
در جست وجوی 
جایگزینی

 برای تلگرام

آیت ا... موحدی کرمانی: 

 مسئوالن گول آمریکا را نخورند
اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
بصیرت مورد تاکید رهبری 9 دی ماه خود 
را نشان داد،گفت: 9دی، یکی از ایام اهلل و 
روز تجدید پیوند ملت با والیت، روز وحدت 
خاک  به  روز  امر،  ولی  محور  حول  با  امت 
بیداری  و  عواملش  و  استکبار  پوزه  مالیدن 
عده ای پس از گول خوردن است.  آیت اهلل 
دوم  خطبه  در  کرمانی  موحدی  محمدعلی 
نماز جمعه این هفته تهران افزود: مردم در 
9 دی نشان دادند به قرآن وفادار بوده و در 
صحنه های حمایت از انقالب حضور بموقع 

دارند و همچنین ثابت کردند خطر شناسند و برای دفع خطر تصمیم می گیرند. 

اجرای اقتصاد مقاومتی به رشد اقتصاد منجر شود

شیوع چاقی
 و افزایش وزن 

در کشور

رشد
 نقدینگی

 4/2 درصدی!

آملی الریجانی:

دشمن به دنبال از میان بردن نظام ارزشی 
در خانواده ها است

کشورهای سلطه به دنبال ورود با جنگ نرم هستند
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وزارت نفت در پی تهدید ترکمنستان به قطع گاز اعالم کرد: 

بحرانی در کار نخواهد بود
تهدید  به  واکنش  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
وجود  به  اجازه  گفت:  ایران  گاز  قطع  برای  ترکمنستان 
نخواهیم  را  کشور  شمالی  استان های  در  بحران  آمدن 
داد.  حمیدرضا عراقی  با اعالم این مطلب در استان گلستان 
یادآور شد: ترکمنستان در دولت قبل مقداری طلب از ایران 
داشته است که هم اکنون به دلیل این طلب، تهدید به قطع 

گاز ایران می کند. 

صعود نفت به فینال جام 
حذفی در بازی جنجالی

شاگردان علی دایی در دیداری عجیب و پربرخورد، با برتری 
یک بر صفر بر سپاهان به فینال جام حذفی فوتبال راه یافتند. 
در نخستین دیدار نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران دیروز  
در اصفهان، نفت تهران به مصاف سپاهان رفت. در این دیدار 
پر برخورد و مهیج، شاگردان علی دایی با یک گل به پیروزی 

رسیدند.

ورزشینفت و انرژی

حضوری از جنس بصیرت
فتنه امروز؛ ترویج اعتماد به دشمن است
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آگهی  تجدید مزایده عمومی
شهرداری پاوه در اجرای بند2 صورت جلسه مورخ5 / 8  / 95 شماره 125 شورای محترم اسالمی شهر 
پاوه و با استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها جهت انجام امور تبلیغاتی قصد اجاره عرصه 
محل نصب تابلو ها یا استند های تبلیغاتی و همچنین طرفین پل عابر پیاده رو را به مدت یکسال 
شمسی به کانون ها وشرکت های تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق 

مزایده کتبی به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد.
لذا ازکلیه متقاضیان مورد صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد بارعایت شرایط وجدول ذیل درساعات 
اداری غیر ازایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء خیابان امام 
محمد غزالی مراجعه  ودر موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام وپس ازتکمیل وثبت در دبیرخانه شهرداری آن 

رابه واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 46122819-083 تماس حاصل نمایند.

شهرداری پاوه

 نوبت دوم

شرایط: 1-مزایده گذار: شهرداری پاوه.
2-نوع سپرده: متقاضیان برای شرکت در تجدید مزایده بایستی مبلغی را به شرح جدول فوق الذکر به عنوان سپرده به صورت 
ضمانت نامه بانکی یافیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری راهمراه باسایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل 

نمایند.
3-محل دریافت اسناد:پاوه-میدان شهداء-خیابان امام محمد غزالی –واحدامور قراردادهای شهرداری پاوه.

4-مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ 95/10/6 تاتاریخ 95/10/12  ازساعت 7/30 الی 13/30 .
5-محل تسلیم پیشنهادات: پاوه-میدان شهداء-خیابان امام محمدغزالی –واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه.

6-مهلت قبول پیشنهادات: ازتاریخ10/13 /95 تاتاریخ 95/10/22 ازساعت 7/30 الی 13/30 .
7-بازگشایی پاکت ها: روز پنج شنبه مورخ 95/10/23 راس ساعت 15 درمحل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزار می گردد.

8-شرایط شرکت در مزایده: متقاضیانی می توانند دراین تجدید مزایده شرکت نمایندکه دارای مجوزکانون از وزارت فرهنگ 
وارشاداسالمی باشند.

9-نوع مزایده: اجاره عرصه استندها یاتابلوهای تبلیغاتی وهمچنین طرفین پل عابر پیاده رو.
10- مدت اجاره: اجاره به مدت 12 ماه یا یک سال شمسی می باشد.

11-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده طبق مقررات وآئین نامه مالی شهرداری هامندرج است.
12-پیشنهادات بایستی به طور صریح وروشن وبدون الک گرفتگی وخط خوردگی درپاکت ها باشد.

13- برندگان اول ودوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
14-شهرداری در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختاروبه درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده 

شهرداری ترتیب اثرداده نخواهد شد.
15-هزینه چاپ آگهی وکارشناسی اجاره برعهده برنده تجدید   مزایده می باشد.

16-آگهی مزایده در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانیwww.pavehcitv.ir قابل رویت ودستیابی می باشد.
17- برنده تجدید مزایده موظف است مبلغی رابه عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرار داد به امور مالی شهرداری 

پاوه تحویل نمایند.
18- برنده تجدید مزایده موظف است در مدت زمان قرار داددر هرماه 3 عددبنر شهرداری پاوه رابدون هیچ گونه قیدو شرطی به 

صورت رایگان برروی استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر نصب نماید.
19- محل تعیین نصب استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر از اختیارات شهرداری پاوه می باشد.

روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

نام واحد

اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا 
استندهای تبلیغاتی درنقاط مختلف شهر 

وپل عابر پیاده رو در بلوار جانبازان

تعداد

26 محل 1پل عابر 
پیاده رو

مبلغ پایه اجاره 
ماهیانه )ریال(

20/002/000

مبلغ 
سپرده)ریال(

12/001/200
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امام حسن مجتبی  )ع(:

کالم  نور

واکنش رئیس پارلمان آذربایجان
  به اظهارات سردار دهقان

اظهاراتی ضدایرانی  آذربایجان در  پارلمان  رئیس 
با بیان این که »در زمان سفر رئیس جمهور ایران 
واکنشی نشان ندادیم« گفت: روابط دوجانبه باید بر 

اصل احترام متقابل استوار باشد.
کردن  متهم  از  پس  آپا،  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران به دخالت در امور داخلی آذربایجان توسط 
اوگتای آسادوف در جلسه روز جمعه پارلمان این 
کشور، قدرت حسن قلی اف دیگر نماینده پارلمان 
آذربایجان، گفت: تهدیدات ایران علیه آذربایجان 
پس از دیدار نتانیاهو از این کشور نباید بدون پاسخ 

بماند.
این نماینده پارلمان آذربایجان با اشاره به اظهارات 
»ایران  این که  بر  مبنی  ایرانی  دفاع  وزیر  اخیر  
روابط خوب میان آذربایجان و رژیم صهیونیستی 
را تحمل نخواهد کرد«، تأکید کرد که بدتر شدن 
روابط آذربایجان با ایران در راستای منافع  کشورش 

نیست.
در  کرد:  تهدید  و ضدایرانی،  تند  اظهاراتی  در  او 
صورتی که ایران بخواهد به آذربایجان حمله کند 
از صحنه روزگار محو خواهد شد و پنج دولت جدید 

در قلمرو کنونی ایران تشکیل خواهند شد.
به گزارش ایسنا این در حالیست که  روابط ما با این 
کشور هم در جریان مذاکرات و هم پس از برجام 
افزایش یافته است و سران کشورهای مان در سه 

سال اخیر دیدارهای متعددی با یکدیگر داشته اند.
در  کشورمان  دفاع  وزیر  دهقان  سردار  اخیرا 
در  دوستان مان  به  ما  کرد:  اظهار  گفت وگویی 
آذربایجان این توصیه را کردیم  که باز کردن پای 
رژیم صهیونیستی به منطقه به نفع آن ها نیست. 
برای ما هم قابل تحمل نیست. ولی به هر حال 
آنها تامین اهداف و منافع ملی خودشان را اینگونه 
تشخیص دادند ما متعرض به این معنا نیستیم 
ولی این توصیه را به آنها داشتیم حتی در سال 
گذشته که یکی از هواپیماهای بدون سرنشین رژیم 
صهیونیستی از آذربایجان آمد داخل خاک ایران در 
آن موقع ما تذکر دادیم که این کار، کار اسرائیلی 
هاست، اسرائیلی ها در بدنه اطالعاتی آنها نفوذ پیدا 
کردند در آن موقع رئیس جمهور آذربایجان کمی 
برایش سخت بود بپذیرد چون من خودم رفتم با 
ایشان صحبت کردم ولی بعد از یک سال معلوم 
شد یک شبکه نفوذی بوده و آنها این کار را انجام 
دادند ما فکر می کنیم دوستان ما در آذربایجان 
بایستی این نکته را مراقبت کنند که خیلی ها در 
منطقه و فرا منطقه مایل نیستند که مناسبات ایران 
و آذربایجان در سطوح راهبردی ارتقاء پیدا کند و 
سعی می کنند این را تخریب کنند. البته اراده ی 
رئیس جمهور آذربایجان این نیست. ایشان عالقه 
مند است که همکاری های ما در سطوح راهبردی 
باشد به هر حال دیگرانی هم هستند، مداخله می 
کنند اثر گذار هستند اما در مورد اینکه نتانیاهو ما 
را تهدید کرده، خوب ما اصال نتانیاهو را به رسمیت 
نمی شناسیم که بخواهیم حرفش را بشنویم حرف 
مفت هم که هزینه ندارد ایشان بزند تا خسته شود.

سردار اشتری:
اقتدار باید همراه

 رافت و  عدالت برای مردم باشد
گردهمایی  سومین  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
روسای دانشگاه ها با پلیس استان، دانش بنیانی و 
دانش محوری را اصلی مهم برای رسیدن به پلیس 

حرفه ای عنوان کرد.
سردار حسین اشتری در سومین گردهمایی روسای 
دانشگاه ها با پلیس اصفهان با گرامی داشت یاد و 
خاطره حماسه نهم دی ماه، گفت: کار تحقیق و 
پژوهش و ارتباط با مراکز علمی یکی از اقدامات 
بسیار خوب نیروی انتظامی است که هر سال نیز 
این اقدامات تقویت می شود؛ این نیرو توانسته در 
عملیات ها و ماموریت هایش از ارتباط با اساتید 

حوزه و دانشگاه بهره های مفید و الزم را ببرد.
وی با بیان اینکه مراکز علمی، ذخیره های کشور 
هستند، به نقش تاثیرگذار دانشگاه ها در پیشرفت 
و  علمی  مراکز  همه  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
دانشگاهی برای نیروی انتظامی از جایگاه خاصی 
که  کنیم  می  اعالم  افتخار  با  هستند،  برخوردار 
اگر ناجا موفقیت هایی در انجام ماموریت هایش 
به دست می آورد با همکاری و تعامل این مراکز 

بوده است.
فرمانده ناجا، ارتباط و تعامل با مراکز علمی، اساتید 
دانشگاهی و نخبگان جامعه را یکی از اهداف راه 
فرماندهی  در  کاربردی  تحقیقات  دفاتر  اندازی 
های  پلیس  و  ها  معاونت  ها،  استان  انتظامی 
تخصصی عنوان کرد و افزود: ماموریت اصلی این 
دفاتر این است که نیازمندهای ناجا را با همکاری 

این مراکز برآورده کنند.
را  دانش محوری  و  بنیانی  دانش  اشتری،  سردار 
اصلی مهم برای رسیدن به پلیس حرفه ای عنوان 
و تصریح کرد: چشم انداز نیروی انتظامی در افق 
1404، این است تا در پایان این سال به پلیس 
اول منطقه تبدیل شود که در این زمینه نیازمند 

همکاری دانشگاه ها هستیم.
وی با انتقاد از نحوه تهیه پایان نامه های دانشجویی، 
گفت: باید اساتید دانشگاهی سعی کنند تا پایان نامه 
های دانشجویی کاربردی باشد و بتواند به نیروی 
انتظامی در انجام ماموریت ها و عملیات هایش 

کمک کند.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز کشور ما 
از نعمت بزرگ امنیت برخوردار است، گفت: برای 
ایجاد امنیت در کشور نیروهای زیادی تالش می 
کنند اما باید به مرحله ای برسیم که مردم هیچ 
وجود  تمام  با  را  امنیت  و  نداشته  نگرانی  گونه 

احساس کنند.

خبر

محسن رضایی: 

حماسه 9 دی، انقالب بصیرت بود
یزد - ایرنا - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 9 دی ماه را انقالب 
بصیرت ملت ایران دانست و گفت: حماسه عظیم نهم دی 1388 و حضور 
میلیونی مردم والیی در صحنه، تبلور عینی پیشرفت سیاسی ملت و 

انقالب اسالمی بود.
 

همایش  در  پنجشنبه  روز  رضایی  محسن  ایرنا  خبرنگار  گزارش  به 
بزرگداشت حماسه 9 دی در مسجد روضه محمدیه یزد افزود: ملت ایران 
اسالمی در نهم دی 1388 با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، 

شعور و بلوغ فرهنگی و سیاسی خود را نشان داد. 
وی گفت: ملت والیتمدار ما در نهم دی ماه سال 1388 به خوبی نشان 
داد که از آگاهی و درک باالی مسائل سیاسی نسبت به سایر ملت ها 

برخوردار است. 
وی افزود: دشمنان به خیال خام خود به دنبال آن بودند که نظام والیی 
و ارزش ما را طی دو هفته ساقط کنند ولی به حول و قوه الهی با بصیرت 

مردم و درایت مقام معظم رهبری شکست خوردند. 
رضایی خاطرنشان کرد: در نهم دی ماه ملت والیتمدار و بصیر ایران ثابت 

کرد که این انقالب و نظام مربوط به تمام مردم ایران است. 
وی گفت: این حضور باشکوه و بی نظیر، تیری بر قلب آمریکا و اسرائیل و 
دشمنان انقالب اسالمی بود، دشمنان در فتنه سال 1388 به دنبال جنگ 
احزاب و رسیدن به اهداف شوم خود علیه نظام و انقالب مقدس اسالمی 

ما بودند که شکست خوردند. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: فتنه سال 88 خسارات 
زیادی به کشور وارد کرد و موجب تعطیلی 10 ماهه سرمایه گذاری و 
واردشدن میلیاردها تومان هزینه به کشور شد و حتی جرات فعالیت علیه 

نظام به دشمنان داد. 
رضایی افزود: دشمنان در برهه کنونی مردم را هدف گرفته اند تا به خیال 

خامشان آنان از نظام ، انقالب اسالمی و رهبری فاصله بگیرند. 
دبیر تشخیص مصلحت نظام گفت: باید با تالش و کار مضاعف آمریکا را 
در اقتصاد و فرهنگ نا امید کنیم و با قدرت به سوی قله های موفقیت 

به پیش برویم . 
رضایی به تحوالت منطقه و جهان اسالم اشاره و اظهار کرد: سیاست ایران 
اسالمی در سطح منطقه پرچمداری است، یک زمانی آمریکایی ها کشور 
ما را در مذاکرات سوریه راه نمی دادند ولی همه به روشنی مالحظه کردند 
که مدتی قبل این ایران اسالمی بود که در مسکو با ترکیه و روسیه جلسه 

داشت و آمریکا و عربستان را در آن جلسه راه ندادیم. 
وی به اهمیت توصیه های مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی 

اشاره و بر پیگیری آن توسط مردم بخصوص مسئوالن تاکید کرد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به روحیه ایثارگری و 
فعالیت های مردم استان یزد در طول تاریخ انقالب اسالمی اشاره و از 

آنها به نیکی یاد کرد. 
رضایی گفت: استان یزد و مردم دالور آن در طول انقالب اسالمی، کمک 
های فراموش نشدنی به کشور و نظام کرده اند و این روحیه باید همچنان 

حفظ شود. 
در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد مردم با شعارهای 
مختلف انقالبی بر تداوم راه امام راحل ، شهیدان و تحقق اوامر مقام معظم 

رهبری تاکید کردند. 

اجرای اقتصاد مقاومتی به رشد اقتصاد منجر شود
رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه اجرای 
اقتصاد مقاومتی به رشد اقتصاد منجر شود، گفت: دستیابی به اهداف سند 

چشم انداز با اجرای اقتصاد مقاومتی ممکن است.
به گزارش ایسنا، مجتبی خالصی 9 دی در قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان 
همدان، اظهار کرد: در ابتدای ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، دستگاه ها 
به این سیاست ها نگاه سنتی داشتند و آنچنان که باید برنامه نویس نبوده 

و به دنبال گرفتن اعتبار برای اجرای سیاست ها بودند.
وی با بیان اینکه همه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در یک 
ِکشتی قرار دارند، یادآور شد: حساسیت موضوع به حدی است که تیم 
نظارت از سوی معاون اول رئیس جمهوری تعیین شده است و ساختار 
منسجم در برنامه های اقتصاد مقاومتی باید درنظرگرفته شود و دستگاه ها 

براساس آن عملکرد داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه استان همدان می تواند در زمینه اجرای اقتصاد 
مقاومتی از استان های موفق در سطح کشور باشد، عنوان کرد: سازمان 
برنامه و بودجه به دنبال نادیده گرفتن حقوق و تالش های مدیران استان 

همدان نیست.
خالصی تصریح کرد: استان همدان پتانسیل باالیی دارد و این پتانسیل باال 
توقعات بیشتری نیز ایجاد می کند تا در کنار اقدامات و عملکردهای موجود 

گزارش ها به هنگام ارائه شود.
رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: گزارش های 
اقتصاد مقاومتی تعیین کننده است بنابراین اگر دقیق و مناسب ارائه شود 

در ارزیابی ها نیز موثر است.
خالصی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی در استان 
همدان با تالش مدیران حل شده است، افزود: در گذشته بانک ها برای حل 
مشکالت تولید به میدان می آمدند اما با فشار ستاد اقتصاد مقاومتی شاهد 
حضور مفید و مستمر بانک ها در عرصه احیای واحدهای تولیدی هستیم.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی 
و دستیابی به اهداف سند چشم انداز سه هدف اقتصاد مقاومتی است، 
تصریح کرد: مشکل واحدهای تولیدی نبود تقاضا در دو بخش داخلی و 
خارجی است بنابراین باید تقاضا را در واحدهای تولیدی فراهم کرد چرا که 
واحدهای تولیدی استان همدان این ظرفیت را دارد و از سوی دیگر این 

مسأله باعث می شود سرمایه گذاران ورود جدی داشته باشند.
خالصی خاطرنشان کرد: در مبارزه با قاچاق نیز در قالب اقتصاد مقاومتی 
تأکید شده است به طوری که اگر به مبارزه با قاچاق پرداخته نشود انگیزه 

برای کار و تولید کاهش می یابد.

سی.ان.ان:
تالش های کری برای حصول برجام تعیین کننده بود  

تالش های  به  پرداختن  گزارشی ضمن  در  سی.ان.ان  خبری  شبکه 
جان کری در طول روند مذاکرات هسته ای با ایران،  اقدامات و ارتباط 

نزدیک او با ظریف را دلیل اصلی دستیابی به برجام دانست.
تالش های  مطلبی  در  سی.ان.ان  خبری  شبکه  ایسنا،  گزارش  به 
دیپلماتیک جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در طول چهار سال 
گذشته پرداخت که در بخشی از این مطلب در مورد توافق هسته ای 
ایران، آمده است: برای بیش از دو سال کری خود را وقت مذاکرات 
ایران و پنج قدرت جهانی دیگر کرد که در دور پایانی  با  هسته ای 
مذاکرات  مشغول  وقفه  بدون  روز   18 وین  در  هسته ای  مذاکرات 
برنامه  کردن  محدود  شامل  هسته ای  توافق  اگرچه  بود؛   هسته ای 
هسته ای ایران در قبال برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران بود 
اما کری امیدوار بود که حصول برجام پنجره ای برای آغاز مذاکرات 

دیگر با ایران در مورد داعش و جنگ داخلی سوریه باشد.
او در مدت کوتاهی توانست تا یک رابطه نزدیک با محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران ایجاد کند. اگرچه پس از آن که تصاویر مربوط 
به قدم زدن آن ها با یکدیگر در ژنو منتشر شد از سوی رسانه ها در 
کشور خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. با این حال این دو وزیر 
امور خارجه شماره تلفن خصوصی و آدرس ایمیل  را ردوبدل کردند 

تا به صورت شخصی بتوانند ارتباط برقرار کنند.  
در طول چندین مرحله آخر مذاکرات هسته ای، کری با ظریف بیشتر 
از متحدان آمریکا گفت وگو کرد. در پایان مذاکرات هسته ای وزرای 
خارجه پنج کشور دیگر همگی اذعان کردند که بدون تالش های جان 

کری هرگز رسیدن به برجام ممکن نبود.

خبر

اینکه بصیرت  بیان  با  تهران  امام جمعه موقت 
نشان  را  خود  ماه  دی   9 رهبری  تاکید  مورد 
ایام اهلل و روز تجدید  از  داد،گفت: 9دی، یکی 
با حول  امت  با والیت، روز وحدت  پیوند ملت 
محور ولی امر، روز به خاک مالیدن پوزه استکبار 
و عواملش و بیداری عده ای پس از گول خوردن 

است.
 آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه 
مردم  افزود:  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  دوم 
و  بوده  وفادار  قرآن  به  دادند  نشان  دی   9 در 
در صحنه های حمایت از انقالب حضور بموقع 
شناسند  خطر  کردند  ثابت  همچنین  و  دارند 
برای دفع خطر تصمیم می گیرند. موحدی  و 
امید  خارجی  دشمن  کرد:  خاطرنشان  کرمانی 
مقتدر  نظام  به  تواند  می  که  بود  کرده  پیدا 
اسالمی ایران ضربه بزند و قدرت طلبان داخلی 
پرچم  را  انتخابات  در  تقلب  و  شده  مغرور  هم 
حمالت ناجوانمردانه و وحشیانه خود قرار داده 
بودند، هشت ماه در کشور به افساد پرداختند اما 
مردم پس از هشت ماه صبر و خون دل خوردن، 
به خیابان ها ریختند و محشری به پا و فتنه را 

با بصیرت خود خاموش کردند. 
بصیرت  این  ،گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
که معنایش تشخیص توطئه دشمن و بیداری، 
آگاهی، تصمیم و حضور بموقع و اقدام قاطعانه 
است و پیوسته مورد تاکید مقام معظم رهبری 

بوده است، در 9 دی خود را نشان داد. 
وی افزود:  در راهپیمایی 9دی افراد فراوانی بودند 
که گول تبلیغات سران فتنه را خورده بودند، اما 
بیدار شدند و فریاد مرگ بر فتنه گران را سر 
دادند. موحدی کرمانی اظهار داشت: کسانی به 
آتش فتنه دامن زدند که متاسفانه سوابق خوبی 
در انقالب داشتند و همین امر خطر را دو چندان 
کرده و ناآگاهان را گول زد. به همین دلیل، فتنه 
درون از جنگ برون با دشمن خطرناک تر است. 

وی افزود: این اصحاب فتنه مگر نمی شنیدند 
که تبلیغات دشمن همراه با آنهاست؟ مگر نمی 
دیدند که آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس 
خائن مردم را به ریختن در خیابان ها تشویق 

می کنند؟ 
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: معموال در 
فتنه ها حق و باطل ممزوج و فتنه گران نمودی 
از حق ارائه می دهند تا مردم را به خود جذب 
کنند اما در این فتنه هیچ حقی دیده نمی شود. 
هر چه بود باطل بود و به همین دلیل به سرعت 

رسوا شدند و به هدف نرسیدند. 
وی گفت: در این فتنه، به اسالم، احکام اسالمی، 
روزه و ماه رمضان، امام و رهبر و از همه باالتر به 
امام حسین)ع( جسارت شد؛ کاری که در ایران 
هم  پرست  آتش  و  نصارا  و  یهود  ندارد.  سابقه 
نکردند؛ همه مردم توجه به این خطر در جریان 

9دی پیدا کردند. 
می  خوبمان  مردم  به  افزود:  کرمانی  موحدی 
گویم در این جا به امر بصریت که مورد تاکید 
مقام معظم رهبری است اهمیت دهید کما این 

که در 9دی دادید. 
اسرائیل  بنی  بصیرت،  نبود  داشت:  اظهار  وی 
را پس از عمری توحید و خداشناسی، گوساله 
پرست و به دست سامری ها گمراه کرد. فتنه، 
جنگ جمل و نهروان را به وجود آورد و باالخره 
باید این فتنه ها، جنگ جمل و نهروان و گوساله 
ما  چشم  جلوی  پیوسته  فتنه،  معلول  پرستی 

باشد. 
ادامه  در  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
که  این  بیان  با  دوم،  خطبه  در  خود  سخنان 
را  آمریکا  گول  باشند  مراقب  کشور  مسووالن 
از سوی  و نقض آن  برجام  به موضوع  نخورند، 
معظم  رهبر  گفت:  و  کرد  اشاره  ها  آمریکایی 
من  فرمودند  می  اول  روز  همان  از  انقالب 
را  سخن  این  مسووالن  چرا  نیستم؛  خوشبین 
جدی نگرفتند. موحدی کرمانی ادامه داد: معظم 
له پیوسته می فرمودند آمریکا دشمن است و به 
دشمن نباید اعتماد نمود. او گول می زند، تعهد 
می کند و در وقت عمل، عهد شکنی می کند؛ 

این امر برای مسووالن ما درس باشد. 

وی افزود: باید به درون کشور و به قدرت هایی 
که خودمان داریم توجه کنیم. امکانات فراوانی 
هوشمند  جوانان  باید  چرا  است.  کشور  در 
پراستعداد ما بیکار بمانند؟ چرا جوانان به کار 
این  از  گیری  بهره  با  ما  شوند؟  نمی  گرفته 
اقتصادی را خودمان  فراوان، مشکالت  امکانات 

حل کنیم. 
به  تذکراتی  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
مسووالن گفت: مساله اشتغال جوانان بیکار را 
جدی بگیرید. توجه به قشرهای آسیب پذیر را 
سرلوحه اقدامات خود قرار دهید. تعطیلی کارگاه 
های تولیدی یک فاجعه است. مساله فرهنگ و 

پیشرفت علم از اهم امور است. 
وی خطاب به مسووالن افزود: شما امین مردم 
هستید و این حکومت امانت در دست شماست 
از  از صراط پیوسته  و در قیامت به وقت عبور 
امانات سوال می شود خود را برای جواب دادن 

آماده کنید. 
حال  عین  در  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
درخصوص تحوالت یمن و بحرین گفت: رژیم 
و  جنایت  همه  این  از  سعود  آل  و  خلیفه  آل 
تیراندازی،  شیعیان،  روی  آب  بستن  ظلم، 
در  زنان  و  کودکان  کشتن  ددمنشانه،  حمله 
یمن شرمشان باد. حکومت ممکن است با کفر 
حکومتش  باشد  هم  کافر  مسوولی  اگر  بماند. 
باشد  ظالم  حکومت  اگر  اما  بماند،  تواند  می 
مطمئن باشید این حکومت رو به زوال است. 
همین حاال حکومت نابود شده خود را ببینید 

و به خود آیید. 
وی همچنین با تبریک به مناسبت آزاد سازی 
حلب افزود: به گفته بعضی آقایان این فقط یک 
پیروزی نظامی نیست. پیروزی فرهنگی، اسالم 
بر کفر و نفاق و حق بر باطل است و حامیان 
تروریسم بویژه رژیم آل سعود ببینند و از غصه 

بمیرند.

آیت ا... موحدی کرمانی:  مسئوالن گول آمریکا را نخورند
بصیرت مورد تاکید رهبری، 9 دی خود را نشان داد

در حال حاضر بیشترین استفاده مردم از فضای 
مجازی، از طریق پیام رسان هاست و در شرایطی 
که پیام رسان بومی پاسخ گوی نیاز کاربران وجود 
ندارد، ظاهرا چاره ای جز استفاده از پیام رسان های 
خارجی از جمله تلگرام نیست و خدمات متنوع و 
پرزرق وبرق این فضا می تواند گواهی بر این ادعا 

باشد.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی 
و دیگر مسووالن حوزه فناوری اذعان دارند که 
سرعت پیشرفت در این فضا بسیار زیاد است، 
معقوالنه نیست از همه افراد جامعه انتظار داشته 
باشیم چشم به راه پیشرفت فناوری در ایران و 

ساخت پیام رسان های داخلی بمانند.
دبیرشورای عالی فضای مجازی درباره پیشرفت 
اینترنت و فناوری می گوید: تاکنون اینترنت افراد را 
به هم متصل می کرد، ولی در آینده اینترنت، اشیاء 
را به هم متصل خواهد کرد. ۶ میلیارد نفر تحت 
پوشش شبکه های تلفنی قرار دارند. 3.۵ میلیارد 
نفر نیز تحت پوشش شبکه تلفن همراه هستند 
که حتما در فضای مجازی حضور دارند. تا سال 

۲0۲0 این رقم به ۵0 میلیارد نفر خواهد رسید.
به اعتقاد ابوالحسن فیروزآبادی این ارتباط گیری و 
توسعه فضای مجازی و حضور افراد در شبکه های 
اجتماعی سرعت بسیار باالیی دارد و طی سه سال 
گذشته تولید محتوا در فضای مجازی در دنیا دو 
برابر شده است که این موضوع نشانه این است که 

تحولی در حال وقوع است.
شبکه های  پیش  سال  سه  تا  که  همان طور 
پیام رسان نبودند ولی در حال حاضر 40 میلیون 
نفر در ایران از این مزایا استفاده می کنند و ده ها 

میلیون در شبکه های مجازی حضور دارند.

اگرچه سازندگان پیام رسان های داخلی نیز گاهی 
گله هایی از برخورد دوگانه پیام رسان های داخلی 
و خارجی دارند، برای مثال مهدی داوری یکی 
از این تولیدکنندگان معتقد است عدم تبلیغات 
این پیام رسان های داخلی در صداوسیما نمونه ای 
از این برخوردهای دوگانه است، اما نمی توان ادعا 
کرد صرف تبلیغات شبکه  اجتماعی مانند تلگرام 

باعث همه گیر شدن آن بوده است.
در حال حاضر در ایران با توجه به صدرنشینی 
اجتماعی، جمعیتی  پیام رسان های  بین  تلگرام 
چندده میلیونی در این فضا هستند که با توجه 
به اقبال کسب وکارهای مختلف به پیام رسان ها 
و جذب  تبلیغات  برای  اجتماعی  شبکه های  و 
مخاطب، بی توجهی به ماهیت این فضا می تواند 
امکان  که  کسانی  از  را  زیادی  فرصت های 

مشابه سازی این امکانات را دارند، دریغ کند.
مانند  مجازی  فضای  کارشناسان  است  ممکن 
روح اهلل مؤمن نسب نقش صداوسیما در آشنایی 
افراد با پیام رسانی مانند  تلگرام را بسیار پررنگ 
بدانند و  وایبر، واتس اپ، الین، اینستاگرام و تلگرام 
که جزو محبوب ترین و پرکاربردترین پیام رسان ها 
و شبکه های اجتماعی هستند را از محصوالت بد 
تکنولوژی نام ببرند و از صداوسیما به دلیل تشویق 
به استفاده از این محصول انتقاد کنند، اما باید 
توجه داشت در دنیای کنونی و با پیشرفت فناوری 
به خصوص در میان جوانان و قشر تحصیل کرده، 
محصوالت  هم  صداوسیما  دخالت  بدون  حتی 
پرکاربردی مانند اینستاگرام و تلگرام به انحاء دیگر 

راه خود را باز می کردند.
با این وجود نمی توان نقش فرهنگ سازی و آموزش 
سواد فضای مجازی به مردم را نادیده گرفت، زیرا 
از این راه است که می توان تشخیص داد کدام یک 

از محصوالت فناوری کاربردی تر و امن تر هستند 
و همچنین تولید محصوالتی پرداخت که قابلیت 
رقابت با شبکه ها و پیام رسان های خارجی را دارند.

طبق آماری که مهدی منتظر قائم -از کارشناسان 
حوزه فناوری- به آن اشاره می کند، کاربران ایرانی 
در حوزه مصرف در  باالترین سطح استفاده از 
فضای مجازی قرار دارند، در شرایطی که مسووالن 
و  نقش  به  همواره  کشور  ارتباطی  و  فرهنگی 
این  در  سیاست گذاری  و  محتوا  تولید  اهمیت 
فضا تاکید دارند و حرکت در بستر فضای مجازی 
برای کاربران و مدیران زمانی آسان و ثمربخش 
به  مجازی  فضای  ظرفیت های  که  بود  خواهد 
درستی شناخته شود. همچنین اگرچه در حال 
حاضر تلگرام بازار پیام رسانی را، حداقل در ایران، 
قبضه کرده است، اما به غیر از این نرم افزار روسی، 
برنامه ها و پیام رسان های دیگری نیز وجود دارند 
که بخواهند وارد بازار شوند، زیرا تا امروز همه به 
این موضوع  پی برده اند که این فضا، فضای پویایی 
است که به سرعت حرکت می کند و پتانسیل 

باالیی نیز در حوزه اقتصادی دارد.

بنابراین اگر پیام رسان های داخلی و بومی دست 
به کار نشوند و جای خودشان را در بازار و دل 
کاربران ایرانی باز نکنند، در صورتی که تلگرام هم 
نباشد یا فیلتر شود )که البته یافتن فیلترشکن هم 
برای کسانی که با این فضا آشنا هستند و همواره 
بازار فیلترشکن را برای کاسبان فیلتر داغ نگه 
داشته اند، دشوار نیست(، نرم افزار دیگری خواهد 

بود که این بار را به دوش بکشد.
اینکه امنیت و حفظ حریم  با وجود  همچنین 
خصوصی در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی 
برای کاربران اهمیت زیادی دارد، اما آنطور که 
می گوید؛  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
سیاست دولت بر این نیست که در این فضا نظارت 
ناشایست باشد، زیرا در صورت نیاز و زمانی که از 
سوی قوه قضاییه تشخیص داده شود این امکان 
ارتباطات و فعالیت های کاربران  وجود دارد که 
در تمام فضاها از تلفن همراه گرفته تا اینترنت و 
شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی رصد شوند 
و دیگر تفاوتی بین شبکه های اجتماعی خارجی و 

داخلی وجود نخواهد داشت.

در جست وجوی جایگزینی برای تلگرام

اینکه  بر  تاکید  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
ایران  بزرگ  ملت  از   88 دی   9 در  دشمنان 
است  آن  امروز  فتنه  گفت:  خوردند،  تودهنی 
که عده ای، اعتماد سازی به آمریکا این شیطان 

بزرگ را رواج می دهند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی تولیت آستان 
قدس رضوی در این مراسم تحت عنوان » روز 
بصیرت و میثاق اّمت با والیت« گفت: مولفه های 
قدرت ملت ایران زیاد است اما ایمان به خدا، 

مهمترین این مولفه هاست.
وی افزود: اثرگذاری امروز ملت بزرگ ایران در 
منطقه را همه شاهدند و این نتیجه قهر با رژیم 

صهیونیستی و اتکال به خداست. 
با اشاره به حضور  تولیت آستان قدس رضوی 
پرشکوه و دشمن شکن مردم انقالبی ایران در 
9 دی برای دفاع از ارزشهای اسالمی و انقالبی 
گفت: این روز باید  به عنوان یک حماسه بزرگ 

در تاریخ انقالب اسالمی گرامی داشته شود.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
امام  مصالی  در  دی   9 بزرگداشت  مراسم  در 
خمینی افزود: در این روز حقیقتا دلهای عاشق 
حضرت حق و دلدادگان به اهل بیت عصمت 
و طهارت برای دفاع از دین و ارزشهای الهی و 
پیوند و میثاق با والیت، دشمن شناسی و دشمن 

ستیزی خود را به نمایش گذاشتند.
از  بعد  حادثه  یک  اگرچه  روز  این  گفت:  وی 
انتخابات سال 88 بود در عین حال یک مرام 
، اساس و مبنایی بود که بناهای بسیاری را می 

توان بر آن استوار کرد.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین افزود: آن 
مبنای بصیرت بود و میثاق و پیوند بین امت با 

امام و مقتدای بصیرت آفرین شان . 
وی با اشاره به حضور با حساسیت مردم و نیز 
داشتن تولی به حق و والیت و برائت از دشمنان 
در دفاع از ارزشهای دینی و انقالبی گفت: مردم 
ما در صحنه ای که الزم است از انقالب، نظام و 
والیت دفاع و دشمنان را در مقابل این حضور 

شگفت زده می کنند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی گفت: احساس 

مسئولیت و دشمن شناسی مردم با بخشنامه 
صورت نمی گیرد بلکه این نوعی احساس قلبی 
و عقلی به نظام ، انقالب و دستاوردهای اسالمی 

است.
وی همچنین بر شناسایی ابعاد حماسه 9 دی در 
میان جوانان و قشرهای مختلف مردم تاکید کرد.
روحیه   : گفت  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
مقاومت و ایستادگی و خطرکردن از مهمترین 

مولفه های قدرت در کشور ماست. 
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
 : افزود  دی   9 مناسبت  به  مردمی  تجمع  در 
دشمن تا آنجا که توانسته به گستردگی همه 
داشته های ما تهدید و تالش کرده است اما نه 
از  کاری  است  نتوانسته  باشد،  نخواسته  اینکه 

پیش ببرد . 
وی ادامه داد : چون ملت مسلمان ایران ملت 
قدرتمندی است ، نه قدرت با مولفه هایی که 
در نظامات و کشورهای دیگر معرفی می شود در 
آن کشورها داشتن ذخایر ، وابستگی به قدرتهای 
بزرگ و کالهک های هسته ای به عنوان مولفه 
های قدرت در دنیا و خیلی از نظامات معرفی 

می شود . 
تولیت آستان قدس رضوی گفت : کشور و نظام 
ما قدرتمند است اما نه با آن مولفه های قدرت 
بلکه نخستین مولفه قدرت در نظام ما ایمان به 

خداست . 
وی افزود : ایمان به خدا به عنوان مولفه قابل 
توجهی که اساس تشکیل جبهه انقالب و حزب 
اهلل  شناخته می شود و در آیات نورانی قرآن نیز 
حزب اهلل با داشتن ایمان به خدا معرفی می شود 
و ایمان در قلب و جان و دل نخستین شاخصه 

ای است که ملت ما را ممتاز می کند . 
رئیسی گفت : شاخصه دوم برای قدرت در نظام 
ما دین ، فقه و آموخته هایی است که ما از ارزش 

های الهی داریم . 

لحاظ  به  ما  کشور  قدرتمندی   : افزود  وی 
دلدادگی به دین و آموخته های دینی است و 
آنچه کشور ما را قدرتمند کرده فقه است که 
هم به معنی فقه اکبر، باورها و عقاید و هم به 
معنی فقه اوسط، اخالق فاضله و کریمه و هم 
به معنی فقه اصغر، احکام و باید ها و نبایدهای 

الهی است . 
تولیت آستان قدس رضوی گفت : مولفه قدرت 
، مقتدا و رهبری بصیرت آفرین در  امام  سوم 
این نظام است که هم دوست و هم دشمن به 
آن معترف هستند که رمز اقتدار در این کشور 
و نظام ، رهبری است به عنوان جایگاهی که می 
تواند همه نیروهای انسانی پای کار را در مقابل 
دشمن و سازندگی کشور بسیج کند و از همه 
توانایی های انسانی ، مادی و معنوی کشور برای 

تعالی بهره گیرد . 
تولیت آستان مقدس رضوی گفت:  فتنه امروز 
آن است که  عده ای بخواهند شیطان و دشمن 
را طرف اعتماد قرار دهند و بخواهند فرهنگ 

اعتماد به دشمن را ترویج کنند.
ادامه  در  رییسی  والمسلمین  االسالم  حجت 
سخنان خود در مراسم گرامیداشت سالروز 9 
دی با بیان اینکه پیروی از کفار باعث عقبگرد 
جامعه می شود افزود : در قرآن کریم هم آمده 
که اگر از دین تبعیت نکنید به عقب برمی گردید 
و گرفتار ارتجاع و عقب ماندگی خواهید شد و 
این رفتار به شما خسارت می زند و هیچ ضرری 

برای خداوند نخواهد داشت.
وی افزود: جامعه ای که از دین برگردد دچار 
عقبگرد و جاهلیت خواهد شد و جامعه اسالمی 
هم اگر این مسیر را برود به همین سرنوشت 

دچار خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین رییسی اظهار داشت: 
اطاعت از کفار، نگاه کردن به سخنان و دهان 
آنها و عمل به خواست آنها باعث می شود جامعه 

اسالمی دچار جاهلیت شود.
رهبری  معظم  مقام  که  همانطور  افزود:  وی 
فرمودند جهاد کبیر امروز در اطاعت نکردن از 

کفار و تردید نداشتن در دشمنی آنهاست.
در  رییسی گفت:  المسلمین  و  االسالم  حجت 
قرآن کریم ویژگی های زیادی برای حزب اهلل 
ارائه شده  که یکی از آنها و مهمترین شاخص؛ 
پیروی نکردن از دشمنان و دست دوستی ندادن 
به آنهاست و باید دشمن را به درستی شناخت 
و در دشمنی آنان تردید نداشت چون شیطان 
همیشه مکر می کند و دشمنی خود را ادامه 

می دهد.
مذاکره  اما  باشد  مذاکره  کرد:  تصریح  وی 
کنندگان باید در دل خود خشم زیادی از دشمن 
داشته باشند و در دشمنی دشمنان تردید نکنند 
و در هر گونه ارتباط با دشمن و آمریکا و مغرب 

زمین باید بدانیم که دشمنی آنها ادامه دارد.
سخنران مراسم ویژه سالروز 9 دی گفت: فتنه 
امروز آن است که شیطان و دشمن را عده ای 
بخواهند طرف اعتماد قرار دهند و به آنان اعتماد  
را  دشمن  این  به  اعتماد  فرهنگ   بخواهند  و 

ترویج کنند.
جمهوری  کردن  تهی   ، امروز  فتنه  افزود:  وی 
اسالمی و انقالب اسالمی از آن سیرتی است که 
به خدا توجه دارد ، به خدا توکل می کند، اعتماد 
به نفس دارد و به استقالل سیاسی و اقتصادی ، 
عزت و اقتدار ملی می اندیشد و تالش می کند.

حجت االسالم و المسلمین رییسی تصریح کرد: 
فتنه امروز آن است که به جای اقتصاد مقاومتی 
، عده ای به فکر ترویج اقتصاد لیبرالی باشند، 
در مقابل فرهنگ حیات بخش دینی و اسالمی 
لیبرالی را ترویج دهند و در  بخواهند فرهنگ 
مقابل عزت و افتخار بسیاری که جامعه دارد از 
نسخه های غربی و شرقی استفاده کنند که این 

رفتارها نقطه آغاز انحراف و کج محوری است.
وی گفت: امروز هر جا روحیه و فرهنگ بسیجی 
حاکم بوده به دستاوردهای خوبی رسیده ایم و 
هر اندازه به جوانان توجه کرده ایم به پیشرفت 

هم رسیدیم و باید این مسیر را ادامه دهیم .

مراسم بزرگداشت 9 دی در مصالی امام خمینی؛

فتنه امروز؛ ترویج اعتماد به دشمن است
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نظام سیاسی  باید  هوشمند  باشد

* محمد  صفری 
 کارشناس مسائل سیاسی وبین المللی

حکومت هوشمند ویژگی هایی دارد که می توان موارد زیر را از جمله 
آن ها دانست:

1-یک حکومت هوشمند نه تنها اعتراضات صنفی و سیاسی را با برچسب 
اعتراضی برانداز در مقابل نظام قرار نمی دهد بلکه حتی تحرکاتی که با 
مشی براندازی نمایان ظهور می کند را اعتراضات صنفی و سیاسی نشان 

می دهد.
۲-قوا ی سه گانه در یک نظام هوشمند پاسخگو هستند این قوا در شرایط 
بحرانی سدی معنوی هستند میان معترضان و رهبری  نظام، به این معنا 
که پیکان اعتراضات مردمی نه به سمت نوک هرم  قدرت بلکه به سمت  
قوای سه گانه و سایر عناصر قدرت نشانه می رود در نتیجه مطالبات تغییر 
تا سطح این قوا متوقف خواهند شد در این صورت نظام و نوک هرم  قدرت 

همواره محفوظ خواهد ماند.
3-در یک نظام هوشمند سردمدارن هیچ کاره تلقی نمی شوند و به بهانه  
نداشتن اختیارات نمی توانند پشت نظام مخفی شوند واعتبار نظام را در 
میدان مبارزه هزینه نمی کنند و سردمداران، نظام را سپر بالی خود قرار 
نمی دهند در این صورت  اعتراضات مردمی و انتقادات نخبگان سیاسی به 
سردمداران، اعتراض به نظام تفسیر نخواهد شد به این معنا که اعتراضات 
به نوک هرم قدرت ختم نخواهد شد و در سطوح قوای حکومتی متوقف 
با  اعتراضات مردمی مساوی  پادشاهی هرگونه  می شود. در حکومت 
مخالفت با شاه وامنیت ملی تلقی شده وسطح اعتراضات در سطوح پائین 
تر از شاه بسته نمی شود در اینصورت حکومت همواره در معرض فروپاشی 

قرار خواهد داشت.
4-مشروعیت یک نظام هوشمند با میزان مشارکت مردم در انتخابات 
سنجیده نمی شود بلکه مشارکت در انتخابات حق شهروندی است وهر 
شهروند  می تواند از حق خود استفاده نکند و عدم مشارکت آنان ربطی 
به مشروعیت نظام نخواهد داشت لهذا نظام هوشمند هر مقوله ای را به 

مشروعیت خود گره نخواهد زد.
۵-در نظام هوشمند، سرداران موفق جنگ سخت الزاما در جنگ نرم 
موفق نخواهند شد و اصوال موفق نیستند لهذا سرداران جنگ سخت 
سرداران جنگ نرم نخواهند بود چرا که آنان آموخته اند که امنیت را 
از طریق سرکوب دنبال کنند گویی در میدان کارزار با صدام قرار دارند 
مانند باتوم هایی که در برابر عناصر جنگ نرم  سر و صورت متخاصمان 
را نشانه نمی رود. مشی جنگ نرم 88 با تاکتیک  جنگ سخت  دهه ۶0 
مهار نشد و نظام را به لب پرتگاه کشاند. این روش، معترضان به انتخابات 
را معترض به نظام تعریف کرد به این معنا که مردم چند میلیونی معترض 
به انتخابات را در مقابل نظام قرار داده آنان را برانداز معنا کرد که اگر تدابیر 
و شخصیت کاریزماتیک رهبری نبود اشتباه استراتژی جبران ناپذیری در 

تاریخ انقالب قلمداد می شد.
 ۶-سیاست خارجی نظام هوشمند، باید امکان محور باشد. تنظیم روابط 
با سایر کشور های حریف و متخاصم نباید برمبنای شعار و ایده آلیسم 
تنظیم شود بلکه تعارض و تعامل با کشورهای حریف بر اساس برآورد از 
امکانات، توانایی ها و ظرفیت های موجود طراحی گردد. لهذا استراتژی 
»حدود محور« باید جای خود را به »امکان محور« واگذار کند. در این 
صورت هزینه های نظام صرفه جویی شده و به صورت واقعی مصرف 

خواهد شد.   

شرط مدرک برای تاسیس مدرسه »لیسانس« شد
رییس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به تصویب قانون تاسیس مدارس 
غیردولتی گفت: اکنون منتظر ابالغ این قانون از مجلس به دولت هستیم. 
یکی از بندهای این قانون به تغییر سطح تحصیالت موسس مدارس 
غیردولتی اشاره دارد و بر مبنای آن از این پس عالوه بر مدیر، موسسان 

نیز باید پاسخگوی امور آموزشی و پرورشی مدراس باشند.
تاسیس مدارس  قانون دائمی شدن  به تصویب  اشاره  با  مرضیه گرد، 
غیردولتی در مجلس، اظهار کرد:  اکنون منتظر ابالغ این قانون از سوی 

مجلس به دولت هستیم.
وی درباره اولویت های اجرای مفاد قانون دائمی شدن تاسیس مدارس 
غیردولتی اظهار کرد: خوشبختانه پس از اجرای آزمایشی 9 ساله الیحه 
مدارس غیردولتی با تالش های همه جانبه و کار تخصصی که انجام شد 
و همچنین با همکاری کمیسیون آموزش مجلس و سایر نهادهای مرتبط 
در نهایت الیحه پس از ارائه به مجلس و رفت و برگشت هایی که به شورای 
نگهبان داشت و پس از انجام اصالحات  به تایید و تصویب شورای نگهبان 

رسید و به قانون تبدیل شد.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش افزود: عمده اشکاالت موجود برای ما محرز شده بود و 
نقاط ضعف در روند اصالح قانون برطرف شدند. یکی از گره های بزرگ این 
بود که تعداد زیادی از مواد حمایتی و نظارتی قانون در طرح آزمایشی به 
خوبی اجرا نمی شد و در دستورالعمل ها  و آیین نامه ها دچار ضعف بودیم.

وی تغییر سطح تحصیلی متقاضیان برای دریافت مجوز از دیپلم یه 
لیسانس را یک تغییر خوب دیگر در قانون دانست و گفت: مدیر در هرحال 

باید تابع قوانین مجموعه باشد اما  این قانون برای موسسان است.  
به گفته گرد، وظیفه نظارت بر امور آموزشی و پرورشی و پاسخگویی در 
قبال آن یکی دیگر از موارد قانون است که قبال دید نشده بود و همه 
مسئولیت پاسخگویی بر عهده مدیر بود اما حاال موسس نیز باید پاسخگو 

باشد
گرد با بیان اینکه خوشبختانه با تصویب این قانون، پیش بینی های الزم 
در این خصوص صورت گرفته است، عنوان کرد: این قانون دارای ویژگی ها 
و تغییرات جدید است که از جمله آنها می توان به تغییر نقش شورای 
نظرت مرکزی به شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت مرکزی 
اشاره کرد. وظایفی که به این شورا سپرده شد به لحاظ سطح مدیریتی 
ارتقا یافته و سیاست گذاری و برنامه ریزی پیرامون مدارس غیردولتی به 

آن افزوده شده است.
از  وی ادامه داد: تسهیل امور در سطوح مختلف استان ها یکی دیگر 
بندهای خوب است و اختیاراتی به استان ها به واسطه قانون تفویض شده 
و شورای نظارت در مناطق می تواند تشکیل شود و سیاست گذاری و نحوه 

اجرا و حدود وظایف آن را همین شورای مرکزی باید تدوین کند.

واکنش روسیه به اقدام آمریکا
 در اخراج دیپلمات های روس

تشدید  و  آمریکا  دولت  توسط  روسیه  دیپلمات  اخراج 3۵  دنبال  به 
تنش ها میان دوکشور، مسکو با هشدار به مسئوالن کاخ سفید تاکید 

کرد که آمریکا به دنبال »نابودی نهایی« روابط میان دو کشور است.
به گزارش   شبکه اسکای نیوز عربی، در بیانیه صادر شده از سوی کاخ 
کرملین آمده است: واشنگتن به دنبال نابودی نهایی روابط میان آمریکا 
و روسیه است. مسکو به شکل قاطع اتهامات بی اساسی که از جانب 

آمریکا علیه مسکو مطرح شده، رد می کند.
در این بیانیه که از سوی دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست 
اخیر  تصمیمات  است:  آمده  همچنین  شد  قرائت  روسیه  جمهوری 
واشنگتن دو مساله را دنبال می کند نابودی نهایی روابط میان آمریکا 
و روسیه که هم اکنون نیز درواقع قطع شده است و دوم وارد آوردن 
ضربه ای مهلک به برنامه های رئیس جمهور منتخب آمریکا در سیاست 

خارجه این کشور.
دولت آمریکا به دلیل آنچه که »دخالت سایبری روسیه در انتخابات 
آمریکا خوانده« 3۵ دیپلمات این کشور را از ایاالت متحده اخراج کرده 
است. پسکوف با ابراز تاسف از اینکه این تصمیم را دولت اوباما و شخص 
وی اتخاذ کرده اند، متعهد شد که کرملین پاسخی مناسب به آن خواهد 
داد. پسکوف گفت: بدون شک پاسخی مناسب براساس اصل مقابله به 

مثل در قبال این تصمیم ایالت متحده اتخاذ خواهد شد.

ادامه بررسی الیحه برنامه ششم 
در دستور کار مجلس

مجلس شورای اسالمی همچون دو هفته گذشته 
بررسی جزییات الیحه برنامه ششم توسعه را در 

دستور کار دارد.
 ۲8 از  که  مجلس  نمایندگان  ایسنا  گزارش  به 
کردند،  آغاز  را  برنامه ششم  الیحه  بررسی  آذر 
این هفته نیز به بررسی جزییات این الیحه 144 

ماده ای می پردازند.
نمایندگان تاکنون 48 ماده این الیحه را بررسی 
کرده که برخی از مواد آن برای رسیدگی بیشتر 

به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شده است.
شرکت  از  تفحص  و  تحقیق  تقاضای  بررسی 
کشت و صنعت کارون و شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبی آن و تقاضای تحقیق و تفحص از 
عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران و انتخاب 
اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  و 
 44 اصل  کلی  سیاست های  اجرای  بر  نظارت 
قانون اساسی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.
همچنین بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح 
انتخابات  قانون   ۵۲ ماده   4 تبصره  استفساریه 
اصالح  طرح  بررسی  اسالمی،  شورای  مجلس 
انتخابات  و  وظایف  تشکیالت  قانون  از  موادی 
شهرداران،  انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای 
تبصره  )ی(  بند  اصالح  قانون  استفساریه  طرح 
)۲( قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند 
بودجه سال 139۵ کل  قانون  )هـ( تبصره )1( 
تشکیل  نحوه  چگونگی  الیحه  بررسی  و  کشور 
نیروهای  انضباطی  نحوه رسیدگی هیات های  و 

مسلح از دیگر موارد کاری مجلس است.
الزم به ذکر است طبق آیین نامه داخلی، مجلس 
در صورت پایان بررسی الیحه برنامه ششم وارد 

بررسی سایر دستورهای کاری می شود.

بازتاب آزمایش موشکی ایران 
در رسانه های عربی

رزمایش مدافعان آسمان والیت 7 بازتاب زیادی 
در رسانه های عربی داشت.

ایرانی  موشک های  آزمایش  نوشت:  الوطن 
و   s۲00 دوربرد  موشک  و  بود  موفقیت آمیز 
دشمن  هواپیماهای  »تالش«  موشکی  سامانه 

فرضی را منهدم کردند.
جاسوسان  به  ایران  نوشت:  ادامه  در  الوطن 
جنگنده های  ورود  از  و  داد  هشدار  آمریکایی 
آسمان  مدافعان  رزمایش  منطقه  به  آمریکایی 

والیت 7، ممانعت کرد.
ایران به هواپیماهای  RC« عربی« نیز نوشت: 
بیگانه که تالش کردند به منطقه رزمایش نظامی 

نزدیک شوند، هشدار داد.
آزمایش  با  ایران  نوشت:  نیز  عربستان  الوئام 
آسمان  مدافعان  رزمایش  در   s۲00 موشک 
والیت 7، قدرت نظامی خود را دوباره به نمایش 

گذاشت.

آتش بس فراگیر در سوریه آغاز شد
سوریه،  در  درگیری ها  طرفین  توافق  براساس 
آتش بس فراگیر میان ارتش و گروههای مسلح 

از دیروز در سراسر سوریه آغاز شد.
چارچوب  در  بس  آتش  این  العالم،  گزارش  به 
توافق میان طرفین و براساس اعالم فرماندهی 
کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه برقرار شده 

است.
تروریستی  گروه های  شامل  بس  آتش  این 
داعش و جبهه النصره و گروه های مرتبط با آنها 
نمی شود. هدف از این آتش بس، فراهم کردن 
زمینه حمایت از راهکار سیاسی برای حل بحران 

سوریه است.
تالش های جدید برای برقراری آتش بس فراگیر 
ترکیه  و  روسیه  ایران،  همگرایی  درچارچوب 

صورت می گیرد.
وزیران خارجه سه کشور اول دی ماه در مسکو 
لزوم حل  بر  روزه خود  یک  مذاکرات  پایان  در 

سیاسی بحران سوریه تاکید کردند.
شد  تصویب  بیانیه ای  فشرده  مذاکرات  این  در 
که در برگیرنده مبارزه با داعش و جبهه النصره، 
علیه  همکاری  برای  جهانی  جامعه  فراخوان 
یکپارچگی  و  ارضی  تمامیت  حفظ  تروریسم، 
بحران  حل  برای  نظامی  راهکار  رد  سوریه، 
ملل،  سازمان   ۲۲۵4 قطعنامه  اجرای  کنونی، 
کمک رسانی فراگیر به سوری ها و لزوم برقراری 
و  درگیری  مناطق  از  مردم  آزادانه  خروج  نظام 
تحت سلطه تروریست ها و همچنین پشتیبانی 
از برگزاری مذاکرات سوری- سوری در قزاقستان 

است.
روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین«  »والدیمیر 
آتش بس در  توافق  اعالم  با  پنجشنبه  روز  هم 
سوریه، تأکید کرد که طرفهای درگیر آماده آغاز 

مذاکرات صلح هستند.
الوروف«  »سرگئی  و  ظریف«  جواد  »محمد 
وزیران امور خارجه ایران و روسیه هم در مورد 
وضعیت سوریه و توافق برقراری آتش بس در این 

کشور تلفنی گفت وگو کردند.
بس  آتش  برقراری  از  طرفین  تماس،  این  در 
با  مبارزه  ادامه  بر  و  استقبال  در سوریه  فراگیر 
تروریسم و گروههای تروریستی داعش و النصره 

و متحدین آنها تاکید کردند.
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه هم درباره 
توافق آتش بس با گروههای مسلح گفت: ضمانت 
روسیه در آتش بس مورد اعتماد ماست زیرا که 
آنها در مقابله با تروریسم شریک ما هستند و اما 

ترکیه هیچ وقت مورد اعتماد ما نیست.

یادداشتخبر

به  سلطه  کشورهای  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
با  جنگ  نه  هستند  نرم  جنگ  با  ورود  دنبال 
پایگاه های  فروریختن  دنبال  به  دشمن  سالح، 
خانوادگی و فرزندان و از میان بردن نظام ارزشی 

در خانواده ها است.
همایش  در  الریجانی  آملی  صادق  اهلل  آیت 
روحانی  شهدای  یادواره  و  دی   9 بصیرتی 
یاد و خاطره  اینکه  به  اشاره  با  آمل  شهرستان 
گرامی  را  دی  اهلل 9  یوم  و  شهدای شهرستان 
خاصی  عنایت  شهادت  کرد:  تصریح  می داریم، 
از خداوند است که به آسانی حاصل نمی شود. 
بزرگترین  از  حق  راه  در  جهاد  و  شهادت 
سعادت های بشری است و تا حقیقت او بر انسان 
نیست. در  قدر آن شناخته شده  نباشد  معلوم 
است  حق  او  سخن  که  تعالی  حق  که  جایی 
معامله با شهید را بشارت می داند در ازای ارائه 
او  به  را  بهشتی  و مقامات  و مال، بهشت  جان 
ارزانی کرده است که نتیجه اش فوز عظیم است.
وی با بیان اینکه در ازای مال و جان که باالترین 
او  را تقدیم  انسان است خداوند بهشت  دارایی 
خدا  راه  در  که  کسانی  کرد:  تصریح  می کند، 
جهاد می کنند و کفار را به نیستی می کشانند در 
ازای  آن بهشت را به آنان ارزانی می دانند، البته 
بهشت برای مراتبی از انسان ها که لیاقت آن را 

دارند مژده داده شده است.
جای  الهی  آیات  کرد:  تصریح  الریجانی  آملی 
تامل دارد. ما انسان ها در حجاب هستیم و وقتی 
خود در حجابیم نمی توانیم تشخیص دهیم که 
انسانی تمام دارایی خود را تقدیم می کند یعنی 
چه! این کالم حق است که هیچ باطلی در آن راه 
ندارد و می فرماید: شهید عنداهلل یرزقون است. 
یعنی در مقام بسیار عالی قرار دارد. ما انسان ها 
در غفلت هستیم، مشکل این است که زرق و 
حقیقت  و  باطن  به  نمی دهد  اجازه  دنیا  برق 
دسترسی داشته باشیم، از خودمان در غفلتیم 
اما باید باور کنیم در برابر مقام شهید سر تکریم 
شهدا  خانواده های  از  قدردانی  با  و  آوریم  فرود 
از خداوند بخواهیم  آنان همراهی کردند  با  که 

نورانیت عوالم شهدا شامل حال آنها شود.
وی عنوان کرد: در طول تاریخ انقالب به روشنی 
دیدیم هر کجا سختی ها گشوده شد، نام شهید 
آنجا بود و جهاد فی سبیل اهلل راه پیروزی در 
جهاد  با  انقالب  سخت  عقبه های  بود.  انقالب 
آسان شد. امروز کشور نورانی امام زمان )عج(، 
قدرت منطقه است و با وجود همه دشمنی ها که 
نظام سلطه آمریکا بر این روا می دارد، با جهاد 

منطقه  در  را  نخست  حرف  ایران  جهادگران،  
می زند.

آملی الریجانی بیان کرد: ما می دانیم دشمن و 
آمریکای خبیث در طول ایام با ملت ایران چه 
جمهور  رئیس  به  دیروز  منافقان  امروز  کردند. 
آمریکا نامه می نویسند که تحریم ها را علیه ایران 
به  فشار  افزایش  برای  نامه  این  دهند.  افزایش 
ملت ایران نوشته شد، اما نمی دانند این کشور 
جهاد  که  زمانی  تا  دارد،  شهادت  که  زمانی  تا 
دارد با استقامت خواهد ایستاد؛ امروز جمهوری 
ایستاده  مقتدرتر  دیگری  زمان  هر  از  اسالمی 
است؛ جمهوری اسالمی بر اساس موازین الهی و 
ارزش های اخالقی و اسالمی به ندای مظلومان 
به  سوریه  و  عراق  در  می دهد،  جواب  جهان 
آنها مشاوره داده شده و کمک  خواست سران 
جمهوری  جهادگران  یمن  به  حلب  کردیم؛ 

اسالمی و برادران سوری سربلند ایستاده است.
وی با تاکید بر اینکه امروز ایران پناه کشورهای 
مسلمانان در منطقه است و حکومت های مرتجع 
منطقه بدانند تا زمانی که جهاد یک ارزش برای 
بیت  اهل  حب  به  که  زمانی  تا  و  است  مردم 
ادامه  است،  بیمه  ایران  کشور  هستیم  مفتخر 
داد: همان طور که بصیرت مثل شهادت و جهاد 
درک و دانستن می خواهد،  در 9 دی بصیرت 
کرد؛  جمع  را  فتنه  بساط  که  بود  ایران  ملت 
فتنه گران با بهانه های واهی به دنبال تصاحب 
رای مردم بودند و به ادعای صیانت از آرای مردم 
به دنبال تغییر آرای ملت بودند اما پشت  آن 

ماجرای دیگر بود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: فردی که وارد 
انتخابات می شود یعنی اصول نظام را پذیرفته 

در  بنده  زمان  آن  دارد،  قبول  را  نظام  و  است 
از  درصدی  گفتیم  بودم،  نگهبان  شورای 
صندوق ها را بازگشایی کنیم، اگر تقلبی که شما 
گفتید محرز شد تمام صندوق ها را باز می کنیم 
زیرا قانون برای تخلف در انتخابات مسیر تعیین 
رهبری  محضر  در  جلسه ای  حتی  است.  کرده 
ایشان،  مالطفت  و  درایت  با  و  شد  تشکیل 
نمایندگان کاندیداها حضور پیدا کردند. برخی 
آقایان نماینده کاندیداها در محضر رهبر گفتند 
از  بلکه استفاده  اینگونه تقلب شده  نمی گوییم 
این نشان داد که  و  بوده  نفع یکی  به  امکانات 

استفاده از واژه تقلب بهانه بود.
وی عنوان کرد: امروز که به عقب نگاه می کنیم 
و حمایت از فتنه گران را می بینیم متوجه می 
شویم، افرادی که عده ای را به خیابان ها کشاندند 
می خواستند با زور انتخابات را در مسیر دیگری 
قرار دهند. امروز تحلیل روشنی درباره آن ایام 
وجود دارد زیرا آن روز آمریکایی ها از اغتشاش 
بعدها  آمریکا  خارجه  وزیر  کردند،  حمایت 
این  و  کردیم  که چرا کم حمایت  بود  ناراحت 

داستان فتنه 88 بود.
از  که  اروپایی هایی  کرد:  تاکید  الریجانی  آملی 
این دلیل  ایران حمایت کردند به  اغتشاش در 
پیاده  ایران  اطراف  را در  نمونه های آن  بود که 
کرده بودند و گمان می کردند می توانند آن را 
در ایران نیز پیاده کنند. در برخی کشورها این 
انقالب نارنجی بود و آن ها به دنبال انقالب سبز 
در ایران بودند؛ این ها مردم و عمق ایمان آنها و 

عمق وفاداری مردم را به نظام نشناخته بودند.
دنبال  به  فتنه گران  گروه  این  شد:  یادآور  وی 
به  بودند.  کشور  برای  هزینه  کردن  درست 

شده  ایجاد  شکاف  مردم  بین  گفتند  غربی ها 
که  حالی  در  است  شده  ایجاد  فرصت  حاال  و 
سر  جهاد  با  عمری  که  ملتی  نمی دانستند 
نمی ترسد.  فتنه  از  و  حرف ها  این  از  کرده 
می شود  مشخص  براندازان  برنامه های  امروز 
زیرا  به راحتی حکومت های قانونی را سرنگون 
می کنند؛ مسئوالن آمریکایی از هزاران کیلومتر 
دورتر در میان مردم منطقه حاضر می شوند و 

از اغتشاشات در میان آنها حمایت می کنند.
آملی الریجانی تصریح کرد: در زمان فتنه تمام 
به  و  شد  بسیج  ایران  علیه  تبلیغاتی  بوق های 
آن ها گزارش شده بود که چه بگویند اما  مردم 
در صحنه آمدند و بساط آنها را جمع کردند و 
با بصیرت مردم جمع می شود.  این فتنه فقط 
برای حمایت از ولی زمان نیاز به بصیرت است 
که آن نیز با عنایت خاص خدا حاصل می شود. 
جهاد فقط شمشیر زدن نیست حمایت کردن 

از ولی زمان جهاد است.
خود  زمان  در  دشمن  شناخت  داد:  ادامه  وی 
نیست  این  همیشه  و   است  عظیمی  بصیرت 
که حق و باطل مشخص باشد. فتنه از فضای 
گردوغبار حاصل می شود و فقط موهبت خاص 

است که انسان را هدایت می کند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه  رسانه های 
به  زبان  فارسی  رسانه   100 از  بیش  با  بیگانه 
قصد قربت و برای مسموم شدن فضای کشور 
ایجاد شدند، افزود:  این شبکه ها فضا را چنان 
نتوان  را  باطل  و  حق  که  کردند  آلود  غبار 
سرمایه های  می گوییم  امروز  داد.  تشخیص 
و  دارد  قرار  دشمن  تیررس  در  انقالب  عظیم 
از  را  آنان  و  باشید  عیال  اهل  و  خود  مراقب 
اینها تیرهای  کانال های مسموم برحذر دارید، 
شیطان علیه اسالم و علیه ارزش های اخالقی 
به سمت  که  زمانی  تا  می دانند  می کنند.  رها 
ارزش های اخالقی و اسالمی رهسپار باشیم این 

کشور قابل تسخیر نیست.
دنبال  به  سلطه  کشورهای  کرد:  اظهار  وی 
با سالح.  نه جنگ  نرم هستند  با جنگ  ورود 
پایگاه های  فروریختن  دنبال  به  دشمن 
نظام  بردن  میان  از  و  فرزندان  و  خانوادگی 
ارزشی در خانواده ها است. کانال های مسموم 
ارزش های  که  فیلم هایی  دائما  که  ماهواره ای 
سالمی را بی ارزش کنند پخش می کنند، راه 
منجالب  در  غرب  می بندد.  ما  بر  را  سعادت 
را  فاسد  نسخه های  این  ولی  فرورفته  خود 

برای ایران می پیچد.

آملی الریجانی:

دشمن به دنبال از میان بردن نظام ارزشی در خانواده ها است

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
گفت: حماسه مردمی 9 دی که با حضور با شکوه 
مردم در صحنه رقم خورد، نظام را از چالشی 
بسیار مهم و توطئه ای که دیگران طراحی کرده 
بودند، نجات داد و به همین سبب باید این روز 
را ارج نهیم. حجت االسالم سید رضا تقوی، در 
تجمع مردمی 9 دی در شیراز بیان کرد: 9 دی 
روز تجدید بیعت مردم با نظام اسالمی، وفاداری 
به رهبری نظام و ولی فقیه زمان بود و مردم ما 
در این روز یک جریان آمریکایی اسراییلی را با 
حضور پر رنگ خود به عقب راندند و به زباله دان 

تاریخ سپردند.
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، 
با بیان اینکه 9 دی یکی از ایام اهلل انقالب اسالمی 
است، گفت: در تفکر اسالمی و فرهنگ قرآنی، 
مردم  که  شود  می  گفته  روزهایی  به  اهلل  ایام 
یک جامعه، حادثه سرنوشت سازی را در قالبی 
همگانی ایجاد کنند و مردم انقالبی ما در 9 دی 
سال 88 در صحنه حاضر شدند و با بصیرت باال 

در برابر یک جریان انحرافی و ضد 
انقالبی ایستادند.

برنامه  با  دی  افزود: حماسه 9  او 
و  بخشنامه  با  یا  و  قبل  از  ریزی 
مردم  بلکه  نشد  انجام  نامه  آیین 
به  وجود  تمام  با  و  خودجوش 
خاموش  را  فتنه  و  آمدند  صحنه 
کردند که زیباترین و بهترین شیوه 
برای مقابله با موج های شیطانی نیز 
همین حضور مردم مومن و والیی 

در صحنه است.
وی، با بیان اینکه در صحنه بودن 
مردم ما برای دوستان و دشمنان 
افزود:  دارد،  پیام  اسالمی  انقالب 
پیام حضور مردم ما به دشمنان این است که 
ما همانند دوران 8 سال دفاع مقدس با تاسی 
به نهضت امام حسین )ع( در صحنه هستیم و 
ایستاده ایم و با خون خود از مرز و بوم کشورمان 
دفاع می کنیم و هیهات من الذله شعار همیشگی 
به  ما  مردم  پیام  کرد:  بیان  او  بود.  خواهد  ما 
دوستان انقالب اسالمی این است که ما هیچگاه 
صحنه دفاع از اسالم را ترک نمی کنیم و همواره 

پشت سر والیت در صحنه هستیم.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
کیان،  دی   9 از  قبل  حوادث  در  داشت:  بیان 
شخصیت و حیثیت مردم ما مورد هجمه قرار 
گرفت اما ملت ما پاسخ آنها را به خوبی دادند و تو 
دهنی محکمی به دشمنان انقالب اسالمی زدند.

تقوی بیان داشت: رهبری تجزیه پذیر نیست، در 
زمان پیروزی انقالب امام )ره( و هم اینک رهبر 
معظم انقالب حضور دارند و ملت زیر پرچم این 

ولی فقیه است .

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
نتانیاهو  با  عباس  محمود  مذاکره  قرار  به 
تشکیالت  رییس  مذاکره  مسکو،گفت:  در 
رژیم  وزیر  نخست  با  فلسطین  خودگردان 
صهیونیستی به طور قطع نتیجه  ای نخواهد 

داشت.
بروجردی  عالءالدین  ملت،  خانه  گزارش  به 
اظهار داشت: تشکیالت خودگردان فلسطین 
رژیم  با  سازش  راهه  کج  در  که  زمانی  از 
هم  آن  خروجی  و  گرفت  قرار  صهیونیستی 
مادرید،  اسلو،  نتیجه  بی  متعدد  قراردادهای 
کرده  همواره ضرر  غیره شد،  و  دیوید  کمپ 

است.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس 
شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: 
نتیجه  این  به  فلسطین  انقالبیون  امروز همه 

رسیده اند که تنها راه نجات، مقاومت در برابر 
زیاده خواهی های اسرائیلی ها است تا زمانی 

که تمام سرزمین های این کشور آزاد شود.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
رژیم  و  فلسطین  روی  پیش  مذاکرات  اینکه 
دهد،  نمی  نتیجه  قطع  طور  به  صهیونیستی 
خاطرنشان کرد: اینکه این مذاکره قرار است 
برگزار شود سیاست های طرفین  در روسیه 
مسکو  به  ارتباطی  چندان  و  است  مذاکره 
باید  که  است  این  مهم  نهایت  در  و  ندارد 
خود  دست  در  ها  فلسطینی  امور  مدیریت 

آنها باشد.
است  اعالم کرده  وزیر خارجه روسیه  معاون 
خودگردان  تشکیالت  رئیس  عباس  محمود 
نتانیاهو  بنیامین  با  دیدار  آماده  فلسطینی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مسکو است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

حماسه 9 دی، نظام را از چالشی  مهم نجات داد
بروجردی: 

مقاومت تنها راه نجات فلسطین است

برای  تورها  مجریان  هفته  این  ویژه  سورپرایز 
مسافرانی که دنبال هیجان و دورهمی های شاد و 
ارزان می گردند، »قلیان« است؛ با طعم دو سیب و 

نعنا و پرتقال!
به گزارش ایسنا، تقریبا در تمام تبلیغات تورهای 
شاد که اخیرا مدیر میراث فرهنگی و گردشگری 
سایر  به  کرده،  ممنوع  را  کریسمسی اش  نوع  از 
خدمات، قلیان هم اضافه شده است، سرویسی که 
در تورهای تابستانی کمتر دیده می شود که شاید 
در سایه سایر سرگرمی ها قرار گرفته و زمستان به 
واسطه ی محدودیِت انجام سرگرمی در فضای آزاد، 

این فرصت را بهتر فراهم کرده است.
ظاهرا ممنوعیت تبلیغ و یا بیان و اجرای هر نوع 
سرگرمی و تفریحی در تورهای شاد باعث شده 
خیلی ها برای وسوسه کردن مشتریان شان به قلیان 
که سرگرمی ارزان تری به حساب می آید و به نسبت 

دردسر کمتری دارد، متوسل شوند.
قیمت این تورهای شاد همانطور که تبلیغ شده 
افزایش می دهد«،  را حسابی  و ظاهرا »آدرنالین 
شاید حتی کمتر از مصرف یک سرویس قلیان در 
تفرجگاه های شمالی تهران باشد که با این حساب 
حتما خیلی ها را وسوسه می کند در یک دورهمی 
است،  قلیان  طعم  به  آمیخته  که  نیم روزه  شاد 

شرکت کنند.
به یک روز کامل هم  تورها که  این  بیشتر  نرخ 
نمی رسد، با خدماتی مثل میوه یا آب میوه، شیرینی، 
چای، قلیان، موسیقی زنده و یک وعده ی غذایی به 
همراه ترانسفری که قرار است شرکت کنندگان را 
به باغ و یا تاالری در حومه شهر و نه یک منطقه 
طبیعی و یا تاریخی، ببرد، از ۵0 هزار تومان شروع 

می شود که با یک محاسبه ی سرانگشتی حتما به 
صرفه است، برای همین هم خیلی از این ُمبلغان 
تاکید کرده اند که ظرفیت تورشان محدود است و 

باید عجله کرد.
تا همین یک سال پیش استفاده از واژه »شاِد شاد« 
در تبلیغ تورها، ُکدی بود که نشان می داد در این 
گشت قرار نیست با یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی 
آشنا شد، بلکه انگیزه اصلی، یک دورهمِی شاد از 
داخل وسیله نقلیه تا مقصد و حتی در راه برگشت 
و  بازار حرفه ای ها  که  تورها  این  است. گسترش 
را  اعتراض هایی  بود،  کرده  کساد  را  منضبط ها 

برانگیخت مبنی بر این که تورهای شاد، ذائقه ی 
مسافر را تغییر داده و مطالبات آن ها را تا حد چند 
ساعت شادی و پایکوبی و شنیدن ُجک از شخصی 
که اصطالحا قرار است راهنمای گردشگران برای 
آشنایی با آثار تاریخی و طبیعی باشد، تنزل داده 

است.
رفتارهایی که گاه تا مرز ناهنجاری کشیده می شد 
و بسیاری از مناطق گردشگری بویژه روستایی را 
منزجر کرد و درهای این مناطق را برای همیشه به 

روی گردشگران بست.
این تورهای شادی بخش  از  در برهه ای استقبال 

به حدی بود که برخی مجریان و تصمیم سازان 
تورها را به جای برنامه ریزی مسؤوالنه و انتخاب 
مقصدی جذاب، بر آن داشت تا دنبال راهنماهایی 
باشند که بتوانند در سفر، شادی به وجود آورند و با 
گفتن »ُجک« اوقات گردشگران را پُر کنند؛ این 
بخشی از اعتراض راهنماهای حرفه ای بود که در 
دورانی بیکار، نشسته بودند تا آن هایی که توان 
انجام رفتارهای به اصطالح سرگرم کننده و مطلوب 
گردشگرنماها را دارند به میدان آیند، همان هایی 
که حاال خودشان یک پا مجری گشت های شاد 
ساده ی  واژه  یک  دیگر  که  گشت هایی  شده اند، 
»شاد« مشتریان شان را اقناع نمی کند و ابزارهای 

دیگری مثل قلیان را وسط کشیده است.
و  استفاده  برای  مشخصا  واضحی  قانون  شاید 
و  مصرف  اما  باشد،  نداشته  وجود  قلیان  تبلیغ 
تبلیغ آن ناهنجاری محسوب می شود که جامعه، 
قانون همواره در چالش  و مجریان  قانون گذاران 
به همین خاطر دست کم سالی  بوده اند و  با آن 
چندبار خبر می رسد که قلیان ها را جمع کرده اند و 
استعامل اش هم در قهوه خانه ها ممنوع شده است، 
اما مثل این که این جمع و جور کردن ها این بار 
قلیان را به فضای جدیدتری وارد کرده است، اما 

آیا »تور« محل استفاده از قلیان است؟
ضمن آن که طبق »قانون جامع کنترل و مبارزه 
نوع  هر  سال 138۵،  مصوب  دخانیات«  با  ملی 
تبلیغ، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک 
افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است. در 
تبصره یک این ماده قانونی نیز تاکید شده؛ مصرف 
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی 

نیز ممنوع و مشمول مجازات )نقدی( است.

تورهای شاد با طعم »دو سیب«!
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حماسه باشکوه و ماندگار نهم دی 1388 خورشیدی 
بصیرت، اتحاد و همبستگی ملت ایران را در دفاع از 
آرمان های انقالب اسالمی و میثاقی دوباره با والیت 
فقیه به نمایش گذاشت و به دشمنان این مرز و بوم 
یادآور شد که مردم همیشه بیدار ایران با هوشیاری 
قرار  دشمنان  های  توطئه  دستاویز  هرگز  خویش 

نخواهند گرفت.
دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران که همواره به 
دنبال فرصت هایی برای اجرای نقشه های شوم خود 
این سرزمین  یکدلی مردم  و  اتحاد  نشانه گرفتن  و 
هستند، در سال 88 فتنه ای را رقم زدند که نه تنها با 
بصیرت و هوشیاری ملت ایران خنثی شد بلکه درس 
عبرتی برای متجاوزان به آرمان های این ملت قرار 

گرفت. 
مردم غیور و آگاه ایران اسالمی هنگامی که حضور 
دشمن را در هتک حرمت عزاداری امام حسین)ع( 
و  تبدیل شدند  به سیل خروشانی  احساس کردند، 
همه توطئه های دشمنان را با حضور میلیونی خود 
در خیابان ها خنثی ساختند و با خلق حماسه تاریخی 
خویش نشان دادند که این مردم هوشیار هرگز انقالب 
و ارزش های آن را به آسانی از دست نخواهند داد و 
با جان و دل در برابر هر گونه تجاوزی خواهند ایستاد. 
ملت ایران هر سال عالوه بر گرامیداشت و برگزاری 
مراسم ها و آیین هایی ویژه حماسه نهم دی، میثاق 

خود را دگر بار با والیت فقیه تجدید می کنند. 
محوریابی  به  دی   9 حماسه  خلق  سالروز  بهانه  به 

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری پرداخته ایم.
حماسه نهم دی؛ حرکتی ماندگار در تاریخ 

انقالب
- حضور عظیم و تعیین کننده  ملت مؤمن، بابصیرت 
و باغیرت ایران را در راهپیمایی سراسری 9 دی ماه 
امسال، تجلی دست قدرت خدا و حرکتی ماندگار در 
تاریخ انقالب است. سلطه گران و جریان های ضد دین 
که امروز در شرایط غبارآلود فتنه در مقابل نظام و 
انقالب شعار می دهند، همان کسانی هستند که سال  
ها زیر پرچم مبارزه با امام و انقالب صف آرایی کرده 
بودند و مردم نیز با درک همین شاخص و حقیقت، 
حضور تعیین کننده  خود را در حفظ نظام و انقالب، بار 
دیگر ثابت کردند.)بیانات در دیدار جمعی از مردم قم، 

19 دی 1388(
- روز نهم دی امسال نیز از جمله روزهایی است که 
به واسطه  حرکت عظیم و فوق العاده  مردم در تاریخ 
ماندگار شد. )بیانات در دیدار جمعی از مردم قم، 19 

دی 1388(
حماسه نهم دی؛ ثمره بصیرت و هوشیاری ملت 

ایران
نتیجه  هوشیاری مردم و  - حماسه بزرگ نهم دی 
درک این شاخص بسیار مهم است. اگر صدها بار برای 
نعمت هوشیاری این ملت، سجده  شکر بجا آورده شود، 
باز هم کم است... بر خالف برخی تبلیغات رسانه ای، 
مشکل اصلی دشمنان این سرزمین، بصیرت ملت و 
غیرت دینی جوانان کشور است. با وجود این غیرت 
دینِی جوشان، جوانان در مقابل برخی مسائل صبر 
پیشه می کنند که باید هم چنین باشد، ولی هرگاه که 
زماِن حضور در صحنه باشد، در میدان حاضر هستند. 
)بیانات در دیدار جمعی از مردم قم، 19 دی 1388(

با روزهای  نفسه  - روز عاشورا - دهم محرم - فی 
دیگر فرقی ندارد؛ این حسین بن علی )علیه الّسالم( 
است که به این روز جان میدهد، معنا میدهد، او را تا 
عرش باال می برد؛ این مجاهدتهای یاران حسین بن 
علی )علیه الّسالم( است که به این روز، این خطورت 
همین  هم  دی  نوزدهم  روز  میبخشد.  را  اهمیت  و 
از همین قبیل  جور است، روز نهم دِی امسال هم 
است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد؛ این مردمند 
که ناگهان با یک حرکت - که آن حرکت برخاسته از 
همان عواملی است که نوزدهم دِی قم را تشکیل داد؛ 
یعنی برخاسته ی از بصیرت است، از دشمن     شناسی 

است، از وقت     شناسی است، از حضور در عرصه 
مجاهدانه است - روز نهم دی را هم متمایز 
می کنند. )بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد 

قیام 19 دی، 19 دی 1388(
در  مختلف  قشرهای  از  عظیم  ملت  این   -
نگاه می کنند به صحنه، می  سراسر کشور 
شناسند صحنه را؛ خیلی چیز بزرگ و مهمی 
اینی که من عرض می کنم روز نهم  است. 
دی در تاریخ ماندگار است، به خاطر این است. 
مردم بیدارند؛ همین است که کشور شما را 
نگه داشته است عزیزان من! همین است که 
انقالبتان را حفظ کرده است؛ همین است که 
جرأت سران استکبار را از آنها گرفته است که 
بخواهند به ملت ایران حمله کنند؛ می ترسند. 
حاال در تبلیغات، زید و عمرو و بکر را میکشند 
اما حقیقت  میکنند؛  تبلیغاتی  بمباران  جلو، 
قضیه چیز دیگری است. دشمن حقیقی آنها 
ملت ایران است، دشمن حقیقی آنها ایمان و 
بصیرت ملت ایران است، دشمن حقیقی آنها 
همین غیرت دینی جوانهاست که می جوشد. 

)بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دی، 
19 دی 1388(

- حضور متحد و پربصیرت ملت در حماسه 9 دی و 
۲۲ بهمن قویترین و آخرین ضربه ملت به بیگانگان 
به  این دو حادثه عظیم، همه کسانی که  است. در 
نامزدهای مختلف رأی داده بود با شعار واحد، وارد 
صحنه شدند و اتحاد و پیروزی ملت را در پیمودن راه 
انقالب و صراط مستقیم متجلی ساختند.) بیانات در 
دیدار زایران و مجاوران حرم مطهر حضرت امام رضا 

)ع(، یکم فروردین 1389(
- اگر ایمان راسخ با بصیرت، اقدام و عمل و استقامت 
و ایستادگی همراه شود، نصرت الهی قطعی خواهد 
بود. اگر در مواردی نصرت الهی شامل حال مؤمنین 
نمی شود، به دلیل ضعف ایمان یا غلط بودن ایمان 
و یا ایمان بدون بصیرت است، زیرا نداشتن بصیرت 
همچون نداشتن چشم است و فردی که چشم ندارد، 
راه را تشخیص نمی دهد و به بیراهه می رود. حضرت 
علت این که بنده بر موضوع بصیرت در حوادث 9 دی 
تأکید فراوان داشتم، به همین علت است. )بیانات در 
یدار با مردم قم در سالروز حادثه 19 دی 13۵۶، 19 

دی 139۲ (
سّوم  نسل  همین  ها،  جوان  همین  را  دی  نهم   -
انقالب به راه انداختند؛ آن حادثه  عظیم را به وجود 
آوردند؛ آن سیلی محکم را به صورت کسانی نواختند 
که سعی شان این بود که مسیر حرکت اسالمی را با 
ایجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه کسی کرد؟ 
جوان ها کردند، نسل سّوم انقالب کردند. امروز چشم 
دوختند به نسلهای بعدی، به جوانهای بعدی، چون 
می دانند سرمایه  ملّت ایران مردمند. این انگیزه ها در 
آنها وجود دارد؛ تا وقتی شما جوان های خوب و مردم 
مؤمن در میدان هستید، باانگیزه هستید، با بصیرتید، 
البّته نخواهند  آگاهید که چه کار دارید می کنید، 
توانست. )بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز 

قیام 19 دی ، 17 دی 1393(
 حرکت عظیم ملت در نهم دی؛ اتمام حجتی 

برای همه
- حرکت عظیم ملت در 9 دی ماه اتمام حجتی برای 
ملت  که  دیدند  قوای سه گانه  است. مسووالن  همه 
چه می خواهد. بنابراین باید وظایف خود را در مقابل 
مفسدان و اغتشاش گران به خوبی انجام دهند. )بیانات 

در دیدار جمعی از مردم قم، 19 دی 1388(
- مطمئن باشید که روز 9 دِی امسال هم در تاریخ 
به یک  متمایزی شد. شاید  روز  این هم یک  ماند؛ 
معنا بشود گفت که در شرائط کنونی - که شرائط 
اهمیت  مردم  حرکت  این   - فضاست  غبارآلودگِی 
در  انسان  هرچه  بود.  بزرگی  کار  داشت؛  مضاعفی 
اطراف این قضایا فکر می کند، دست خدای متعال 
را، دست قدرت را، روح والیت را، روح حسین بن علی 

)علیه الّسالم( را می بیند. )بیانات در دیدار مردم قم 
در سالگرد قیام 19 دی، 19 دی 1388(

- مسووالن کشور بحمداهللَّ چشمشان هم باز است، 
دارند  جهتی  چه  در  مردم  بینند  می  بینند؛  می 
است.  تمام شده  همه  بر  کنند. حجت  می  حرکت 
حرکت عظیم روز چهارشنبه 9دی ماه حجت را بر 
مسووالن  مجریه،  قوه     ی  مسووالن  کرد.  تمام  همه 
دستگاه   های  قضائیه،  قوه    ی  مسووالن  مقننه،  قوه    
گوناگون، همه می دانند که مردم در صحنه   اند و چه 
می خواهند. دستگاه      ها باید وظایفشان را انجام بدهند؛ 
و  اغتشاشگر  و  آدم مفسد  مقابل  هم وظائفشان در 
در  وظایفشان  هم  اینها،  و  ضدامنیت  و  ضدانقالب 
)بیانات در دیدار مردم قم در  اداره      ی کشور.  زمینه    

سالگرد قیام 19 دی 19 دی 1388(
- قویترین و آخرین ضربه را ملت در روز 9 دی و 
۲۲ بهمن وارد کرد. کار ملت ایران در ۲۲ بهمن، کار 
عظیمی بود؛9 دی هم همین جور. یکپارچگی ملت 
آشکار شد. همه  کسانی که در عرصه  سیاسی به هر 
نامزدی رأی داده بودند، وقتی دیدند دشمن در صحنه 
دشمن چیست،  پلید  اهداف  فهمیدند  وقتی  است، 
نسبت به آن کسانی که قباًل به آنها خوشبین هم 
بودند، تجدید نظر کردند؛ فهمیدند که راه انقالب این 
است، صراط مستقیم این است.) بیانات در اجتماع 
زایران و مجاوران حرم مطهر رضوی یکم فروردین 

)1389
حضور مردم در حماسه نهم دی؛ بزرگ ترین 

ثروت و پشتوانه نظام
- کار 9 دی ماهِ امسال هم همین جور بود. شناختن 
موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه ی مناسب و 
مورد نیاز؛ این اساس کار است که مؤمن باید این را 
هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر 
بشود؛ آن کاری را که باید انجام بدهد، بتواند انجام 
بدهد. خوب، الحمدهلل شورای هماهنگی تبلیغات این 
خصوصیت را داشته است، نشان داده است؛ هم در 
دهه  اول، در اوضاع و احوال گوناگون آن دهه - در 
دوران دفاع مقدس، قبل از دفاع مقدس، بعد از دوران 
دفاع مقدس - هم بعد از رحلت امام در مناسبت های 
آورد.  به وجود  ما  تاریخ  در  را  قله هایی  که  مختلف 
یکی از این قله های فراموش نشدنی، همین 9 دی 
امسال بود. )بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی 

تبلیغات اسالمی ۲9 دی 1388(
- راز ماندگاری این انقالب، اتکای به ایمان هاست؛ 
اتکای به خداست. لذا شما می بینید آن روزی که 
توده  عظیم مردم در سرتاسر کشور احساس کنند که 
که  کنند  احساس  است،  انقالب  متوجه  دشمنی ای 
فراخوان حرکت  بدون  دارد،  دشمنِی جدیای وجود 
این  آیند. روز 9 دی شما دیدید در  می کنند می 
آمد.  پیش  حادثه ای  چه  و  افتاد  اتفاقی  چه  کشور 

دشمنان انقالب که همیشه سعی میکنند راهپیمائی 
های میلیونی را بگویند چند هزار نفر آمده اند - تحقیر 
کنند، کوچک کنند - اعتراف کردند و گفتند در طول 
این ۲0 سال، هیچ حرکت مردمی ای به این عظمت 
در ایران اتفاق نیفتاده است؛ این را نوشتند و گفتند.) 
بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروی هوائی ارتش 

19 بهمن 1388(
- امروز نَفس گرم امام راحل عظیم الشأن در میان ما 
نیست و حادثه ای مانند دفاع مقدس نیز که موجب 
غیرت و جوشش مردم و جوانان می شد، وجود ندارد، 
اما 31 سال پس از پیروزی انقالب، مردم و به ویژه 
آراستگی روحی، حماسه   و  پاکی  جوانان، در کمال 
بی نظیر ۲۲ بهمن امسال را به وجود می آورند و روز 
بزرگ و فراموش نشدنی 9دی را می آفرینند. )بیانات 
در دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب، ۶ 

اسفند 1388(
- حضور مردم در حوادث بزرگ و مهم و اعالن موضعی 
که می کنند - مثل راهپیمایی مهم ۲۲ بهمن، که 
واقعاً یک پدیده  عظیمی بود در تاریخ انقالب در این 
شرائط و با این اوضاع و احوال و قبل از آن، حضور 
مردم در خیابان ها در سراسر کشور در9 دی - بدون 
اینکه علما و راهنمایان معنوی مردم که مورد اعتماد 
آنها هستند، دل های مردم را به حقائق این انقالب 
متوجه کنند، میسر نمی شد.) بیانات در دیدار اعضای 

مجلس خبرگان رهبری، ۶ اسفند 1388(
به   88 سال  عاشورای  روز  در  که  اهانتی  از  بعد   -
وسیله ی یک عده تحریک شده نسبت به امام حسین 
انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز 9 
دی توی خیابان ها آمدند و موضع صریح خودشان 
تبلیغات  ابراز کردند. دست های دشمن و  را علنی 
دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینی 
عقب بنشاند، بلکه روزبه روز این احساسات تندتر و این 
معرفت عمیق تر شده است.) بیانات در اجتماع بزرگ 

مردم قم ، ۲7 مهر 1389(
- قضایای سال 88 به وجود آمد. دو سه ماه تهران 
را متالطم کردند - البته فقط تهران را - دو سه ماه 
توانستند دلها و ذهنها را به خودشان مشغول کنند. 
اینجا هم مردم آمدند توی میدان. بعد از آنکه باطنها 
ظاهر شد، در روز قدس مردم دیدند که اینها حرف 
دلشان چیست، در روز عاشورا فهمیدند که اینها عمق 
خواسته هاشان تا کجاست، مردم عزیز ما به میدان 
آمدند و حماسه 9 دی را به راه انداختند. نه فقط در 
تهران، بلکه در سراسر کشور، میلیون ها نفر در روز 
بهمن آمدند توی  بعد هم بالفاصله در ۲۲  9 دی، 
میدان، غائله را ختم کردند. این، هنر مردم است. درود 
به مردم ایران. درود به ملت مؤمن و مبارز و بصیر و 
آگاه ایران. ان شاءاهللَّ به توفیق الهی، مردم همین راه 
را و همین خط را و همین آرمان را و همین عزم و 

همت را تا آخر ادامه خواهند داد.) بیانات در 
بیست و دومین سالگرد امام خمینی)ره( 14 

خرداد 1390(
- یکی دیگر از چالشها - که البته این چالش 
پیچیده تری بود – چالش های فتنه انگیزی بود 
که در فتنه ای مثل 18 تیر سال 78 و فتنه  
سال 88، با فاصله  ده سال، اینها در تهران راه 
انداختند. امیدوار بودند که بتوانند با این فتنه، 
اما  نظام را شکست بدهند؛ ضربه وارد کنند؛ 
بعکس شد. در فتنه  18 تیر، پنج روز بعد از 
اینکه فتنه گران فتنه  خود را شروع کردند، مردم 
آن حرکت عظیِم ۲3 تیر را، نه فقط در تهران، 
بلکه در سایر شهرها به راه انداختند. در فتنه  
از حوادث عاشورا، آن قضیه   88، دو روز بعد 
عظیم 9 دی به راه افتاد. همان وقت بعضی از 
ناظران خارجی که از نزدیک دیده بودند، در 
مطبوعات غربی نوشتند و ما دیدیم، که گفته 
بودند آنچه در 9 دی در ایران پیش آمد، جز در 
تشییع جنازه ی امام، چنین اجتماعی، چنین 
کردند.  مردم  را  این  بود.  نشده  دیده  شوری 
حضور مردم اینجوری است.) بیانات در اجتماع بزرگ 

مردم کرمانشاه، ۲0 مهر 1390 (
در 9 دی 88،  مردمی  و خروشان  عظیم  - حضور 
روح  یعنی  انقالب  ماهیت  و  هویت  از  بارزی  تجلّی 
بود.)بیانات در دیدار  بر دل های مردم  دیانت حاکم 
آذر   ۲1  ، دی   9 حماسه  بزرگداشت  ستاد  اعضای 

)1390
- نهم دی 88، حادثه کوچکی نیست بلکه آن حرکت 
عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حرکت بزرگ ملت در 
روزهای اول انقالب است و باید تالش شود در سالگرد 
این حماسه، حرف اصلی ملت ایران، یعنی حرکت در 
سایه دین و تحقق وعده های الهی تبیین شود. )بیانات 
در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی، ۲1 

آذر 1390(
عظیمی  و  ماندگار  خیزش های  و  پدیده ها  در   -
همچون راه پیمایی اربعین یا نمونه هایی نظیر تسخیر 
النه ی جاسوسی، 9 دی 88 و اعتکاف ها که برخاسته 
از تبلیغات نیستند، دست خداوند روشن تر از هر جای 
دیگری دیده می شود. )بیانات در دیدار بسیجیان، سوم 

آذر 139۵(
حماسه نهم دی؛ مشت محکمی 

به دهان فتنه گران
دشمنان  توطئه ی  از  جلوه ای  گذشته  سال  فتنه    -
بود؛ فتنه بود. فتنه یعنی کسانی شعارهای حق را با 
محتوای صددرصد باطل مطرح کنند، بیاورند برای 
فریب دادن مردم. اما ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه، 
گمراه کردن مردم است. شما مالحظه کنید؛ مردم 
ما در مقابله  با فتنه، خودشان به پا خاستند. 9 دی 
در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه گران 
زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت - همان 
طوری که گویندگان و بزرگان و همه بارها گفته اند - 
یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این 
نشانه  این است که این مردم بیدارند، هشیارند. )بیانات 
در دیدار هزاران تن از مردم استان گیالن  هشتم دی 

)1389
- روز نهم دی در سال 88 همه جای کشور 9 دی 
بود، در تبریز هشتم دی بود؛ اینها معنا دارد، اینها 
نشان دهنده است، عالمت است. اینها را عرض نمی 
کنیم برای اینکه شما خوشتان بیاید؛ عرض می کنیم 
برای اینکه معلوم بشود این قطعه  از کشور ما، این 
ظرفّیت های عظیم را دارد. و این نظام، این انقالب راه 
طوالنی  ای هنوز درپیش دارد؛ همه  این خصوصّیات 
می تواند در گذر از این مسیر طوالنی به کار بیاید. 
)بیانات در دیدار مردم آذربایجان به مناسبت سالگرد 

قیام ۲9 بهمن سال 13۵۶، ۲9 بهمن 1393(
 حماسه نهم دی؛ نتیجه اعتماد مردم به نظام

- اعتماد به نظام، از این بهتر و روشن تر نمی شود. 

این حضور، حضور بسیار پرمعنایی است. عالوه بر این، 
در موارد خاص، مثل 9دی سال 88، به مجرد اینکه 
مردم احساس کردند حرکتی که شروع شده است، 
متوجه به نظام است، متوجه به انقالب است، متوجه 
به شخص خاص و دولت خاصی نیست، آن حرکت 
اینجور نبود که فقط  از خود نشان دادند.  عظیم را 
جوان های پرشور به میدان بیایند؛ همه آمدند. حادثه  
9 دی یک حادثه ی عجیبی است؛ به خاطر دلبستگی 
مردم  اعتماد  نشان دهنده   اینها  بود.  نظام  به  مردم 
است. متأسفانه می شنویم همین طور در اظهارات 
مصلحت جویانه، مکرر می گویند: آقا اعتماِد از دست 
رفته ی مردم را برگردانید! کدام اعتماِد از دست رفته؟! 
مردم به نظام اعتماد دارند، نظام را دوست دارند، از 
نظام دفاع می کنند؛ اینها نمونه هایش بود که عرض 
جمهوری  نظام  مسئوالن  دیدار  در  بیانات  کردیم.) 

اسالمی ایران 1۶ مرداد 1390(
- حادثه  9 دی نمونه  دیگری از عناصر قدرت نظام 
است. در آن حادثه  بی نظیر، هیچ کس دست اندرکار 
نبود و قدرت فکری که شاکله ی اصلی نظام اسالمی 
است، مردم را به خیابان ها کشاند و آن حادثه  بی نظیر 
پدید آمد. )بیانات در آستانه سالروز حماسه 9 دی در 

آغاز جلسه درس خارج فقه، 7 دی 139۵(
 تبیین ایمان دینی مردم؛ رمز ماندگار حماسه 

9 دی
- آن معجزه گری که همه مردم را بسیج کرده، به 
صحنه می آورد و با وجود همه سختی ها آنان را در 
و دینی است چرا  قلبی  ایمان  نگه می دارد،  صحنه 
که بر اساس ایمان دینی، شما در هر شرایطی پیروز 
خواهید بود و شکست معنایی ندارد. حماسه 9 دی از 
این منظر کامالً شبیه صدر اسالم و همچنین روزهای 
براساس  مردم  روز،  این  در  است.  انقالب  پیروزی 
وظیفه دینی خود به میدان آمدند تا نشان دهند بر 
خالف تبلیغات فتنه گران، مردم ایران ضمن پایبندی 
به نظام جمهوری اسالمی از عزم و اراده دینی استوار 
برخوردارند. )بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 

حماسه 9 دی با رهبر انقالب ۲1 آذر 1390(
حماسه 9 دی تهدیدی برای دشمنان ایران

- تالش دشمنان برای تبدیل انتخابات به تهدیدی 
بر ضد نظام است.آنها امیدوارند که انتخابات، یا سرد 
فتنه  ای  انتخابات  از  بعد  که  این  یا  و  شود  برگزار 
به وجود آید؛ همان گونه که در سال 88 روی داد، اما 
دشمنان در طراحی خود اشتباه می کنند، زیرا ملت 
را فراموش کرده اند.  را نشناخته و روز 9 دی  ایران 
رحلت  سالروز  بیست وچهارمین  مراسم  در  )بیانات 

حضرت امام خمینی)ره(، 14 خرداد 139۲(
- 19 دی را شما زنده نگه داشتید، ۲9 بهمن را زنده 
نگه داشتید، ۲۲ بهمن را زنده نگه داشتید، 9 دی را - 
که یک حادثه  مشابه بود - با انگیزه های مشّخص زنده 
نگه داشتید؛ این یک حرکت مجاهدت آمیز در مقابل 
دشمنان است، آنها می خواهند حقایق انقالب تحریف 
بشود، به دست فراموشی سپرده بشود؛ پول خرج می 
کنند، کار دارند می کنند. )بیانات در دیدار مردم قم به 

مناسبت سالروز قیام 19 دی ، 17 دی 1393(
قدرت  نمونه های  ازجمله  دی   9 بی نظیر  حادثه    -
جمهوری اسالمی است. امروز هندسه  تقابل قدرت های 
استکباری با جمهوری اسالمی در جهت سلب قدرت 
مادی و معنوی، و عزم و اراده ی ملت ایران است و در 
مقابل، باید این قدرت را حفظ و روزبه روز تقویت کرد. 
)در آستانه سالروز حماسه 9 دی در آغاز جلسه درس 

خارج فقه، هفتم دی 139۵(
حماسه 9 دی؛ یکی از عناصر قدرت نظام

- حادثه  9 دی نمونه  دیگری از عناصر قدرت نظام 
است. در آن حادثه  بی نظیر، هیچ کس دست اندرکار 
نبود و قدرت فکری که شاکله ی اصلی نظام اسالمی 
حادثه ی  آن  و  کشاند  خیابان ها  به  را  مردم  است، 
بی نظیر پدید آمد. )در آستانه سالروز حماسه 9 دی 

در آغاز جلسه درس خارج فقه، 7 دی 139۵(

خلق حماسه نهم دی، جلوه ای از شکوه میثاق دوباره ملت با والیت

اگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9۵00017مرحوم 
نورالدین نقشبندی فرزند شیخ محمود ش ش3۲۶ 
به عنوان بدهکار،با توج به فوت مدیون طبق استعالم 
مورخه   ۲7/108/43 شماره  به  احوال  ثبت  اداره 
1394/1۲/19 وراث مدیون عبارتند از مبین ومسلم 
ومعید  وعبدالمتین پسران متوفی وکیمیا وشرمین 
دختران متوفی شهرت همگی نقشبندی وهمچنین 
)مرحوم محمود نقشبندی به عنوان راهن که طبق 
گواهی انحصار وراثت به شماره 14۶71384/07/۲۵ 
دادگستری روانسر وراث حین الفوت وی نیز عبارتند 
از نورالدین وعابد و پسران متوفی وخانمها فرحناز 
همگی  شهرت  متوفی  دختران  آفاق  و  وگالویژ 
نقشبندی) وخانم فرحناز نقشبندی بعنوان راهن (
و)علی طاهر پور بعنوان راهن ( به موجب سند رهنی 
تنظیمی   139۲/11/۵ مورخه   ۲9۵۵9 شماره  به 
دفتر اسناد 39 روانسر مبلغ 14۲۲194740۲ ریال 
مبلغ  به  مزایده  تاریخ  تا  االجرا   بابت موضوع الزم 
روزانه  خسارت  احتساب  با  ریال   1۶۵۵0۵۶7034
محاسبه گردیده بابت کل طلب به بانک ملت شعبه 
عشر  نیم  بابت  ریال   8۲7۵۲83۵۲ ومبلغ  روانسر 
دولتی به صندوق دولت بدهکار میباشند که باتوجه 
وعدم  وراث  کلیه  به  آن  وابالغ  اجراییه  صدور  به 

استیفای طلب در ازای دین زمین مزروعی به مقدار 
مترمربع   118891 از  مشاع  مترمربع    108891
اصلی  از 4۲  ثبتی ۲ مجزی شده  ششدانگ پالک 
در بخش 1۲ شهرستان  واقع  آباد  مراد  قریه  مکرر 
دفتر   484 ثبت  شماره  به  کرمانشاه  استان  روانسر 
3 صحفه ۵۲9 وشماره چاپی سند 74۵۵7۲ به نام 
مرحوم محمود نقشبندی مورث راهنین فوق الذکر 
که برابر گزارش کارشناس رسمی آقای عبدالمجید 
مورخه   10۵/10۲0۵/9۵ شماره  به  مصطفایی 
ارزیابی  ریال   3۲۶۶730000 مبلغ  به   139۵/۶/۲
محل  مربع  10000متر  مقدار  وهمچنین  گردیده 
اجرای طرح کارگاه آجر پزی مطابق سند متمم قرار 
داد ۲80۲0 مورخه 1391/۶/۲۵ تنظیمی دفتر 39 
مورخه   ۲0014 شماره  سند  موجب  به  که  روانسر 
مقدار  روانسر   39 رسمی  اسناد  دفتر   1388/۵/۲۲
نورالدین  مرحوم  نام  به  مشاع  مترمربع  هزار  ده 
ساختمان  انضمام  به  گردیده  انتقال  نقشبندی 
پالک  ششدانگ  از  متعلقات  وکلیه  آن  در  احداثی 
مراد  قریه  مکرر  اصلی   4۲ از   1 از  شده  مجزی   ۲
نقشبندی  مورث  نورالدین  مالکیت مرحوم  به  آباد 
کارشناس  گزارش  برابر  که  الذکر  فوق  مدیونین 
شماره  به  مصطفایی  عبدالمجید  آقای  رسمی 
مبلغ  به   139۵/۶/17 مورخه   104/10۲04/9۵

وهمچنین  گردیده  ارزیابی  ریال   87۶330۵000
کلیه تاسیسات وماشین آالت که شرح ماشین آالت 
خط تولید وتاسیسات زیر بنایی ولوازم یدکی موجود 
تاسیس  جواز  اندازی  راه  و  نصب  طراحی  انبار  در 
سلیمان  آقای  رسمی  کارشناس  گزارش  کارخانه 
 139۵/7/7 مورخه  ک/9-9۵  شماره  به  شیرزادی 
کلیه ماشین آالت وتجهیزات 7۵۲۲0۲0000 ریال 
ومحل  کارگاه  قیمت کل  که  است  گردیده  ارزیابی 
اجرای طرح وزمین مزروعی وتاسیسات جمعا مبلغ 
گردیده  وارزیابی  محاسبه  19۵۵۲0۵۵000ریال 
است وهمچنین ششدانگ اعیان پالک ثبتی 7۵7۲ 
فرعی از 30 فرعی از 141 اصلی بخش یک حومه 
کرمانشاه ذیل ثبت 43۵۲8 صحفه 14 دفتر ۲17/1 
فرحناز  خانم  بنام   8۵101۶ سند  چاپی  شماره  به 
ودیواری  درب  10متر  بطول  شماال  که  نقشبندی 
است به کوچه 10 وشرقا بطول ۲۵ متر دیوار بدیوار 
دیوار  متر   10 بطول  وجنوبا  فرعی   7۵7۵ پالک 
بدیوار پالک 7۵73 فرعی وغربا بطول ۲۵ متر دیوار 
بدیوار پالک 7۵7۵ فرعی که برابر گزارش کارشناس 
رسمی آقای آرام حمیدی کارشناس منتخب توسط 
اجراییه  نیابت  به  باتوجه  کرمانشاه  ثبت  اجرای 
حوزه  در  رهینه  مورد  وملک  راهن  اقامت  ومحل 
جنوبی  طبقه  یک  مذکور  ملک  اجرا  انواحد  ثبتی 

میباشد که در یک قطعه زمین اوقافی به مساحت 
۲۵0متر مربع احداث گردیده است وکه ملک شامل 
همکف  در  مسکونی  منزل  طبقه  ویک  پارکینگ 
میباشد مساحت پارکینگ 4۵متر وارتفاع 1/9 متر 
است مساحت قسمت مسکونی 17۲ متراست کف 
وسقف  وپذیرایی  هال  وبدنه  موزاییک  ساختمان 
اندود گج وکنتکس است وآشپزخانه کابینت کاری 
ودارای حیاط وکف موزایک میباشد وساختمان فاقد 
آن ۲۵  وقدمت  میباشد  نامه ۲8001  آیین  رعایت 
مبلغ 1700000000ریال  به  جمعا  که  است  سال 
واعیان  عرصه  وششدانگ  است  گردیده  ارزیابی 
از۵۲  فرعی  از۲  ثبتی 18فرعی مجزی شده  پالک 
 40۲ صحفه   197 ثبت  شماره  به  گرمخانی  اصلی 
شهرستان  کرمانشاه   1۲ دربخش  واقع   1۲/۲ دفتر 
روانسر بلوار معلم بربلوار باکدپستی ۶79۶148۶37 
به مالکیت آقای علی طاهرپور باقدمت ۲۵ سال از 
بانمای سیمانی  آهن  وتیر  وطاق ضربی  باربر  دیوار 
عرصه  مساحت  به  ۲800زلزله  نامه  آیین  فاقد 
موجود  امتیازات  و  انشعابات  دارای  ۲00مترمربع 
برابر گزارش کارشناس  بعالوه دیوارسازی ومحوطه 
رسمی آقای نورالدین پیرخضری به شماره یک سیار 
۲110000000ریال  مبلغ  به   139۵/4/۲0 مورخه 
واعیان  عرصه  ششدانگ  همچنین  گردیده  ارزیابی 

از  فرعی  از 4  فرعی مجزی شده  ثبت 78۵  پالک 
صحفه   41۲ ثبت  شماره  به  گرمخانی  اصلی   ۵۲
میدان  روانسر  شهرستان   1۲ بخش  در  واقع   313
زمین شهری کوی 13 کدپستی ۶79۶1۶3۵1۵ به 
مالکیت مرحوم محمود نقشبندی باقدمت ۲۲ سال 
وتیرآهن همکف  باربر آجری وطاق ضربی  دیوار  از 
بهداشتی  ،سرویس  پذیرایی  و  هال  و  خواب  یک 
اپن  وآشپزخانه  سرامیک  متر   1/1 تا  دیوار  وحمام 
طبقه اول دوخواب وهال و پذیرایی وآشپزخانه اپن 
بدون نما سازی ساختمان وبدون رعایت آیین نامه 
به  موجود  وامتیازات  انشعابات  دارای  زلزله   ۲800
کارشناس  گزارش  برابر  محوطه  سازی  دیوار  عالوه 
رسمی آقای نورالدین پیرخضری به شماره یک سیار 
مورخه 139۵/4/۲0 به مبلغ 1974000000ارزیابی 
امالک  اجرا  مامور  گزارش  برابر  که  است  گردیده 
ذکر شده درتصرف مالکین می باشند، امالک فوق 
 139۵/10/۲9 چهارشنبه  روز   1۲ 9الی  ساعت  از 
مورخه در اداره ثبت اسناد وامالک طبقه اول واحد 
از طریق  اداری شهدا  اجرا واقع در روانسر مجتمع 
مزایده حضوری ونقدی به فروش می رسد .مزایده 
پایه  قیمت  به  قید شده  امالک  از  مبلغ هرکدام  از 
که طبق نظریه کارشناس گزارش گردیده ودر متن 
مزایده نیز قید شده است وشروع وبه باالترین قیمت 

پیشنهادی  نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد 
مزایده  دارای آنها باشد ونیز بدهیهای مالیاتی وعوارض 
شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ونیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد وطبق 
ماده 40 اصالحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا هزینه های حق حفاظت ونیمعشر دولتی 
وحق حراج بعهده برنده مزایده است وبا استناد ماده 
1۲۶ اصالحی آیین نامه اجرا چنانچه ملک های مذکور 
با کلیه متعلقات درجلسه مزایده خریدار پیدانکند ملک 
مذکور با دریافت نیمعشر دولتی وحق حراج به مبلغی 
که مزایده از آن شروع می شود پس از دریافت مابه 
ضمنا  شود  می  واگذار  بستانکار  به   قیمت  التفاوت 
هیچکدام از امالک فوق بیمه نمیباشند چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد 

رئیس ثبت اسنادوامالک روانسر – کاظمی
تاریخ انتشار  11 / 10 /139۵ 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   9۵/8/1۵ مورخ   139۵۶0331009003۶۵3 و   139۵۶0331009003۶۵4 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای یوسف فتوحی فرزند مرادعلی بشماره 
آقازاده مالئی فرزند جبار بشماره شناسنامه 1۲483  فاطمه  شناسنامه 304 کد ملی 00۵43۲990۶ و خانم 
مساحت  به  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به صورت  یک  هر  سهم  که  کدملی 00۵9۲9۵8۵۶ 
108/98 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 10۲۶8 فرعي از 1۶۲- اصلي واقع در کرج خریداري از مالک 
رسمی آقای محرم محرم پور که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه ۲۶7 دفتر 11۵1 صادر و تسلیم نامبرده 
گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت سند عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

49۲79 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/10/۲۶

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

اصالحیه
آگهی ابالغ وقت)احضار متهم( که در روز دوشنبه ۲9 آذر 139۵ صفحه 10 روزنامه پیام زمان به شماره مجوز 4914۲ و با شماره پرونده 930998۲۶1910141۲ به چاپ رسیده است؛ نام متهم آقای محمدرضا درایتی می 

باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1394۶033101100۲8۵1 مورخه 1394/0۶/۲۶ و رای اصالحی شماره 139۵۶03310110034۶1 
مورخ 139۵/08/۲۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمد احمدیان بشناسنامه شماره 
1۵ صادره از اراک فرزند طوغان در ششدانگ قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 187 مترمربع مفروز از 
پالک شماره ۲0۲ فرعي از 170 اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای نجف علی فرد شاردی و با مالکیت مالک 
اولیه آقای عباسعلی ترابی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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 دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 49333  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۵/0/۲7 

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139۵۶033100900301۲  مورخ 9۵/7/18 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای/ خانم فرشته نعمت جو فرزند احمد بشماره شناسنامه ۵9۶ کد ملی 03۲۲9۲۲194 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت ۶۵/8۲ مترمربع مفروز و مجزي شده از باقیمانده پالک 133۶ فرعي از ۲۲ - اصلي واقع در کالک 
خریداري از مالک رسمی آقای/  خانم حسینعلی خلج که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه ۲80 دفتر ۵4 شهر ری به نام 
نامبرده صادر و تسلیم شده و و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت سند عادی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم نمایند. بدیهي 

است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 49۲7۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/10/۲۶

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک
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تدوین سند راهبردی خانه های 
امید بازنشستگان

صندوق  استان های  امور  هماهنگی  مدیرکل 
بازنشستگی کشوری با اشاره به تشکیل شورای 
تدوین  از  بازنشستگان  امید  خانه های  راهبردی 
سند سیاست ها و راهبردهای کالن خانه های امید 

بازنشستگان توسط این شورا خبر داد.
به آغاز  اشاره  با  حسن حاج قربان اظهار کرد:،  
از  بازنشستگان  امید  خانه های  تجهیز  و  ساخت 
سال 138۶ اظهار کرد: هدف از ایجاد خانه های 
امید فراهم کردن زمینه استفاده از امکانات رفاهی، 
افزایش  و  فراغت  اوقات  سازی  غنی  تفریحی، 
مشارکت در فعالیت های فرهنگی اجتماعی است.

با  امید  خانه های  ساخت  و  طراحی  افزود:  وی 
کانون های  نمایندگان  و  کارشناسان  همفکری 
بازنشستگی و متناسب با نیازمندی های بازنشستگان 
در نقاط مختلف کشور انجام شده  و این خانه ها 
مجهز به بخش های مختلفی چون کانون خدمات 
ادبی، هنری، کافی  مشاوره، خانه سالمت، مرکز 
نت، کافی شاپ، سالن ورزشی، مرکز فعالیت های 
قرآنی، خانه آموزش، واحدهای مشاوره و کاریابی و 

واحدهای فناوری اطالعات هستند.
بازنشستگی  صندوق  استان های  امور  مدیرکل 
کشوری با بیان اینکه خانه های امید به مجموعه  
اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های  برای  بزرگی 
تبدیل شده است عنوان کرد:  در  بازنشستگان 
استان کشور   امید در ۲7  حال حاضر 38 خانه 
ساخته و تجهیز شده است که 9 مورد آن طی 
چند ماه اخیر به بهره برداری رسیده است. هزینه 
کرد آماده سازی این خانه ها با توجه به مساحت 
و منطقه آن از هفت تا 13 میلیارد ریال متغیر 
اکنون شورای  داد:  ادامه  قربان  است. حاج  بوده 
حضور  با  بازنشستگان  امید  خانه های  راهبردی 
هیات مدیره، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی، 
و  اداری  امور  مدیرکل  عمومی،  روابط  مدیرکل 
مدیر امور استان های صندوق بازنشستگی تشکیل 
شده تا سند سیاست ها و راهبردهای کالن برای 
خانه های امید را تدوین کند. با تدوین این سند 
راهبردی کالن، برای هر استان، بر اساس بافت 
و وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نیازهایی 
که بازنشستگان دارند، برنامه مدون و ویژه تعریف 
می شود تا به عنوان پیوست برای سند اصلی مورد 

استفاده قرار بگیرد.
وی در این گزارش  گفت: در حال حاضر استان ها 
و شهرهای کرمانشاه، فارس، کرمان، قم، خراسان 
و  کهگیلویه  رضوی،  خراسان  سمنان،  جنوبی، 
بویراحمد، مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، یزد، 
گلستان،  فارس،  شرقی،  آذربایجان  هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان، خوزستان، گیالن،  خراسان 
شمالی،  اصفهان، قزوین، گیالن، مازندران دارای 

خانه امید برای بازنشستگان هستند.

نیازمند تغییر در شکل و معماری مدارس هستیم
وزیر آموزش و پرورش گفت: فضاهای آموزشی کنونی باید تغییر کند 
و در رویکرد جدید نظام تعلیم و تربیت، نیازمند تغییر در شکل و ظاهر 

مدارس هستیم.
به گزارش پیام زمان  از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
وپرورش، فخرالدین دانش آشتیانی در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در تاالر این سازمان، افزود: قدم 
های خوبی در سال های اخیر در زمینه نوسازی مدارس برداشته شده که 
جای تشکر دارد، اما امیدوارم روزی برسد که تمامی فضاهای آموزشی ما 

استاندارد و مطلوب باشد.
وی با اشاره به این مطلب که مشارکت مالی مهم نیست،  افزود: آنچه مهم 
است، نگرش خیرین است و این نگرش و رویکرد خیر  است که دارای 

ارزش معنوی است.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کار سازمان نوسازی، مایه مباهات 
به طور  برای کسانی که  ویژه  به  دارد  باقیات صالحات  ارزش  و  است 
مستقیم کار عمرانی انجام می دهند. وی گفت: امیدوارم زمانی فرا برسد 
که درکشور، پایان فضاهای آموزشی نامطلوب را جشن بگیریم و معتقدم 
تعامل آموزش و پرورش با مردم و همکاری خیرین این روز را در تاریخ 
آموزش و پرورش رقم خواهد زد. دانش آشتیانی افزود: اولین مسئله ای 
که در رویکرد جدید به آن توجه می کنیم، ایجاد محیط آموزشی با نشاط 
برای دانش آموزان است تا فرآیند یادگیری بهتر صورت گیرد و دانش آموز 

در مدرسه احساس نشاط و شادابی کند.
وی با تاکید بر اجرای عدالت آموزشی یادآور شد: شاخص سرانه در مناطق 
محروم را افزایش خواهیم داد و در مرحله بعد تالش داریم، همه شاخص 
ها را به حد مطلوب برسانیم. دانش آشتیانی، کیفیت معماری مدارس را 
در تربیت دانش آموزان موثر دانست و تصریح کرد: با همکاری و همفکری 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، معماری جدیدی را برای احداث فضاهای 
آموزشی ترسیم خواهیم کرد. وزیر آموزش و پرورش گفت: فضاهای 
آموزشی کنونی باید تغییر کند و در رویکرد جدید نظام تعلیم و تربیت، 

نیازمند تغییر در شکل و ظاهر مدارس هستیم.

 جایگاه حقوقی و قانونی جوانان حقیرانه است
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جایگاه حقوقی 
و قانونی جوانان بسیار کوچک و حقیرانه است و به هیچ وجه پاسخگوی 

نیازهای این گروه سنی نیست.
محمدرضا رستمی  گفت: در جایگاه کنونی نمی توانیم برای جوانان کاری 
انجام دهیم حتی امکان پیگیری مطالبات آنان و ساماندهی دستگاه ها در 

یک جهت خاص با توجه به ساختار کوچک کنونی وجود ندارد.
 وی تاکید کرد: کفش آهنی باید پوشید،مغز فوالدی داشت و یک هرکول 
بود تا بتوان برای جوانان و با موضوع جوانان چند قدم به جلو برداشت. 

فعالیت در این حوزه بسیار سخت است .
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره بهبود این 
وضعیت گفت: الزم است یک سازمان ملی جوانان با قدرت و اختیارات 
بسیار زیاد راه اندازی شود البته این به معنای تخصیص بودجه زیاد نیست.

رستمی در پایان در پاسخ به این پرسش که وزارت ورزش و جوانان در 
سال های اخیر موافق ادغام این دو حوزه باهم بود پس چرا اکنون بر 
تفکیک حوزه جوانان از ورزش تاکید می کند، اظهار کرد: این تغییر رویکرد 
را باید از مسئوالن دیگر پرسید و من نباید پاسخگوی آن باشم، البته به 
عنوان یک کارشناس اجتماعی و فعال در حوزه جوانان از سال 77 تاکنون 
معتقدم که امکان ندارد با شرایط کنونی کار ماندگار و پایداری را در حوزه 

جوانان بتوان انجام داد.

خبرخبر

مفقودي 
پالک  شماره  با  متالیک  مشکي   1390 مدل  آریان   ۲0۶ پژو  کمپاني  سند 
شاسي  شماره  و   1۵0900۲470۲ موتور  شماره  8۲به  718ج91ایران 
NAAP41FDBJ3330۶4بنام سید حسین موسوی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

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

در پرونده کالسه 940998۲88۲400۶3۲ این شعبه نصرت جهانی به اتهام عدم رعایت 
دستورات بازرسان کار درخصوص اصالح ورفع نواقص ومعایب ماشین آالت وکارگاهها 
تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر اجرای 
مقررات ماده 11۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تا درتاریخ 9۵/11/۲7 درساعت 09:00  جهت رسیدگی دراین 

شعبه حاضر گردد.م/الف ۲180  شماره بایگانی شعبه : 9۵13۲1  
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری دوشهرستان  اسالمشهر ) 103جزایی 
سابق( میرزائی 

اگهی ابالغ
 وقت  دادرسی ودادخواست  به امیرصوفی سویری   

خانم سهیالپارسا با وکالت بهنام فخاری وفرحناز میارکیانی   دادخواستی به خواسته 
بطالن معامله واستردادعوض واعسارازهزینه دادرسی   به شرح متن دادخواست  
به طرفیت امیرصوفی سویری به   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  نوشهر تقدیم 
داشته که به کالسه 941۲9۶    ثبت ووقت رسیدگی به تاریخ ۲4/3/9۶ ساعت 
1۲ ظهر تعیین گردیده است. با توجه به  این که  خوانده فعال مجهول المکان می 
.باشدبنا به تقاضای خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی  مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج می گردد 
تاخوانده مذکور  با مراجعه به دفتردادگاه نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت 
ودر جلسه دادرسی شرکت ویاالیحه دفاعیه خودرابا تعیین محل اقامت  خویش 
واتخاذ  رسیدگی  غیابا  دادگاه  صورت  غیراین  نماید.در  تقدیم  دادگاه  وبه  تنظیم 

تصمیم خواهدشد
خلج منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان 

خوانده جواد رجامند فرزند داود 
بدینوسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ میگردد خواهان حسن مهدی نژاد 
دادخواستی دائر الزام به تنظیم سند بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب 
ارجاع و پس از ثبت بکالسه 997/9۵ جهت رسیدگی بروز شنبه 9۵/11/30 ساعت 
9صبح تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ 
وفق ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت 
اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر 
اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه 

منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
رییس شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی حصروراثت
ازشوشتردرخواستی  بشناسنامه1404صادره  پدرولی  نام  فاضلی  سیدرحیم  آقای 
مادرم مرحوم طرفایه  تقدیم وتوضیح داده که  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
دائمی  تاریخ 9۵/3/1۶درخرمشهراقامتگاه  اهوازدر  بشناسنامه1۲81صادره  فاضلی 
خودفوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر۲-سیدطاهرفاضلی 
شناسنامه1۶۲3  بشماره  شناسنامه110۲اهواز3-سیدحمیدفاضلی  بشماره 
بشماره شناسنامه1403اهواز)پسران متوفیه(والغیر. فاضلی  خرمشهر4-سیدکریم 

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

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)9/940(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی مزایده 
به موجب رای شماره 11۵9- 940  و کالسه ۲/940۲73/م    اجرای احکام مدنی  
شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان محکوم علیه  آقای محمود فرخی محکوم 
است به پرداخت مبلغ  براساس  اجرائیه در حق محکوم له خانم زهرا شهبازی  
و مبلغ 1/۲  بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که اموال محکوم علیه 
ارزیابی  توقیف و توسط کارشناس منتخب دادگاه  له  حسب در خواست محکوم 
اموال توقیفی ذیل به تاریخ 9۵/10/۲9 چهارشنبه    گردیده است که قرار مزایده 
ساعت 1۲ الی 13 ظهر در محل مزایده به نشانی اجرای احکام مدنی شعبه دوم 
حقوقی بهارستان برگزار می گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت در مزایده می 
باشند می توانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که باالترین قیمت را 

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

یک دستگاه خودروی سواری سمند تیپ آیس 7 به شماره انتظامی 7۶1م1۶ – 
تا مورخ  بیمه  اعتبار  با  نقره ای متالیک و سال ساخت 1383  با رنگ  ایران 78 
9۵/1۲/1۵ و دارای رنگ شدگی در بدنه بوده و کاپوت جلوی آن تعویض می باشد، 
خودرو تک سوز و ظاهرا سالم بوده و دو عدد باند پخش و فاقد ضبط صوت است 

و قیمت خودروی موصوف 1۲0/000/000 ریال کارشناسی و برآورد شده است. 
توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است 
ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت تودیع 
نماید در غیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود. م / الف ۲1۶0
دادورز اجرای احکام شعبه دوم   حقوقی دادگستری بهارستان

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
علیرضا  آقای  به طرفیت خوانده  دادخواستی  رازلیقی  نجفی  آقای وحید  خواهان 
یاراحمدی وعباسعلی خوشنامی پور   به خواسته مطالبه وجه به میزان دویست 
ازتاریخ سر رسید  تادیه  انضمام خسارت دادرسی وتاخیر  به  وچهل میلیون ریال 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  حکم  اجرای  لغایت  اقساط  از  هریک 
اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه  عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع وبه کالسه بایگانی  9۵0۲87  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن به تاریخ 139۵/11/18 و ساعت:9 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق و در خواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی و حسب دستور 
دادگاه مراتب یک نویت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه نماید و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایدو در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف ۲19۲
دفتر شعبه اول دادگاه بخش چهاردانگه 

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

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای     940998۲88۲۵0144۶ کالسه  پرونده  در   9۵1043۲88000۲1۶1
قادر بابازاده و حمیدرضا محمدی علی ابادی به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  
139۵/11/۲۶ ساعت 10:00  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 11۵و 180  قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
بدیهی  دادگاه حاضر گردد.  انتسابی در وقت مقرر در  اتهام  از  دفاع  متهم جهت 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/

الف ۲179 
شماره بایگانی شعبه : 9۵111۵  

متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری دوشهرستان  اسالمشهر ) 103جزایی 
سابق( میرزائی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
به  آقای سید حسین میر صلحدار فرزند علی دادخواستی  اینکه خواهان  به  نظر 
تسلیم  این شعبه  فرزند رحیم در  به طرفیت حسین گران  خواسته مطالبه وجه 
برای  و  ثبت   10/140۲/9۵ کالسه  به  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده 
مورخه 9۵/11/17 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ 
میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حل اختالف حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در 
به  اقدام مقتضی  و  ابالغ شده محسوب  اینصورت مفاد دادخواست و ضمائم  غیر 

عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

آقای محمود خسروی  فرزند فرج  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  108 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
چمن که از آقای عثمان عزیزی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 91 – ۶۲0   تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 139۵۶031۶007001383  مورخ ۲۶ / 8 / 9۵ 
، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 31 / 100  متر مربع به 
نام آقای محمود خسروی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
وراث حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود 
تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمود خسروی صادر خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود -  نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 11 /  10  /  139۵

آگهی حصر وراثت
کالسه  پرونده  بشرح   1019 بشماره  شناسنامه  دارای  ینکجه  اخوان  ناصر  آقای 
1093-9۵ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان هزارخان اخوان ینکجه به شماره شناسنامه 7 در تاریخ 9۵/۶/۲9 در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-ناصر اخوان ینکجه به ش ش 1019 فرزند هزارخان پسر متوفی
۲-اسد اخوان ینکجه به ش ش 1398 فرزند هزارخان پسر متوفی

3-میمنت اخوان ینکجه به ش ش 10۲0 فرزند هزار خان دختر متوفی
4-منظر اخوان ینکجه به ش ش 1018 فرزند هزارخان دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی رونوشت حصروراثت
خانم سمیه کریمی  دارای شماره شناسنامه۲8 فرزند سعید متولد 13۶۶  صادره از 
سقز  بشرح دادخواست وبه کالسه 9۵/پ/1313  ازاین شورادرخواست حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که پارسا اولی زاده  فرزندارسالن  به شماره شناسنامه 
و  گفته  بدرودزندگی  خود  دائمی  دراقامتگاه   9۵/4/18 درتاریخ   37۵084833۵

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1.ارسالن اولی زاده        فرزند: علی        شماره شناسنامه: 7۶9     نسبت پدر 

متوفی
۲.سمیه کریمی           فرزند: سعید      شماره شناسنامه:  ۲8         نسبت 

مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ  نشرآگهی 
ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادرخواهدشد .م 

/ الف1930 
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آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم محمد ملیکان دارای شناسنامه شماره 43 به شرح درخواستی که به کالسه 
4/13۲۵/9۵  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   ۲4 شناسنامه  شماره  به  نودهکی  ملیان  اله  حرمت  شادروان  که  داده 
9۲/1/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-محمد ملکیان نودهکی فرزند حرمت اله و مریم ش ش 43 صادره از بابل متولد 

13۶۶ )پسر متوفی(
بابل  از  اله و مریم ش ش 499 صادره  ۲-سکینه ملکیان نودهکی فرزند حرمت 

متولد 13۵1 )دختر متوفی(
3-فاطمه ملکیان نودهکی فرزند حرمت اله و مریم ش ش 9 صادره از بابل متولد 

13۶۲ )دختر متوفی(
4-رقیه ملکیان نودهکی فرزند حرمت اله و مریم ش ش ۵80 صادره از بابل متولد 

13۵۵ )دختر متوفی(
متولد  بابل  از  صادره   ۵970 هاجر ش ش  و  حسین  فرزند  پور  رمضان  ۵-مریم 

1334 )همسر متوفی(
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شواری حل اختالف شهرستان جوانرود

کالسه پرونده: 1/344/9۵
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: فرهاد کریمی فرزند احمد
خوانده: محمد ولی زاده فرزند فریدون

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده  فوق محمد ولی زاده 
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 139۵/11/19 ساعت 9:30  
وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق 
این آگهی بوی ابالغ می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز 

جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
اجرائی در پرونده کالسه 9۵11۲۵ دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
آقای حشمت  به  متعلق  بابل  غرب  دو  بخش  اصلی   ۲8/۲0۶ ثبتی  پالک  دارای 
اندی  آهی  ارسالن  آقای  علیه  محکوم  بدهی  بابت  را  خود  ملک  که  اندی  آهی 
معرفی نموده است واقع در جاده جدید آمل روستای اندیکال را در روز چهارشنبه 
بابل  تاریخ 9۵/10/۲۲ ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
از طریق مزایده بفروش برساند مساحت کل عرصه ۲۵4/۲9 متر مربع میباشد و 
فاقد اعیانی است کارشناس قیمت دو دانگ عرصه و اعیان پالک فوق را به مبلغ 
101/71۶/000 ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم شده شروع 
برنده مزایده ده درصد مبلغ  باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد.  به  و 
را فی المجلس وباقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در 
صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط 

خواهد شد. کلیه هزینه نقل و انتقال سند بعهده خریدار است.
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل- اصغری آردی

آگهی رونوشت حصروراثت
ناصر  متولد 1347   فرزند  آقای جعفر مالیری  دارای شماره شناسنامه۲309   
صادره ازتهران  بشرح دادخواست وبه کالسه 9۵/پ/131۲  ازاین شورادرخواست 
جعفر  فرزند  مالیری   سینا  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت 
خود  دائمی  دراقامتگاه   9۵/3/10 درتاریخ   01۵۲۵143۶8 شناسنامه  شماره  به 

بدرودزندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1.سمیه کریمی       فرزند: سعید         شماره شناسنامه: ۲8        نسبت مادر 

متوفی
۲.جعفر مالیری          فرزند: ناصر   شماره شناسنامه:  ۲309   نسبت پدر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ  نشرآگهی 
ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادرخواهدشد .م 

/ الف19۲9
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تحت  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
پوشش قرار دادن معتادان متجاهر خبر داد و 
گفت: به دلیل پراکندگی این افراد در جامعه، 
امکان تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها نبود 
و در صورتی که آنها در مراکز درمان بستری 
می  برخوردار  سالمت  بیمه  دفترچه  از  شوند 

شوند.
علی ربیعی در بازدید از مرکز نگهداری و درمان 
آباد در  نصیر  واقع در شهرستان مالرد  اخوان 
که  معتادان  از  افزود:تعدادی  جمع خبرنگاران 
های  آرامستان  از  یکی  در  گذشته  شب  دو 
شهرستان شهریار شناسایی شدند و جامعه از 
دیدن تصاویر آنها بشدت متاثر شد، پیشتر هم 
برای ترک اعتیاد در یکی از این مراکز بستری 

بودند.
داده  نشان  که  تصاویری  متاسفانه  گفت:  وی 
طور  به  افراد  این  که  رسید  می  نظر  به  شد 
کامل رها شده اند در صورتی که پرویز یکی از 
معتادانی که تصویرش در گزارش دوشب پیش 
در فضای مجازی قرار گرفت سال گذشته در 
می  اینکه  دلیل  به  اما  بود  بستری  کمپ  یک 
خواست دوباره مواد مصرف کند کمپ را ترک 

کرده بود.
از  حمایت  ضمن  دولت  داشت:  بیان  ربیعی 
به  که  مدنی  فعاالن  از  معتادان  درمان  مراکز 
پذیری  اجتماعی  جهت  در  ها  سمن  شکل 

معتادان تالش می کنند، حمایت می کند.
وی گفت: حدود 41درصد از معتادانی که در 
این مرکز نگهداری و درمان می شوند در گروه 
از  47درصد  و  دارند  قرار  40سال  30تا  سنی 
معتادان این مرکز اعالم کرده اند که در سنین 
بین 1۵ تا ۲۵ سال برای نخستین بار مصرف 

مواد مخدر را شروع کرده اند.
ایران  نامی  نویسنده  نامه  خصوص  در  ربیعی 
از  همواره  هنرمندان  گفت:  فرهادی  اصغر 
در  و  برخوردارند  غنی  بسیار  احساسات 

آنها  رنج  کنار  در  مردم  مصائب  و  مشکالت 
دوشب  تصاویر  که  نیست  .تردیدی  هستند 
کرده  متاثر  هم  را  کشور  هنرمندان  گذشته 

باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین 
گرمخانه هایی برای معتادان و بی خانمان ها 
در نظر گرفته شده که این افراد بتوانند شبها 
به این مراکز بیایند و از غذای گرم و پناهگاهی 

مطمئن برای خواب برخوردار شوند.
می  هموطنان  داشت:  بیان  همچنین  وی 

 ۶۶7۶۲087 تلفن  شماره  با  تماس  در  توانند 
کارتن خواب ها و بی خانمان ها را به اورژانس 

اجتماعی معرفی کنند.
در این بازدید ربیعی با مردی به نام ›پرویز‹یکی 
آرامستان  از  پیش  شب  چند  که  معتادانی  از 
نصیر آباد شهریار به این مرکز آورده شده بود، 

گفت و گویی صمیمانه داشت.
ربیعی به درد دل او گوش داد و از اوخواست 
جدی  طور  به  را  خود  درمان  موضوع  که 

پیگیری کند.
اعتیاد  ترک  برای  کمپ  در  گذشته  سال  وی 
خواست  می  اینکه  دلیل  به  اما  بود  بستری 
ترک  کمپ  کند  مصرف  مخدر  مواد  دوباره 

اعتیاد را رها کرده بود.
وی دارای همسر و دو فرزند است که خانواده 

وی حاضر به قبول او نمی باشند.
از  بود  راضی  کنونی خود  شرایط  از  که  پرویز 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دفترچه بیمه 

سالمت برای ادامه درمان خود دریافت کرد.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،استاندار تهران 
مرکز  از  امروز  بهریستی  سازمان  رئیس  و 
از  و  کردند  بازدید  اخوان  درمان  و  نگهداری 
نزدیک با روش های درمان معتادان مستقر در 

این درمانگاه آشنا شدند.

ربیعی: معتادان دفترچه بیمه سالمت دریافت می کنند

IVF افزایش خطر ابتال به  سرطان در عمل

عمل  یک   IVF عمل  که  آنجا  از  گفت:  ژنتیک  متخصص 
مادر  برای  ناگواری  عوارض  بعدها  می تواند  که  است  تهاجمی 
ایجاد کند، توصیه می شود مادران برای باروری از طریق این 
اقدام به  با پزشک متخصص  انجام مشاوره های الزم  با  روش 

انجام این عمل کنند.
تعیین  برای  حاضر  حال  در  گفت:  فارس  به  فرهود  داریوش 
جنسیت نوزاد دو روش رایج وجود دارد که روش اول مرسوم 

به IVFF و روش دوم مربوط به سبک زندگی افراد است. 
باید  الزم  های  آزمایش  و  مشاوره  انجام  از  بعد  روش  این  در 
از مادر و تعدادی اسپرم  تا 17 تخمک در طول یک ماه   1۲
انجام هورمون تراپی  این موضوع  پدر گرفته شود که الزمه  از 

مادر است.
این متخصص ژنتیک در توضیح هورمون تراپی گفت: هورمون 
تراپی همان دوپینگ هورمونی مادر است، به طوری که الزم 
است برای انجام عمل IVF، بنا به تشخیص پزشک مقداری 

هورمون به مادر تزریق شود.
ابتال  درصد  مادر  بدن  به  هورمون  تزریق  با  داد:  هشدار  وی 
مادر  در  رحم  و سرطان  تخمدان  ، سرطان  سینه  به سرطان 
افزایش می یابد. از آنجا کهعمل IVF یک عمل تهاجمی است 
که می تواند بعدها عوارض ناگواری برای مادر ایجاد کند، توصیه 
نظر  تحت  روش  این  طریق  از  باروری  برای  مادران  می شود 
از انجام مشاوره های کافی اقدام به این عمل  متخصص پس 

کنند.

شیوع چاقی و افزایش وزن در کشور
رییس سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر برخی از افراد 
جامعه، مانند مناطقی از استان سیستان و بلوچستان کالری 
از عدم امنیت  نیاز بدن خود را دریافت نمی کنند و  مورد 

غذایی رنج می برند که این مسئله در حال پیگیری است.
این که  بیان  با  دارو  و  رسول دیناروند، رییس سازمان غذا 
کشورهای جهان همچنین کشور ما در حوزه غذا و تغذیه 
فقر  اول  چالش  گفت:  هستند،  مواجه  اصلی  چالش  سه  با 
غذایی و سوء تغذیه است، بطوریکه بیش از 800 میلیون نفر 
گرسنه در جهان وجود دارد و در ایران هم متاسفانه هنوز 
در حدود 4 میلیون نفر کمتر از نیاز غذا دریافت می کنند. 
به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، یکی از چالش 
های اساسی ما فقر غذایی و سوء تغذیه است که باید برای 

حل آن تالش شود.
وی از تقلبات غذایی و آالینده های شیمیایی، بیولوژیک و... 

به عنوان چالش دوم حوزه غذا نام برد.
سوم  چالش  نیاز،  از  بیش  کالری  دریافت  افزود:  دیناروند 
است، بطوریکه در ایران بطور میانگین کالری دریافتی ۲۵ 

درصد بیش از نیاز است.
وی، شایع ترین مشکالت تغذیه ای در کشور را دریافت ۲۵ 
دانست  از معمول غذا  بیش  اضافی و مصرف  کالری  درصد 
کشور  در  چاقی  و  وزن  افزایش  سبب  امر  همین  گفت:  و 

شده است.

فروش مجوز طرح ترافیک روزانه متوقف شد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 
بر اساس پیش بینی هواشناسی تهران در ابتدای هفته آینده 
عصر  جلسه  تشکیل  از  بود  خواهیم  مواجه  هوا  پایداری  با 
پنجشنبه کمیته هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوا در محل 

استانداری تهران خبر داد.
به نقل از سایت اطالع رسانی محیط زیست استان تهران، 
با توجه به اطالعات  ناصر مهردادی در این خصوص گفت: 
بدست آمده و نظر اعضا کمیته شرایط ویژه آلودگی هوا به 
منظور جلوگیری از افزایش غلظت آالینده ها با توجه به پیش 
بینی شرایط پایداری هوا برای روز شنبه  این جلسه عصر  
)پنجشنبه 9 دی ماه( در محل معاونت عمرانی استانداری 

تهران تشکیل شد.
امروز  تهران  هوای  کیفیت  شاخص  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این جلسه  در  اظهار کرد:  است،  داشته  قرار  روی عدد 94 
از روز شنبه  مقرر شد کلیه فعالیت واحدهای شن و ماسه 

ممنوع خواهد بود.
به  ورود  روزانه  مجوز  فروش  داد: همچنین  ادامه  مهردادی 
شنبه   سه  تا  شنبه  روز  از  پایتخت  ترافیک  طرح  محدوده 

متوقف می شود.
وی گفت: از دیگر مصوبات این جلسه افزایش محدوده طرح 
ترافیک به محدوده زوج و فرد تا روز سه شنبه 14 دیماه و 

تا ساعت 19 در تهران بود.
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دادنامه
شکات: 1-خانم سیده سودابه حسینی یکتا فرزند سید هاشم ۲-آقای کورش کرمی 
فرزند کاظم همگی به نشانی اسالم آبادغرب-میدان امام خمینی-خیابان شهید ریزه 

وندی-تعمیر گاه لوازم خانگی پارس
متهم: آقای سجاد احمدیان فرزند داراب به نشانی مجهول المکان

اتهام ها:1-تهدید از طریق ارسال پیامک۲-توهین از طریق ارسال پیامک
دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 

انشای رای می نماید.
رای دادگاه

حسب کیفر خواست صادره از دادسرای اسالم آبادغرب آقای سجاد احمدیان فرزند 
داراب فاقد مشخصات بیشتر به علت متواری بودن متهم است به توهین و تهدید 
از طریق ارسال پیامک –توهین نسبت به کوروش کرمی و توهین نسبت به سیده 
از  سودابه حسینی وتهدید به ضررهای شرفی نسبت به سودابه حسینی مجموعا 
طریق ارسال پیامک دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت 
شکات کوروش کرمی وسیده سودابه حسینی یکتا مالحظه متن پیامک های خارج 
نویسی شده و اینکه متهم با وصف احضار ازطریق نشر آگهی نه در مرحله تحقیقات 
مقدماتی و نه در این مرحله از رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول 
و  محرز  را  موصوف  متهم  به  انتسابی  بزه  کیفر خواست صادره  به  ،توجها  نداشته 
مسلم تشخیص و به استناد ماده ۶08 از قانون مجازات اسالمی مصوب 137۵ متهم 
موصوف را بابت توهین به هر یک از شکات به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری)دو 
فقره 74 ضربه شالق (وبابت تهدید به ضررهای شرفی نسبت به خانم سیده سودابه 
حسینی یکتا به استناد ماده ۶۶9 از قانون مجازات اسالمی مصوب 137۵ به تحمل 
مجازات  قانون  از  ماده 134  استناد  نماید.به  می  محکوم  تعزیری  سال حبس  دو 
اسالمی مصوب 139۲ مجازات اشد قابل اجرااست. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالم آبادغرب-سلیمان امجدیان

.مدیر دفتر شعبه 10۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم  اداریست  و  با اصل  برابر  رونوشت 
آبادغرب-رفیعی

دادنامه
شاکی:

1-آقای حمید رضا جعفری فرزند نوراله به نشانی اسالم آبادغرب-میدان هدایت-
حسن۲- فرهنگیان-آرایشگاه  سمت  به  محمدی  چهاراه  از  تر  پایین  معلم  بلورا 

نماینده دادستان اسالم آبادغرب
متهم:

آقای حشمت اله حسنی جلیلیان فرزند مصطفی به نشانی مجهول المکان
اتهام:ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

بسمه تعالی
دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 

انشای رای می نماید.
رای دادگاه

حسب کیفر خواست صادره از دادسرای اسالم آبادغرب آقای حشمت اله حسنی 
جلیلیان فاقد مشخصات بیشتر به علت مجهول المکان بودن متهم است به ایراد 
با چاقو موضوع شکایت حمید رضا جعفری بدین مضمون  ضرب و جرح عمدی 
که حسب اظهارات شاکی هر دو نفر سوار بر خودرو در حال رانندگی در مسیر 
ماهیدشت به اسالم آبادغرب بوده اند که هر کدام به نوعی اجازه سبقت به دیگری 
نداده اند تا اینکه به این متهم جلوی شاکی با خودرو سد نموده و پس از پیاده 
و  اوراق  جامع  به  نظر  دادگاه  داه  قرار  چاقو  عمدی  صدمه  مورد  را  ایشان  شدن 
محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی-گزارش مرجع انتظامی-گواهی پزشکی 
قانونی مضبوط در پرونده پاسخ استعالمات واصله از پلیس راهور و اینکه متهم با 
وصف احضار از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در این مرجع حاضر نشده و الیحه 
ای نیز ارسال نداشته توجها به کیفر خواست صادره بزه انتسابی به متهم موصوف را 
محرز و مسلم تشخیص و به استنادمواد448و449و4۶۲و488و709و714 جملگی 
از قانون مجازات اسالمی مصوب 139۲ متهم موصوف را به پرداخت دو درصد دیه 
و یک درصد دیه کامل  راست چانه  دامیه سمت  بابت جرح  کامل مرد مسلمان 
مرد مسلمان بابت جرح حارصه گیجگاهی سمت راست پوست سر و یک درصد 
دیه کامل مرد مسلمان بابت جرح حارصه سمت راست پرده بینی در حق شاکی 
محکوم می نماید مهلت پرداخت دیات موصوف یک سال از تاریخ وقوع بزه می 
باشدو از حیث جنبه عمومی بزه متهم موصوف را به استناد تبصره ماده ۶14 از 
قانون مجازات اسالمی مصوب 137۵ به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالم آبادغرب-سلیمان امجدیان

رونوشت برابر با اصل و اداریست .مدیر دفتر شعبه 10۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم 
آبادغرب-رفیعی

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

آقای ساالر یعقوبی  فرزند سیف اله   درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک 148 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف 
به الکه ناو که از آقایان مختار وبختیار یعقوبی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۲   –  484    تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره139۵۶031۶007001037  
مورخ  ۲4/  7 / 139۵ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 4۶ 
/144   متر مربع به نام آقای ساالر یعقوبی   صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای حاج احمد میراحمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
1۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای ساالر یعقوبی صادر 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی
تاریخ انتشار اول  11  /  10  /  139۵  تاریخ انتشار دوم  ۲۶   /  10  /  139۵

ابالغ 
دادخواست و ضمائم تبادل لوایح به آقای سجاد سلیمانی فرزند حمید

تجدید نظر خواه خانم فاطمه میرزاپور دادخواست اعتراض خود رابه دادنامه شماره 
1۵17-9۵،9،۲9 موضوع پرونده کالسه 973،9۵ رابه این شعبه ارائه نموده که به 
شماره 3-9۵،10،7 ثبت گردیده به دلیل مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان بدین وسیله مراتب اعالم تا خوانده ظرف 10 روز به دفتر شعبه 7 دادگاه 
خانواده کرمانشاه مراجعه و ضمن اعالم آدرس خودوتحویل گرفتن ضمایم اعتراض 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  واال  نماید  اقدام  آن  لوایح  تبادل  به  نسبت 
نمود وپرونده با همین کیفیت به دادگاههای تجدید نظر استان ارسال می گردند.
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه-صوفی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) مرحله اول (
اینکه در پرونده اجرای شماره 940۲۵1 واحد اجرای احکام دادگستری  به  نظر 
داالهو در نظر دارد امالک مرحوم صحبت اله رحمتی شامل ششدانگ  یک باب 
منزل مسکونی یک طبقه نسبتا نو ساز به مساحت 403/74 متر مربع به شماره 
پالک  497۶فرعی از یک اصلی مفروزه و مجزا شده از 774 فرعی با امتیاز آب و 
برق و تلفن و گاز  واقع در کرندغرب اول محله دربند جنب شرکت تعاونی روستای 
ی روبروی پارک سراب که توسط کارشناس به قیمت 1/00۵/000/000 ریال ) 
یکصدو پنجاه میلیون تومان ( ارزیابی و تعیین و براورد گردیده به تقاضای محکوم 
له و از طریق مزایده و به صورت حضوری در تاریخ 9۵/11/9 ساعت 11 صبح در 

واحد اجرای احکام مدنی شهرستان داالهو برساند. 
در اجرای مواد 118-1۲۲-1۲3 قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند و قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ پیشنهاد نمایند واگذار ضمنا 
به  ماه  را ظرف یک  الباقی  و  المجلس  را فی  ارزش کل  باید 10/0  برنده مزایده 
حساب دادگستری واریز نمایید و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده 1۲9 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر 
از احراز صحت مزایده توسط  هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس 
دادگاه دستور صدور انتقال سند اموال غیر منقول بنام خریداری صادر میشود و 

هزینه نقل انتقال سند به عهده خریدار می باشد .
عالی بیگی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو

شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  داالهو
آگهی احضار

صفدر  علی   ( شما  علیه  رستم  فرزند  راستگوفر  بهرام  آقای  شکایت  در خصوص 
نصرالهی ( دائر بر تسبیت در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ۵0 درصد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .
جانشین داد ستان دادسزای عمومی شهرستان داالهو – یعقوب ناصری

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۶۶۶/9۵  شعبه چهارم شورای حل اختالف  شهرستان 
جوانرود خانم نهیه حسینی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان عزیز ویسی  در تاریخ۲9 / 1 /1394 در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.نهیه حسینی  زایچه : 3۲80 -13348  کد ملی: 49۵9۶۶۲۲81  همسر  متوفی

۲.محمد ویسی   زایچه: 1388  کد ملی: 49۵0301081  پسر  متوفی
3. سمیرا ویسی  زایچه : 1374  کد ملی: 49۵0131۶99 دخترمتوفی

4.سنا ویسی   زایچه : 138۵   کدملی  : 49۵0۲۵۵8۲7   دختر متوفی
۵.محمد علی نیا   زایچه : 1301/107   کدملی : ۵9۵9۵۶۵900   پدر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

متن آگهی 
به  رشنو  مرادی  جهان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  احمدی  مریم  خواهان 
خواسته مطالبه وجه بابت طلب ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
اختالف مجتمع قدوسی  به شعبه ۲ شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  آباد 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9۵0998۶۶90۲0033۶ ثبت گردیده که 
علت  به   . است  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   139۵/1۲/11 آن  رسیدگی  وقت 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 

آگهی اصالحیه دعوت مجمع عمومی 
العاده شرکت صندوق  فوق  و مجمع عمومی  عادی  آگهی دعوت مجمع عمومی 
ثبت   شماره  به  خاص(  )سهامی  ایالم  استان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت 

3۶۶۶ و شناسه ملی 103000۶0880 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
مجمع  و  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  رساند.  می  خاص(  )سهامی  ایالم  استان 
عمومی فوق العاده  شرکت مذکور راس ساعت 9و10 صبح، روز چهار شنبه مورخ 
9۵/10/۲۲ در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم واقع در 
خیابان آیت اهلل حیدری برگزار می گردد. بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان 
سهام دعوت بعمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل مربوطه در روز 

و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید.
الف- دستورات جلسه مجمع عمومی عادی: 

قانونی و حسابرس شرکت در خصوص  بازرسین  و  1-ارائه گزارش هیئت مدیره 
عملکرد شرکت منتهی به 9۵/۶/31

برای سال  ترازنامه و سود و زیان شرکت  و  ۲-بررسی و تصویب صورتهای مالی 
مالی منتهی به 9۵/۶/31 

3-بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
4-بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضاء هیئت مدیره مدیر 

عامل و کارکنان شرکت
۵-بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس

۶-انتخاب بازرسین قانونی شرکت
7-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های شرکت

8-انتخاب حسابرس شرکت 
9-بررسی و تصویب اصالحیه دستورالعمل اداری، استخدامی و رفاهی صندوق

10-بررسی و تصویب فروش ملک فعلی و خرید ملک جدید
ب- دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده

افزایش  خصوص  در  شرکت  قانونی  بازرسین  و  مدیره  هیئت  گزارش  1-قرائت 
سرمایه 

۲-بررسی و تصویب افزایش سرمایه 
3-بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

ضمنا گزارش صورتهای مالی شرکت، گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه 
به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ایالم

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

خانم حمیده احمدی فرزند مصطفی درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
واقع در بخش 13کرمانشاه معروف  از یک اصلی جوانرود  از پالک 10۶فرعی  را 
بویسان جار که از وراث  ولی رستمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده  
پرونده نیز تحت کالسه  94  –  178  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
 139۵۶031۶007001398 شماره  رأی  طبق  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
مورخ ۲۶ / 8 / 9۵ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۵0 / 80  
متر مربع به نام خانم حمیده احمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای احمد عیوضی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی 
می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم حمیده احمدی خواهد نمود صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول 11  /  10  / 139۵ 
تاریخ انتشار دوم  ۲۶  /   10 / 139۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی اخطاریه

 ماده 101 آیین نامه اجرا 
شرکت تعاونی سه هزاروششصد و پنجاه و نه زاگرس نگین لرستان بشماره ثبت 
کالسه  اجرایی  پرونده  در خصوص  صدر  مرادی  پوران  خانم  و   8۵/۵/۲9-۵۶14
اطالع  به  شما  علیه  و  آباد  خرم  علوی  شعبه  ملت  بانک  له  صادره   9۲00303
میرساند طبق گزارش مورخ 1393/10/9 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ 
پالک ثبتی فرعی 108 از پالک 3 اصلی در بخش 3 خرم آباد مورد وثیقه سند 
رهنی شماره 41973-87/4/۲۵ و متمم 47۵۶۵-89/10/11 تنظیمی دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 11 شهر خرم آباد استان لرستان به مبلغ نه میلیاردو هشتصد 
و نود و یک میلیون و دویست و سی هزار ریال ارزیابی گردیده .لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر 
به مبلغ شصت و نه میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی 
که خارج از موعد یافاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. م الف 414۵3۲
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد 

آگهی مفقودی
و  پیکان مدل 1389 و شماره شهربانی 8۲-4۲3ص1۲  وانت  برگ سبز ماشین 
 NAAA3۶AA۵AG۲01۵83 شماره موتور 11488101۵17 و شماره شاسی

به نام مقداد ذبیح الهی لنگوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

احضار متهم
نظر به اینکه حمیده نوروزی فرزند قدرت به اتهام جعل وکالهبرداری ازطرف این 
بازپرسی تحت تعقیب است وابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوسیله دراجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی درامور 
چهارم  درشعبه  آگهی  انتشار  ازتاریخ  ماه  یک  تاظرف  ابالغ  نامبرده  به  کیفری 
اتهام خویش  به  بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی 
حاضر شود. درصورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. م/الف ۲178  شماره بایگانی شعبه : 9۵0۶3۵ 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای اسالمشهر – احمدیه 

راههای درمانی آن  و  می خواهیم روی وسواس 
تمرکز بیشتری کنیم می خواهیم روش درمانی 
هومیوپاتی را روی آن امتحان کنیم و به تاثیرات 

مفید و مثبت آن اشاره کنیم.
 وسواس را باید یکی از بزرگ ترین و دردسازترین 
مشکالت روانی انسان قرن بیست و یکمی دانست. 
وسواس به زبان ساده یعنی بهادادن بیش از اندازه 
ایجاد اضطراب  به  به یک فکر. فکری که منجر 
مجبور  اضطرابش  تسکین  برای  نیز  او  می شود. 
انجام دهد.  ناخواسته  را هر چند  کاری  می شود 
کاری تکراری که خود فرد بیش از هر کسی با 
انجام آن احساس شرمندگی می کند اما نمی تواند 

از انجامش صرفنظر کند.
فرض کنید فردا یک قرار مالقات با پزشکتان دارید. 
شما باید در مورد لباسی که قصد دارید بپوشید، 
ساعت حرکت از منزل، طریقه رسیدن به مطب، 
موضوعاتی که می خواهید در جلسه ویزیت مطرح 
کنید و در انتها طریقه بازگشت به منزل فکر کرده 
و برنامه ای برای آن بریزید. این کار احتماال بین 
۵ تا 10 دقیقه وقت خواهد گرفت اما اگر شما به 
جای این زمان یک ساعت برای آن وقت بگذارید و 
جزییات برنامه تان را بارها و بارها مرور کنید، شما 

دچار وسواس شده اید.
اخیر  سال های  در  اعصاب  علوم  دانشمندان 
دریافته اند، وسواس فکری از فعالیت بیش از اندازه 
مدارات نورونی واقع بین قشر پیشانی و هسته های 

راه حل  حتی  آنها  می شود.  ناشی  مغز  قاعده ای 
جالبی برای درمان آن یافته اند. آنها با انجام یک 
جراحی ساده یک باطری که در جیب پیراهن بیمار 
قرار دارد را توسط سیمی به نورون های واقع در 
عقده قاعده ای مغز متصل کرده و وقتی دستگاه 
را روشن می کنند، این اتصال سبب تحریک این 
ناحیه می شود. این تحریک مداوم به مرور سبب 
کاهش وسواس فرد می شود. البته این روش درمانی 

همچنان مراحل تحقیقاتی را در اروپا می گذراند و 
هنوز در ایران انجام نشده است.

هومیوپاتی و وسواس
جهانی  بهداشت  سازمان  روایت  به  هومیوپاتی 
دومین طب رایج مورد استفاده در دنیاست. این 
رشته از طبابت توسط وزارت بهداشت به عنوان 
مکمل محسوب می شود. در این روش درمان جالب 
و در عین حال منحصر به فردی برای وسواس دارد.
یک پزشک هومیوپات برای ریشه یابی علت وسواس 

ابتدا تالش می کند تصویر دقیقی از نوع افکار و 
رفتار وسواسی فرد پیدا کند.

وسواس به تمیزی، وسواس شستشو، وسواس چک 
و  آیینی  وسواس های  و  مذهبی  وسواس  کردن، 

مراسمی از جمله رایج ترین وسواس هایی هستند 
مراجعه  پزشکان هومیوپات  نزد  درمان  برای  که 
می کنند. قدم دوم یافتن تصویر دقیقی از سایر 
عالئم روانی و جسمی بیمار است. او سعی می کند 

عالئم جسمی و روانی بیمار را نیز در یک تصویر 
بزرگتر شبیه سازی کند.

این کار با دقتی وسواس گونه توسط هومیوپات ها 
بازسازی شده،  تصویر  این  انجام می شود چراکه 

دانشمندان  چراکه  بود  خواهد  درمان  کلید  شاه 
داروساز هومیوپات تعداد زیادی دارو را شناسایی 
را  وسواس  از  خاصی  نوع  کدام  هر  که  نموده اند 
درمان می کنند. لذا یک پزشک هومیوپات ماهر 

تنها کافیست براساس این تصویر بازسازی شده، 
یکی از چند ده داروی مفید را انتخاب و تجویز کند.
من برای روش شدن موضوع از یکی از بیماران که 
اخیرا ویزیت کرده ام خواهش کردم، شرح حالش را 
برایتان بنویسد. او دختری یازده ساله بود که دچار 
وسواس شستشو  همراه  به  کردن  وسواس چک 
برای  زیادی  داروهای  ابتدا  در  طبیعتا  بود.  شده 
ایشان تجویز شده بود که همگی به علت عوارض 

زیادشان نتوانسته بود وسواس او را درمان کند.
درمان بسیار ساده بود. من در شرح حالی که از 
مادر ایشان گرفتم متوجه شدم او دختری بسیار 
دقیق و منظم است. پدر و مادرش مطابق مرسوم 
خانواده های سنتی در دوران کودکی نسبت به او 
سختگیرانه عمل می کردند. او نیز همواره اضطراب 

این را داشت که نکند مورد بازخواست قرار گیرد.
خوشبختانه دقت او و خصوصا مادرش در گزارش 
عالئم بیماری سبب شد، دارو بسیار دقیق و صحیح 
از  زیادی  اولین تجویز بخش  و در  انتخاب شود 

وسواس بیمار کنترل شود.
بیماری  وسواس  بیماری  که  است  ذکر  شایان 
صعب العالجی است اما اگر این بیماران با درایت 
والدینشان در کودکی تشخیص داده شود، درمان 

چندان دشواری ندارد.
* دکتر مهرداد اخوان بهبهانی، متخصص علوم 

اعصاب و عضو ممتاز انجمن هومیوپاتی ایران
منبع: دکتر سالم

چطور احساس بهتری داشته باشیم؟   
 دوپامین یکی از مهم ترین هورمون های مسئول احساس خوب 
باشد  کم  بدنمان  در  هورمون  این  سطح  وقتی  ماست.  بدن  در 
شدیدا احساس ناراحتی و پریشانی خواهیم داشت. ما می خواهیم 
دهید.  افزایش  را  دوپامین  سطح  چگونه  که  بدهیم  یاد  شما  به 
این  با  ندارید  خوبی  احساس  کردید  احساس  زمانی  اگر  بنابراین 

روش های اثبات شده حالتان را بهتر کنید.
  ورزش کنید 

و  دوپامین  اندورفین،  شدن  آزاد  باعث  جسمی  فعالیت  گونه  هر 
سروتونین می شود. مرتب ورزش کردن استرس را درمان کرده و 
شما را از خستگی و سرخوردگی رها می کند. فقط باید ورزشی را 

انتخاب کنید که واقعا از آن لذت ببرید.
  موسیقی گوش دهید 

سطح  افزایش  برای  ها  روش  ترین  سریع  و  ترین  آسان  از  یکی 
تنها  است.  تان  عالقه  مورد  موسیقی  به  دادن  گوش  دوپامین 
و  شادی  حس  عالقه  مورد  موسیقی  به  دادن  گوش  دقیقه  چند 

سرزندگی می دهد.
  دوستان تان را بیشتر مالقات کنید 

افزایش دوپامین صحبت  از آسان ترین روش ها برای  یکی دیگر 
با دوستان و خویشاوندان است. بودن در جمع آشنایان و دوستان 

حتی برای درونگراها نیز تغییرات مفیدی به بار خواهد آورد.
خالق باشید 

می  افزایش  مغز  در  را  دوپامین  سطح  نیز  خالقانه  های  فعالیت 
دهد. خالق بودن لزوما به این معنا نیست که حتما باید هنرمند 
یا مجسمه ساز باشید. نقاشی بکشید، آواز بخوانید، آشپزی کنید 
خوبی  احساس  چقد  که  دید  خواهید  کنید.  درست  کاردستی  و 

دارید.
 تیروزین بدن را افزایش دهید 

و  سنتز  در  که  است  شیمیایی  مواد  ترین  مهم  از  یکی  تیروزین 
ترکیب دوپامین به کار برده می شود. خوردن غذاهای سرشار از 
تیروزین نه تنها مقاومت شما را در برابر استرس بیشتر می کند 
بلکه احساس و روحیه بهتری به شما می دهد. این ماده معموال در 
غذاهایی چون بادام، آووکادو، موز، هندوانه، چای سبز و شکالت 

تلخ یافت می شود.
مدیتیشن 

مدیتیشن سطح دوپامین را افزایش می دهد. زمانی که در آرامش 
کامل هستید بدن تان انرژی ذهنی بیشتری آزاد می کند اما در 

عوض تولید هورمون های خوب را تقویت می کند.
  کارهای روزانه تان را لیست کنید 

هر روز برای خودتان اهداف و وظایفی را در نظر بگیرید و آن ها 
را روی کاغذ بنویسید و جلوی چشم تان قرار دهید. هر زمان که 
به یکی از اهداف رسیدید یا یکی از وظایفتان را به انجام رساندید 
روی آن خط بکشید. این روش از نظر علمی برای تقویت روحیه 

ثابت شده است.
خواب کافی داشته باشید 

وقتی که خواب هستید بدن شروع به تولید هورمون ها و موادی 
یک  کلی  طور  به  هستند.  موثر  دوپامین  تولید  در  که  کند  می 
خواب سالم و کافی باعث تقویت روحیه و شادی در شما می شود.
 منبع: سالمت نیوز

بسیاری از پژوهش های مربوط به بیماری آلزایمر 
شامل اثر انتخاب های غذایی بر تحریک، پیشگیری، 
و درمان این بیماری می شوند. پژوهشگران التهاب و 
مقاومت به انسولین را عوامل کلیدی در این بیماری 
انحطاط عصبی شناسایی کرده اند زیرا به نورون ها 
آسیب رسانده و در ارتباط بین سلولی اختالل ایجاد 

می کنند.
خبر خوب این است که ما با انتخاب هایی که به 
پیام  از سیستم  التهاب کمک می کنند،  کاهش 
به  مقاومت  و  کنند،  می  پشتیبانی  مغز  رسانی 
انسولین و جریان خون را بهبود می بخشند می 
توانیم به پیشگیری از ابتال به بیماری آلزایمر کمک 
کنیم. خوشبختانه مواد غذایی بسیاری وجود دارند 
که به این نیازها رسیدگی می کنند. در ادامه با برخی 
از انتخاب های غذایی که می توانند به پیشگیری از 

ابتال به آلزایمر کمک کنند، بیشتر آشنا می شویم.
کاهش مصرف مواد غذایی قندی و افزایش دهنده 

گلوکز خون
مواد غذایی سرشار از قند و همچنین کربوهیدارت 
های پاالیش شده، فرآوری شده می توانند به افزایش 
شدید سطوح قند خون منجر شوند که زمینه ساز 
شکل گیری التهاب در مغز می شود. سطوح باالی 
قند خون با خطر افزایش یافته زوال عقل مرتبط 
شده است. هنگام خرید مواد غذایی به برچسب 
محتویات آنها توجه داشته باشید زیرا ممکن است 

حاوی قند پنهان باشند.
مصرف مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا-3

بهترین  دریایی  جلبک  و  چرب  های  ماهی 
امگا-3  چرب  اسیدهای  دریافت  برای  منابع 

داده  نشان  شواهد  هستند.   DHA و   EPA
از  پیشگیری  در  است  ممکن   DHA که  اند 
بیماری آلزایمر به واسطه کاهش تجمع پالک 
باشد.  داشته  نقش  مغز  در  بتا-آمیلوئید  های 
ماهی های سالمون، ساردین، تن، خال مخالی 
چرب  اسیدهای  برای  خوبی  منابع  آال  قزل  و 

امگا-3 هستند.

مصرف مغزهای خوراکی
مغزهای خوراکی درختی مانند بادام، آجیل برزیلی، 
بادام هندی، فندق، گردو، و پسته فواید خود برای 
این مواد  اند زیرا  عملکرد شناختی را نشان داده 
غذایی نیز منبع خوبی برای اسیدهای چرب امگا-3 
هستند. اسیدهای چرب امگا-3 با التهاب مقابله کرده 
و به جریان خون بهتر کمک می کنند. همچنین، 

 B مغزهای خوراکی منبع خوبی برای ویتامین های
و ویتامین E هستند. مغزهای خوراکی خطر بیماری 

قلبی و سرطان را نیز کاهش می دهند.
رژیم غذایی مایند

دو  کلیدی  عناصر   )MIND( مایند  غذایی  رژیم 
رژیم غذایی مطرح مدیترانه ای و دش )DASH( را 
ترکیب کرده و افزون بر این شامل مواد غذایی و مواد 
مغذی می شود که به طور قابل توجهی برای مغز 
مفید هستند. رژیم غذایی مایند می تواند خطر ابتال 
به بیماری آلزایمر را کاهش دهد. دنبال کردن رژیم 
غذایی مایند به واسطه تاکید کمتر بر مصرف ماهی و 
نگاه متفاوت به مصرف میوه ها و سبزیجات راحت تر 

از رژیم های غذایی مدیترانه ای و دش است.
مصرف میوه ها و سبزیجات به میزان زیاد

سبزیجات سبز برگ و توت ها باید از جایگاه ویژه 
ای در رژیم غذایی شما برخوردار باشند زیرا به بهبود 
عملکرد شناختی کمک می کنند. سبزیجات سبز 
برگ مانند اسفناج، کاهو، برگ چغندر سوئیسی، 
برگ خردل، و غیره به واسطه محتوای لوتئین باال 
که آنتی اکسیدانی قدرتمند است و همچنین فوالت 
و بتاکاروتن از عملکرد بهتر مغز پشتیبانی می کنند.

پرهیز از چربی های ترانس
و  آزاد  های  رادیکال  تولید  با  ترانس  های  چربی 
التهاب پیوند خورده اند که هر دو مورد اثر منفی بر 

عملکرد مغز دارند. از جمله مواد غذایی حاوی چربی 
های ترانس می توان به فست فودها، غذاهای سرخ 

شده، و مارگارین اشاره کرد.
نوشیدن چای سبز

روزانه دو یا چهار فنجان چای سبز بنوشید تا به 
تقویت حافظه و پیشگیری از بیماری آلزایمر کمک 
کند. مطالعات بسیاری نشان داده اند که مصرف 
چای سبز با تقویت عملکرد شناختی، کاهش زوال 
شناختی و کاهش استرس اکسیداتیو مرتبط است.

کاهش مصرف چربی های اشباع شده
اما  چربی های اشباع شده دشمن شما نیستند، 
با  نمی شوند.  نیز محسوب  دوست شما  بهترین 
یا  محدود کردن مصرف گوشت قرمز )سه وعده 
کمتر در هفته(، غذاهای سرخ شده )کمتر از یک 
وعده در هفته(، و کره )کمتر از یک قاشق غذاخوری 
و  هفته(  در  وعده  یک  از  )کمتر  پنیر  روز(،  در 
محصوالت لبنی پر چرب می توانید مصرف چربی 
های  پژوهش  دهید.  کاهش  را  شده  اشباع  های 
بسیاری آثار مخرب چربی های اشباع شده در زمینه 

زوال عقل را نشان داده اند.
افزایش مصرف زردچوبه

نقش کورکومین، ماده فعال زردچوبه، طی مطالعات 
بسیاری در مبارزه با بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار 
گرفته است. کورکومین می تواند مشخصه پالک 
های بتا-آمیلوئید آلزایمر را تغییر دهد، و بر عملکرد 
مغز و پیشگیری از زوال عقل به واسطه ویژگی های 

ضد التهابی و آنتی اکسیدانی خود تاثیرگذار باشد.
asriran.com:منبع

گوناگون
پیشگیری از آلزایمر با رژیم غذایی 

هومیوپاتی و تأثیر آن 
روی وسواس
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توافق بازیکن لبنانی برای حضور در ذوب آهن
رسانه های عربی از توافق ربیع عطایا با باشگاه ذوب آهن برای حضور در 
این تیم خبر دادند. به گزارش aljadeed.tv، ذوب آهن در چند هفته 
اخیر نتایج خوبی در لیگ ایران کسب کرده است و در جام حذفی نیز 

حضور دارد و فردا شنبه باید برابر تراکتورسازی در اصفهان دیدار کند.
ربیع عطایا بازیکن لبنانی تیم االنصار مورد توجه باشگاه ذوب آهن قرار 
گرفته است و قرار است به زودی به جمع نفرات این تیم اضافه شود. این 
بازیکن قرار است فردا دیدار ذوب آهن برابر تراکتورسازی را نیز از نزدیک 
تماشا کند تا در صورت توافق نهایی قرارداد خود را با ذوب آهن امضا کند 

و از نیم فصل دوم لیگ برتر در تیم اصفهانی بازی کند.

نیما عالمیان قهرمان تور پینگ پنگ اراک شد
نیما عالمیان عنوان قهرمانی تور تنیس روی میز اراک را به دست آورد.

در مرحله فینال تور تنیس روی میز اراک، نیما عالمیان و سجاد حسینی 
با هم به رقابت پرداختند که عالمیان توانست بازی را به سود خود به پایان 
برساند. عالمیان با نتیجه چهار  بر صفر حسینی را مغلوب کرد و قهرمان 
شد. امیر رضا عباسی و افشین نوروزی نیز مقام سوم مشترک را به دست 

اوردند. نوشاد عالمیان غایب بزرگ این مسابقات بود.

خارجی ها، بهترین بسکتبالیست های هفته دهم
داکوان کوک و سیان ویلیامز امتیازآورترین و موثرترین بازیکنان هفته 
دهم لیگ برتر بسکتبال بودند. در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال بازیکنان 
خارجی تیم ها بهترین آمار را داشتند. در آغاز نیم فصل دوم لیگ داکوان 
دین بسکتبالیست شیمیدر تهران و سیان ویلیامز بازیکن موثر شهرداری 
تبریز توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند و بهترین باشند.

شکست قویترین مرد ایران مقابل پهلوان ایران!
نفرات راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های کشتی پهلوانی 

بزرگساالن قهرمانی کشور، مشخص شدند.
رقابت های کشتی پهلوانی بزرگساالن قهرمانی کشور و انتخاب پهلوان 
سال 9۵، دیروز در سالن بهشتی شهر مشهد مقدس آغاز شد و نفرات راه 

یافته به مرحله یک چهارم نهایی اوزان مختلف مشخص شدند.
از نتایج جالب رقابت های دیروز می توان به شکست مسلم دارابی دارنده 
عنوان قویترین مرد ایران مقابل آرش مردانی پهلوان ایران در سال های 

88 و 89 اشاره کرد.

قهرمانی اسکندری در مرحله دوم رنکینگ بدمینتون ایران
رنکینگ  دوم  مرحله  قهرمان  شهبازی  شکست  با  اسکندری  سروش 

بدمینتون ایران شد.
مرحله دوم رنکینگ بدمینتون ایران در یزد برگزار شد و سروش اسکندری 

عنوان قهرمانی را به دست آورد. 
در فینال انفرادی سروش اسکندری  و مهران شهبازی به مصاف هم رفتند 

که اسکندری توانست حریفش را شکست دهد و قهرمان شود.  
فرزین خانجانی از تهران و حسن متقی از گیالن مقام سوم مشترک را به 
دست آوردند.  در قسمت دونفره نیز تیم علیرضا قاسمی و امیر قاسمی 
با شکست تیم صدرا صادقی و عرفان جوینده قهرمان بخش دونفره شد. 
محمدرضا باقری و امیر سلیمانی از زنجان و کامبیز شهدی و بهروز یزدانی 

از فارس مقام سوم مشترک دونفره را کسب کردند.

رونالدو پیشنهاد نجومی چینی ها را رد 
کرد

مدیربرنامه های کریستیانو رونالدو اعالم کرد این 
بازیکن پیشنهاد 300 میلیون یورویی چینی ها را 

رد کرده است.
کریستیانو رونالدو چندی پیش قرارداد خود را با 
رئال مادرید تمدید کرد تا به حضور در این تیم 
اسپانیایی تداوم ببخشد. در این بین در حالی که تیم 
های چینی پیشنهادات زیادی به ستارگان جهان 
دادند، خورخه مندس مدیربرنامه های رونالدو اعالم 
کرد این بازیکن پیشنهاد 300 میلیون یورویی از 

لیگ چین را رد کرده است.
 رونالدو می توانست با حضور در چین سالی 100 
میلیون یورو درآمد داشته باشد ولی ترجیح داده 
است تا فوتبال خود را در باالترین سطح در اسپانیا 

ادامه دهد. 
یک  گفت:  موضوع  این  درباره  مندس  خورخه 
باشگاهی چینی پیشنهاد 300 میلیون یورویی به 
رونالدو داد که هر سال بیش از 100 میلیون یورو 
به این بازیکن می رسید ولی پول همه چیز نیست 
و رئال مادرید مثل خانه او محسوب می شود و به 

همین خاطر ترجیح داده است تا در رئال بماند. 
کریستیانو رونالدو که چهارمین توپ طالی خود 
را در سال ۲01۶ دریافت کرد قرارداد خود را تا 
سال ۲0۲1 تمدید کرده است تا به حضور در رئال 

ادامه دهد. 

تقسیم اموال کمیته پارالمپیک از المپیک 
تا پایان سال

دبیر کل کمیته  ملی پارالمپیک گفت : به دنبال آن 
هستیم تا قبل از پایان سال و همزمان با تصویب 
اساسنامه جدید کمیته  ملی پارالمپیک، اموال و 

دارایی های پارالمپیک از المپیک جدا شود.
مسعود اشرفی  درباره آخرین وضعیت اساسنامه 
پیشنهادی جدید کمیته  ملی پارالمپیک، اظهار کرد: 
پس از نهایی شدن و اعمال یکسری تغییرات در 
اساسنامه، آن را برای تایید نهایی به وزارت ورزش  و 
جوانان ارائه دادیم تا پس از امضای مسعود سلطانی 
فر، وزیر ورزش  و جوانان تقدیم هیات دولت شود.

وی گفت : در جلسه ای که با رییس کمیته  ملی 
معاونت  و  کمیته   فنی  های  معاونت  پارالمپیک، 
حقوقی وزارت ورزش و جوانان داشتیم در زمینه 
آخرین اصالحات الزم در اساسنامه به جمع بندی 
از امضای وزیر ورزش و  نهایی رسیدیم که پس 
جوانان، تقدیم هیات دولت خواهد شد. البته در 
اساسنامه پیشنهادی جدید کمیته  ملی پارالمپیک 
پس از انتزاع این کمیته  از کمیته  ملی المپیک، 
اتفاق بسیار خوبی که رخ داد، این بود که ردیف 
بودجه مستقلی پیدا کردیم و مستقیما به سازمان و 

مدیریت و برنامه ریزی وصل شدیم. 

خبرخبر

متن آگهی 
خواهان پیری سبزوار نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا مهدوی راد 
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵0998۶۶10700478 ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 10:00  رسیدگی آن 139۵/11/17 
المکان بودن خوانده/متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده . 

متن آگهی
و   9۵1009۶۶90۲0033۵ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
خوانده  محکومیت  به  حکم   9۵0997۶۶90۲00473 مربوطه  دادنامه  شماره 
حسین احمدی بیرانوند فرزند روح اله به پرداخت مبلغ 110/998/۵۵۲ ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/800/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تمبر الصاقی به وکالتنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/01/30 تا یوم االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – سارا دلفانی 

متن آگهی
با توجه به اینکه آقای سعید ترک فرزند قاسم و خانم امیره رحمی فرزند حسن 
به اتهام توهین – تهدید و افتراء از طریق تلفن موضوع شکایت خانم آزاده صفار 
از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت 
اوراق  ابالغ  اقامت  باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل  تعقیب کیفری می 
احضاریه به وی ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری به متهم نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از 
انتشار آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

1-بهمن میخک بیرانوند فرزند جافر به نشانی : اصفهان – خ هزار جیریب –کوی 
بهار بلوک 3۵ طبقه 3 واحد ۲3

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-صمد بیگی پارگامی فرزند.... به نشانی : لرستان – خرم آباد – مجهول المکان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 9۵0997۶۶9010013۶ مربوطه  دادنامه  شماره  و   9۵1009۶۶901003۵1
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۲4۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد . 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9۵0998۶۶۵۵900148 این شعبه با توجه به فوت مرحوم صید 
آقا بوده توسط سعید طهماسبی درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه 
صادر گردیده و برای راس ساعت 09:00 وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا 
بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از 
متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ 
می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت 
دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – سمانه امیدی عبدلی. 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵0998۶۶۵۵9001۶0 شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۵0997۶۶۵۵900138 
خواهان : آقای محمد علی خسروی فرزند محمد حسین به نشانی لرستان – خرم 
آقای   : –خوانده  عدل  فروشگاه  رانندگی  و  راهنمایی  روی  روبه  شریعتی  خ  آباد 
محمد رضا رازانی فرزند علی به نشانی لرستان خرم آباد – خواسته : تامین خواسته 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست محمدعلی خسروی به طرفیت محمد 
رضا رازانی به خواسته صدور قرار تامین خواسته به مبلغ 3۵/000/000 میلیون 
ریال نظر به اینکه دعوی مستند به یک فقره چک به شماره) ۲38۵/011014(
مورخ 94/11/1۵ عهده بانک تجارت می باشد که در موعد قانونی منجر به صدور 
گواهی عدم پرداخت شده لذا با قبول دادخواست خواهان به استناد بند ج ماده 
108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین  خواسته از اموال خوانده معادل مبلغ 
فوق صادر و اعالم می دارد قرارصادره بعد از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در این مرجع است. 
قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف خرم آباد – حسن کرم پوری . 

ابالغ اجرائیه 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای روزبه ملکشاهیان 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه  باشد  المکان می  فرزند علی مراد که مجهول 
شماره 9۵0997۶۶۵۶300099 صادره از شعبه 13 در پرونده شماره 9۵0033 
به  لغایت 139۲/1۲/۲9  تاریخ 139۲/۶/31  از  نفقه خواهان  پرداخت  به  محکوم 
میزان 1۲/000/000 ریال و از تاریخ 1393/1/1 لغایت 139۵/7/۲8 از قرار ماهیانه 
یک  و  دادرسی  هزینه  ریال  پرداخت 1/409/8۵0  و  ریال  مبلغ 3/000/000  به 
میلیون ریال هزینه کارشناسی و چهارمیلیون ریال حق الوکاله وکیل )مبلغ قید 
شده توسط وکیل در برگه وکالتنامه ( در حق محکوم له خانم مهسا لهراسب با 
وکالت خانم پوران مرادی صدر و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود. 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد – شیرین اکبری . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۲ شماره  شناسنامه  دارای  شهبازی  علی  آقای 
۵4۶،9۵،1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان برارخاص شهبازی بشناسنامه 434  در تاریخ 9۵،9،۲8 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی

1-مجتبی شهبازی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 9۶7 صادره از گیالن غرب
۲-علی شهبازی فرزند متوفی به شماره شناسنامه ۲ صادره ازاسالم آبادغرب

3-پرویز شهبازی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 33301۵۵371 صادره ازاسالم 
آبادغرب

صادره   3330377704 شناسنامه  شماره  به  متوفی  فرزند  شهبازی  4-سعید 
ازاسالم آبادغرب

۵-محمد سجاد شهبازی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 33307۵۶391 صادره 
ازاسالم آبادغرب

۶-معصومه شهبازی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 3 صادره از گیالن غرب
7-شهناز شهبازی فرزند متوفی به شماره شناسنامه 77 صادره از گیالن غرب

از  صادره   333047۵۲8۵ شناسنامه  شماره  به  متوفی  فرزند  شهبازی  8-کوثر 
گیالن غرب

9-گالب خدادادی مادر متوفی به شماره شناسنامه 7۶ صادره ازاسالم آبادغرب
10-زهرا صفری همسر متوفی به شماره شناسنامه 11 صادره ازاسالم آبادغرب

11- فروزان ملکی همسر متوفی به شماره شناسنامه 4۵۵صادره ازشیروان چرداول
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

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

آقای محمدعلی مرادی فرزند عبداله  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود که از خانم رعنا اعظمی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 9۲  -  38۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
برابر رأی شماره 139۵۶031۶007001371   مورخ  از رسیدگی  و هیئت پس 
۲۶  /  8 / 139۵  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 17 / 
101  متر مربع به نام آقای محمدعلی مرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان امین رستمی وغیره  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
آقای محمدعلی مرادی   نام  به  تقاضا  برابر مقررات سند مالکیت مورد  اداره ثبت 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول  11  /  10   /  139۵
تاریخ انتشار دوم  ۲۶  /  10  /  139۵

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

برگ اجرائیه
کالسه پرونده اجرائی: 94/۵۶۶ ش7 

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: بانک ملت با وکالت لیال اهرمی نژاد – محمدرضا منفرد
به نشانی : بوشهر بیسیم خیابان جانبازان کوچه الله ۲1 مجتمع علی واحد ۵

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- یداهلل بحرانی فرزند منوچهر نشانی: مجهول 
المکان ۲- افسانه عباسی راد فرزند مرتضی نشانی: مجهول المکان 3- صغری حمیدی 

فرزند محمدرضا نشانی: مجهول المکان
محکوم به: به موجب دادنامه شماره 94/۵4۲مورخ 94/10/1۲ شورای حل اختالف شعبه 
7 که وفق دادنامه شماره – شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قطعیت حاصل کرده 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40/040/478 ریال که شامل 
اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 94/۵/3 )طبق قرارداد فی مابین ( می باشد 
و پس از آن روزانه مبلغ 8/۲19 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه )طبق قرارداد( تا زمان 
اجرای حکم و مبلغ 1۵0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی توسط اجرای احکام محاسبه می گردد و در حق خواهان صادر و اعالم 

می دارد.
شورای حل اختالف شعبه 7 بوشهر- حیدر حسین پور 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان: فاطمه فایقی با وکالت کرم باغکی به خواسته ورود ثالث در پرونده کالسه 
9401۶9 به طرفیت 1- فاطمه منصوری ۲- عبدالحسین مختاری فرزند محمد 
3- حسین بن یاس 4- سید رضا حسینی ۵- اداره ثبت اسناد و امالک بوشهر به 
دادگاه عمومی بوشهر تقدیم نموده که به شعبه پنجم حقوقی ارجاع و به شماره 
940947 با پرونده کالسه اصلی 9401۶9 ثبت گردیده که وقت رسیدگی هر دو 
پرونده ساعت 1۲ ظهر روز سه شنبه مورخ 9۵/1۲/3 تعیین شده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم دعوی عبدالحسین مختاری فرزند محمد 
به تجویز ماده 73 قانون آئیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار آگهی میشود تا خوانده فوق 
خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  مفاد  از  اطالع  از  پس  الذکر 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت آن را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی حاضر گردند.
م الف:2032 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان بوشهر

برگ اجرائیه
کالسه پرونده اجرائی: 94/۵۶8 ش7 

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: بانک ملت با وکالت لیال اهرمی نژاد – محمدرضا 
منفرد

به نشانی : بوشهر بیسیم خیابان جانبازان کوچه الله ۲1 مجتمع علی واحد ۵
با  دشتی  جنوب  سرافرازان  شرکت   -1 علیهم:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 
المکان ۲- حامد مشایخی فرد فرزند علی  بلور حیدری نشانی: مجهول  مدیریت 
نشانی: مجهول المکان 3- عبداهلل امریان پور فرزند حسین نشانی: مجهول المکان

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 94/۵37مورخ 94/10/1۲ شورای حل اختالف 
شعبه 7 که وفق دادنامه شماره – شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر قطعیت 
حاصل کرده حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲0/۶8۲/۵3۲ 
ریال که شامل اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 94/۵/3 )طبق قرارداد فی 
مابین ( می باشد و پس از آن روزانه مبلغ 13/۵00 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
)طبق قرارداد( تا زمان اجرای حکم و مبلغ 1۵0/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی توسط اجرای احکام محاسبه می 

گردد و در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.
شورای حل اختالف شعبه 7 بوشهر- حیدر حسین پور 

آگهی احضار متهم 
حسب محتویات پرونده شماره 93/8738/0۲0۵01/90 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای علی صمدی به اتهام سرقت تحت تعقیب 
آیین  قانون  به تجویز ماده 174  اقامت و  نبودن محل  به واسطه معلوم  باشد  می 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در روزنامه آگهی نامبرده 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. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بطرفیت  دادخواستی  علی  شیر  فرزند  سلیمانیه  ذوالفقاری  گیتی  خانم  خواهان 
خوانده سید محمد حسن جعفری الجزایری بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک تقدیم دادگاههای عمومی و انقالب خرم آباد  که جهت رسیدگی به شعبه 
ششم دادگاه عمومی خرم آباد واقع در خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵0998۶۶10۶00۶۶۲ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی بتاریخ 139۵/11/۲0 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی مزایده 

به موجب پرونده اجرایی کالسه 940011۶ ششدانگ عمارت و مغازه تحت پالک 
مربع  به مساحت 84/10متر  آباد  اصلی بخش یک خرم  از ۲091  11304فرعی 
ذیل ثبت ۲۵7۶1 صفحه 8۵ جلد ۲4۲ بنام عباس رستمی به آدرس خیابان شفا 
باالتر از میدان رازی خیابان 1۶ متری بوعلی بسمت خاتم االنبیاء قطعه سوم شرقی 
ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای عباس رستمی منتقل شده است .محدود است 
به حدود: شماال بطول 1۲/۲0 متر دیواربدیوار عمارت احداثی از پالک ۲091/۲4 
مرقوم جنوبا  از پالک  احداثی  بدیوار عمارت  دیوار  متر  بطول ۶/90  .شرقا  فرعی 
بطول 1۲/۲0 متر دیوار بدیوار عمارت احداثی از پالک فوق الذکر غربا بطول ۶/90 
متر درب و دکان و دیوار ورودی به پیاده رو خیابان 1۶ متری .طبق سند رهنی 
شماره ۶۶9۲-1393/۵/1۶ دفتر خانه 44 خرم آباد در قبال سه میلیاردو نهصد 
میلیون ریال در رهن بانک ملت شعبه خیابان انقالب خرم آباد قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ چهار میلیاردو پانصد و هفت میلیون و ششصد و 
پنجاه هزار ریال ارزیابی شده است و پالک فوق دارای ۲۶9/10 متر اعیانی در سه 
طبقه با قدمت حدودا ده سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش 
مامور اجرا در تصرف مستاجر می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز سه شنبه 
مورخ 139۵/11/۵ واقع در اداره ثبت اسناد خرم آباد ۶0 متری شهید فرشاد شفیع 
پور خیابان ۲4 متری شهید چمران خیابان شهید جهان آراء از طریق مزایده به 
فروش می رسد مزایده از مبلغ چهار میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و 
پنجاه هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. ضمنا مورد وثیقه بیمه نمیباشد. م الف 414۵33
لرستان – خرم آباد 

و  عجیب  دیداری  در  دایی  علی  شاگردان 
پربرخورد، با برتری یک بر صفر بر سپاهان به 

فینال جام حذفی فوتبال راه یافتند.
حذفی  جام  نیمه نهایی  دیدار  نخستین  در 
ایران دیروز در اصفهان، نفت تهران به  فوتبال 
مصاف سپاهان رفت. در این دیدار پر برخورد و 
مهیج، شاگردان علی دایی با یک گل به پیروزی 
به  فینالیست جام حذفی  نخستین  تا  رسیدند 

این ترتیب مشخص شود.
تک گل بازی را ایمان مبعلی در دقیقه 4۵ از 

روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
به  نیمه نخست  ثانیه های  نفت در آخرین  گل 
ثمر رسید و در نیمه دوم در حالی که این تیم 
عقب نشسته بود، سپاهانی ها بر شدت حمله های 
خود افزودند و چندین بار تا آستانه گل تساوی 
صحنه ها،  مهمترین  از  یکی  در  رفتند.  پیش 
روی  از  را  توپ  نفت،  دروازه بان  فراهانی  میالد 

خط دور کرد اما بازیکنان سپاهان اعتقاد داشتند 
توپ از خط عبور کرده است.

در ادامه و در دقیقه 79، توحید غالمی از نفت با 
دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا نفت 

بازی را 10 نفره ادامه دهد.
در دقیقه 87، داور به سود سپاهان پنالتی گرفت 
که این تصمیم با اعتراض شدید علی دایی همراه 
شد و حتی این مربی از بازیکنانش خواست که 
چند  دایی  اعتراض های  کنند.  ترک  را  زمین 
دقیقه ادامه پیدا کرد تا این که داور، او را هم 
امتناع  به سکوها  رفتن  از  دایی  اما  اخراج کرد 
می کرد تا این که بعد از چند دقیقه با وساطت 
نفت،  نیمکت نشینان  سایر  و  خلیلی  محسن 

راضی شد و زمین را ترک کرد.
بیرون  به  را  پنالتی  ضربه  حاج صفی  احسان 
تمام  و  ویسی  عبداهلل  نهاد  از  آه  تا  فرستاد 

سپاهانی ها برآید.
از  خلیل زاده  شجاع  هم  بازی   9۵ دقیقه  در 
سپاهان به خاطر ضربه ای که به صورت بوعذار 
بازی  به  نفره  تیم 10  دو  هر  تا  اخراج شد  زد 

ادامه دهند.

صعود نفت به فینال جام حذفی در بازی جنجالی نقش جهان

نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال امید 
بانوان از پنجم بهمن ماه آغاز می شود.

در راستای رشد و توسعه والیبال بانوان امسال 
برای نخستین بار تیم ملی امید بانوان تشکیل می 
شود و سیما صدیقی سرمربی این تیم ۲۵ بازیکن 
را برای حضور در نخستین اردوی آماده سازی 

این تیم دعوت کرده است.
نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی امید بانوان 
از پنجم بهمن ماه به مدت هفت روز در کمپ تیم 
های ملی والیبال بانوان در سالن شهید چمران 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
اسامی بازیکنان دعوت شده به نخستین اردوی 

تیم ملی امید بانوان به قرار زیر است:
استان گلستان: مونا آشفته استان همدان: حنانه 
کرمی استان اصفهان: زهرا قنواتی، ریحانه داورپناه 
و فاطمه احمدی استان لرستان: فاطمه سلگی و 

فاطمه صادقی
استان تهران: مریم موسوی، زهرا بالغی، سونیا 

پرواز، مهتاب رجبی و پرستو نعمتی استان کرمان: 
فاطمه فیروزآبادی، سپیده ثانی و زهرا کامیابی

استان گیالن: مونا رمضانی، هنگامه همرنگ، زهره 
ملک محمدی و ندا مصلح

استان البرز: اسماء موالیی، نرگس یگانه نوبخت، 
نرگس رواقی و لیال ترکمانی

استان کرمانشاه: کتایون سهرابی و مهسا سهرابی
سیما صدیقی به عنوان سرمربی، فریبا سلیمانی 
و فاطمه شعبان خمسه )مربیان(، بهاره نیازی 
)بدنساز(، آتوسا عظیم زاده )آنالیزور(، اکرم حبیب 
لو )فیزیوتراپ(، اختر سعیدپرور )ماساژور( و ندا 
در  را  بازیکنان  سرپرست  عنوان  به  موالهویزه 

اردوی تیم ملی امید بانوان همراهی می کنند.
دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان زیر 
۲3 سال آسیا از ۲3 تا 31 اردیبهشت ماه سال 
آینده در شهر »ناخون راتچاسیما« کشور تایلند 
برگزار می شود و تیم ملی امید بانوان ایران خود 

را برای حضور در این رقابت ها آماده می کند.

پنجم بهمن ماه نخستین اردوی تیم ملی والیبال امید بانوان

دونده المپیکی قهرمان دوی ماراتن هرمز شد.
دوی ماراتن هرمز درسواحل خلیج فارس برگزار 
شد و محمد جعفرمرادی موفق به کسب عنوان 

قهرمانی شد.
او با زمان ۲:۲0.30 به مقام نخست رسید.

همچنین حسن شیر قوی و مهدی شریفی در 
این رقابت ها به ترتیب با زمان های ۲:۲8.00 و 

۲:30.۲۲ دوم و سوم شدند.
1۲0 دونده ماراتن در این رقابت ها حاضر بودند 
که مسافت 4۲ کیلومتر و 19۵ متری حاشیه دریا 

را دویدند.
در اختتامیه این مسابقه مجید کیهانی )رییس 
)استاندار  جادری  دوومیدانی(،   فدراسیون 

هرمزگان( و سایر مسئوالن حضور داشتند.
نتایج انفرادی:

1- محمد جعفر مرادی )آزاد( - برنده جایزه 8 
سکه بهار آزادی

برنده  شرقی(  )آذربایجان  شیرقوی  حسن   -۲
جایزه ۶ سکه بهار آزادی

3- سید مهدی شریفی ) فارس( برنده جایزه 4 
سکه بهار آزادی

4- حسن صالحی ) همدان( برنده جایزه 3 سکه 
بهار آزادی

۵- منصور بیات )البرز( برنده جایزه ۲ سکه بهار 
آزادی

۶- نصراهلل رستمی )قزوین( برنده جایزه 1 سکه 
بهار آزادی

7- موسی قوام صنعت ) سمنان( برنده جایزه 3 
ربع سکه بهار آزادی

8- رضا عزیزیان ) آزاد( برنده جایزه 3 ربع سکه 
بهار آزادی

9- رحیم دیبایی ) آذربایجان شرقی( برنده جایزه 
3 ربع سکه بهار آزادی

10- حسین صداقتی )اردبیل( برنده جایزه 3 ربع 
سکه بهار آزادی

همچنین به نفراتی که موفق شدند حداکثر با 
زمان 3 ساعت و 30 دقیقه از خط پایان عبور 

کنند، جایزه ۲ میلیون ریالی اهدا شد.

قهرمانی مرادی در دوی ماراتن هرمز
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ـ تبریز؛ بیشترین آمار  آزادراه زنجان 
تخلفات ثبت شده در آذرماه

 رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان زنجان، گفت: بیشترین 
تخلفات ثبت شده در آذرماه امسال در آزادراه زنجان 

ـ تبریز بوده است.
کل  از  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  امینی  محمد 
در  استان  جاده های  در  گرفته  صورت  ترددهای 
تخلف  با  درصد  آماری 9  نظر  از  امسال،  آذرماه 
سرعت غیرمجاز، یک درصد سبقت غیرمجاز و 9 

درصد با فاصله طولی غیرمجاز همراه بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی وقوع تصادفات 
جاده ای، تخلف سرعت غیرمجاز است، اظهار کرد: 
ساعت اوج ترافیک در مجموع محورهای استان 
بین ساعات 17 تا 19 است و اوج تخلف سرعت 
غیرمجاز نیز در ساعات بعد از نیمه شب تا پنج صبح 
اتفاق می افتد که این مسئله با میزان تلفات ناشی 
از تصادفات جاده ای در این بازه زمانی نسبت کامال 

مستقیمی دارد.
این مسئول افزود: باالترین سرعت ثبت  شده در 
محورهای استان در آذرماه مربوط به یک دستگاه 
خودرو بنز بوده است که با سرعت غیرمجاز ۲03 
کیلومتر بر ساعت در محور آزادراه زنجان ـ قزوین 
مرتکب تخلف شده و توسط دوربین های کنترل 
قانون شدده است و در حالی  که  اعمال  سرعت 
سرعت مجاز در آن محور 1۲0 کیلومتر بوده است.

امینی با بیان اینکه ۲0 سامانه ثبت تخلفات در 
محورهای مواصالتی استان زنجان فعال هستند، 
افزود: در آذرماه گذشته 9 درصد تخلفات ثبت شده 
توسط سامانه ترددشماری مربوط به فاصله طولی 
غیرمجاز بوده است و در رانندگی رعایت فاصله 
طولی با سایر وسائل نقلیه از الزامات ایمنی است 
و به همین منظور در همه جاده ها، معابر شهری 
و راه های روستایی این تخلف رصد و ثبت شده و 
جهت اعمال قانون در اختیار پلیس راه قرار می گیرد.

محور هراز بازگشایی شد
سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از 
بازگشایی محور » هراز« پس از چند ساعت بسته 
شدن بر روی خودروهای عبوری به خاطر سیالب 

خبر داد.
محور هراز که به علت وقوع سیالب و انباشت گل 
بود، شامگاه  و الی در سطح جاده مسدود شده 
چهارشنبه هشتم دی ماه با تالش ماموران پلیس 

راه، راهداری و جمعیت هالل احمر بازگشایی شد.
محور هراز از محورهای پرتردد کشور است که  به 
علت ورود سیالب، شن و ماسه و گل و الی در 
کیلومتر ۵0 و حد فاصل تونل های هشت و نه بسته 
شد. »محمدرضا خسرویان« سرپرست پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان افزود: هم اکنون تردد 

خودروها در جاده هراز از سر گرفته شده است.

کسب مقام اول رشته حفظ 5 جزء قرآن کریم توسط 
کارمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد  

برتر  نفرات  از  تجلیل  مراسم  :در  دانشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 
پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن وعترت )ع( کارکنان دانشگاه 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارمند  پور  عالی  بهرام  اسالمی،  آزاد 
شهرکرد  موفق به کسب رتبه اول کشوری دراین دوره از مسابقات 

شد.
رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری با اعالم این خبر گفت: »دراین مسابقات که به میزبانی 
با حضور دکتر سیدطه هاشمی  و  بندرعباس  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
قرآن  اسالمی، مسئوالن  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
و عترت )ع( دانشگاه آزاد اسالمی، رئیس و جمعی از مسئوالن واحد 
بندرعباس برگزار شد؛ بهرام عالی پور از استان چهارمحال و بختیاری 
واحد شهرکرد در رشته حفظ ۵ جزء قرآن کریم رتبه اول کشور را به 

خود اختصاص داد.«
مسابقات  از  دوره  این  »در  افزود:  فارسانی  خسروی  محمد  دکتر 
1۵0نفر از کارکنان منتخب استان های مختلف کشور از واحدهای 

دانشگاه آزاد اسالمی شرکت داشتند.«
وی اظهار داشت: »این مسابقات در ۲ بخش خواهران و برادران و در 
رشته های حفظ 3 جزء متوالی، حفظ جزء 30 ، حفظ ۵ جزء، رشته 
اذان، رشته تحقیق قرآن کریم و رشته ترتیل قرآن کریم برگزار شد.«

 
وصول زکات استان بوشهر ۱۰4 درصد افزایش یافت 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر گفت: در 9 ماهه 
امسال بیش از 19 میلیارد ریال زکات در استان بوشهر وصول شده که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 104 درصد افزایش دارد. 
احمد لطفی در نشست شورای زکات بوشهر با بیان اینکه مردم این 
استان متعهد به پرداخت زکات هستند، اظهار داشت: ادای فریضه های 
دینی و مذهبی با توجه به باالبودن اعتقادات مردم استان بوشهر در 

اولویت قرار دارد.
نهادینه  اینکه فرهنگ پرداخت زکات در استان بوشهر  بیان  با  وی 
با توجه به وجود زیرساخت های الزم و ظرفیت باال در  افزود:  شده 
پرداخت  به  را موظف  بوشهر مردم خود  استان  حوزه کشاورزی در 

زکات می دانند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر با اشاره به اینکه 
نخل داران و زارعان گندم کار و جوکار استان بوشهر در پرداخت زکات 
استان  کرد: کشاورزان  پیشتاز هستند؛ خاطر نشان  محصوالت خود 
بوشهر امسال بیش از 4 برابر سال قبل گندم و جو برداشت کرده اند 

که مبلغ زکات پرداختی این زارعان قابل توجه است.
لطفی با بیان اینکه پرداخت زکات از سوی نخل داران استان بوشهر 
افزایش یافته است، افزود: تا پایان 9 ماهه امسال بیش از 19 میلیارد 
ریال زکات در استان بوشهر وصول شده که بخش عمده ای از زکات 

وصولی مربوط به نخل داران و گندم کاران است.
وی با بیان اینکه وصول زکات در استان بوشهر در 9 ماهه امسال با 
رشدی 104 درصدی مواجه است تصریح کرد: استان بوشهر در وصول 
زکات رشد خوبی دارد بگونه ای که در نیمه نخست امسال رتبه برتر 

کشور در جذب زکات داشته است.
بیان کرد: در  بوشهر  استان  امام خمینی)ره(  امداد  مدیرکل کمیته 
نیمه نخست امسال میزان پرداخت زکات در استان بوشهر از ۶00 

میلیون تومان سال قبل به یک میلیارد تومان افزایش یافت.

فرماندار شهرستان شهریار با تاکید بر اغراق 
گفت:  منتشرشده  گزارش  در  بزرگنمایی  و 
گور  نفردر   ۵0 یا   40 تعداد  زندگی  قطعاً 

واقعیت ندارد.
روابط  از  نقل  به  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
عمومی فرمانداری شهرستان شهریار سعید 
و  رسانه  اهالی  با  خبری  نشست  در  ناجی 
نحوی  به  گزارشی  که  این  گفت:  مطبوعات 
تصور  که  هایی  شیوه  با  و  آمیز  اغراق 
می  تداعی  انسان  ذهن  در  را  بزرگنمایی 
کند تنظیم و پرداخته می شود شاید نتواند 
حق مطلب را ادا کند. چراکه فضای داخلی 
پردازش  گزارش،  نوع  آرامستان،  بیرونی  و 
گزارش  این  در  که  تصویرسازی  و  آماری 
که  دارد  این  از  حکایت  همه  شده  استفاده 

می تواند، آمار واقعی نباشد.
 وی با تکذیب خبر زندگی 40 یا ۵0 نفر در 
گور اظهار داشت: قطعاً، تعداد 40 یا ۵0 نفر 
گور  در  زندگی  کلمه  از  که  به شکلی  آنهم 
قابل  واقعیت  یک  تواند  نمی  شود  استفاده 

تصوری باشد.
در  مردم  که  افرادی  است  ممکن  افزود:  او 
آنجا به عنوان معتاد می شناسند در محوطه 
آرامستان یا برای پناه گرفتن و یا برای انجام 
و  گودالی  در  و  باشند  کرده  تردد  امورشان 
دیواری  حاشیه  یا  و  پناهی  قبری،جان  یا 

اما  باشد  درست  دهند  انجام  را  خود  کار 
نقطه  آن  در  اتفاق  از  حجمی  چنین  یک 
وجود  با  محصور،  محل  آن  در  جغرافیایی، 
آرامستان  به  که  مردمی  حضور  با  نگهبان، 
به  گیرد  شکل  بخواهد  کنند،  می  تردد 
پذیرش  قابل  چندان  عقلی  و  ذهنی  لحاظ 
نیست، ضمن این که پیش از آن هیچگونه 
بتوان  که  گزارشی  یا  و  تصویر  مستند،  آثار 

منطقی و عقلی استناد کرد، وجود ندارد.
فرماندار آمار ارائه شده در گزارش را نادرست 
خواند و اظهار داشت: در همان گزارش اشاره 
نفر  چهار  تا  یک  گور  یک  در  که  شود  می 
زندگی می کنند در حالیکه در یک گور که 

برای دفن یک نفر آماده می شود و در برخی 
موارد حتی یک نفر را نیز به سختی می توان 
در آن دفن کرد این صحبت قابل تامل است.

معتادان  معضل  به  اشاره  با  ادامه  در  ناجی 
متجاهر گفت: بسیاری از این معضالت را در 

پایتخت نیز شاهدیم.
یا  و  مقابله  برای  که  نکته  این  ذکر  با  وی 
باید  قطعاً  اجتماعی  معضالت  با   برخورد 
راهکارهای خاص و تدابیر ویژه ای اندیشید، 
و  معضالت   این  از  بسیاری  داشت:  اظهار 
پایتخت  همچون  نقاطی  در  را  آن  مشابه 
ایم  دیده  نداریم،  را  انتظارش  که  کشور 
حل  و  آورد  می  درد  به  را  مردم  دل  که 

مردمی  کمک  ملی،  اهتمام  مشکالت،  این 
فعالیت  خاص  طور  به  و  ها  رسانه  تالش  و 

مسؤالن و متولیان را طلب می کند.
فرماندار شهرستان شهریار افزود: این که در 
منطقه نصیرآباد معتاد وجود دارد قابل انکار 
نیست و این که این معتادان متجاهر در این 
منطقه و سایر نقاط توانسته اند آسیب هایی 
را به فضای اجتماعی وارد کنند هم می تواند 

مورد توجه باشد.
در  شده  منتشر  گزارش  به  اشاره  با  وی 
یکی از روزنامه ها گفت: آن چه که گزارش 
مربوطه به آن پرداخت، نبود فضای مسقف 
برای اینها و نگاه انسان دوستانه به این افراد 
بود که آن هم همواره به عنوان یک موضوع 
مهم مورد توجه بوده است. اما این که چرا 
در  چرا  یا  و  افتاده  اتفاق  این  آرامستان  در 
نشده  پرداخته  موضوع  این  به  دیگر  نقاط 
است نیازمند مطالعه بیشتر است. آرامستان 
نصیرآباد که دارای در و دروازه و نگهبان و 
حصار متعارف و متداولی است نباید پذیرای 
معتادان متجاهر به نحوی که آنجا را حتی 
به عنوان مامن و پناهگاه خود استفاده کنند، 
باشد. این که چگونه این اتفاق افتاده است و 
یا آیا این اتفاق افتاده است یانه؟ قابل بررسی 
است و شهردار و متولیان منطقه باید بررسی 

کرده و گزارش خود را ارائه کنند.

فرماندار شهرستان شهریار با تاکید بر اغراق در گزارش های منتشرشده:

زندگی 4۰یا5۰ نفردر گور واقعیت ندارد

متن آگهی
فرزند  شاهقلی  مرتضی  آقای   940998384۶۶0017۶ کالسه  پرونده  موجب  به 
عباسقلی به دلیل شکایت سیدعلی اصغر موسوی به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی 
تحت تعقیب می باشد باعنایت به اینکه متهم مذکورمجهول المکان می باشد لذا 
به تجویزماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به ایشان اخطارمیشود ظرف یک 
ماه ازتاریخ نشرآگهی جهت دفاع ازاتهام انتسابی دراین مرجع حاضرشود درصورت 
شد  واظهارنظرخواهد  رسیدگی  موضوع  به  نسبت  مهلت  ازاتمام  حضورپس  عدم 

ضمنا متهم می تواند یک نفروکیل همراه داشته باشد.
محمد باقرپورقنبری – دادیارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرکرد

متن آگهی
به موجب پرونده کالسه 940998381۲۲0144۵ خانم نسیم انصاری منش فرزند 
دراموال  ودخالت  درامانت  خیانت  اتهام  به  صابری  فاضل  شکایت  دلیل  پرویزبه 
توقیف شده  تحت تعقیب می باشد باعنایت به اینکه متهم مذکورمجهول المکان 
می باشد لذا به تجویزماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به ایشان اخطارمیشود 
مرجع  دراین  انتسابی  ازاتهام  دفاع  جهت  انتشارآگهی  ازتاریخ  ماه  یک  ظرف 
رسیدگی  موضوع  به  نسبت  مهلت  ازاتمام  حضورپس  عدم  درصورت  حاضرشود 

واظهارنظرخواهد شد ضمنا متهم می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد.
محمد باقرپورقنبری – دادیارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرکرد

رونوشت آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده 9۵0۶8۶ ک ۲

مرجع رسیدگی شعبه 101 دادگاه کیفری دوسامان
شاکی:فرامرزجعفری نژاد شهری

متهم:غالمرضا میرآبادیان دستجردی فرزند اکبر
اتهام:جعل چک واستفاده ازسند مجعول

وقت رسیدگی:9۵/11/1۶ ساعت1۲/30 صبح
غالمرضا  علیه  شکایتی   9۵/1/31 درتاریخ  شهری  نژاد  فرامرزجعفری  شاکی 
دادگاه  این  تقدیم  مجعول  ازسند  واستفاده  برجعل  مبنی  دستجردی  میرآبادیان 
نموده که به شعبه 101 جزایی دادگاه سامان ارجاع و به کالسه 9۵0۶8۶ ثبت 
است.  تعیین شده  برای مورخ 9۵/11/1۶ ساعت 1۲/30 صبح  و وقت رسیدگی 
باعنایت به اینکه آدرس دقیقی ازمتهم دردسترس نیست و به دلیل عدم دسترسی 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   11۵ ماده  دراجرای  مراتب  آنان  به 
انقالب درامورکیفری برای یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشارآگهی می 
گردد تا متهم مذکور ضمن مراجعه به این دادگاه،آدرس دقیق محل سکونت خود 
را اعالم ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی و دفاع ازاتهام انتسابی درجلسه دادگاه 

حاضرشوند.درغیراین صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/.ر
شیرازی – مدیردفتر شعبه101 دادگاه کیفری دوشهرستان سامان

رونوشت آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

کالسه پرونده 9۵08۶۶ ک ۲
مرجع رسیدگی شعبه 101 دادگاه کیفری دوسامان

شاکی:ابراهیم احمدپورسامانی
متهم:حسین کریمیان فرزند محمد

اتهام:جعل وکالهبرداری
وقت رسیدگی:9۵/11/۲0 ساعت1۲صبح

شاکی ابراهیم احمد پور سامانی درتاریخ 94/11/18 شکایتی علیه حسین کریمیان 
فرزند محمد مبنی برجعل وکالهبرداری تقدیم این دادگاه نموده که به شعبه 101 
دادگاه  کیفری دوسامان ارجاع و به کالسه 9۵08۶۶ ثبت و وقت رسیدگی برای 
 1۲ سال9۵ساعت  ماه  بهمن  بیستم   / صبح  1۲دوازده  ساعت   9۵/11/۲0 مورخ 
صبح تعیین شده است. باعنایت به اینکه آدرس دقیقی ازمتهم دردسترس نیست 
و به دلیل عدم دسترسی به آنان مراتب دراجرای ماده 11۵ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری برای یک نوبت دریکی از روزنامه های 
دادگاه،آدرس  این  به  مراجعه  مذکورضمن  متهم  تا  گردد  می  کثیراالنتشارآگهی 
دقیق محل سکونت خود را اعالم ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی و دفاع ازاتهام 
انتسابی درجلسه دادگاه حاضرشوند.درغیراین صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود/.ر
شیرازی – مدیردفتر شعبه101 دادگاه کیفری دوشهرستان سامان

دادنامه
دادنامه9۵099738111013۵۲  شماره  پرونده:900998381۲8001۵3  شماره 

تاریخ دادنامه:9۵/8/۵ 
دادگاه صادرکننده رأی:شعبه101 دادگاه کیفری دوشهرستان شهرکرد

قاضی صادرکننده:موسی رحیمی       سمت:رئیس دادگاه
شکات:1.آقای امیرمحمدی فرزند ولی اله به نشانی شهرکرد کوی پلیس ک104 
پ۵1، ۲. آقای رضا فواکهی فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان جاده دولت آباد 

روبروی بانک صادرات دفترآجرنمای بهساز
ابوذرروبروی  نشانی شهرکرد خ  به  اسحاق  فرزند  آقای صادق زمانی   . متهمین:1 
خانم   .  ۲ المکان  مجهول  سوم  طبقه  زمانی  طبقه   3 رهبرساختمان  دبیرستان 
گشتاسب شیروانی فرزند لهراسب به نشانی شهرکرد خ معلم ک 13 پ ۲ مجهول 

المکان  اتهام:جعل،استفاده از سند مجعول و کالهبرداری
دادسرای  محترم  بازپرسی  چهارم  شعبه  توسط  تحقیقات  ازانجام  گردشکار:پس 
وکیفرخواست  دادرسی  به  شهرکرد،قرارجلب  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
صادروپرونده به این شعبه ی دادگاه ارجاع گردید،اینک دادگاه،ختم رسیدگی را 

اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدوررأی می نماید.
رأی دادگاه

موضوع این پرونده راجع به اتهام آقای صادق زمانی فرزند اسحاق مبنی برجعل 
امیرمحمدی و مهدی عباسی وکالهبرداری مبلغ  آقایان  شناسنامه و کارت ملی 
هجده میلیون و بیست هزار ریال موضوع شکایت آقای رضا فواکهی واتهام آقای 
فریب  ازطریق  برمعاونت درکالهبرداری  لهراسب مبنی  فرزند  گشتاسب شیروانی 
وامضاء ظهرچک صادره توسط متهم ردیف اول،حسب شکایت آقای رضا فواکهی 
می باشد که با توجه به نظریه اداراه ی تشخیص هویت،اظهارات گواهان،مالحظه 
محرزاست،لذابه  ازنظردادگاه  متهمان  مجرمیت  بانکها-  از  واصله  مدارک  و  اسناد 
مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  یک  وماده  تعزیرات  مواد۵33و۵3۵  استناد 
جرم  ارتکاب  زمان  در  که  تعزیرات   7۲۶ وماده  کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء 
حاکمیت داشته است،محکومیت متهم ردیف اول را با درنظرگرفتن قانون حاکم 
استفاده  اتهام  حبس،به  سال  یک  تحمل  به  جعل  اتهام  جرم،به  ارتکاب  درزمان 
ازسند مجعول و کالهبرداری به تحمل سه سال حبس وپرداخت هجده میلیون 
معادل  فواکهی  رضا  آقای  متشاکی  به  ردمال  و  نقدی  جزای  هزارریال  ودویست 
هجده میلیون و بیست هزارریال و محکومیت آقای گشتاسب شیروانی را به اتهام 
معاونت درکالهبرداری به تحمل یک سال حبس وهجده میلیون وبیست هزارریال 
جزای نقدی به خزانه دولت صادرواعالم می دارد،ضمنا راجع به اتهام متهم مبنی 
براستفاده ازکارت دیگری به قصد فراراز تعقیب به لحاظ اینکه موضوع ازمصادیق 
جرم ذکرشده نبوده وصرفا ازمصادیق جرم استفاده ازسند مجعول که متهم به آن 
اتهام محکومیت حاصل نموده است،با این اوصاف به استناد ماده4 آیین دادرسی 
کیفری،حکم برتبرئه متهم صادق زمانی صادر میگردد،رأی صادره غیابی و ظرف 
بیست روزپس ازابالغ،قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازآن ظرف بیست روز،قابل 

تجدید نظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظراستان می باشد. ع
موسی رحیمی – رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرکرد

متن اگهی

خواهان رونوشت حصروراثت خانم سوسن ابراهیمی فرزند جعفربه شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9۵0۵01 ازاین شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی حیدری سودجانی به شماره شناسنامه 
3۲73درمورخ 9۵/09/08 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین 

الفوت آن منحصراست به :
1-محمد جواد حیدری سودجانی ش ملی 4۶108۶9۵00
۲-امیرحسین حیدری سودجانی ش.ملی 4۶11184447

3-میالد حیدری سودجانی ش.ملی 1۲719۶9300
4-سوسن ابراهیمی ش.ش 110۶

۵-بیگم حیدری سودجانی ش.ش18۵7
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ 
گواهی  درغیراین صورت  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  مدت  نشرآگهی ظرف 

صادرخواهد شد.
براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شماره 1سورشجان

دادنامه
پرونده کالسه 9۵09983844۵00307 شورای حل اختالف شماره ۵ شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9۵09973844۵00۶40
حیدری  سمیه  خانم  وکالت  با  محمدقلی  فرزند  فلک  منصورپیک  خواهان:آقای 
فرزند گودرزبه نشانی شهرکرد خیابان سرچشمه حدفاصل 1۶متری دوم وچهارم 

طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه
خواندگان:1- آقای گودرزخدادادی گله ۲- آقای محمد خدادادی گله همگی به 

نشانی مجهول المکان
خواسته:مطالبه وجه چک

گردشکار:خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
فوق  دروقت  قانونی  تشریفات  وجری  فوق   بکالسه  وثبت  شورا  این  به  ارجاع  از 
محتویات  به  توجه  وبا  است  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  بتصدی  العاده/مقررحوزه 
پرونده پس ازاخذ نظریه کتبی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت 

به صدوررأی می نماید.
رأی شورا

درخصوص دعوی خواهان آقای منصورپیک فلک با وکالت خانم سمیه حیدری به 
طرفیت خواندگان 1- آقای گودرزخدادادی گله فرزند علی اکبر ۲- آقای مجید 
یک  وجه  مبلغ3۶،000،000ریال  مطالبه  خواسته  به  غالم  فرزند  گله  خدادادی 
تعاون و مطالبه هزینه  بانک توسعه  به شماره ۲۲4،409۲847 عهده  فقره چک 
تصویر  مالحظه  به  باعنایت  وکیل  الوکاله  حق  و  تادیه  تأخیر  وخسارت  دادرسی 
مصدق چک مدرکیه موصوف وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ونظربه اینکه 
وجود سند تجاری درید دارنده ظهور دراشتغال ذمه صادرکننده دارد فلذا دعوی 
دادرسی  آئین  قانون  مواد 198و۵19و۵۲۲  باستناد  و  تشخیص  ثابت  را  خواهان 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
اززمان  بابت اصل خواسته وخسارت تأخیرتادیه  پرداخت مبلغ3۶،000،000ریال 
مبلغ  پرداخت  به  االشتراک  وبا  اجرای حکم  زمان  تا  پرداخت  عدم  صدورگواهی 
الوکاله  حق  ریال   ۲،1۶0،000 ومبلغ   دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1،۵00،000
ظرف  و  است  غیابی  صادره  رأی  نماید.  می  واعالم  صادر  خواهان  درحق  وکیل 
تجدید  قابل  روز  درهمین شورا وظرف ۲0  واخواهی  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست 

نظردرمحاکم حقوقی شهرکرد می باشد./ر
عبدالرضا علیمحمدی – قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرکرد

دادنامه
لردگان  شهرستان  نشانی  به  سیدعلی  فرزند  حسینی  رقیه  سیده  :خانم  شاکی 

روستای کینک
زینبیه  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  اسداله  فرزند  امینی  داود  :اقای  متهم   

1۶متری طالقانی کوچه سعدی
اتهام ها:

1.کالهبرداری 
۲.استعمال مواد مخدر

گردش کار: دراین پرونده خانم سیده رقیه حسینی فرزند سیدعلی شکوائیه ای در 
مورخ 1393/۶/19علیه اقای داود امینی فرزند اسداهلل تقدیم دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان لردگان نموده،پرونده به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع،شعبه 
مرجوع الیه پس ازانجام تحقیقات واقدامات قانونی با قرارجلب به دادرسی وکیفر 
خواست به دادگاه ارسال،به این شعبه ارجاع وتحت کالسه بایگانی 9۵04۶۶ ثبت 
دروقت  تاریخ139۵/8/11  به  قانونی  تشریفات  جری  نیزبا  دادگاه  است.این  شده 
به  توجه  وبا  وجدان  و  برشرف  تکیه  وبا  متعال  ازخداوند  استعانت  با  العاده  فوق 
به  مبادرت  ذیل  وبه شرح  اعالم  را  دادرسی  پرونده ختم  ومحتویات  موجود  ادله 

صدوررأی می نماید:
رأی دادگاه

به  وی  )سایرمشخصات   1370 متولد  اسداهلل،  فرزند  امینی  داود  آقای  بزهکاری 
انفاق  دایربرترک  باشد(  نمی  دردسترس  دادگاه  و  حضوردردادسرا  عدم  لحاظ 
شهرستان  وانقالب  عمومی  دادسرای  ازناحیه  صادره  کیفرخواست  موضوع  زوجه 
لردگان،متضمن شکایت خانم سیده رقیه حسینی فرزند سیدعلی وشهادت شهود 
وبا توجه به احرازعلقه دائم زوجیت دائم فی ما بین طرفین به شرح سند نکاحیه 
عدم حضور  به  وباعنایت  لردگان  ازدواج  ثبت  دفترخانه  شماره0۶0949-90/الف 
ازطریق  ابالغ  وصف  با  مرجع  این   139۵/8/11 مورخه  دادرسی  درجلسه  متهم 
نشرآگهی وعدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع و باالتفات به مودای گواهان گواهان 
مجازات  174و19ازقانون  مواد  به  مستند  دادگاه  لذا  است.  شاکیه،محرزومسلم 
سال  مصوب  خانواده  از  حمایت  قانون   ۵3 ماده  و   139۲ سال  مصوب  اسالمی 
1391، حکم به محکومیت وی به تحمل دوسال حبس تعزیری درجه شش صادرو 
واخواهی  ازابالغ  پس  روز  بیست  مهلت  صادره،غیابی،ظرف  نماید.رأی  می  اعالم 
قابل تجدید نظرخواهی درنزد  از آن  دراین مرجع و ظرف مهلت بیست روزپس 

محاکم تجدید نظراستان چهارمحال وبختیاری است.
محمد باقری – دادرس شعبه یکصدودوم دادگاه کیفری دوشهرستان لردگان

آگهی احضارمتهم
آقای مجتبی جمال فرزند محمد صادق درپرونده شماره 9۵099838۲۲400349 
اتهام نگهداری بیست گرم تریاک وده گرم سوخته تریاک ودوگرم  این شعبه به 
آیین  قانون  ماده174  براساس  وسیله  این  قراردارید.به  تعقیب  تحت  حشیش 
دراین  نشرآگهی  تاریخ  از  ماه  ابالغ می شود ظرف یک  به شما  دادرسی کیفری 
شعبه حاضرشوید.درغیراینصورت پس ازانقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و 
اظهارنظرمی شود. ضمنا متهم مذکوردرتاریخ 9۵/1۲/1۵ دراین مرجع حاضرگردد./.
حامد حسین میرزائی – بازپرس شعبه اول بازرسی دادسرای
 عمومی وانقالب شهرستان فارسان 

آگهی تغییرات شرکت 
ملی  شناسه  و   313۲04 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  دیس  سمن  گستر  مهر 
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   101034911۵0
م  ک  نیا  فرزاد  سعید  آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   03/07/139۵ مورخ 
3۲۵۵741173 و مصطفی واشقانی فراهانی ک م 004۶9۶333۲ و خانم میترا 
فرزاد نیا ک م 3۲43۲91781 را به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - خانم پروین رحمن پور ک م 3۲۵۵۶87071 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای هرمز بیگدلی ک م 380119۶801 به عنوان بازرسی علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)11706(

آگهی تغییرات موسسه
 حقوقی عدل گستر ابطحی به شماره ثبت ۲1103 و شناسه ملی 1010333747۲ 
العاده مورخ 14/0۶/139۵ تصمیمات  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
ذیل اتخاذ شد : نشانی موسسه به تهران سعادت آباد خیابان یکم)جمشیدی(پالک 
اساسنامه  مربوطه در  ماده  و  یافت  تغییر  واحد ۲3 کدپستی199873۶7۶9   ۵1

اصالح گردید. مدت مدیریت مدیر عامل به مدت نامحدود تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)11707(

آگهی تغییرات شرکت
ملی  و شناسه  ثبت 313۲04  به شماره  مهر گستر سمن دیس سهامی خاص   
 03/07/139۵ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   101034911۵0
به  به کد ملی 3۲43۲91781  نیا  فرزاد  : خانم میترا  اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
ملی 3۲۵۵741173  کد  به  نیا  فرزاد  سعید  آقای  و  مدیره  هئیت  رئیس  سمت 
به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و آقای مصطفی واشقانی فراهانی به کد ملی 
004۶9۶333۲ به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه 
با  اسالمی  عقود  و  دادها  قرار  بروات  و سفته  قبیل چک  از  بهادار  اسناد  و  اوراق 

امضای مدیر عامل ورئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)11708(

آگهی تغییرات شرکت 
مهر راه دیبا سهامی خاص به شماره ثبت 431۵83 و شناسه ملی 103۲083348۵ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1۲/07/139۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محسن فاتحی بشماره ملی 0491413793به 
سمت رئیس هیت مدیره و احسان ناصحی بشماره ملی3۲۵۵3۵9۶3۵ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آزاده کوچری )خارج از اعضا وشرکا( به سمت 
مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء ریس هیت مدیره منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای جمال هنرکاربشماره ملی 049۲949۶۶۲ به 
سمت بازرس اصلی وآقای علی آقایی جزه بشماره ملی ۵۶۵887۶117 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)11709(

مفقودی
شماره  به   1388 مدل   ۲000 مزدا  وانت  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  FE۵3۲778و  موتور  شماره  با   78 ایران  13۶ه۲7  انتظامی 
NAGBPX۲PN11F04۲41به نام مریم شیخی علی بابالو مفقود گردیده و از 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد 

خبر خبر

مجلس  کنسولی،  معاون  بهادری-اصفهان: 
امور  وزارت  کشور  از  خارج  ایرانیان  امور  و 
همایش های  مرکز  شدن  آماده  عدم  خارجه 
اجالس  برای  خامنه ای  امام  بین المللی 
کشورهای غیرمتعهد را اسباب خیری دانست 
تا مسئوالن پروژه با فراغ بال و بدون اضطرار 

آن را تکمیل کنند.
بررسی  منظور  به  که  قشقاوی  حسن 
برای  مناسب  ساختمان  تأمین  راهکارهای 
این  به  اصفهان  در  خارجه  وزرات  نمایندگی 
شهر سفر کرد، با حضور در محل احداث مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای )مدظله 
روند  جریان  در  نزدیک  از  اصفهان  العالی( 

ساخت این ابرپروژه قرار گرفت.
در  پروژه  این  از  بازدید  حاشیه  در  قشقاوی 
برای  بودجه  تأمین  کرد:  اظهار  ساخت  حال 
ادامه ساخت و ساز و تکمیل این پروژه حرف 

اول را می زند.
 ۶۵ فیزیکی  رشد  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
درصدی مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
ادامه داد: البته فکر نمی کردم در دورانی که 
پیشرفت  است،  اقتصادی  رکود  در  کشور 

فیزیکی این مرکز تا این حد چشمگیر باشد.
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج 
داد: هنوز  ادامه  امور خارجه  وزارت  از کشور 
باقی  پروژه  این  تکمیل  تا  طوالنی  بسیار  راه 
مانده و باید به همین مقداری که برای ساخت 
اختصاص  بودجه  شده  هزینه  حال  به  تا  آن 
یابد که شهرداری اصفهان در حال تأمین آن 
اصفهان  مردم  شأن  در  ساختمانی  تا  است 

ساخته شود.
به گفته وی بازدید شخصیت های بین المللی 
سازمان  رئیس  و  خارجه  امور  وزیر  همچون 
تکمیلی  روند  اتمی کشور می تواند در  انرژی 

تولید  به  و  باشد  موثر  مرکز  این  ساخت 
ایده های ناب توسط آنها بینجامد.

قشقاوی آماده نشدن این سالن برای اجالس 
کشورهای غیرمتعهد را اسباب خیری دانست تا 
مسئوالن پروژه با فراغ بال و بدون اضطرار آن را 
تکمیل کنند. وی هدف خود از سفر به اصفهان 
را بررسی راهکارهای تأمین ساختمان مناسب 
برای نمایندگی وزرات خارجه در اصفهان اعالم 
کرد و گفت: بر اساس پیگیری هایی که پیش 
طی  اصفهان  شهردار  با  امروز  داشتیم  این  از 
دیداری پیرامون این ساختمان بحث و تبادل 

نظر شد که به نتایج خوبی رسیدیم.
قشقاوی با تاکید بر اینکه امیدواریم ساختمان 
خارجه  وزارت  نمایندگی  برای  آبرومندی 
برای  کرد:  عنوان  شود،  تهیه  اصفهان  در 
از  که  ساختمانی  باید  اصفهان  نمایندگی 
در  نباشد  استیجاری  و  بوده  برخوردار  ثبات 

نظر گرفت.
خارجی  روابط  تاریخ  موزه  دایر شدن  از  وی 
ساختمان  در  اصفهان  شهرداری  همکاری  با 
اصفهان  در  خارجه  وزارت  نمایندگی  جدید 
خارجی  سیاست  اسناد  گفت:  و  داد  خبر 
معرض  به  موزه  این  در  اصفهان  به  مربوط 

نمایش گذاشته می شود.
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج 
اینکه  اعالم  با  خارجه  امور  وزارت  کشور  از 
در  فرودگاهی  الکترونیکی  ویزای  زودی  به 
اصفهان ایجاد می شود، بیان کرد: معنای ویزا 
این است که هرکس با یک تلفن همراه ساده 
که  کشوری   10 جزء  به  جهان  هرگوشه  از 
آنها نمی دهیم، می تواند  به  ویزای فرودگاهی 
با  اینترنت  طریق  از  و  کرده  ویزا  درخواست 
ویزا  اصفهان  فرودگاه  در  کد  یک  دریافت 

دریافت کند.

ویزای الکترونیکی در فرودگاه اصفهان  ایجاد می شود
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احداث تاسیسات جدید آبشیرین کن 5۰ هزار مترمکعبي 
در بندرعباس 

وزیر نیرو در نشست مشترک با استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران 
صنعت آب و برق استان هرمزگان بر ضرورت تامین آب شهرهای ساحلی 
از طریق تاسیسات نمک زدایی تاکید کرد و گفت: در همین رابطه مصوبه 
روز گذشته مجلس در خصوص تامین بخش عمده آب شرب شهرهای 
ساحلی از طریق شیرین سازی در دستور کار  برنامه های وزارت نیرو 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب استان، حمید چیت چیان افزود:  با 
تحقق این مهم در استان هرمزگان فشار از روی دشت ها برداشته شود و 
در این راستا تاسیسات خوبی در استان ایجاد شده و نیاز است اجرای طرح 

های احداث آب شیرین کن به طور جدی در هرمزگان پیگیری شود.
مقام عالی وزارت نیرو همچنین از احداث تاسیسات جدید آبشیرین کن 
۵0 هزار مترمکعبی در شهر بندرعباس خبر داد و گفت: شهر بندرعباس 
باید بی نیاز از انتقال آب از میناب شود و ما تالش داریم با اجرای هر چه 
سریعتر  این پروژه در دو واحد ۲۵ هزار مترمکعبی به این هدف نزدیک 

تر شویم.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل مهم استان هرمزگان به ویژه در شرق 
استان کمبود جدی منابع آب است که باید اقدام موثری برای مدیریت آن 
انجام داد همچنین شیرین کردن آب های شور سطحی کار بسیار مهمی 
است که اگر از این آب به صورت صنعتی یا گلخانه ای استفاده شود، می 

توان از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی منطقه استفاده کرد

برگزاری مسابقه ساخت بنای یادبود پرفسور حسابی در اراک

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با 
هدف رشد، توسعه و پاسداری از میراث فاخر کشور، با انجام مطالعات 
امکان سنجی اولیه بر روی سایت مقبره پرفسور حسابی درنظر دارد 
برای احداث بنای یادبود ، مجموعه علمي و فرهنگي ایشان در شهرستان 

تفرش، مسابقه ای ملی را برگزار نمایند.
مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان مطلب فوق اظهار داشت:  
این سازمان در نظر دارد جهت حصول یک طرح ایده آل و منحصر به فرد 
و در خور شان شخصیت این دانشمند سرشناس، اقدام به برگزاری مسابقه 

طراحی بنای یادبود مقبره ایشان کند.
سید محمد حسینی افزود: مسابقه حاضر در راستای احداث بنای یادبود و 
ادای دین به مقام پروفسور حسابی، دانشمند، فیزیک دان و وزیر آموزش و 

پرورش و بنیان گذار فیزیک نوین در ایران است.
وی افزود: عرصه اختصاص داده شده به پروژه در شهر تفرش و در جنوب 
خیابان  شهید منتظری و در محل فعلي مقبره و بنیاد پروفسور حسابی 
است و با عرصه در نظر گرفته شده 10،07۵ مترمربع را در بر می گیرد. 
حسینی افزود: آخرین مهلت ارسال آثار به این مسابقه، 30 بهمن ماه 9۵ 
است و نتایج داوری و انتخاب آثار برگزیده در اردیبهشت ماه سال آتی 
اعالم خواهد شد.در نهایت طرح برگزیده توسط هیات داوران جهت اجرا 

به کارفرما ابالغ می شود تا طی دو فاز مراحل ساخت آن نهایی شود.
وی با اشاره به فضای رقابتی مدنظر این اداره گفت:از آنجاییکه پیش 
بینی می شود با توجه به جایگاه پرفسور حسابی و همچنین شرایط 
این مسابقه، فضای رقابتی مطلوبی بین طراحان و  و جوایز مطلوب 
معماران ایجاد شود، این مهم به باال رفتن کیفیت و خروجی مطلوب 
نظر این سازمان ختم خواهد شد؛ از همین رو در نمایشگاهی که پس از 
حصول نهایی نتایج برگزار می شود، 10 اثر برگزیده به نمایش عمومی 

گذاشته خواهد شد.

ساخت کارخانه زباله سوز ساری نیازمند 
بودجه 7۰۰ میلیارد ریالی

 فرماندار ساری با اشاره به عملیات اجرایی ساخت 
کارخانه زباله سوز در شهرستان در مسیر جاده 
نیاز   سوز  زباله  کارخانه  احیای  برای  گفت:  خزر 

بودجه 700 میلیارد ریالی است.
اداری  شورای  جلسه  در  زادگان  حسین  احمد   
و  شهرستان ساری که در شرکت صنایع چوب 
کاغذ مازندران برگزار شد، با بیان اینکه تاکنون 
به  تولید  رونق  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۵00
این  معدنی  و  کشاورزی  صنعتی،  واحدهای 
شهرستان پرداخت شده است، افزود: این میزان 
تسهیالت به 71 واحد تولیدی صنعتی، کشاورزی 

و معدنی ساری پرداخت شد.
فرماندار ساری خاطرنشان کرد: ۲۵۵ واحد تولیدی 
در ساری برای دریافت این تسهیالت در سامانه 

صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کردند.
این تسهیالت  این مسئول عنوان کرد: پرداخت 
به جهت تهیه مواد اولیه به عنوان موتور حرکت 
واحدهای تولیدی و رفع موانع تولیدی شهرستان 

می تواند اثر بخش باشد.
وی یادآور شد: تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع 
واحدهای  مشکالت  کردن  برطرف  برای  تولید 

تولیدی شهرستان برقرار شده است.
فرماندار ساری با اشاره به عملیات اجرایی ساخت 
کارخانه زباله سوز در شهرستان در مسیر جاده خزر 
با اشاره به اینکه برای احیای کارخانه زباله سوز 
نیاز  بودجه 700 میلیارد ریالی است، افزود: با بهره 
برداری از این طرح، بسترهای الزم برای دفن و 
امحای بهداشتی و اصولی زباله در شهرستان ساری 

فراهم می شود.

8۰ کارتن خواب کرمانشاه صاحب سرپناه 
شبانه می شوند

گفت:  کرمانشاه  اجرائیات شهرداری  اداره  رئیس 
همکاری  با  که  جدید  گرم خانه  دو  راه اندازی  با 
 80 حدود  گرفته،  صورت  کرمانشاه  شهرداری 
شبانه  سرپناه  صاحب  کرمانشاه  خواب  کارتن 

می شوند.
علی ناصری  با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور 
نماینده شهرداری، بهزیستی و فرمانداری، اظهار 
کرد: در این جلسه مقرر شد یک گرم خانه در بلوار 

تاقبستان برای مردان ایجاد شود.
همکاری  با  گرم خانه  این  ملک  داد:  ادامه  وی 
بهزیستی اجاره می شود و شهرداری هزینه اجاره، 
را  گرم خانه  این  غذای  و  و خوراک  فرش  تامین 
تقبل خواهد کرد. رئیس اداره اجرائیات شهرداری 
کرمانشاه تاکید کرد: همچنین مقرر شد فرمانداری 
نیز با همکاری هالل احمر پتوی مورد نیاز این 

گرم خانه را تامین کند.

که  گفت  البرز  استان  دادگستری  کل  رئیس 
حضور حداکثری مردم در حماسه 9 دی، تیر 
زمانی  فتنه 88  اهمیت  بود؛  فتنه  بر  خالصی 
خود را نشان می دهد که ما بدانیم این فتنه، 
انقالب  از  بود که پس  خطرناکترین تجربه ای 

داشتیم.
استان  فاضلیان، رئیس کل دادگستری  احمد 
دی   9 حماسه  بزرگداشت  مراسم  در  البرز 
قضائیه  قوه  شهدای  جلسات  سالن  در  که 
دادگستری استان البرز برگزار شد با اشاره به 
حضور حداکثری مردم در عرصه های مختلفی 
که ضرورت تقویت نظام مطرح می شود، گفت: 
مردم با وجود دلخوری ها و رنجش هایی که از 
و در هرجایی که  اما همیشه  دارند  مسئوالن 
انقالب حضور  از  دفاع  برای  کرده اند  احساس 
حماسی داشته اند که یکی از آن ها، حماسه 9 

دی در سال 1388 بود.
حماسه  این  در  مردم  حداکثری  حضور  وی 
را تیر خالصی بر فتنه دانسته و تصریح کرد: 

اهمیت فتنه 88 زمانی خود را نشان می دهد 
که ما بدانیم این فتنه، خطرناکترین تجربه ای 
بود که پس از انقالب داشتیم و خطر آن حتی 

از جنگ تحمیلی نیز بیشتر بود.
بیان  با  البرز  استان  قضایی  مقام  عالی ترین 
اینکه بزرگترین سرمایه و پشتوانه نظام مردم 
هستند اظهار داشت: مردم ایران همواره منافع 
ترجیح  جناحی  و  شخصی  منافع  بر  را  نظام 

می دهند.
برخی  متاسفانه  مردم،  برخالف  افزود:  وی 
خواص منافع فردی و جناحی خود را بر منافع 
بر  با بی بصیرتی و تکیه  نظام ترجیح دادند و 
بی قانونی فتنه 88 را زمینه ساز شده یا آن را 

شعله ور ساختند.
قطبی  دو  البرز  استان  دادگستری  رئیس کل 
دشمن  اصلی  هدف  را  فتنه  در  کشور  شدن 
فراگیر  حضور  داد:  توضیح  و  کرده  عنوان 
ایران  ملت  شعف  و  شور  با  همراه  حماسی  و 
دشمنان  توطئه  این   ،88 دی   9 یوم اهلل  در 

انقالب اسالمی را خنثی کرد و مردم بار دیگر 
عظمای  مقام  و  راحل)ره(  امام  آرمان های  با 
والیت تجدید میثاق کرده و بر ایستادگی خود 
جمهوری  مقدس  نظام  تمامیت  از  دفاع  در 

اسالمی ایران تاکید دوباره کردند.

باید  کشور  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
آماده مقابله با فتنه های دیگر باشد گفت: باید 
با خدمت  باشند و  مسئوالن قدرشناس مردم 
صادقانه، بخشی از خدمات بدون چشم داشت 

مردم را جبران کنند.

بهادری-اصفهان:  محمد علی توحیدی مدیر 
تولید فوالد ناحیه فوالدسازی گفت: »راکر« 
ظرفیت  افزایش  دلیل  به  فعلی  کوره های 
زیاد و فرسودگی، عمدتاً دچار  کوره ها، عمر 
شده  مختلف  نواحی  از  شکست  و  دفرمگی 
که همین موضوع باعث توقفات طوالنیمدت 
آنها  جوشکاری  و  تعمیر  جهت  کورهها 
یک  بومی  راکر  شده  تمام  هزینه  میگردید. 
های  شرکت  گذشته  سال  سه  هزینه  سوم 

سازنده خارجی است.
در همین خصوص مهدی رستاقی کارشناس 
کورههای قوس الکتریکی فوالد مبارکه افزود: 
طی یک برنامه ریزی و هماهنگی با دفتر فنی 
تعمیرات از دو سال قبل بازطراحی و ساخت 
دو دستگاه از این تجهیز استراتژیک )مربوط 
به کورههای زوج و فرد که متقارن هستند(، 
در دستور کار ناحیه فوالدسازی قرار گرفت 
و در مرحله اول به دلیل اینکه نقشه ابعادی 
و ساخت برای این تجهیز وجود نداشت، در 
تعمیرات برنامه ریزی شده توسعه 7.۲ میلیون 
1فوالدسازی،  کوره  تعمیرات  و  شرکت  تن 
نقشه  تهیه  و  برداری  نقشه  به  نسبت 
معکوس  مهندسی  واحد  طریق  از  ساخت 
صحه گذاری  از  پس  ادامه  در  گردید.  اقدام 
مجدد نقشه های تهیه شده توسط مهندسی 
معکوس و طی فرآیند انتخاب شرکت سازنده 
به آن، ساخت تجهیز مذکور  ابالغ  و  داخلی 

بیان  وی  شد.  آغاز   1394 سال  ماه  دی  از 
تأمین  زمان  از  ساخت  فرآیند  طی  در  کرد: 
متعدد  بازرسی های  کار،  پایان  تا  متریال 
جوش،  تست  جوش،  بازرسی های  قبیل  از 
بازرسیهای ابعادی قطعه، بازرسی جنس متر 
یال و رنگ، رفع ابهامات و ایرادهای نقشه ها 
ناحیه،  تعمیرات  از  متشکل  گروهی  توسط 
واحد بومی سازی و خدمات فنی و پشتیبانی 

ناحیه نیز انجام شد.
شرکت  الکتریکی  قوس  کوره های  کارشناس 
با  تنی   90 تجهیز  این  افزود  مبارکه  فوالد 
10 متر و 80 سانتیمتر طول، 8 متر و 90 
سانتیمتر   1۵ مترو   ۶ و  عرض  سانتیمتر 
تمهیدات  با  باال  تناژ  و  ابعاد  دلیل  به  ارتفاع 
خاصی به شرکت حمل شد. وی در خصوص 
مزایای ساخت داخل این تجهیز خاطرنشان 
این  داخل  ساخت  شده  تمام  هزینه  کرد: 
هزینه  سوم  یک  حدود  میزان  به  تجهیز 
قیمت استعالمی سه سال قبل شرکت های 

سازنده خارجی است. 
حال  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  رستاقی 
حاضر امکان استفاده از این تجهیز در کوره 
به  بنابراین  دارد،  وجود   ۶ و   ۵  ،4  ،3 های 
گونه ای برنامه ریزی شده است تا در جریان 
بلندمدت  شده  ریزی  برنامه  تعمیرات  انجام 
کوره های قوس الکتریکی نسبت به تعویض 

و نصب آن اقدام شود.

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر 
استان بوشهر گفت: در راستای برنامه تدوین 
ویژه  اشتغال زایی  طرح  و ۶30  یک هزار  شده 
با  بوشهر  استان  امداد  کمیته  مددجویان 

سرمایه گذاری ۲3.۵ میلیارد تومان اجرا شد. 
احمد لطفی در بازدید از طرح های اشتغال زایی 
با بیان اینکه این نهاد در  شهرستان عسلویه 
خانواده های  به  نسبت  مختلف  محورهای 
نیازمند تعهد دارد اظهار داشت: کمیته امداد 
ضمن توجه به معیشت خانواده های نیازمند در 
زمینه های سالمت، فرهنگی، آموزشی، عمرانی 

و اشتغال زایی برنامه های متنوعی اجرا می کند.
وی با بیان اینکه 9 درصد جمعیت استان بوشهر 
از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند تصریح 
کرد: در استان بوشهر ۲8 هزار و ۵00 خانوار 
با ۵8 هزار نفر جمعیت که 9 درصد جمعیت 
استان را شامل می شود از خدمات کمیته امداد 
بهره مند است. لطفی با اشاره به اینکه تامین 
معاش از دست رنج مددجویان از سیاست های 
این راستا خارج  امداد است گفت: در  کمیته 
شدن مددجویان از چرخه حمایتی کمیته امداد 
قرار  برنامه ها  اولویت  آنان در  توانمندسازی  با 
دارد به گونه ای که امسال 4 هزار نفر از پوشش 

حمایتی کمیته امداد خارج شدند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 

بوشهر با بیان اینکه ۵0 درصد از این آمار از 
حوزه اشتغال است خاطرنشان کرد: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده ساالنه 10 درصد از افراد 
از  اشتغال زایی  و  توانمندسازی  با  زیرپوشش 

چرخه خدمات و حمایت امداد خارج می شود.
لطفی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه کمیته 
امداد برای توانمند سازی خانواده ها تالش برای 
ایجاد اشتغال و خودکفایی آنها است تاکید کرد: 
فرایند اشتغال مددجویان بر محور شاخص های 

نیازمندی، استعداد سنجی و مشاوره است.
اشتغال زایی  اجرای طرح های  به  اشاره  با  وی 
مددجویان گفت:یک هزار ۶30 طرح اشتغالزایی 
سرمایه گذاری  با  نهاد  این  مددجویان  ویژه 
۲3.۵ میلیارد تومان امسال در استان بوشهر 
امداد  کمیته  کل  مدیر  است.  شده  اجرایی 
امام خمینی )ره( استان بوشهر بیان کرد: این 
دامداری،  کشاورزی،  زمینه های  در  طرح ها 
صیادی،خدماتی، صنایع دستی و تولیدی و فنی 
اجرا شده است. لطفی با اشاره به اینکه بخشی 
مددجویان  اشتغال زایی  اعتبارات طرح  های  از 
تامین  بهره  کم  تسهیالت  پرداخت  طریق  از 
اشتغال  برای  بانکی  می شود گفت: تسهیالت 
از  امداد  کمیته  پوشش  زیر  مددجویان  زایی 
محل تلفیقی بانکی و امداد،بین ۵0 میلیون ریال 

تا 4۵0 میلیون ریال پرداخت می شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز

حماسه 9دی، تیر خالصی بر فتنه 88 بود

اجرای ۱6۰۰ طرح اشتغال زایی ویژه مددجویان 
کمیته امداد استان بوشهر 

طراحی و ساخت »راکر« کوره های قوس الکتریکی در   فوالد مبارکه

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

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی.برابر رای شماره139۵۶03310۵۵004087هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودشیخ حسنی 
فرزندالیاس بشماره شناسنامه 19۲۲درششدانگ یک قطعه باغ به استثنای بهای اعیان 
ارتفاعی  حقوق  عنوان  به  آن  مقدار10۶/0۵مترمربع  که  مساحت۲7488مترمربع  به 
نهردرشمال وجنوب موردتقاضامیباشدمفروز و مجزی شده از پالک 8۲فرعی 8اصلی واقع 
درگازرسنگ خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی پورفالح صفحه۲14دفتر94سهم 
خودمتقاضی موضوع سند شماره 13988مورخ 9/4/1388دفترخانه 499تهران محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

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

متن آگهی
 93099838۲9800۵3۶  : شمارگان  درپرونده  رساند  استحضارمی  به  احتراما 
آقایان : یوسف جوانبخت فرزند سرتیپ ، مسلم جوانبخت فرزند اسکندر، رامین 
فرزند  نامداری  عارف  و  احمدقلی  فرزند  باقری  مجید   ، مهربان  فرزند  شهریاری 
فتاح متهم به سرقت شبانه مقرون به آزارازمنزل می باشند. نظربه اینکه آقایان : 
یوسف جوانبخت فرزند سرتیپ ، مسلم جوانبخت فرزند اسکندرو رامین شهریاری 
فرزند مهربان متواری هستند با توجه به صدورقراررسیدگی غیابی دراجرای تبصره 
رسیدگی  وقت   139۲ مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   394 ی  ماده   1 ی 
گردیده  تعیین  صبح   08/30 ساعت   139۵/11/1۲ مورخه  شنبه  روزسه  برای 
یک  کیفری  دادگاه  اول  درشعبه ی  انتسابی  ازاتهام  دفاع  مقرراست جهت  است. 
شهرکرد حاضرودرصورت عدم حضور دادگاه به صورت غیابی اتخاذ خواهد نمود. 
لذا مقرراست مراتب ازطریق آگهی دریکی از روزنامه کثیراالنتشاردردونوبت و به 
فاصله زمانی ده روزچاپ و نسخه ای از روزنامه ی مربوطه به این دادگاه ارسال 
گردد.ضمنا فاصله ی بین آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتراز یک ماه باشد.
روح اهلل شریعتی کمال آبادی – رییس شعبه ی اول دادگاه کیفری یک شهرکرد

متن آگهی
شرح  به  فتحعلی  فرزند  خوانساری  کتایون  خانم  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9۵0۵0۲ ازاین شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدایارقائد امینی به شماره 
شناسنامه 1۶درمورخ 9۵/08/0۵ دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 

حین الفوت آن منحصراست به :
1-حجت قائد امینی ش.ش 4۲ فرزند متوفی
۲-مهدی قائد امینی ش.ش 17 فرزند متوفی
3-حامد قائد امینی ش.ش 137 فرزند متوفی

4-حسین قائد امینی ش.ش 4۶100483۵3فرزند متوفی
۵-کتایون خوانساری ش.ش 347 همسرمتوفی
۶-نسرین قائد امینی ش.ش ۲3 فرزند متوفی

7-مریم قائد امینی ش.ش ۵ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراینصورت گواهی صادرخواهد شد.
براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شماره 1سورشجان

آگهی احضارمتهم
شاکی:زهراعسگری فرزند بهروز

متهم:خلیل پاکدامن فرزندعبدالخالق
اتهام:مبنی برترک انفاق

بدین وسیله به متهم خلیل پاکدامن فرزندعبدالخالق بدلیل مجهول المکان بودن 
رسیدگی  جهت  گردد  می  ابالغ  کیفری  دادرسی  آیین  ماده11۵قانون  تجویز  به 
الذکردرپرونده کالسه1019۵09۵1  فوق  منتسبه  اتهام  توضیح درخصوص  واخذ 
ک ۲ درروز 139۶/01/۲8 ساعت11/30صبح دراین شعبه حاضرگردند،متذکرمی 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  الذکردادگاه  مقررفوق  دروقت  عدم حضور  درصورت  گردد 

خواهد نمود.
رضا قندعلی – دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان فارسان

آگهی تغییرات شرکت
 آپام پردازش ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 370144 و شناسه ملی 
103۲0193190 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/07/139۵ تصمیمات 
به آدرس شهر تهران میدان  : محل شرکت در واحد ثبتی تهران  اتخاذ شد  ذیل 

ولیعصر ساختمان ایرانیان طبقه 3واحد9 کد پستی1۵9383347۶تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)11710(

اصالحیه 
آگهي با شماره 170371/م الف که در تاریخ 94/11/۲۶ بچاپ رسیده نام یکي از 

متهمان » سید محمد نیري » صحیح مي باشد

دادنامه
شاکی :آقای فریبرزجلیل سرقلعه فرزند نقدعلی به نشانی شهرستان لردگان روستای 
سرقلعه  متهم :آقای آمنه والی نژاد فرزند جعفر به نشانی کهگیلویه وبویراحمد – گچساران 

– مرکزی – دوگنبدان پانصد دستگاه – شهرک معلم – ک 1-4-
اتهام ها: 1.توهین ازطریق ارسال پیامک ۲.تهدید 3.مزاحمت تلفنی

گردش کار: دراین پرونده آقای فریبرزجلیل سرقلعه فرزند نقدعلی شکوائیه ای در مورخ 
1394/3/18 تقدیم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان لردگان نموده،پرونده به شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لردگان ارجاع،شعبه مرجوع الیه پس 
ازانجام تحقیقات واقدامات قانونی با قرارجلب به دادرسی وکیفر خواست به دادگاه ارسال،به 
این شعبه ارجاع وتحت کالسه بایگانی 9۵019۵ ثبت شده است.این دادگاه نیزبا جری 
تشریفات قانونی به تاریخ139۵/8/18 دروقت فوق العاده،با استعانت ازخداوند متعال وبا 
تکیه برشرف و وجدان وبا توجه به ادله موجود ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم وبه 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه

اتهام خانم آمنه والی نژاد فرزند جعفربه شماره ملی 4۲۵97۵943۶)سایرمشخصات وی 
به لحاظ عدم حضوردردادسرا ودادگاه دردسترس نمی باشد( ،دایربرمزاحمت تلفنی و 
توهین ازطریق ارسال پیامک ، موضوع کیفرخواست صادره ازناحیه دادسرای عمومی 
وانقالب شهرستان لردگان که مستند به شکایت آقای فریبرزجلیل سرقلعه، صورتجلسه 
پیامک های ارسالی، پاسخ استعالم به عمل آمده از شرکت ایرانسل وریزمکالمات تلفن 
همراه متهم به شماره 09389۲13881 می باشد وباعنایت به عدم حضور وی درجلسه 
دادرسی مورخه 139۵/8/18 این مرجع ابالغ قانونی )ازطریق نشرآگهی( ، محرزو مسلم 
تشخیص وازاین روی دادگاه مستند به مواد 19،۶۶،70،83،8۶،134،۲11 ازقانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 139۲ و مواد ۶41 و۶08 ازقانون مجازات اسالمی مصوب سال 
137۵)بخش تعزیرات(،ازجهت بزه ردیف اول،نامبرده را به پرداخت مبلغ هجده میلیون 
ریال جزای نقدی)بدل ازمدت شش ماه حبس تعزیری درجه هفت(وازحیث بزه ردیف 
دوم مشارالیه رابه پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی درجه شش درحق صندوق 
دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم می نماید.رأی صادره،غیابی،ظرف مهلت بیست 
روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف مهلت بیست روزپس از آن قابل تجدید 

نظرخواهی درنزد محاکم تجدید نظراستان چهارمحال وبختیاری است.
محمد باقری – دادرس شعبه یکصدودوم دادگاه کیفری دوشهرستان لردگان

دادنامه
شماره پرونده:94099838133001۲0  شماره دادنامه9۵09973811101333 

تاریخ دادنامه:9۵/9/۲1 
دادگاه صادرکننده رأی:شعبه101 دادگاه کیفری دوشهرستان شهرکرد

قاضی صادرکننده:موسی رحیمی       سمت:رئیس دادگاه
– میرآباد  نشانی شهرکرد  به  بابا  فرزند خان  آلکوئی  اسدی  شاکی:1.آقای رستم 

شرقی - خ رودکی – آپارتمان شهرداری – طبقه 3 – پ 9 
متهم: آقای محمد بهرامیان ریگکی فرزند کرمعلی به نشانی چهارمحال وبختیاری 

– مجهول المکان  
اتهام ها:توهین،قدرت نمایی و تهدید با سالح سرد

دادسرای  محترم  بازپرسی  سوم  شعبه  توسط  تحقیقات  ازانجام  گردشکار:پس 
عمومی و انقالب شهرستان شهرکرد،قرارمنع تعقیب صادرومتعاقب اعتراض شاکی 
پرونده به این شعبه ی دادگاه ارجاع گردید،اینک دادگاه،ختم رسیدگی را اعالم 

وبه شرح ذیل مبادرت به صدوررأی می نماید.
رأی دادگاه

کرمعلی،  فرزند  ریگکی  بهرامیان  محمد  آقای  اتهام  به  راجع  پرونده  این  موضوع 
مبنی     برتوهین وقدرت نمایی وتهدید با سالح سرد،حسب شکایت آقای رستم 
اسدی فرزند خان بابا می باشد که با توجه به مفاد گواهی گواهان وبا لحاظ اینکه 
اتهام  درقبال  ودفاعی  حضورنیافت  دردادگاه  احضاریه  قانونی  ابالغ  متهم،علیرغم 
خویش به عمل نیاورده است،مجرمیت اوازنظردادگاه محرزاست،لذابه استناد ماده 
134 مجازات اسالمی و مواد ۶08 و ۶17 تعزیرات 137۵،محکومیت متهم نامبرده 
را به اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به خزانه دولت وبه 
اتهام تهدید وقدرت نمایی با سالح سرد به تحمل دوسال حبس وهفتاد وچهارضربه 
شالق تعزیری صادرواعالم می دارد که ازمجازاتهای تعیینی ، مجازات اشد اجراء 
دراین  واخواهی  ازابالغ،قابل  روزپس  بیست  وظرف  غیابی  صادره  گردد،رأی  می 
دادگاه وپس ازآن ظرف بیست روز،قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه محترم تجدید 

نظراستان می باشد. 
موسی رحیمی – رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرکرد

متن آگهی 
المکان بودن متهم در راستای ماده 174 قانون آیین  با توجه به مجهول  احتراما 
نژاد  به اسم مسعود موال  با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم  دادرسی کیفری 
فرزند... به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت میالد بازگیر فرزند 

جواد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم در این شعبه احضار گردد. 
بازرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – علی اصغر جمشیدی. 

دادنامه 
پرونده کالسه 940998۶۶1۲۲011۲۲ شعبه 10۵ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )10۵ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵0997۶۶13901۲۵7 شاکی : 
فرزند  رحمتی  ایمان  آقای  وکالت  با  رمضان  فرزند  مجد  دهقانی  نبات  گل  خانم 
ملکعلی به  نشانی خرم آباد خیابان انقالب روبروی آراسته ۵ ساختمان پارسیان 
طبقه دوم واحد ۶ – متهم : آقای علی مرادی فرزند علی مراد با مدیریت آقای 
امر  در  احتیاطی  بی  اتهام:   – آباد  – خرم  لرستان  نشانی  به  بیمه سینا  نماینده 

رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمد 
سایر  وجود  بدون  شاهمراد  فرزند  مرادی  علی  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
مشخصات به لحاظ متواری بودن دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به 
صدمه بدنی غیر عمدی با وصف بدون گواهینامه نسبت به شاکی گل نبات دهقانی 
مجد فرزند رمضان با وکالت ایمان رحمتی با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع 
انتظامی – گواهی پزشکی قانونی نظریه افسر کاردان فنی در امور تصادفات توجها 
دادنامه قطعیت یافته شماره 7۵۲/9۲ مورخ 7۵۲/9۲ مورخ 9۲/10/۲۶ صادره از 
شعبه 10۵ دادگاه جزایی خرم آباد به شرح صفحه 48 پرونده حکایت از توجه اتهام 
به متهم موصوف و جلب به دادرسی صادره به شرح منعکس در پرونده و متواری 
بودن متهم و عدم حضور در مراحل رسیدگی اتهام متهم را محرز و ثابت دانسته از 
حیث جنبه خصوصی بزه که همان پرداخت دیه است متهم موصوف را به پرداخت 
دیات ذیل مستندا به مواد 448 و 449 و488 و ۵۶9 قانون مجازات اسالمی 139۲ 
راست  زنداعلی دست  استخوان  تحتانی  انتهای  1- شکستگی  نماید  می  محکوم 
دست  زنداسفل  استخوان  تحتانی  انتهای  ۲-شکستگی  کامل  دیه  درصد  هشت 
راست هشت درصد دیه کامل 3-ارش آسیب بافت نرم دست راست در پی عمل 
جراحی تعبیه ابزار اتوپدی دو درصد دیه کامل تعیین و اعالم می گردد. ضمنا در 
خصوص جنبه عمومی بزه با عنایت به جهات مرقوم مستندا به ماده 717 و 718 
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 137۵( متهم موصوف را به تحمل پنج ماه حبس 
تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم لیکن نظر به غیر عمدی بودن بزه 
کشور  عالی  دیوان  هیات   1394/10/۲9 مورخ   74۶ رویه  وحدت  رای  به  توجها 
حکایت از لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایم غیر عمدی مستفاد از 
مواد ۶4 و ۶8 قانون مجازات اسالمی با رعایت مواد 83 و 8۶ و 70 قانون مذکور 
حبس فوق الذکر را به هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به 
عنوان جایگزین حبس تبدیل و تعیین می نماید که در صورت عجز از پرداخت 
جزای نقدی مجازات حبس مذکور اجرا می گردد . رای صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل 

تجدید نظر خواهی محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی. 

آگهي فقدان سند مالکیت
برگ  دو  تسلیم  ضمن  بیات  حمیدرضا  آقای 
که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه 
به  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
به  تفکیکي   ۲ قطعه  مترمربع   10۶/70 مساحت 
پالک 314۵ فرعی از 3۶۲ از اصلی مفروز از پالک 
بزرگ  ولدآباد  اراضی  واقع در  نامبرده  9۲۶ فرعي 
مورد  کرج  شهرستان  دو  ناحیه  ثبتی  حوزه  جزء 
ثبت ۶۵9 صفحه 373 دفتر جلد 7 بنام حمیدرضا 
بیات ثبت و صادر گردیده است که به علت سهل 
سند  صدور  درخواست  و  گردیده  مفقود  انگاری 
المثني نموده است، لذا مراتب به استناد  مالکیت 
تبصره یک اصالحي به ماده 1۲0 آئین¬نامه قانون 
چنانچه  تا  مي¬شود  آگهي  نوبت  یک  در  ثبت 
یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعي  کسي 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا 
وفق مقررات عمل گردد بدیهي است چنانچه ظرف 
صورت  در  یا  و  نشود  واصل  اعتراضي  مقرر  مدت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني 
طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 389 

م/الف
ایرج فهیمی – رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک ناحیه 2 کرج 

مفقودی 
برگ سبز سواری کیا سرا تو مدل 1394 به شماره انتظامی 4۶9ج9۲ ایران 99 به 
شماره موتور ۵۵18۲7 و شماره شاسی MNS۶۲1۲00F1004۵۲۶به نام سید 

مریم موسوی کانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه البرز )4 کرج(
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 کرج می رساند در جلسه مجمع 
نوبت اول که در ساعت 14 روز شنبه مورخ 1395/11/2 در مکان نماز خانه آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج 

شرکت نمایند.
توجه: در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را 
برای حضور و اعمال رای به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نماینده تام االختیار با یک بازرس و با 
دو عضویت هیات مدیره تعاونی خواهد بود و بدین منظور حداکثر ظرف 20 روز از انتشار این آگهی با در دست 
داشتن مدارک موید عضویت تعاونی و کارت شناسایی معتبر به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه و ورقه ورود 

به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه: 1-گزارش هیات مدیره و بازرسان 2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1394 

3-طرح و تصویب بودجه سال جاری جهت هزینه کردها و پرداخت حقوق کارکنان تعاونی - 4-طرح و تصویب 
تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی طبق کارشناسی 5-طرح و تصویب آیین نامه نحوه استفاده از مرکز فرهنگی 

رفاهی مشهد مقدس 6-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
6- طرح و تصویب خرید سهام بیشتر توسط بعضی از اعضا تعاونی )ماده 9 اساسنامه(

اعضایی که مایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره و بازرسی را دارند اسناد و مدارک خود را  تذکرات: 1- 
)کپی شناسنامه- کارت ملی- یک قطعه عکس- مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی( به همراه درخواست کتبی 
حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار به دفتر تعاونی آقای ناصر بخت تحویل نمایند. 2- کاندیداهای 
بازرسی از میان سهامداران شاغل و یا بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج انتخاب خواهند شد. )تبصره: 
بازرسان اگر از شاغلین کاندیدا شوند منع قانونی ندارد.( 3- کاندیداهای هیئت مدیره فوق از میان بازنشستگان 
آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج که سهامدار می باشد انتخاب خواهند شد. 4- مجمع با حضور نصف بعالوه یک 

نفر از اعضا به رسمیت شناخته خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی رفاهی فرهنگیان ناحیه 4 البرز

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی اخطار  ماده 87 

آقای امیر دوست محمدی فرزند هادی به شماره شناسنامه 38صادره از خرم آباد پیرو 
آگهی به شماره 83۲۲مورخ 1393/11/۲9 منتشره در روزنامه رسالت بدین وسیله به شما 
اعالم می گردد که مازاد چهارم پالک 131فرعی از ۲09۶ اصلی بخش 1 خرم آباد متعلق 
به شما در قبال مبلغ ۵4۲/۲97/014 ریال بابت اصل طلب به بانک اقتصاد نوین و مبلغ 
۲7/114/8۵0 ریال بابت حقوق  دولتی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه 
اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت بمورد 

بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود . م الف 414۵31
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی  خرم آباد – مجید طاری. 

خبر خبر
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متوسط هدر رفت آب از شبکه های آبرسانی در کشور 
24 درصد است 

وزیر نیرو از تالش برای بهبود وضعیت شبکه های آبرسانی و کاهش 
هدررفت آب در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: متوسط هدر 

رفت آب از شبکه های آبرسانی در کشور ۲4 درصد است. 
اظهار داشت: عمر  حمید چیت چیان در شورای آب استان بوشهر 
بسیاری از شبکه های آبرسانی در سطح استان بوشهر بین 30 تا ۵0 
سال است که این سن باال باعث افزایش میزان هدررفت آب در این 

استان شده است.
را ۲4  آبرسانی در کشور  از شبکه های  وی متوسط هدر رفت آب 
درصد عنوان کرد و افزود: هدررفت در نقاط مختلف کشور متفاوت 
فاضالب  و  کار شرکت مهندسی آب  آن در دستور  اصالح  و  است 

است.
نیاز برای کاهش  اعتبارات مورد  بر لزوم تأمین  با تأکید  نیرو  وزیر 
هدر رفت آب، خاطرنشان کرد: اجرای طرح های جلوگیری از هدر 
رفت آب و بازسازی شبکه ها را می توان با تصویب شورای شهرها از 

مکانیزم تبصره 3 قانون بودجه دریافت کرد.
وی با اشاره به هزینه شش هزار تومانی برای تولید هر مترمکعب آب 
در تأسیسات آب شیرین کن، اضافه کرد: قیمت فروش هر مترمکعب 
آب در روستاها کمتر از 300 تومان و در شهرها 4۶0 تومان است.

هم  با  بخش  این  در  هزینه ها  و  درآمدها  کرد:  تصریح  چیت چیان 
تناسبی ندارد و درآمد فروش آب مصرفی جوابگوی تامین اعتبارات 

برای اجرای طرح ها نیست.
وی کاهش هدررفت آب را یکی از راه های مهم در حوزه آب عنوان 
کرد و ادامه داد: نصب شیرهای فشار شکن برای تنظیم فشار آب در 

زمانی که مصرف آب کاهش دارد در دستور کار است.

امضای قراردادهای جدید فروش نفت
 ایران به انگلیس

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت از امضای قراردادهای جدید 
فروش تک محموله نفت خام و میعانات گازی ایران با دو شرکت 

بزرگ نفتی انگلیسی خبر داد. 
سیدمحسن قمصری درباره آخرین وضعیت فروش نفت خام ایران 
به شرکت های انگلیسی گفت: پس از فروش اولین تک محموله نفت 
پترولیوم،  برتیش  و  با دو شرکت شل  ایران  گازی  میعانات  و  خام 

فروش نفت به این دو شرکت انگلیسی افزایش یافته است.
با اعالم اینکه تاکنون  ایران  مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
دو تا سه تک محموله نفت خام به این دو شرکت انگلیسی فروخته 
محموله  تک  فروش  می شود  بینی  پیش  کرد:  تصریح  است،  شده 
نفت خام و یا میعانات گازی به شرکت های برتیش پترولیوم و شل 

افزایش یابد.
از  یک  هر  اینکه  بیان  با  نفت  ملی  مدیره شرکت  هیأت  این عضو 
محموله های فروخته شده نفتی به این دو شرکت انگلیسی حدود 
یک میلیون بشکه بوده است، اظهار داشت: عالوه بر این گفتگوهایی 
برای امضای قراردادهای بلندمدت و یکساله برای فروش نفت با این 

شرکت ها انجام شده است.
ایران  اینکه متوسط صادرات روزانه نفت خام  بر  تاکید  با  قمصری 
در سال ۲01۶ میالدی حدود دو میلیون بشکه در روز بوده است، 
افزایش صادرات  برای  خاطرنشان کرد: در حال حاضر محدودیتی 

نفت ایران وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، شرکت شل خرداد ماه امسال اولین محموله 
نفت خام ایران را پس از بارگیری در پایانه خارگ در خلیج فارس به 

پایانه نفتی روتردام هلند منتقل و تخلیه کرده است.
از سوی دیگر فروردین ماه امسال و همزمان با پرداخت بدهی حدود 
ایران،  به  شل  انگلیسی  شرکت  دالری  میلیون   800 و  میلیارد   ۲
نفت  ملی  شرکت  توسط  اروپایی  شرکت  این  به  خام  نفت  فروش 

ایران آزاد شده بود.
قمصری خرداد امسال با بیان اینکه شل در کشورهای مختلف جهان 
این  در  ایران  نفت  و  بوده  پاالیشگاهی  یا سهام  و  پاالیشگاه  دارای 
پاالیشگاه ها مصرف خواهند شد، گفته بود: این احتمال وجود دارد 
که شرکت شل بخشی از نفت خام خریداری شده ایران را به آلمان 

منتقل کند.

قیمت نفت از 57 دالر گذشت 

قیمت نفت در معامالت دیروز 31 سنت افزایش 
داشت و به ۵7 دالر و 1۶ سنت رسید. 

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام 
آمریکا دیروز با ۲3 سنت افزایش به ۵4 دالر رسید. 
قیمت نفت برنت نیز 31 سنت افزایش داشت و به 

۵7 دالر و 1۶ سنت رسید.
قیمت نفت برنت از ابتدای امسال تاکنون حدود 
۵3 درصد رشد داشته، در حالی که قیمت نفت 
درصد  نیز حدود 4۶  اینترمدییت  تگزاس  وست 
افزایش یافته است. افزایش قیمت های سال ۲01۶ 
بیشترین افزایش از سال ۲009 تاکنون محسوب 
می شود. در سال ۲008، قیمت نفت برنت و نفت 
خام آمریکا به ترتیب 78 و 71 درصد افزایش یافته 

بود.
در اقدامی که حاکی از پایبندی تولید کنندگان به 
توافق کاهش تولید است، عمان برخی از شرایطی را 
که بر اساس آن عرضه نفت به مشتریانش را در ماه 
مارس به میزان ۵ درصد کاهش خواهد داد اعالم 
کرده، اما نگفته که آیا کاهش عرضه نفت خود را 

پس از آن نیز ادامه خواهد داد یا نه.
آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد که 
حجم ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی 
به ۲3 دسامبر ۶14 هزار بشکه افزایش یافته است. 
ذخایر  حجم  داشتند  انتظار  تحلیلگران  هرچند 
این  اما  یابد،  کاهش  بشکه  میلیون   ۲.1 آمریکا 
افزایش گزارش شده، بسیار کمتر از افزایشی است 
که روز چهارشنبه در گزارش انستیتوی نفت آمریکا 
منعکس شده بود. این موسسه غیر دولتی گفته بود 
که حجم ذخایر نفت خام آمریکا 4.۲ میلیون بشکه 

افزایش داشته است.
دهد  می  نشان  تحلیلگران  از  رویترز  نظرسنجی 
که قیمت نفت در سال ۲017 به  تدریج افزایش 

خواهد یافت و به رقم ۶0 دالر نزدیک خواهد شد.

واردات نفت آسیا از ایران دو برابر شد
واردات نفت خریداران آسیایی از ایران در نوامبر 
برای دومین ماه متوالی بیش از دو برابر نسبت به 
سال گذشته افزایش یافت و در این میان خرید هند 

و کره جنوبی بیش از چهار برابر رشد داشت.
آمار دولتی و اطالعات حرکت نفتکشها نشان داد 
چهار خریدار بزرگ آسیایی نفت ایران شامل چین، 
هند، کره جنوبی و ژاپن ماه گذشته 1.94 میلیون 
وارد کردند که 117  را  ایران  نفت  بشکه در روز 
درصد نسبت به نوامبر سال گذشته افزایش داشت.

با این همه طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، این 
روز  از رکورد 1.99 میلیون بشکه در  رقم کمتر 
همچنین  و  سال ۲01۶  رکورد  باالترین  که  بود 
باالترین میزان واردات نفت ایران از سال ۲010 به 
شمار می رود. بر اساس گزارش رویترز، این حجم 
واردات با برنامه صادرات نفت خام و میعانات ایران 
مطابقت دارد. ایران از توافق ماه گذشته اوپک برای 
کاهش تولید گروهی به میزان 1.۲ میلیون بشکه 
در روز که از اول ژانویه اجرا می شود، معاف شد. 
این معافیت یک پیروزی برای تهران بود که تالش 
دارد صادراتش را به سطح پیش از دوران تحریمها 

افزایش دهد و سهم بازارش را پس بگیرد.
منابع صنعتی اظهار کرده اند ایران به خریداران 
نفتش در قبال افزایش خریدشان، تخفیف می دهد.
بر پایه آمار گمرکی که وزارت دارایی ژاپن منتشر 
کرده است، واردات نفت ایران برای ژاپن در نوامبر به 
طور متوسط 4۵.4۶  دالر در هر بشکه هزینه داشت 
که سومین خرید ارزان پس از مکزیک و عمان بود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان مدل 13۶0 به مشاره شهربانی ایران 

۶۲ – 3۲۶د۵7 و شماره شاسی 1443۲44۶ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو پارس مدل 1387 و شماره شهربانی 8۲-889ص87 
 NAAN01CA۶9E803037 و شماره موتور 1۲487۲1۲938 و شماره شاسی

به نام جابر یوسف پور متیکالئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت

 بامسئولیت محدودمبین حساب ارونددرتاریخ139۵/10/7به شماره ثبت3۵73به 
خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  وامضاذیل  ملی1400۶4449۲8ثبت  شناسه 
خدمات  کلیه  میگردد.موضوع:انجام  آگهی  عموم  اطالع  زیرجهت  شرح  به  آن 
مدت  به  ثبت  اداری.مدت:ازتاریخ  کاالوسایرخدمات  وواردات  حسابداری،صادرات 
ملی  بانک  ولیعصرجنب  خیابان  مقاومت  نامحدود.مرکزاصلی:مینوشهرفلکه 
باشد. می  ریال  میلیون  شرکت:یک  پالک34کدپستی۶43711۵۶18.سرمایه 

اسامی ومیزان سهم الشرکه شرکا:خانم لیالعزیزی قدبه دارنده دویست هزارریال 
سهم الشرکه خانم سهیالعزیزی قدبه دارنده هشتصدهزارریال سهم الشرکه.اولین 
مدیران:خانم لیالعزیزی قدبه به شماره ملی ۲1۶010۲۵71به سمت رئیس هیئت 
مدیره وخانم سهیالعزیزی قدبه به شماره ملی۲۲79847371 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا:امضاکلیه اوراق بهاداروتعهد 
باامضامدیرعامل  چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمی  ازقبیل  آورشرکت 
اساسنامه طبق  قانونی:طبق  نماینده  باشد.اختیارات  معتبرمی  بامهرشرکت  همراه 
ایران.      رسمی  حسابداران  139۵/4/30جامعه  مجوزشماره9۵/1434۲۵مورخ 

شماره م.الف)9/933(
میررضامهرعلیدادی-اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت 
هاوموسسات غیرتجاری خرمشهر

متن آگهی
وحبچیه  وزلیخه  وقسیمه  وسعیده  وقاسم  هاعویدوحمیدوعبدوالهادی  خواهان 
بطرفیت  دادخواستی  حبچیه  تقی  مرحوم  ورثه  حبچیه  همگی  شهرت 
وجمشیدوشهین  وشعله  بخش  وشهالوجهان  محمدرشیدعباسی  خواندگان 
زاده وراث مرحوم نصیرباجول  باجول  وجهانگیروجهانشاه وعلیرضاشهرت همگی 
دادگاه  تقدیم  غیرمنقول  ملک  سندمالکیت  وابطال  اثبات  خواسته  به  زاده 
حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده  حقوقی  های 
خرمشهرواقع دراستان خوزستان شهرستان خرمشهرخیابان 40متری سایت اداری 
کالسه9۵0998۶1413007۲9ثبت  وبه  خرمشهرارجاع  شهرستان  دادگستری 
علت  است.به  شده  آن9۵/11/۲4ساعت9:30تعیین  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
تجویزماده73قانون  وبه  خواهان  ودرخواست  خواندگان  بودن  المکان  مجهول 
مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشرآگهی 
دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  ازمفادآن  واطالع 
حاضرگردد. رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  رادریافت  وضمائم  دادخواست 

شماره م.الف)9/9۲9(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی مزایده اموال منقول 
بکالسه  اجرایی  پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  بابل  مدنی  احکام  اجرای  دایره 
9۵1۲9۶ له سید مهدی قاسمی و بطرفیت عادل موسی پور یکسری اموال منقول 
قیمت  به   91۲.CT مدل  CITIZENبا  مارک  حساب  ماشین  دستگاه  1-یک 
۶00/000 ریال ۲- گوشی تلفن رومیزی با مارک پانوسونیک 3- دستگاه سومی 
هم 1۵00/000 ریال 3- فکلنل با مارک BROTHERو به صورت سالم و آماده 
HPبه  با مارک  به کار به مبلغ 1/000/000 ریال 4- یک دستگاه پرینتر سالم 
قیمت 1/800/000 ریال ۵- میز کار 3 عدد ۶- یک دستگاه کولر اسپلیت هانسس 
۲4000 7- ساعت دیواری ۲ عدد 8- کمد چوبی 9- مبل هفت نفره به همراه میز 
عسلی و میز جلو مبل ۲ دست کامل 10- سماور برقی 11- یخچال ۶ فوت ال جی 
1۲ کیف سامسونگ و 1 عدد ترازوی دیجیتال 13 میز نهار خوری 14 جاکفشی 
1۵- صندلی گردان 3 عدد 1۶ اتو بخار 17 سه راهی 18 گلیم یک متری 19 پتو 

۲0 گلدان شیشه ای 
متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده بتاریخ 9۵/11/۵ روز سه شنبه ساعت 
پایه  از قیمت  برساند مزایده  بفروش  اجرای دادگستری  11 صبح در محل دفتر 
31/000/000 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده 
باید ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید 
در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط 
شیخ  خ  بابل  در  واقع  خوانده  آدرس  به  اموال  نگهداری  محل  ضمنا  شد  خواهد 

طبرسی ساختمان اسکان طبقه دوم میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
عزت اهلل حضرت زاده شوبی دارای شناسنامه ۵۶89890۶۶9  به شرح دادخواست به کالسه 8/11۶0/9۵این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پژمان حضرت زاده شوبی    به ش ش ۵۶80018081 در تاریخ 9۵/8/۶اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به  1-سیده طاهره حسینی زعفرانی فرزند سید یوسف و مهین به ش ش ۵۲9صادره از بابل مادر متوفی 
۲- عزت اهلل حضرت زاده شوبی فرزند جعفر و ماری ش ش 3 صادره از بابل پدر متوفی        

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

دبیر  شعبه هشتم  شورای حل اختالف بابل  

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

رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  اهوازنظربه  وامالک  اسناد  ثبت  اداره 
شماره  برابررای  فاقدسندرسمی  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شماره  عموری  سعاد  آقای/خانم  1394/11/8تصرفات  30090۵1-1394مورخ 
شماره17۵3۶7۵34  کدملی  دارای  ازاهوازفرزندعبدالساده  شناسنامه9۵7صادره 
ازششدانگ  درقسمتی  مساحت/1۲۶مترمربع  به  ساختمان  یکباب  به  نسبت 
احمدزاده  بنام  دواهوازاخبارخروجی  دربخش  پالک/۲۶94الی۲۶9۲واقع 
پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده3قانون  گردیده  منجربصدوررای 
روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت 
دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان 
ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  مستقیمابه  خودرا  اعتراض 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  است درصورت عدم وصول  نمایند.بدیهی  تحویل 
اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.        شماره م.الف)۵/4099(                                                                                            برابرمقررات 
تاریخ انتشارنوبت اول:139۵/10/11 - تاریخ انتشارنوبت دوم:139۵/10/۲7       
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه2اهواز

دادنامه 
پرونده کالسه 940998۲88۲۵0014۲  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 103 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره  
شاکی : آقای ارشاد صیدی  فرزند حشمت اله  به نشانی شهرستان اسالمشهر احمد 

آباد مستوفی خ رمضانی خ قاسم وهابی پ۶1 
متهم : آقای بالل سبحانی  فرزند صادق   به نشانی مجهول المکان 

اتهام : مزاحمت تلفنی  
رای دادگاه 

درخصوص اتهام آقای بالل سبحانی فرزند صادق آزاد به علت عدم دسترسی به او 
دایر برایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت ارشاد صیدی وکیفر خواست صادره از 
دادسرای عمومی وانقالب شهرستان اسالمشهر ازتوجه به بررسی اوراق ومحتویات 
پرونده شرح شکایت شاکی پاسخ استعالم ازشرکت مخابرات عدم حضور مشتکی 
عنه درجلسه دادرسی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به او نتیجتا عدم دفاع موثر ازبزه 
انتسابی بزهکاری نامبرده رامحرز دانسته وبا انطباق عمل ارتکابی وی با ماده ۶41 
ازقانون تعزیرات به تحمل پنج ماه حبس تعزیری واجرای مقررات خاص شرکت 
مخابرات محکوم مینماید رای صادره غیابی بوده ودرظرف مهلت بیست روز قابل 

رسیدگی واخواهی دراین دادگاه است. م/الف ۲17۶
شماره بایگانی شعبه : 9408۶0 

فیض اله عظیمی – رئیس شعبه  103کیفری 2اسالمشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵0998۲88۲400۵4۲  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 103 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره  
متهم : آقای امیرحسین عالی نصب  فرزند بهارعلی   به نشانی مجهول المکان 

اتهام : نگهداری / اخفاء آالت و ادوات مخصوص قمار   
رای دادگاه 

آزاد  بهارعلی متولد 1378  امیر حسین عالی نصب فرزند  آقای  اتهام  درخصوص 
به علت عدم دسترسی به او دایر بر نگهداری آالت قمار از توجه به بررسی اوراق 
و محتویات پرونده شرح گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه کشف وتوقیف آالت 
دادرسی  درجلسه  حضور  عدم  مقدماتی  درتحقیقات  عنه  مشتکی  اظهارات  قمار 
علیرغم ابالغ وقت رسیدگی به او نتیجتا عدم دفاع موثر ازبزه انتسابی بزهکاری 
وی را محرز دانسته وبا انطباق عمل انتسابی به او با ماده 70۶ ازقانون تعزیرات 
به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم مینماید 
آالت و ادوات قمار نیز باستناد ماده ۲1۵ قانون مجازات اسالمی معدوم میگردد 
رای صادره غیابی بوده ودرظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم 

تجدیدنظر استان تهران است. م/الف ۲177
شماره بایگانی شعبه : 9۵090۶  

عظیمی – رئیس شعبه  103کیفری 2اسالمشهر 
 

دادنامه
پرونده کالسه 890998۲۲90۲00983  شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

رباط کریم تصمیم نهایی شماره 9۵0997۲۲90۲00۶۶9 
خواهان ها: 1. خانم فاطمه صفری  ۲. خانم شهناز بلوطی  با وکالت آقای ناصر 
– پ  میرداماد  بلوار  تهران-  نشانی  به  بازدار همگی  علی  آقای صفدر  و  هاشمی 

۲1۶ – برج نادر- طبقه چهارم – واحد 10 
3.خانم زهرا صفری 4. خانم بلقیس صفری ۵. خانم زهره صفری ۶. خانم مریم 
صفری همگی به نشانی تهران – شمیران- خیابان شریعتی – بعد از ظفر- کوچه 

احمدیه یکم- پ ۲ – طبقه اول- دست راست 
خواندگان: 1. آقای سعید میری ۲. آقای پرویز عباسی 3. آقای منصور فالح زاده 
رباط  نشانی  به  رباط کریم  اسناد  ثبت  اداره  المکان 4.  نشانی مجهول  به  همگی 

کریم – اداره ثبت 
خواسته: ابطال رای 

مبادرت  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  باتوجه  دادگاه  گردشکار: 
بصدور رای می نماید. 

رای دادگاه
مریم  و  زهره  و  زهرا  و  فاطمه  و  بلوطی  ها شهناز  خانم  دادخواست  در خصوص 
به  بازدار  علی  صفدر  و  هاشمی  ناصر  آقایان  وکالت  با  صفری  جملگی  بلقیس  و 
طرفیت آقایان 1. سعید میری ۲. پرویز عباسی 3. منصور فالح زاده 4. اداره ثبت 
ابطال رای شماره ۶98 مورخه  اسناد و امالک شهرستان رباط کریم به خواسته 
73/11/30 هیات حل اختالف رسیدگی به موضوع ماده 147 اصالحی قانون ثبت 
اسناد و امالک وابطال سند رسمی پالک شماره 110/47۵ مقوم به پنجاه و یک 
میلیون ریال دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جمله دادنامه 
شماره ۶99- 7۶/10/۲8 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم 
که حکایت از صدور حکم خلع ید و قلع و قمع اعیان واشجار احداثی توسط آقای 
مالکیت  از  حکایت  که  ثبتی  استعالم  پاسخ  به  باتوجه  و  دارد  زاده  فالح  منصور 
مرحوم آقای عباس صفری  )مورثه خواهانها( دارد و با توجه به نظریه کارشناسان 
همه در پرونده استنادی ۲18-88 و هر پرونده مطروحه که حکایت از این دارد که 
پالک 110/47۵ داخل در قطعه سوم تفکیکی متعلق به خواهانها قرار دارد و سهم 
زارعانه آقای منصور فالح زاده متفاوت از قطعه ادعای خواهانها می باشد و نطر به 
اینکه خواندگان در جلسات دادرسی حاضرنشده و دفاعی در مقابل خواسته ارایه 
ننمودند در ما نحن فیه خواسته خواهانها مقرون به صحت تشخیص به استناد ماده 
198 قانون آیین داد رسی مدنی و ماده 147 اصالحی قانون ثبت حکم به ابطال 
رای شماره ۶98 مورخه 73/11/30 هیات حل اختالف رسیدگی به موضوع ماده 
147 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک و نیز ابطال سند شماره ملک 110/47۵ 
ابطال ۲  و  است  دوم صادر شده  ردیف  بنام خوانده  که  ثبت ۵884۶  به شماره 
دانگ سند شماره 3۵1۲ مورخه 83/1۲/1۶ که به نام خوانده سعید میری صادر 
شده است و ابطال 4 دانگ سند شماره ۶00۵3 مورخه 91/7/۲3 که به نام خانم 
فاطمه بهرامپور بعد از طرح دعوی تنظیم شده است صادر واعالم می گردد رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می 

باشد. م / الف 1933 
عباسی دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در واکنش به 
ایران گفت:  گاز  برای قطع  ترکمنستان  تهدید 
استان های  در  بحران  آمدن  وجود  به  اجازه 

شمالی کشور را نخواهیم داد. 
حمیدرضا عراقی  با اعالم این مطلب در استان 
گلستان یادآور شد: ترکمنستان در دولت قبل 
مقداری طلب از ایران داشته است که هم اکنون 
ایران  گاز  قطع  به  تهدید  طلب،  این  دلیل  به 
می کند. وی افزود: به طور قطع با تالش هایی 
و کمک  با همراهی  و  است  انجام  در حال  که 
مردم، اجازه به وجود آمدن بحران در استان های 

شمالی کشور را نخواهیم داد.
از  گاز  قطع  صورت  در  ایران  داد:  ادامه  عراقی 
با  خود  کاری  ارتباطات  در  ترکمنستان  سوی 
این کشور بازنگری خواهد کرد و در نهایت ضرر 

نهایی را ترکمنستان خواهد کرد.
با  مذاکره  از  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
موضوع  این  حل  برای  ترکمنستان  مقام های 

خبر داد و گفت: امیدواریم ترکمنستان نسبت 
به اجرای کامل قرارداد و تفاهم هایی که داشته 

ایم، اهتمام ورزد.

عراقی تاکید کرد: این در حالی است که ما در 
سه سال گذشته، همه بدهی خود را پرداخته ایم 
و بقیه موارد باید به صورت کارشناسی بررسی و 

تصمیم گیری شود.
وی به تولید و مصرف 700 میلیون مترمکعب 
گاز در کشور اشاره کرد و گفت: از این میزان 
حدود سه درصد آن، یعنی 1۲ میلیون مترمکعب 
واردات از ترکمنستان است که خیلی قابل توجه 
نیست. عراقی گفت: اگر چه میزان واردات گاز از 
ترکمنستان ناچیز است اما بخشی از نیازهای ما 
را در شمال کشور تأمین می کند، هر چند که 
ما از این کشور، امکان دریافت بیشتر گاز راداریم 
و کماکان تالش می کنیم به صورت برد – برد 

ارتباط با این کشور را حفظ کنیم.
مدیرعامل  ایران،  گاز  ملی  شرکت  گزارش  به 
شرکت ملی گاز ایران در ادامه با بیان این که 
اکنون  گازرسانی،  جدید  های  پروژه  انجام  با 
بیش  به  کشور  انشعاب  و  انتقال  شبکه  طول 
افزود: ۶8  است،  رسیده  کیلومتر  هزار  از 300 
درصد روستاها از این نعمت خدادادی بهره مند 

هستند.

وزارت نفت در پی تهدید ترکمنستان به قطع گاز اعالم کرد: 

بـحرانی در کـار نـخواهد بـود

از  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  مدیرعامل 
 49۶ و  میلیارد   109 از  بیش  فرآورش 
پاالیشگاه های  در  گاز  مکعب  متر  میلیون 
پارس جنوبی در 9 ماه  شرکت مجتمع گاز 
امسال خبرداد و گفت: هم اکنون ۶3 درصد 
از گاز کشور از پاالیشگاه های پارس جنوبی 

تامین می شود.
مجتمع  این  این که  بیان  با  حسنی  مسعود 
تجربه  و  دانش  از  کوله باری  با  گازی  عظیم 
رشد  و  توسعه  چشم انداز  تحقق  برای 
گفت:  برمی دارد،  گام  کشور  اقتصادی 
این مجتمع در 9ماه  متخصصان و کارکنان 
49۶میلیون  و  109میلیارد  از  بیش  امسال 
متر مکعب گاز را از مخزن مشترک برداشت 

کرده اند. 
9ماه  در  گاز  فرآورش  رقم  این  افزود:  وی   
مشابه  مدت  به  نسبت   9۵ سال  نخست 
پارسال، ۲۲.7 درصد افزایش نشان می دهد.

با  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  مدیرعامل   
اشاره به این که هم اکنون ۶3 درصد از گاز 
کشور از پاالیشگاه های پارس جنوبی تأمین 
می شود، یادآور شد: از ابتدای امسال تا پایان 
میلیون   ۶10 و  میلیارد   87 از  بیش  آذرماه 
مجتمع  پاالیشگاه های  در  گاز  مکعب  متر 
گازی پارس جنوبی شیرین سازی شده است. 
 حسنی اعالم کرد: در 9 ماه نخست امسال 
گازی  میعانات  بشکه  میلیون   141 از  بیش 
پارس  پاالیشگاه های شرکت مجتمع گاز  در 
به  نسبت  رقم  این  که  شده  تولید  جنوبی 
داشته  رشد  درصد   1۶ پارسال  مشابه  مدت 

است. 
گازی  مجتمع  مهم  نقش  به  اشاره  با  وی   
جانبی  محصوالت  تولید  در  جنوبی  پارس 
افزود: از ابتدای سال تا پایان آذرماه بیش از 
تولید  این مجتمع  در  تن گوگرد  هزار   3۵۶

شده است. 

  63 درصد گاز مورد نیاز کشور از پاالیشگاه های 
پارس  جنوبی تامین می شود

حذف  با  ای  مصوبه  صدور  با  دولت  هیأت 
به  گاز  فروش  تعرفه  گاز،  پلکانی  فروش 
مشترکان خانگی و تجاری را در طول 8 ماه 
تعیین  تومان   1۵0 مترمکعبی  سال  نخست 

کرد. 
وزارت  به  مصوبه ای  ابالغ  با  دولت  هیأت 
نفت و شرکت ملی گاز ایران تغییرات جدید 
مشترکان  به  گاز  فروش  گذاری  قیمت  در 
ابالغ  عمده  غیر  صنایع  و  تجاری  خانگی، 

کرده است.
هیات   788۵۶ شماره  مصوبه  اساس  بر 
دولت در مورخه 11 آبان ماه 139۵ توسط 
تمام  به  ایران  گاز  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت ها و ادارات گازی استان ها و شهرهای 
طبیعی  گاز  قیمت  است،  شده  ابالغ  کشور 
صنایع  و  تجاری  خانگی،  مشترکان  برای 
غیرعمده در طول هشت ماهه نخست سال 
هر  ازای  به  ماه(  آبان  پایان  تا  )فروردین 

مترمکعب 1۵0 تومان محاسبه خواهد شد.
و  اول  فاز  اجرای  با  که  است  حالی  در  این 
دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها یک قیمت 
گذاری پلکانی برای فروش گاز به مشترکان 
خانگی و تجاری تدوین شده بود که مطابق 
با این فرمول قیمت گذاری مشترکان بسته 
پله های  در  طبیعی  گاز  مصرف  میزان  به 
با  و  گرفتند  می  قرار   10 تا  یک  مصرف 
افزایش مصرف گاز پله مصرفی و در نهایت 

هزینه گاز بهای هم افزایش پیدا می کرد.
طول  در  عمال  جدید  کار  و  ساز  اجرای  با 
کل  قیمت  متوسط  سال  نخست  ماه  هشت 
صورت  به  تجاری  و  خانگی  گاز  مشترکان 
محاسبه  تومان   1۵0 مترمکعبی  یکسان 

می شود.
این مصوبه  اینکه  به  توجه  با  دیگر  از سوی 

هیات دولت آبان ماه امسال به شرکت ملی 
ابالغ  استانی  گاز  شرکت های  و  ایران  گاز 
قیمت  محاسبه  التفاوت  به  ما  است،  شده 
شدن  اضافه  به  جدید  فرمول  و  پلکانی  گاز 
بندی به قبوض گاز مشترکان خانگی اعمال 

شده است.
برای  که  جدیدی  گاز  قبوض  در  رو  این  از 
دست  به  امسال  ماه  آبان  و  مهر  دوره 
بندی  در  است،  رسیده  خانگی  مشترکان 
از  بها  گاز  فروش  تعرفه  است:  شده  اعالم 
مترمکعبی  ماه  آبان   30 تا  ماه  مهر  سوم 

1۵0 تومان محاسبه می شود.
از سوی دیگر با توجه به باال رفتن بار مالی 
قبوض گاز در برخی از شهرها و استان های 
سردسیر کشور، اخیرا با موافقت بیژن زنگنه 
از شهرها فرمول جدید  وزیر نفت در برخی 
بازگشته  قبل  حالت  به  گاز  گذاری  قیمت 

است.
از سوی دیگر پیش بینی می شود از ابتدای 
هر  قیمت  امسال  ماه  اسفند  پایان  تا  آذر 
خانگی،  مشترکان  به  گاز  فروش  مترمکعب 
تجاری و صنایع غیر عمده همچون گذشته 
این  در  که  شود  محاسبه  پلکانی  صورت  به 
پله  مشترکان  به  گاز  فروش  نرخ  صورت 
به  گاز  فروش  نرخ  و  تومان   40 حدود  اول 
مشترکان پله دهم حدود 480 تومان خواهد 

بود.
ایران  یک مقام مسئول در شرکت ملی گاز 
که  است:  کرده  تاکید  مهر  با  گفتگو  در 
مصوبه فروش گاز 1۵0 تومانی در هشت ماه 
به  اقتصادی  شورای  در  ابتدا  امسال  نخست 
را  آن  دولت  هیات  و سپس  رسیده  تصویب 
به شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت ابالغ 

کرده است.

مصوبه دولت برای فروش گاز 150تومانی؛

حذف پلکانی فروش گاز در8ماه سال
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تولید پایدار در سایه تولید صادراتی

* صادق توکلی کورایم  
  کارشناس کشاورزی

تولید صادرات گرا و هدفمند موتور محرک رشد 
اقتصادی کشور است که در سایه آن افزایش 
می شود. امکان پذیر  کشور  در  پایدار  اشتغال 

تولید کاال برای صادرات سبب می شود تا عالوه 
و  تولیدی  واحد  آن  فعالیت  تداوم  تضمین  بر 

تولید پایدار، نیاز بازارهای داخلی تأمین شده و آن محصول در بازارهای 
خارجی هم ارائه شود.تولیدکنندگان باید برای حضور موفق در بازارهای 
جهانی، ضمن تالش برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی، 
سطح کیفی محصوالت را افزایش داده و ضمن نیازسنجی بازارهای 
خارجی متناسب با نیاز مشتریان تولید کنند.دولت باید با حمایت های 
بیشتر از این تولیدکنندگان و اولویت دادن اختصاص تسهیالت به این 
افراد، زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان در زمینه تولید صادراتی مهیا 
کرد. حال که اصرار بر صادرات از سوی تولیدکنندگان این محصول 
همچنان باقی است، تنها این سؤال باقی می ماند که با توجه به پایین 
به دلیل  بودن مصرف سرانه محصوالتی نظیر تخم مرغ در کشور که 
قیمت باالی آن است، با راه اندازی صادرات این محصول کمبود و یا 

افزایش قیمت، مصرف کننده داخل را تهدید نمی کند؟!
در این راستا، اتخاذ راهبردهای مناسب توسعه تجاری، گام مهمی در 
تحقق این هدف به شمار می رود که طی آن توجه به مهندسی صحیح 
نهاده ها )اعم از نیروی کار و سرمایه(، به ویژه نهاده های درگیر در ارتباط 
بخشی میان تولید و تجارت حائز اهمیت است. عالوه بر این، ایجاد 
کانال تولید صادرات، راهبرد دیگری است که در نتیجه آن می توان آثار 
گسترده و موثری بر حوزه های مختلف همچون تشویق رقابت ، کاهش 
افزایش  هزینه های تولید، بهبود کارآیی و کیفیت تولید محصوالت، 
بازدهی عوامل تولید  و بویژه افزایش اشتغال ایجاد کرد.تولید با محوریت 
صادرات، یکی از برنامه هایی است که در چشم انداز برنامه پنجم بر روی 
آن تأکیدات فراوانی شده است. تولیداتی که عالوه بر رفع نیاز داخل قادر 
به حضور در بازارهای تجاری نیز باشد.فضای نوین اقتصاد جهانی، انجام 
برنامه  ریزی های الزم برای ارائه تولیدات قابل رقابت در بازارهای جهانی 
را در صدر اولویت کشورها قرار داده است. در واقع، رونق تولید و افزایش 
اشتغال در گرو توجه به حضور در بازارهای جهانی است. تا زمانی که 
نباشد، صادرات  استانداردهای جهانی  با  مطابق  تولیدات صادرات گرا 
صورت نگرفته و به تبع آن تولید و اشتغال پایدار محقق نمی شود. این 

مهم نیز میسر نیست؛ مگر، با ایجاد وحدت رویه میان تولید و تجارت.
 

 کار و تعاون
فقط ۱.3 درصد از بودجه آموزش

 به فنی و حرفه ای می رسد
معاون وزیر کار از اختصاص 4000 میلیارد تومان اعتبار در بخش آموزش 
دولتی طی امسال خبر داد و گفت: تنها 1.3 درصد از کل بودجه آموزش به 
آموزشهای فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.محمد امین سازگارنژاد اظهار 
کرد: علیرغم آنکه مهارت می تواند ثروت آفرین باشد خروجی سیستم 
آموزشی ما نشان می دهد که آموزشهای دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار 
نیست و همان افراد دوباره به مراکز آموزش فنی و حرفه ای بر می گردند.

وی الزمه دستیابی به رشد اقتصادی را توانمندسازی مردم دانست و گفت: 
معتقدم این توانمندسازی باید از طریق آموزش صورت گیرد.سازگارنژاد 
با بیان اینکه از مجموع کل بودجه آموزش در کشور تنها 1.3 درصد آن 
به آموزشهای فنی و حرفه ای اختصاص می یابد، افزود: در سال 139۵ در 
بخش آموزش دولتی چهار هزار میلیارد تومان معادل 4۲0 میلیارد تومان 
هزینه شد که دانشگاه ها و آموزشگاه های آزاد را شامل نمی شود.معاون وزیر 
کار درباره لزوم توجه برنامه ششم به موضوع مهارت، تاکید کرد: در برنامه 

ششم توسعه باید پیوست آموزشی داشته باشیم.
 

 ثبت 2۰7 تعاونی جدید در آذرماه
تعداد ۲07 تعاونی در آذرماه ثبت شد که متوسط تعداد اعضای این تعاونی 
ها 40 نفر و فرصت شغلی مربوط به هر تعاونی  17 نفر است.بر اساس 
گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آذر ماه سال 
139۵، تعداد ۲07 تعاونی و یک اتحادیه به منظور انجام فعالیت های 
مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده اند.تعداد کل 
اعضاء تعاونی ها 8۲09 نفر و تعداد فرصت شغلی 3489 نفر و سرمایه اولیه 
حدود 4۲ میلیارد ریال است؛ متوسط تعداد اعضاء 40 نفر و فرصت شغلی 

مربوط به این تعاونی ها 17 نفر است.
 

 سکه و ارز
حباب افزایشی قیمت سکه و طال ترکید

رئیس اتحادیه طال و جواهر عنوان کرد که روند صعودی قیمت سکه و 
طال همزمان با کاهشی شدن نرخ ارز متوقف شده و قیمت ها در این بازار 

ازعصر روز چهارشنبه کاهشی شده است.
محمد کشتی آرای گفت: طی هفته های گذشته به صورت متوالی قیمت 
طال و سکه در بازارهای داخلی و جهانی از ثبات برخوردار بود و در هفته 
ای که گذشت قیمت جهانی طال حدود ۶ دالر افزایش پیدا کرد و در 
مجموع 4 دالر نوسان داشت.وی افزود: در بازار داخلی طی هفته گذشته 
تا عصر روز چهارشنبه - هشتم دیماه - قیمت داخلی طال و سکه به شدت 
صعودی شده بود و یک حباب مثبتی بر روی طال و سکه ایجاد شده بود 
اما از عصر چهارشنبه به بعد که نرخ ارز کاهشی شد، قیمت سکه نیز حدود 
۵0 هزار تومان در مدت ۲4 ساعت کاهش پیدا کرد.رئیس اتحادیه طال 
و جواهر ادامه داد: همچنین هر گرم طالی 18 عیار حدود ۲۵00 تومان 

کاهش قیمت پیدا کرد. 
درمجموع می توان گفت تا روز چهارشنبه قیمت ها در بازار سکه و طال 

روند صعودی داشت و از روز چهارشنبه این روند نزولی شد.
 کشاورزی 

افزایش مجدد قیمت گوشت قرمز در بازار
بررسی ها از بازار نشان می دهد که قیمت اقالم مختلف گوشت قرمز بین 
۵00 تا 1۵00 تومان با افزایش مجدد مواجه شده است.بررسی ها از بازار 
محصوالت پروتئنی نشان می دهد که قیمت انواع گوشت قرمز نسبت 
به هفته های گذشته با روند افزایشی همراه شده است. علی اصغر ملکی  
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندی  دراین باره به 
ایسنا گفته که در سال های گذشته که صادرات دام زنده سبک وجود 
نداشت چنین نوسانات و کمبودی را شاهد نبودیم و حتی طی ماه های 
گذشته که واردات گوشت قرمز از ارمنستان، گرجستان، داغستان و غیره 
صورت می گرفت وضعیت بازار گوشت قرمز متعادل تر بود اما اکنون با 
آمدن فصل سرما و بروز مشکل در ترانزیت گوشت قرمز، بازار داخلی نیز 

ملتهب تر شده است.
 

 آزمایشگاه تخصصی ارزیابی تراریخت نداریم
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که ۲ کشور متخاصم ایران 
یعنی آمریکا و کانادا تولید کننده اصلی محصوالت تراریخته هستند گفت: 
طی سالهای اخیر میلیون ها تن محصول تراریخته بدون ارزیابی مخاطرات 
وارد کشور شده است.علی محمد شاعری در واکنش به تصویب ممنوعیت 
واردات و مصرف محصوالت تراریخته به کشور در مجلس اظهار داشت:  
میلیونها تن محصوالت تراریخته بدون ارزیابی مخاطرات طی سالهای اخیر 
وارد کشور شده در حالی که مردم دنیا، در مصرف این کاالها با احتیاط 
کامل برخورد می کنند و حتی مصرف آن را ممنوع اعالم کرده اند که 
اکثر کشور های اروپایی، روسیه، ترکیه و عربستان  از جمله این کشور ها 

هستند.

مدیرعامل بورس کاالی ایران؛
آینده اختیار معامالت روشن است

مدیرعامل بورس کاالی ایران، آینده اختیار معامالت 
را در بازارهای مالی کشور، روشن و موفق ارزیابی 
معامالت  اگرچه  گفت:  نژاد،  سلطانی  کرد.حامد 
اختیار پیچیدگی های باالیی دارد ولی بورس کاالی 
ایران تجربه نزدیک به یک دهه معامالت مشتقه از 
نوع قراردادهای آتی را دارد که این امر خود باعث 
فعاالن  بین  در  ضمنی  فرهنگ سازی  و  آموزش 
این بازار شده است؛ از طرفی تجربه نسبتاً موفق 
در زمان کوتاهی که از معامالت اختیار در بورس 
کاالی ایران می گذرد، موید این مطلب است که 
آینده این معامالت در بورس کاالی ایران و بازارهای 
مالی موفق خواهد بود.وی افزود: آموزش گسترده از 
طریق ابزارهای متنوع آموزشی از جمله کالس های 
مستمر و روزانه آموزشی در بورس کاالی ایران، 
ایجاد محتوای آموزشی مناسب از جمله انیمیشن 
ها بروشورها و... کمک شایانی به فرهنگ سازی 
بازار کرده است و خواهد کرد. و آموزش فعاالن 
مدیرعامل بورس کاال در پاسخ به این سوال که نظر 
به کارکرد مهم مشتقات مالی بویژه اختیارات معامله 
و اینکه در حال حاضر امکان فروش استقراضی هم 
وجود ندارد، اختیارات معامله تا چه اندازه می تواند 
در بازار مالی ایران جایگاه خود را پیدا کند، گفت: 
در معامالت مشتقه کاالیی چنین محدودیتی وجود 
ندارد و شروع قابل قبول و غیر منتظره معامالت نیز 
نشان می دهد، که آینده روشنی برای این ابزار در 

آینده وجود دارد.
 

 در صورت تصویب طی یک ماه آینده؛
قیمت گذاری گندم بر اساس کیفیت

 از سال 96
پیشنهاد قیمت گذاری  نهایی  در صورت تصویب 
گندم بر اساس سه شاخص در نظر گرفته شده 
طی یک ماه آینده، از ابتدای سال 9۶ گندم های 
تولیدی بر اساس کیفیت و کالس طبقه بندی شده 
بخش  پیشنهاد  اساس  می شوند.بر  قیمت گذاری 
خصوصی در مورد قیمت گذاری گندم قرار بر این 
شده تا پس از بررسی این طرح، کمیته ای به منظور 
تدوین آیین نامه و دستورالعمل های الزم تشکیل 
ابتدای سال  از  نهایی  تصویب  و در صورت  شود 
آینده گندم بر اساس کیفیت و کالس طبقه بندی 
شده قیمت گذاری شود.گندم کاران استان گلستان 
خصوص  در  را  خود  پیشنهاد  درخواستی  طی 
قیمت گذاری گندم بر اساس کیفیت محصوالت 
حضور  با  طرح  این  و  کردند  ارائه  شده  تولید 
بازرگانی  اتاق  در  رییس جمهوری  معاون حقوقی 
مطرح شد.به گزارش ایسنا ،در صورت موافقت با 
طرح مذکور، گندم بر اساس سه شاخص گلوتن، 
پروتئین و اندیکس گلوتن قیمت گذاری می شود تا 
در کالس های مختلف به معرض فروش برسد.کاوه 
زرگران دبیرکل صنایع غذایی ضمن تایید این خبر، 
افزود: طبق توافق انجام شده با تشکیل کمیته ای در 
زمینه تدوین آیین نامه و دستورالعمل قیمت گذاری 
گندم بر اساس کیفیت طی یک ماه آینده پیشنهاد 
مذکور به منظور تصویب نهایی مورد بررسی قرار 
می گیرد تا از ابتدای سال آینده گندم بر اساس 

کیفیت قیمت گذاری شود.
 

بانک
توضیح بانک ملی ایران درمورد مناقصه 

خرید دستگاه های پولشمار 
 اخیرا در برخی رسانه ها ضمن اعالم اینکه بانک 
واردات  و  خرید  قصد  ای  مناقصه  در  ایران   ملی 
700 دستگاه اسکناس شمار خارجی را بر خالف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد که این بانک 
ضمن تکذیب این خبر تصریح کرد: موضوع مناقصه  
بانک ملی ایران خرید دستگاه های پول شمار ایرانی 
مذکور،  مناقصه  الزامی  شرایط  از  اساسا  و  است 
دارا بودن پروانه معتبر و مرتبط با تولید  دستگاه 

اسکناس شمار تولید داخل کشور است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، در اطالعیه روابط عمومی بانک ملی ایران 
آمده است: تمامی دستگاههای مورد استفاده این 

بانک از تولیدات داخلی است.
بر این اساس بانک ملی ایران به هیچ عنوان قصد 
خرید دستگاه خارجی را ندارد و موضوع مناقصه 
خرید دستگاه پولشمار تولید داخل بوده و صرفا با 
توجه به اهمیت قطعه استارت و توقف این دستگاه 
ها )که تولید داخلی ندارد و مورد تایید کارشناسان 
قوه قضاییه بوده و در مناقصه های سایر بانک ها 
نیز دارای سابقه می باشد(  در مناقصه اشاره شده 
به وضوح ذکرشده است. روابط عمومی بانک ملی 
ایران تاکید کرده است که رسانه های منتقد این 
مناقصه »قطعه« مورد نظر را با » کاال »اشتباه تصور 
کرده اند. که از هزاران قطعه این دستگاه ها، صرفا 3 
قطعه مربوط به این موضوع می تواند خارجی باشد 
و سهم امتیاز آنها از مجموع امتیازات فنی مورد 
ارزیابی 3 تا 7 درصد میباشد. بانک ملی ایران نه در 
این موضوع بلکه در کالن فعالیت های خود نشان 
داده که حمایت از تولید داخل و توسعه کشور را 
محور فعالیت های خود قرار داده که گواه آن نیز 
حجم عظیم تسهیالت پرداختی این بانک به بخش 

های مختلف اقتصادی کشور است. 
مسکن

دهکهای پایین کمک اجاره مسکن می گیرند
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در قالب 
برنامه مسکن اجتماعی به چهار دهک کم درآمد در 
شهرهای کمتر از ۵00 هزار نفر و باالتر از ۵00 هزار 
نفر به ترتیب ماهیانه ۲00 و 400 هزار تومان کمک 
بالعوض پرداخت می شود.جواد حق شناس به ایسنا 
برنامه  دو  جامع مسکن«  قالب »طرح  :در  گفت 
حمایتی و اجتماعی در نظر گرفته شده که در برنامه 
اجتماعی، روش هایی غیر از ساخت پیش بینی شده 
است. بدین ترتیب اگر کسی بخواهد از واحدهای 
در  باشد  شرایط  دارای  و  کند  استفاده  اجاری 
شهرهای کمتراز ۵00 هزار نفر ۲00 هزار تومان 
و شهرهای باالی ۵00 هزار نفر 400 هزار تومان 
در ماه بن اجاره دریافت خواهد کرد. این رقم نیز از 
ارقام تامین هزینه های مسکن مرکز آمار استخراج 
شده که متوسط پرداختی اجاره بها به چهار دهک 

پایین جامعه را تعیین کرده است.

یادداشت خبر

صدور  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  آمار 
بهار  مناطق شهری طی  پروانه های ساختمانی 
کرده،  طی  را  شدیدی  کاهشی  روند  امسال 
تعداد  بزرگ  شهرهای  و  تهران  در  به  طوریکه 
صدور این پروانه های در سه ماه اول سال جاری 
نسبت به بهار پارسال به ترتیب ۲1 و 1۵ درصد 
مرکزی  بانک  آمار  است.مطابق  یافته  کاهش 
سال گذشته تعداد پروانه های صادر شده در کل 
مناطق شهری نسبت به سال 93 با رشد منفی 
پروانه   ۵00 و  هزار    101 به  درصدی   13.4
بزرگ  در شهرهای  اساس  این  یافت.بر  کاهش 
با رشد منفی 10.7 درصدی در مقایسه با سال 
پروانه ساختمانی  و ۲00  بر ۲7 هزار  بالغ   93
صادر شده است. در تهران نیز با کاهش ۲0.۵ 
درصدی، تعداد پروانه های ساختمانی به 8 هزار 
و 100 فقره کاهش یافته است. در سایر مناطق 
شهری نیز طی سال 94 بالغ بر ۶۶ هزار و ۲00 
پروانه ساختمانی صادر شد.این در حالی است 
صدور  کاهشی  روند  جاری  سال  بهار  در  که 
شهرهای  تهران،  برای  ساختمانی  پروانه های 
بزرگ، سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری 
به تاسی از رکود بازار مسکن روند کاهشی داشته 
بانک مرکزی نشان می دهد در سه  آمار  است. 
ماه اول امسال تنها 1800 پروانه ساختمانی در 
تهران صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۲1.4 درصد کاهش یافته است. در 
بهار 94 و 93 به ترتیب ۲300 و ۲400 پروانه 
ساختمانی در تهران صادر شده بود.در شهرهای 
سال  بهار  با  مقایسه  در  کاهش  میزان  بزرگ 
پروانه های  تعداد  و  بوده  درصد   1۵.1 گذشته 
ساختمانی به رقم ۶۵00 فقره رسیده است. در 
بهار 94 تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده 
بهار  در  و  بود  فقره  بزرگ 7700  در شهرهای 
93 این رقم 8900 فقره بوده است.میزان صدور 
شهری  مناطق  سایر  در  ساختمانی  پروانه های 
طی بهار امسال 19 هزار و ۲00 فقره بوده که 
درصد   1۲.۶ گذشته  سال  بهار  با  مقایسه  در 
تعداد  است.  یافته  کاهش   )100 و  هزار   17(
پروانه های ساختمانی صادر شده در این مناطق 
طی زمستان سال 93 بالغ بر ۲4 هزار فقره بوده 
است.به گزارش تسنیم ،در کل مناطق شهری 
نیز طی بهار امسال ۲7 هزار و ۵00 فقره پورانه 
ساختمانی صادر شده است. این رقم در مقایسه 
 1.8 کاهش  از  حاکی  پارسال  مشابه  مدت  با 
هزار   ۲7 گذشته  سال  بهار  در  دارد.  درصدی 
مناطق شهری صادر  در کل  پروانه ساختمانی 
شده بود و این رقم در زمستان 93 نیز با کاهش 
پاییز همان سال  با  مقایسه  ۲3.3 درصدی در 

بود. یافته  کاهش  فقره   300 و  هزار   3۵ به 
همچنین کل سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
بدون  مناطق شهری  ساختمان های جدید کل 
احتساب ارزش زمین طی بهار امسال 1۵1 هزار 
میلیارد ریال بوده که نسبت به بهار سال 94 بالغ 
بر ۲3.۶ درصد کاهش یافته است.سرمایه گذاری 
این بخش در ساختمان های شروع شده تهران 
طی بهار امسال با ماهش 17.4 درصدی نسبت 
بهار سال گذشته به 39 هزار میلیارد ریال  به 
ساختمان های  در  سرمایه گذاری  رسید.میزان 
 1۵.7 کاهش  با  امسال  بهار  طی  نیمه تمام 
و  ریال  میلیارد   300 و  هزار   90 به  درصدی 
در ساختمان های تکمیل شده با کاهش 49.8 
درصدی )نسبت به بهار 94( به ۲1 هزار و 900 

میلیارد ریال رسیده است.
تولید مسکن دیگر به صرفه نیست

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با انتقاد 
شکستن  برای  راه  وزیر  وعده  تحقق  عدم  از 
انحصار بانک مسکن، گفت: با توجه به رکود بازار 

باالی 18 درصد  با سود  و همچنین تسهیالت 
اقتصادی  صرفه  مسکن  ساز  و  ساخت  دیگر 
با بیان این که ساخت  ندارد.فرشید پورحاجت 
و ساز مسکن همچنان در رکود به سر می برد 
درباره تسهیالت ساخت اظهار کرد:  واقعیت این 
است راهی غیر از استفاده از وام بانک مسکن 
این  از  غیر  چون  نداریم،  ساز  و  ساخت  برای 
وجود  عمال  مالی  منابع  تامین  برای  سیستمی 
در  مسکن  بانک  یک  کرد:  تصریح  ندارد.وی 
کشور داریم که هیچ رقیبی ندارد، در واقع برای 
و  بهبود وضعیت ساخت  راستای  بانک در  این 

ساز رقیبی ایجاد نکرده ایم.
وی با بیان این که دولت هیچ سیاستی در این 
درصدی   18 سود  از  ندارد  و  نداشته  زمینه 
تسهیالت بانک مسکن انتقاد کرد و افزود: چرا 
 8 زیر  به  تورم  نرخ  می کند  اعالم  دولت  وقتی 
باید  کننده  تولید  است،  یافته  کاهش  درصد 
تسهیالت را با نرخ باالی 18 درصدی دریافت 
کند.دبیر کانون سراسری انبوه سازان به تسنیم 

واقعیت  اما  ایراد اساسی است  این یک    : گفت 
باید مسائل حوزه  آن است که در حال حاضر 
تولید را فراتر از تسهیالت بانکی نگاه کنیم، به 
عبارتی هم اکنون فعالیت در حوزه ساخت و ساز 
آن  برای  باید  و  ندارد  اقتصادی  صرفه  مسکن 
چاره اندیشی کرد.پورحاجت یادآور شد: شرایط 
رکود در این بخش به نحوی است که سازندگان 
رغبتی به تولید ندارند و آنهایی هم وارد شده اند 
البته  که  هستند  خوب  روزهای  انتظار  چشم 

شرایط کنونی برخالف انتظارات است.
ایران یازدهمین کشور دنیا در ساخت

 بناهای بلند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به رشد بیش از 70 درصدی جمعیت 
سازدهمین  ایران  گفت:  ایران،   در  شهرنشین 
کشور دنیا در ساخت بناهای بلند است. حامد 
استادان،  هم اندیشی  نشست  در  مظاهریان 
ساختمان  صنایع  حوزه  صاحبان  و  مدیران 
درباره برگزاری سومین کنفرانس بناهای بلند، 
اظهار داشت:پیش بینی ها حاکی است که در این 
از فعاالن صنعت  از یکهزار نفر  کنفرانس بیش 
ساخت و ساز کشور، متخصصان و حرفه مندان 
شرکت کننده  تعداد  این  که  کنند  پیدا  حضور 
در  را  تعیین کننده  نقشی  می توانند  متخصص 
این کنفرانس  اهدافی که  برگزاری کنفرانس و 
به دنبال آن است ترسیم کنند و مسیر پیِش رو 
با  نمایند.مظاهریان  آسان تر  آیندگان  برای  را 
اشاره به اینکه ایران در مقام یازدهمین کشور 
در ساخت بناهای بلند در کل دنیاست، افزود: 
معاصر  شهرهای  امروز  واقعیت  بلند  بناهای 
هستند که به دلیل استفاده حداکثری از زمین 
و منابع و تاسیسات به عنوان یک راهکار حل 
و  کارشناسان  روی  پیش  شهری  مشکالت 
دست اندرکاران  عین حال،  در  و  صاحبنظران 
آمارهای  گفت:  دارد.مظاهریان  قرار  ارشد 
بین المللی نشان می دهند که بیش از ۵0 درصد 
آمارها  این  و  هستند  دنیا، شهرنشین  جمعیت 
است.  رسیده  درصد   70 از  بیش  به  ایران  در 
هبیتات 3 که در ماه های گذشته در اکوادور با 
حضور وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده 
شد،  برگزار  دنیا  کشورهای  سایر  و  ایران 
پیامدهای روشنی داشت که با بندهای مختلفی 
که تمامی کشورهای دنیا بر روی آن به جمع 
و  شهرنشین  جمعیت  دورنمای  رسیدند  بندی 
ترسیم  آتی  سال   ۲0 برای  را  آینده  شهرهای 
کرد و ایران نیز به آنها پایبندی نشان می دهد و 
موارد متعدد آن را در دستور کار شهرهای خود 

قرار خواهد داد.

افت 21 درصدی صدور پروانه  ساختمانی در تهران؛

زلزله رکود ساخت و ساز را ویران کرد

بر  دارو،  و  و رئیس سازمان غذا  وزیر   معاون 
از محصوالت  ترانس  حذف کامل چربی های 
غذایی تاکید کرد و گفت: حذف روغن پالم از 
محصوالت لبنی سبب کاهش مصرف لبنیات 

پرچرب شده است.
از  این مطلب که دنیا  بیان  با  رسول دیناروند 
با سه  جمله کشور ما در حوزه  غذا و تغذیه 
اول  چالش  گفت:  است،  مواجه  اصلی  چالش 
فقر غذایی و سوء تغذیه است، بطوریکه بیش 
وجود  جهان  در  گرسنه  نفر  میلیون   800 از 

دارد و در ایران هم متاسفانه هنوز در حدود 4 
میلیون نفر کمتر از نیاز غذا دریافت می کنند. 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  در  به خصوص 
یکی از چالش های اساسی ما فقر غذایی و سوء 

تغذیه است که باید برای حل آن تالش شود. 
وی، شایع ترین مشکالت تغذیه ای در کشور 
را دریافت ۲۵ درصد کالری اضافی و مصرف 
بیش از معمول غذا دانست و گفت: همین امر 
شده  کشور  در  چاقی  و  وزن  افزایش  سبب 

است.

ماهه  سه  در  کشور  بین المللی  ارزی  ذخایر 
نخست امسال بیش از ۶ میلیارد دالر کاهش 
افت  با  جاری کشور  تراز حساب های  و  یافت 
حدود 4 میلیارد دالری مواجه شد. جدیدترین 
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان 
می دهد ذخایر بین المللی کشور در سه ماهه 
کاهش  دالر  میلیارد   ۶.171 جاری  سال  اول 
سال  در  که  است  حالی  در  است.این  داشته 
دالر  میلیارد   ۲.۲33 کشور  ارزی  ذخایر   94
افزایش یافته بود.بر اساس این گزارش بدهی 

خارجی کشور نیز در سه ماهه نخست امسال 
9۵ میلیون دالر رشد داشته است و از 7.47۶ 
 7.۵71 به   94 سال  پایان  در  دالر  میلیارد 
میلیارد دالر در پایان سه ماهه امسال رسیده 
است.تراز حساب های جاری کشور نیز با افت 
است.  شده  مواجه  دالری  میلیارد   4 حدود 
پایان سال  تراز حساب های جاری کشور در 
94 بالغ بر 9.01۶ میلیارد دالر گزارش شده 
بود که این رقم در پایان سه ماهه امسال به 

۵.۲31 میلیارد دالر کاهش یافته است.

ذخایر ارزی کشور 6 میلیارد دالر آب رفتفقر غذایی4میلیون ایرانی

نیروهای ساختمانی در حال فرار هستند
رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با اشاره به روند هجوم کاردان های ساختمانی 
به سوی دانشگاه ها برای گرفت مدرک مهندسی گفت: صنعت ساختمان تا کمتر از پنج سال آینده 
تمام نیروهای فنی خود را که آستین باال می زنند و کار می کنند از دست می دهد.مهدی موذن 
به ایسنا گفت : قانون می گوید هر مهندس ساختمان باید سه نفر کاردان فنی در اختیار داشته 
باشد اما االن تناسب به طرز عجیبی برعکس شده و به ازای یک کاردان، هفت مهندس وجود 
اعضای  اختیار دارد و  نیرو در  آمار ثبت شده سازمان نظام مهندسی 400 هزار  بر اساس  دارد. 
سازمان نظام کاردانی فقط ۶0 هزار نفر هستند؛   زیرا به دلیل نبود کار برای کاردان ها همه به 
سمت دانشگاه ها برای گرفتن مدرک مهندسی هجوم برده و دست کشور از نیروی انسانی کاربلد 
خالی شده است.وی افزود: وقتی فردی مدرک مهندسی می گیرد توقعش باال می رود و دیگر کف 
کارگاه کار نمی کند. این مشکل حادی است که صنعت ساختمان را تهدید می کند و ما به خاطر 
وظیفه ی سازمانی که بر عهده داریم به تمام مسوولین هشدار داده و می دهیم اما توجهی نمی شود.

خرداد  در  مرکزی،  بانک  گزارش  اساس  بر 
امسال نسبت به پایان سال قبل نقدینگی 4.۲ 
میلیارد  هزار   10۵9 به  و  داشته  رشد  درصد 

تومان رسیده است.
جدیدترین گزارش  بانک مرکزی از نماگرهای 
اقتصادی سه ماهه نخست سال حکایت از آن 
دارد که درآمدهای دولت در این دوره ۲11.۲ 
هزینه ای  پرداخت های  ریال،  میلیارد  هزار 
3۶8.8 هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های 
تملک  و  ریال  میلیارد  هزار   44.3 سرمایه ای 
ریال  میلیارد  هزار  دارایی های سرمایه ای 1.4 
و سرمایه ای  عملیاتی  تراز  است. کسری  بوده 
نیز به 1۶0.4 هزار میلیارد ریال رسیده است.

پولی  بخش  متغیرهای  درباره  گزارش  این 
قبل  سال  پایان  به  نسبت  امسال  خرداد  در 
پول  درصد،   4.۲ نقدینگی  که  میدهد  نشان 

0.۲- درصد و شبه پول 4.8 درصد رشد داشته 
سپرده های  همچنین،  مدت  این  در  است. 
روبرو  افزایش  درصد   4.9 با  غیردولتی  بخش 
خرداد  پایان  در  نقدینگی  حجم  است.  بوده 
است. رسیده  ریال  میلیارد  هزار   10۵9۵ به 
همچنین نماگرهای اقتصادی فصل بهار نشان 
می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 
3 درصد و بدون نفت ۲.8 درصد بوده است. 
قیمت  به  داخلی  ناخالص  تولید  میان  این  در 
پایه 10 میلیون و 807 هزار و 477 میلیارد 

ریال بوده است.
در  کشور  جمعیت  گزارش،   این  ادامه  در 
می شود  اعالم  نفر  میلیون   79.7 بهار،  فصل 
و  شهری  نفر  میلیون   ۵8.۲ تعداد  این  از  که 
این  در  هستند.  روستایی  نفر  میلیون   ۲1.4
تراکم  و  درصد   1.۲ جمعیت  رشد  نرخ  میان 

جمعیت، 48.3 نفر در هر کیلومتر مربع بوده 
سال  اول  ماهه  سه  در  فعال  است.جمعیت 
جاری ۲۵.8 میلیون نفر و نرخ بیکاری 1۲.۲ 
نرخ  گزارش  این  اساس  بر  است.  بوده  درصد 
در  درصد،   13.7 شهری  جمعیت  در  بیکاری 

زنان  میان  در  درصد،   8.3 روستایی  جمعیت 
درصد   10.3 مردان  میان  در  و  درصد   ۲0.3
بوده است. نرخ بیکاری جوانان 1۵ تا ۲9 ساله 
معادل ۲4.9 درصد و نرخ بیکاری جوانان 1۵ 

تا ۲4 ساله نیز ۲7.8 درصد بوده است.

در سالی که رأی دهندگان پوپولیست توازن 
زدند،  هم  بر  آمریکا  و  اروپا  در  را  قدرت 
میلیارد دالر  افراد جهان ۲37  ثروتمندترین 

ثروتمندتر شدند.
آمار  با  که   ۲01۶ سال  شاخص ها،  براساس 
آغاز  چین  سوی  از  کننده  ناامید  اقتصادی 
از  خروج  به  انگلیس  مردم  رأی  با  شد، 
پیروزی  با  و  رسید  میانه  به  اروپا  اتحادیه 
خاتمه  آمریکا  انتخابات  در  ترامپ  دونالد 
ثروت  توجه  قابل  افزایش  شاهد  یافت، 

ثروتمندان جهان بود.
وارن  به  متعلق  ثروت  افزایش  بیشترین   
ترامپ  دونالد  پیروزی  از  پس  که  بود  بافت 
انتخابات آمریکا از طریق شرکت سرمایه  در 
 11.8 هاتاوی  برکشایر  یعنی  گذاری اش 
این  افزود.  خود  دارایی  به  دالر  میلیارد 
سرمایه گذار آمریکایی ۲ روز پس از انتخاب 
ترامپ بار دیگر جایگاه خود به عنوان دومین 

فرد ثروتمند جهان را بازیافت.
با 19 درصد رشد  بافت در مجموع  دارایی   
همچنین  رسید.  دالر  میلیارد   74.1 به 
متعلق  فردی  دارایی های  افزایش  بیشترین 
به آمریکایی ها بود که 4 نفر از ۵ ثروتمندی 
که بیشترین سود را در سال ۲01۶ کرده اند 

آمریکایی بوده اند.
افراد  ثروتمندترین  گزارش؛  این  براساس 
ترامپ  پیروزی  مخالف  زیادی  تا حد  آمریکا 
اینکه  جمله  از  بودند،  آمریکا  انتخابات  در 
مارک کوبان مالک داالس ماوریکس در ماه 
می به رسانه ها گفته بود در صورت پیروزی 
درصد   ۲0 تا  بورس  شاخص های  ترامپ 

سقوط خواهند کرد.
از  بافت  جمله  از  آمریکایی  میلیاردرهای   
بودند.  کلینتون  هیالری  سرسخت  حامیان 
اما پیروزی ترامپ موجب شده تا 77 میلیارد 

دالر به حجم دارایی آنها اضافه شود.

در سال 2016 رخ داد؛

ثروتمندترین چهره های جهان 237 میلیارد دالر
 به مال شان افزودند

جشنواره  دومین  در  مشارکت  مهلت 
بانکداري  صنعت  »نقد  رسانه اي  تخصصي 
تمدید  اقتصادنوین«  بانک  محوریت  با   -
خبرنگاران،  استقبال  به  توجه  با  شد 
مباحث  نظران  صاحب  و  تحلیل گران 
جشنواره  دومین  در  مشارکت  از  بانکي 
بانکداري  صنعت  »نقد  رسانه اي  تخصصي 
مهلت  اقتصادنوین«،  بانک  محوریت  با   -
آثار  ارسال  و  جشنواره  این  در  شرکت 

تمدید شد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، 
بر این اساس دومین جشنواره نقد صنعت 
اقتصادنوین  بانک  محوریت  با   - بانکداري 
با حمایت بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
جاري  سال  ماه  خرداد  اول  از  که  ایران 
خواهد  ادامه  ماه  دي  پایان  تا  شده  آغاز 
این  در  به مشارکت  و عالقه مندان  داشت 

آثار  ارسال  براي  فوق  زمان  تا  جشنواره 
فرصت دارند. 

»نقد  رسانه اي  تخصصي  جشنواره  دومین 
بانک  محوریت  با   - بانکداري  صنعت 
رسانه اي  گروه  سه  در  اقتصادنوین«، 
)روزنامه ها،  مکتوب  رسانه هاي  شامل 
غیر  و  اقتصادي  مجالت  و  هفته نامه ها 
)سایت ها،  مجازي  رسانه هاي  اقتصادي(، 
خبرگزاري ها و وب سایت هاي تخصصي( و 
رسانه هاي دیداري و شنیداري )تلویزیون 

و رادیو( برگزار مي شود.
حایز  گروه ها،  این  در  شده  منتشر  آثار   
بود  خواهد  جشنواره  در  حضور  شرایط 
آثار  جشنواره،  دومین  در  اینکه  ضمن 
موضوعات  با  مرتبط  کاریکاتور  و  طراحي 
خواهد  داوري  و  پذیرفته  نیز  شش گانه 

شد.

تمدید مهلت شرکت در دومین جشنواره رسانه اي 

بانک اقتصادنوین

بانک مرکزی برای سه ماهه اول امسال اعالم کرد:

رشد نقدینگی 4/2 درصدی!
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و شهرسازی  راه  وزارت  و ساختمان  معاون مسکن 
اظهار داشت: براساس این طرح تمام ساختمان های 
در دست ساخت موظفند تا مبحث 19 مقررات ملی 

ساختمان را در حوزه انرژی اجرایی کنند
 HSE به گزارش کمیته اطالع رسانی کنفرانس ملی
در  ماه  دی  پنجم  یکشنبه  روز  مظاهریان  حامد   ،
زیست  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  ملی«  کنفرانس 
در صنعت ساختمان« که همزمان با سالروز زلزله بم 
برگزار شد اضافه کرد : در این طرح ،ساختمان ها 
همانند لوازم خانگی موظف به دریافت برچسب انرژی 
می شوند و مهندسان نیز در این ارتباط آموزش های 
الزم را برای برچسب گذاری در سطح کشور فرا می 

گیرند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که طرح اصالح 
دولت  در  ساختمانی  واحدهای  در  انرژی  مصرف 

مصوب و تا پایان سال جاری ابالغ می شود.
مظاهریان افزود : با ابالغ این طرح ساختمان های 
2سال  مدت  در  تا  موظفند  اول  مرحله  در  دولتی 
نسبت به دریافت برچسب انرژی اقدام کنند و حداقل 
در یک پروسه زمانی پنج ساله نیز باید این طرح را 

به طور کامل در ساختمان های دولتی اجرا کنند.
وی اضافه کرد : ساختمان های دولتی که در این 
الگوی  اصالح  و  برچسب  دریافت  به  نسبت  مدت 
مصرف انرژی در ادارات خود تاخیر داشته باشند تا 2 

برابر هزینه مصرف انرژی جریمه می شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت که دریافت برچسب 
دست  در  ساختمانی  واحدهای  تمام  برای  انرژی 

احداث از سال آینده اجباری می شود.
مظاهریان اظهارداشت : برای ساختمان های ساخته 
هنگام  در  انرژی  برچسب  داشتن  نیز  فعلی  شده 
خرید و فروش الزامی می شود و خریدران می توانند 
متناسب با برچسب انرژی ساختمان مورد نظرشان را 

خریداری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی دلیل ورود دولت برای 
اصالح مصرف انرژی در کشور را باال رفتن مصرف 
میزان  اکنون  هم  گفت  و  دانست  ایران  در  انرژی 
میانگین جهانی  در کشور چهاربرابر  انرژی  مصرف 
است و این روند تولید ناخالص ملی کشور را مورد 

تهدید قرار داده است.
وی باال بودن جمعیت شهرنشینی کشور نسبت به 
میانگین کشوری را دلیل دیگری برای اجرایی شدن 
اصالح مصرف انرژی در ساختمان ها دانست و افزود 
: هم اکنون 72 درصد از جمعیت ایران در شهرها 
سکونت دارند که این میانگین جمعیت شهری در 

جهان حدود 54 درصد است.
80 درصد حوادث کار ساختمانی به دلیل خطاهای 

انسانی است
حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه این مراسم 
در  کار  از  ناشی  حوادث  درصد   80 داشت:  اظهار 
حوزه ساختمان به دلیل خطاهای انسانی است که 
از حوادث  برآوردهای سازمان جهانی 98 درصد  با 

ساختمانی قابل پیشگیری است. 
وی با اعالم اینکه باید در تخصصی کردن فعالیت های 
ساختمان اقدام کنیم، افزود: فعالیت های ساخت و 
ساز باید توسط افرادی انجام شود که دارای صالحیت 

باشد.
مانی فر با بیان اینکه شعار اول ایمنی و بعد کار تنها 
کاربردی  قابلیت  و  در محیط ها خودنمائی می کند 
ندارد، یادآور شد به صورت عملیاتی اعتقادی به این 

جمله در محیط های کاری وجود ندارد.
در  حوادث  درصد   80 شد:  یادآور  مسئول  این 
و  است  انسانی  خطاهای  دلیل  به  ساختمان  حوزه 
از حوادث  برآوردهای سازمان جهانی 98 درصد  با 

ساختمانی قابل پیشگیری است.
مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان وزارت 
گذاری  سرمایه  کرد:  نشان  خاطر  شهرسازی  و  راه 
بازده  برابر  در حوزه مربوط به تجهیزات سه و نیم 
اقتصادی را متوجه کشور می کند به این دلیل که 
حاضر  حال  در  جامعه  سرانه  از  درصد   15 تا   10
صرف هزینه های بی احتیاطی در بخش ساخت و 

ساز می شود.
وی با اعالم اینکه مقررات ملی ساختمان تالش دارد 
که ساختمان ایمن در اختیار استفاده کنندگان قرار 
گیرد، افزود: با رعایت مسائل ایمنی توسعه پایدار در 

کشور ایجاد می شود.
کاهش 21درصدی آمار حوادث منجر به فوت در 

کارگاه های ساختمانی
و  کار  تعاون،  وزارت  کار  بازرسی  مدیرکل 
رفاه اجتماعی اظهار داشت: در سال گذشته 
با افزایش میزان نظارت بر ساخت و ساز و 
رعایت ایمنی ، حوادث کارگری در واحدهای 

ساختمانی 21 درصد کاهش یافت.
محمد اصابتی افزود: با ارتقا فرهنگ ایمنی 
کار و آموزش و رعایت درست مقررات ایمنی 
، بهداشت و محیط زیست می توان همچنان 

این حوادث را در کشور کاهش داد.
وی گفت : 37 درصد از حوادث کارگری در 
کشور مربوط به واحدهای ساختمانی است 
اول را در کشور به خود  این بخش رتبه  و 

اختصاص داده است.
وی اظهار داشت:روزانه چهار کارگر ساختمانی 
در کشور به صورت مستقیم بر اثر حوادث 

ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.
کارگر   24 تا   20 روزانه  همچنین   : افزود 
اثر بیماری های ناشی از  ساختمانی نیز بر 

کار جان می بازند .
بر  افزون  گذشته  در سال  تنها   : گفت  وی 
یک هزار و 400 نفر از کارگران ساختمانی 

در حوادث ناشی از کار جان باختند و آمار سال 93 
هم حدود یک هزار و 800 نفر بود.

اصابتی افزود : از سال 89 تا سال 94 در یک پروسه 
زمانی پنج ساله حدود 10 هزار کارگر ساختمانی در 

حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
تعاون خسارت ساالنه  وزارت  کار  بازرسی  مدیرکل 
بودجه  با  برابر  را  کشور  در  کار  حوادث  از  ناشی 

هدفمندی یارانه ها اعالم کرد.
اصابتی ضعف فرهنگ ایمنی ، کمبود کارگران ماهر 
ساختمانی ، فقدان تفکر سیستمی و نبود آموزش را 
از مهم ترین عوامل افزایش حوادث ناشی از کار در 

کشور برشمرد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون ضعف قانونی برای 
برخورد با متخلفان و پائین بودن جرایم تخلفات را هم 

از دیگر دالیل افزایش حوادث کار در ایران دانست.
وقوع700 حادثه کار منجر به فوت و صدمه در 

سال94
 استاندار مازندران نیز در مراسم افتتاحیه کنفرانس 
HSE با تاکید بر ضرورت کاهش حوادث کار عنوان 
کرد : در سال94 شاهد 700 مورد سانحه منجر به 
فوت و صدمه در استان در صنعت ساختمان بودیم .

 ربیع فالح افزود : ساالنه برای 6 میلیون متر مربع 
ساخت و ساز در این استان به ارزش 6 هزار میلیارد 

تومان پروانه صادر می شود .
در  این که  به  توجه  با  که  مازندران گفت  استاندار 
مجموع ساالنه یکصد میلیون متر مربع پروانه ساخت 
و ساز در کشور صادر می شود ، مازندران با این آمار 

از استان های پر ساخت و ساز کشور است .
در  ساز  و  ساخت  و  پروانه  صدور  باالی  آمار  وی 
مازندران را بیانگر اهمیت این صنعت در ارتقا ، پویایی 
و تحول اقتصاد جامعه دانست و اظهار داشت : دغدغه 
، کاهش خسارت و  اصلی ما در صنعت ساختمان 

تلفات انسانی است .
گذشته  متاسفانه سسال   : گفت  مازندران  استاندار 
شاهد 700 مورد سانحه منجر به فوت و صدمه در 
استان در صنعت ساختمان بودیم که باید به سمت 

کاهش این آمار حرکت کنیم .
وی ظرفیت های جامعه مهندسی ساختمان در کشور 
را باال ارزیابی کرد و افزود : سازمان نظام مهندسی 
ساختمان مازندران با بهره مندی از توان 33 هزار 
نفر عضو می تواند با برگزاری کنفرانس های مختلف 
در سطح ملی و استانی و آموزش و فرهنگ سازی در 
جامعه ، فصل جدیدی از ساخت سازهای اصولی را 

در کشور پایه گذاری کند.
نماینده عالی دولت در مازندران ، ایمنی را نخستین 
بویژه  استان  مسئوالن  مجموعه  مطالبه  و  انتظار 
استانداری دانست و تاکید کرد : فرهنگ سازی در 
زمینه پدافند غیر عامل هم انتظار دیگری است که 
در صنعت ساختمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

کنفرانس ملی HSE آغاز برنامه های دبیرخانه 
مبحث دوازده

مازندران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  رئیس 
در  دوازدهم  مبحث  دبیرخانه  استقرار  به  اشاره  با 
ملی  کنفرانس  برگزاری  داشت:  اظهار  مازندران 
برنامه های دبیرخانه مبحث دوازدهم  آغاز   HSE

مقررات ملی است.
مهران فرصت در مراسم افتتاحیه کنفرانس ملی در 
محمودآباد با تاکید بر اهمیت استان مازندران اظهار 
کرد: مازندران با وجود  33 هزار مهندس و  نحوه 
پراکندگی اعضا در شهرها و ترکیب در رشته های 

مختلف ،شرایط ویژه ای را دارا می باشد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با 
اشاره به ویرایش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 
اظهار داشت: بومی سازی ساخت و ساز در استان با 
توجه به شرایط زیست محیطی از اهمیت بسزایی 
برخوردار است  و ویرایش این مبحث با توجه به اقلیم 

مازندران باید بومی سازی شود.
وی با اعالم اینکه ایمنی در ساخت و ساز مورد توجه 
مسئوالن نظام مهندسی ساختمان استان مازندران 
ایمنی  مبحث  در  زیادی  پژوهش های  گفت:  است، 

ساختمان از سال 89 در استان انجام شد.
ایمنی  کمیسیون  سال 91  در  کرد:  اضافه  فرصت 
حفاظت کار در نظام مهندسی استان شروع شد و با 
اقدامات انجام شده 18 هزار کارگر ساختمانی و 10 

هزار مهندس تحت آموزش قرار گرفتند.
گرفته  صورت  اقدامات  اساس  بر  شد:  یادآور  وی 
مبحث  دبیرخانه  شهرسازی  و  راه  وزارت  سوی  از 

دوازدهم به استان مازندران واگذار شد.  
مازندران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  رئیس 
خاطر نشان کرد: اولین برنامه دبیرخانه دائمی مبحث 
12 ، برگزاری کنفرانس ملی HSE بود  و با تمام 
ساخت  حوزه  دغدغه های  کاهش  جهت  در  تالش 

اقدام می کنیم.
فرصت با اعالم اینکه در بحث تخریب، گودبرداری، 
می شود،  ایجاد  حوادث  بیشترین  ارتفاع  از  سقوط 
گفت: آیین نامه های مربوط به این بخش ها باید به 
صورت جدی پیگری شود و باید با فرهنگ سازی 
اقدام  به کاهش حوادث ساختمانی  مناسب نسبت 

کنیم.
وی با اشاره بر نقش دستگاه های اجرایی مختلف در  
پیاده سازی HSE اظهار داشت: نبود سیستم نظام 
مند و یکپارچه در اجرای قوانین و عدم آگاهی مردم 
نسیت به اهمیت »ایمنی ، بهداشت و محیط زیست« 
و همچنین ورود برخی افراد فاقد صالحیت در ساخت 

و ساز ها از جمله عوامل مهم در حوادث کار است.
توجه ویژه به مبحث دوازدهم در مازندران 

 حیدر نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در 
مراسم افتتاحیه کنفرانس ملی HSE اظهار کرد : 
توجه به مباحث ایمنی در این استان از اهمیت بسیار 

باالئی برخوردار است.
ساز  و  در حوزه ساخت  مازندران  کرد:  تصریح  وی 
کشور جایگاه ویژه ای دارد و رعایت مباحث ساختمان 

در این استان بسیار مهم است.
اینکه  بیان  با  مازندران  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
میزان حوادث ساختمانی در کشور از نرم بین المللی 
باالتر است، گفت: در استان مازندران اقدامات خوبی 

برای کاهش حوادث ساختمانی انجام شد.
نوروزی با بیان اینکه رعایت ایمنی، بهداشت و محیط 
است،  مهم  بسیار  ساختمانی  پروژه های  در  زیست 
و  ویژه ای شد  توجه  مباحث  این  به  دنیا  در  گفت: 
در کشور نیز اقداماتی در حال انجام است و باید از 

فرصتی که در این کنفرانس به وجود آمد زمینه ای 
ایجاد شود تا شاهد کاهش حوادث ساختمانی باشیم.
وی با اعالم اینکه بعد از کنفرانس به مباحث فرهنگ 
سازی باید توجه ویژه شود، گفت: دبیرخانه مبحث 
دوازده به دنبال ایمن سازی کارگاه های ساختمانی 

است.
وی در پایان گفت: امید است که با همکاری همه 
جانبه مسئوالن و انبوه سازان شاهد به ثمر رسیدن 

پروژه های عمرانی با استانداردهای مناسب باشیم.
پیگیری طرح آموزش همگانی مباحث ایمنی، 

بهداشت و محیط زیست در مازندران 
استقرار  به  اشاره  با    HSE ملی  کنفرانس  دبیر 
دبیرخانه مبحث دوازدهم در مازندارن اظهار داشت:  
و  بهداشت  ایمنی،  مباحث  همگانی  آموزش  طرح 

محیط زیست در مازندران پیگیری می شود.
اختتامیه  مراسم  در  تاکامی  محمدی  سیدمحمد 
کنفرانس ملی HSE که ظهر روز دوشنبه ششم 
شد،  برگزار  محمودآباد  نفت  مجتمع  در  ماه  دی 
اظهار داشت:  طرح آموزش همگانی مباحث ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست در سطح شهرهای استان از 

مواردی است که در مازندران پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: مازندران به لحاظ شرایط اقلیمی  و 
نیروی انسانی مورد توجه فعاالن صنعت ساختمان 
است و در ساخت و سازها خسارت زیادی به نیروی 

انسانی و محیط زیست وارد می شود.
به وقوع 700  اشاره  با    HSEدبیر کنفرانس ملی
حادثه در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته 
به فوت شد و در واقع در برخی  21 حادثه منجر 
از خسارت ها صدمات جبران ناپذیری به خانواده ها و 

فعاالن صنعت ساختمان وارد می شود.
با اشاره به مشکالتی که ناشی از  محمدی تاکامی 
وارد  استان  به  زیست  محیط  مباحث  رعایت  عدم 
می شود، افزود: آلودگی صوتی، ایجاد چاه های جذبی 
و وجود نخاله های ساختمانی که به صورت نامناسب 
صنعت  محیطی  زیست  مشکالت  از  می شود  دفن 

ساختمان استان است.
پایان  استان مازندران در    HSEدبیر کمیته ملی
گفت: باید تالش کنیم که این کنفرانس زمینه ای را 
فراهم کند تا همه مباحث HSE در سطح کشور 

اجرائی شود.
ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط در اجرای 

محورهای کنفرانس ملی HSE در کشور 
معاون امور عمرانی استاندار مازندران با اعالم اینکه 
باید به صورت جدی مباحث کنفرانس پیگیری و در 
کشور اجرا شود، گفت: این امر مهم نیازمند همکاری 

همه دستگاه های مرتبط با HSE است.
 HSEعلی نبیان در مراسم اختتامیه کنفرانس ملی 
اظهار کرد: اقدامات بسیاری مناسبی در زمینه مسائل 
در  این مدت  در  زیست  و محیط  بهداشت  ایمنی، 

استان مازندران به انجام رسید.
وی یادآور شد: باید از این فرصت برای نهادینه سازی 
ویژه  توجه  ایمنی در صنعت ساختمان  به مباحث 

شود.
این مسئول خاطر نشان کرد: برای اثر بخشی این 
کنفرانس چهار تفاهمنامه  با ارگان های مرتبط در 
امضاء رسید که مباحث آن در  به     HSE حوزه

پیگیری  مازندران  استان  دائمی  دبیرخانه 
می شود.

های  آسیب  و  حوادث  به  اشاره  با  نبیان 
کار افزود: عدم توجه به مباحث ایمنی در 
کشور  کل  مبتالبه  ساز  و  ساخت  صنعت 
است  که باید با استفاده از ظرفیتی که در 
ایجاد شد نسبت به رعایت  این کنفرانس 

مباحث HSE دقت نظر بیشتری شود.
جدی  صورت  به  باید  اینکه  اعالم  با  وی 
مباحث این کنفرانس پیگیری و در کشور 
نیازمند  مهم  امر  این  گفت:  شود،  اجرا 
 HSE همکاری همه دستگاه های مرتبط با

است.
107 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد
 HSE رئیس کمیته علمی کنفرانس ملی
 107 کرد:  نشان  خاطر  مازندران  استان 
مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که 

42 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. 
اختتامیه  مراسم  در  حقیقی  فرشیدرضا 
بسترسازی  کرد:  اظهار   HSE کنفرانس 
برگزاری  و   علمی  مقاالت  ارائه  برای 
اقداماتی  از  آموزشی  متعدد  کارگاه های 
بود که تالش کردیم مباحث علمی و عملی در این 

کنفرانس به صورت همه جانبه نهادینه شود.
وی تصریح کرد: برای بهره مندی از ظرفیت علمی 
از  تهیه مقاله  فراخوان  فعال کشور  همه مهندسان 

طریق سایت کنفرانس ارائه شد.
استان   HSE ملی کنفرانس  علمی  رئیس کمیته 
مازندران خاطر نشان کرد: 107 مقاله به دبیرخانه 
کنفرانس ارسال شد که 42 مقاله مورد پذیرش قرار 

گرفت.
وی اضافه کرد: هشت مقاله برتر در محل کنفرانس به 
صورت شفاهی ارائه شد و مابقی مقاالت برتر نیز به 
صورت کتابچه تهیه و در سطح کشور توزیع می شود.

حقیقی با اعالم اینکه برگزاری کارگاه های آموزشی 
مربوط به مباحث ساختمان از دیگر مواردی بود که 
این  افزود:  در  این کنفرانس پیش بینی شد،  برای 
کارگاه های تالش کردیم که نکات کاربردی و مورد 

نیاز فعاالن صنعت ساختمان ارائه شود.
برای  گفت:  مقاالت  داوری  نحوه  با  ارتباط  در  وی 
باال بردن سطح علمی کنفرانس از اساتید برجسته 
کنفرانس  علمی  داوران  و  کردیم  استفاده  کشوری 

دارای رتبه باالی علمی کشور بودند.
رئیس علمی کنفرانس ملی  HSE استان مازندران 
با اعالم اینکه برای عملیاتی شدن مباحث مطرح شده 
در کنفرانس انعقاد تفاهمنامه با ادارات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، محیط 
زیست و نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار 
قرار دادیم گفت: با انعقاد این تفاهمنامه ها تالش 
داریم که از ظرفیت دستگاه های مرتبط با HSE به 

صورت جدی بهره   برداری شود.
پوشش خبری مطلوب از نقاط قوت کنفرانس بوده 

است
کنفرانس  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  واحد  رئیس 
ساختمان  مهندسی  نظام  مدیره  هیأت  عضو  و 
مازندران با اشاره به آغاز فعالیت های واحد اطالع 
رسانی و تبلیغات از شهریورماه سال جاری اظهار 
اطالع  واحد  توسط  مصاحبه  و  خبر  داشت:300 

رسانی و تبلیغات تولید و منتشر شد.
کنفرانس  برگزاری  حاشیه  در  سفیدگر  حمید 
رسانی  اطالع  واحد  داشت:  اظهار   HSE ملی 
کمیته  در  فعال  بخش  چهار  از  یکی  تبلیغات  و 
اجرایی کنفرانس بود که با حضور روابط عمومی 
متخصصان   ، مازندران  ساختمان  مهندسی  نظام 
انتشار  و  تولید   ، خبرنگاران  و   HSE حوزه 

محتوای خبری کنفرانس را برعهده شد.
اطالع  واحد  های  فعالیت  آغاز  به  اشاره  با  وی 
رسانی و تبلیغات از شهریورماه سال جاری اظهار 
مبحث  دبیرخانه  استقرار  به  توجه  با  داشت: 
اخبار  انتشار  منظور  به  مازندران  در  دوازدهم 
مربوط به دبیرخانه مبحث دوازده و نیز کنفرانس 
بوده  دبیرخانه  این  برنامه  اولین  که   HSE ملی 

است وب سایت HSE  را ه اندازی شد.
کنفرانس  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  واحد  رئیس 
مسئوالن  های  دیدگاه  و  نظرات  افزود:انتشار 
و  دوازده  مبحث  حوزه  در  استانی  و  کشوری 
مقاالت  ارسال  و  نام  ثبت  فرایندهای  انجام  نیز 

جمله  از  سایت  طریق  از  کنفرانس  دبیرخانه  به 
اقدامات صورت گرفته در این بخش بود.

آگاهی  اهمیت  به  اشاره  با  سفیدگر  مهندس 
بیان   HSE حوزه  در  سازی  فرهنگ  و  بخشی 
HSE و انتشار محتوای  داشت: تشکیل کمپین 
 ، داستانک   ، استریپ  کمیک  قالب  در  متنوع 
اینفوگرافی ،خبر و مصاحبه   ، ، پوستر  کاریکاتور 
و بهره گیری از رسانه های کنفرانس متشکل از 
وب سایت ، سامانه پیامک و ویژه نامه از اقدامات 

موثری بود که به انجام رسید.
وی با تاکید بر اهمیت نقش دستگاه های اجرایی 
مبحث  دبیرخانه  اهداف  به  دستیابی  در  مرتبط 
انجام  خصوص  این  در  داشت:  اظهار  دوازده 
شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  مدیران  با  مصاحبه 
، روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها، 
تعاون  کل  ادارات  و  زیست  محیط  های  سازمان 
، کار و رفاه اجتماعی از اهم برنامه هایی بود که 

به انجام رسید.
مهندس سفیدگر با اشاره به تهیه سه شماره ویژه 
بازتاب  منظور  به  داشت:  اظهار  کنفرانس  نامه 
تهیه  کنفرانس  محورهای  و  ها  برنامه  مطلوب 
گرفت  قرار  کار  دستور  در  نامه  ویژه  شماره  سه 
برگزاری  از  قبل  نامه  ویژه  شماره  نخستین  که 
برگزاری  اول  روز  در  شماره  دومین  و  کنفرانس 
کنفرانس تهیه و منتشر شد و سومین شماره نیز 
در  کنفرانس  اختتامیه  های  برنامه  محوریت  با 

دستور کار قرار دارد.
این  قوت  نقاط  جمله  از  اینکه  بیان  با  وی 
پوشش  در  ها  رسانه  مطلوب  تعامل  کنفرانس 
ارتباط  به  توجه  داشت:با  اظهار  است  بوده  اخبار 
استانی  و  با رسانه های ملی  کمیته اطالع رسانی 
تمامی محتوای این کنفرانس به نحو شایسته به 
مخاطبان منعکس شد به طوری که بیش از 300 

خبر در رسانه های استان مازندران منتشر شد.
کنفرانس  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  واحد  رئیس 
های  شبکه  بهینه  بکارگیری  اهمیت  بر  اشاره  با 
اجتماعی در اطالع رسانی کنفرانس افزود:انتشار 
در  فیلم  و  خبر   ، پوستر   ، طرح  از  اعم  مطالب 
کمپین  کانال  تشکیل  و  اجتماعی  شبکه های 
HSE از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای 

فرهنگ سازی بوده است.
گرفته  صورت  اقدامات  بر  اشاره  با  مسئول  این 
ترویج  تبلیغات محیطی گفت:در جهت  در حوزه 
تبلیغاتی  بیلبردهای  از  ساختمان،  ملی  مقررات 
به متراژ 1200مترمربع درسطح شهرهای استان 

مازندران بهره گرفته شد.
طی  عکس  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  ماه  دی  5و6  روزهای 
راستای  در  عکاسی  سراسری  مسابقه  برگزاری 
ترویج مبحث دوازدهم مقررات  و  فرهنگ سازی 
»ایمنی  های  مولفه  رعایت  و  ساختمان  ملی 
های  کارگاه  در   « زیست  محیط  و  بهداشت   ،
به  از سراسر کشور  اثر  از 400  ساختمانی، بیش 

دبیرخانه این موضوع ارسال شد.
شده  دریافت  آثار  کرد:  اضافه  سفیدگر  مهندس 
در هیأت داوران مورد بررسی قرار گرفت و عکس 
نمایشگاه  قالب  در  کنفرانس  روز  در  برتر  های 
عکس در معرض دید عموم قرار گرفت و از نفرات 

برتر در مراسم اختتامیه تقدیر شد.
صورت  اقدامات  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
حضور  و  مشارکت  شور  ایجاد  جهت  در  گرفته 
از  700نفر  حضور  با  کنفرانس  این  حداکثری، 
جامعه مهندسی کشور برگزار شد که این حضور 

نقطه عطف کنفرانس بوده است.
رئیس واحد اطالع رسانی و تبلیغات کنفرانس در 
و همدلی  با هماهنگی  امیدواری کرد  ابراز  پایان 
مطلوب بوجود آمده در سطح ملی و استانی شاهد 
تعمیق هر چه بیشتر فرهنگ ایمنی ، بهداشت و 
محیط زیست در کارگاه های ساختمانی در سطح 

کشور باشیم.
ملی  کنفرانس  رسانی  اطالع  کمیته  گزارش  به 
گزارش  ارائه  کنفرانس،  بیانیه  ،قرائت   HSE
از  تجلیل  نیز  و  شده  انجام  اقدامات  عملکرد 
فعاالن  نیز  و  مقاله  کنندگان  ارائه  عکاسان، 
گارگاهی از دیگر برنامه های جانبی این کنفرانس 

بود. 

راه و شهرسازی:معاون مسکن و ساختمان وزارت 

سـاختمان های کشور برچسب مصرف انرژی مـی گیرند

در  برگزیده  آثار  به عنوان  نمایشی  اثر  چهل 
بخش مرور تئاتر ایران معرفی شدند.

دوره  این  دبیرخانه  زمان،  پیام  گزارش  به 
اثر   219 بررسی  از  پس  جشنواره  از 
بخش  در  حضور  برای  درخواست کننده 
ساعته   12 جلسه ای  برگزاری  از  پس  مرور 
اساس  بر  آثار  انتخاب  و  نهایی  ارزیابی  برای 
در  شده  اعالم  محورهای  کیفی،  ویژگی های 
تولیدهای  ملی  گستره  و  جشنواره  فراخوان 
تئاتری در فاصله زمانی آغاز آذر ماه 1394 تا 
پایان آبان ماه 1395، آثار منتخب را برای حضور 
در جشنواره برگزیده، و با سپاس از کوشش و 
اشتیاق همه هنرمندان متقاضی شرکت کننده 
در مرور تئاتر ایران آثار پذیرفته شده را به ترتیب 
الفبایی به شرح ذیل اعالم کرده است:نمایش 
»آری یا نه« نوشته حسین جمالی و کارگردانی 
مجید رحمتی با گروه »نیست« از اراکنمایش 
»اسب ها ایستاده می میرند« نوشته و کارگردانی 
حسن عابدی با گروه »تئاتر میم« از بجنورد.
کارگردانی  و  نوشته  »اسکورسیزی«  نمایش 
رسول کاهانی با گروه »من« از تهران .نمایش 
امان پور و  »افراسیاب« نوشته مشترک حامد 
سحر رضوانی و کارگردانی مصطفی حمیدی فر 

با گروه »میمیک« از سبزوار
و  فو  داریو  نوشته  ببر«  »افسانه  نمایش 
کارگردانی هادی عامل با گروه »پاپتی ها« از 

تهران
نمایش »آکواریوم کانگورو« نوشته و کارگردانی 
از  »جهش«  گروه  با  مژدهی  مجیدکاظم زاده 

رشت
و  نوشته  آشفته«  کوهسار  »آوای  نمایش 
کارگردانی بختیار پنجه ای با گروه »اهورا« از 

مهاباد
سال«  آخر  چهارشنبه  در  »بازگشت  نمایش 

نوشته رئوف دشتی و کارگردانی رضا حسینی 
با گروه »آئین« از مشهد

مشترک  نوشته  ریخته«  مرد  »پرتره  نمایش 
و  بارسقیان  آراز  و  دولت آبادی  غالمحسین 
کارگردانی آراز بارسقیان با گروه »چیستا« از 

تهران
نمایش »پرسه های موازی« نوشته و کارگردانی 

پیام الریان با گروه »امپرسیون« از تهران
نمایش »پنجگانه خون، خور، ملمداس« نوشته 
»آئینه  گروه  با  داوری  علیرضا  کارگردانی  و 

جنوب« از رودان
نمایش »جهان انزوا« نوشته نائومی واالس و 
کارگردانی رضا کوچک زاده با گروه »قطره« از 

تهران
نمایش »چهل گیس و حسن کچل« نوشته 
ساغر خواجه امیری و کارگردانی پوران مرادی 

مزرعه نو با گروه »هنرپیشه« از تهران
و  شاکرمی  مسعود  نوشته  »چیدا«  نمایش 
از  با گروه »تیتال«  ملکی  احسان  کارگردانی 

کوهدشت
و  نقدعلی  فرهاد  نوشته  »خرمهره«  نمایش 
با گروه »آرمان«  کارگردانی محسن قصابیان 

از تهران
نمایش »خواب زمستانی« نوشته و کارگردانی 

لیلی عاج با گروه »آی وری« از تهران
ابوالفضل  نوشته  زشت«  بد،  »خوب،  نمایش 
حاجی علیخانی و کارگردانی شقایق فتحی با 

گروه »دیوار چهارم« از تهران
سوسک  کوچک  »خوشبختی های  نمایش 
و  برهانی فرد  نادر  مشترک  نوشته  شدن« 
با  انصاری  آزاده  کارگردانی  و  امینی  فرهاد 
گروه »معاصر« از تهران نمایش »دال« نوشته 
و کارگردانی مسلم خراسانی با گروه »دال« از 

تهران

کارگردانی  و  نوشته  »دامپزشکی«  نمایش 
شیرین جروقی از تهران

نمایش »دستاری که بر پیکر اسب پیک در راه 
در عجب راهی، دی و روز مسخ پیک ماند، تا در 
راه دستاری خونین شود« نوشته و کارگردانی 

جواد صداقت با گروه »آسوریک« از بوشهر
به  رجینالدرز  نوشته  »دوازده«  نمایش 
کارگردانی جواد خورشا با گروه »چیز« از تهران
نمایش »راهبان معبد وانگ« نوشته محمدرضا 
کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی با گروه 

»ایده« از تهران
نمایش »رویای یک شب نیمه تابستان« نوشته 
کارگردانی  به  شکسپیر(  )ویلیام  سروش  باقر 

مصطفی کوشکی با گروه »مستقل« از تهران
نمایش »از زیرزمین تا پشت بام« نوشته مهین 
گروه  با  ماهیان  افسانه  کارگردانی  و  صدری 

»شیوه« از تهران
نمایش »سین گاف« نوشته کیمیا کاظمی و 

کارگردانی پوریا رحیمی  سام از تهران
نمایش »صوراسرافیل« نوشته سیاوش پاکراه 
گروه  با  آستانه  مسافر  عامر  کارگردانی  و 

»صوراسرافیل« از تهران
نمایش »فاوست++« نوشته و کارگردانی میالد 

اکبرنژاد با گروه »نه آترکولی« از تهران
نمایش »ماتریوشکا« نوشته و کارگردانی پارسا 

پیروزفر از تهران
کارگردانی  و  نوشته  آنجلها«  »مرگ  نمایش 

محسن اردشیر از آمل
نمایش »مستاجر« نوشته و کارگردانی ستاره 

امینیان با گروه »صحنه« از تهران
مهدی  سید  نوشته  عشق«  »مهراوه  نمایش 
گروه  با  امامی  راشین  کارگردانی  و  شجاعی 

»سرمستان« از تهران
و  تقیانی پور  خیراهلل  نوشته  »ناسور«  نمایش 
از  »آرین«  گروه  با  زمانی  افسانه  کارگردانی 

تهران
نمایش »نگاهمان می کنند« نوشته نغمه ثمینی 

و به کارگردانی محمدرضا اصلی از تهران
نمایش »نیم روز اسکاتلند« با نگاهی به مکبث 
اثر شکسپیر و کارگردانی ندا هنگامی با گروه 

»یرما« از تهران
و  چیس  مری  نوشته  »هاروی«  نمایش 
کارگردانی ملودی آرام نیا با گروه »سوئیچ« از 

تهران
و  نوشته  روز«  یک  و  سال  هزار  »و  نمایش 
کارگردانی عباس کریمی با گروه »همراه« از 

بجنورد
آرش  نوشته  فونیکس«  خانه  »یتیم  نمایش 
خیرآبادی و کارگردانی محمد نیازی با گروه 

»یتیم خانه فونیکس« از مشهد

نمایش های راه یافته به جشنواره تئاتر فجر95

ششمین جشنواره شعر انقالب برگزیدگانش را معرفی کرد

ششمین جشنواره شعر انقالب در شهر شیراز برگزار شد و برگزیدگانش 
را نیز معرفی کرد.

 به گزارش پیام زماٍن، ششمین جشنواره شعر انقالب شامگاه روز هشتم 
دی ماه برگزار شد و این جایزه برگزیدگان خود را به این شرح معرفی 
کرد. در بخش مجموعه شعر نو: نفر اول عباس باقری، نفر دوم اسماعیل 

محمدپور و نفر سوم اشکان پناهی از کرمانشاه.
دوم  نفر  غزاله صباغیان طوسی،  اول:  نفر  مقاله:  بخش  برگزیدگان 

اسماعیل محمدپور از گیالن و نفر سوم نجمه طاهری از کرمان.
برگزیدگان بخش تک اثر  در بخش شعر نو: در این بخش هیأت داوران 
فردی را به عنوان نفر برگزیده اول معرفی نکرد، اما هدیه رتبه دوم به 
مصطفی توفیقی از مشهد  اختصاص یافت. جایزه نفر سوم مشترکاً به 

علی سلیمانی از تهران و محمد برزگر از استان فارس رسید.
در بخش مجموعه شعر کهن: هیأت داوران جایزه ای را به نفر اول 
اعطاء نکرد، اما در این بخش محمدحسین ملکیان به عنوان نفر دوم و 

خدابخش صفادل از خراسان رضوی رتبه سوم معرفی شدند.
در بخش تک اثر شعر نو نیز هیأت داوران هیچ اثری را حائز رتبه اول، 
دوم و سوم ندانست.  در این جشنواره در بخش های مختلف امان اهلل 
میرزایی در بخش تک اثر شعر نو، امیر خسروی، پیام جهانگیری، ملیحه 

السادات قاضی و مریم فرضی به  عنوان شایستگاه تقدیر معرفی شدند.
ساجده تقی زاده شایسته تقدیر در بخش پژوهش و محور کتاب شناخته 
شد و رضا نیکوکار در بخش مجموعه شعر کهن مورد تقدیر قرار گرفت.

 جایزه ویژه دوره ششم جشنواره شعر انقالب به سه چهره پیشکسوت با 
نام های مرحوم نصراهلل مردانی، سیدمحمود سجادی و قادر طهماسبی 

اهداء شد.

خبر

دارم امید عاطفتی از جناب دوست
کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او 
 گرچه پری وش است ولیکن فرشته خوست

امروز با حافظ

»علیرضا تابش« مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی طی 
پیامی  درگذشت دنیا فنی زاده هنرمند تئاتر عروسکی و 

عروسک گردان »کاله را قرمزی« تسلیت گفت.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی در این پیام آمده است: »بانو دنیا فنی زاده فرزند 
خلف هنرمند فقید »پرویز فنی زاده« و از هنرمندانی 
اخیر  سال  های  شیرین  خاطرات  از  بخشی  که  است 
کودکان و نوجوانان را ساخت. او در عمر کوتاه و پرثمر 
بوم  و  این مرز  از کودکان  برای شادی هر یک  خود، 
هنرآفرینی کرد. بنیاد سینمایی فارابی ضایعه تأسف آور 
درگذشت این هنرمند شاخص سینمای عروسکی ایران 
را به جامعه سینمایی و خانواده محترم اش، تسلیت و 
تعزیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، برای روح 

بلندش، علو درجات مسألت دارند.«

پیام تسلیت تابش در پی درگذشت 
»دنیا فنی زاده«


