی مزیت هایی را که در صادرات کشاورزی می توان 
ایجاد نمود به کارگیری اصول استاندارد در تولید محصوالت زراعی 
و باغی، ایجاد بَِرندهای ملّی برای محصوالت تولیدی بخش زراعت 
و باغبانی، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و ضرورت نظارت بر 
صادرات، واردات و بازار محصوالت کشاورزی است.چالش های عمده 
بخش کشاورزی ساختار نیروی انسانی، رابطه مبادله بخش کشاورزی 
با سایر بخش های اقتصادی، واردات بی رویه و کاهش قدرت رقابت 
تولیدات داخلی، نارسایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرایط 
اقلیمی و پایین بودن نرخ بهره وری عنوان می شود.دعوت، ترغیب و 
حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تاسیس کارخانه های 
صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته  بندی محصوالت کشاورزی )ایجاد 
صنایع تبدیلی باعث افزایش ماندگاری محصوالت، عرضه مناسب تَر 
و افزایش ارزش افزوده محصول می شود.فقدان شبکه اطالع  رسانی 
کارآمد برای کسب اطالعات از وضعیت بازارهای داخلی و بین المللی 
موانع  از مهم ترین  بازارهای هدف(  محصوالت کشاورزی )شناخت 
توسعه صادرات محصوالت کشاورزی است.ایجاد نشان تجاری به ویژه 
برای محصوالت شاخص صادراتی نظیر کشمش راهکاری تاثیرگذار 
در بهبود صادرات است.استفاده از نتایج علمی و تحقیقاتی کشاورزی 
برای تولید محصوالت با کیفیت، سالم و ارگانیک برای صادرات بیشتر 
راهکاری بنیادین در توسعه صادرات قلمداد می شود.فعاالن در حوزه 
صادرات نوسانات بازار ارز و تاثیر مستقیم آن بر فضای تجاری به ویژه 
صادرات مانعی در افزایش صادرات عنوان نموده اند.تنظیم، تسهیل و 
شفاف  سازی سیاست  های تجاری کشور متناسب با راهبرد توسعه 
صادرات برای حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات کشور با توجه 
به سیاست ها و برنامه های کالن اقتصاد مقاومتی از راهکارهای توسعه 
صادرات است.نقش صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته بندی، بَِرندسازی، 
حمل و نقل و بازاررسانی در صادرات موثر است اما باعث تعجب است 
که چرا عنایتی به این بخش ها نمی شود. صدور محصوالت تولید شده 
قبل از فرآوری شدن بدون ارزش افزوده مانعی در توسعه محصوالت 
کشاورزی است.حمل و نقل تخصصی برای جلوگیری از پایین آمدن 
پایین  افزایش سرعت صادرات و  کیفیت محصول در زمان حمل، 
آوردن هزینه ها می تواند از برنامه های تاثیرگذار در بهبود صادرات 
باشد.عدم ثبات قیمت محصوالت کشاورزی )افزایش یا کاهش قیمت 
تمام شده تولید محصول به دلیل نبود الگوی کشت مناسب، افزایش 
نهاده های تولید و تنش در نرخ جهانی محصوالت( از دیگر مشکالت 
محصوالت  است.صادرات  کشاورزی  محصوالت  صادرات  توسعه 
تولید  رشد  برای  را  جهانی  بازارهای  از  استفاده  امکان  کشاورزی 
داخلی مهّیا کرده و بنگاه های تولیدی و تجاری را قادر می کند تا از 
محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات، بازارهای 
جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه های اقتصادی حاصل در تولید 

بیشتر بهره برداری کنند.

 
حمل ونقل

احداث سیلوی مکانیزه 1۵0هزار تنی 
در ترمینال غالت بندر شهیدرجایی

مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، از احداث 
سیلوی مکانیزه ۱۵۰ هزار تنی در ترمینال غالت بندر شهید رجایی 
ترمینال  احداث سیلوی ۱۵۰ هزارتنی  آقایی گفت:  داد.بهروز  خبر 
غالت، به صورت کامال مکانیزه در بندر شهید رجایی چابهار مورد 
تصویب سازمان بنادر ودریانوردی قرار گرفته است.مدیرکل اداره بنادر 
و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: این سیلو کامال 
مکانیزه است و فاز اول آن با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن مورد بهره برداری 
قرار می گیرد و در فازهای بعد، قابلیت افزایش تا۴۰۰ هزار تن را دارد. 
وی اظهار داشت: سیلوی مذکور، مجهز به دو دستگاه برج تخلیه غالت 
خواهد بود که هر دستگاه آن، قابلیت تخلیه بیش از هزار تن در ساعت 
را دارد؛ ضمن اینکه این ترمینال دارای یک اسکله تخصصی با قابلیت 

پذیرش کشتی های باالتر از ۱۲۰ هزار تن است
 

تولید و تجارت

گام  اولیه برای تاسیس بانک مشترک
 ایران و قزاقستان

در یادداشت تفاهم همکاری های بانکی میان ایران و قزاقستان، ایجاد 
بانک مشترک و گشایش واحدهای مستقل بانکی مورد توافق قرار 
قزاقستان،  کشور  به  ایران  رئیس جمهور  سفر  حاشیه  گرفت.در 
سیف،  ولی ا...  میان  دوجانبه  بانکی  همکاری های  یادداشت تفاهم 
بانک  رئیس کل  اف،  آکیش  دانیار  و  ایران  مرکزی  بانک  رئیس کل 
مرکزی قزاقستان در حضور روسای جمهوری دو کشور امضا شد.بر 
اساس این یادداشت تفاهم، همکاریهای بانکی در زمینه برقراری روابط 
کارگزاری بین بانک های تجاری، استفاده از ابزارهای بانکی در مبادالت 
تجاری دوجانبه، بررسی امکان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در 
تسویه وجوه، استفاده از مکانیزم اعتبارات اسنادی در تسویه حساب 
های فی مابین، تامین تسهیالت الزم برای صدور ضمانت نامه های 
موردنیاز پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از طریق 
بانک های دو کشور، توسعه همکاری های فنی میان بانک های مرکزی و 
انتقال تجربیات، برقراری خطوط اعتباری متقابل و همچنین گشایش 
واحدهای مستقل بانکی، شعب بانک ها و بانک مشترک در دستور کار 

بانک های مرکزی و تجاری دو کشور قرار می گیرد
 

صادرات کره فله آزاد شد

گمرک جمهوری اسالمی ایران از رفع ممنوعیت صادرات کره فله در 
بسته بندی بیش از ۵۰۰ گرم خبر داد.صادرات کره پیش از این ممنوع 
بود و چندی پیش نیز اختصاص ارز مبادله ای به واردات کره متوقف شد 
که بر این اساس تازه ترین خبرها حاکی از رفع ممنوعیت صادرات کره در 
قالب بسته بندی های بیش از ۵۰۰ گرم است.دفتر صادرات گمرک ایران 
در بخشنامه ای رفع ممنوعیت صادرات کره فله در بسته بندی باالی 
۵۰۰ گرمی را به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرده است.این اقدام پس 
از موافقت وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس نامه دفتر مقررات صادرات و 
واردات سازمان توسعه تجارت صورت گرفته و با توجه به اعالم قائم مقام 
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات کره فله در 
بسته بندی بیش از ۵۰۰ گرم این موضوع در بخشنامه شماره ۲۱8۹۵ 

جهت اجرا به گمرکات اجرایی ابالغ شده است.

بسته اعتباری دوم ایران و چین به 
ارزش ۳0 میلیارد یورو آماده شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن 
ارزش 3۰  به  ایران و چین  اعتباری دوم  بسته 
میلیارد یورو خبر داد و بر ضرورت عملیاتی شدن 
حضور  به  کرباسیان  کرد.مهدی  تاکید  آن 
صنایع  و  معدن  بخش  در  چینی  شرکت های 
طرح های  ارزش  افزود:  و  کرد  اشاره  معدنی 
اجراشده بین ایران و چین، طی سه سال گذشته 
به بیش از ۲۰ میلیارد یورو رسید که از این میزان، 
۴ میلیارد یورو مربوط به بخش معدن و صنایع 
معدنی است.وی ادامه داد: شرکت MCC یکی 
از شرکای اصلی ما و مجری طرح های فوالدی 
ایمیدرو است و تالش می کنیم این همکاری ها به 
حوزه های دیگر نیز گسترش یابد.کرباسیان گفت: 
بزرگ ترین طرح آلومینیوم ایران به نام آلومینیوم 
جنوب )سالکو( با یک شرکت چینی، از دو سال 
مالحظه ای  قابل  پیشرفت  و  شده  آغاز  پیش 

داشته است.

صنعت

افزایش ۲ برابری قیمت آهن

 مناقشاتی سر تامین ورق فوالد میان فوالدسازان 
که  گونه ای  به  دارد؛  وجود  وابسته  صنایع  و 
تولیدکنندگان برخی صنایع مانند لوازم خانگی 
گرانی این روزهای خود را ناشی از گرانی مواد 
اولیه می دانند که رئیس اتحادیه آهن، فوالد و 
فلزات هم گرانی ناشی از رشد قیمت های جهانی 
و تعرفه های باالی گمرکی را در حوزه ورق فوالد 
به  مربوط  اخبار  درباره   آزاد  کرد.محمد  تایید 
ازفایش قیمت برخی لوازم در پی افزایش قیمت 
ورق های فوالدی و سایر فلزات به ایسنا گفت: 
قیمت های جهانی آهن و فوالد از ابتدای امسال 
بهمن   در  این که  وجود  با  و  است  داشته  رشد 
پارسال قیمت آهن ۲۴۰ دالر و قیمت ورق 3۵۰ 
دالر بوده است، امروز قیمت آهن با رشدی بیش 
از دو برابری به ۴8۵ دالر و قیمت ورق فوالدی 
نیز تا ۵۴۰ دالر افزایش یافته است.وی با اشاره 
واردات ورق فوالدی و چالش هایی که  لزوم  به 
موجب واکنش های منفی در بازار صنایع وابسته 
می شود، اظهار کرد: ورق به طور کلی ماده اولیه ای 
داخلی  صنایع  نیاز  آن  واردات  امروز  که  است 
است، چرا که به اندازه مقداری که صنایع داخلی 
برای تولیدات خود الزم دارند، خوراک در اختیار 

آنها قرار نمی گیرد.

ثبات در معامالت خرید و فروش مسکن

بازار مسکن همچنان آرام است

گفت:  تهران،  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
در  مسکن  فروش  و  خرید  معامالت  حجم 
و  نکرده  تغییر  گذشته  ماه  به  نسبت  تهران 
ثابت مانده است.حسام عقبایی گفت:  ۱۱هزار 
و  هزار   ۱3 و  فروش  و  خرید  قرارداد   8۹8 و 
۲۶۵ قرارداد اجاره، طی ۲8 روز سپری شده از 
ابتدای آذرماه سال جاری به ثبت رسیده و در 
مجموع، ۲۵ هزار و۴۶3 قرارداد در شهر تهران 
ادامه داد: در کشور ۴۲  امضاء شده است.وی 
هزار و 7۲7 قرارداد اجاره،  ۴۰ هزار و ۱۵۲ 
قرارداد خرید و فروش و در مجموع 8۴ هزار 
گفته  است.به  رسیده  ثبت  به  قرارداد  و ۲۱۹ 
روند  تهران،  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
نزولی  کامال  کشور سیری  در  معامالت  حجم 
فروش  و  خرید  قراردادهای  میزان  و  داشته 
به مدت مشابه سال قبل،  ۵۰ درصد  نسبت 
کاهش یافته است.وی اظهار داشت: در تهران 
شاهد تغییر چندانی در حجم معامالت نبودیم 
رهن  و  فروش  و  خرید  قراردادهای  تعداد  و 
چندانی  تغییر  گذشته  ماه  به  نسبت  اجاره  و 
ماه های  طی  کرد:  بیان  است.عقبایی  نداشته 
در  معامالت  حجم  افزایش  شاهد  گذشته؛ 
تهران بودیم؛ اما در آذرماه این روند ثابت ماند 
نداشت. ماههای گذشته  به  نسبت  تغییری  و 

ثبات  تهران،  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
معامالت در آذرماه را طبیعی دانست و گفت: 
با توجه به نزدیک شدن به زمستان و افزایش 
نسبت  معامالت  حجم  همواره  هوا،  سردی 
اضافه  می یابد.وی  کاهش  قبل  ماههای  به 
فروش های  و  خرید  و  معامالت  شرایط  کرد: 
آذرماه(،   از  غیر  پایتخت)به  در  انجام شده 
طی  و  است  بهتر  دیگر  شهرهای  به  نسبت 
افزایشی  ماه های گذشته حجم معامالت سیر 
روند  این  که  رود  می  انتظار  و  است  داشته 
شهرهای  به  آن  از  پس  و  بزرگ  شهرهای  به 
مسکن  معامالت  حجم  کند.  سرایت  کوچک 
در سراسر کشور طی ماه های مهر و آبان ۴۰ 
تعداد  که  حالی  در  بود،  یافته  کاهش  درصد 
حدود   تهران  در  فروش  و  خرید  قراردادهای 

۱8 درصد رشد داشت.

یادداشت معدن

بـازار  بزرگتریـن  ایـران  اقتصـاد:  گـروه 
جدیـد بـه منظـور اهـداف اقتصـادی در این 
دهـه می باشـد.با اجرایـی شـدن برجـام در 
دی مـاه سـال گذشـته بنـا شـد کـه بـا لغو 
کلیـه تحریم های مربوط به نقـل و انتقاالت 
بانکـی، کلیـه دارایی هـای بلوکه شـده ایران 
آزاد شـود و بـه رغـم گـزارش یوکیـو آمانـو، 
دبیـرکل سـازمان بیـن المللـی انـرژی اتمی 
مبنـی بـر ایـن کـه ایـران بیـش از تعهدات 
خـود در برجام عمـل کرده اسـت، اما برخی 
طـرف هـای مذاکـره بـا ایـران بـه تعهـدات 

برجـام پایبند نیسـتند.
تعهدات  این  اینکه  به  توجه  با  حال 
امریکایی ها هنوز اجرایی نشده است ،اداره 
دستورالعمل  آمریکا،  خزانه داری  کنترل 
آن،  مبنای  بر  که  کرد  صادر  را  جدیدی 
مختلف  حوزه های  در  تجاری  امور  انجام 
و نیز اعزام کارشناسان آمریکایی به ایران، 
اوباما در  باراک  تسهیل پیدا می کند.دولت 
واپسین روزهای اجرایی خود و قبل از روی 
کار آمدن دونالد ترامپ، در حال تسهیل امور 
برای اعزام کارشناسان آمریکایی به منظور 

آموزش کارشناسان ایرانی است. در همین 
مقررات  از  آمریکا  خزانه داری  اداره  حال، 
آن،  موجب  به  که  برداشت  پرده  جدیدی 
خدمات بخش های مرتبط با دارو، پزشکی 
و کشاورزی برای فروش آسان تر محصوالت 
این حوزه ها به بازار 8۰ میلیونی ایران کلید 
خورده؛ در حقیقت اداره کنترل دارایی های 
خارجی خزانه داری آمریکا )اوفک( در حال 

برای  مربوطه  شرکت های  به  دادن  اجازه 
به  اعزام کارشناسان در حوزه های مختلف 
ایران و نیز ارائه کمک به کارشناسان ایرانی 
نحوه  نیز  و  تجهیزات  راه اندازی  منظور  به 
نگهداری آنها است.بر اساس مقررات جدید 
اوفک، توسعه مجوزهای عمومی به منظور 
آموزش  برای  نام برده  به شرکت های  اجازه 
در زمینه راه اندازی ایمن و کارآمد کاالهای 

در  دارویی  و  پزشکی  وسایل  و  کشاورزی 
دستور کار قرار گرفته است.در همین حال 
ایرانی-  ملی  شورای  عضو  کولیس،  تایلر 
این  گفت:«  اوباما  باراک  دولت  آمریکایی 
اقدام به عنوان شکستن یک تابو محسوب 
می شود؛ ضمن اینکه عملی بزرگ در مسیر 
رو به جلو است.البته اداره خزانه داری آمریکا 
در ماه سپتامبر به شرکت بوئینگ و ایرباس 
برای فروش هواپیما به ایران، اجازه مربوط 
را صادر کرده بود و انتظار می رود مجوزهای 
جدید این نهاد دولتی آمریکا شامل پوشش 
آموزش خلبانی،  قبیل  از  یکسری خدمات 
است.همچنین  هواپیما  تعمیر  و  نگهداری 
بر  عالوه  آمریکا،  اوفک  جدید  مقررات 
ایجاد آموزش در حوزه های مختلف، موجب 
توسعه فعالیت های صادراتی این کشور در 
حوزه پزشکی و کشاورزی به ایران می شود.
این دستورالعمل ها همچنین باعث می شود 
ایران دسترسی آسانتری در حوزه های  که 
می شود  پیش بینی  و  باشد  داشته  مختلف 
ترامپ در صدد نقض کردن آن  که دولت 

برنیاید.

خزانه داری آمریکا از مقررات جدیدی پرده برداشت

دستورالعمل جدید آمریکایی ها برای تسهیل تجارت با ایران

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور 
خانگی  لوازم  مونتاژ  شدن  محدود  از 
مودودی  داد.محمدرضا  خبر  ایران  در 
مونتاژ  شدن  محدود  اینکه  به  اشاره  با 
کار  دستور  در  ایران  در  خانگی  لوازم 
تصمیم  کرد:  اظهار  است،  گرفته  قرار 
در  که  فرآیندی  همان  تا  شده  این  بر 
مورد  در  است  داده  رخ  خودرو  مورد 
لوازم خانگی نیز انجام شود و به همین 
و  محدود  خانگی  لوازم  مونتاژ  منظور 
انجام  داخل  در  قطعه سازی  است  قرار 
شود.وی با بیان اینکه در خصوص لوازم 
بازار  در  خوبی  به  جنوبی  کره  خانگی 
کرد:  بیان  ایسنا  به  کرده،  ورود  ایران 
صنعت،  وزارت  توسط  جدی  مذاکرات 
توسعه  سازمان  نیز  و  تجارت  و  معدن 
تجارت ایران با کره ای ها صورت پذیرفته 
و قصد داریم تا به عنوان پایگاهی مهم 
منظور  به  مشترک  تولید  منظور  به 
وزیر  برداریم.مشاور  گام  همکاری  ادامه 
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عالوه 
بر اینکه قصد داریم به عنوان کارگاهی 

به منظور تولید مشترک فعالیت کنیم، 
از  تعدادی  حداقل  که  کرده ایم  عنوان 
داخلی حرفه ای در عرصه  قطعه سازان 
لوازم خانگی عضو زنجیره تولید جهانی 
باشند.مودودی  کره ای  شرکت های 
همچنین با اشاره به اینکه اگر کره ای ها 
انجام این درخواست نداشته  تمایلی به 
و  مالزی  چین،  از  شرکت هایی  باشند، 
قابل  و  مشخص  برند  دارای  که  ژاپن 
رقابت هستند تمایل به جایگزینی دارند 
اجرای  عدم  صورت  در  قطعا  نیز  ما  و 
کمک  فرآیند  این  به  درخواست هایمان 
توسعه  سازمان  کرد.معاون  خواهیم 
تجارت افزود: باید بتوانیم اجرایی شدن 
این دستورالعمل را مدنظر قرار دهیم و 
در همین راستا مذاکراتی را انجام داده 
باشد.  بخش  نتیجه  امیدواریم  که  ایم 
به  نیز  کره ای  اشاره  مورد  شرکت های 
برخی  واردات  که  شدند  متوجه  خوبی 
از کاالهایشان به ایران توجیه اقتصادی 
در  کاالها  این  که  است  بهتر  و  ندارد 

ایران تولید شوند.

در بـازار معامـالت جهانـی روزگذشـته 
بـه  آمریـکا  دالر  ارزش  )جمعـه(، 
بیشـترین رقم در ۱۴ سـال اخیر رسـید 
و بهـای نفـت هـم، نـرخ کمتـر از ۵۵ 
دالر در هـر بشـکه را تجربـه کـرد. در 
بـازار معامـالت جهانـی روز جمعـه و در 
آسـتانه کریسـمس، ارزش دالر بـا بیش 
از نیم دهـم درصد رشـد روبرو شـد؛  این 
در حالـی اسـت کـه ارزش دالر آمریـکا 
در مقابـل دیگـر ارزهـای اصلـی جهـان، 
از مـاه نوامبـر بـه بعـد بیـش از 7 درصد 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت.همچنین بـه 
گفتـه تحلیل گـران اقتصـادی، شـاخص 
ارزش دالر در مقابـل سـایر ارزهـا تقریبا 
بـه بیشـترین رقـم در ۱۴ سـال اخیـر 
رسـیده و پیش بینـی می شـود بـا آغـاز 
سـال جدید میالدی، این روند افزایشـی 
دالر ادامـه پیـدا کند؛ البته یـورو هم در 
بازارهـای جهانـی ارز بـا کمـی افزایـش 
روبـرو شـد و بخشـی از سـقوط ارزش 
قابـل توجـه خـود را کـه در اوایـل هفته 
رقـم خورده بـود، را جبران کـرد؛ این در 
حالـی اسـت که ایـن افزایش، بیشـترین 
میـزان در تقریبـا ۱۴ سـال اخیـر بـوده 
اسـت. قیمـت جهانـی نفـت هـم در بازار 
معامـالت روز جمعه با کاهش روبرو شـد 
و افزایـش بهـای خـود کـه در روزهـای 
اخیـر، کلیـد خورده بـود را از دسـت داد.

در همیـن حـال، قیمت نفـت برنت با ۱۹ 
سـنت کاهـش بـه ۵۴ دالر و 8۶ سـنت 
در هر بشـکه رسـید؛ ضمـن اینکه قیمت 

نفت وسـت تگـزاس اینترمیدیـت هم، با 
۲8 سـنت روند نزولـی در برابر ۵۲ دالر و 
۶7 سـنت به ازای هر بشـکه، معامله شد.

é  بازار بر  دالر  نرخ  افزایش  سایه 
سکه

تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
در  طال  جهانی  قیمت  که  کرد  تصریح 
اما  بود  همراه  ثبات  با  گذشته  هفته 
نوسانات بازار سکه و طال در داخل تحت 
تاثیر افزایش نرخ ارز قرار گرفت.محمد 
روند  طورکلی  به  گفت:  آرای  کشتی 
بود  همراه  ثبات  با  جهانی  طال  قیمت 
داشت. نوسان  دالر  چهار  تا  دو  بین  و 

وی ادامه داد: در بازار داخلی بیشترین 
تاثیر  نوسانات قیمت سکه و طال تحت 
همین  و  افتاد  اتفاق  ارز  نرخ  افزایش 
به  تمام  قیمت سکه  باعث شد  موضوع 
یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان افزایش 
یابد، این در حالی است که قیمت های 
افزایش چندانی نداشت و حتی  جهانی 
اتحادیه  بود.رئیس  روبرو  کاهش  با 
در  کرد:  تصریح  تهران  جواهر  و  طال 
ثبات  طال  جهانی  قیمت  گذشته  هفته 
داخل  در  ارز  قیمت  نوسانات  و  داشت 
و  شد  سکه  و  طال  قیمت  نوسان  باعث 
نرخ  گذشته  هفته  در  متوسط  طور  به 
سکه حدود ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا 
کرد  عنوان  همچنین  آرای  کرد.کشتی 
در  و سکه  قیمت های طال  وضعیت  که 
روزهای آینده در بازار داخلی بستگی به 

وضعیت نرخ ارز دارد. 

رویترز گزارش داد؛

ارزش دالر به بیشترین رقم در 14سال اخیر رسید

بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اینکه امسال تبصره ای ۱۰۰۰ میلیارد تومانی 
کشور  بودجه  الیحه  در  اشتغال  عنوان  به 
پیش بینی شده است، گفت: این تبصره در 
نشده  پیش بینی  گذشته  سال های  بودجه  
بود لذا امیدواریم نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به اجرای این امر کمک کنند. علی 
ربیعی در نوزدهمین کارگروه اقتصاد مقاومتی 
خوب  همراهی  به  اشاره  با  گلستان  استان 
کرد:  تصریح  دولت،  با  مجلس  نمایندگان 
افزایش نرخ رشد اقتصادی به سادگی بدست 
نمی آید و در استان هم نرخ رشد اقتصادی 
باالست و خوشبختانه امسال در کشور رشد 

هفت درصدی را تجربه می. کنیم.
وی با بیان اینکه رشد مداوم زندگی در مردم 
را تاثیر می گذارد، افزود: دوره های اقتصادی 
اثرش را در دو تا سه سال بعد باقی می گذارد 
سال  امسال  علمی  تحلیلی  به  توجه  با  و 
آینده  سال  و  کشور  در  اقتصادی  شکوفایی 

سال جهش اقتصادی خواهد بود.
در  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 

زمینه اشتغال عملکرد مناسبی در استان و 
کشور داشتیم و ۵۶ هزار شغل در دو سال 
درصد  دو  می توانست  استان  در  محدود 
بیکاری ما را بهبود ببخشد اما دو اتفاق رخ 

داده که این امر محقق نشد.
ربیعی با بیان اینکه نرخ مشارکت در گلستان 

بیش از کشور افزایش پیدا کرده، گفت: شاهد 
حضور ۴.۵ میلیون داوطلب برای ورود به بازار 
کار هستیم و ما در دوره تاریخی قرار گرفتیم 
که بازار عرضه نیروی کار به صورت فشرده 

وارد کار می شود.
ما  وضعیت  کشور  کل  در  شد:  یادآور  وی 

نسبت به اشتغال مطلوب است اما پاسخگو 
وزیران  هیات  عضو  یک  عنوان  به  و  نیست 
نکته ای عرض می کنم که در دولت نتوانستیم 
تبیین کنیم، چرا که در دوره طوالنی عدم 
وقتی  و  کردیم  تجربه  را  بانک ها  با  ارتباط 
ما  دولتی  بانک های  شد،  برطرف  مشکالت 

آمادگی الزم نداشتند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
برجام دستاورد است، افزود: دستاورد برجام 
در سایه مقام معظم رهبری بدست آمده و 
بوده و هیچ  ایرانی ها  در سایه سخت کوشی 

کشوری لطفی به ما نکرده است.

ربیعی: 1000 میلیارد تومان برای اشتغال کنار گذاشتیم

مشاور وزیر صنعت اعالم کرد:

مونتاژ لوازم خانگی در ایران محدود می شود

عضـو کنفدراسـیون صادرات با بیـان اینکه 

بـدون فراهم بودن شـرایط امـکان افزایش 
صـادرات غیرنفتـی فراهم نمی شـود گفت: 
از ۲۰ درصـد پیش بینـی افزایـش صادرات 
غیرنفتـی در امسـال فقـط ۴ درصد محقق 
مـورد  در  الهوتـی  اسـت.محمد  شـده 
صـادرات غیرنفتـی در سـال جـاری، گفت: 
در بودجـه ۹۵ هـزار میلیـارد تومـان برای 
صـادرات و مشـوق صـادرات غیرنفتـی در 
نظـر گرفتـه شـده بـود کـه شـاید تاکنون 
حـدود ۱۰ درصـد آن محقـق شـده باشـد.
افـزود:  صـادرات  کنفدراسـیون  رئیـس 
هدف گـذاری  ابتـدا  کشـور  در  متاسـفانه 
دسـتیابی  مقدمـات  بعـد  و  می شـود 

هیـأت  می شـود.عضو  فراهـم  هـدف  بـه 
نماینـدگان اتـاق تهران بیان داشـت: بدون 
صـادرات  شـرایط  و  بسـتر  بـودن  فراهـم 
نمی شـود انتظـار افزایش آن را داشـت.وی 
بـا بیـان اینکـه از پیش بینـی دولـت بـرای 
افزایـش ۲۰ درصـدی صـادرات غیرنفتـی 
اسـت،  آن محقـق شـده  فقـط ۴ درصـد 
گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه بـه پایان 
سـال نزدیـک می شـویم و بعیـد اسـت که 

عـدد پیش بینـی شـده محقـق شـود.
بـه گـزارش فـارس: دولـت امسـال بـرای 
صـادرات  دالری  میلیـارد   ۱۰ افزایـش 
 ۲۰ افزایـش  معنـای  بـه  ک  غیرنفتـی 

درصـدی نسـبت بـه سـال گذشـته اسـت، 
گفتـه  بـه  کـه  بـود  کـرده  هدف گـذاری 
توسـعه  معـاون  مـودودی  محمدرضـا 
 ۶ در  تجـارت  توسـعه  سـازمان  صـادرات 
ماهـه ابتـدای امسـال صـادرات غیرنفتـی 
۶ درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته رشـد 
امسـال  ابتـدای  ماهـه   7 در  امـا  داشـته 
رشـد صـادرات غیرنفتـی ۴ درصد نسـبت 
بـه سـال گذشـته بوده اسـت.وی عـالوه بر 
مسـائل داخلـی یکـی از عوامـل تأثیرگـذار 
بـر کنـد بـودن رشـد صـادرات غیرنفتـی 
بانک هـای  بـا  روابـط  برقـراری  عـدم  را 

اسـت. کـرده  عنـوان  بین المللـی 

تنها یک پنجم 

پیش بینی دولت 

در افزایش صادرات 

غیرنفتی محقق شد

۷ هدف اقتصادی و اشتغالی وزارت کار برای ۲0۳0
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی پیرو هدفگذاری سـازمان ملـل متحد، اهداف 
قابل دسـتیابی بـرای »ترویج رشـد اقتصـادی پایـدار و فراگیر، اشـتغال کامل و 
بهـره ور و مناسـب برای همـه« را تعییـن کرد.متعاقب بـا اجرای برنامـه »اهداف 
توسـعه هزاره« سـازمان ملل متحـد به مدت 15 سـال که در ابتدای قرن بیسـتم 
هدفگـذاری شـد، 193 کشـور عضو سـازمان ملل متحد به طور رسـمی دسـتور 
کار جدیـدی با عنـوان »تغییر جهان مـا؛ دسـتور کار 2030 برای توسـعه پایدار« 
را در اجالس آرمان های توسـعه پایدار در سـپتامبر 2015 به تصویب رسـاندند.در 
همیـن زمینه مرکز آمـار و اطالعات راهبـردی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اقـدام بـه ارائـه آرمـان ها،اهـداف و نماگرهای آمـاری مرتبـط بـا ماموریت ها به 
منظـور پایش دسـتور کار 2030 ملل متحد در دسـتیابی به توسـعه پایـدار کرده 
کـه یکـی از ایـن آرمان هـا  در حـوزه »ترویج رشـد اقتصـادی پایـدار و فراگیر، 

اشـتغال کامـل و بهره ور و مناسـب برای همه« اسـت



ساخته  »توچال«  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
محمد آهنگرانی از مرز 50 درصد گذشت.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »توچال« به کارگردانی 
محمد آهنگرانی و تهیه کنندگی سیدمحسن جاهد 

از ۱0 آذرماه در منطقه توچال آغاز شده و تاکنون 
۶0 درصد از این فیلم مقابل دوربین رفته است.  

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، فیلمبرداری 
می انجامد.  طول  به  ماه  دی  اواخر  تا  »توچال« 

با  همزمان  طور  به  است  قرار  نیز  فنی  مراحل 
تولید انجام شود تا این فیلم برای حضور در سی 

و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.
لیال زارع، پژمان بازغی، دیبا زاهدی، شهاب شادابی، 
بیتا  هدایتی،  امیر  طرالن،  مانی  فرهنگی،  علی 
فیلم سینمایی هستند  این  بازیگران اصلی  ایمانی 

که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفته اند.  
»توچال« یک ملودرام عاشقانه است و در خالصه 
داستانش آمده است: نوید عضو قدیمی گروه امداد 
دوستش  مهران  دعوت  به  توچال  پیست  نجات  و 
پیست  به  ها  از سال  بعد  است  تیم  که سرپرست 
بازمی گردد. با بازگشت نوید به پیست اتفاقاتی رخ 
می دهد که خط اصلی داستان این فیلم را شکل 

می دهد و ...
مدیر  از  عبارتند  »توچال«  اصلی  عوامل  سایر 
محمد  طرح:  مجری  اسدی،  شهریار  فیلمبرداری: 
بازنویسی  تهرانی،  علی  نویسنده:  آهنگرانی، 

فیلمنامه: جمشید آهنگرانی و ... می باشند.

فیلمبرداری »توچال« از نیمه گذشت

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
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کنفرانس  رسانی  اطالع  کمیته  گزارش  به 
اظهار  رضازاده  یاسر  HSE،مهندس  ملی 
کارگاه  در  وقوع حوادث  به  توجه  با  داشت: 
خسارات  آمدن  پدید  و  ساختمانی  های 
مهندسان  و  کارگران  به  مالی  و  جانی 
این  وقوع  علل  بررسی  ها،  پروژه  در  شاغل 
بخشی  آگاهی  و  سازی  فرهنگ  حوادث، 
اهمیت  حائز  حوادث  این  کاهش  جهت  در 

است.
مبحث  دبیرخانه  استقرار  با  افزود:  وی 
سوی  از  ساختمان  ملی  مقررات  دوازدهم 
وزارت راه و شهرسازی در استان مازندران 
صورت  اقدامات  به  توجه  با  امیدواریم 
سوی  از  گذشته  سالیان  طی  در  گرفته 
اداره  مازندران،  ساختمان  مهندسی  نظام 
تعاون،  کل  اداره  و  شهرسازی  و  ه  را  کل 
این  استمرار  و  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
حوادث  چشمگیر  کاهش  شاهد  ها  فعالیت 

باشیم. ساختمانی 
 HSE ملی  کنفرانس  اجرایی  کمیته  دبیر 
در  سازی  فرهنگ  اهمیت  بر  تاکید  با 
در  داشت:  اظهار  کاهش حوادث ساختمانی 
تغییر  برای  جدیدی  مدل  باید  راستا  این 
صرف  با  و  شود  ترسیم  اجتماعی  رفتار 

تغییر  رفتاری«  »الگوی  رسانی  آگاهی 
. کرد  نخواهد 

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس ملی 
در  زیست  محیط  و  ایمنی  »بهداشت، 
و۶   5 روزهای  در  ساختمان«  صنعت 
افزود:  مازندران  میزبانی  به  ماه  دی 
کنفرانس  این  رسانی  اطالع  بخش  در 
سازی  نهادینه  هدف  با  ،کمپینی 
زیست   محیط  و  ایمنی  »بهداشت، 
طراحی  ساختمانی«  های  کارگاه  در 
بکارگیری  با  شده که در صدد هستیم 
شاهد  را  رفتارعمومی  تغییر  نو،  مدلی 

شیم. با
این  در  داد:  ادامه  رضازاده  مهندس 

به  افزودن  آگاه سازی  از  هدف  کمپین 
تغییر  جهت  در  مردم  دانسته های  و  دانش 
این  البته  که  است  کار  انجام  در  روش 
حوزه  مسائل  پیچیده ترین  از  یکی  موضوع 

باشد. می  انسانی  روابط  و  ارتباطات 
مثبت،  نگرش  آگاهی،  و  دانش  افزود:  وی 
مثبت،  عملکرد  به  پاداش  انگیزه،  ایجاد 
فرهنگی  کمپین  در  اساسی  های  مولفه 
کمپین  این  واقع  در  و  باشند  می   HSE
کنفرانس  رسانی  اطالع  امور  با  همزمان  که 

پیاده  تا  است  تالش  در  کرد  بکار  آغاز 
به  کشور  در  دوازدهم  مبحث  کامل  سازی 

ادامه دهد. کار خود 
  HSE ملی  کنفرانس  اجرایی  کمیته  دبیر 
این  در  عملیاتی  برنامه  داشت:  اظهار 
و  ها  دغدغه  تشریح  بر  مبتنی  کمپین 
این حوزه در دو سطح  در  معضالت موجود 
بخشی،  آگاهی  مردم،  و  گذاران  سیاست 
تشریح  و  جامعه  بیداری  و  انگیزه  ایجاد 
حوزه  در  دیگر  کشورهای  موفق  تجربه های 

باشد. می  آنها   موفقیت  علل  و    HSE

دبیر کمیته اجرایی کنفرانس ملی HSE مطرح کرد:

تکشیل کمپین بهداشت ،ایمنی و محیط زیست 
در کارگاههای ساختمانی

در ارتباط با لزوم توجه به مباحث ایمنی در ساخت 
و ساز گفت و گویی کردیم با دکتر قاسم جان بابائی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران که به برخی از 
دغدغه های خبرنگار ما در حوزه ایمنی و سالمت پاسخ 

داد.
به گزارش کمیته اطالع رسانی کنفرانس HSE در 
استان مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با  فوتی حوداث  و  علل جرح  مهمترین  با  ارتباط  در 
ریسک باال ناشی از فعالیت های ساختمانی اظهار کرد: 
و  ایمنی  اصول  رعایت  از  اطالع  ساختمانی  کارگران 
بهداشت در حوزه ساخت و ساز ندارند و توجیح نیستند 
و چندان عالقه ای به استفاده از وسائل حفاظت فردی 

در حین کار ندارند.
داربست  و  ارتفاع  از  سقوط  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مهمترین علت فوت و حوداث ناشی از کار است که 
این دست  از  نیز سالیانه مواردی  در استان مازندران 

گزارش می شود.
دکتر جان بابائی در پاسخ به سئوالی که آیا امکان دارد 
که فعاالن ساختمانی در معرض بیماری های مرتبط با 
این حوزه مبتال شوند که این موضوع هم  مرتبط با عدم 
رعایت نکات ایمنی باشد، گفت: به این دلیل که فعاالن  
ساختمانی و ارائه دهندگان خدمت با مواد اولیه ، تولید 
و محصوالت متنوع در ارتباط هستند حسب مورد با 
آالینده های مختلفی سرو کار دارند که نیاز است در این 

زمینه دقت نظر بیشتری انجام شود.
وی یادآور شد: عدم رعایت در زمان انتقال بار باعث 

بروز بیماری های ستون فقرات شده و نیز عدم 
استفاده  هنگام  در  مناسب  پوشش  از  استفاده 
از مصالح در دراز مدت باعث بروز بیماری های 
شغلی مرتبط با ساخت و ساز می شود که برخی 
سختی  به  که  است  ممکن  بیماری ها  این  از 

درمان و یا حتی درمان نشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ 
به مهمترین وظایف کارشناسان مراکز بهداشت 
مطابق  ساختمانی  کارگاههای  از  بازدید  در 
وظایف واختیارات تعیین شده گفت:کارگاههای 
ساختمانی که بصورت دائمی فعالیت داشته و 
کارگران آن مشخص باشند به صورت دوره ای 
بازدید  حرفه ای  بهداشت  بازرسان  توسط 

می شوند.
وی ادامه داد: اگر بازرسان در حین انجام وظیفه 

به مواردی برخورد کنند که مشکالت جدی دارد به 
صورت قانونی اقدامات مناسبی انجام می شود.

اولیه  برخوردهای  کرد:  نشان  خاطر  جان بابایی  دکتر 
طریق  از  پیگیری  موضوع  تکرار  صورت  در  و  تذکر 
مقامات قضائی در دستور کار است و در چندین مورد 

به صورت جدی ورود پیدا کردیم.
وی یادآور شد:  عدم اجرای بازرسی از تمامی واحد های 
فعالیت کار ساختمانی در  کارگاهی،پراکندگی دامنه 
کارگران  بکار گیری  نیز  و  روستا  و  سطح شهرستان 
فصلی و غیر دائم و نیز عدم استعالم در هنگام فعالیت 
باید  که  است  مواردی  مراکز  از  ساختمانی  کارهای 

نسبت به آن توجه جدی تر شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان گفت: 
با  باید  کار  حوادث  از  ناشی  مشکالت  کاهش  برای 
همکاری انجمن کارگران ساختمانی و  پیگیری مسائل 
بیمه ای زمینه برنامه آموزشی برای کارگران را فراهم 

کرد.
وی اضافه کرد: تشکیل پرونده بهداشتی و پزشکی ویژه 
کارگران از مواردی است که باید نگاه ها به این سمت 
و سو هم سوق داده شود از طرفی بحث آموزش باید 
به مرحله ای برسد که از بکارگیری کارگران تازه کار 
و فاقد آموزش در کارگاه های ساختمانی جلوگیری به 

عمل آورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

کارگاههای ساختمانی دائمی توسط بازرسان بهداشت 
حرفه ای بازدید می شوند

پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است. 
حکیم ارد بزرگ

گر چه صد رود است از چشمم روان                     زنده رود باِغ کاران یاد باد
راز حافظ بعد از این ناگفته ماند                            ای دریغا! رازداران یاد باد!

شوق پرواز
یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی 
یک  نام  پرواز  شوق  فیلم  از  کند  می 
مجموعه تلویزیونی است که به سفارش 
ایثارگران در مورد  امور  بنیاد شهید و 
خلبانان  از  یکی  بابایی  عباس  زندگی 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران ساخته شده  است.
این سریال از شهریور ماه سال ۱۳90 
 ۲۴ قالب  در  و  سال  همان  بهمن  تا 

بازی  بود.  یداله صمدی  عهده  بر  مجموعه  این  کارگردان  رفت.  آنتن  روی  به  قسمت 
شخصیت سرلشکر خلبان بابایی را شهاب حسینی بر عهده داشت.

دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم :
پرواز اندازه ی آدمو بر مال می کنه/ هر چی باالتر می ری/ باال و باالتر می ری

دنیا از دید تو بزرگتر می شه و/ تو از دید دنیا کوچکتر !     شهاب حسیني-شوق پرواز

سخن حکیمانه

امروز با حافظ

یادها و خاطره ها در زمان...


