
تاکید رهبر معظم انقالب:

وظیفه مهم مسئوالن و مردم؛ تقویت عوامل اقتدار ملی 
و شناخت دشمن
رهبر معظم انقالب اسالمی از »ایمان و معرفت دینی«، »قدرت علمی«، 
»اقتصاد مقاوم« و »حفظ عزت ملی« به عنوان عناصر چهارگانه اقتدار 
کشور و ملت ایران نام بردند تأکید کردند:مهمترین درس قیام ۱۹ دی 
مردم قم، شناخت دشمن و شیوه و سمت و سوِی دشمنی، و اقدام به 

هنگام و با دقت، در مقابل او است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم 
قم، از »ایمان و معرفت دینی«، »قدرت علمی«، »اقتصاد مقاوم« و »حفظ 
عزت ملی« به عنوان عناصر چهارگانه اقتدار کشور و ملت ایران نام بردند 
و با تأکید بر وظیفه مهم مسئوالن و مدیران ارشد کشور، دانشگاهیان، 
حوزویان، روشنفکران و فعاالن سیاسی و فرهنگی برای تقویت این عناصر 

اقتدار، گفتند: مهمترین درس قیام ۱۹ دی مردم قم، شناخت دشمن و شیوه و سمت و سوِی دشمنی، و اقدام به 
هنگام و با دقت، در مقابل او است.
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رفسـنجانی  هاشـمی  اکبـر  ا...  آیـت 
رییس مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
اسـالمی کـه  انقـالب  پیشـگامان  از  و 
بـه دلیـل عارضه قلبـی در بیمارسـتان 
شـهدای تجریش تهران بسـتری شـده 

بـود دار فانـی را وداع گفـت.
مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رییـس 
بیمارسـتان  در  دیـروز  عصـر  نظـام 
راحـل،  امـام  بـه  تجریـش  شـهدای 
شـهیدان  همـه  و  شـهید  همرزمـان 

پیوسـت. مقـدس  دفـاع  و  انقالبـی 
رفسـنجانی  هاشـمی  اکبـر  ا...  آیـت 
یـار دیریـن امـام و رهبـری در سـوم 
رفسـنجان  در  سـال ۱3۱3  شـهریور 

چشـم بـه جهـان گشـود.
دههـا  رفسـنجانی  هاشـمی  ا...  آیـت 
بـا رژیـم شاهنشـاهی،  سـال مبـارزه 
دوران  در  کننـده  تعییـن  فعالیـت 
در  عضویـت  اسـالمی،  انقـالب 
کل  فرماندهـی   ، انقـالب  شـورای 
قـوا در دفـاع مقـدس بـا حکـم امـام، 
شـورای  مجلـس  دوره  سـه  ریاسـت 
اسـالمی و چهارمیـن رییـس جمهـور 
پیاپـی  دوره  دور  در  ایـران  اسـالمی 
را   ۱3۷۶ تـا   ۱3۶۸ سـال های  بیـن 
در کارنامـه خـود داشـته و بـه عنـوان 
شـخصیت های  پرنفوذتریـن  از  یکـی 
سیاسـی جمهـوری اسـالمی شـناخته 

اسـت. شـده 
اد      امه د      ر همین صفحه

امروز نشست کارشناسی 
ایران و ۱+۵ در وین

تحقیق از 200 نفر 
در پرونده »زنجانی«

راه اندازی سامانه 
رسمی سهام عدالت

یار دیرین امام )ره( و رهبری به ملکوت اعلی پیوست 

»هاشمی«  درگذشت
سه شنبه؛ روز وداع با »آیت ا...«

۱۱

پنجشنبه؛ ورود نخستین 
ایرباس به ایران

نخستین ایرباس 3۲۱، شنبه شب تحویل شرکت هواپیمایی 
جمهوری  هواپیمایی  شد.شرکت  ایران  اسالمی  جمهوری 
فروند   ۱۰۰ از  فروند  نخستین  تحویل  از  ایران  اسالمی 
هواپیمای ایرباس خریداری شده به ایران ایر خبر داد و اعالم 
کرد که این هواپیما هم اکنون مراحل آماده سازی برای ورود 

به کشور را پشت سر می گذارد.

شفاف سازی فضای مجازی 
در آستانه انتخابات

دبیر شورای عالی فضای مجازی از الزامات جدیدی برای فعالیت 
این  گفت:  و  داد  خبر  ایران  در  خارجی  اجتماعی  های  شبکه 
الزامات به صورت پیشنهاد به شورای عالی فضای مجازی ارائه 
شده است.  ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه سیزدهمین کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال 

مهر مبنی بر مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی ...

خبـراقتصادی

2 ۱۱3 ۱

دبیر شورای عالی فضای مجازی از الزامات جدیدی 
برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران 
خبر داد و گفت: این الزامات به صورت پیشنهاد به 

شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است.
ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه سیزدهمین کنفرانس 
در  خبرنگاران  جمع  در  عمومی  روابط  المللی  بین 
بر مصوبه جدید شورای  به سوال مهر مبنی  پاسخ 
عالی فضای مجازی در خصوص فعالیت شبکه های 
اظهار  اجتماعی  شبکه های  و   موبایل  رسان  پیام 
داشت: کلیات پیشنهادی از سوی مرکز ملی فضای 
مجازی در مورد فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی 
و شبکه های اجتماعی داخلی به تصویب شورای عالی 

فضای مجازی رسید.
نظر  اخذ  حاصل  پیشنهاد  این  اینکه  بیان  با  وی 
نفعان  از تمامی فعاالن حوزه فضای مجازی و ذی 

پیشنهاد  این  اساس  بر  افزود:  است،  دانشگاهیان  و 
الزاماتی را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی 
در ایران تعیین کرده ایم که در صورت تصویب در 

شورای عالی فضای مجازی قابل اجرا خواهد بود.
فیروزآبادی گفت: بر مبنای این تصمیم شبکه های 
باید  داشت  خواهند  فعالیت  ایران  در  که  خارجی 
برسند.  ثبت  به  و  باشند  داشته  حقوقی  نماینده 
در همین حال باید دیتای خود را به داخل ایران 

منتقل کنند.
اینکه  به  اشاره  با  عالی فضای مجازی  دبیر شورای 
امروزه برخی کشورها مانند چین این الزامات را برای 
فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در نظر گرفته 
الزام  این  چین  مانند  کشوری  در  حتی  گفت:  اند، 
وجود دارد که شرکت های اقتصادی نیز حق ندارند 
اطالعات را از کشور خارج کنند. در این رابطه ما نیز 

پیشنهادمان در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان خارجی بر این منوال خواهد بود.

موضوع  دیگری  پیشنهاد  در  گفت:  فیروزآبادی 
سیاست های تشویقی شبکه های اجتماعی داخلی 
مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که شبکه های ایرانی 
داخلی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و مدیریت 
ایرانی شکل بگیرند که بانک اطالعاتی آنها نیز در 

داخل ایران خواهد بود.
تشویقی  های  سیاست  این  اساس  بر  افزود:  وی 
چنانچه این شبکه ها تا یک میلیون مشترک داشته 
باشند، به آنها اجازه تبلیغات خواهیم داد. چنانچه از 
یک تا سه میلیون مشترک داشته باشندسازمان های 
انجام می  این شبکه ها  تبلیغاتشان را روی  دولتی 
دهند و در صورتی که این شبکه ها از سه تا پنج 
میلیون مشترک داشته باشند اجازه عرضه خدمات 
بانکی و دولت الکترونیکی روی آنها صادر می شود. 
در همین حال این شبکه ها به عنوان شرکت های 
دانش بنیان تلقی می شود و از مزایای قانون حمایت 

از شرکت های دانش بنیان بهره می برد.
اد      امه د      ر صفحه 3

 اد      امه از همین صفحه
é  ...سه شنبه روز وداع با آیت ا

زمان تشییع پیکر آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه 

شنبهدر تهران اعالم شد.
»خلیلی« معاون روابط عمومی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام یکشنبه شب - ساعتی پس از اعالم 
به  رفسنجانی-  ا... هاشمی  آیت  خبر درگذشت 
خبرنگار ایرنا گفت: پیکر ایشان صبح روز سه شنبه 

- ۲۱ دی- طی مراسمی تشییع خواهد شد.
وی افزود: جزییات مراسم تشییع در اطالعیه های 
بعدی به اطالع عموم مردم شریف و شهیدپرور 

ایران خواهد رسید.

é  ...ا آیت  درگذشت  گسترده  بازتاب 
هاشمی رفسنجانی در رسانه های خارجی

خبر درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، رئیس 
از پیشگامان  و  نظام  مجمع تشخیص مصلحت 

بازتابی گسترده در رسانه های  انقالب اسالمی، 
خارجی داشت و بالفاصله به خبر اول در رسانه های 
مجازی و نوشتاری و دیداری و شنیداری تبدیل شد. 
خبرگزاری های فرانسه، رویترز، آسوشیتدپرس، 
بی.بی.سی، نشریات ایندپندنت و نیویورک تایمز 
و دیگر رسانه های بین المللی و تصویری از جمله 
الجزیره بالفاصله خبر درگذشت آیت ا... رفسنجانی 

را به سرعت بازتاب دادند.    
 اد      امه د      ر صفحه 2

الزامات جدید برای فعالیت شبکه های اجتماعی

شفاف سازی فضای مجازی در آستانه انتخابات

یار دیرین امام )ره( و رهبری به ملکوت اعلی پیوست 

»هاشمی« درگذشت
رهبر معظم انقالب اسالمی از »ایمان و معرفت 
دینی«، »قدرت علمی«، »اقتصاد مقاوم« و »حفظ 
عزت ملی« به عنوان عناصر چهارگانه اقتدار کشور 
کردند:مهمترین  تأکید  بردند  نام  ایران  ملت  و 
درس قیام ۱۹ دی مردم قم، شناخت دشمن و 
شیوه و سمت و سوِی دشمنی، و اقدام به هنگام 

و با دقت، در مقابل او است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
ا... خامنه ای رهبر معظم  رهبری، حضرت آیت 
انقالب اسالمی دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم 
قم، از »ایمان و معرفت دینی«، »قدرت علمی«، 
به عنوان  »اقتصاد مقاوم« و »حفظ عزت ملی« 
نام  ایران  و ملت  اقتدار کشور  عناصر چهارگانه 
بردند و با تأکید بر وظیفه مهم مسئوالن و مدیران 
ارشد کشور، دانشگاهیان، حوزویان، روشنفکران 
این  تقویت  برای  فرهنگی  و  سیاسی  فعاالن  و 
عناصر اقتدار، گفتند: مهمترین درس قیام ۱۹ 
دی مردم قم، شناخت دشمن و شیوه و سمت 
و سوِی دشمنی، و اقدام به هنگام و با دقت، در 

مقابل او است.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که همزمان با 
سی و نهمین سالگرد قیام تاریخی مردم قم در 
۱۹ دی سال ۱3۵۶ برگزار شد، شناخت »نیاِز 
لحظه« و »اقدام به  هنگام مردم قم« را مهمترین 
ویژگی این حرکت برشمردند و افزودند: به همین 
دلیل، قیام مردم قم تأثیر خود را گذاشت و زمینه 
پیروزی  نهایت،  در  و  بعدی  حرکت های  ساز 

انقالب اسالمی شد.
وقِت  به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
مخصوص هر فریضه، بهترین زمان انجام آن را 
»اول وقت« دانستند و خاطرنشان کردند: انجام 
با تأخیِر فریضه یا انجام آن بعد از وقت، همانند 
اقدام توابین بعد از قیام عاشورا خواهد بود که 

دیرهنگام و بدون تأثیر بود.
ایشان، انقالب اسالمی را »خیز بلند ملت ایران« 
ماندگی«  »عقب  و  »وابستگی«  از  رهایی  برای 
خواندند و گفتند: قطعاً این حرکت، با ایستادگی 
و مخالفت کسانی که نفع آنها در وابستگی و عقب 

ماندگی ملت ایران است، مواجه خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به برخی اظهارنظرها 
اسالمی«،  انقالب  در  »دشمن تراشی  بر  مبنی 
به  هیچ گاه  ایران  ملت  و  انقالب  کردند:  تأکید 
قلدرهای  بلکه آن  نیستند  دنبال دشمن تراشی 
زورگویی که ایران را غصب کرده بودند و از این 
کشور بیرون رانده شدند و منافع آنها در وابستگی 
و عقب ماندگی کشور است، امروز »دشمِن خونی 

و آشتی ناپذیر ملت ایران« هستند.
بین  از  اصلی  شرط  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دشمنان«  »ناامیدی  را  دشمنی  این  رفتن 

اسالمی  نظام  با  دشمنی ها  افزودند:  و  دانستند 
و ملت ایران وجود دارد و در مقابل، مهمترین 
وظیفه، »شناخت دشمن و اهداف او، و ایستادگی 

در مقابل دشمن« است.
ایشان با طرح این سؤال که »دشمن کیست؟« 
پیش  و  مستقل  ایراِن  اصلی  دشمنان  گفتند: 
رونده، »آمریکا، انگلیس، زرساالران بین المللی و 

صهیونیست ها« هستند.
البته  کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
عالوه بر دشمنان خارجی، »دشمن درونی« هم 
داریم که عبارت است از »بی انگیزگی، ناامیدی، 
بی حالی، بی نشاطی، تنبلی، سیاست های غلط، 
رفتارهای بد، اختالفات گوناگون، و تنگ نظری«.

حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: اگر ما 
را  نکنیم، دشمن  عمل  به وقت  و  کنیم  تنبلی 
اشتباه بگیریم و به جای »شیطان اکبِر واقعی«، 
ضربه  بگیریم،  دشمن  را  ناباب  برادِر  یک 

خواهیم خورد.
ایشان وجود دشمنان اصلی خارجی را نه یک 
مستدل  مبانی  بر  مبتنی  واقعیتی  بلکه  شعار 
دانستند و گفتند: وقتی که وزیر امور خارجه 
نامه  در  آمریکا  اخالق«  »خوش  به اصطالح 
توصیه  بعدی  دولت  به  خود،  خداحافظی 
سخت  ایران  به  می توانید  »تا  که  می کند 
بگیرید و تحریم ها را حفظ کنید، زیرا با سخت 
آیا  گرفت«،  امتیاز  ایران  از  توان  می  گیری 
این دشمن نیست؟ چرا، دشمن است اما یک 
با  این دشمن خندان  رفتار  و  دشمِن خندان؛ 
آن دشمنی که ایران را محور شرارت می خواند، 

هیچ تفاوتی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اینکه گفته می شود 
»دشمن«، یک شعار و یا »دشمن تراشی« نیست، 

و اگر چشم را باز کنیم، دشمن را می بینیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین درخصوص 
کردند:  خاطرنشان  »انگلیسی ها«  دشمنی 

انگلیس، استعمارگِر پیِر از کارافتاده، اکنون بار 
دیگر به خلیج فارس آمده و قصد دارد با استفاده 
از کشورهای این منطقه، منافع خود را به دست 
یک  خود،  حالی که  در  دلیل  همین  به  و  آورد 
ایران،  که  می کند  ادعا  است،  واقعی«  »تهدید 

تهدید است.
در  انگلیسی  محافل  همچنین  گفتند:  ایشان 
حال برنامه ریزی و تصمیم گیری برای کشورهای 
آنها،  اهداف  از  یکی  و  هستند  ایران  و  منطقه 
»تجزیه عراق، سوریه، یمن و لیبی« است و در 
مورد ایران هم همین نیت را دارند اما چون به 
شدت از افکار عمومی ایران هراس دارند، آن را 

بر زبان نمی آورند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: انگلیسی ها به زعم 
محدودیت ها  برای  برنامه ریزی  حال  در  خود، 
برجام  و همچنین  از  بعد  و تحریم های دوران 
آموزش و تسلیح افراد بومی در منطقه از جمله 
ایران هستند تا این افراد به جان نظام اسالمی و 

ملت بیفتند.
برشمردن  از  بعد  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
نمونه های عینی از اقدامات خصمانه انگلیس بر 
ضد ملت ایران، خاطرنشان کردند: آیا این، دشمن 
می توان  خبیث تر  این،  از  دشمن  آیا  نیست؟ 
یافت؟ بنابراین باید دشمن و شیوه های دشمنی 

او را شناخت.
ایشان با تأکید بر اینکه همه آحاد مردم اعم از 
مسئوالن، جوانان، کارگران، و دانشگاهیان باید 
هدف  گفتند:  بشناسند،  را  او  اهداف  و  دشمن 
اصلی دشمن، ملت ایران و نظام اسالمی است 
و اگر برخی اوقات نیز با برخی اشخاص یا برخی 
دستگاهها و نهادها دشمنی می کنند، به این علت 
است که آنها در مقابل او سینه سپر کرده اند و 
دشمن می خواهد این افراد یا نهادها را از سرراه 

خود بردارد.
اد      امه د      ر صفحه 2

تاکید رهبر معظم انقالب:

وظیفه مهم مسئوالن و مردم؛ تقویت عوامل اقتدار ملی و شناخت دشمن

 همین صفحه

عکس: بهنوش سخنگو
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کالم  نور

شناسایی 7500 میلیارد ریال 
فرار مالیاتی

طی  گفت:  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
ماه های اخیر که اداره کل مبارزه با پولشویی 
و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی تشکیل 
هفت  میزان  به  مالیاتی  فرار  مورد   45 شد، 
هزار و 500 میلیارد ریال شناسایی شد.سید 
کامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه باید کسانی 
که مالیات نمی دهند شناسایی شوند گفت: 
از  مردم  که  است  این  ما  کلیدی  سیاست 
معافیت ها و امتیازات مالیاتی که قانون برای 
کنند.رئیس  پیدا  اطالع  کرده،  مشخص  آنها 
مالیاتی  افزود: ظرفیت  مالیاتی  امور  سازمان 
به  را  آنها  بخواهیم  اگر  و  باالست  کشور  در 
فعلیت درآوریم، لزومی ندارد مالیات افرادی 
که مالیات خود را پرداخت می کنند افزایش 
دهیم.وی گفت: باید از مودیان حمایت کنیم 
فصل  که  اکنون  و  نیاید  فشار  کسی  به  تا 
بخشودگی هاست باید از این فرصت استفاده 
درباره  مالیاتی  امور  سازمان  شود.رئیس 
امتیازات  و  ها  معافیت  از  مودیان  استفاده 
گفت: شرط برخورداری از امتیازات این است 
به  و  باشد  شده  ارسال  اظهارنامه  حتما  که 
دنبال این هستیم راهکاری برای مواردی که 
پیدا کنیم. ارسال نشده  اظهارنامه  غیر عمد 

مالیاتی  های  بدهی  تهاتر  خصوص  در  وی 
گفت: با توجه به اختیاراتی که مجلس داده 
اقشار  به  دولت  قطعی  بدهی  چنانچه  است 
و  رسیده  مربوط  وزارتخانه  تایید  به  مختلف 
در دفتر وزارت اقتصاد ثبت شود، می تواند با 

بدهی های دولت تهاتر شود.
تقوی نژاد با اشاره به هفت هزار بنگاهی که 
قرار بود تسهیالت رونق تولید بگیرند گفت: 
پلکانی  صورت  به  آنها  شده  قطعی  بدهی 

تقسیط شده است.

»ژان ماک ایرو« اواخر ژانویه در تهران

به  ژانویه  اواخر  فرانسه،  خارجه  امور  وزیر 
تهران سفر خواهد کرد.

امور  وزیر  دیپلماتیک  منابع  اعالم  اساس  بر 
برای شرکت در  ژانویه  اواخر  فرانسه  خارجه 
راهی  کشور  دو  اقتصادی  مشترک  نشست 

تهران خواهد شد.
 نشست مشترک اقتصادی ایران و فرانسه با 

حضور مقامات دو کشور ر برگزار می شود.
ماک  ژان  جاری   سال  ماه  آبان  اوخر  در   
مجید  با  ساعته  نیم  دیداری  از  پس  ایرو 
تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت 
امور خارجه که برای شرکت در دومین دور 
به  فرانسه  و  ایران  سیاسی  گفت وگوهای 
در  من  کرد:  اعالم   ، بود  کرده  سفر  پاریس 
نشست  در  شرکت  برای  ژانویه)۲0۱۷(  ماه 
اقتصادی ایران و فرانسه به تهران سفر خواهم 
کرد. طبق اخبار منتشر شده نشست مشترک 
 ۱۷ حدود  از  بعد  فرانسه  و  ایران  اقتصادی 

سال برگزار می شود.
 بر اساس این گزارش »لوران فابیوس «وزیر 
خارجه پیشین فرانسه در ۷ مرداد ۱۳۹4 به 
تهران سفر کرده بود.  سفر او در رأس یک 
همتای  دعوت  به  سیاسی  بلندپایه  هیئت 

ایرانی او محمد جواد ظریف صورت گرفت.
فابیوس در این سفر یک روزه با حسن روحانی 
امور  وزیر  ظریف  محمدجواد  رئیس جمهور، 
صنعت  وزیر  نعمت زاده  محمدرضا  خارجه، 
رئیس  ابتکار  معصومه  و  تجارت  و  معدن 

سازمان محیط زیست دیدار و گفت وگو کرد.

کشته شدن ۶ نظامی صهیونیست 
در عملیاتی منحصر به فرد 

عملیات  از  اشغالی  قدس  در  محلی  منابع 
شهادت طلبانه یک فلسطینی در بخش غربی 
شهر خبر داده اند که در آن مهاجم شماری از 
نظامیان صهیونیست را با خودرو زیر گرفته  

است.
فلسطین  از شبکه  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
نظامی   ۶ کم  دست  عملیات  این  در  الیوم، 
کشته شده اند و دست کم ۱5 تن نیز  زخمی 
هستند که حال چند تن وخیم گزارش شده 

است.
ظهر  عملیات  این  عبری،  منابع  اعالم  بر  بنا 
دیروز در یکی از شهرک های واقع در منطقه 
داده  رخ  اشغالی  قدس  در  المبکر«  »جبل 
حمله،  این  پی  در  صهیونیستی  رژیم  است. 
در قدس اشغالی حالت فوق العاده اعالم کرده 

است.
رژیم  پلیس  سخنگوی  سمری،  لوبا 
با  شخصی  گفت:  باره  این  در  صهیونیستی 
یک کامیون بزرگ گروهی از نظامیان را که 
در حال خارج شدن از اتوبوس بودند را زیر 
گرفت که 4 تن را در دم کشت و ۱۸ تن را 
زخمی کرد. در بین زخمی ها وضعیت سه تن 

بسیار وخیم است.

اد      امه از صفحه1
به  اشاره  با  رابطه  این  در  آسوشیتدپرس 
اینکه آیت ا... رفسنجانی عصر یکشنبه به 
بستری  بیمارستان  در  قلبی  عارضه  علت 
شده بود، نوشت : وی که از سال ۱۹۸۹ تا 
۱۹۹۷ در مقام ریاست جمهوری فعالیت 
با  و  پیشرو  از جمله سیاستمداران  کرده، 

نفوذ ایرانی بوده است.
بستری شدن  انتشار خبر  از  دقائقی پس 
مرحوم رفسنجانی در بیمارستان شهدای 
تأیید درگذشت  انتشار خبر  با  و  تجریش 
در  بیتشان  اعضای  از  یکی  توسط  ایشان 
به  بین المللی  رسانه های  مجازی،  فضای 
خبر  قالب  در  ابتدا  را  خبر  این  سرعت 

فوری منتشر کردند.
انگلیسی  و  فرانسوی  عربی،  خروجی های 
خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری های مختلف 
عربستان از جمله العربیه و الشرق االوسط، 
خبری  شبکه  لبنان،  الحیات  خبرگزاری 
آناتولی  خبرگزاری  انگلیس،  بی بی سی 
خبرگزاری  رویترز،  خبرگزاری  ترکیه، 
سی بی سی  خبری  شبکه  ُآوشیتدپرس، 
و  آلمان  دویچه وله  خبری  شبکه  کانادا، 
خبر  دیگر،  خبرگزاری های  از  بسیاری 
را  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  درگذشت 
ایران  اسبق  رئیس جمهور  عنوان  با  اکثراً 
تشخیص  مجمع  رئیس  عنوان  با  بعضاً  و 

مصلحت نظام، منتشر کردند.
شبکه تلویزیونی راشا تودی فوت آیت ا... 
رفسنجانی را به عنوان خبر مهم و فوری 

بازتاب داد.
هم  روسیه  نیوز  الیف  تلویزیونی  شبکه 
از  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  گفت: 
دو  که  ایران  برجسته  سیاستمداران 
ریاست مجمع  و  بود  رئیس جمهور  دوره 
برعهده  نیز  را  نظام  مصلحت  تشخیص 

داشت، در بیمارستان جان سپرد.
های  خبرگزاری  بر  افزون  همچنین 
ایتارتاس و ریانووستی، روزنامه کامرسانت 
اینترنتی  روزنامه  آنالین،  اخبار  بخش  در 
و  ۲4سمی  لنتارو،  تارنماهای  گازتاو، 
پالیتیکا سگودنیا نیز خبر بستری شدن و 
را  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  درگذشت 

بازتاب فوری دادند.
در  نیز  گازتا  راسیسکایا  رسمی  روزنامه 
رئیس  نوشت:  خود  آنالین  اخبار  بخش 
مجمع تشخیص مصلحت نظام که از زمان 
انقالب تا کنون یکی از چهره های شاخص 
جمهوری اسالمی بود، امروز در بیمارستان 

درگذشت.
داد:  گزارش  نیز  ماسکوا  گاواریت  رادیو 
مجلس  اسبق  رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ دو دوره رئیس 

جمهور بود، درگذشت.

é  تشریح بهداشت  وزیر  معاون 
برای  90 دقیقه ای پزشکان  کردتالش 

احیای آیت ا... هاشمی رفسنجانی
از تالش ۹0  معاون درمان وزیر بهداشت 
بیمارستان شهدای  تیم پزشکی  دقیقه ای 
هاشمی  ا...  آیت  احیای  برای  تجریش 

رفسنجانی خبر داد.
درمان  معاون  آقاجانی  حاجی  محمد 
اقدامات  خصوص  در  بهداشت  وزیر 
ا... هاشمی  پزشکی انجام شده برای آیت 
 ۱۸ ساعت  در  ایشان  گفت:  رفسنجانی 
قلبی  کامل  ایست  دچار  ناگهانی  طور  به 

شدند.
از  یکی  به  بالفاصله  ایشان  افزود:  وی 
در  و  شده  منتقل  تهران  بیمارستان های 
اورژانس با حضور یک تیم کامل پزشکی و 

مجرب عملیات احیا آغاز شد.
حاجی آقاجانی گفت: متاسفانه در ساعت 
و  ماند  بی نتیجه  پزشکان  تالش   ۱۹.۳0

روح ایشان به ملکوت اعلی پیوست.

é  نگاهی به زندگی و مجاهدات آیت
ا... هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی در سوم شهریور 
آگوست   4 با  )برابر  ۱۳۱۳ه.ش  سال  ماه 
شهرستان  بهرمان  روستای  در   )۱۹۳4
ثروتمند  رفسنجان و در خانواده ای نسبتاً 
به دنیا آمد. او یکی از ۹ فرزند میرزاعلی 
هاشمی بهرمانی و ماه  بی بی صفریان است.

پدرش با تحصیالت حوزوی از باغداران و 
نوق  توابع بخش  از  بهرمان  پسته  تاجران 
رفسنجان بود. نام خانوادگی هاشمی برای 
خانواده ایشان، با آن  که سّید نیستند، به 
جّد  نام  که  است  شده  انتخاب  دلیل  این 
در  که  است  بوده  هاشم  حاج  وی  پدری 
سرتا سر منطقه، امالک و امکانات زیادی 
سن  از  را،  تحصیل  هاشمی  است.  داشته 
5 سالگی در مکتب خانه ای در نوق آغاز 

نمود.

در سن ۱4 سالگی به قم رفت و به تحصیل 
اجتهاد  درجه  به  و  پرداخت  دینی  علوم 
علمیه  حوزه  در  وی  اساتید  گردید.  نائل 
طباطبایی  حسین  سید  عظام  آیات  قم 
بروجردی، امام خمینی )ره(، سید محمد 
سید  گلپایگانی،  محمدرضا  داماد،  محقق 
عبدالکریم  شریعتمداری،  کاظم  محمد 
نجفی  شهاب  الدین  یزدی،  حائری 
و  طباطبائی  حسین  محمد  مرعشی، 

حسینعلی منتظری بوده اند.
امام  تعلیمات  تاثیر  تحت  آنجا  در  وی 
به  و  آورد  روی  سیاست  به  )ره(  خمینی 
مخالفت با حکومت محمد رضا شاه پهلوی 

و انقالب سفید او پرداخت.
مرعشی  عفت  با  سال ۱۳۳۷  در  هاشمی 
که دختری از خانواده روحانی و از نوادگان 
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است، 
مرعشی،  حسین  خواهر  او  نمود.  ازدواج 
دوران  در  خاتمی  محمد  سید  معاون 
ریاست جمهوری و از مدیران اصلی دولت 
سازندگی است. ثمره این ازدواج 5 فرزند 
محسن،  فاطمه،  نامهای  به  و  ترتیب  به 

فائزه، مهدی و یاسر است.
الهوتی  آیت ا...  پسر  دو  با  او  دختر  دو 
از  و  رشت  سابق  جمعه  امام  اشکوری، 
یکی  )که  زندان  در  هاشمی  دوستان 
پزشک و دیگری دندانپزشک است( ازدواج 

کردند.
در  همچنین  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا... 
آیت   رحلت  دنبال  به   ۱۳۸۶ شهریورماه 
ا... مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان 
دوره  ساالنه  اجالس  دومین  در  رهبری 
این  ریاست  به  خبرگان،  مجلس  چهارم 
شد.  برگزیده  تأثیرگذار  و  مهم  مجلس 
مجلس  ریاست   ۱۳۸۹ سال  اسفند  وی 
خبرگان رهبری را به آیت ا... مهدوی کنی 

سپرد.
و  روحانی  بهرمانی،  هاشمی  اکبر 
تشخیص  مجمع  رئیس  سیاستمدار، 
مجلس  اسبق  رئیس  و  نظام  مصلحت 
رئیس مجلس  خبرگان رهبری، نخستین 
ایران و چهارمین رئیس جمهور ایران در 
تا   ۱۳۶۸ سال های  بین  پیاپی  دوره  دو 

۱۳۷۶ بود.

دوران  در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
مؤثر  اعضای  از  اسالمی  انقالب  پیروزی 
سپس  و  بوده  انقالب  شورای  برجسته  و 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون 

پیگیری کرده اند، از جمله:
از اعضای حزب جمهوری

سرپرست وزارت کشور
ریاست مجلس شورای اسالمی

امام جمعه موقت تهران
جانشین فرماندهی کل قوا

نیابت ریاست مجلس خبرگان
ریاست جمهوری

ریاست شورای عالی انقالب فرهنگی
ریاست شورای عالی امنیت ملی

یار دیرین امام )ره( و رهبری به ملکوت اعلی پیوست 

»هاشمی« درگذشت

خبر

عراقچی و تخت روانچی سه شنبه به وین می روند

امروز نشست کارشناسی ایران و ۱+5 در وین

نشست کارشناسی هیات های فنی و کارشناسی ایران و ۱+5 امروز 
در وین تشکیل جلسه می دهند.

ایران  تحریم های  قانون  پیش  چندی  آمریکا  ایسنا،  گزارش  به 
دستور  با  بعد  مدتی  اما  کرد  تمدید  دهه  سومین  برای  را  )آیسا( 
رییس جمهوری این کشور و وزارت امور خارجه اجرای این قانون در 
با این حال  بخش هایی که برجام مشخص شده است متوقف شد. 
ایران نفس تمدید این قانون را از موارد نقض حقوقی برجام دانست 
نامه های  اقدام رییس جمهوری کشورمان در  این  به  و در واکنش 
جداگانه به محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی دستور داد، نسبت 
به  رسیدگی  برای  »برجام«  در  شده  پیش بینی  مراحل  اجرای  به 
بین المللی  و  پیگیری های حقوقی  اقدام کرده و دیگر  موارد  نقض، 

الزم را نیز به طور جدی معمول دارد. 
انرژی  سازمان  رییس  به  جداگانه  دستوری  در  هم چنین  روحانی 
اتمی نسبت به برنامه ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته ای 
مراکز  با  همکاری  دریایی،  حمل ونقل  حوزه  در  بهره گیری  جهت 
مصرفی  سوخت«  »تولید  طراحی  و  مطالعه  و  تحقیقاتی  و  علمی 

پیشران هسته ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی اقدام کند.
عرصه  وارد  را  توانمندی  این  دارنده  کشور  هسته ای،  پیشران های 
این  می کند.  دریا  در  نظامی  و  تجاری  گشایش های  از  جدیدی 
توانمندی امروز در اختیار کشورهای معدودی قرار دارد و دستیابی 
به این تکنولوژی ایران را در بین کشورهای موثر و نقش آفرین در 

آب های بین المللی قرار می دهد.
برخی کارشناسان معتقدند اگر موضوع پیشران های هسته ای قبل از 
برجام طرح و در دستور کار سازمان انرژی اتمی و نهادهای ذی ربط 
قرار می گرفت بدون شک به موضوع و تنشی دیگر میان ایران و 5+۱ 
تبدیل می شد. از این رو این کارشناسان تصمیم برای اعالم شروع 
تحقیقات برای ساخت پیشران ها از سوی دولت در واکنش به تمدید 

قانون آیسا را هوشمندانه ارزیابی می کنند.
چارچوب  همین  در  نیز  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  رو  همین  از 
هماهنگ کننده  موگرینی  فدریکا  به  رسمی  نامه  ارسال  با  آذر   ۲۶
کمیسیون  جلسه  برگزاری  خواستار  برجام،  مشترک  کمیسیون 
تمدید  در  آمریکا  اخیر  اقدام  به  رسیدگی  جهت  برجام  مشترک 

قانون تحریم های ایران شد.
بر همین اساس ششمین نشست کمیسیون مشترک ایران و 5+۱ 
قرار است روز سه شنبه ۲۱ دی ماه به منظور بررسی مسائل مطرح 
شده در نامه مورخ ۲۶ آذر )۱۶ دسامبر( وزیر امور خارجه کشورمان 
)آیسا(  ایران  تحریم های  قانون  تمدید  پی  در  موگرینی  فدریکا  به 

توسط کنگره آمریکا تشکیل شود.
در  معاونان  در سطح  برجام  مشترک  کمیسیون  برگزاری  از  پیش 
روز ۲0 دی ماه، نشست کارشناسی ایران و ۱+5، جلسه گروه کاری 

تحریم ها و نشست کارشناسی ایران و آمریکا نیز برگزار می شود.
گزارش نشست های کارشناسی به نشست معاونان وزیران خارجه در 

روز سه شنبه ارایه می شود.
سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه 
نشست  ششمین  در  شرکت  برای  سه شنبه  روز  بامداد  کشورمان 

کمیسیون مشترک راهی وین می شوند.
عالوه بر موضوعات مربوط به نقض برجام در بخش تحریم ها علیه 
موضوع  مالی،  و  بانکی  تعامالت  راه  سر  بر  موجود  موانع  و  ایران 
قرارداد ایران و چین در چارچوب بازطراحی اراک که مذاکرات در 
بخش هایی از آن به خاطر اختالفات بر سر قیمت اقدامات و خدمات 
هم چنان ادامه دارد بخشی از مسایلی است که در این نشست مورد 

بحث قرار می گیرد.
برگزار  حالی  در  برجام  مشترک  کمیسیون  سه شنبه  روز  نشست 
رسمی  طور  به  ترامپ  دونالد  دیگر  هفته  دو  از  کمتر  که  می شود 

سکان ریاست جمهوری آمریکا را به دست می گیرد.
با وجود اظهارات و مواضع تند ترامپ علیه ایران و برجام در دوره 
انتخابات اما پس از انتخاب، وی رویکردی محتاطانه تر اتخاذ کرد یا 
باید گفت حداقل مواضع تندتری نسبت به قبل بیان نکرد. با این 
عضو  کشورهای  سوی  از  برجام  علیه  ترامپ  اقدام  از  نگرانی  حال 
گروه ۱+5 امری است که در یک ماه گذشته مکررا بیان شده است.

پاره  را  برجام  ترامپ  معتقدند  تحلیل گران  و  کارشناسان  برخی 
نخواهد کرد بلکه سعی می کند در بخش هایی از آن دست ببرد یا 
از طرق دیگر به ویژه موضوعات حقوق بشری و تروریسیم به ایران 
فشار بیاورد تا به این شکل ایران را در گوشه رینگ قرار داده و وادار 

به واکنش های تند کند.
اما واکنش ایران به اقدام آمریکا در تمدید قانون تحریم های ایران 
نشان داد که مقامات ایرانی با درایت هر چه بیشتر و ضمن درک 
بین المللی  و  منطقه ای  تحوالت  و  جریانات  و  آمریکا  در  شرایط 
خواستار استمرار اجرای برجام به نحو مطلوب از سوی کشورهای 

طرف این توافق به ویژه آمریکاست.
بانکی ضمن وجود فضای  و موانع  این درحالی است که مشکالت 
بی اعتمادی در سطح تعامالت بانکی و مالی هم چنان به جای خود 
باقی است با این حال مقامات کشورمان روند اجرای برجام را مثبت 
و رو به جلو ارزیابی می کنند و درباره موانع باقی مانده تاکید دارند 
که با جدیت رایزنی و مذاکره برای حل این مسایل در جریان است.

کمیسیون مشترک برجام تاکنون پنج نشست برگزار کرده است که 
در نتیجه این نشست ها هشت مصوبه به تصویب رسیده است. این 
مصوبات چندی پیش با تصمیم دو طرف ایران و ۱+5 به طور علنی 
هم زمان بر روی سایت اتحادیه اروپا، آژانس و وزارت خارجه ایران 
قرار گرفت. به نظر می آید به خاطر درز برخی اطالعات و تصمیمات 
کمیسیون و برای اجتناب از ایجاد شک در افکار عمومی کمیسیون 

اقدام به انتشار مصوبات کرده است.

هشدار به خریداران امالک در فضای مجازی

اتحادیه صنف مشاوران امالک گفت: مردم برای داد و ستد  رئیس 
مسکن در فضای مجازی حتما از اتحادیه امالک استعالم بگیرند.

حسام عقبایی در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در ماه آذر 
۱۳ هزار و ۱۱۶ قرارداد خرید و فروش و ۱4 هزار و 5۱۱ قرار داد 
اجاره ، در مجموع ۲۷ هزار و ۹۶۸ قرارداد در شهر تهران منعقد شد.

وی با اشاره به اینکه در ماه آذر حجم معامالت در حوزه اجاره افزایش 
و  قرارداد خرید  هزار  آذرماه ۲  در  افزود:  است  داشته  ۱0 درصدی 
تاکید کرد: در کشور  تهران کاهش داشت. عقبایی  فروش در شهر 
حجم معامالت کاهش داشته است بطوریکه در آذر ۹5 ؛ 44 هزار 4۲ 
قرارداد خرید و فروش و 4۶ هزار و ۶4۹ قرارداد اجاره و در مجموع 

۹۲ هزار و ۱۶4 قرارداد منعقد شده است.

خبر

اد      امه از صفحه1
وظیفه  مهمترین  اسالمی  انقالب  رهبر 
فعاالن  و  دانشگاهیان، حوزویان  مسئوالن، 
شرایطی،  چنین  در  را  سیاسی  و  فرهنگی 
از  بردن قدرت کشور و مقاوم سازی  »باال 
طریق تقویت عناصر اقتدار ملی« دانستند 
اقتدار  عناصر  مهمترین  از  یکی  افزودند:  و 
مردم  دینی  »ایمان  کشور،  تحرک  و 
 ۱40 طول  در  زیرا  است،  جوانان«  به ویژه 
و  جریان ساز  حرکت  هر  گذشته،  سال 
تأثیرگذاری که در کشور روی داده است، 
عنصر اصلی آن، »ایمان دینی« بوده است.

قضایایی  به  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
همچون »تحریم تنباکو«، »مشروطیت« و 
تأکید  و  اشاره  نفت«  صنعت  شدن  »ملی 
این قضایا، »ایمان دینی«  کردند: در همه 
و »پیشاهنگی علما و روحانیون« به عنوان 
مظهر دینداری مردم، حرف اول را می زد و 
هرگونه انحراف یا شکستی که در این قضایا 
به وجود آمد، به دلیل دوری از عنصر دینی 

و کنار گذاشته شدن علما بود.
ایشان به نقش بی بدیل »ایمان دینی« در 
انقالب  »پیروزی  خرداد«،  پانزده  »قیام 
اسالمی«، »دوران دفاع مقدس« و قضایای 
دیگر در سالهای اخیر اشاره کردند و گفتند: 
امروز تالش گسترده ای برای تضعیف یا از 
ویژه  به  مردم  در  دینی  ایمان  بردن  بین 
جوانان، در جریان است اما باید این عامل 

اقتدار را حفظ و تقویت کرد.
تأثیرگذاری  شرِط  اسالمی،  انقالب  رهبر 
ایمان دینی را همراه شدن آن با »معرفت 
دینی  معرفت  افزودند:  و  دانستند  دینی« 
سیاست،  جامعه،  در  دین  حضور  یعنی 
همان  تعبیری  به  و  کشور  اداره  و  اقتصاد 
گفت  که  مدرس  مرحوم  معروف  جمله 

»دیانت ما عین سیاست ما است«.
به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
اندیشه  هیأت های  طراحی  و  برنامه ریزی 
مقابله  برای  انگلیسی  و  امریکایی  ورز 
از  دین  »جدایی  و  سیاسی«  »دین  با 
سیاست« خاطرنشان کردند: آنها به دنبال 
»دیِن گوشه ی مسجد و داخل خانه و فقط 
در دروِن افراد« هستند و نه »دیِن همراه با 
عمل در اقتصاد و سیاست و زیرباِر دشمن 

نرفتن«.
دینی  آن  از  دشمن  کردند:  تأکید  ایشان 
قدرت،  اقتصاد،  دولت،  که  می ترسد 
اداری  و  مالی  سیستم  و  ارتش  سیاست، 
دارد، بنابراین معرفت دینِی صحیح، منفک 

نشدن دین از زندگی و سیاست است.

علمی«  »قدرت  اسالمی،  انقالب  رهبر 
و  خواندند  کشور  اقتدار  عامل  دومین  را 
عناصر  برخی  خباثت های  وجود  با  گفتند: 
کردن  ناامید  در  سعی  که  خودفروخته 
دارند،  کشور  از  آنها  کوچاندن  و  جوانان 
اما جوانان انقالبی و مؤمن ایستاده اند و به 
حرکت علمی خود ادامه می دهند که یک 
نمونه آن در دیدار چند روز پیش نخبگان 
بسیجی و مدال آور دانشگاه صنعتی شریف 

مشاهده شد.
کردند:  تأکید  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
ادامه  مقاوم سازی کشور،  راههای  از  یکی 
حرکت علمی است، بنابراین حرکت علمی 
نباید متوقف شود و همچنین نباید شتاب 

آن کاهش یابد.
ایشان به »اقتصاد مقاوم« به عنوان سومین 
عامل اقتدار کشور اشاره کردند و افزودند: 
اقتصادی  مشکالت  دچار  مردم  نباید 
باشند  رکود  و  بیکاری  همانند  گوناگون 
زیرا  بزنند  حرف  فقط  هم  مسئوالن  و 
مشکالت  ایجاد  ها،  تحریم  از  اصلی  هدف 
اقتصادی و فشار بر مردم و جدا کردن آنان 
از نظام است و حتی در برداشتن تحریم ها 
نیز به گونه ای عمل می کنند که مشکالت 

باقی بمانند.
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
پادزهر این طراحی دشمن، همان »اقتصاد 

مقاومتی« است که بارها گفته ایم.
کردند:  تأکید  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
اگر کشوری اقتصاد قوی داشته باشد، پول 
آن کشور ارزش پیدا می کند و مسئوالن و 

مردم آن نیز دارای اعتبار می شوند.
اصلی  راههای  از  یکی  افزودند:  ایشان 
وابستگی  از  »رهایی  اقتصاد،  سازی  مقاوم 
به درآمد حاصل از فروش نفت« است زیرا 
قیمت نفت، اهرمی در دست دیگران برای 

فشار به کشورها است.
ملی«  عزت  »حفظ  اسالمی  انقالب  رهبر 
برشمردند  ملی  اقتدار  عامل  چهارمین  را 
و تأکید کردند: عزت ملی به معنای حفظ 
عزت کشور و ملت در مذاکرات بین المللی 
بار زور  و رفت وآمدهای دیپلماتیک، و زیر 

نرفتن است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در جمع بندی این 
کردند:  خاطرنشان  خود  سخنان  از  بخش 
و  بشناسیم  را  ملی  اقتدار  عناصر  این  اگر 
تقویت کنیم و نسبت به اهداف و روشهای 
دشمن نیز آگاهی پیدا کنیم، می توانیم در 
مقابل طراحی های او برنامه ریزی و مقاومت 
و  نشناسیم  را  عناصر  این  اگر  اما  کنیم 
به  است  ممکن  باشیم،  نداشته  بصیرت 
دشمن، کمک هم بکنیم و به جای دشمن، 
دوست و جبهه خودی را هدف قرار دهیم.

از  برای  دشمن  تالش  به  اشاره  با  ایشان 
از  گفتند:  ملی،  اقتدار  عوامل  بردن  بین 
بین بردن »ایمان، حیا و عفاف، پایبندی به 
مبانی دینی و حاکمیت دین، متوقف کردن 
حرکت علمی، مخدوش کردن عزت ملی«، 
و »تضعیف دستگاهها و نهادهایی که مظهر 
اقتدار کشور هستند« از برنامه های دشمن 

است که باید در مقابل آنها ایستاد.
رهبر انقالب اسالمی، »حمله به سپاه، بسیج 
و شورای نگهبان« را در چارچوب طراحی 
دشمن برای تضعیف دستگاهها و نهادهای 
مظهر اقتدار کشور خواندند و افزودند: من 
قوه  اخیر رؤسای دو  بگومگوهای  به  کاری 
ندارم زیرا موضوع مهمی نیست و به حول 
و قوه الهی تمام می شود، اگرچه دشمن به 
باید  همه  اما  آنهاست  بزرگ نمایی  دنبال 
وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع را 

قدر بدانند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: من 

همواره از دولتها، از مجلس شورای اسالمی 
و از قوه قضاییه حمایت کرده و می کنم اما 
باید دید دشمن به دنبال چیست و او را در 

رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.
مهمترین  امروز  کردند:  تأکید  ایشان 
امنیتی  »دستگاه  داشتِن  کشور،  اهداف 
قوی«، »دستگاه نظامی مقتدر و مردمی«، 
بسیج«،  نام  به  مردمی  عظیم  »حرکت 
در  حاضر  و  زمان  به  آگاه  »روحانیت 
و  کامل«،  مقتدِر  قضاییه  »قوه  صحنه«، 
است  شجاع«  و  دقیق  ریِز  برنامه  »دولت 
زیرا با تأمین این اهداف، حرکت ملت ایران 
این  از  کدام  هر  باید  و  شد  خواهد  موفق 
عناصر که موجود نیستند، تأمین، و عناصر 

موجود، حفظ شوند.
به  اشاره  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
پر  فرهنگِی  و  علمی  حرکتهای  و  رویشها 
شمار و فراگیر جوانان مؤمن و انقالبی در 
مدال آوران  بهترین  امروز  گفتند:  کشور، 
کشور در مسابقات علمی، جوانان بسیجی 
هستند و جوانان نخبه، با هوش و همچنین 
انقالبی  عزم  و  انگیزه  فکر،  دارای  اساتید 
و  هنری  فرهنگی،  علمی،  عرصه های  در 
سیاسی فعال هستند و ما مسئوالن وظیفه 
پر  جوانان  این  به  می توانیم  چه  هر  داریم 

انگیزه کمک کنیم.
ایشان با اشاره به شناخت نادرست دشمن 
از  نمونه ای  را   »۸۸ »فتنه  ایران،  ملت  از 
برشمردند  دشمن  محاسباتی  خطاهای 
 ۸۸ سال  در  دشمن  کردند:  خاطرنشان  و 
را  به خیال خود کار  فتنه  به راه انداختن  با 
به نقاط حساس و باریک رساند اما ناگهان 
حرکت عمومی ۹ دی که از جنس حرکت 

۱۹ دی 5۶ بود، همه را مبهوت کرد.
بار دیگر وظیفه  ا... خامنه ای  حضرت آیت 
و  »حفظ  را  کشور  فعال  قشرهای  همه 
و  خواندند  ملی«  اقتدار  عوامل  تقویت 
و  دین  به  که  کسانی  حتی  کردند:  تأکید 
اما  ندارند  دلبستگی  و  پایبندی  شریعت 
ایران را دوست دارند و خائن و دشمن در 
لباس دوست نیستند، بدانند که »حمله به 
ایمان اسالمی جوانان«، »خیانت به ایران و 

کشور« است.
دیگر  بار  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
دشمن  »شناخت  را  دی   ۱۹ حادثه  درس 
ایستادگی و مقابله  و شیوه های دشمنی و 
بهنگام و همه جانبه در مقابل او« دانستند و 
تأکید کردند: اگر به این درس عمل کنیم، 
ملت  مقابل  در  جهانی  و  عنود  دشمنان 

ایران هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

تاکید رهبر معظم انقالب:

وظیفه مهم مسئوالن و مردم؛ تقویت عوامل اقتدار ملی و شناخت دشمن
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آگهی مناقصه
محل  از  ماهدشت  سطح  معابر  آسفالت  اجرای  و  خرید  پروژه  دارد  نظر  در  ماهدشت  شهرداری 

پیمانکار واجد  به  به مبلغ 7/953/000/000 ریال  را   ) ) استانی  ای  های سرمایه  اعتبارات تملک دارائی 
الشرایط دارای : 

الف – اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین تغییرات. 
ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در زمینه راه و باند. 

ج- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده. 
د- کد اقتصادی. 

هـ - گواهی حداقل دو مورد سوابق اجرایی مرتبط.
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرائط مناقصه از تاریخ نشرآگهی حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/11/5 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.  409م/الف
شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

ادامه رایزنی ها ایران و سوریه برای مبارزه با تروریسم

با  گفتگو  و  دیدار  منظور  به  که  ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای 
مقامات امنیتی - سیاسی سوریه به این کشور سفر کرده است با 

بشار اسد رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ امیردریابان علی شمخانی در 
از  هدف  خبرنگاران  با  گفتگو  در  دمشق  فرودگاه  به  ورود  بدو 
سفرش به سوریه را ادامه رایزنی های نزدیک مسئوالن عالی دو 
کشور برای ارتقاء سطح هماهنگی و همکاری مشترک میان سه 

کشور ایران، سوریه و روسیه در مبارزه با تروریسم عنوان کرد.
وی گفت: بیش از 5 سال از مقاومت پیروز دولت و ملت سوریه 
روند  این  و  گذرد  می  حامیانش  و  تکفیری  تروریسم  برابر  در 
تروریسم  و  ارعاب، تحریم  با سالح  اراده ملت ها  نشان داد که 

قابل تغییر نیست.
امنیتی  و  نظامی  سیاسی  اقدامات  کننده  هماهنگ  عالی  مقام 
میان ایران ، روسیه و سوریه، بازپس گیری حلب را نقطه عطفی 
در تحوالت بحران سوریه دانست و تاکید کرد: همزمان با افزایش 
با تروریسم تکفیری ، فعال  هماهنگی های نظامی برای مقابله 
به  دستیابی  برای  سیاسی  های  ظرفیت  پیش  از  بیش  سازی 
راهکاری فراگیر به منظور حفاظت از آتش بس و آغاز گفتگوی 

مسلحین با دولت سوریه الزامی است.
شمخانی رویکرد غیر سازنده برخی کشورهای غربی و منطقه ای 
نظامی  سیاسی  های  تنش  افزایش  در  را  سوریه  بحران  به 
آینده  کننده  تعیین  مرجع  یگانه  افزود:  و  دانست  تأثیرگذار 
سیاسی سوریه مردم این کشور هستند و تجربه 5 سال گذشته 
نشان داد که نمی توان با استفاده ابزاری از تروریسم، لشکرکشی 
نظامی و اشکال غیر قانونی، اراده خارجی را بر مردم این کشور 

تحمیل کرد.

ادعای عجیب رسانه های آلمانی علیه ایران

به  را  ایران  ساختگی  و  عجیب  ادعایی  در  آلمانی  های  رسانه 
تالش برای ترور مقامات حامی رژیم صهیونیستی در آلمان متهم 

کردند.
به گزارش ایسنا، رسانه های آلمانی به نقل از دادستان فدرال 
آلمان مدعی شدند که ایران حمالت تروریستی را علیه سازمان ها 
و نمایندگانی  که فعالیت هایی در حمایت از اسرائیل در آلمان 

دارند، طراحی کرده است.
این رسانه ها گزارش داده اند که هدف ایران ترور رینهولد روبه، 
های  سال  در  اسرائیل   – آلمان  دوستی  مجمع  پیشین  رئیس 

۱۹۹4 تا ۲005 بوده است.
مقامات قضایی آلمان هفته گذشته نیز علیه یک مرد پاکستانی 
۳۱ ساله با ادعای اینکه برای ایران جاسوسی و در ازای آن از 
سرویس های اطالعاتی ایران پول دریافت می کرده است، اعالم 

جرم کردند.
وی  که  است  شده  ادعا  پاکستانی  مرد  این  کیفرخواست  در 
های  فعالیت  مسئولیت  که  بوده  ارتباط  در  ایران  از  فردی  با 
و  است  داشته  عهده  به   ۲0۱۱ سال  از  اروپا  در  را  جاسوسی 
این کشور  عملیات گسترده  از  ایرانی ها جنبشی  با  او  همکاری 
برای هدف قرار دادن گروهای حامی اسرائیل در آلمان، فرانسه 

و دیگر کشورهای اروپایی بوده است.
به  برسد ممکن است  اثبات  به  پاکستانی  این مرد  اتهامات  اگر 

حبس تا پنج سال محکوم شود.
به گزارش ایسنا، این ادعاها در  حالی مطرح می شود که مقامات 
ایران همواره اتهامات مبنی بر  دست داشتن در  هرگونه اقدام 
است  در حالی  این  اند.  کرده  قویا محکوم  و  رد   را  تروریستی 
که ایران خود یکی از بزرگترین قربانیان ترور بوده و  این گونه 

اقدامات را به شدت محکوم می کند.

توضیحی درباره حضور خواننده های لس آنجلسی 
در تلویزیون

یکی  صدای  پخش  درباره ی  شاه«  »معمای  سریال  تهیه کننده 
بیان  به  سریال،  این  قالب  در  آنجلسی  لس  خواننده های  از 

توضیحاتی پرداخت.
در  که  صحنه ای  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  لدنی  علی 
سریال »معمای شاه« با حضور شخصیت ابی )خواننده( پخش 
شد، اظهار کرد: این سکانس با هیچ ممیزی روبه رو نشد. صدای 
است،  بوده  خواننده  خود  اصلی  صدای  سریال،  در  پخش شده 
فقط خود شخصیت شبیه سازی شده است که بسیار هم شبیه 

شده بود.
او با بیان اینکه در قسمت های گذشته سریال، ویگن هم حضور 
داشته بود، یادآور شد که در قسمت های آتی خوانندگان دیگری 
هم که به نوعی با دربار در ارتباط بودند، با صدای خودشان در 

مجموعه »معمای شاه« حضور پیدا خواهند کرد.
ابی  حضور  به  اشاره  با  شاه«  »معمای  سریال  تهیه کننده 
حضور  به  مربوط  قسمت  این  گفت:  سریال  این  در  )خواننده( 
با حضور محمود  میامی می شود که  کاباره  پهلوی در  غالمرضا 
قربانی )رییس کاباره و دوست غالمرضا پهلوی( ضبط شده بود و 

در واقع به فعالیت دربار در این زمینه بازمی گردد.
به گزارش ایسنا، سریال »معمای شاه« هر شب بجز پنجشنبه و 

جمعه ها ساعت ۲۲ از شبکه اول پخش می شود.

رضایي: ما موشك را براي صلح و 
عدالت مي خواهیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد 
که ایران موشک را براي صلح و عدالت میخواهد.

به گزارش ایسنا،محسن رضایی در حساب توئیتر 
خود نوشت:

آزادی  و  عدالت  صلح،  برای  را  موشک  ما 
آنها  حفظ  و  دستیابی  شرط  زیرا  می خواهیم؛ 

اقتدار ملی است.

باهنر رییس کمیسیون تلفیق دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت شد

محسن رضایی طی حکمی محمدرضا باهنر را 
به ریاست کمیسیون تلفیق و ارزیابی دبیرخانه 

مجمع منصوب کرد.
مجمع  دبیر  حکم  متن  در  ایسنا،  گزارش  به 
تشخیص مصلحت نظام به مهندس باهنر آمده 
است: نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی، به 
کمیسیون  رئیس  عنوان  به  حکم  این  موجب 
تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع به مدت یکسال 
منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند 
متعال و نصب العین قراردادن تقوی الهی، تحت 
زعامت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برابر 
شرح وظایف ابالغی در انجام امور محوله موفق 

و موید باشید.
محسن رضایی، همچنین حکم ریاست مسعود 
غنی زاده بر کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی 
دبیرخانه مجمع را به مدت یک سال تمدید کرد.

ایران در بین ۱0 کشور توانمند و 
برتر جهان در تولید واکسن

سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  رئیس 
رازی با بیان اینکه ایران جزء ۱0 کشور برتر جهان 
در تولید واکسن است، گفت: موسسه سرم سازی 
که  است  خاورمیانه  منطقه  در  کشور  تنها  رازی 

واکسن های انسانی، دامی و طیور تولید می کند.
دکتر حمید کهرام دیروز در جمع خبرنگاران افزود: 
کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و پاکستان در منطقه 
خاورمیانه هستند که در تولید واکسن پیشرفت های 
زیادی داشته اند اما فقط توانسته اند واکسن های 
دامی را تولید کنند و در تولید واکسن های انسانی 
اینکه  به  اشاره  با  وی  اند.   بوده  ناموفق  طیور  و 
کشورهای اطراف ما قادر به تولید واکسن انسانی 
نیستند، افزود: موسسه رازی با قدمت ۹۲ ساله خود 
در تولید واکسن های انسانی دامی و طیور الگویی 
برای دیگر کشور ها به شمار می آید.  وی ادامه داد: 
امروزه مؤسسه رازی به یک نهاد تولیدکننده علم 
تبدیل شده و می تواند پاسخگوی نیازهایی از جنس 

سالمت انسان، دام و طیور باشد. 
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
درباره دیگر ظرفیت های علمی این موسسه افزود: 
هم اکنون 50 درصد واکسن های مورد نیاز برای 

طیور در موسسه رازی تولید می شود. 
دکتر کهرام در پایان تصریح کرد : کل تولیدات 
واکسن ایران در سال بین دو تا سه میلیارد دوز 
است در که موسسه رازی بیشترین سهم را در این 

تولیدات دارد. 

خبرخبر

حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای 
با بیان این مهم که دست های پشت پرده 
این فرد  پرونده زنجانی وجود دارد که  در 
توانست محموله هایی بخرد و برخی از پول 
دولتی  های  دستگاه  کوتاهِی  از  ندهد،  را 
ما  دولتی  های  دستگاه  افزود:  و  داد  خبر 
واقعا کوتاهی می کنند، بارها اعالم کردیم 
معوقات  که  کنند  می  کاری  ها  بانک  چرا 
ذخیره  صندوق  پرونده  در  باشد.  بانکی 
فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط 
معوقه  تومان  میلیارد   ۳50 و  هزار  است، 
چرا  اینجاست  سوال  و  است  مطرح  بانکی 

این مسئله تکرار می شود؟
به گزارش خبرنگار زمان، سخنگوی قوه 
قضائیه دیروز در یکصد و ششمین نشست 
با اصحاب رسانه، روز نوزدهم  خبرِی خود 
دی ماه را گرامی داشت و عنوان کرد: این 
ساز  حماسه  و  مهم  روزهای  از  یکی  روز 

برای انقالب اسالمی است.
محسنی اژه ای با اشاره به سیاست دستگاه 
قضا گفت: قوه قضائیه مصمم به برخورد با 
هر گونه فساد به ویژه فساد اقتصادی است 
و فرقی نمی کند در این مبارزه و برخورد 
اتهام به چه مسئول یا دولتی برمی گردد. 
پرونده سه هزار میلیاردی مربوط به دولت 
قبل بود و بیش از 500 نفر مورد تحقیق 
قرار گرفتند و در این دولت نیز پرونده هایی 
از جمله پرونده حقوق های نجومی، صندوق 

فرهنگیان و بانک ها وجود دارد.
برای  که  مطلب  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
هیچ  فعلی  و  قبلی  دولت  قضا  دستگاه 
قانون  اساس  بر  اگر  افزود:  ندارد  تفاوتی 
به  قضائیه  قوه  باشد،  داشته  حرفی  کسی 

آن گوش می دهد.
کشف  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  سخنگوی 
راستای  در  مجازات  تعیین  و  متهم  جرم 
بر  عالوه  گفت:  اقتصادی  فساد  با  برخورد 
این جنبه ها برگرداندن وجوه و اموال برای 

قوه قضاییه بسیار مهم است.
از  سیاسی  جریان های  گاهی  افزود:  وی 
پرونده  یک  در  قضایی  رسیدگی  روند 
بهره گیری سیاسی می کند که این ربطی 

به قوه قضائیه ندارد.
ضمِن  ادامه  در  قضائیه  قوه  اول  معاون 
بابک  پرونده  گیری  شکل  فرآیند  تشریِح 
زنجانی با بیان این خبر که مبلغی که بابت 
خرید نفت به زنجانی داده شد، وارد کشور 
نشده بود، تصریح کرد: این مبالغ در داخل 
کشور مطرح نشده بود و همین مسئله کار 
از  برخی  با  و  بود  کرده  را سخت  بازپرس 
بود  آن  در  زنجانی  اموال  که  کشورهایی 

تفاهم نامه استرداد نداشتیم.
در  چندجانبه  جلسه  تشکیل  از  ای  اژه 
خبر  زنجانی  پرونده  به  رسیدگی  اوایل 
رییس  حضور  با  ای  جلسه  گفت:  و  داد 
جمهور،  رییس  اول  معاون  قضائیه،  قوه 

وزیر اطالعات و دادستان برگزار شد. علت 
تشکیل این جلسه هم چند جانبه بودن و 

حجیم بودن پرونده بود.
دادستان  جلسه،  این  دنبال  به  افزود:  وی 
تهران کار قضایی خودش را که مربوط به 
ردیابی  برای  بود  ها  پیگیری  و  اتهام  نوع 
خارجی  ابعاد  به  توجه  با  کرد.  آغاز  اموال 

پرونده، کمک وزارت خارجه را می طلبید
اطالعات  با  جلساتی  جلسه،   ۳0 از  بیش 
کل  بازرسی  و  اطالعات  وزارت  سپاه، 

تشکیل شد.
جلسات  در  هم  نوبت  چند  در  افزود:  وی 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شد 
همکاری  پرونده  این  در  ها  دستگاه  که 
بیشتری داشته باشند و حتی آقای ظریف 

هم قول همکاری داد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر از این 
مهم داد که اموال زنجانی به نام وی نبوده 
ردیابی ها  در  کار  میانه  در  اینکه  بیان  با  و 
می فهمند اموال زنجانی به نام وی نیست، 
خاطرنشان کرد: ردیابی این اموال هم کار 
گرفت،  صورت  کار  تقسیم  و  بود  سختی 
مامور  اطالعات  وزارت  و  کل  بازرسی 

پیگیری ردیابی شدند.
اژه ای با تقدیر از عملکرد وزارت اطالعات 
اطالعات  فعالیت  گفت:  زنجانی  پرونده  در 
همچنان ادامه دارد و بانک مرکزی هم در 

حد خودش همکاری هایی داشت.
افزود: زنجانی در چهار مورد ادعاهای  وی 
از  متشکل  هیئت  داشت.  متناقضی 
نمایندگان وزارت اطالعات، نفت، دادستانی 
مدعی  زنجانی  که  رفتند  کشورهای  به 

دارای حساب بودن در آنها را داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقل قولی از 
وزیر نفت، اظهارداشت: بارها آقای زنگنه می 
گفت زنجانی بیاید و بگوید در چه کشورهایی 

پول دارد. نگرانی ما نداشتن پول است.
اژه ای افزود: تمامی ادعاهای این فرد دروغ 
اعالم  آن  در  که  وی  اولیه  نامه  آن  و  بود 
کرده بود پول را واریز کرده است، هم کذب 
بود. البته در این ردیابی ها اموالی در برخی 

از کشورها شناسایی شده بود.

شناسایی  به  اشاره  با  ای  اژه  محسنی 
 ۶00 بین  اختالفی  گفت:  ها  طلب  برخی 
تا ۷00 میلیون یورو طلب زنجانی از یکی 
از شرکت های نفتی است که ما این قبول 

را داریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گفتیم 
مصادره  و  قطعی  حکم  کنیم  صبر  ما  اگر 
برخی  اداره  برای  مشکلی  شود،  صادر 
این  حل  راه  آید.  می  پیش  ها  شرکت  از 
این  کارشناسی،  قیمت  اساس  بر  که  بود 
اموال فروخته شود که این مسئله هم نیاز 
مسئله  این  داشت.  قوا  بین  همکاری  به 
شد  مطرح  هم  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  در 
های  شرکت  کردن  اداره  مخالف  زنگنه  و 
زنجانی بود که البته حق هم با ایشان بود.

وی با بیان اینکه وزارت نفت مخالف اداره 
کردن شرکت ها بود، گفت: دادستان تهران 
اعالم کرد که وظیفه اداری شما نیست اما 
بهتر است این را قبول کنید. از آن تاریخ 
تاکنون وزارت نفت مشغول اداره آنها است.

وی افزود: امضای جهانگیری، بنده، وزارت 
مبارزه  ستاد  اعضای  و  اقتصاد  اطالعات، 
کردن  اداره  پذیرش  با  رابطه  در  مفاسد  با 

اموال از سوی وزارت نفت وجود دارد.
محسنی اژه ای افزود: در رابطه با واگذاری 
لحاظ  به  زنجانی،  به  نفتی  های  محموله 
تحریم ها قدری وزارت نفت در تنگنا قرار 
داشته است. هنوز هم البته تحریم ها باقی 
به گردن  تقصیر ها  این حال همه  است.با 

تحریم ها نیست.
ماه  هفت  نیکو  مدیرعامل  افزود:  وی 
شد  آزاد  وثیقه  قرار  با  البته  بود  بازداشت 
فرد  و  برود  دادگاه  به  باید  وی  پرونده  و 

دادگاهی شود.
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
شنیده شده است عدم ارسال پرونده بابک 
بازجویی،  برای  اطالعات  وزارت  به  زنجانی 
ربطی به متهم ردیف دوم این پرونده دارد؟ 
این صحت دارد یا خیر و اینکه آیا وزارت 
اطالعات درخواست بازجویی از متهم ردیف 
وزارت  کارمندان  از  که  پرونده  این  دوم 
اطالعات بوده را داشته است یا خیر گفت: 

دارد  بیشتری  جزئیات  پرونده  این  البته 
وزارت  البته  نگفتیم.  را  آن  همه  اکنون  و 
متهم  بازجویی  برای  درخواستی  اطالعات 

ردیف دوم نداشته است.
اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا صفدر 
یا  است  شده  احضار  دادسرا  به  حسینی 
خیر؟ گفت: بله اصل حضور این فرد تایید 

می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال 
که برخی از اموال زنجانی به نام فردی به 
پرونده  است،  منش  شیرازی  حسین  اسم 
تصریح  است؟  ای  مرحله  چه  در  فرد  این 
کرد: اموال قابل توجهی از زنجانی به اسم 
این فرد بود، وی بازداشت و اموال توقیف 
شد. البته این فرد با قرار آزاد شد و پرونده 

وی هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در ادامه نشست خبری در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده برخورد دو قطار در سمنان 
گفت: این پرونده هنوز در مرحله دادسرا است 

و چند نفری در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده 
است حق امضا در رابطه باحساب های قوه 
ا... آملی الریجانی به  از زمان آیت  قضائیه 
عهده و نام رئیس قوه قضائیه بوده و قبل 
از آن برعهده معاونت مالی بوده است، این 
مسئله صحت دارد؟ گفت: به هیچ وجه این 

موضوع تأیید نمی شود.
به  پاسخ  در  ادامه،  در  ای  اژه  محسنی 
سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا انجمن منحله 
انتخابات  برگزاری  به  اقدام  نگاران  روزنامه 
کرده است در حالی که انجمنی به این نام 
وجود دارد و حتی برخی از اخبار حکایت از 
سوال از وزیر کار دارد، آیا قوه قضائیه با این 
دادستانی  گفت:  کند؟  می  برخورد  مسئله 
انجمن را گرفت  این  تهران جلوی فعالیت 
فعالیت  تواند  نمی  نام  این  با  شد  اعالم  و 
نام  برای  جزئی  تغییر  ظاهرا  باشد.  داشته 
داده است و دادستان و وزارت مربوطه باید 
صنوف  از  برخی  اگر  کند.  بررسی  را  این 
شبیه به این نام را داشته اند، مشکالتی را 
فراهم می کند. دادستانی تهران این مسئله 

را بررسی می کند.
فیلتر  خصوص  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
از  برخی  های  فعالیت  و  تلگرام  شدن 
گفت:  فضا  این  در  انحرافی  جریان های 
برخی از اتفاقاتی که در این فضا می افتد، 
جرم است و باید کار اصلی را شورای عالی 

فضای مجازی انجام بدهد.
ها  هجمه  با  برخورد  خصوص  در  ای  اژه 
علیه قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه با انواع 
کسی  هر  اگر  و  کند  می  برخورد  فسادها 

مرتکب جرمی شود، برخورد می کنیم.
وی در خصوص پرونده برادر رییس جمهور 
سوی  از  حیثیت  اعاده  به  آن  ارتباط  و 
در  پرونده  این  گفت:  نیز  زاکانی  علیرضا 

مرحله رسیدگی است.

محسنی اژه ای عنوان کرد:

تحقیق از 200 نفر در پرونده »زنجانی«

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از صدور 
بیش از ۱5 هزار اخطاریه کتبی به مشموالن غایب 

خبر داد.
تشدید  طرح  روند   درباره  کریمی  ابراهیم  سردار 
امسال  نیمه دوم  از  با مشموالن غایب که  برخورد 
با  برخورد  تشدید  طرح  گفت:  است،  شده  آغاز 
وضعیت  تکلیف  تعیین  هدف  با  غایب  مشموالن 
سربازی مشموالن غایب از مدتی قبل در دستور کار 
قرار گرفته و در فاز نخست اجرای آن برای اکثریت 
مشموالن غایب پیامکی صادر و از آنان خواسته شد 

تا وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه به دنبال ارسال پیامک تعداد قابل 
توجهی از شهروندان به دفاتر پلیس +۱0 مراجعه و 
را  خود  سربازی  تکلیف  تعیین  برای  الزم  اقدامات 

انجام داده اند، گفت: برخی از این افراد سربازی رفته 
و نسبت به تعویض کارت خود اقدام نکرده بودند. 
برخی دیگر نیز به دلیل اینکه تا پایان امسال هشت 
خدمتشان  ترک  یا  غیبت  تاریخ  از  بیشتر  یا  سال 
می گذشت مشمول جریمه ریالی شده و این امکان 
را پیدا کردند تا از طریق پرداخت جریمه از انجام 

خدمت سربازی معاف شوند.
نیز  از مشموالن  اضافه کرد: شماری دیگر  کریمی 
پس از پر کردن فرم های مربوطه از سوی سازمان 
اعزام  سربازی  خدمت  انجام  برای  عمومی  وظیفه 

خواهند شد.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره 
به آن دسته از افرادی که نسبت به تعیین تکلیف 
وضعیت خود نیز اقدام نکرده اند گفت: اطالعات کلیه 

بانک اطالعاتی سازمان وظیفه  مشمولین غایب در 
فاز  اجرای  در  کنون  تا  است.  موجود  ناجا  عمومی 
دوم طرح تشدید برخورد، ارسال اخطاریه کتبی برای 
مشموالن غایب آغاز شده و بیش از ۱5 هزار اخطاریه 
به درب منازل مشموالن غایب ارسال شده و از آنان 
خواسته ایم تا با مراجعه به دفاتر پلیس +۱0 نسبت به 

تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام کنند.
کریمی با بیان اینکه برابر قانون مشموالن غایب از 
دریافت برخی تسهیالت و خدمات محروم هستند 
کارگیری  به  به  اقدام  که  افرادی  همچنین  گفت: 
مشموالن غایب کرده باشند نیز جریمه خواهند شد.
وی در پایان از مشموالن غایب خواست که هر چه 
سربازی  وضعیت  تکلیف  تعیین  به  نسبت  سریعتر 

خود اقدام کنند.

اد      امه از صفحه1
پیشنهادات  این  کرد:  تاکید  فیروزآبادی 
و  ارائه شده  مجازی  فضای  عالی  شورای  به 

کلیات آن به تصویب رسیده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص 
آستانه  در  مجازی  فضای  های  چالش 
این  مدیریت  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
مورد  در  گرفتیم  تصمیم  ما  گفت:  فضا 
فعالیت این فضا شفاف سازی صورت بگیرد، 
استفاده  برای  آنجا که بسترهای مناسبی  از 
و  است  شده  فراهم  مجازی  فضای  از  مردم 
سرعت اینترنت قابل قبول و ضریب نفوذ باال 
و تعرفه مناسب است، نگرانی هایی برای عدم 
فضا  این  در  که  کسانی  برای  الزم  شفافیت 
فعالیت می کنند، وجود دارد. بر این اساس 
اپراتورهای  تمامی  که  است  شده  توصیه 
استفاده  هویت  ثبت  به  نسبت  مخابراتی 

کنندگان از این فضا اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه استقبال خوبی 
تعیین شده  تاریخ  صورت گرفته است و در 

طرح  این  اجرای  با  مردم  همکاری  شاهد 
زمانی  مدت  در  امیدواریم  همچنین  بودیم. 
باقیمانده با هویت های مشخص و معلوم در 

کل شبکه مواجه شویم.
é  اجتماعی صفحه  و  کانال   700

پرمخاطب به ثبت رسیدند
فیروزآبادی تصریح کرد: همینطور نیز تصمیم 
که  هایی  رسانه  شبهه  فعالیت  شد  گرفته 
کنند  می  فعالیت  اجتماعی  های  شبکه  در 
ساماندهی شود. بر این اساس مقرر شد شبکه 
هایی که دارای بیش از 5 هزار مخاطب هستند 
اطالعات هویتی خود را به صورت داوطلبانه 

در سامانه وزارت ارشاد به ثبت برسانند.
در  گفت:  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
صورتی که این شبکه ها این اقدام را انجام 
ندهند فعالیت آنها غیرقانونی تلقی می شود.

شاهد  زمینه  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ها  رسانه  شبهه  فعاالن  از  خوبی  استقبال 
روز  دو  تا  گفت:  مهر  به  پاسخ  در  هستیم، 
بر  بالغ  طرح  این  برای  شده  اعالم  نخست 

بیش  دارای  اجتماعی  صفحه  و  کانال   ۷00
از 5 هزار مخاطب در سامانه وزارت ارشاد به 

ثبت رسیده است.
افزود: برای رسانه هایی که می  فیروزآبادی 
فعالیت  کشور  در  قانونی  به صورت  خواهند 
در  و  کند  می  کفایت  موضوع  این  کنند، 
مورد برخورد با شبکه ها و کانال هایی که به 
صورت غیرقانونی فعالیت خواهند داشت، به 

موقع تصمیم می گیریم.
é  30 ارتقاء  برای  ششم  برنامه  الزام 

رتبه ای جایگاه دولت الکترونیک
دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از 
وضعیت نامناسب دولت الکترونیک در ایران و 
سایت های نهادهای دولتی گفت: سایت های 
الکترونیک  ادارات دولتی و دولت  به  مربوط 
وضعیت نامناسبی دارند و رتبه جهانی ایران 
در حوزه دولت الکترونیک سه رقمی است. از 
این رو، ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه 
الزامی داشته باشیم تا جایگاه ایران در حوزه 
 ۳0 حداقل  و  یابد  بهبود  الکترونیک  دولت 

رتبه ارتقاء داشته باشیم.
های  سایت  از  مهمی  بخش  داد:  ادامه  وی 
تعداد  و  شود  نمی  روزرسانی  به  دولتی 
دامنه های »دات آی آر« سایت های دولتی 
کم است. بنابراین در حال مطالعه در مرکز 
را  ای  تا مصوبه  ملی فضای مجازی هستیم 
برای شورای عالی فضای مجازی آماده کنیم 
آی  »دات  دامنه  از  دولتی  سازمان های  که 
آمارهایی  زمینه  این  در  کنند.  استفاده  آر« 
را به دست آورده ایم، اما برآوردها نشان می 
دهد که آمار دقیقی از تولید محتوای فارسی 

در فضای مجازی وجود ندارد، اما از آنجایی 
که عمده رفتار فضای مجازی را سایت های 
شود  می  برآورد  می کنند،  تعیین  پرترافیک 
زبان  به  ها  این سایت  تا ۳5 درصد  که ۳0 

فارسی هستند.
نیز  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  فیروزآبادی 
دولتی  های  سازمان  که  دارد  وجود  الزامی 
و دستگاه های اجرایی سرورهای خود را به 
داخل کشور منتقل کنند و در داخل میزبانی 
شوند و حتی از دامنه ایرانی استفاده کنند. 

این الزام باید تحت کنترل قرار گیرد.

الزامات جدید برای فعالیت شبکه های اجتماعی

شفاف سازی فضای مجازی در آستانه انتخابات

ادامه تشدید برخورد با مشموالن غایب
ارسال 15 هزار اخطاریه به غایبان
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استاد جمشید امیني از طّراحان فرش نوین ایران 
و بنیانگذار شیوه هنري »نقاشي بر قالي« است. 
در سال ۱۲۸۲ در روستاي َفَشند واقع در غرب 
استان البرز دیده به جهان گشود. در دو سالگي 
مادرش را از دست داد و در پنج سالگي به همراه 
به  را  او  پدرش  شد.  تهران  راهي  اش  خانواده 
بود.  بافي  قالي  کارگاه  داراي  که  فرستاد  مکتبي 
پس از یک سال هنرآموزي نزد استاد غالمحسین 
یاري میرزا  با  باف کرماني، در سال ۱۲۹۸  قالي 
استاد  شاگردان  از  کاشاني  محمودي  خان  علي 
کمال الملک، وارد مدرسه صنایع مستظرفه شد. 
به  مشهور  غفاري  محّمد  استاد  نزد  را  طّراحي 
کمال الملک  فراگرفت و در آن مدرسه دار قالي 
بافي  گوبلن  رشته  در   ۱۳0۷ سال  در  کرد.  برپا 
 ۱۳۱۸ سال  در  که  دیپلمي  گرفت؛  عالي  دیپلم 
از سوي وزارت معارف، معادل لیسانس هنرهاي 
دوره  تجارب  کسب  از  پس  او  شد.  تلّقي  زیبا 
جواني، وقت خود را بیشتر به آموزش هنرجویان 
و در  داد  اختصاص  زیبا  هنرستان هاي هنرهاي 

مهر ۱۳۳۷ بازنشسته شد.
الملک،  کمال  استاد  توصیه  و  حمایت  با  او 
هنرمندانه فاصله نّقاشِي رنگ و روغن و بافت قالي 
ها  پرده  به  برداشت.  میان  از  را  ُکرک  و  پشم  با 
جان داد نه به یاري قلم مو و رنگ بر بوم نّقاشي 
که به مدد نخ و تار و پود بر داِر قالي. نخستین 
از  استفاده  با  فرش  بافت  به  که  است  هنرمندي 
هاي  نقشه  پرداخت.  روشن  سایه  و  پرسپکتیو 
در  او  تبّحر  اما  بافت  مي  آسان  بسیار  را  سّنتي 
به  بود.  از روي تصویر  و  نقشه  بدون  بافت فرش 
شیوه  مبتکر  امیني،  استاد  که  بود  ترتیب  این 
ایران شد. نخستین  قالي« در  بر  هنري »نقاشي 
اثر هنري وي فرش »نازي آباد« است که زیرنظر 
استاد کمال الملک بافته شده است. دکتر حسن 
ادامه دهنده  امیني همچنان  استاد  فرزند  امیني 

شیوه هنري پدرش است.

تابلوهاي منظره، مرغ پابسته، پل ورسک، خلقت 
آدم )کپي از میکل آنژ(، شیر خفته، دو گنجشک 
آفتابگردان،  گل-هاي  اسب،  اینشتاین،  نشسته، 
دیگر  از  الملک  استادکمال  تصویر  و  آهو  ضامن 
قالي  این  است.  امیني  استاد  همتاي  بي  آثار 
از  حّتي  که  اند  شده  بافته  استادانه  چنان  ها،  
ندارد. برخي  تفاوتي  نّقاشي  با  فاصله نزدیک هم 
ملّي، کاخ سعدآباد  آثار در موزه هنرهاي  این  از 
نگهداري  اسالمي  شوراي  مجلس  کتابخانه  و 
جهاني  نمایشگاه  در  امیني  استاد  آثار  شود.  مي 
بروکسل سال ۱۹5۸میالدي دیپلم گراند پري را 
براي او به ارمغان آورد. او درباره یکي از آثارش 
گفته است: »پل ورسک را که بافتم، قوام السلطنه 
آن را در سفري که به شوروي داشت به مقام هاي 
آن کشور هدیه کرد. بعد که برگشت گفت آن قدر 
گذاشتند  احترام  ورسک  پل  به  جماعت  آن  که 
به من اعتنا نکردند. آنان همان کساني بودند که 
کمال الملک را تبعید کردند و او در سکوت و در 

غربت غریبانه در نیشابور ُمرد.«
 استاد امیني در ۱۹ دي ۱۳۷۷ درگذشت و سه 
توابع شهرستان  از  فشند  زادگاهش  در  بعد،  روز 
توصیه  از جمله  به خاک سپرده شد.  ساوجبالغ 
و  زبان  پاکي  شاگردانش،  به  استاد  اخالقي  هاي 
مردان  که  داشت  عقیده  او  بود.  زنان  به  احترام 
بزرگ را زنان پاکدامن و نجیب ساخته اند، پس 

باید به ستایش مقام زن و مادر پرداخت.
بزرگ  طّراحان  صوراسرافیل،  شیرین  منابع: 
فرش ایران، ص 4۶5؛ عباس سرمدي، دانشنامه 
۱00؛  ص  اسالم،  جهان  و  ایران  هنرمندان 
ساوجبالغ،  خبرنامه  5؛  ص   ،۸4 ش  جامعه، 
۱۶؛  ۲۹، ص  مردم، ش  و  هنر  ۷؛  ۱۲، ص  ش 
ص   ،۲0 ش  هنر،  فصلنامه  ۲4۷؛  ش  تندیس، 
حامدي،  محّمدحسن  و  مهاجر  شهروز  5۲؛ 
دانش  دانشنامه  54؛  ص  الملک،  کمال  مکتب 

گستر، ج ۳، ص ۱۲۷.

انقـالب اسـالمی ایـران ، بـا قیام هـا و اعتراضات 
پـی در پـی مـردم ایـران رقـم خـورد و همیـن 
ویژگـی ایـن انقـالب را از سـایر انقالب هـای دنیا 
در قـرن بیسـت و یکـم متفـاوت سـاخت.یکی از 
قیام هـای مهـم مردمـی در سـال های آخـر عمر 
حکومـت پهلـوی، قیـام ۱۹ دی مـاه اسـت کـه 
امـام خمینـی )ره( آن را قیامـی در پرتـوی قیام 

۱5 خـرداد دانسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا، در آبـان مـاه سـال ۱۳5۶،با 
فـوت مشـکوک سـید مصطفـی خمینـی، فرزند 
ارشـد امـام خمینـی)ره(، مراسـم های متعدد یاد 
بود وی در سراسـر ایران بویژه در حوزه ی علمیه 
قـم و بـازار تهران برگزار شـد. ایـن گردهمایی ها 
و  شـاه  علیـه  سـخنرانی هایی  بـا  عمومـا  کـه 
حکومـت پهلوی همـراه بود، با مخالفت و خشـم 
 . امنیتـی حکومـت روبـه رو می شـد  نیروهـای 
آن هـا در سراسـر ایـران تـالش می کردنـد تـا بـا 
ممانعـت از برگـزاری ایـن مراسـم،ایجاد رعـب و 
وحشـت میـان مـردم، دسـتگیری علمـا وایجـاد 
اختـالل در مراسـم میـزان اثـر گـذاری چنیـن 

اجتماعاتـی را کاهـش دهنـد.

آن  از  بعـد  مـاه  چنـد  راسـتا  همیـن  در    
گردهمایی هـا ، بـرای تخریب چهـره ی روحانیت 
و کاهـش محبوبیـت امـام خمینـی)ره( در بیـن 
افـکار عمومی نامـه ای از طرف دربـار به داریوش 
داده  جهانگـردی  و  اطالعـات  وزیـر  همایـون، 
شـد.با وجود مخاافـت صاحب امتیـاز روزنامه که  
مفـاد مقالـه را باعـث واکنـش علمـا و روحانیون 
مـی دانسـت، امـا بـا خواسـت  وزیـر اطالعات و 
آمـوزگار نخسـت وزیـر وقـت ، این نامـه به چاپ 

. سید ر
 نامـه بـا نـام مسـتعار احمـد رشـیدی مطلـق 
درحالـی در روزنامـه منتشـر شـد که با بسـیاری 
از اصـول اسـالمی بـه تقابـل برخاسـته بـود. در 
پرداختـه  حجابـی  بـی  ترویـج  بـه  نامـه  ایـن 
شـده بـود و رعایـت حجـاب را کهنـه پرسـتی و 
ارتجـاع معرفـی مـی کـرد .همچنیـن ایـن نامـه 
حـاوی توهین هایـی بـه  سـاحت مقـدس امـام 
خمینـی)ره(، بـود و نیز  قیـام ۱5 خرداد ۱۳4۲، 
را توطئـه اسـتعمار سـرخ و سـیاه معرفـی کـرده 

. د بو
بالفاصلـه بعـد از انتشـار ایـن نامه اهانـت آمیز و 

ضـد اسـالمی واکنش هـای علمـا و مردم کشـور 
نسـبت بـه آن آغـاز شـد.بیش ترین اعتراضات در 
قـم و در ۱۸ دی مـاه رخ داد. مدرسـین حـوزه ی 
علمیـه کالس هـای درس خـود را در اعتـراض به 
توهین هـای ذکـر شـده، تعطیل کردنـد و طالب 
نیـز با تشـکیل اجتماعـی بزرگ به سـوی منازل 
مراجـع حرکـت کردنـد. از سـوی دیگـر بازاریان 
قـم نیـز  بـرای همراهی بـا علما تصمیـم گرفتند 
تـا ۱۹ دی مغازه هـای خـود در بـازار را تعطیـل 

. کنند
در  مـردم  ابتـدا  مـاه  دی  نوزدهـم  روز  صبـح   
مسـجد اعظـم قم تجمـع کردند و بعد به سـمت 
بیـوت مراجـع و آیـات عظـام میرزا هاشـم آملی، 
مـکارم  خراسـانی،  وحیـد  طباطبایـی،  عالمـه 
شـیرازی، نـوری همدانـی و آیـت ا... مشـکینی 

شـدند حرکـت کردنـد.
امـا سـاواک و نیروهای شـهربانی ایـن قیام خود 
جـوش را بـر نتابیدند و در همـان روز از تهران به 
قـم رفتنـد. با اجتمـاع در اطراف حـوزه ی علمیه 
هـدف خـود را زیـر نظـر گرفتنـد و زمانـی کـه 
مـردم در مسـیر منـزل علما راهپیمایـی اعتراض 

اعتراضـات  و  را شـکل می دادنـد  آمیـزی خـود 
خـود را اعـالم مـی کردنـد بـه دلیـل خروشـان 
شـدن ایـن راهپیمایـی بـه مـردم حمـل کردند. 
آن هـا بـا تیرانـدازی به مـردم باعث به شـهادت 
رسـیدن مـردم، طـالب و مجـروح شـدن تعـداد 
زیـادی از معترضین شـدند.درگیری بین مردم و 
آن هـا از حـدود عصـر ۱۹ دی مـاه ادامه داشـت.

را  دی   ۱۹ قیـام  پیامـی  در  خمینـی)ره(  امـام 
پرتویـی از نهضت ۱5 خرداد سـال 4۲ دانسـتند 
و گفتنـد: نهضـت اخیـر کـه پرتویـی از نهضـت 
۱5 خـرداد اسـت و شـعاعش در سراسـر کشـور 
نورافکنـده، خـود کوبندگی خاصی دارد که شـاه 
را از خـود بـی خـود کـرده و او و دار و  دسـته 
چاقـو کشـش را بـه تـالش مذبوحانـه واداشـته 
اسـت. جنایـات ۱۹ دی 5۶ نقطـه عطفـی اسـت 
بـه جنایـات شـاهانه ۱5 خـرداد، شـاه خواسـت 
ضـرب شسـتی بـه ملـت مسـلمان نشـان دهد.

همچنیـن ایشـان در بخـش دیگری از ایـن پیام 
به مسلسـل بسـتن مرکز تشـیع و حـوزه فقاهت 
فاطمـه  پـاک حضـرت  مرقـد  جـوار  در  اسـالم 
معصومـه)س( را بـه دلیـل نوکری شـاه از آمریکا 
دانسـته، و دربـاره تظاهـرات عمومـی و تعطیلـی 
سرتاسـری دامنـه دار و اظهار تنفـر ملت از رژیم 
شـاه گفتنـد: ملـت با ایـن کار ثابت کرد که شـاه 
را نمـی خواهـد و از او و خاندانـش بیـزار اسـت 
و بیـان می کنـد کـه ایـن رفرانـدوم طبیعـی در 
حقیقـت خلـع او از سـلطنت غاصبانـه جابرانـه 

ست. ا
ایـن واقعـه زمینه سـاز قیـام های اعتـراض آمیز 
دیگری در سراسـر کشـور شـد. همزمان با چهلم 
ایـن شـهدا مـردم تبریز نیز دسـت بـه تظاهرات 
زدنـد و در ادامـه اربعیـن شـهدای تبریـز،  مـردم 
یـزد به پا خاسـتند و بعـد از این، اعتـراض ها به 
جهـرم، تهران، مشـهد و سراسـر کشـور کشـیده 

. شد
بعـد از قیـام نوزدهم دی ماه جمعی از شـاگردان 
امـام بـه تبعیـد فرسـتاده شـدند و بسـیاری از 
بـه  مختلـف  تظاهرات هـای  در  معتـرض  مـردم 
شـهادت رسـیدند؛ امـا بـه نظـر مـی رسـد تمام 
در  پهلـوی  رژیـم  اقدامـات  و  تحـرکات  ایـن 
مقابـل اعتراضـات مـردم، معتریضیـن را بـه هـم 
نزدیک تـر و ضعـف پهلـوی را در مدیریـت اوضاع 
کشـور آشـکار تـر مـی کـرد؛در نتیجه مـی توان 
گفـت چنیـن قیام هایـی چـون ۱5 خـرداد و ۱۹ 
دی انقـالب را روز بـه روز بیش تـر بـه پیـروزی 

نزدیـک مـی کرد.

جمشید امیني؛ بنیانگذار البرزي 
شیوه هنري نقاشي بر قالي

حسین عسکری

قیام 19دی؛ پرتویی از قیام 15 خرداد
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محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره۹5/۲50۷ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹50۹۹۷0۲4۱۹00۱۲4 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
الوکاله  بابت اصل خواسته ۲- هزینه دادرسي و حق  مبلغ ۱-5۲/۲۷۳/000ریال 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  قانوني  تعرفه  طبق  خواهان  وکیل 
سررسید چک تا روز تادیه اجراي حکم براساس شاخص ساالنه بانک مرکزي که 
قانوني در حین  ماخذ  به  آن  دادرسي  و هزینه  احتساب خواهد شد  االجرا  حین 
اجرا از محکوم له وصول خواهد شد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتي 
110/121187 دفتر شعبه122 مجتمع  شورای حل اختالف تهران 

آگهی
امامي  نسرین  و  شوشتري  امامي  همایون  و  داودي  سیدجعفر  خواهان  آگهی 
فاتحي  زهرا  خواندگان  بطرفیت  دادخواستی  شوشتري  امامي  پروین  و  شوشتري 
و مصطفي زارعي و فرشاد فارساني به خواسته الزام به تنظیم سند رسمي ملک 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
در  واقع  تهران  شهر  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۲۲
کالسه  به  و  ارجاع  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  تهرانپارس-  چهارم  فلکه  تهران 
در۱۳۹5/۱۲/4  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۸۸0۹۹۸0۲4۱۹00۲۱۹
درخواست  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  ساعت۱0 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/121189 دبیر شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران 

دادنامه
 پرونده کالسه ۹50۹۹۸0۲4۱۶0055۷ شعبه۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایي شماره ۹50۹۹۷0۲4۱۶0۱۱5۹  خواهان: 
قادر  اردشیر  مدیریت  به  ثبت۲4۸۶0۲  به شماره  منطقه5  پگاه  بازار گستر  شرکت 
رحمت  فرزند  وخشورهندخاله  حسین  آقاي  نمایندگي  با  شجاعي  نادر  و  احمدي 
فرزند  آبادي  فیض  کاظم  سید  خواندگان:  رسول   فرزند  پرندوارفومني  حسین  و 
سیدمحسن و سجاد قنبري فرزند محمدجواد خواسته: مطالبه وجه چک گردشگار: 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگي را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.   رای 
دادگاه  درخصوص دادخواست شرکت بازار گستر پگاه منطقه5 به شماره ثبت۲4۸۶0۲ 
با مدیریت آقایان ۱-اردشیر قادر احمدي و نادر شجاعي و با نمایندگي حقوقي آقایان 
حسین وخشور هندخاله و حسین پرندوار فومني به طرفیت آقایان ۱-سید کاظم فیض 
آبادي فرزند سیدمحسن ۲- سجاد قنبري فرزند محمدجواد به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسي و محکومیت آنها به پرداخت آن به 
صورت تضامني وتاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره4504۲۶ به عهده بانک 
پاسارگاد از جاري شماره ۳۶۶۱00۷4۳۲۱0۱ به تاریخ سررسید۹5/5/۶ و گواهي عدم 
پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه به جهت کسر موجودي به شرح دادخواست 
با عنایت به محتواي پرونده از جمله مستندات ابرازي خواهان و مصون ماندن آن از 
هرگونه تعرضي که موجب خدشه برآن باشد و نظر به اینکه صدور چک داللت بر اشتغال 
ذمه صادرکننده آن و امضاء کننده ظهر آن به عنوان ضامن و به صورت تضامني دارد 
وب ا توجه به بقاء مستندات در ید خواهان و عدم ارائه دلیل و دفاعي موثري از سوي 
خواندگان که برائت ذمه خود و یا عدم استحقاق خواهان را اثبات نماید و عدم حضور 
آنها در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ وقت رسیدگي به آنها از طریق نشرآگهي دادگاه دعوي 
خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندات به مواد۲4۹-۳۱0-۳۱۳-۳۱4 و 4۳0 قانون 
تجارت و مواد ۱۹۸-5۱5-5۲۲ قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در 
امور مدني مصوب۱۳۷۹ ماده واحده تفسیري مورخ۲۱/۹/۷۷ مجمع محترم تشخیص 
مصلحت نظام ذیل تبصره الحاقي مصوب۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به 
محکومیت خواندگان به صورت تضامني به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ ۲/۸۶۷/000ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ۹00/000ریال بابت 
حق الوکاله نماینده حقوقي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا روز پرداخت دین 
که توسط دایره اجراي احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر واعالم مي دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است 

و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/121179 رئیس شعبه119 دادگاه عمومي حقوقي تهران

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه 5۷۸۲ و رای شماره ۸۳۸۱مورخه 
۹5/۷/۱به تقاضای کرم خدا دلفان فرزند کرمرضا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۲۷۶/۸0 متر مربع مجزی شده از پالک  ۹فرعی  ۳/۱ اصلی واقع در 
اولیه )رسمی( احمد علی  از مالکیت مالک  آباد خروجی  بخش4 شهرستان خرم 
سبزی دره گرمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع  جهت 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱۲۱5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱0/4  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۱0/۲0

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

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۳4و رای شماره 5۳۳۶مورخه 
رضا  سید  فرزند  قلندری  آهو  موسوس  کاظم  سید  آقای  تقاضای  به   ۹5/04/۳۱
از  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۸0/۷0متر مربع مجزی شده 
از  آباد خروجی  خرم  بخش ۲شهرستان  در  واقع  اصلی    ۳۸ فرعی  پالک  50۷ 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای عزت اله فریدونی زاده ۲- پرونده کالسه ۷۱۶و 
رای شماره ۲۷۳۳ مورخه ۱۳۹5/۳/۱۱ به تقاضای آقای عین شا رفیعی نیا فرزند 
نورعلی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۷۸/۱۹متر مربع مجزی 
شده از پالک  ۸فرعی 4۳ اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از 
انشاء  تائید و  بهاروند رسیدگی و  آقا / خانم فرضی  اولیه )رسمی(  مالکیت مالک 
گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند  تسلیم  آباد  امالک شهرستان خرم  و  اسناد 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱44۶0
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹5/۱0/4  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹5/۱0/۲0 

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

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۹۶۸و رای شماره ۸۹۸۶مورخه 
۹5/۶/۸ به تقاضای آقای جعفر صفر بیرانوند فرزند نورمراد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱۳5/۹۸متر مربع مجزی شده از پالک  4۱اصلی واقع در بخش 
دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید شیر خدا حسینی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱44۶۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۱0/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱0/۲0 

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به خوانده آقای محمود امای فرزند ابولقاسم فعال مجهول المکان

خواهان/شاکی آذر حسینی انارستانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمود 
امامی به خواسته طالق به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع 
بابل  دادگستری شهرستان  والیت-  میدان  بابل-  مازندران- شهرستان  استان  در 
ثبت   ۹50۹۹۸۱۱۱040۱۱0۷ کالسه  به  و  ارجاع  کدپستی:4۷۱۳۶5۸۷۳۹ 
تاریخ ۱۳۹۶/0۱/۱4 و ساعت ۱۱ تعیین شده  گردیده که وقت رسیدگی آن در 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   ۱۸۸ شماره  شناسنامه  پوردارای  شریف  رضوان  خانم 
کالسه ۶۶۷/۹5 ش۱س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
بابادایی سامانی بشناسنامه شماره ۷۲ درتاریخ  توضیح داده که شادروان سیروس 
۱۳۹5/0۹/۲0  دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱-رضوان شریف پورفرزند جعفربه شماره ملی 54۹۹۳۶۹40۲ زوجه دائمی

۲-محترم اسعد سامانی فرزندعلی به شماره ملی 4۶۲0۸۷5۷0۸ مادر
۳-نرگس بابادایی سامانی به شماره ملی 4۶۲۳۶4۳4۶۸ فرزند اناث
4-مریم بابادایی سامانی به شماره ملی 4۶۱0۱0۲۱۳۷ فرزند اناث

5-زهرا بابادایی سامانی به شماره ملی 4۶۱0۶۷5۶۸4 فرزند اناث والغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی مفقودی
برگ سبزخودروی سواری سمندسورن ۱۸00مدل ۱۳۸۸ به رنگ سفید به شماره 
موتور ۱۲4۸۸۱۹۶5۸۲ وشماره شاسی NAACC۱CF۲AF4۲۳۲۹۱ وشماره 

پالک ۲۱۱د۳۳ * ۲۱ مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد . ۹5

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت خانم پری وش قائد امینی هارونی فرزند جان محمد 
به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹505۱۲ ازاین شعبه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی مظفری هارونی به 
شماره شناسنامه ۲۳۲۳ درمورخ ۹5/05/۱۸ دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به :
۱-احسان مظفری هارونی ش.ملی 4۶۱04۸۱0۹۱ فرزند متوفی

۲-امیرمظفری هارونی ش.ملی 4۶۱۱00۸۱4۲ فرزند متوفی
۳-فاطمه مظفری هارونی ش.ملی 4۶۱0۷۱۸۷۸۲ فرزند متوفی

4-پریوش قائد امینی هارونی ش.ش 5۲ همسرمتوفی
5-سنمبر رئیسی هارونی ش.ش۱۷ مادرمتوفی

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  درغیراینصورت  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  نشرآگهی 

صادرخواهد شد.
براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
اختالف  حل  شورای  ش۱س  کالسه۶۶5/۹5  پرونده  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی 

شماره ۱ سامان.
خواهان: جواد تقی زاده فرزند یدا... ساکن سامان روستای چم عالی کوچه اصلی. 

خوانده:۱- عبدالرحیم غراوی فرزند عبدالکریم درحال حاضرمجهول المکان. 
۲- عبدالحسین طاهری فرزند علی عسگر درحال حاضرمجهول المکان.

خواسته:الزام به انتقال سند یکدستگاه خودروی پیکان به شماره انتظامی ۶۸۱ن۳4  
/ ایران-۲۳   وقت رسیدگی : ۱۳۹5/۱۱/۲5 ساعت ۱۸/۳0                           

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور درمورخه ۱۳۹5/۱0/۱۳ به طرفیت خوانده 
تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره ۱ سامان نموده ، که به کالسه ۶۶5/۹5 
ش۱س  ثبت گردیده وباعنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب دراجرای 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
گردد تاخوانده ضمن مراجعه به دفترشعبه واخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

آن درتاریخ فوق درجلسه دادرسی حاضرشود.
خلیلی  -  دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 1 سامان
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 بیماری های غیرواگیر عامل
 76 درصد مرگ و میر ایرانیان

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
انجام شده، در  پزشکی گفت: طبق بررسی های 
حال حاضر ۷۶ درصد مرگ و میر مردم ایران چهار 
بیماری غیر واگیر شامل قلبی و عروقی، سرطان، 

دیابت و تنفسی است.
کشوری  درهمایش  سیاری  اکبر  علی  دکتر 
افزود: هشت عامل  برگزیدگان داوطلبان سالمت 
و  مرگ  و  یاد شده  های  بیماری  ایجاد  در  خطر 
میر ناشی از آنها نقش موثری دارند که چهار مورد 

رفتاری و مابقی بیولوژیک است.
ایجاد  در  رفتاری  خطر  عوامل  وی،  گفته  به 
بیماریهای غیر واگیر فوق شامل مصرف دخانیات، 
تغذیه نادرست، کم تحرکی و مصرف الکل و خطر 
بیولوژیک شامل قند، فشار و چربی خون باال و چاقی 

و اضافه وزن هستند.
دکتر سیاری خاطر نشان کرد: در گذشته بیماریهای 
واگیر مانند دیفتری، کزاز و سرخک علت مرگ و 
میر کودکان و دیگر افراد جامعه بود، اما در حال 
امروز  و  است  شده  کنترل  بیماریها  این  حاضر 
بیماریهای غیر واگیر عامل مهم از دست دادن جان 

انسان ها به شمار می رود.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
و  واگیر  غیر  بیماریهای  امروز  کرد:  بیان  پزشکی 
آسیب های اجتماعی دو عامل مهم تهدید سالمت 

جامعه به شمار می روند. 
و  کنترل  در  پیشگیری  داد:  ادامه  سیاری  دکتر 
بیماریهای غیر واگیر و هم  به  ابتال  از  جلوگیری 
چنین کنترل آسیب های اجتماعی اهمیت دارد و 
در این میان نقش داوطلبان سالمت به عنوان مروج 

در جامعه بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه ساالنه ۳۸ میلیون نفر از مردم 
جهان بر اثر بیماریهای غیر واگیر جان خود را از 
دست می دهند، افزود: ۱۷ میلیون نفر از این تعداد 

بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی فوت می کنند.
به گفته وی، آمارها نشان می دهد که از ۳۸0 هزار 
نفر مرگ ثبت شده در ایران طی یکسال، ۹۲ هزار 
نفر به علت سکته های قلبی و 4۲ هزار نفر به علت 

سکته های مغزی فوت کرده اند.

افزایش 37 درصدی کشفیات 
مواد مخدر و کاالی قاچاق 

رییس پلیس پیشگیری ناجا از افزایش ۳۷ درصدی 
کشفیات مواد مخدر و کاالی قاچاق درسال جاری 

خبرداد.
سردار محمد شرفی، در حاشیه همایش کالنتری 
و پاسگاه های نیروی انتظامی البرز با اشاره به طرح 
انتظامی،  نیروی  پرونده های  شدن  الکترونیکی 
پرونده های  الکترونیکی  تبادل  بحث  اظهارکرد: 
نیروی انتظامی با دستگاه قضا از چند سال پیش در 

دستورکار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: عملکرد پلیس برای اجرای این طرح 
قضاییه  قوه  از سوی  متاسفانه  ولی  بوده  مناسب 

بازخورد مناسبی نگرفتیم.
شرفی اظهارکرد: خوشبختانه جلسات موثر بوده و 
اقدامات الزم برای نهایی کردن مبادله پرونده های 
قضا  دستگاه  و  انتظامی  نیروی  بین  الکترونیکی 
سال  شهریور  پایان  تا  امیدواریم  و  صورت گرفته 
آینده در تمام کالنتری ها و پاسگاه هایی که به شبکه 

الکترونیکی متصل هستند، این طرح اجرا شود.
رییس پلیس پیشگیری ناجا توضیح داد: از ابتدای 
بین  پرونده  هزار  تاکنون ۲00  طرح  این  اجرای 

نیروی انتظامی و قوه قضاییه مبادله شده است .
رییس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه به عملکرد 
پلیس پیشگیری در سال جاری اشاره کرد وگفت: 
از ابتدای سال شاهد افزایش ۳۷ درصدی کشفیات 

مواد مخدر و قاچاق بوده ایم.
شرفی درباره کاهش کلی انواع جرایم درکشور توضیح 
داد: طبق آمار امسال با کاهش 44 درصدی انواع 

جرایم در کشور مواجه بوده ایم.
سال  در  البرز  پلیس  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
افزایش ۱۸ درصدی اجرای احکام و  جاری گفت: 
افزایش  ۳۸ درصدی ارائه خدمات قضایی از سوی 
کالنتری ها و پاسگاه های البرز نشان می دهد خدمات 

رسانی پلیس به البرز نشینان رضایت بخش است.

فقر اقتصادی عامل بیشتر 
ازدواج ها با اتباع بیگانه

گفت:   خانواده  و  زنان  امور  در  وزیر کشور  مشاور 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه غیرقانونی معضالت 
زیادی را برای کشور به همراه دارد که تولد فرزندان 

بدون هویت یکی از این مسائل است.
فهمیه فرهمندپور با اشاره به مشکالت ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع غیرقانونی افزود: این ازدواج ها در اصل 
نباید اتفاق بیفتد؛ اما وقتی اتفاق افتاد بروز برخی 

مشکالت اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: اصل ازدواج با اتباع بیگانه با مالحظاتی 
اتباع. در  افغان باشد چه دیگر  اشکالی ندارد چه 
قانونی وارد  اینکه فرد تبعه به صورت  درجه اول 
کشور شده و اقامت داشته باشد و دیگر اینکه این 
ازدواج ثبت قانونی شود. در مرتبه سوم این ازدواج 
با  و  منطقی  و  درست  شرایط  در  و  آگاهانه  باید 

انتخاب شکل گرفته باشد.
اضافه  خانواده  و  زنان  امور  در  کشور  وزیر  مشاور 
زیادی  بخش  که  شاهدیم  حاضر  حال  در  کرد: 
از ازدواج های زنان ایرانی با اتباع بیگانه، فاقد این 
شرایط است و بسیاری از آنها در استان های مرزی 
با افراد فاقد مجوز و کسانی که به صورت غیرقانونی 
در کشور حضور دارند رخ می دهد و در نتیجه این 

ازدواج امکان ثبت ندارد.
وی در مورد شرعی بودن این ازدواج ها مهر گفت: 
اگرچه ظاهر این ازدواج ها شرعی است اما یک ازدواج 
معمول و متعارف نیست. ازدواج با فاصله سنی خیلی 
زیاد. ازدواج به خاطر فقر خانواده و سوء استفاده از 
شرایط اقتصادی خانواده از جمله انگیزه ها در وقوع 

این ازدواج ها است.

توسعه زبان فارسی عمده ترین هدف 
دیپلماسی علمی کشور

اینکه مساله گسترش  بیان  با  بین الملل  امور  قائم مقام وزیر علوم در 
و  زبان  این  به  عالقه مندان  میان  فارسی  ادبیات  و  زبان  توسعه  و 
ایران شناسان و اسالم شناسان در سطح دنیا همواره جزء رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و شورای عالی انقالب فرهنگی بوده است. از این 
رو خط مشی وزارت علوم توسعه زبان فارسی و گسترش کرسی های 
دیپلماسی  بحث  عمده ترین  عنوان  به  اسالم شناسی  و  ایران شناسی 

علمی کشور بوده است.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، حسین ساالر آملی در نشست خبری 
در وزارت علوم  با محوریت »گردهمایی مدیران گروه های زبان فارسی 
در دانشگاه های خارج از کشور و توسعه ارتباطات علمی بین المللی 
در طول چند سال  اینکه  بیان  با  عالی«  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
ایران در جهان توجه کشورهای  با توجه به وزن جامعه علمی  اخیر 
جهان توجه ویژه ای بوده است، اظهار کرد: توسعه فعالیت های علمی و 
فناوری به طرز شگفت آوری در حال رشد است از طرفی همکاری های 
بین المللی هم از جهت بهره وری در داخل برای ارتقاء و هم در راستای 

باال بردن سطح منطقه حائز اهمیت است.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: سرریز علم و فناوری ایران 
به سمت کشورهای اسالمی می تواند منجر به باال بردن سطح علمی 
بین المللی  فعالیت های  توسعه  مساله  در  ما  البته  شود  کشورها  این 

نکاتی همچون »نفوذ« را مدنظر قرار می دهیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه مساله نفوذ به صورت نظام مند مدنظر ما قرار 
دارد، تصریح کرد: در واقع سیاست وزارت علوم در توسعه فعالیت های 
بین المللی به گونه ای است که هم توسعه و ارتقای علم و فناوری در 
داخل داشته باشیم و هم از نفوذ دیگران به داخل کشور جلوگیری 

کنیم تا محملی برای سوءاستفاده کشورهای دیگر فراهم نشود.
ساالر آملی با بیان اینکه یکی از محورهای گسترش و توسعه روابط 
بین الملل پرداختن به زبان و ادبیات فارسی در خارج است، اظهار کرد: 
مساله گسترش و توسعه زبان و ادبیات فارسی میان عالقه مندان به 
این زبان و ایران شناسان و اسالم شناسان در سطح دنیا همواره جزء 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و شورای عالی انقالب فرهنگی بوده 
است. از این رو خط مشی وزارت علوم توسعه زبان فارسی و گسترش 
بحث  عمده ترین  عنوان  به  اسالم شناسی  و  ایران شناسی  کرسی های 

دیپلماسی علمی کشور بوده است.
اینکه توسعه زبان  بر  با تاکید  قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل 
این  در  که  می شود  محسوب  نرم  قدرت  نوعی  به  فارسی  ادبیات  و 
تاکنون  گفت:  داده ایم،  قرار  کار  دستور  در  را  فعالیت  دوگونه  رابطه 
توانسته ایم 5۱ کرسی در ۳۱ کشور تاسیس کنیم و از سال ۱۳۶۲ 
تاکنون ۲۲۲ استاد به این کرسی ها اعزام شده اند. در واقع یک شبکه 

ارتباطی عظیمی در این راستا شکل گرفته است.
به گفته ساالر آملی، ۳۶۳۶ دانشجوی خارجی در کرسی های زبان و 
ادبیات فارسی خارج از کشور در حال تحصیل هستند که از این تعداد 

حدود ۶00 نفر در مقطع دکتری مشغول تحصیل هستند.
صورت  به  خارجی  دانشگاه های  از  برخی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
برای  ایران شناسی  و  فارسی  زبان  کرسی  راه اندازی  به  اقدام  مستقل 
کرسی  می شود ۲00  زده  تخمین  که  کرده اند  ایران  بیشتر  شناخت 

توسط دانشگاه خارجی تاسیس شده باشد.
برگزاری گردهمایی روسای گروه های زبان و ادبیات فارسی 

دنیا اواخر دی ماه در دانشگاه عالمه طباطبایی
و ۲۹   ۲۸( روزه  دو  علمی  نشست  برگزاری  از  ادامه  در  آملی  ساالر 
دی ماه( در دانشگاه عالمه طباطبایی با حضور روسای گروه های زبان و 
ادبیات فارسی و ایران شناسی خبر داد و اظهار کرد: هدف از برگزاری 
این گردهمایی، گزارش گیری از میزان توسعه زبان و ادبیات فارسی 
در سراسر جهان است به گونه ای که پس از جمع آوری این گزارش ها و 
تبادل افکار، این گزارش ها به عنوان یک منبع اطالعات علمی مناسب 

برای شروع برنامه ریزی از نقطه صفر در دنیا مدنظر قرار می گیرد.
اینکه زبان ۱00 کشور تعیین سطح  با توجه به  ادامه همچنین  وی 
شده است، ما نیز به همت اساتید دانشگاهی برنامه ریزی مدونی انجام 
برگزار  دنیا  در  فارسی  زبان  تعیین سطح  برای  را  آزمونی  تا  داده ایم 
کنیم که قرار است مباحث مربوط به این موضوع در این گردهمایی 

مطرح شود.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل اظهار کرد: از طرفی بازنگری و 
تدوین سرفصل های دروس و منابع آموزشی از دیگر اهداف برگزاری 
این گردهمایی است زیرا بین مجموع سرفصل های دروس زبان فارسی 

در دنیا باید هماهنگی وجود داشته باشد.
این  در  دنیا  کشور   ۳5 از  مهمان   ۸۲ اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
گردهمایی حضور خواهند داشت، افزود: به احتمال زیاد مهمانانی از 
هشت کشور دیگر نیز در این گردهمایی حاضر خواهند شد البته با 
توجه به اینکه برگزاری این نشست علمی اولین حرکت جدی ما در 
سطح دنیا است ما به صورت عمده گسترش زبان و ادبیات فارسی در 

دنیا و اشاعه فرهنگ اصیل ایران را در دستور کار قرار داده ایم.
ساالر آملی همچنین درخصوص اولویت بندی کشورها در توسعه زبان و 
ادبیات فارسی توضیح داد: کشورهایی که از قبل زبان و ادبیات فارسی 
عراق،  پاکستان،  هندوستان،  بودند همچون  داده  قرار  توجه  مورد  را 
روسیه و کشورهای منطقه در اولویت ما قرار دارند البته کرسی های 
زبان و ادبیات فارسی در کشورهایی همچون چین، ژاپن، کره جنوبی و 

برخی از کشورهای اروپایی نیز راه اندازی شده است.

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده به تشریح 
از  و  پرداخت  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  طرح  جزییات 
باالتر  میانگینی  دارای  استان های  در  طرح  این  دوم  مرحله  اجرای 
زنان سرپرست خانوار  تعداد  از سطح میانگین کشوری در شاخص 
نخست  نیمه  در  اظهارکرد:  باستانی  داد.سوسن  خبر  سال   ۶5 زیر 
سال ۹۳ معاونت امور زنان و خانواده با هدف ایجاد هماهنگی بین 
سرپرست  زنان  سازی  توانمند  جامع  طرح  اجرای  به  دستگاهی، 
دستگاه های  بین  افزایی  هم  هدف  با  طرح  این  کرد.  اقدام  خانوار 
تامین  مسئولیت  گوناگون  دالیل  به  که  زنانی  موضوع  در  متولی 
درآمد.وی  اجرا  به  دارند  عهده  بر  را  خانواده  و  زندگی خود  معاش 
افزود: با اتمام مرحله پایلوت این طرح یکی از مهمترین موضوعاتی 
توجه  شد  احصا  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  زمینه  در  که 
اقتصادی  توانمندسازی  لزوم  به گروه های سنی جوان و میانسال و 
در  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  بنابراین  بود،  آنان  آموزی  و حرفه  
اولویت  با  و  استان   ۱5 در  را  طرح  این  دوم  مرحله  تا  است  صدد 
کشوری  میانگین  سطح  از  باالتر  میانگینی  دارای  که  استان هایی 
با  و  ۶5 سال هستند  زیر  خانوار  زنان سرپرست  تعداد  در شاخص 

همکاری دستگاه های مرتبط  به انجام برساند.
باستانی در ادامه گفت: در کل کشور ۶۳.۳۳ درصد زنان سرپرست 
جمله  از  و  دارند  قرار  سال   ۶5 از  کمتر  سنی  بازه  در  خانوار 
استان هایی که آمار زنان مسئول خانوار در این محدوده سنی باالتر 
از میانگین کشوری است،  سیستان و بلوچستان و گلستان هستند.
و  میلیون  بر یک  بالغ  زنان مشمول طرح  اضافه کرد: جمعیت  وی 
4۲ هزار نفر است که این طرح برای ۱0 درصد این جمعیت اجرا 

می شود که قریب به ۱0 هزار نفر  می شود.
باستانی در پایان گفت: از جمله خدمات ارایه شده در طرح جامع 
می توان  خودسرپرست  و  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
برنامه های  اجرای  حرفه ای،  فنی  آموزش  دوره های  برگزاری  به 

کارآموزی، اجرا و تقویت برنامه های خوداشتغالی اشاره کرد.

خبرخبر

وزیر بهداشت گفت: طول عمر ایرانیان افزایش 
 ۸0 باالی  به  زنان  عمر  متوسط  و  است  یافته 

سال و مردان به ۷۹ سال رسیده است.
بهداشت  وزیر  هاشمی  قاضی زاده  حسن  سید 
و  ورزش  وزارتخانه های  مشترک  نشست  در 
تفاهم نامه همکاری  بهداشت در خصوص عقد 
توسعه  جسمانی،  فعالیت  افزایش  زمینه  در 
گفت:  جوانان،  سالمت  و  همگانی  ورزش 
و  بهترین  از  یکی  خدمت  در  خوشحالم 
مهم ترین وزارتخانه ها و وزرا هستم که می تواند 
بسیار  اجتماعی  نشاط  و  امیدواری  توسعه  در 

نقش آفرین باشند.
جوانان  از  اسالمی  جمهوری  در  افزود:  وی 
بسیار صحبت می شود گرچه جوانان عالقه مند 
هستند که در عرصه های اجتماعی فعالیت های 
کمتر  پیشکسوتان  اما  باشند  داشته  بیشتری 

عالقه دارند که عرصه را واگذار کنند.
در  و  انقالب  زمان  در  ما  کرد:  اضافه  هاشمی 
حضور  خطیر  صحنه های  در  مشکالت  رأس 
فقط  که  بگویم  می توانم  جرأت  به  داشتیم 
صف شکنی جوانان بود که کشور را نجات داد؛ 

کافی است به شهدای دوران انقالب نگاه کنیم 
این  گواه  سال   ۲5 زیر  شهدای  باالی  آمار  و 
که  زمانی  کرد:  اضافه  بهداشت  وزیر  ادعاست. 
جوان بودیم می گفتیم چرا بزرگترها به جوانان 
ما  است  همینگونه  نیز  نمی دهند، االن  میدان 
سفت و محکم میز را چسبیده ایم و فرصت را 

برای نسل بعدی فراهم نمی کنیم.
هاشمی گفت: کاش بشود عنوان وزارتخانه به 
جوانان و ورزش تغییر یابد تا به این وسیله به 
اکنون  هم  شود.  بیشتری  توجه  جوانان  سبقه 
مسن شدن جمعیت یکی از اتفاق های پیش رو  
است. طول عمر ایرانیان افزایش یافته است و 
متوسط عمر زنان به باالی ۸0 سال و مردان به 

۷۹ سال رسیده است.
افزایش طول عمر مشکالتی را  هاشمی گفت: 
از ۸0  باید گفت ۱0 سال  ایجاد می کند مثال 
و  است  همراه  معلولیت  با  فرد  یک  عمر  سال 
باید تحرک و  نیفتد  اتفاقی  اینکه چنین  برای 

فعالیت بدنی در کشور افزایش یابد.
وی اضافه کرد: یکی از بخش هایی که می تواند 
در این زمینه بسیار کمک کننده باشد، وزارت 

رسانه  و  فرهیختگان  همچنین  است  ورزش 
ملی می توانند در جهت تحرک بخشی ایرانیان 
با کم  بیماری های مرتبط  بروز  از  و جلوگیری 

تحرکی بسیار نقش آفرین باشند.
مشکالت  از  یکی  سالمندی  گفت:  هاشمی 
خانواده های ایرانیان در آینده است هم اکنون 
۷00 هزار نفر مبتال به آلزایمر داریم که سال 
بیماری های  می یابد.  افزایش  آن  آمار  سال  به 
که  می کند  درگیر  را  خانواده  یک  کهنسالی 
شرط آن پیشگیری است. دیابت نیز معلول کم 

تحرکی است.
از  مهمی  بخش  افزود:  بهداشت  وزیر 

بیماری های غیرواگیر ناشی از کم تحرکی است 
هستیم  درصدد  تفاهم نامه  این  قالب  در  که 
فعالیت بدنی جامعه را افزایش دهیم. همچنین 
که  است  مواردی  از  یکی  نامناسب  تغذیه 
موضوع  از  می طلبد.  وسیعی  فرهنگی  اقدامات 
شویم  غافل  نباید  نیز  الکل  و  اعتیاد  سیگار، 
 ۱0 تا  بتوانیم  امیدوارم  جدید  حرکت  این  با 
سال آینده، ۲5 درصد مرگ های ناشی از این 
موارد را برطرف کنیم و به دنبال آن پیشرفت 
اقتصادی و نشاط کشور را افزایش دهیم. وزارت 
زمینه  این  در  ممتازی  نقش  جوانان  و  ورزش 

دارد.

وزیر بهداشت:

طول عمر ایرانیان افزایش یافت
700 هزار نفر در کشور آلزایمر دارند

قطع گاز ادارات وزارت نفت 
تا اطالع ثانوی

اینکه  بر  تاکید  با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
در  ویژه  به  کشورمان  در  زیست  محیط  از  برداری  بهره 
کالنشهرهایی همچون تهران بیش از ظرفیت طبیعت بوده 
است،گفت: طبیعت ایران به نقطه شکننده ای رسیده است 
که قطعا آیندگان از ما در این خصوص پرسش خواهند کرد.
معصومه ابتکار در هفدهمین جلسه از  گفتگوهای راهبردی 
مرکز  در  که  پیشرفت  ایرانی  اسالمی  الگوی  راستای  در 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برگزار شد، ضمن تقدیر از 
پردازی  اندیشه  این مرکز که در حوزه  اعضای  تالش های 
و تدوین الگو و گفتمان سازی فعالیت می کنند، گفت: بی 
تردید اندیشه پردازی و تدوین الگو بسیار ارزشمند است و 
این مسیر در جهت تحقق دیدگاه های مقام معظم رهبری 
است. امیدواریم گام های موثری در این عرصه برداشته شود 
تا برای مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری کشور نقطه آغاز 
و عزیمت باشد.وی افزود: الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، 
مسئله بسیار مهمی است که به هدف غایی انقالب اسالمی 
نظام  تاسیس  بدو  در  راحل)ره(  امام  می پردازد.  ایران 
جمهوری اسالمی ایران، یک نظام کارآمد با ساختار سیاسی 
به روز و منطبق با مبانی اسالم در سطح ملی و جهانی را 

مدنظر داشتند.
از طرف  انقالب اسالمی  ادامه داد: در بحث صدور  ابتکار 
و  اسالمی  الگوی  یک  ایجاد  مفهوم  قطعا  راحل)ره(  امام 
قرار  دنیا  همه  توجه  مورد  که  بوده  مدنظر  موفق  ایرانی 

گیرد و کارآمدی آن تبدیل به یک الگو شود.

شرایط دودی کردن شیشه ماشین 
از نظر پلیس

شرایط  تهران،  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
تشریح کرد. را  دودی کردن شیشه خودروها 

با  گفت وگو  در  عابدی  حسن  زمان،  پیام  گزارش  به 
»میزان« تصریح کرد: در قانون، میزان و معیار خاصی 
دودی کردن شیشه های خودروها مشخص  درصد  برای 
اما قانون صراحتا اعالم کرده است که اگر  نشده است 
پلیس  مامور  است،  خودرویی شیشه هایش دودی شده 

را مشاهده کند. داخل خودرو  بتواند  باید 
داخل  نتواند  اگر  ماموری  اساس  براین  افزود:  وی 
مشاهده  شیشه ها  دودی بودن  علت  به  را  خودرویی 

کند. قانون  اعمال  می تواند  کند، 
اینکه  مورد  در  تهران  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
نظر  از  دودی  شیشه  استاندارد  نرم  می شود  گفته 
استفاده  دلیل  به  کرد:  تاکید  است،  درصد   ۳5 پلیس 
 ۳5 که  گفت  نمی توان  دودی کردن  مختلف  وسایل  از 
درصد  معموال  اما  است  استاندارد  پلیس  نظر  از  درصد 
کمتر از ۳0 مورد تایید پلیس است. به هر حال، شرط 
اصلی رویت داخل خودرو با وجود شیشه دودی است.

گفت:  نیز  متخلفان  جریمه  میزان  مورد  در  عابدی 
به  اقدام  که  افرادی   ،۲۱۱4 تخلف  کد  براساس 
غیرقانونی  میزان  به  خود  خودرو  شیشه  دودی کردن 
به  ملزم  و  می شوند  جریمه  تومان  هزار   50 کنند، 

هستند. خودرو  شیشه  اصالح 

دفترچه درمانی سازمان تامین 
اجتماعی حذف می شود

از  یکی  براساس  کرد؛  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان 
سازمان  معاونین  شورای  هفتمین  و  یکصد  مصوبات 
تامین اجتماعی مقرر شد که با یک برنامه ریزی و زمان 
تمامی  پایان سال در  تا   بندی مشخص، دفترچه درمانی 
معاونان  شورای  تصمیم  شود.براساس  حذف  ها  استان 
این  درمان  معاونت  همچنین  اجتماعی  تامین  سازمان 
تدوین  با  و  سیستماتیک  صورت  به  شد  موظف  سازمان 
ارائه  به  نسبت  کیفی  و  کمی  پارامترهای  و  ها  شاخص 
اطالعات مربوطه در قالب داشبورد مدیریتی، گزارش های 
توجیهی و بررسی هزینه - فایده طرح حذف دفترچه در 
براساس  کند.همچنین  اقدام  سازمان  این  درمانی  مراکز 
تامین  سازمان  معاونان  شورای  مصوبات  از  دیگر  یکی 
اجتماعی مقرر شد به منظور جلو گیری از تحمیل هزینه 
های اجتماعی و مالی، بازنگری بخشنامه ها، دستورالعمل 
کار  دستور  در  امور  سازی  روان  راستای  در  ها  رویه  ها، 

حوزه های فنی و حقوقی این سازمان قرار گیرد.
در زمان حاضر 4۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی 

سازمان تامین اجتماعی هستند. 
دفترچه  حذف  آموزشی  همایش  در  نوربخش  سیدتقی 
این  افزود:  سازمان  این  ملکی  درمانی  مراکز  در  درمانی 
برنامه با توجه به فراهم شدن زیرساخت های فنی الزم تا 
پایان سال ۹5 در کل کشور به اجرا در می آید و در مراکز 
درمانی سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از خدمات 

نیازی به دفترچه نخواهد بود.

خطی نامرئی و پنهان به نام خط فقر که فقیر 
از  امان  و  کند  می  جدا  یکدیگر  از  را  غنی  و 
روزی که زیر این خط قرار بگیری دیگر کسی 
تورا نمی شناسد. خط فقر یا آستانه فقر حداقل 
کشور  یک  در  زندگی  برای  که  است  درآمدی 
خاص در نظر گرفته می شود. مرکز پژوهش های 
و  میلیون  دو  را  فقر  خط  سال۹4  در  مجلس 
۳00 هزار تومان اعالم کرده است؛ یعنی حقوق 
»زیر  محدوده  در  مساوی حضور  رقم  این  زیر 
شرایط  وآنچه  اوصاف  این  است.با  فقر«  خط 
از  با بیکاری  می گوید چیزی فراتر  اقتصادی 

تب چهل درجه فقر را شاهد هستیم.
المللی  بین  آژانس  گزارش  آخرین  براساس 
انرژی در سال ۲0۱4  میالدی  ایران سومین 
ذخایر بزرگ شناخته شده نفت و دومین ذخایر 
و  دارد  اختیار  در  را  جهان  طبیعی  گاز  بزرگ 
دومین  روی،  منابع  در  جهانی  رتبه  نخستین 
رتبه جهانی در زمینه منابع مس، نهمین رتبه 
جهانی  رتبه  دهمین  آهن،  معادن  در  جهانی 
جهانی  رتبه  یازدهمین  و  اورانیم  معادن  در 
در زمینه معادن سرب را داراست. از سال ۸4 
باال رفت  به بعد روز به روز تب فقر در کشور 
ایران  همچون  ثروتمندی  کشوری  برای  این 
کشوری  در  فقر  نیست.خودنمایی  خوشایند 
که سرشاراز منابع طبیعی و طالی سیاه است 
از  از نکاتی است که هر کدام  نشانگر بسیاری 
نیمه  پیکر  بر  هستند  ای  کهنه  زخمهای  آنها 
با  ایران  چرا  دیده.  آسیب  سراسر  جامعه  جان 

وجود ثروتهای طبیعی، فقیر دارد؟

*فقر وفساد دو روی یک سکه
فقر و فساد، دو روی یک سکه هستند. جایی 
که فقر باشد بیشتر معضالت هم حضور دارد. 
وجود  کشور  در  فقر  نابودی  برای  برنامه  آیا 
دارد؟ آیا یارانه 45 هزار تومانی درمان درد فقر 

میزان  آن هستیم  شاهد  در شهر  ؟آنچه  است 
واقعی فقر است؟

فقر دردی است که بیشتر کشورهای در حال 
توسعه با آنرا حس می کنند. حل مشکل فقر 
شاید کار یک شب نباشد اما بیشتر از هزار شب 

است که این مشکل حل نشده است.
فقر عمیق ترین مصیبت بشری، ریشه بسیاری 
از  است،  جامعه  در  معضالت  و  دردها  از 
گرسنگی گرفته تا بیماری و بسیاری از جنگ 
ها که در طول تاریخ ثبت شده است. از فاصله 
و  شهر  باال  تا  گرفته  جنوب  و  شمال  طبقاتی 
شنویم  می  بسیار  روزها  این  که  شهر   پایین 
بارز و  اثار  از  و... همگی  ؛غذا، مسکن، پوشاک 
می  فقر  درونی  آثار  از  آنچه  است  فقر  بیرونی 
توان به آن اشاره کرد بیسوادی و نداشتن دانش 
درست فکر کردن وعمل کردن است که تیشه 

محکمی بر پیکر جامعه می زند.
 از دوران پهلوی بحث بر سر این بود که ایران 
طمع  دندان  نفت   این  خیزاست  نفت  کشور 
بسیاری از کشورهای ابر قدرت همچون امریکا 
تاریخ   طول  در  آنچه  بنابر  بود.  انگلستان  و 

خوانده و شنیده ایم  نفت ایران به غارت می 
فقرو  گودال  در  کشورمان  روز  به  روز  و  رفت 
انقالب  با  اینکه   تا  زد   پا می  و  نداری دست 
خود جوش مردم همه به پا ایستاده تا در مقابل 
آنچه اتفاق می افت ایستادگی کنند یکی از آن 
اتفاقات هم فقر و نداری بود. با گذشت چندین 
سال از انقالب هنوز که هنوز است شاهد فقر 

در جامعه هستیم!

*فقر نجومی، 
حقوق نجومی و امالک نجومی

 تقسیم ناعادالنه ثروت از جمله دالیل پررنگ 
شکل گیری فقر در کشور است. از حقوق های 
نجومی گرفته تا امالک نجومی نشان از عدالت 
به  گم شده در جامعه ای است؛ عده ای روز 
می  ثروتمند  روز  به  روز  ای  عده  و  فقیر  روز 

شوند.
محافل  داغ  مباحث  از  فقر  بحث  روزها  این 
می  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
و  برجام  فقر،  بحث  و  کشورمان  تحریم  باشد. 
تورم و کاهش فقر، ازدواج و طالق و اعتیاد و 

فقر، سینما و کتاب ومسئله فقر همه به نوعی 
درگیر مسئله فقر هستند.

*قربانیان فقر
فقر پدیده ای  که قربانیان زیادی می گیرد از 
اراذل و اوباش گرفته تا  حاشینه نشینی وکارتن 
قانونی  غیر  مهاجرت  و  زنان خیابانی  و  خوابی 
مشکالتی  هستند.  فقر  قربانیان  جمله  از  و... 
از معضالت در  که باعث شکل گیری بسیاری 
جامعه کنونی شده است. معضالتی که  هر یک 

دردی وخرجی بزرگ برای جامعه دارد.

*راه های مبارزه با فقر
نام  به  خود  معروف  اثر  در  فالک  ریچارد 
»استضعاف پنهان« اولین گام در راه مبارزه با 
در  که  شرایطی  از  مردم  ساختن  آگاه  را  فقر 
راه  کند.اولین  می  برندعنوان  می  سر  به  آن 
موجود  اقتصادی  شرایط  از  افراد  سازی  آگاه 
و  تولیدات  دادن  افزایش  باشد  می  جامعه  در 
صادرات و کاهش واردات توجه کردن به بازده 
و  سرمایه  اندازی  راه  طریق  از  که  اقتصادی 
همچنین توجه به بازده اجتماعی از طریق به 
راه اندازی  نیروی انسانی  مبارزه با بیسوادی 
رشد  میزان  به  توجه  ها  ونهاده  ها  سازمان  از 
انسانی  نیروی  توجه  با  اجتماعی  و  اقتصادی 

موجود در جامعه می باشد.
فقیران  و  نیازمندان  نام  به  میان  این  در   
دستگاه ها و نهاده های مختلف اعم از  سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد و ده ها سازمان و نهاد 
نوعی  به  هریک  دیگرکه  خصوصی  و  دولتی 
مبارزه و نابودی فقر را وظیفه خود می دانند اما 
سوال اینجاست؟! کدام متولی فقرا هستند؟ به 
درستی مشخص نیست؛ و این مشخص نبودن 
نیز دلیل دیگری بر عدم نظارت صحیح بر این 

آسیب بزرگ اجتماعی محسوب می شود.

فقر نجومی، حقوق نجومی و امالک نجومی!
é محبوبه اشرفی پیمان

برای  گفت:  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاون 
و  فحش  مذموم  پدیده  کردن  کن  ریشه 
ناسزاگویی که ریشه جنسیتی دارد و پاکسازی 
از هر چیز  آن، پیش  لوث  از  اجتماعی  فضای 
نیاز است تا قفل سکوت در مورد آن شکسته 

شود.
سردار سعید منتظر المهدی اظهار کرد: الزم 

است تا صاحبنظران و اندیشمندان حوزه های 
مختلف اخالق، جامعه شناسی و روان شناسی 

در مورد آن به گفتگو و تحلیل بنشینند.
نکته  یک  به  توجه  کرد:  اظهار  منتظرالمهدی 
اهمیت ویژه ای دارد که بخش عمده ای از توهین 
الفاظ رکیک که در کوچه و خیابان رد و  ها و 
بدل می شود از ریشه جنسیتی برخوردار است؛ 
یعنی اوال بر اساس تحقیقات علمی، استفاده از 
این الفاظ در بین مردان نسبت به زنان از فراوانی 
به مراتب باالتری برخوردار است؛ ثانیا این الفاظ 
عموما در مورد زنان ارزشمند خانواده فرد )مانند 

مادر، خواهر و همسر( به کار برده می شود.
وی، این شیوه اعمال خشونت در سراسر جهان را 
رایج عنوان کرد که به جامعه ای خاص و یا فرهنگ 

و بینشی ویژه اختصاص ندارد.
اشاره کرد و گفت:  به مثالی  انتظامی  این مقام 
از  برخی  زنان در  الفاظ رکیک علیه  از  استفاده 
آمریکا چنان شایع  ایاالت متحده  مانند  جوامع 
است که محققان برای بررسی آن، لفظ همه گیر 

)Endemic( را به کار می برند.
وی تصریح کرد: در واقع زنان در هر کشوری و 
در هر جامعه ای به نحوی از انحاء با ادبیات شرم 
آور جنسیتی مورد خشونت قرار می گیرند که  این 
و  اجتماعی  انسانی،  ساختار  برای  هم  خشونت 
خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان، پیامد     های 

جبران ناپذیری در پی دارد.
سردار منتظرالمهدی ادامه داد: در واقع این شیوه 
اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنان، 

به  توهین  و  تمامیت روحی و جسمانی  انکار 
خشونت،  اعمال  گونه  این  است،  آنان  حیثیت 
انسانی  از دست دادن کرامت  تواند مسبب  می 
زنان در اجتماع و به وجود آمدن احساس ناتوانی 
درآنان، محرومیت از حقوق اساسی و اولیه انسانی 
و به طریقی مشابه تداوم تبعیض و خشونت در 

نسل های بعدی شود. 
از  گیری  بهره  این،  بر  عالوه  کرد:  تاکید  وی 
و  مجازی  فضای  در  ویژه  به  ها  رسانه  امکانات 
تشکیل کمپین  )پویش( ها با راهبری شخصیت 
های سرشناس، می تواند گام مهمی برای ریشه 
کنی این آسیب اجتماعی باشد و فضای اجتماعی 
را برای تمامی گروه های اجتماعی به ویژه زنان و 

کودکان به محیطی امن بدل سازد. 

معاون ناجا:

قفل سکوت در مقابله 
با فحاشی های جنسیتی 

شکسته شود
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آگهی
خواهان محسن رستمی نیا    دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا ریش پور  به 
خواسته  اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
به شعبه ۱0۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  نموده  که جهت رسیدگی 
عدالت تهران  واقع  در تهران _میدان تجریش خیابان فناخسرو پالک ۷۳ مجتمع 
ارجاع  و به کالسه ۹50۹۹۸0۲0۳۶005۶4  ثبت گردیده که و  قضایی عدالت 
وقت رسیدگی آن  ۱۳۹5/۱۲/۷ ساعت ۹/00 تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/120961    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
عدالت تهران

آگهی اجرائیه
 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم 

آقای امیر کردبچه فرزند رضا  مشخصات محکوم  علیه/محکوم علیهم آقای مهیار 
دست فرد 

مربوطه  دادنامه  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  به موجب درخواست  به:  محکوم 
و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۳0۹۹۷0۲4۲۱0۱5۶۷
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه و نیز 
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تقدیم تاریخ دادخواست لغایت روز وصول دین 

در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرایي در حق صندوق دولت
110/121200 دبیر شعبه124 مجتمع شورای حل اختالف تهران 

دادنامه 
حقوقی   عمومی  دادگاه   ۱0۱ شعبه   ۹50۹۹۸000۲500۳۳۶ کالسه  پرونده 

مجتمع قضایی  عدالت  تهران تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷000۲500۸۱4
خواهان  مهدی شاهی  فرزند  قادر با وکالت  خانم تینا حسنجان  فرزند  علی اکبر 
نمایندگی   با  مقدم   ضرغام   – شریف  محمد  فرزند  حسینی   خالد  خواندگان   

محمدرضا شجاعی  نامنیبه 
خواسته ها  مطالبه  وجه چک  مطالبه  خسارت دادرسی  مطالبه  خسارت تاخیر 

تادیه  
گردشکار  با عنایت  به محتویات  پرونده اعالم وکالت  از اقای  شجاعی  در پرونده  
ابالغ وقت  به مشارالیه  در دفتر دادگاه  و همچنین   ابالغ  رسیدگی   و  حاضر 
رسیدگی  به خواندگان  دعوی  از  جراید کثیر االنتشار  و اخطاریه  به شرح زیر 

اتخاذ  تصمیم  مینماید 
رای دادگاه   در رابطه با دادخواست  خانم تینا حسنجان  به وکالت از آقای  مهدی  
شاهی  فرزند قادر  به طرفیت   خالد حسینی  فرزند محمد شریف  و ضرغام  مقدم  
مبنی بر مطالبه وجه  یک فقره  چک به مبلغ ۱/000/000/000 ریال  و خسارت 
دادرسی و  تاخیر تادیه  به شرح  دادخواست تقدیمی   دادگاه با تعیین جلسه  
رسیدگی   و دعوت  از اصحاب  دعوی  از طریق  جراید کثیراالنتشار  ارسال  و 
همچنین  دعوت  از وکالی  احدی  از خواندگان  در جلسه  دادگاه  خواندگان  و 
وکالی  خوانده شده  حاضر  نگردیده  لیکن  وکیل  خواهان  خواهان  حاضر  و 
خواسته  خویش را به شرح  دادخواست  داشته اشته است  دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده  با وجود  اصل الشه چک و گواهی  عدم  صحت در ید وکیل  
ثابت  تشخیص  و به استناد مواد ۳۱0و۳۱۳قانون   خواهان دعوی  مطروحه  را 
تجارت  و۱۹۸و5۱5و5۱۹ قانون آیین  دادرسی مدنی  و ماده ۲ قانون صدور چک 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  خواندگان   به محکومیت   آن حکم  الحاقی  و الیحه 
۱/000/000/000 ریال   بعنوان مبلغ مندرج در چک و خسارت تاخیر تادیه  از 
تاریخ سررسید لغایت اجرای دادنامه و مبلغ ۳4/۲۹۹/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید  
رای صادره  غیابی و ظرف بیست روز  پس از ابالغ قابل   واخواهی  در این  دادگاه 

و سپس قابل تجدیدنظر  خواهی  میباشد 
110/120960  دبیر شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
آگهی خواهان علي مرتضي ترکي دادخواستی بطرفیت خوانده جمشید محمودي به 
خواسته دستور موقت و ابطال قرارداد )مالي( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۱۹ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران 
تهرانپارس- مجتمع  فلکه چهارم  تهران  در  واقع  تهران  باهنر شهر  قضایی شهید 
قضایی شهید باهنر ارجاع و به کالسه ۹50۹۹۸0۲4۱۶00۹۲۶ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن در ۱۳۹۶/۱/۱۹ ساعت ۸:۳0 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/121196 دبیر شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران  

آگهی مفقودی
شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ  به   ۱۳۹0 مدل   ۲000 مزدا  وانت  کمپانی  سند 
شاسی شماره  به    FEA  0۸۱50 موتور  شماره  به  ۸۲-4۸۷م45  ایران   انتظامی 
NAGPXPE ۱۳ B ۲0۸۸۱۷0 به نام میالد سیف پور مفقود گردیده از درجه اعتبار 

بابلساقط است.

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه۳۹4و رای شمار۱00۱۹مورخه ۹5/۸/۶ 
به تقاضای آقای سید عبدالمحمید شاهرخی فرزند سید حبیب اله نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۱۱۹/۱۲متر مربع مجزی شده از پالک 4۱ اصلی واقع در 
بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای سید شیر 
خدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱44۶4
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۱0/4  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱0/۲0 

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

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رهنی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 5۷۳ مورخ ۹5/5/۲5 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
یونس عزیزی پور فرزند علی بشماره شناسنامه 554 صادره پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱4۲متر مربع پالک ۱فرعی 
از۱۱۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای فیض اله محمودی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۱0/4

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹5/۱0/۲0 
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 5۶۶5و رای شماره ۹50۲مورخه 
۹5/۷/۲۹به تقاضای آقای مجید حسن زاده فرزند محمد کرم نسبت به ششدانگ 
واقع  ۱۸54اصلی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  ۸۸متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
محمد حسین رشیدی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱4۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۱0/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱0/۲0

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

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره۳۷4  نوربخش شورابی  علی  آقای 
کالسه ۶۷۶/۹5 ش۱س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
 ۶ شماره  بشناسنامه  چنگی  چم  نوربخش  ضامن  علی  شادروان  که  داده  توضیح 
درتاریخ ۱۳۹5/0۸/۲۹دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به : 
۱-زهرا نوربخش چم چنگی فرزند سید قاسم به شماره ملی:4۶۲۲۹۷4۲۳۱ زوجه 

دائمی
۲-بیگم حسن پورفرزند علی به شماره ملی:4۶۲۲۷۲۹۱4۸ مادر

۳-علی نوربخش شورابی به شماره ملی:4۶۲0۸۳۷0۲4 فرزند ذکور
4-مریم نوربخش شورابی به شماره ملی:4۶۲۳۲45۷۹۹ فرزند اناث

5-مرضیه نوربخش چم چنگی به شماره ملی:4۶۲۳۶۲50۷۹فرزند اناث
۶-اعظم نوربخش چم چنگی به شماره ملی:4۶۲۳۶۲۶0۹۱فرزند اناث

۷-کبری نوربخش چم چنگی به شماره ملی:4۶۱00۶۶۱۶5فرزند اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
نشرآگهی  ازتاریخ  باشد  او  نزد  ازمتوفی  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  سامان   ۱ شماره  اختالف  حل  شورای  به  ماه  یک  ظرف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم امه نساء مردانی گرم دره دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به 
کالسه ۶۶۶/۹5 ش۱س ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان سهراب مردانی گرم دره بشناسنامه شماره ۲00 درتاریخ 
۱۳۹5/0۶/0۷دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به : 
۱-معصومه هاشمی فرزند قاسم به شماره ملی 4۶۲۲۹۱0۶0۸ زوجه اول

۲-امه نساء مردانی گرم دره فرزند فضل ا... به شماره ملی 4۶۲۲۹۳۸۱۹۷ زوجه دوم
۳-نازبیگم هاشمی گرم دره فرزند سیدعلی به شماره ملی 4۶۲0۹۶۲۳۹۲ مادر

4-ابراهیم مردانی گرم دره به شماره ملی 4۶۲۳۱۷۷0۳۳ فرزند ذکور
5-جواد مردانی گرم دره به شماره ملی  4۶۲۳۶۶۲۳0۶فرزند ذکور

۶-سجاد مردانی گرم دره به شماره ملی 4۶۱005۲4۱5 فرزند ذکور
۷-کبری مردانی گرم دره به شماره ملی 4۶۲۳۱5۳۱۷۷ فرزند اناث

۸-خدیجه مردانی گرم دره به شماره ملی 4۶۲0۹۶۶۲۱5 فرزند اناث
۹-فاطمه مردانی گرم دره به شماره ملی 4۶۲۳۲040۷۳ فرزند اناث
۱0-زهرا مردانی گرم دره به شماره ملی 4۶۲۳۲5۸۷۲۶ فرزند اناث

۱۱-وجیهه مردانی گرم دره به شماره ملی 4۶۱05۳۶۹۲۷ فرزند اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی – رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی
به خواسته  به طرفیت خوانده مجید طاهریان  خواهان تورج صادقی دادخواستی 
جهت  که  نموده  شهرکرد  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه 
واقع دراستان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد  به شعبه ۱0  رسیدگی 
کالسه  وبه  ارجاع  کاشانی  اله  آیت  خیابان   – شهرکرد  وبختیاری–  چهارمحال 
وساعت   ۱۳۹5/۱۱/۲0 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹50۹۹۸۳۸44۲00ثبت 
0۹:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
وبه تجویزماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
تا  شود  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه 
خوانده پس ازنشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
جهت  مقررفوق  دروقت  و  رادریافت  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 

رسیدگی حاضرگردد.
معصومه جعفری– مدیردفترشعبه 10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد 

تأثیِر نوازش ها و بوسه ها در رشد کودک  

 نوازش ها، بوسه ها و محبت ها چه تاثیری در رشد و پرورش کودک دارند؟ 
از دکتر پورشایگان در مورد این تاثیرات می پرسیم و او هم توضیحاتی 

می دهد که می توانید در قالب سوال و جواب بخوانید.
 

1. چند نوع نوازش داریم؟
شامل:  آنها  عمده ترین  از  دسته  سه  که  دارد  مختلفی  انواع   نوازش 
کودک  تحسین  و  تشویق  و  محبت  ابراز  مانند  کالمی  نوازش های   .۱ 
۲. نوازش های لمسی مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن و لمس کردن 
محبت آمیز  نگاه های  مانند  بدن  زبان  از طریق  نوازش هایی  کودک ۳. 

می شود.
 

2. هر کودک چه مقدار به نوازش پدر و مادر خود 
احتیاج دارد؟

نوازش و محبت از لحاظ عاطفی روح و روان هر انسانی را می تواند به 
شدت تحت تاثیر خودش قرار دهد. وقتی صحبت از کودکان به میان 
می آید این تاثیر بسیار برجسته تر می شود چون رشد عاطفی و هوش 
هیجانی کودک را می تواند ارتقا دهد. اما در این مورد نمی توان معیار 
عددی داد که هر کودک نیاز دارد روزانه x مرتبه بوسیده شود یا در 
افراد  روانی  رشد  و  عواطف  به  مربوط  معیارهای  شود.  گرفته  آغوش 
معیارهایی نسبی هستند که در افراد و شرایط مختلف متفاوت هستند 
و بیشتر مواقع افراط یا کمبود آنها قابل تشخیص است و شما به صورت 

غریزی می توانید آن را بسنجید.
  

3. نوازش روی سالمت جسمی کودکان
 چه تاثیری می گذارد؟

طبق تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است تاثیر نوازش عالوه بر 
روح و روان بر روی جسم کودک نیز قابل مالحظه است. اهمیت این 
مساله تا جایی است که مواردی وجود دارد از کسانی که در کودکی 
نوازش دریافت نکرده اند و در بزرگسالی دچار خشکی در ناحیه نخاع 

شده اند.
 تحقیق دیگری نیز در مورد کودکان بی سرپرست انجام شده که در آن 
دو گروه دیگری از نوزادان که موقع شیر خوردن پرستارانشان، شیشه 
شیر را به دست خود نوزاد می دادند و با آنها حرف نمی زدند. این دسته از 
کودکان آسیب پذیری بیشتری داشتند و حتی از نظر جسمی دچار مشکل 

می شدند. یعنی سیستم ایمنی آنها در مقابل بیماری ها ضعیف تر بود.
 

4. پدر و مادرها چگونه می توانند به وسیله نوازش در رشد 
هوش هیجانی کودک موثر باشند؟

ابراز  نمی توانند  هستند  ضعیف  عاطفی  ارتباط  در  افراد  از  بسیاری 
احساسات کنند و عواطف خود را به زبان آورد. برای اینکه بچه ها از نظر 
رشد هیجانی و عاطفی بتوانند بهتر رشد کنند، توجه بیشتر والدین به 
آنها مورد نیاز است. خیلی از پدر و مادرها اسباب بازی را جلوی بچه شان 
می گذارند و فکر می کنند همین که کودک با اسباب بازی اش سرگرم 
باشد، برایش کافی است. اما اگر شما موقع بازی کودک همراهش باشید 
و وقتی که او با اسباب بازی چیزی می سازد یا حرکت خالقانه ای انجام 
می دهد همان موقع او را با تشویق کالمی یا بوسه و بغل حمایت کنید، 

روی رشد هوش فرزند شما بسیار تاثیرگذار است.
 

5. کودکانی که هوش هیجانی باالتری دارند، 
چه ویژگی هایی دارند؟

هوش هیجانی کمتر به صورت موروثی منتقل می شود و بیشتر اکتسابی 
با  ارتباط  اطراف،  والدین، محیط  تاثیر رفتار  است. یعنی بچه ها تحت 
همساالن و... این مهارت ها را کسب می کنند. یکی از محیط هایی که 
می توان تفاوت کودکان را در میزان هوش هیجانی مشاهده کرد محیط 
مدرسه است که در آن بعضی از کودکان بسیار عاطفی و حمایت کننده 
هستند و نسبت به دوستانشان محبت ابراز می کنند و احساس همدلی با 
دیگر کودکان دارند و در تشخیص غم و ناراحتی دیگران نیز مهارت دارد. 
اما در مقابل برخی از کودکان دچار ضعف ابراز احساسات یا تشخیص 

حاالت مختلف عاطفی دیگران هستند.

نکاتی 
درمورد اصالح صورت آقایان 

 یکی از اصلی ترین نکات برای اینکه به راحتی 
کامال  که  است  این  کنید،  اصالح  را  صورتتان 
موهای  باشد.  مرطوب  آن  زیر  پوست  و  ریش 
در  را  رطوبت  حجمشان،  ۳0درصد  تا  صورت 
موها  استحکام  اینکار  با  می دارند.  نگه  خود 
کمتر شده و راحت تر از پوست جدا می شوند.
از  پس  به  را  حمام  به  رفتن  آقایان  عموما   
دوش  درحالیکه  می کنند،  موکول  اصالح 
را  شما  کار  صورت،  اصالح  از  قبل  گرفتن 
آسیبی  پوستتان  و  کرده  راحت تر  بسیار 

نمی بیند.
 اگر دوش گرفتن خیلی برایتان سخت است، 
 یک حوله را به آب گرم آغشته کرده و برای 
دهید.  قرار  صورتتان  روی  دقیقه   ۲
صورت  اصالح  از  قبل  حرفه ای،  آرایشگرهای 
استفاده  از همین روش  مشتریان خود، دقیقا 

می کنند.
  ۲. از کرم اصالحی استفاده کنید که حاوی 
بهترین  باشد.  لوبریکانت  زیادی  مقادیر 
کرمی  حالت  به  دقیقا  اصالح،  کرم های 
به  فوم  از  استفاده  شاید  فوم.  نه  هستند، 
اما  باشد،  انگیزتر  هیجان  یا  راحت تر  نظرتان 
را  پوستتان  و  مو  ریشه  کرم  اندازه  به  هرگز 

نرم نخواهد کرد.
ریشتان  باشید،  داشته  بهتری  کرم  هرچقدر   
تیغتان عمر  نتیجه  راحت تر اصالح شده و در 
دایما  که  کسانی  داشت.  خواهد  طوالنی تری 
ناراضی  اصالح  تیغ های  سریع  شدن  کند  از 
و  کرده  استفاده  کمی  کرم  از  عموما  هستند، 

تیغ را با موی خشک تماس می دهند.
یک  برای  حداقل  اصالح  کرم  دهید  اجازه   
را  اصالح  سپس  بماند،  صورتتان  روی  دقیقه 

کنید. شروع 
در  شما  به  که  ابزارهایی  بهترین  از  یکی   .۳
اصالح  برس  می کند،  کمک  عالی  اصالح  یک 
از  کامال  را  موهای صورتتان  برس،  این  است. 
خیلی  نتیجه  در  می کند،  جدا  پوست  سطح 

راحت تر می توانید آن ها را با تیغ بتراشید.
را روی  با برس کرم اصالح   در ضمن، وقتی 
ریشه  به  کامال  کرم  می کنید،  پخش  صورتتان 
مو و صورتتان نفوذ کرده و موها را نرم می کند.

مرده  سلول های  حال  عین  در  اصالح  برس   
این  که  می کند  جدا  پوستتان  روی  از  نیز  را 
پوست  روی  تیغ  راحت تر  خود موجب حرکت 
ایجاد جوش  و  زخم  از  نتیجه جلوگیری  در  و 

می شود.
 با برس، کرم اصالح را به صورت دورانی روی 

صورت پخش کنید.
به  کنید.  استفاده  مرغوب  تیغ  از  4. همیشه   
صورت،  اصالح  فرایند  در  که  کنید  دقت  این 
از  الیه  دو  ریش ها،  تراشیدن  بر  عالوه  شما 
می کنید.  جدا  نیز  را  پوستتان  خارجی  سطح 
و  را خراشیده  پوستتان  نامناسب،  و  کند  تیغ 

باعث ایجاد زخم و جوش می شود.
می کنیم  توصیه  ریشتان،  ضخامت  به  توجه  با 
پس از 5 تا ۱0 بار استفاده، تیغ را تعویض کنید.
هنگام  همین طور  و  استفاده  هربار  از  قبل   
اصالح، تیغ را زیر آب گرم قرار دهید تا کرم 
و مواد اضافی به خوبی از سطح آن پاک شود. 

کودکانهگوناگون  دوست و آشنا متوجه تغییرات رفتاری شما 
و  خلق  می کنید  احساس  خودتان  و  شده اند 
خویتان تغییر کرده است. با این حال برایتان 
دشوار است که منبع و دلیل این تغییر رفتار 
کاری،  مشکالت  افسردگی،  بفهمید.  را 
بی انگیزگی  و  روزمره  نگرانی های  و  استرس 

باشند.  تغییرات روحی  این  می توانند دلیل 
ناشی  شما  روحی  تغییرات  است  ممکن  اما   
در  اینکه  باشد؛  نیز  دیگر  مهم  مساله  یک  از 

با همسرتان دچار مشکل هستید. رابطه 
و  روزمره  مسائل  بخاطر  که  است  طبیعی 
قرار  تاثیر  تحت  را  شما  رابطه  که  رایجی 
و  ثابت  روحی  حال  یک  در  همیشه  می دهد 
خوشحال  گاهی  و  باشید  نداشته  قرار  پایدار 
شدید  شما  روحی  تغییرات  اگر  اما  نباشید. 
نتوانید  طوالنی  مدت  برای  و  است  پایدار  و 
احساس خود را بهبود بدهید و بیش از انداره 
حال  عین  در  و  کنید  نارضایتی  احساس 
احتمال  به  کنید  را حل  مشکالت تان  نتوانید 
نارضایتی شما  و  رنجش  ناراحتی،  دلیل  زیاد 
از زندگی به رابطه زناشویی تان برمی گردد. به 
این پرسش ها پاسخ بدهید تا درک دوباره ای 
با  کنید.  پیدا  خود  نارضایتی  احساس  درباره 

شد  خواهید  متوجه  پرسش ها  این  به  پاسخ 
آیا دلیل نارضایتی شما مربوط به رابطه است 

یا نه. 
  

تنها هستید؟ بیشتر وقت ها  آیا 
برای  کافی  زمان  همسرتان  و  شما  آیا 
اندازه  به  آیا  می کنید؟  سپری  بودن  باهم 
مشترکات  اگر  دارید؟  مشترک  اوقات  کافی 
هر  و  هستید  تنها  اغلب  هستند،  کم  شما 
این  می کند  را  خودش  کار  رابطه  در  کسی 
احساس  و  نارضایتی  باعث  می تواند  مساله 
وقت تان  می دهید  ترجیح  اگر  شود.  اندوه 
آدم های  کنار  در  کنید،  پر  دیگری  طور  را 
از  بیشتر  خود  تنهایی  از  و  باشید  دیگری 
نشان  این  لذت می برید  دونفره  معاشرت های 
دارد.  مشکل  شما  رابطه  در  چیزی  می دهد 
از  شده  باعث  که  باشید  عاملی  دنبال  به 
ارتباط دونفره لذت نبرید و زندگی خود را از 
اگر  و  کنید  پیدا  را  دلیل  کنید.  جدا  دیگری 
فکر  به  واقعاً حل شود  می خواهید مشکل تان 

یافتن راه حلی برای آن باشید. 
  

آیا از معاشرت با هم لذت می برید؟
وقت  زندگی تان  شریک  با  شما  است  ممکن 
لذت  معاشر  این  از  اما  بگذرانید.  را  زیادی 
فیزیکی  حضور  فقط  یا  و  نبرید  چندانی 
روحی  لحاظ  از  اینکه  بدون  باشید  داشته 
ممکن  کنید.  رابطه  درگیر  را  خود  عاطفی  و 

صرفا  را  کاری  و  باشید  قرار  رابطه  در  است 
بدون  بدهید  انجام  دیگری  رضایت  برای 
آن  به  روحی  نیاز  نوع  هیچ  خودتان  اینکه 
یک  به  همسرتان  با  مثال  باشید.  داشته 
او  بخاطر  صرفا  را  کار  این  اما  بروید  مهمانی 
گفتگو  وارد  او  با  است  ممکن  بدهید.  انجام 
اجبار  از روی  را  کار  این  اما  مکالمه شوید  و 
و  کارها  شاید  حتی  بدهید.  انجام  وظیفه  یا 
که  باشید  داشته  ذهن تان  در  برنامه هایی 
همسرتان  با  را  آن  نباید  می کنید  احساس 
که  دارید  فکرهایی  یا  و  بگذارید  میان  در 
برایتان  اصال  اما  می برید  لذت  آن  از  شخصا 
را مطرح کنید. همین  آنها  دلپذیر نیست که  
که کاری را بخاطر احساس تکلیف یا وظیفه 
دلپذیر  کارهای  انجام  از  و  بدهید  انجام 
می دهد  نشان  این  کنید  امتناع  خودتان 

مشکلی در رابطه شما وجود دارد. 
  

آیا از رابطه جنسی لذت می برید؟
جنسی  رضایت  باعث  جنسی  رابطه  اگر 
انتظار  نمی توانید  نباشد،  روحی تان  و 
باشید.  خوشحالی  خیلی  آدم  باشید  داشته 

که  است  چیزی  جنسی  رضایت  و  صمیمیت 
جستجو  دیگرتان  روابط  در  نمی توانید  شما 
ندارید  رابطه  در  رضایتی  چنین  اگر  کنید. 
خوشحالی تان  باعث  کافی  اندازه  به  یا  و 
عواطف  و  احساس  روی  مساله  این  نمی شود 
نارضایتی  این  اثر  می گذارد.  تاثیر  فورا  شما 
بدترین  می شود.  نمایان  سریع  خیلی  درونی 
این  نتوانید  حتی  که  است  زمانی  وضعیت 
کنید  مطرح  با شریک جنسی خود  را  مساله 
تالشی  هیچ  او  موضوع  طرح  وجود  با  یا  و 
برای بهبود رابطه انجام ندهد و این را مساله 
خود شما بداند و انتظار داشته باشد آن را به 

کنید.  تنهایی حل 
 

آیا از بحث و گفتگو گریزان هستید؟
آیا از بحث و گفتگو یا اعالم مخالفت هراسان 
دعوایی  و  تنش  نمی خواهید  چون  هستید 
رابطه  در  شما  است  اینطور  اگر  شود؟  ایجاد 
احساس  و  نیستید  خوشحال  همسرتان  با 

تعارض ها  بیان  از  اجتناب  نمی کنید.  امنیت 
و  حل  هرگز  اختالف ها  که  معناست  این  به 
رفع نشوند و شما هرگز نسبت به هیچ چیزی 
نداشته  نسبی  یا  کامل  رضایت  احساس 
تعارض ها  و  اختالفات  بیان  از  امتناع  باشید. 
مشکلی  نمی خواهید  همسرتان  و  شما  یعنی 
بدهید  پاسخ  پرسش  این  به  کنید.  حل  را 
کنید  مطرح  را  مشکلی  نمی خواهید  چرا  که 
دالیل  به  سپس  می ترسید؟  چیزی  چه  از  و 
ترس تان بپردازید و مساله را عمیق تر بررسی 
که  است  طبیعی  اینصورت  غیر  در  کنید 
نداشته  خوبی  احساس  و  نباشید  خوشحال 

باشید. 
  

آیا به دنبال فرد دیگری هستید؟
با  را  خواسته هایتان  و  افکار  احساسات،  آیا 
ترجیح  اگر  فرد دیگری در میان می گذارید؟ 
و  نگرانی ها  احساسات،  درباره  می دهید 
بزنید  حرف  دیگری  فرد  با  شادی هایتان 
ساده ای  کار  همسرتان  برای  آنها  بیان  و 
آن است که چیزی در  معنای  به  این  نیست 
همین  به  واقع  در  دارد  مشکل  شما  رابطه 

همدلی  برای  کسی  دنبال  به  که  است  دلیل 
مادر،  می تواند  فرد  این  هستید.  همراهی  و 

دوست یا همکارتان باشد. 
 اینکه بیشتر وقت تان را با دیگران می گذرانید 
و کسانی هستند که می توانند بهتر از شریک 
کنند  همراهی  و  همدلی  شما  با  زندگی تان 

یک زنگ خطر برای رابطه شماست.  
  

آیا تنهایی را ترجیح می دهید؟
آیا همیشه به دنبال خلوت خودتان هستید؟ 
جذاب تر  برایتان  خودتان  تنهایی  خلوت  اگر 
از زمانی است که با شریک زندگی تان سپری 
باشید.  آن  دلیل  دنبال  به  باید  می کنید 
یک  خصوصی  حریم  حفظ  نکنید.  اشتباه 
اما  است.  سالم  رابطه  یک  در  اساسی  اصل 
حریم  این  کردن  گسترده  و  انزوا  به  رفتن 
از  می برد.  بین  از  را  رابطه  معنای  خصوصی 
خودتان بپرسید که چه چیزی باعث می شود 

به معاشرت ترجیح بدهید؟ را  تنهایی 

  
آیا خود را با دیگران مقایسه می کنید؟

دیگران  با  را  زناشویی تان  زندگی  دائما  آیا 
در  می کنید  احساس  آیا  می کنید؟  مقایسه 
آیا  هستید؟  بازنده  شما  دیگران  با  مقایسه 
موفق تر  و  بهتر  دیگران  می کنید  احساس 
شما  رابطه  دیگران  با  مقایسه  در  و  هستند 
چیزی  چه  است؟  ناموفق  و  ناکافی  ضعیف، 
بازنده  باعث می شود که در این مقایسه شما 
رابطه باشید؟ آیا مقایسه شما رویکرد درستی 
دارد؟ آیا آنچه از دیگران می بینید مبتنی بر 
و  افسردگی  باعث  دیگران  آیا  است؟  واقعیت 
ارزیابی  را  واقعیت  ها  می شوند؟  تان  نگرانی 
مقایسه ها  نوع  این  میان  ربطی  اگر  و  کنید 
به  می کنید  پیدا  خود  نارضایتی  احساس  با 
الزم  شاید  کنید.  فکر  جایگزین  راه حل های 
باشد چیزهایی را تغییر بدهید؛ چه در شیوه 

مقایسه خود با دیگران و چه در رابطه. 
  

آیا همیشه شکایت می کنید؟
عادت ها  اخالق،  همسرتان،  از  همیشه  آیا 
آیا  می گیرید؟  ایراد  زندگی  اش  سبک  و 

می دانید؟  آزاردهنده  را  همسرتان  رفتارهای 
ممکن  آیا  هستند؟  آزاردهنده  چیزهایی  چه 
رفتار  و  شما  نارضایتی  احساس  بین  است 
چه  باشد؟  داشته  وجود  ربطی  همسرتان 

بکنید؟ رابطه  این  بهبود  برای  می توانید 
  

د پیشنها
  ـ اگر پاسخ های شما به این پرسش ها مثبت 
وضعیت  کلی  تغییر  برای  است  بهتر  است 
خود ابتدا به یک مشاور یا روانشناس مراجعه 
او  با  را  و کشمکش های خود  مسائل  و  کنید 

در میان بگذارید. 
تغییر  چند  ایجاد  با  موارد  از  بسیاری  در 
بدهید.  بهبود  را  چیز  همه  می توانید  مثبت 
رها کردن مسائل به حال خود باعث افزایش 
زندگی تان  می شود.  درونی تان  نارضایتی های  
در  آنچه  از  و  باشید  شاد  تا  بدهید  تغییر  را 

ببرید.  بیشتری  بهره  دارید  اختیار 
 منبع: سالمت نیوز

چرا 
خوشحال 
نیستید؟ 
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آگهی حصر وراثت
دزفول  از  ۹۸5۲صادره  بشناسنامه  علی  پدرمحمد  نام  سورمه  فروزان  بانو 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
تاریخ  در  ازآبادان  بشناسنامه555صادره  ابرکار  غالمرضا  مرحوم  ۱004/۱/۹5ح 
باال  از  متقاضی  عبارتنداز۱-  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  دزفول  ۱۳۹5/۱/۱۳در 
ابرکار  ۱۹۹0۸۳0۶5۱دزفول۳-سینا  بشناسنامه  ابرکار  متوفی۲-علی  )زوجه 
بشناسنامه  ابرکار  متوفی(4-سارا  بشناسنامه۱۹۹۱0۳5۲5۱دزفول)پسران 
بشناسنامه505۱۲دزفول  احدی  متوفی(5-طاهره  ۱۹۹05۶5۸۱۶دزفول)دختر 
)مادر متوفی(و ال غیر.پرونده کالسه ۱004/۱/۹5ح در شورا ثبت شد. اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
ازاین  نامه به جزسری و رسمی که بعد  تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان دزفول-محمد رضا عبدی دزفولی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
میثم کریم نیا رمی فرزند محمد   به شرح دادخواست به کالسه۱5/۹5این   شورا 
داده که شادروان صدیقه  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر 
تاریخ  در  جویبار     از  صادره    ۲۹۸۹ ش  ش  به  حسن      فرزند  نیا  مهدی 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  ۹5/۷/۹اقامتگاه 

منحصر است به 
۱-سپیده کریم نیا فرزند محمد به ش ش ۲۳45 فرزند متوفی 

۲-فریبا  کریم نیا فرزند محمد به ش ش۱۹۱5 فرزند متوفی 
۳-معصومه کریم نیا فرزند محمد به ش ش۱۹۳۷فرزند متوفی 

4-رقیه کریم نیا فرزند محمد به ش ش۱۷۹۷فرزند متوفی 
5-فریده کریم نیا فرزند محمد به ش ش ۷۱4فرزند متوفی 

۶-سمانه کریم نیا فرزند محمد به ش ش5۸۸۶فرزند متوفی 
۷-میثم کریم نیا رمی فرزند محمد به ش ش۲05۹فرزند 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 صادرخواهد 
شد و ضمنا پرونده با ثبت قدیمی ۱5/۹۱5/۹5 و شماره دادنامه ۹5/۹/۲4-۸۸4 

ثبت شده است 
قاضی شعبه 15   شورای حل اختالف بابل خیری زاده  

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
حسین علی دادخدایی فرزند رضا به شرح دادخواست به کالسه ۹5/5۹۷این  شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا دادخدایی  
فرزند غالمحسین    به ش ش 4۱۷ صادره از سرخس    در تاریخ ۹4/۶/۱۹اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-محمد دادخدایی فرزند رضا به ش ش ۶ صادره از ساری پسر متوفی 

۲-شهربانو دادخدایی فرزند رضا به ش ش۲۲صادره از ساری دختر متوفی 
۳-علی اصغر دادخدایی فرزند رضا به ش ش۱۸۸صادره از میاندرود پسر متوفی 
4-حسینعلی دادخدایی فرزند رضا به ش ش 4۹۸5 صادره از ساری پسر متوفی 

5-مریم دادخدایی فرزند رضا به ش ش۱۱۸۷صادره از ساری پسر متوفی 
۶-احمد علی دادخدایی فرزند رضا به ش ش۸صادره از ساری پسر متوفی 
۷-علی اکبر دادخدایی فرزند رضا به ش ش- صادره از ساری پسر متوفی 
۸-حسن دادخدایی فرزند رضا به ش ش۸50صادره از ساری پسر 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 صادرخواهد شد 

م. الف ۲۸۱
قاضی شعبه دوم حکمی   شورای حل اختالف میاندرود  آقاجانی 

آگهی مزایده اموال منقول 
بکالسه  اجرایی  پرونده  دارد در خصوص  نظر  در  بابل  احکام مدنی  اجرایی  دایره 
منقول  لموال  یکسری  قمی  ایمان  بطرفیت  و  زاده  موسی  مصطفی  له   ۹5۲۸۳۱
بشرح بلوز شلوار بچه گانه پسرانه سیو شرت بچه گانه بلوز شلوار بچه گانه بلوز 
شلوار بچه گانه راه را بلوز شلوار پسرانه بلوز شلوار یقه ۷ بلوز پسرانه شلوار مخملی 
شور  سنگ  پسرانه  بلوز  پریان  پسرانه  بلوز  خالدار  دخترانه  شلوار  ستارشبتری 
بلوز پسرانه سایز 45-50 شلوار مخمل زنانه کتان مشکی شلوار کشی  تینینیک 
مردانه آبی آسمانی سنگ شور شلوار مردانه پارچه ای رنگ قهوه ای مشکی ابی 
بلوز  لی  بند  پسرانه پیش  ای  پارچه  بلوز  لی  پسرانه  بلوز  لباس مجلسی دخترانه 
شلوار دخترانه سیو شرت شلوار بلوز شلوار دخترانه آرتا بلوز دخترانه پارچه قلبی 
باز مانند گلی کلی بافتی ژاکت  بلوز دخترانه و شلوار پلنچیو طرحدار مانتو جلو 
بلوز گپ کت و دامن و سارفون دامن سیار سفید لباس محلی زنانه کت و  گپ 
دامن توری گی پور تونیک حریر مانتو کالدلر گپ جلوباز تونیک تونیک شافدار 
با فت دوتیکه بافت خزدار بافت مانتویی پیراهن مجلسی بلند زنانه بافت مانتو ی 
زنانه شلوار  تونیک  نترن  زنانه شلوار  بلند  تونیک  دخترانه شلوار مخملی دخترانه 
زنانه مانتو بچه گانه شلوار کتان شلوار مخملی زنانه سه تیکه پسرانه شلوار پسرانه 
آبی شلوار بنگال زنانه تونیک زنانه پیراهن مردانه جعبه ای شلوار بچه گانه سفید 

ژاکت زنانه قواره بزرگ 
متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده بتاریخ ۹5/۱۱/۱۲ روز سه شنبه ساعت 
پایه  قیمت  از  مزایده  برساند  بفروش  دادگستری  اجرای  دفتر  ۱۱ صبح در محل 
برنده  میگردد  واگذار  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع   ۶۹/۸۲4/000
مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت یکماه پرداخت 
نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت 
بابل  در  واقع  خوانده  آدرس  به  اموال  و  نگهداری  محل  ضمنا  شد  خواهد  ضبط 

کرکنار خشرودپی میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

متن آگهی 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۲ شعبه   ۹50۹۹۸۶۶۹0۷00۱۶0 کالسه  پرونده 
قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷۶۶۹0۲005۸۳ خواهان 
: آقای داریوش بهرامی چگنی فرزند یونس به نشانی لرستان – خرم آباد –خیابان 
مطهری کوچه گیل آبادی پالک ۲۱ طبقه ۲ –خوانده : شرکت سرمایه گذاری و 
تامین صدرا خودرو البرز به نمایندگی حمید گودرزی به نشانی....-خواسته :الزام به 

تنظیم سند خودرو ماده ۹ 
بتاریخ یک آبان ماه یکهزارو سیصد و نود و پنج در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه ۹50۹۹۸۶۶۹0۷00۱۶0 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به صدور رای می نماید . 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای داریوش بهرامی چگنی فرزند یونس 
به طرفیت شرکت سرمایه گذاری و تامین صدرا خودرو البرز به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ۹۲۹-۶۶ 
ط4۹ مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح 
که خواهان اظهار داشته حسب قرارداد مورخ ۹5/۱/۳0 یک دستگاه خودرو سواری 
پراید به شماره انتظامی فوق الذکر را از شرکت خوانده خریداری نموده ولی شرکت 
از انتقال سند رسمی امتناع می نماید لذا با تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت 
شرکت به انتقال سند رسمی را نموده است علی ایحال با توجه به جامع اوراق و 
محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب قرار داد فی ما بین 
مورخ ۹5/۱/۳0 سند در رهن شرکت قرارداد و خواهان )خریدار( حسب اظهارات 
خود اقساط را بصورت کامل پرداخت ننموده لذا با این وصف سند رسمی قابلیت 
انتقال نداشته و با استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعالم می 
نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی . 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای معین کرم پور دارای شناسنامه شماره ۱00۹0 به شرح دادخواست به کالسه 
۲05  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن رضا کرم پور بشناسنامه 5۹5 در تاریخ۹5/۹/۲در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۷0۲ شناسنامه  شماره   ۱۳45/۶/۳ متولد  امامعلی  نژادفرزند  قنببری  ۱-اشرف 

همسر متوفی
۲-میثم کرم پور  به شماره شناسنامه ۲4۸ متولد۱۳۶۶/۶/5فرزند متوفی

۳-معین کرم پور به شماره شناسنامه ۱00۹0 متولد۱۳۶۷/۷/۱فرزند متوفی
متولد۱۳۷۲/۳/۲4فرزند   5۹۸00۲۷۹۶۳ شناسنامه  شماره  پوربه  کرم  4-محمد 

متوفی
5-گوهر امرایی به شماره شناسنامه ۷ متولد۱۳۲۶/۱/۶مادر متوفی

و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک   
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابایی - رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان رومشکان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی و ماده 5۹ آیین نامه قانون ثبت و درخواست شماره ۹۶0۹  مورخه ۹5/۹/۲ 
از حصه متصرفی در بخش ۷ خرم آباد شهرستان کوهدشت به شرح ذیل تحدید 

حدود به عمل خواهد آمد:
آقای/خانم اردشیر کریمی ماجد فرزند بابانازار شش دانگ یکباب عمارت به مساحت 
۲0۲/۷۱ مترمربع  واقع در پالک 5۸ اصلی بخش هفت خرم آباد موسوم به قریه 
و   ۱۳۹۳۱۱44۲500۲000۷۳5 کالسه  موضوع  کوهدشت  شهرستان  چنارعلیا 
رأی شماره ۱۳۹5۶0۳۲500۲000۶۱۷  مورخه ۱۳۹5/۲/۲۳ هیأت قانون تعیین 
ساعت  ۱۳۹5/۱۱/۱۱)رأس  شریفی   بابائی  حسین  مالکیت  از  واگذاری  تکلیف 

۱0/۳0 صبح( تحدید حدود اختصاصی به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده ۲0 قانون ثبت به صاحبان امالک مجاور پالک مرقوم که در 
وقت و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور به هم رسانند و هر گونه اعتراضی 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک فوق دارند واخواهی خود را از تاریخ تحدید 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت تسلیم  به  حدود تا سی روز کتباً 
معترضی  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   ۲ تبصره  استناد  به  و  نمایند 
ثبت،می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت مقرر)یک ماه( 
دادخواست اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند؛ در غیر اینصورت حق 
آنان ساقط خواهد شد،ضمناً عدم حضور مجاورین مانع از عملیات تحدید حدود 

نخواهد شد.م الف ۳5۶4۶ 
تاریخ انتشار:۱۳۹5/۱0/۲0

تاریخ تحدید حدود:۱۳۹5/۱۱/۱۱
حسن نصرتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امین سوخته زاری شیراوند دارای شناسنامه شماره ۶۱۳00۲۱4۷۱ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹50۹۹۸۶۶5۸۱00۱۸0   ازاین دادگاه درخواست گواهی 
زاری  علی خاص سوخته  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ۱۳۹5/۶/۲0  در  بشناسنامه۱۲۶۸  شیراوند 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-زینب شرفی فرزند رشت علی به ش ش ۱۸۶۶4 متولد ۱۳5۷ همسر متوفی 

فرزند   ۱۳۷۱ متولد   ۶۱۳00۲۱4۷۱ ش  ش  به  شیراوند  زاری  سوخته  ۲-امین 
متوفی 

۳-کامیار شیراوند به ش ش ۶۱۳۹۹5۶۷۶5 متولد ۱۳۶4 فرزند متوفی 
متولد ۱۳۶۹  به ش ش۶۱۳00۲۱4۶۱  شیراوند  زاری  4-محمد حسین سوخته 

فرزند 
فرزند  متولد ۱۳۶۶  به ش ش 40۶00۷۹۸۱۲  زاری شیراوند  5-حدیث سوخته 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دادگاه حقوقی شهرستان دوره  

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رای شماره ۱0۸۹۹  ۱-پرونده کالسه 5۹۲5و  ذیل:   بشرح  آباد  شهرستان خرم 
مورخه۹5/۸/۲۹ به تقاضای شهر بانو میخک فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ 
از 4۱  از  ۲۲0 فرعی  به مساحت ۱4۸/۶۶متر مربع مجزی شده  یکباب عمارت 
اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای سیروس والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۱0/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱0/۲0
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  5۱۷و  کالسه  ۱-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و 
علی  فرزند  محسنی  حسین  علی  آقای  تقاضای  ۱۳۹5/۸/۲به  ۱00۹۶۹۱مورخه 
مجزی  مربع  ۱۷۲/0۲متر  مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  همت 
شده از پالک ۲5 فرعی از 4 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش  چهار شهرستان خرم 
پارسیلون  کارگران  تعاونی  شرکت  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد 
تقاضای  به  رای شماره ۱00۷5۹0مورخه ۱۳۹5/۶/۱۱  و  پرونده کالسه540   -۲
به  از ششدانگ  دانگ مشاع  پنج  به  نسبت  فرزند خراسانی  زرنبات محبی   خانم 
انضمام ثمنیه عرصه و اعیان یکباب عمارت به مساحت ۱۹۱/۲0 متر مربع مجزی 
شده از پالک ۲5 فرعی از 4 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش  چهار شهرستان خرم 
پارسیلون  کارگران  تعاونی  شرکت  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 4۱44۶۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۱0/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱0/۲0
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت امید عزیزالهی فرزندعبدالحسین به شرح دادخواست 
درخواست  دادگاه  ازاین   ۹50۹۹۸۳۸4450050۶ کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی 
مرجان  مرحومه  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی 
عزیزالهی فرزند تراب دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحومه منحصراست به:
۱-امیدعزیزالهی فرزندعبدالحسین متولد ۱۳5۳ ش ش۷۹5 )همسر(

۲-آرین عزیزالهی فرزند امید متولد ۱۳۸۲ ش ش4۶۱0۹۲۱5۲۹)فرزند(
۳-آویناعزیزالهی فرزند امید متولد ۱۳۹۲ ش ش4۶۱۱50۳4۲۹)فرزند(
4-تراب عزیزالهی فرزند عابداله متولد ۱۳۲۷ ش ش۱۲۳۶۲)پدرمتوفی(

5-زهراحیدری برزنجانی فرزند علی متولد ۱۳44 ش ش۳۲5 )مادرمتوفی(
گردد   می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رحمان آماده – رییس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد

جایگاه و اعتبار فوتبال ایران در خطر است
هومن ناظمي
را  خود  فصل  نیم  تعطیلي  شرایطي  در  ایران  فوتبال  برتر  لیگ 
این  بر  قرار  فوتبال  فدراسیون  ریزي  برنامه  طبق  که  گذراند  مي 
ملي  تیم  با  تدارکاتي  دیدار  یک  فوتبال  ملي  تیم  که  است  بوده 
کشور  سوي  از  دیدار  این  ولي  کند  برگزار  امارات  در  مراکش 
مراکش لغو شد تا تیم ملي بدون بازي تدارکاتي عازم دوبي شود 
تیم  سرمربي  ایوانکوویچ  برانکو  شدید  اعتراض  با  اردو  این  که 
حرکتي  در  نهایت  در  که  شد  همراه  تهران  پرسپولیس  فوتبال 
دیپورت  دوبي  از  را  پرسپولیس  پوش  ملي   ۷ روش  کي  عجیب 
خارجي  مربي  دو  میان  جدیدي  درگیري  آغاز  شاهد  تا  کند  مي 

باشیم. ایران  فوتبال 
روابط این دو مربي  مدتهاست به سردي میگذرد. کي روش حق 
خودش مي داند که همه فوتبال ایران در خدمت تیم ملي ایران 
باشد تا این تیم به جام جهاني صعود کند و برانکو هم که تیمش 
فدراسیون  ریزي  برنامه  از  میداند  قهرماني  عنوان  مستحق  را 

فوتبال و کي روش گله مند است.
روش   کي  و  ایراني  مربیان  میان  اختالفات  اخیر  سال  چند  در 
براي  لفظي  هاي  بحث  و  اختالفات  گفت چنین  توان  مي  و  بوده 

ندارد. تازگي  ایران  فوتبالدوستان 
کیروش از وقتي به ایران آمده بارها با برخي مربیان ایراني وارد 
کرده  پیدا  آنها  با  شدیدي  اختالفهاي  و  شده  رسانهاي  کارزار 
است. شاید در بیشتر موارد، حق با کیروش بوده و انتقاد مربیان 
آشکارا  پرتغالي  مرد  که  بوده  هم  مواردي  اما  نبوده  وارد  داخلي 
ایراني به حق بوده است. خالف قاعده رفتار کرده و حرف مربي 

نکته جالب توجه در این زمینه وجود اختالف و دعوا بین کیروش 
و حاال  مایلیکهن  قلعهنویي،  امیر  است،  ملي  تیم  سابق  مربیان  با 
کیروش  با  مقطعي  در  نامها  این  از  یک  هر  ایوانکوویچ.  برانکو 
دادن  پایان  براي  طرحي  متاسفانه  ولي  شدهاند  اختالف  دچار 

ارائه نشده است. از سوي فدراسیون  اختالفات  این 
مبني  سئوالي  به  پاسخ  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  جمعه  روز 
گفت:  روش  کي  کارلوس  و  برانکو  بین  شده  ایجاد  اختالف  بر 
فدراسیون فوتبال این مشکل را حل مي کند و حال پرسش این 

کجاست؟ فوتبال  فدراسیون  که  است 
روش  کي  با  فوتبال  فدراسیون  اگر  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید 
اما  داد  نمي  رخ  اتفاق  همه  این  داشت  درستي  و  محکم  رابطه 
به  را  بین طرفین مسیر  اعتماد  ارتباط درست و عدم وجود  عدم 
سمتي برده که امروز نه کي روش به هدف خود رسیده نه آنطور 

ایران حفظ شده است. باید و شاید احترام  که 
دود  باشد،  داشته  ادامه  ایران  فوتبال  در  اتفاقها  اینگونه  چه  هر 
میرود.  ایران  باشگاهي  فوتبال  و  ملي  تیم  چشم  به  فقط  آن 
میکند  کار  ایران  در  که  دیگري  مربي  هر  یا  برانکو  و  کیروش 
امرش  تحت  مجموعه  موفقیت  براي  خود  حرفهاي  اصول  طبق 

میکند. تالش 
نابود خواهد کرد،  را  ما  فوتبال  برانکو،  و  لجبازي هاي کي روش 
ما  فوتبال  این  ولي  رفت  خواهند  ایران  از  باالخره  دو  این  زیرا 

اتفاقاتي زیر سوال مي رود. به خاطر چنین  است که 
در پایان امیدواریم مسئوالن فدراسیون فوتبال هر چه زودتر این 
اختالفات را مدیریت کرده و اجازه ندهند فوتبال ملي ما به خاطر 

لجبازي هاي دو مربي، جایگاه و اعتبار خود را از دست بدهد.

تیتر عجیب رسانه های عرب زبان 
درباره  کی روش 

به نظر می رسد رسانه های عربی از استعفای کارلوس 
کی روش خوشحال هستند زیرا برای این اتفاق از 
تیترهای عجیبی استفاده کردند. استعفای کارلوس 
کی روش بازتاب زیادی در رسانه های  عربی داشت. 
اکثر سایت ها و رسانه های  معتبر عربی استعفای 
کی روش را پوشش دادند و از آن به عنوان یکی از 
اتفاقات مهم فوتبالی یاد کردند اما در این میان یک 
سایت مصری و یک سایت عربستانی، تیتری عجیب 
و شیطنت آمیزی را انتخاب کردند.سایت جریدتی 
مصر این گونه تیتر زد: »فرار سرمربی ایران«، سایت 

المدینة عربستان هم چنین تیتری را برگزید.

21 گلزن برای رئال مادرید در 
فصل جاری

برای   ۲0۱۶ – بازیکن در فصل ۱۷  تاکنون ۲۱ 
رئال  مادرید گلزنی کردند که آمار فوق العاده ای به 
شمار می رود. رئال  مادرید از زمانی که زین الدین 
است،  آمده  تیم  این  مربیگری  نیمکت  به  زیدان 
بهترین آمارها را از خود به جا گذاشته است.این 
تیم سال گذشته توانست سه جام را فتح کند و 
اکنون در سال جدید دو پیروزی پر گل به دست 
آورده است. مادرید تحت هدایت زیدان توانست به 
بهترین رکورد اسپانیا در بازی پیاپی بدون شکست 
برسد. موفقیت سفیدپوشان به عملکرد درخشان 
همه بازیکنان برمی گردد. ۲0 بازیکن این تیم پاس 
گل دادند و همچنین ۲۱ بازیکن برای سفید پوشان 
این  کند،  گلزنی  کونترائو  فابیو  کردند.اگر  گلزنی 
رکورد بی نظیرتر می شود. به جز مدافع پرتغالی تنها 
دروازه بان ها از تیم اصلی به گل دست پیدا نکردند. 
یکی از دالیل ناکامی کونترائو در گلزنی، نبودش در 
ترکیب اصلی بوده است. گلزنی های مادرید در این 
فصل با مارکو آسنسیو شروع شد و پس از کریستیانو 
رونالدو، گل های نجات بخش سرخیو راموس، آلوارو 
موراتا، دنیلو، ناچو و دیگر بازیکنان دیده شد. این 
اروپایی،  گل ها مادرید را در میان پنج لیگ برتر 
منحصر به فرد کرده است چون ۲۱ بازیکن این تیم 
تاکنون گلزنی کردند که ۱0 بازیکن بیش از یک گل 
به ثمر رساندند.آمار بازیکنان مادرید در پاس گل نیز 
فوق العاده  بوده است. به جز کونترائو و متئو کواچیچ، 
همه شاگردان زین الدین زیدان در گلزنی شرکت 
داشتند. البته تخرو که در تیم دوم مادرید یعنی 
کاستیا بازی می کند، توانست در کوپا دل ری پاس 
گل بدهد. در این میان آمار تونی کروس و خامس 
رودریگس قابل توجه است. هافبک های آلمانی و 
کلمبیایی هر یک تاکنون ۱0 پاس گل دادند و در 
در این زمینه در صدر بهترین های مادرید قرار دارند. 

یادداشتخبر

تیم  به  بانوان  والیبال  تیم  ملی پوش 
پیوست. بلغارستان  شومن 

بر  مبنی  خبری  پیش  هفته  سه  حدود 
به  بلغارستانی  باشگاه  یک  پیشنهاد 
ایران  بانوان  ملی  تیم  والیبالیست  دو 
برای  بازیکن  دو  این  اما  شد  اعالم 
بلغارستان  شومن  باشگاه  به  پیوستن 

بودند. باشگاه   مثبت  پاسخ  منتظر 
سرمایه  بانک  مسئوالن  بین  این  در 
بازیکن  برهانی  مائده  رفتن  با  باالخره 
کردند  موافقت  باشگاه  این  به  تیم  این 
تا بلند زن تیم ملی والیبال بانوان ایران 

باشد. رشته  این  تاریخ  لژیونر  اولین 
تا  بلغارستان  شد  راهی  دیروز  برهانی 
این  تیمی   ۸ لیگ  دوم  فصل  نیم  در 

برود. میدان  به  کشور 
زینـب گیـوه دیگـر بازیکنـی کـه منتظر 
پاسـخ مثبـت باشـگاه دانشـگاه آزاد بود 
نیـز بـه نظـر می رسـد رضایـت باشـگاه 
همـراه  بـه  و  کـرده  جلـب  را  خـود 
بلغارسـتانی  تیـم  ایـن  بـه  برهانـی 
زینـب  رفتـن  هنـوز  البتـه  می پیونـدد. 
گیـوه دریافت کننـده تیـم ملـی بانـوان 

اسـت. نشـده  قطعـی 

مائده برهانی اولین لژیونر تاریخ والیبال بانوان ایران 

پائوک  یورویی  هزار   ۷00 پیشنهاد  از  یونان  ورزش  رادیو 
سالونیکا برای جذب کریم انصاری فرد خبر داد.

 در حالی که در روزهای گذشته باشگاه های یونانی حاضر به 
پرداخت ۶00 هزار یورو به کریم انصاری فرد بودند اما باشگاه 
پائوک سالونیکا با ارائه باالترین پیشنهاد برای کریم انصاری 

فرد خواستار جذب این بازیکن شدند.
این باشگاه یونانی که به شدت به دنبال تقویت خط حمله 
داده  قرار  نظر  مد  را  ایرانی  مهاجم  مدت هاست  است،  خود 
است و قصد دارد با ۷00 هزار یورو این بازیکن را به خدمت 

بگیرد.
خواهد  این باره  در  تصمیمی  چه  ایرانی  مهاجم  ببینیم  باید 
یا  داد  پاسخ مثبت خواهد  باشگاه  این  پیشنهاد  به  و  گرفت 
العجل ۲4  این باشگاه ضرب  خیر. آن چه که مشخص است 
پاسخ  آنها  پیشنهاد  به  فرد  انصاری  تا  کرده  تعیین  ساعته 

بدهد.

پائوک با 700 هزار یورو
 مقصد احتمالی انصاری فرد

نمایندگان ایران در اولین روز مسابقات 
رنگارنگ دست  نشان  هفت  به  آلپاین 
یافتند. دیروز و در ادامه ی اولین دوره ی 
رقابت های بین المللی اسکی جانبازان و 
در  آلپاین  رشته ی  مسابقات  معلوالن، 

مارپیچ بزرگ برگزار شد.
در این مسابقات ۱۲ ورزشکار از ایران، 
رومانی و ارمنستان به رقابت پرداختند 
دو  در  مسابقات  این  نتایج  پایان  در  و 
بخش بزرگساالن و جوانان زیر ۲0 سال 

به شرح زیر اعالم شد:

بزرگساالن
مقام اول: سید احمد جعفری از البرز با 

رکورد ۲ دقیقه و ۷ ثانیه و 5۷ صدم ثانیه
مقام دوم: جواد سولقانی از البرز با رکورد  ۲ 

دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه
مقام سوم: ابوالفضل خطیبی از مازندران با 
رکورد ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و 4۹ صدم ثانیه
مقام چهارم: محمدعلی مقدید از البرز با 
رکورد  ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه و 4۹ صدم 

ثانیه

جوانان زیر 20 سال
مقام اول: ابوالفضل خطیبی از مازندران 
با رکورد ۲ دقیقه ۱۱ ثانیه و ۷۱ صدم 

ثانیه

از  حسین زاده  مهدی  دوم:  مقام 
آذربایجان غربی با رکورد ۲ دقیقه و ۳۹ 

ثانیه و ۹۸ صدم ثانیه
از  عرب  رضوی  امیررضا  سوم:  مقام 
با رکورد ۲ دقیقه و  آذربایجان شرقی 

5۱ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه
مقام چهارم:  تئودور ماتیکان از رومانی 
با رکورد ۲ دقیقه 5۹ ثانیه و 4۹ صدم 

ثانیه
این مسابقات امروز، ۲0 دی ماه نیز در 
پیست دربندسر برپاست و رقابت های 
نیز  آلپاین  مارپیچ کوچک در رشته ی 
برگزار  دی ماه  و ۲۸  روزهای ۲۷  طی 

خواهد شد.

7 مدال ایران در رقابت های
 بین المللی اسکی جانبازان و معلولین
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برگزاری جشن دانش آموختگی خلبانان 
F5 پایگاه وحدتی دزفول

صفی  شاه  خلبان حسن  سرتیپ  امیر  حضور  با 
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
جشن دانش آموختگی جمعی از خلبانان F5 پایگاه 

وحدتی دزفول برگزار شد.
ارتش  هوایی  نیروی  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمهوری اسالمی ایران در این آیین خلبانان دانش 
و   )UPT(پیشرفته جت  آموزشی  دوره  آموخته 
 F5 شکاری  هواپیمای   )CCTS( رزمی  پرواز 
دانش آموخته و به جمع خلبانان عملیاتی نهاجا 

پیوستند. 
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش در 
این آیین گفت: خلبانی تنها یک شغل نیست بلکه 
عشق، جانفشانی و ایثار برای کشور و اسالم است. 

کرد:  اضافه  صفت  جلیلی  احمد  االسالم  حجت 
خلبانی یعنی مردانگی، شجاعت، جسارت و اوج 
گرفتن از همه منیت ها تا رسیدن به افالکی که 
قرب صانع متعال عالم هستی است.  وی اضافه 
کرد: شما خلبانان جوان باید با مبارزه با هوای نفس، 
شخصیت و زندگی خود را بسازید و صبر در برابر 
سختی ها و نامالیمات زندگی را وسیله ای برای 
ترقی خود قرار دهید.  وی شهدا را بهترین الگو برای 
همه جوانان معرفی کرد و اظهارکرد: شهدا بزرگ 
مردان تاریخ ایران زمین هستند که از آزمون بزرگ 
الهی سربلند بیرون آمده اند به همین دلیل باید با 
الگو پذیری از آنان مسیر زندگی خود را هموار کنیم. 

خوزستان در جذب اسناد خزانه وضعیت 
مناسبی ندارد  

گفت:  خوزستان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
استان وضعیت مناسبی در جذب اسناد خزانه ندارد 
و باید در این زمینه شاهد عملکرد بهتری از سوی 

دستگاه های استان باشیم.
امید حاجتی در جلسه شورای برنامه ریزی که در 
اهواز برگزار شد، اظهار کرد: اگر به این شکل در 
زمینه جذب اسناد خزانه پیش رویم و اسناد به 
نقدینگی تبدیل نشوند، شاهد یک افت در جذب 

منابع استان و تخصیص ها به استان خواهیم بود.
 وی افزود: امسال دیر ابالغ شدن منابع و توزیع 
اعتبارات به استان و همچنین تغییر در برنامه های 
اسناد  باعث شد که دستگاه ها در جذب  استان، 
خزانه به خوبی عمل نکنند. حاجتی تصریح کرد: 
باید استان تالش بیشتری برای ارائه اسناد خزانه 
به دولت داشته باشد زیرا اگر برای دولت تعهدی 
ایجاد نکند، آنوقت اسناد استان به نقدینگی تبدیل 
نمی شوند. وی گفت: در صورت این که برای دولت 
عملکرد  و  نکنیم  ایجاد  زمینه  این  در  تعهدی 
مناسبی در جذب اسناد خزانه نداشته باشیم، به 
شدت جذب اعتبارات استان کاهش پیدا می کند 

و به حداقل میزان خود می رسد.

مدیرکل محیط  زیست البرز:
65درصد آلودگی هوای استان از منابع متحرک است

 مدیرکل محیط  زیست البرزگفت: درفصول سرد،کانون های گرد وغبار 
نقش چندانی درآلودگی هوای استان ندارند.

حسین محمدی اظهارکرد: با شروع فصل سرما ۶5 درصد آلودگی هوا از 
منابع متحرک و ۳5 درصد آلودگی از منابع ساکن )واحدهای صنعتی، 

خدماتی، تجاری و مسکونی( ناشی می شود.
آلودگی هوای استان در فصل  به نقش کانون های گرد و غبار در  وی 
زمستان ادامه داد: کانون های گرد و غبار استانی که حدود ۱0 درصد از 
مساحت استان را دربرگرفته اند می تواند بیشترین علت وجود گرد و غبار 
در شش ماه اول سال باشد اما با شروع فصل سرما جنس آلودگی تغییر 

می کند.
با اشاره به نقش تردد خودروها  البرز  مدیرکل حفاظت محیط زیست 
درآالیندگی هوای استان ابرازکرد: در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا که 
برای کالنشهرها تصویب شده، یکی از محورهای اصلی مدیریت ترافیک و 

مدیریت آالینده های منابع متحرک است .
محمدی توضیح داد: در این زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
نصب کاتالیست روی خودروهای سبک و نصب فیلتر روی خودروهای 

سنگین از برنامه های مدیریتی این طرح است.
محمدی در ادامه صحبت هایش به متوقف شدن مصرف مازوت درنیروگاه 
منتظر قائم که پیش ازاین نقش به سزایی در آلودگی هوای استان داشت 
اشاره کردو گفت: از سال ۹4، مصرف مازوت این نیروگاه قطع شده و سهم 

سه میلیون لیتر مصرف روزانه آن به صفر رسیده است.
این مسئول گفت: کاهش آلودگی هوای استان در مدت کوتاهی امکان 
پذیر نیست و نیاز به برنامه ریزی بلند مدت ، فرهنگسازی و اطالع رسانی 

مناسب دارد.

جلوگیری ازتغییرکاربری در 90 هکتار از اراضی مازندران
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت : امسال با یکهزار 
و ۲۷۱ مورد تخلف تغییر کاربری در ۹0 هکتار قبل از هر گونه ساخت و 

ساز در سطح استان شناسایی و برخورد قانونی شد.
رضا دوستی  ایرانی اظهار داشت: با توجه به تبصره ۲ ماده ۱0 قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغها، ماموران جهادکشاورزی موظفند با حضور 
نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل 
ضمن صورت مجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و 

وضعیت زمین را به حالت اولیه برگردانند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ضمن اینکه در این مدت ۲۲ گشت ویژه 
حفظ کاربری اراضی در مازندران، یک هزار و ۱۶۲ مورد تغییر کاربری 
انجام شده به مقدار ۲۱۱ هکتار که به صورت غیر مجاز در آنها بنا ساخته 

شده بود را شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به فعال شدن 
کمسیون اراضی بایر در مازندران افزود: از ابتدای امسال یکهزار و ۱0۱ 
پالک اراضی بالکشت به مساحت ۲ هزار و ۸45 هکتار در مازندران 

شناسایی شد.
دوستی ایرانی با بیان اینکه بازگرداندن زمین های بایر کشاورزی به کشت 
یکی از برنامه های این نهاد است، گفت : بازرسان این نهاد در جریان 
بازرسی پس از اخطار به صاحبان ۲5۱ هکتار از اراضی بالکشت استان هم 

اکنون این زمین ها به چرخه تولید بازگشت.
وی خاطر نشان کرد: اراضی بالکشت که مالک آنها عموما به دنبال تغییر 
کاربری می باشند و یا با مشکل در امر کشت مواجه هستند که در مرحله 
نخست اخطار می شود و در صورت ادامه روند در کمیسیون بایر مازندران 

بررسی و با مصوبه این کمیسیون اعمال قانون می شود.

خبر خبر

معاون مدیریت بحران استانداری گیالن گیالن 
و  دانست  پذیر  گردشگر  و  متراکم  استانی  را 
گیالن،  اورژانس  برای  بالگرد  اختصاص  گفت: 

امری مهم و ضروری است.
و  حوادث  مرکز  مدیر  اسدی،  پیمان  دکتر 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
در چهارمین جلسه مدیریت خطر بالیا و پدافند 
غیرعامل، اظهار کرد: خوشبختانه در سال های 
اخیر در خصوص بحث پدافند غیرعامل کارهای 
خوبی در سطح کشور و دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن انجام گرفته است.
پدافند  دبیرخانه  محل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
غیرعامل در مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن است، افزود: به تبع 
آن، ما نیز همگام با مدیریت بحران در بخش های 

درمانی در حال فعالیت و برنامه ریزی هستیم.
برنامه های مدیریت  دکتر اسدی ضمن تشریح 
هفته  در  شده  انجام  مانورهای  بحران،  کمیته 
بسیار  را  بیمارستان ها  در  بالیا طبیعی  کاهش 

مثمرثمر عنوان کرد.
در ادامه مهندس نجفی، معاون مدیریت بحران 

استانداری گیالن نیز کارگروه بهداشت و درمان 
را از بین ۱4 کارگروه مدیریت بحران کشور، با 
اهمیت ترین کارگروه ها خواند و اظهار کرد: در 
با  پزشکی  فوریت های  بخش  در  گیالن  استان 
کارهای  دارد  وجود  که  خوبی  تعامل  به  توجه 

بزرگی در حال انجام است و با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و شرایط خاص استان گیالن، امید 

است این تعامل ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه استان گیالن استانی متراکم 
برای  بالگرد  اختصاص  است،  پذیر  گردشگر  و 

اعالم  امری مهم و ضروری  را،  اورژانس گیالن 
کرد.

مسئول  کارشناس  ثابت،  فیض  علی  ادامه  در 
مدیریت خطر بالیا و پدافند غیرعامل دانشگاه 
برگزاری  از  هدف  نیز  گیالن  پزشکی  علوم 
در  شده  انجام  اقدامات  بررسی  را  جلسه  این 
سراسر  خصوصی  و  دولتی  بیمارستان های 
استان، در راستای افزایش ضریب ایمنی بیماران، 
همچنین  بیمارستان  به  مراجعین  و  کارکنان 
ارتقای ایمنی بیمارستان در زمینه های سازه ای 
و غیرسازه ای و عملکردی بیمارستان های استان 

عنوان کرد.
استمرار  که  مطلب  این  بیان  با  ثابت  فیض 
ارزیابی  و  اجرا  پیگیری،  این جلسات،  برگزاری 
استان  بیمارستان های  ایمنی  به  مربوط  امور 
انجام  یادآورشد:  است،  این مهم شده  را سبب 
مانورهای عملیاتی و تشکیل کمیته های بحران 
خطر  مدیریت  کمیته  دستاوردهای  جمله  از 
بالیا و پدافند غیر عامل استان است که موجب 
افزایش آمادگی بیمارستان ها در مرحله پاسخ به 

حوادث و بحران های احتمالی می باشد.

ضرورت اختصاص بالگرد برای اورژانس گیالن

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
  ۱۳۹5/۸/۱۳ مورخ  شماره۱۳۹5۶0۳0۱05۹00۲۹۱۸/۹۲-۱۳4۸     رای  برابر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
داود دبستانی رحمت آبادی  فرزندمحمد  به شماره شناسنامه ۱  صادره ازشهرری 
با  اعیانی یک قطعه زمین  به شماره ملی ۶۶4۹4۲۳۸۶۶  نسبت به شش دانگ 
بنای احداثی به مساحت ۱۹۸.۶۱ متر مربع به پالک ۶۷۶۲  فرعی۳۶ اصلی مفروز 
و مجزی شده  درقسمتی از اعیانی پالک ۲۲4 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه 
چهاردانگه بخش ۱۲ تهران خریداری از مالکین رسمی  سهم االرث شهین ومریم 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  نژاد  مروستی  غالمرضا  فرزندان 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی 

صادر خواهد شد. م/الف ۲0۹۲ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۱0/05       

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹5/۱0/۲0  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹5۶0۳0۱05۹00۲۳۳۳/۲۳۱۲  مورخ ۱۳۹5/0۶/۲0  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوسف 
به  ازخلخال  صادره   ۱۲ شناسنامه  شماره  به  نورمحمد   فرزند  اسمرود   الهیاری 
شماره ملی ۱۶۳۹۲0054۱  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۶۸/۱5 متر مربع به پالک ۲۱۹۹5  فرعی از4۶ اصلی مفروز و مجزی 
شده  درقسمتی از پالک ۱۷ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد بخش 
۱۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی  بنیاد جانبازان انقالب اسالمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی 
در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف۲۲۶4  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۱0/۲0       

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹5/۱۱/05  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹5۶0۳0۱05۹00۲۸55/۹۲۱  مورخ ۱۳۹5/0۸/۱۱  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تقی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر 
ملی  به شماره  ازطارم  به شماره شناسنامه۱۸۲  صادره  فرزند  عوض   عیوضی  
5۳۹۹۷450۶۲  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۸5 متر مربع پالک ۳5۲۳۲  فرعی4۲ اصلی مفروز و مجزی شده  درقسمتی از 
پالک 4۹۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی  بخش ۱۲ تهران 
است.  گردیده  محرز  زاده  موسوی  سیدابوالفضل  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۲۱00  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/۱0/05       

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹5/۱0/۲0  
کفیل ثبت اسنادوامالک اسالمشهر – سادات حسینی 

آگهی ابالغ اجرائیه
 به محکوم علیه

شماره  دادنامه  بموجب  که  زرین  فرزند  طاهری  عبدالبصیر  آقای 
به  است  وملزوم  محکوم   ۹50۲۲۳ کالسه  درپرونده   ۹50۹۹۷۲۹۲۹۳00۳0۹
حضور دریکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج وثبت واقعه نکاح بصورت رسمی درحق 
محکوم لها خانم مریم طاهری فرزند سید محمد و پرداخت مبلغ ۱/000/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت می باشد؛ لذا بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می گردد ظرف ۱0روز جهت اجرای مفاد اجرائیه دراین دادگاه حاضر شود درغیر 

اینصورت وفق مقررات اقدام قانونی خواهد شد. م/الف ۲۳0۶ 
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه بخش چهاردانگه 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  سیدرمضان  فرزند  بابایی  طاهره  سیده  خانم 
4/۹5/5۲5 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که مرحوم سید رمضان بابایی کارکمی به شماره شناسنامه ۲۱0 
صادره از نکا در تاریخ ۱۳۹5/۸/۱4 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت 

نموده و ورثه/ وراث حیت الفوت وی عبارتند از/عبارتست از:
۱- صدیقه محمدی گلوردی فرزند محمد حسن ش ش ۲۹0 صادره از نکا ت ت 

۱۳۳۲/۷/۶ همسر متوفی
۲- سید قاسم بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش 4۹۹0۱۱۲۱4۸ صادره از 

بهشهر ت ت ۱۳۷4/۸/۱5 پسر متوفی 
۳- سید حسن بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش 4۹۸ صادره از نکا ت ت 

۱۳5۹/۶/۱ پسر متوفی
4- سید مومن بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش 4۲۳ صادره از نکا ت ت 

۱۳5۲/۱/4 پسر متوفی
5- سید حسین بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش ۲۱ صادره از نکا ت ت 

۱۳۶5/۶/۳0 پسر متوفی
۶- سید زهره بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش 445 صادره از نکا ت ت 

۱۳54/۱۲/۱ دختر متوفی
۷- سید معصومه بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش ۲0۸00۲۱۶۶4 صادره 

از نکا ت ت ۱۳۶۸/۱/5 دختر متوفی
۸- سید طاهره بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش ۲ صادره از نکا ت ت 

۱۳۶۳/۱/۱ دختر متوفی
۹- سید مریم بابایی کارکمی فرزند سید رمضان ش ش 4۹۹ صادره از ساری ت 

ت ۱۳5۸/۲/۱ دختر 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.
م.الف- 950758 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بهشهر

آگهی مفقودی
-۱۹ شهربانی  شماره  به   ۷۱ مدل  سفید  رنگ  به  در  چهار  پاترل  ماشین  سند 
۸۳ص۶4۷ به شماره موتور 0۱۲4۶۶ همراه با کارت سبز و معاینه فنی مفقودی 

بهشهرشده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ
خواهان حسن قلی پور به طرفیت رضا نیک پی- حسین رفیق دوست به خواسته 
عمومی  دادگاه  تقدیم  منقول،  توقیفی  اموال  از  اثر  رفع  اصلی-  ثالث  اعتراض 
عمومی  دادگاه   ۷ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  بابل  شهرستان  شهرستان 
وقت  و  ثبت   ۹50۶۸0 کالسه  به  و  ارجاع  بابل  در  واقع  بابل  شهرستان  حقوقی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.   ۱0:۱5 ساغت   ۱۳۹5/۱۲/0۲ آن  رسیدگی 
خواندگان فوق الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان یک هفته پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و دریافت 

ضمائم جهت رسیدگی حاضر شود.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- انسیه عسکری فیروز جائی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
اجرائی در پرونده کالسه ۹500۱۷ ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین فاقد پالک 
ثبتی بمساحت ۶۲5 متر مربع واقع در بابل جاده قدیم آمل روستای باالبازیار انتهای 
بن بست الله سوم متعلق به محکوم علیه آقای حسین بیدهندی را در روز چهارشنبه 
تاریخ ۹5/۱۱/۶ ساعت ۱0 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق 
مزایده بفروش برساند در عرصه زمین فوق یک واحد ساختمان دو طبقه بمساحت هر 
طبقه حدود ۸0 متر مربع با نمای سنگی سقف شیروانی با پوشش ایرانیت احداث گردید 
کارشناس قیمت کل ششدانگ عرصه و اعیان زمین مزبور را بمبلغ ۱/000/000/000 
ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه اعالم شده شروع و به باالترین مبلغ 
پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده درصد مبلغ فی المجلس و باقیمانده 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.
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل – اصغر آردی 

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

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۳40و رای شماره ۱00۳۸4۶مورخه 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  علی  خیر  فرزند  پور  منت  احمد  تقاضای  به   ۹5/4/۱
عمارت  به مساحت ۹4/۳5 مترمربع مجزی شده از پالک ۱۱ فرعی از ۱ فرعی از 
۳ اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( سنگین طال خراسانی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده ۳ 
به فاصله ۱5 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱۱۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۱0/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱0/۲0 

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

آگهی دادنامه
اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   ۹50۹۹۸۱۱۱4۲00۲۱۸ کالسه  پرونده 

شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷۱۱۱۲۱0۱۸۹۷ 
متهم:

بابل چنگیز خانی جنب  به نشانی مازندران-  آقای محمد رحیمی فرزند جانعلی 
مدرسه

اتهام: نگهداری تریاک گراس
رای دادگاه 

موضوع اتهام آقای کوروش رحیمی فرزند محمد دایر بر نگهداری چهل گرم گراس 
مواد  انتظامی صورتجلسه کشف  مرجع  گزارش  به  عنایت  با  دادگاه  اما  باشد  می 
مخدر و برگ توزین مواد مخدر مکشوفه  واقاریر صریح متهم در تمامی مراحل 
انقالب  و  از دادسرای عمومی  تحقیق و در جلسه دادگاه و کیفر خواست صادره 
شهرستان بابل و بالتفاوت به اینکه متهم علی رغم انتشار آگهی در جلسه دادگاه 
حاضر نشده و دفاعی اقامه ننموده است سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه 
های انتسابی به متهم باال بنظر این دادگاه مسلم است بنابراین دادگاه به استناد 
بند۱ ماده5 و قانون مبارزه با مواد مخدر متهم موصوف را با احتساب ایام بازداشتی 
از حیث بزه نگهداری چهل گرم گراس به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال و به تحمل 45 ضربه شالق محکوم و اعالم می دارد 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 مازندران می باشد.
 رییس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بابل محمد ابراهیم زاده

دادنامه
اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   ۹40۹۹۸۱۱۱۳۸0۲۱۷۳ کالسه  پرونده 

شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷۱۱۱۲۱0۱۸۹۸ 
بابل کمربندی   – متهم: آقای اسماعیل غالمیان فرزند قربان به نشانی مازندران 

امیرکال ۳0 متر داخل از سمت میدان امیر پازواری روستای سپاه محله 
اتهام: نگهداری مواد مخدر

رای دادگاه: موضوع اتهام آقی اسماعیل غالمیان فرزند قربان 40 ساله اهل و ساکن 
بابل امیر کال آزاد دایر بر نگهداری سه سانت شیشه و استعمال آن خرید پایپ می 
باشد اما دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه کشف مواد مخدر و 
برگ توزین مواد مخدر مکشوفه و اقاریر صریح متهم در تمامی مراحل تحقیق و در 
جلسه دادگاه و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل 
و بالتفاوت به اینکه متهم علی رغم انتشار آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و 
دفاعی اقامه ننموده است بنابراین دادگاه به استناد بند ۱ ماده ۸ و بند ۲ ماده ۱۹ 
و ۲0 قانون مبارزه با مواد مخدر متهم موصوف را با احتساب ایام بازداشتی از حیث 
بزه نگهداری و شیشه به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی و به تحمل 
50 ضربه و بزه استعمال شیشه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی و 
به تحمل ۷4 ضربه شالق و خرید پایپ به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه 
نقدی و به تحمل 50 ضربه شالق محکوم و به استناد ماده ۱۳4 قانون مجازات 
اسالمی تنها مجازات اشد قابل اجرا است رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رییس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بابل – محمد ابراهیم زاده

آگهی ابالغ 
المکان ها خانم معصومه قلی زاده عسگر و آقای رضا  وقت رسیدگی به مجهول 

رستمی
معصومه  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  قادی  بهشتی  رضا  خواهان/شاکی 
از پرداخت  قلی زاده عسگر و رضا رستمی به خواسته مطالبه وجه چک و اعصار 
هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران- 
شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل کدپستی:4۷۱۳۶5۸۷۳۹ 
ارجاع و به کالسه ۹50۹۹۸۱۱۱05005۳0 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در 
تاریخ ۱۳۹5/۱۲/0۷ و ساعت 0۸:۳0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان بابل

آگهی ابالغ
موضوع آگهی ابالغ وقت دادرسی

علی   -۲ اله  سیف  فرزند  عبدالهی  سعید   -۱ بطرفیت  ذاکری  محسن  خواهان: 
فراشبندی دادخواستی به خواسته تحویل اسناد مالکیت، الزام به تنظیم خودرو و 
خسارات دادرسی به دادگاه عمومی بوشهر تقدیم نموده که به شعبه پنجم حقوقی 
ارجاع و به شماره ۹50۱4۳ ثبت که وقت رسیدگی آن ساعت ۱0:۳0 صبح روز 
سه شنبه ۹۶/۱/۲۱ تعیین شده است با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
فوق الذکر به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در 
امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی میشود تا 
خواندگان ردیف اول و دوم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردند.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر- برامکی

امینی هرندی-اصفهان- وزیر بهداشت و درمان 
و آموزش پزشکی که در یک سفر یکروزه به 
در  بود  کرده  سفر  نطنز  و  اردستان  شهرستا 
توابع  از  زواره  شهر  اورژانس  پایگاه  از  بازدید 
شهرستان اردستان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: آینده طرح تحول نظام سالمت مانند 
این  که  چرا  است  روشن  اسالمی  انقال  آینده 
طرح یکی از آرزوهای شهدای انقالب اسالمی، 

امام راحل و رهبر معظم انقالب است.
طرح  این  هدف  نمود:  تصریح  ادامه  در  وی 
و  است  جیبشان  از  مردم  پرداخت  کاهش 
افزایش دسترسی به خدمات به ویژه در مناطق 
موفق  اندازه ای  تا  طرح  این  بنابراین  محروم، 

شده و باقیمانده آن هم باید حمایت شود.
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی با تأکید 
بر اینکه این طرح شکست نخورده است، بیان 
داشت: دلواپسان اعتقاد به شکست این طرح 

دارند نه مردم.
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در  وزیر 
پاسخ به این سؤال که آیا با انتقال بیمه سالمت 
آیا همچنان  بهداشت  وزارت  زیر مجموعه  به 
معتقدید که بیمه ها پاشنه آشیل طرح تحول 
بیمه ها  مطمئناٌ  افزود:  هستند  سالمت  نظام 
خدمت  خریدار  چونکه  هستند،  مهم  بسیار 
کند  رفتارسازی  می تواند  بیمه  و  است  بیمه 

و  پزشکی  جامعه  برای  هم  و  مردم  برای  هم 
شود  قانون  به  تبدیل  امر  این  که  امیدواریم 
به  و  شود  ابالغ  جمهور  رئیس  توسط  بعداٌ  و 
کار  از  بخشی  این  البته  و  درآید  اجرا  مرحله 

است و هنوز بخشهای مهمی باقیمانده است.
دکتر قاضی  زاده توازن بین درآمدها و هزینه ها 
در وزارت بهداشت را خواستار گردید و گفت: 
امیدواریم با مدیریت صحیح  منابع و نظارت 
بر هزینه ها این مشکل در وزارت بهداشت حل 
سفر  دستاورد  مهمترین  بهداشت  وزیر  شود. 
خود به استان اصفهان را دیدار با مادر شهیدی 
تقدیم  را  خود  فرزند  چهار  که  داشت  اعالم 
داشت:  عنوان  و  است  نموده  اسالمی  انقالب 
دعای خیر این مادر شهید بهترین هدیه برای 

مااست و بسیاری از موانع را برطرف می کند.
در  هاشمی  قاضی زاده  است  توضیح  به  الزم 
سفر به استان اصفهان ضمن افتتاح بیمارستان 
فوق تخصصی آیت ا... یثربی کاشانی از برخی 
و  بازدید  اصفهان  استان  شمال  شهرهای 
برخی طرحها از جمله پایگاه امداد ۱۱5 شهر 
مهاباد از توابع اردستان را افتتاح نمود. وی با 
حضور در گلستان شهدای زواره بر مقام شامخ 
شهدای این شهر نیز ادای احترام نمود و در 
آخرین مرحله با حضور در جلسه شورای اداری 

شهرستان نطنز به سفر خود خاتمه داد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

طرح نظام سالمت شکست نخورده است
استان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  مدیرکل 
بوشهر گفت: ۲۷ مرکز نیکوکاری در استان بوشهر 
با هدف شناسایی افراد متمکن هر محله و رفع 
مشکالت نیازمندان راه اندازی شد که این مراکز 

به ۳0 مرکز افزایش می یابد. 
مراکز  توسعه  بررسی  نشست  در  لطفی  احمد 
نیکوکاری در مناطق مختلف استان بوشهر، با 
قدردانی از مردم خیر و نیکوکار استان درکمک 
به نیازمندان اظهار داشت: خیران استان بوشهر 
در رسیدگی به مشکالت نیازمندان نقش مهم و 

تاثیر گزاری ایفا می کنند.
اولویت های  از  فقرزدایی  اینکه  بیان  با  وی 
فقرزدایی  کرد:  تصریح  است  نیکوکاری  مراکز 
از  مسکن  و  معیشت  بهداشت،  زمینه های  در 

اولویت های مراکز نیکوکاری است.
استان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  مدیرکل 
کمک های  درصدی   ۶۱ افزایش  از  بوشهر 
نیکوکاران استان بوشهر خبرداد و بیان کرد: در 
۹ ماه امسال ۶.۳ میلیارد ریال کمک های مردمی 
از سوی مراکز نیکوکاری در استان به مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد در قالب کمک های 
نقدی و غیره نقدی پرداخت شده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد افزایش دارد.

لطفی با بیان اینکه بخشی از کمک های جمع 
هزینه  صرف  نیکوکاری  مراکز  در  شده  آوری 

درمانی بیماران نیازمند وصعب العالج می شود، 
در  نیکوکاری  مراکز  خیران  های  کمک  افزود: 
راستای تهیه وسایل خانگی، تعمیرات مسکن، 
جهیزیه نوعروسان یتیم ،تهیه سبد کاال، غذای 
گرم، پرداخت بدهی، هزینه های درمانی، تحصیلی 

به خانواده های نیازمند ارائه می شود.
همکاری  های  زمینه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
موسسات خیریه با کمیته امداد در سرفصل های 
فرهنگی و آموزشی، اشتغال و کارآفرینی، عمران و 
ساختمان، ازدواج و جهیزیه، مشاوره و مددکاری، 
معیشت و امور قرض الحسنه و سایر موارد در 
عرصه رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان 

است.
لطفی از راه اندازی ۲۷ مرکز نیکوکاری در استان 
بوشهر خبرداد و خاطر نشان کرد: هم اکنون بیش 
از ۲۷ مرکز نیکوکاری در استان بوشهر با هدف 
شناسایی افراد متمکن هر محله و رفع نیازها و 

مشکالت نیازمندان مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهربا بیان اینکه 
تقویت مراکز نیکوکاری از جمله برنامه های کمیته 
امداد است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر جلب 
اعتماد مردمی یکی از مهمترین کارهای این نهاد 
است که تالش می شود تا پایان امسال ۳ مرکز 
نیکوکاری  مرکز  به جمع ۲۷  دیگر  نیکوکاری 

اضافه شود.

تجهیز27 نقطه بوشهر به مرکز نیکوکاری 
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رشد 39 درصدی پروازهای 
فرودگاه کرمانشاه  

اشرفی  شهید  بین المللی  فرودگاه  مدیرکل 
اصفهانی کرمانشاه از رشد ۳۹ درصدی پروازهای 

این فرودگاه در ۹ ماهه امسال خبر داد.
مجتبی بیاتی  اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال 4۱5۳ 
پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه کرمانشاه انجام 
شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است.
وی از جابجایی 4۳۳ هزار و ۲۲۲ مسافر داخلی 
و خارجی با این پروازها یاد کرد و افزود: در این 
بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

۳۷ درصدی داشتیم.
مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه 
این  در  مسافرین  توسط  شده  جابجا  بار  میزان 
مدت را نیز ۲۷55 تن اعالم کرد و یادآور شد: در 
جابجایی بار نیز رشد ۲۷ درصدی را شاهد بودیم.

بیاتی تاکید کرد: هم اکنون از فرودگاه کرمانشاه 
۱۲0 پرواز هفتگی به هفت مقصد داخلی شامل 
قشم،  کیش،   عسلویه،  مقدس،  مشهد  تهران، 

بندرعباس و شیراز صورت می گیرد.

اعطای تسهیالت اشتغال 
به 1600 مددجوی کردستان

از  گفت:  کردستان  امداد  کمیته  مدیرکل 
یک  استان  های  بانک  اشتغال  تسهیالت  محل 
هزار و ۶00 طرح اشتغال در سال جاری برای 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد کردستان 

ایجاد شده است.
قنبر موسی نژاد، در دیدار با مدیر عامل امور شعب 
بانک ملت استان با بیان اینکه بانک ها می توانند 
در کمک به ایجاد اشتغال برای مددجویان این 
است  انتظار  کرد:  اظهار  باشند،  تأثیرگذار  نهاد 
بانک های عامل همراهی و همکاری الزم را در 
پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته 

امداد داشته باشند.
زمینه  در  بانک ملت عملکرد خوبی  افزود:  وی 
این  مددجویان  به  اشتغال  تسهیالت  پرداخت 
نهاد داشته است و تاکنون ۷0 درصد از اعتبارات 
اختصاص داده شده به این بانک پرداخت شده 

است و ۳0 درصد باقی مانده است.
درصدی   50 کاهش  به  اشاره  با  موسی نژاد 
اعتبارات اشتغال بانک ها در سال جاری نسبت 
به سال گذشته، اعالم کرد: اعتبارات اختصاص 
از ۹4  در سال جاری  ملت  بانک  به  داده شده 
میلیارد ریال به 4۷ میلیارد ریال کاهش داشته 

است.
اشتغال  تسهیالت  محل  از  کرد:  عنوان  وی 
بانک های استان یک هزار و ۶00 طرح اشتغال 
حمایت  تحت  مددجویان  برای  جاری  سال  در 

کمیته امداد کردستان ایجاد شده است.

اعطای تسهیالت به 686واحد صنعتی مرکزی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت:از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۶۸۶ واحد صنعتی در استان مرکزی مجموعا از 
4۶0 میلیارد تومان تسهیالت به منظور رونق و فعالیت مجدد بهره 
مند شدند که از میزان مذکور، ۳۷۱ واحد صنعتی به طور مستقیم از 

بانک های عامل، ۱۸۷میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
محمدرضا حاجی پور افزود: همچنین به ۳۱5 واحد صنعتی نیز که 
از طریق ثبت نام در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت 

درخواست وام داشتند، ۲۷۳ میلیارد تومان تسهیالت اعطا شد.
وی خاطرنشان ساخت: در سطح کشور ۱۶هزار میلیارد تومان بودجه 
اندازی واحدهای صنعتی متوسط و کوچک درنظر گرفته  راه  برای 
شده و از این میزان 450میلیاردتومان سهم استان مرکزی بود در 
تومان  4۶0میلیارد  یعنی  مقرر،  میزان  از  بیش  تاکنون  که  حالی 

تسهیالت در استان اعطا شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به سفر 
روز جاری وزیر صنعت به استان مرکزی، بیان کرد: محمدرضا نعمت 
مشکالت  رفع  برای  گیری  تصمیم  و  بررسی  منظور  به  امروز  زاده، 
واحدهای صنعتی سنگین و بزرگ استان، در نشست کارگروه اقتصاد 

مقاومتی استان مرکزی در اراک حضور می یابد.
حاجی پور خاطرنشان ساخت: در این سفر یک روزه رضا رحمانی، 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و سه تن از معاون وزیر، شامل 
معاون طرح و برنامه، معاون امور صنایع و رئیس هیات عامل ایمیدرو، 

نعمت زاده را همراهی می کنند.
وی افزود: همچنین معاونان وزیر صنعت طی این حضور در استان، 
از دو واحد صنعتی و تولیدی در دو شهرستان استان مرکزی بازدید 

خواهند کرد.

آغاز مرحله دوم ساماندهی کوی مهدیس اهواز 
مدیر عامل شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت گفت: مرحله دوم 
پاکسازی مناطق کوی مهدیس اهواز از نخاله های ساختماني با توجه 
به درخواست استانداری خوزستان و اهتمام مدیر عامل شرکت مناطق 

نفت خیز جنوب به زودی آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت مناطق نفت خیز جنوب، مهندس 
مراد کمالی در جریان بازدید از کوي مهدیس اهواز در این باره افزود: 
ملي  شرکت  و  خوزستان  استانداري  بین  که  مشترکي  نشست  در 
پنج  پاکسازي  و  تسطیح  کار  شد،  برگزار  جنوب  خیز  نفت  مناطق 
نقطه ي دیگر از این کوي به شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت 

واگذار گردید.
ماه  دو  که  نیز  پروژه  این  نخست  مرحله  در  کرد:  نشان  خاطر  وي 
به طول انجامید با اختصاص ماشین آالت راهسازی و دستگاه های 
سنگین شامل لودر و کامیون که در اختیار شهرداری منطقه ۸ قرار 
برداری،   مربع خاک  متر  مساحتي حدود ۱55000  بود،  داده شده 

خاک ریزی و تسطیح شد.  
مهندس کمالي با اشاره به اینکه، اقداماتي که تاکنون در این زمینه 
صورت گرفته با استقبال و رضایت فراوان اهالي کوي مهدیس رو به 
رو گردیده است، خاطر نشان کرد: عمل به مسئولیت هاي اجتماعي 
و زیست محیطي از مهم ترین اولویت هاي شرکت ترابري نفت است. 
شرکت خدمات ترابري و پشتیباني نفت یکي از شرکت هاي تابعه 
مناطق نفت خیز جنوب است که راهبري عملیات جا بجایي دکل 
هاي حفاري، حمل و نقل مواد سوختي و لوله هاي جداري راعهده 

دار است.

خبر خبر

در ۹  بختیاری  و  استاندارد چهارمحال  مدیرکل 
از دو هزار و ۷00 مورد  ماهه سال جاری بیش 
بازرسی از مراکز عرضه، بیش از ۸00 مورد بازرسی 
و بازدید فنی از واحدهای تولیدی،۷0 مورد بازرسی 
از مراکز خدماتی و بیش از ۶00مورد بازرسی از 
نازل های سوخت توسط بازرسین این اداره کل در 

سطح استان انجام شده است.
عبدا... نظری اظهار کرد: تاکنون برای بیش از ۸5 
مشمول  که  استان  تولیدی  فرآورده های  درصد 
رعایت استانداردهای اجباری و تحت پوشش این 
اداره کل هستند پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه حفظ ویژگی تولید و استمرار 
کیفیت محصول یا خدمات ارائه شده مطابق با 
استاندارد از مهم ترین ویژگی یک محصول برای 
درج عالمت استاندارد است، افزود: هر واحد تولیدی 
تجهیزات  مناسب،  تولید  فرآیند  دارای  بایستی 
جمله  از  مهارت  با  انسانی  نیروی  آزمایشگاهی، 
تایید صالحیت  کیفیت  کنترل  مسئول  داشتن 
شده، ثبت نام تجاری و داشتن پروانه بهره برداری 

از ارگان های ذیربط رادارا باشد.
نظری با اشاره به اینکه مراکز عرضه استان هرساله 
ادره  این  بازرسان  و  کارشناسان  بازرسی  مورد 
کل قرار می گیرند، تصریح کرد: در ۹ ماهه سال 
جاری بیش از دو هزار و ۷00  بازرسی از مراکز 
بازرسی ها  این  در  که  شده  انجام  استان  عرضه 

عالوه بر شناسایی کاالهای فاقد نشان استاندارد، 
از محصوالت دارای عالمت استاندارد نمونه برداری 
و در آزمایشگاه های تخصصی مورد آزمایش قرار 
گرفته است تا اطمینان کافی در خصوص رعایت 

استاندارد ملی حاصل شود.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری بیش از دو 
هزار و ۷00 مورد بازرسی از مراکز عرضه، بیش 
از ۸00 مورد بازرسی و بازدید فنی از واحدهای 
تولیدی،۷0 مورد بازرسی از مراکز خدماتی و بیش 
نازل های سوخت توسط  از  بازرسی  از ۶00مورد 
بازرسین این اداره کل در سطح استان انجام شده 

است.
وی گفت: طی بازرسی های انجام  شده در ۹ ماهه 
سال جاری، ۲0 نوع کاالی فاقد نشان استاندارد 

از سطح بازار جمع آوری و سه مورد جعل عالمت 
معرفی  ذیربط  مراجع  به  و  شناسایی  استاندارد 

شدند.
عرضه،  مراکز  کنترل  بر  عالوه  داد:  ادامه  نظری 
واحدهای تولیدی استان نیز به صورت ادواری مورد 

بازدید و بازرسی قرار می گیرند.
وی گفت: استفاده از عالمت استاندارد بدون اخذ 
مجوزهای الزم جعل محسوب می شود که عالوه 
بر توقیف کاالهای مذکور، جاعل به جزای نقدی و 

حبس تا ۱0سال محکوم خواهد شد.
نظری با بیان اینکه تولید و عرضه کاالهای مشمول 
پروانه  دریافت  بدون  اجباری  استاندارد  رعایت 
در  داد:  ادامه  استاندارد، جرم محسوب می شود، 
صورت عدم توجه به تذکر و اخطارهای صادره، 

تولید کنندگان و عرضه کنندگان به مراجع قضایی 
معرفی و به منظور جمع آوری کاالهای مذکور، 

اقدام الزم انجام می شود.
نظری افزود: بخش قابل توجهی از کاالها که نشان 
استاندارد بر روی آن ها جعل شده با کمی دقت 
به نحوه توزیع و درج مشخصات تولید و آدرس 
قابل  کیفی  و  ظاهری  ویژگی های  همچنین  و 

شناسایی است.
باارسال  ادامه داد: مردم همچنین می توانند  وی 
به  استاندارد  کد ۱0رقمی درج شده ذیل نشان 
سامانه پیامکی ۱000۱5۱۷  تا حدودی به صحت 
در  نمودهو  حاصل  اطمینان  استاندارد  عالمت 
صورت مشاهده موارد مشکوک می توانند  مراتب 
را از طریق شماره تلفن گویای ۱5۱۷ به این اداره 
کل اطالع داده تا توسط کارشناسان مورد بازرسی 

قرار گیرد.
ارائه  کرد:  خاطرنشان  استان  استاندارد  مدیرکل 
جایگاه های  درصد   ۸0 از  بیش  بازرسی  گواهی 
پخش  شرکت  باهمکاری  جی  ان  سی  سوخت 
انجام  ریزی  برنامه  استان،  نفتی  های  فرآورده 
بیش از ۶0 مورد تدوین استاندارد ملی، صدور و 
تمدید ۱۱0 مورد پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
بازرسی  گواهی   ۱۹0 صدور  تولیدی،  واحدهای 
نفر ساعت  برگزاری ۹هزار   آسانسورو  استاندارد 
دوره آموزشی، از فعالیت های دیگر این اداره کل 
است که طی ۹ ماهه سال جاری انجام شده است.

بازرسی از 800 واحد تولیدی چهارمحال و بختیاری توسط استاندارد

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 ۱۳۹5۶0۳۳۱00۹00۳۸۷۷ 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 آقاي/ خانم 
زهرا ا... پناهی فرزند جمشید بشماره شناسنامه ۲44۷ صادره از  در یکباب خانه به 
مساحت 50 مترمربع به شماره دفتر جلد ۱05 صفحه ۳0۱ پالک فرعی از اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳۷۹ فرعی از ۱۶۲ اصلی واقع در ناحیه یک ثبت کرج 
خریداری از مالک رسمی آقای فرزند علی دیندار و شکر علی مرادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار 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 تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 4۹0۹4  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱0/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/۱0/۲0 

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی
کاملی  حسن  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  هاشمی    جعفر  خواهان 
عمومی  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته   به 
شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۱0۲دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی عدالت تهران  واقع  در تهران _میدان تجریش خیابان فناخسرو 
  ۹40۹۹۸0۲0۳۶00۶۹۶ کالسه  به  و  ارجاع   عدالت  قضایی  مجتمع   ۷۳ پالک 
تعیین شده  ۱۳۹5/۱۲/۷ ساعت ۱۱/00  آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و 
دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/120965    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

عدالت تهران

آگهی
به  عودی  نادره  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  لواسانی     سیدصادق  خواهان 
.. و مطالبه خسارات  بابت  تادیه و مطالبه  وجه  خواسته  مطالبه خسارت تاخیر 
دادرسی تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
۱0۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  واقع  در تهران _میدان 
کالسه  به  و  ارجاع   عدالت  قضایی  مجتمع   ۷۳ پالک  فناخسرو  خیابان  تجریش 
 ۱۳۹5/۱۲/۸ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ۹40۹۹۸0۲0۳۶004۹۸
در  و  خوانده   بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   شده  تعیین   ۹/00 ساعت 
خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/120963    منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

عدالت تهران

ابالغ اجراییه 
محکوم له  تعاونی  اعتبار ثامن االئمه  

محکوم علیه  علیرضا  رضایی فرزند  غفور 
بموجب  درخواست  اجرای حکم مربوطه  و شماره دادنامه  ۹۳0۹۹۷0۲0۳۶00۱0۳ 
صادره  از شعبه  ۱0۲ دادگاه  عمومی حقوقی  تهران محکوم  علیه محکوم است  
به پرداخت مبلغ ۶۶000000 ریال بابت  اصل خواسته  یک فقره  چک  به شماره 
هزینه   نیز  و   ۱۳۹۳/۸/۱۷ دادخواست  تقدیم   تاریخ   ۹۳/۷/۲0 مورخ   0555۳۲
دادرسی به مبلغ ۲/۱00/000 ریال و حق الوکاله  وکیل  به مبلغ ۲۸00000 ریال  
در حق نحکوم له  صادر و اعالم  مینماید  دایره اجرا  مکلف است  خسارت تاخیر 
تادیه   را از تاریخ  سررسید  تا زمان  اجرای حکم  بر اساس  تغییر  تناسب  شاخص  
ساالنه  بانک  مرکزی محاسبه  و از خوانده  وصول  و به خواهان  پرداخت نماید  
در صورت  عدم اجرا  مفاد اجراییه  ظرف  ۱0 روز محکوم  علیه  محکوم است  به 
پرداخت  نیم  عشر دولتی  به مبلغ ۳۳00000 ریال  درحق  صندوق دولت  که 
توسط واحد اجرا  محاسبه  و اخذ  خواهد شد  ضمنا  مطابق ماده ۹ قانون اجرای  
احکام مدنی   در عملیات اجرایی ابالغ و اخطار دیگری  به محکوم علیه  بعمل 
نخواهد آمد  لذا مفاد اجراییه  صادره یک نوبت  در اجرای ماده ۷۳ آ د م  در یکی از  
جراید کثیراالنتشار  درج میگردد تا ظرف  ده روز  پس از انتشار  آگهی  نسبت به  
اجرای مفاد اجراییه  اقدام گردد در غیر اینصورت  واحد اجرا  احکام  طبق مقررات 

نسبت  به اجرای  مدلول اجراییه و وصول  هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود 
110/120964 مدیر دفتر  شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی  تهران

آگهی
خواهان  پیمان مرادی  دادخواستی به طرفیت خوانده رقیه حدادی خاتون آبادی  
و شرکت سهامی خاص عمران گستر هدیه البرز   به خواسته  مطالبه وجه  چک 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم 
۱0۲دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران  واقع  در تهران _میدان 
کالسه  به  و  ارجاع   عدالت  قضایی  مجتمع   ۷۳ پالک  فناخسرو  خیابان  تجریش 
 ۱۳۹5/۱۲/۸ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ۹50۹۹۸0۲0۳۶005۷۲
در  و  خوانده   بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   شده  تعیین   ۸/۳0 ساعت 
خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/120962 منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

عدالت تهران

احضار متهم
جناب آقای هوشنگ شاکرمی فرزند محمود در خصوص شکایت آقای سعید تقی 
پور فرزند ابراهیم علیه شما دایر بر ایراد ضرب و جرح از تاریخ نشر آگهی به مدت 
غیر  در  حاضر  شعبه  این  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  دارید جهت  فرصت  ماه  یک 

اینصورت وفق قانون قرار صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۳۹5۶0۳۱۶00۱00۹5۱۶ مورخ ۱۳۹5،۱0،۱۱هیات اول /دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی  آقای محسن  یاوری  فرزند نورمراد بشماره شناسنامه۲۲۷۹۹  
پالک  مربع  متر   ۳0۳،4۳ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  سنقردر  از  صادره 
از مالک رسمی نعمت  الهیه  خریداری  ۱۳۸اصلی مفروز و مجزی شده واقع در 
اله قلعه کهنه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5،۱0،۲0
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5،۱۱،۶

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه 

 اگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دعوی تجدیدنظر خواهی خانم زهرا فقیه زاده فرزند جاسم با وکالت 
اقای غالمرضا عباسی بطرفیت داوود داوودی فرزند عبدالجلیل با موضوع طالق که 
در حال حاضر مجهول المکان و فاقد نشانی و ادرس محل سکونت می باشد نظر 
بوشهر  استان  نظر  پرونده کالسه ۹500۱۱شعبه دوم دادگاه تجدید  اینکه در  به 
وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ ۹5/۱۲/۹ساعت ۱۲ تعیین گردیده و جلسه 
رسیدگی با حضور کلیه طرفین برگزار خواهد شد حسب دستور مستشاران محترم 
از  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی  ایین  ماده ۷۳قانون  تجویز  و  دادگاه 
داوود  بنام  المکان  مجهول  خواندگان  تا  میگردد  درج  کثیراالنتشار  های  روزنامه 
داوودی فرزند عبدالجلیل ضمن  حضور در جلسه رسیدگی این دادگاه از خود دفاع 
نماید. شایان ذکر در صورت  عدم حضور در موعد مقرردادگاه وفق مقررات قانونی 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مجید- مدیر رفتر شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر

تاریخ انتشار:۹5/۱0/۲0

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده۹5/۶۱4          وقت رسیدگی:ساعت5 بعدازظهر  مورخ ۹5/۱۱/۲۶
خواهان اقا فرج اله کنعانی دالینی فرزند سیف ا...

خوانده اقا مجید خاتمی نیا
خواسته مطالبه وجه

امام  دادخواستی تسلیم که جهت رسیدگی به حوزه شورای حل اختالف میدان 
مجهول  خوانده  چون  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  بوشهر  )ره( 
دادرسی  ائین  قانون  ماده۷۳  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  بوده حسب  المکان 
دادگاههای عمومی و انقالب درامورمدنی مصوب ۱۳۷۹ مفاد دادخواست خواهان 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده از تاریخ نشر اگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور 
بهم رساند چنانچه متعاقبا ابالغی بوسیله اگهی نیاز گردد فقط یک نوبت منتشر و 

مدت ان ده روز خواهد بود.
رئیس حوزه 2 شورای های حل اختالف میدان امام خمینی )ره(بوشهر

تاریخ انتشار:۹5/۱0/۲0

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  ۱۳۹5۶0۳۳۱0۱000۶۹۲4  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم طاهره مدنی 
پور  فرزند حسن به شماره شناسنامه۱۲۲5  صادره ازاصفهان در ۱.5 دانگ مشاع 
از ۶دانگ یک باب خانه  به مساحت ۸40.45 متر مربع پالک 5۶4۸.5۶4۷ فرعی 
از۱۶۲ اصلی قطعات ۱۳و ۱4واقع در کرج -رزکان خریداری از مالک رسمی آقای 
حسن مدنی پورمحرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف۹۲۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹5/۱0/۲0
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹5/۱۱/5

منصور هدایتکار  پرئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  ۱۳۹5۶0۳۳۱0۱000۶۹۲۲  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم سعیده مدنی 
پور  فرزند حسن به شماره شناسنامه۲۸0۲  صادره ازتهران ۱.5 دانگ مشاع از 
۶دانگ یک باب خانه  به مساحت ۸40.45 متر مربع پالک 5۶4۸.5۶4۷ فرعی 
از۱۶۲ اصلی قطعات ۱۳و ۱4واقع در کرج -رزکان خریداری از مالک رسمی آقای 
حسن مدنی پورمحرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف۹۲۲4 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹5/۱0/۲0
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹5/۱۱/5

منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹4۶0۳۳۱0۱000۳۹44 شماره   برابررای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
سیدخلیل  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه 
حسینی   فرزند سید حسین به شماره شناسنامه۱۹5 صادره ازخدابنده )گرماب 
۲۳فرعی  پالک  مربع  ۱۱۲متر  مساحت  به  ساختمان   باب  یک  دانگ  (در شش 
روبروی  صبره  شهید  خ  هدایتکار  خیابان  دشت  مشکین  در  واقع  از۱۶4اصلی  
مدرسه چمران ک حسینیه قمربنی هاشم خریداری  از مالک رسمی خانم شهربانو 
شتر غلطی وغیره محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  ۱5روز  فاصله  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۹۲۳0

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹5/۱0/۲0
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹5/۱۱/5

منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سنقر

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

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

فاقد سند رسمی 
۱۳۹4۶0۳۱۶00۹000۷4۲و۱۳۹4۶0۳۱۶00۹000۷4۱مو شماره    رای  برابر 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹4/۱۱/۱4 رخ 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقرتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان   آقایان مسلم خسروی فرزند عیسی بشماره شناسنامه 
۲5صادره از سنقر ویوسف خسروی به شماره شناسنامه ۱4فرزند عیسی هر کدام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین وبنای احداثی در آن به 
مساحت ۷0/۶5متر مربع در قسمتی از پالک ۲۲۲۱اصلی واقع در سنقر- شهرک 
مالک  از  خریداری  فعلی  نانوایی  –پشت  متری  کوچه شش  پشم-  چمن  شهدا- 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  محرزگردیده  عامریان  رضا  محمد  آقای  رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۱0/۲0 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱۱/5

محمد ابراهیم بشیری رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر

گرامیداشت  ایام  با  بهادری-اصفهان: همزمان 
با  و  آئینی  برگزاری  با  داوطلب،  جهانی  روز 
اسالمی،  شوراهای  رؤسای  فرماندار،  حضور 
از خیران  رئیس جمعیت هالل احمر، جمعی 
و داوطلبان شهرستان مبارکه، معاون داوطلبان 
مدیر  اصفهان،  استان  هالل احمر  جمعیت 
منطقه ای  ارتباطات  رئیس  و  عمومی  روابط 
اقدامات خیرخواهانه شرکت  از  مبارکه  فوالد 
تندیس  و  تقدیر  لوح  اهدای  با  مبارکه  فوالد 
قدردانی شد. در این همایش که در محل هالل 
ذاکری،  شد،  برگزار  مبارکه  شهرستان   احمر 
فرماندار شهرستان مبارکه ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره حادثه دیدگان زلزله بم بر اهمیت 
تأکید  هالل احمر  داوطلبان  و  امدادگران  کار 
طبیعی  بالهای  هنگام  آمادگی  گفت:  و  کرد 
یکی از ضروریات جامعه  امروزی است، به  ویژه 
اینکه شهرستان اصفهان، مبارکه و شهرضا بر 

روی گسل های زلزله خیز قرارگرفته اند.
فوالد  جمله  از  بزرگ  صنایع  وجود  از  وی 
مبارکه، رودخانه زاینده رود عبور چندین خط 
لوله گاز و دکل های فشارقوی در منطقه مبارکه 

به عنوان مکان های استراتژیکی که استان را به 
داشتن آمادگی باال برای مواجه شدن با بالیای 
کرد:  اظهار  و  یادکرد  می کند،  ملزم  طبیعی 
همه جانبه  حضور  و  داوطلبی  منظور  این  به 
اهمیت  از  هالل احمر  در  خواهران  و  برادران 

باالیی برخوردار است.
وی ضمن قدردانی از اقدامات خیرخواهانه فوالد 
مبارکه به ویژه در احداث پایگاه امداد و نجات 
سه راهی مبارکه گفت: به  حق این پایگاه یکی 
از پایگاه های امداد و نجات بسیار ارزشمند در 
موقعیت  ازنظر  چراکه  است،  ایران  جاده های 
جغرافیایی در جای بسیار مناسبی تدارک دیده 
 شده است و می تواند از اسفندماه سال جاری 
به همه  نوروزی  آغاز مسافرت های  با  هم زمان 
خارجی  گردشگران  حتی  و  داخلی  مسافرین 
که احتماالً نیازمند امداد و نجات خواهند شد، 
کمک رسانی کند. در ادامه این همایش غالمرضا 
مبارکه  هالل احمر  جمعیت  رئیس  ابوطالبی 
بیان کرد: با توجه به اینکه ماهیت هالل احمر 
در داخل و خارج از کشور از ابتدای شکل گیری 

به صورت داوطلبانه پایه ریزی شده است.

همزمان با ایام گرامیداشت روز جهانی داوطلب صورت گرفت؛

قدردانی از اقدامات خیرخواهانه شرکت فوالد مبارکه 
بحران  به  توجه  با  گفت  بوشهر  استاندار 
خشکسالی، برای ارائه راهکارهای مناسب در 
بحران،  این  برطرف کردن مشکالت  راستای 
خشکسالی  ریسک  مدیریت  راهبری  سند 

تدوین شود.
مصطفی ساالری در نشست شورای عشایری 
آبی  کم  بحران  اینکه  بیان  با  بوشهر  استان 
مشکالت  با  را  استان  مختف  بخش های 
داشت:  اظهار  است  ساخته  مواجه  گوناگونی 
یکی از نیازهای اساسی در تولید گوشت قرمز 
دام  علوفه  و  آب  تامین  عشایری  مناطق  در 
است که عدم نزول بارش باران، دامداران را با 

مشکل مواجه کرده است.
وی با تاکید بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز 
به  توجه  با  گفت:  بوشهر  استان  عشایر  امور 
های  طرح  اجرای  برای  عشایر  اساسی  نیاز 
این  مشکالت  کردن  برطرف  بر  زیرساختی 
داده  تخصیص  عشایر  عمرانی  اعتبارات  قشر 

شود.
مشکالت  حل  بر  تاکید  با  بوشهر  استاندار 
کرد:  تصریح  مدت  کوتاه  برنامه  در  عشایر 

ارائه  مدت  کوتاه  برنامه  در  عشایر  نیازهای 
و  تامین  نیاز  مورد  اعتبارات  تا  اساس  بر  تا 

پرداخت شود.
راهبردی  سند  تدوین  بر  تاکید  با  ساالری 
گفت:  بوشهر  استان  خشکسالی  مدیریت 
ارائه  برای  خشکسالی،  بحران  به  توجه  با 
راهکارهای مناسب در راستای برطرف کردن 
مدیریت  راهبری  سند  بحران،  این  مشکالت 

ریسک خشکسالی تدوین شود.
وی با تاکید بر افزایش تانکرهای آبرسان برای 
استان  مناطق عشایری  نیاز  مورد  تامین آب 
افزود: شهرداری ها، شرکت های آب و  بوشهر 
فاضالب روستایی و شهری برای ارائه خدمات 
آبرسانی به عشایر تانکرهای مورد نیاز آنان را 

تامین کنند.
علوفه  تامین  بر  تاکید  با  بوشهر  استاندار 
دام های عشایر خاطرنشان کرد در این زمینه 
از ظرفیت های استانی استفاده می شود و این 
علوفه  تامین  برای  باید  که  است  حالی  در 
و  مکاتبه  کشور  عشایر  سازمان  با  عشایر 

راهکارهای الزم ارائه شود.

تدوین سند راهبردی مدیریت خشکسالی بوشهر 



جزئیات کشف ذخایر جدید نفت در ایران اعالم شد

 یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران، از کشف ذخایر جدید 
نفت نامتعارف تجاری در غرب کشور خبر داد. 

شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی از کشف ذخایر تجاری 
نفت نامتعارف )شیل نفت( در منطقه »قالی کوه« لرستان خبر داد.
بر این اساس، نتایج مطالعات اکتشافی نشان می دهد که در این 
منطقه، ذخایر تجاری و اقتصادی نفت نامتعارف با میانگین درجه  

ای. پی. آی 40 کشف شده است.
محمود حاجیان، رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت 
از به پایان رسیدن پروژه پژوهشی مطالعات اکتشافی  ملی نفت 
شیل های نفتی در استان لرستان خبر داد و گفت: مطالعات از اثبات 
حجم قابل قبول شیل های نفتی باکیفیتی بسیار عالی خبر می دهد.
وی تصریح کرد: داده های پروژه پژوهشی شناسایی شیل های نفتی 
لرستان به وضوح حاکی از رخداد دو افق مهم شیل نفتی یکی در 
سازند سرگلو )ژوراسیک میانی( و دیگری در سازند گرو )کرتاسه 

زیرین( با ضخامت و حجم قابل قبول است.
این مقام مسئول با بیان اینکه شیل های نفتی »قالی کوه« از نظر 
میزان نفت دهی در وضعیت خوبی )میانگین ۸۳ لیتر بر تن شیل 
نفتی( قرار دارند، بیان کرد: کیفیت نفت های استحصالی بسیار عالی 
نظر،  این  از  ارزیابی می شود که  به 40(  نزدیک   API میانگین(

جایگاه ویژه ای در جهان داشته و منحصر به فرد هستند.
حاجیان تاکید کرد: با در نظر گرفتن میانگین نفت دهی شیل های 
لرستان، حجم محاسباتی شیل نفتی، قابل توجه برآورد شده است.

صادرات برق به عراق از سر گرفته می شود

مدیرعامل توانیر با تشریح دلیل توقف صادرات برق ایران به عراق از 
سفر هیات ایرانی به بغداد برای تمدید قرارداد فروش برق خبر داد 
و گفت: صادرات برق به عراق تا یک ماه آینده از سرگرفته می شود. 
آرش کردی در تشریح دالیل توقف صادرات برق ایران به عراق، 
گفت: توقف صادرات برق به دلیل اتمام مدت قرارداد بوده و چنانچه 
بخواهیم صادرات دوباره برق به عراق داشته باشیم باید الحاقیه و 

اصالحیه جدید را در قرارداد تنظیم کنیم.
مدیرعامل توانیر تصریح کرد: در تنظیم قرارداد جدید باید بسته به 
شرایط روز و تغییر قیمت ارز و سایر مسائل عمده، مفاد جدیدی 
تنظیم شود که در همین راستا یک هیأت ایرانی از معاونان توانیر 
سفر  کشور  این  به  برق  صادرات  مذاکرات  برای  ارگان ها  سایر  و 
کرده اند. این مقام مسئول، افزود: همواره با طرف عراقی در حال کار 
هستیم هرچند بابت نحوه وصول مطالبات هم، تیم ایرانی با طرف 
عراقی مذاکراتی خواهد داشت اما تأکید می کنم قطع صادرات برق 

ایران به عراق به دلیل اتمام زمان قرارداد بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا صادرات برق ایران به عراق افزایش 
می یابد یا خیر هم توضیح داد: شرایط کلی در این خصوص گذاشته 
شده که به این موضوع ربط داشته است اما باید منتظر بمانیم تا 
پس از بازگشت هیأت ایرانی به کشور، از لحاظ کارشناسی این 
عراق  به  ایران  صادراتی  برق  قیمت  که  کنیم  بررسی  را  موضوع 

افزایش یابد یا خیر، بنابراین منتظریم که مذاکرات نهایی شود.
مدیرعامل توانیر در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا 
کمتر از یک ماه آینده صادرات برق ایران به عراق از سر گرفته شود.

رکوردزنی نفت ایران 
در آخرین هفته سال 20۱۶

قیمت نفت خام سبک ایران در آخرین هفته سال 
۲0۱۶ میالدی )منتهی به ۱0 دی( با یک دالر و 
۱5 سنت افزایش به 5۳ دالر و ۳۱ سنت برای هر 

بشکه رسید.
قیمت انواع نفت خام در آخرین روزهای سال ۲0۱۶ 
میالدی همچنان به رشد خود ادامه داد و رکوردهای 

جدیدی را به ثبت رساند.
دور جدید رشد قیمت نفت خام در بازارهای جهانی 
پس از توافق اوپک برای کاهش تولید ۱.۲ میلیون 
بشکه ای نفت خام آغاز شد که پس از توافق اوپک 

و غیراوپک، با قدرت به روند افزایشی خود ادامه داد.
براساس گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با 
مجامع انرژی وزارت نفت، قیمت نفت خام سبک ایران 
در هفته منتهی به ۳0 دسامبر )۱0 دی( با یک دالر 
و ۱5 سنت افزایش به 5۳ دالر و ۳۱ سنت برای هر 
بشکه رسید، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در 

سال ۲0۱۶ بشکه ای 4۱ دالر بود.
قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در این دوره زمانی، با 
یک دالر و ۱۸ رشد به بشکه ای 5۲ دالر و ۸4 سنت 
رسید. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در 

سال ۲0۱۶ بشکه ای ۳۹ دالر و ۱۹ سنت شد.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، برابر 
با 5۳ دالر و ۱0 سنت بود که هر بشکه نسبت به هفته 

پیش از آن، یک دالر و ۱۲ سنت افزایش داشت.
قیمت نفت خام دبلیو.تی.آی آمریکا در هفته منتهی 
به ۳0 دسامبر)۱0 دی( با یک دالر و ۹۳ نسبت به 
هفته منتهی به ۲۳ دسامبر، بشکه ای 5۳ دالر و ۸۶ 
سنت خرید و فروش شد. بهای نفت خام شاخص 
برنت دریای شمال با ۷4 سنت افزایش، 54 دالر و ۸4 

سنت برای هر بشکه معامله شد.
قیمت نفت خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با یک 
دالر و ۲4 و یک دالر و ۱۶ سنت افزایش، به ترتیب 
بشکه ای 5۳ دالر و 5۷ سنت و 54 دالر و ۱۲ سنت 

برای هر بشکه معامله شد.
کارشناسان وجود نفت مازاد در بازار را دلیل اصلی افت 
قیمت نفت در سال های اخیر می دانند، و بر این 
اساس، تصمیم اوپک و غیراوپک برای کاهش حدود 
۱.۸ میلیون بشکه ای نفت )۱.۲ میلیون توسط اوپک 
و ۶00 هزار بشکه توسط غیراوپک( را گامی مهم برای 

تقویت قیمت نفت به شمار می رود.
در صورت پایبندی اوپک و غیراوپک به تعهدات خود، 
پیش بینی شده است که قیمت نفت در سال ۲0۱۷ 

در محدوده 50 تا ۶0 دالری تثبیت شود.
سازمان  عادی  نشست  یکمین  و  هفتاد  و  یکصد 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در دهم آذرماه در 
وین برگزار شد که دستور کار مهم آن بررسی طرح 

فریز نفتی )تثبیت تولید( بود.
در این نشست قرار شد که بیشتر اعضا، میزان تولید 
خود را کاهش دهند و ۲ کشور لیبی و نیجریه که 
دچار ناامنی و بی ثباتی سیاسی هستند، از اجرای این 

طرح معاف شوند.

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
قرارداد  دو  امضای  از  ایران  نفتی  فرآورده های 
بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید پاالیشگاه های 
نفت بندرعباس و تهران در آینده ای نزدیک با دو 

شرکت معتبر نفتی ژاپن خبر داد.
عباس کاظمی در تشریح مهمترین فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت پاالیش نفت ایران در 
دوران پسا برجام، گفت: اجرای طرح های توسعه 
و بهینه سازی و کاهش ظرفیت تولید نفت کوره 
از مهمترین برنامه های توسعه و بهینه سازی 

صنعت پاالیش نفت کشور به شمار می رود.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
افق  تا  اینکه  بر  تاکید  با  نفتی  فرآورده های 
چشم انداز باید سهم تولید نفت کوره در سبد 
درصد   ۱0 حدود  به  کشور  نفتی  محصوالت 
کاهش یابد، تصریح کرد: بر این اساس و به منظور 
کاهش تولید نفت کوره در پاالیشگاه ها تاکنون 
مذاکرات متعددی با شرکت های بین المللی به 

ویژه کره جنوبی و ژاپن انجام شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به امضای قرارداد طرح 
بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید در پاالیشگاه 
جنوبی،  کره  دایلم  شرکت  با  اصفهان  نفت 
از  زیادی  استقبال  برجام،  از  پس  کرد:  تاکید 
سرمایه گذاران خارجی به خصوص کره جنوبی 

و ژاپن برای اصالح پاالیشگاه های نفتی قدیمی 
شده که الزامی جدی است.

این مقام مسئول افزود: پاالیشگاه های قدیمی 
تولید نفت کوره باالیی دارند که ارزش آن در 
بازارهای جهانی رو به کاهش است و کمتر از 

نفت خام می شود.
نفت  پاالیشگاه های  در  اینکه  بیان  با  وی 
بندرعباس و تهران مذاکرات با سرمایه گذاران 
ژاپنی و کره ای در حال انجام بود به طوری که 
دو شرکت JCCP و JGC در پاالیشگاه نفت 
تهران مذاکرات نهایی را آغاز کرده اند، تبیین 
نفت  قدیمی  پاالیشگاه های  مجموع  در  کرد: 
شامل اصفهان، تبریز، تهران، بندرعباس و آبادان 
به حدود ۱4 میلیارد دالر هزینه سرمایه گذاری 
نیاز دارند که محصوالت و فرآورده های نفتی با 
استاندارد یورو چهار تولید کنند و البته سهم 
تولید نفت کوره آنها به کمتر از ۱0 درصد برسد.

سیزدهمین  برگزاری  به  اشاره  با  کاظمی 
گفت:  کیش،  انرژی  بین المللی  نمایشگاه 
برگزاری نمایشگاه های معتبر همچون کیش و 
استفاده از فرصت و ظرفیت مناطق آزاد می تواند 
گذاری  سرمایه  فرصت های  بیشتر  معرفی  به 
در صنعت نفت به ویژه صنایع پاالیشی کشور 

کمک کند.

معاون وزیر نفت خبر داد:

ایران و ژاپن قراردادهای جدید پاالیشگاهی امضا می کنند

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور از تعهد این شرکت برای 
آبرسانی و تامین آب شرب پایدار برای بیش 
از سه هزار روستا تا پایان سال مالی ۱۳۹5 

خبر داد.
برنامه زمانبندی  افزود: مطابق  علی اصغر قانع 
افتتاح پروژه های آبرسانی بهره مند از اعتبارات 
صندوق توسعه ملی، حداکثر تا پایان سال مالی 
۱۳۹5 تعداد سه هزار و چهار روستا با دو میلیون 
و 4۶۸ هزار نفر جمعیت تحت پوشش، از آب 

شرب بهره مند خواهند شد.
به گفته این مقام مسئول، تاکنون از این تعداد 
به یکهزار و 544 روستا با ۸۳۳ هزار نفر جمعیت 

آب رسانی شده است.
آبرسانی  طرح  اجرای  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  آبرسانی  مجتمع   ۹۲4 قالب  در  روستایی 
دارای  روستایی  تک  آبرسانی  پروژه  یکهزار 
اولویت، بسیار اثربخش بوده و می تواند بخش 

را  روستایی کشور  از مشکالت آب  ای  عمده 
برطرف کند.

قانع ادامه داد: با اجرا و تکمیل پروژه های مذکور 
که به حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز 
دارد، مشکل پایداری تامین آب شرب ۱۶ هزار 
روستا با نزدیک به هفت میلیون نفر جمعیت 

برطرف خواهد شد.
در  دالر  میلیون   500 مبلغ  کرد:  اضافه  وی 
قالب بند »ح« تبصره )5( قانون بودجه سال 
توسعه  صندوق  از  حاصل  منابع  از   ۱۳۹4
ملی، برای آبرسانی به روستاها مصوب شد که 
معادل ریالی ۱4 هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال به 
اولویت دار  آبرسانی  مجتمع های  تکمیل  طرح 
روستایی اختصاص یافت که این رقم در یک 
مرحله به حساب وزارت نیرو نزد بانک کشاورزی 

واریز شده است.
معاون برنامه ریزی وتوسعه شرکت مهندسی 
آبفای کشور اظهار داشت: در ۲ مرحله، اسناد 
خزانه اسالمی به ارزش یک هزار میلیون ریال 
به طرح مذ کور اختصاص یافته و تاکنون 500 
میلیون ریال از این مبلغ به پیمانکاران، مشاوران 
و تولیدکنندگان پرداخت شده و 500 میلیون 
ریال دیگر درحال ارسال به فرابورس است. قانع 
بیان داشت: از مجموع اعتبارات اختصاص یافته 
از صندوق توسعه ملی، تاکنون در چهار مرحله 
به مبلغ ۱۱ هزار و ۳۷ میلیارد و 5۲۸ میلیون 
فاضالب  و  آب  شرکت های  اختیار  در  ریال 
روستایی قرار گرفته و این مبلغ تا سقف ۸0 در 
صد در پروژه های طرح مذکور هزینه شده است.

معاون شرکت ملی نفت با تشریح ساز و 
کار پرداخت پاداش گازی به توتال فرانسه 
پارس   ۱۱ فاز  در  گذاری  سرمایه  بابت 
قالب  در  پاداش  پرداخت  گفت:  جنوبی، 
مدل جدید قراردادی در هیات دولت به 

تصویب رسیده است. 
غالمرضا منوچهری در تشریح ساز و کار 
بابت  فرانسه  توتال  به  پاداش  پرداخت 
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: 
تصویب  به  که  قراردادی  مدل  اساس  بر 
برای  کاری  و  ساز  رسیده،  دولت  هیات 
پرداخت پاداش به شرکت های خارجی که 
در توسعه میادین نفت و گاز ایران فعالیت 

می کنند، پیش بینی شده است.
ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
کار  و  ساز  اینکه  اعالم  با  ایران  نفت 
خارجی  شرکت های  به  پاداش  پرداخت 
فاز  توسعه  بابت  فرانسه  توتال  جمله  از 
۱۱ پارس جنوبی به نوعی مطابق با مدل 
قراردادهای بیع متقابل است، تصریح کرد: 
مدت قراردادهای جدید در صنعت نفت 
۲0 ساله بوده و مطابق با تولید تجمعی 
نفت و گاز طبیعی در طول دوره قرارداد، 

پاداش به شرکت ها پرداخت می شود.
افزود: به عنوان نمونه  این مقام مسئول، 

چنانچه یک شرکت موفق به افزایش تولید 
یک میلیارد بشکه ای افزایش تولید نفت و یا 
یک میلیارد مترمکعبی تولید گاز شود یک 

میلیارد دالر پاداش دریافت می کند.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت 
توتال  پاداش  اینکه  بر  تاکید  با  ایران 
فرانسه در طول دوره قرارداد به ازای هر 
متر مکعب افزایش تولید گاز محاسبه و 
پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: چنانچه 
عملکرد توتال در پارس جنوبی منجر به 
افزایش تولید گاز شود متناسب با افزایش 
پرداخت  شرکت  این  به  پاداش  تولید 

خواهد شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش 
که آیا مکانیزمی برای پرداخت پاداش های 
و  فرانسه  توتال  به  دالری  میلیارد  چند 
شده  تعریف  خارجی  شرکت های  سایر 
است؟ بیان کرد: برای پرداخت پاداش به 
شرکت توتال فرانسه و سایر شرکت های 
هم  نفت  صنعت  در  فعال  خارجی 

مکانیزم های کنترلی تعریف شده است.
به  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  منوچهری 
دارای  پاداش ها  پرداخت  دیگر  عبارت 
سقف بوده و مطابق با میزان افزایش تولید 

نفت و گاز پرداخت خواهد شد.

جزئیات پرداخت پاداش میلیارد دالری 
گازی به توتال فرانسه

تأمین آب شرب پایدار برای 3 هزار روستا تا پایان امسال

10 نفت و انرژیدوشنبه 20 دی 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3397
کوتاه از انرژی نفت در جهان

مفقودی
سند کمپانی l۹0مدل ۱۳۹0با شماره پالک 4۸۷م5۸ایران ۸۲با شماره موتور 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  شاسی 0۱۱004۱۳مفقود  شماره  ۶۹0w05۸۱00و 

ساقط می باشد.
 بابل 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل ۱۳۸0 به شماره شهربانی 
 S  ۱4۱۲۲۸0۶۸5۹0۱ شاسی  شماره   ۲۱۳0۷۸ موتور  شماره  ۷۲-۲4۶ق۷۷ 

مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری زانتیا مدل ۱۳۸۱ به شماره انتظامی ایران ۸۲-۹۷۸ص۲۸ و به 
شماره موتور 0۲00۲۲04 و به شماره شاسی S۱5۱۲۲۸0۱0۲۷۹۷ به نام سیده 

زهرا حسینی راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصروراثت

صادره  پدرعبدالمحمدبشناسنامه  نام  کج  محمدکاله  سلطان  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازدرخواستی 
در  ملک  باغ  بشناسنامه۱۳۱صادره  کج  عبدالمحمدکاله  مرحوم  که 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  دائمیش  تاریخ۹5/۸/۲۱دررامهرمزاقامتگاه 
شناس فرزندعبدالمحمدبشماره  کج  محمدکاله  متقاضی۱-سلطان 
ازباغملک۲- نامه5کدملی4۸۱۹۸05۹40متولد۱۳4۲/۷/۱صادره 
شناسنامه۶۶کدملی فرزندعبدالمحمدبشماره  کج  محمدکاله  غالم 

کج  ازرامهرمز۳-محمدکاله  ۱۹۱۱0۲5۲0۱متولد۱۳۳۱/5/۱صادره 
شناسنامه۲04کدملی۱۹۱۱۳۲4500متولد  فرزندعبدالمحمدبشماره 
۱۳۳۹/۸/۹صادره ازرامهرمز4-حشمت ا... کاله کج فرزندعبدالمحمدبشماره 
۱۹۱0۶5۶4۳۷متولد۱۳45/۱۱/۱۲صادره  شناسنامه۱0۷۷کدملی 
شناسنامه5کدمل فرزندعبدالمحمدبشماره  کج  کاله  ازرامهرمز5-شاهین 
متوفی(۶- ازرامهرمز)پسران  ی۱۹۱۱۳۶۸۹۲۳متولد۱۳50/۱/۱صادره 
شناسنامه۳0۹کدملی4۸ فرزندعبدالمحمدبشماره  کج  کاله  معصومه 

کج  کاله  ۷-مدینه  ازباغملک  ۱۹5۷04۳۹متولد۱۳۳۳/۱0/۳صادره 
شناسنامه۱4کدملی4۸۱۹۷۹۳۲۹۲متولد4/ فرزندعبدالمحمدبشماره 

فرزندعبدالمحمدبشماره  کج  کاله  ازباغملک۸-مهوش  ۱۳۳5/۸صادره 
۱۳۳۷/۷/۱صادره  شناسنامه۱۸۹کدملی۱۹۱۱۳۱4۱۷۳متولد 
ازرامهرمز۹-فریده کاله کج فرزندعبدالمحمدبشماره شناسنامه۱0کدملی 
متوفی(۱0- ازرامهرمز)دختران  ۱۹۱۱۳5۹0۷۱متولد۱۳4۷/5/۱۷صادره 
بشماره شناسنامه۱۲۳کدملی4۸۱۹5۶۸ فرزندعلی کرم  ستاره کاله کج 

5۷4متولد۱۳۱5/۷/۱صادره ازباغملک)همسرمتوفی( والغیر.اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م.الف)۱۲/5۱5(
رئیس شعبه2دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز

آگهی ابالغ

خانوادگی:کامران۳-نام  :محمد۲-نام  حقیقی:۱-نام  شونده  ابالغ  مشخصات 
المکان۷-منطقه  ملی:۶-نشانی:مجهول  کد  پستی:5-  پدر:محمدعلی4-کد 
– ابالغ ۷روز–محل حضور:استان خوزستان  شهرداری:مهلت حضورازتاریخ 

شهرستان  قانون-دادگستری  ۱5خرداد-خیابان  دزفول-خیابان  شهرستان 
دزفول.درخصوص دعوی شهرداری دزفول به طرفیت شما درمهلت مقررفوق 
شعبه  یااثباتادراین  نفیا  واظهارهرمطلبی  کارشناس  نظریه  مالحظه  جهت 

حاضرشوید.
منشی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-سعید کامیاب فرد

متن آگهی

)آگهی ابالغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی(
خواهان خانم شهین علی پورفرزندمحمددادخواستی به طرفیت آقای حکیم 
تمیمی فرزنداحمدبه خواسته صدورحکم مبنی برصدورگواهی عدم امکان 
سازش به دادگاه عمومی)حقوقی(باغملک تقدیم که به شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی باغملک ارجاع وبه کالسه۹50۹۹۸۶۱۲۷۱00۶4۸حقوقی 
رسیدگی  وقت  تعیین  روزشنبه۹5/۱۱/۱۶ساعت۱0:00صبح  وبرای  ثبت 
است  بوده  المکان  مجهول  تمیمی  حکیم  آقای  خوانده  چون  است  شده 
لذابرحسب تقاضای خواهان ودستوردادگاه ومستندابه ماده۷۳ازقانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی مصوب۱۳۷۹مراتب فوق 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می 
مراجعه  دفتردادگاه  به  آگهی  انتشار  ازتاریخ  ماه  شودکه ظرف مدت یک 
ابالغ  رسیدگی  بگیردواالوقت  راتحویل  وضمائم  دادخواست  ثانی  ونسخه 

شده محسوب گردیده ودادگاه تصمیم مقتضی اخذخواهدنمود. 
شماره م.الف)۹5/۱۸۸(

مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک-زنگنه

دادنامه

ترکه:خواهان:حسن  تحریر  قرار  اجرای  پرونده:۹5/۲-4۹۶ح-وقت  شماره 
باوی- همگی  شهرت  باوی-خواندگان:زینب،سمیره،حمید،بدریه،هاشمیه 

خواسته:تحریر ترکه
موجب  به  نماید  می  اعالم  تحریرترکه:بدینوسیله  قرار  اجرای  وقت  آگهی 
قرارتحریرترکه  دغالوی  زهرا  مرحوم  ورثه  بطرفیت  باوی  حسن  درخواست 
مرحوم زهرا دغالوی طی شماره ۹5/۲-4۹۶روزسه شنبه شورای حل اختالف 
۹5/۱۱/۱۹تعیین  مورخه  ۹صبح  قرارساعت  اجرای  وقت  و  ۲صادر  شعبه 
گردیده است لذا ازورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی 
ودرموعد  شود  می  دعوت  دارند  متوفی  برترکه  حقی  که  دیگری  کسان  و 
مذکوردرمحل این شورا واقع درشهرستان ماهشهر با آدرس جنب اداره ثبت 
احوال اتاق ۸حاضر شوند.عدم حضورمدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 

شماره م الف: )۱۶/۱۲۳۳(
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(

بموجب پرونده های اجرائی کالسه۹۱00۲۸۷و۹۱00۲۸۹اصل ومازادششدانگ 
به  مساحت۱۲۲/۲۲مترمربع  بخش۷خرمشهربه  پالک۱۸۲ناحیه۱۶ 
نشانی:خرمشهرکوی طالقانی خیابان مینابین تیرو شهریورکه سندمالکیت آن 
بنام خانم فریده مرادی فرزنداله کرم ذیل شماره۱۳4صفحه40۲دفتر۱ بشماره 
حدودشماالبطول۸/۹۶متردرب  وصادرگردیده،محدودبه  چاپی۸50۶0۳ثبت 
بطول۱۲/۹۲متردیواریست  اول  میناشرقادر۲قسمت  خیابان  به  ودیواریست 
پالک۱۸۱اصلی  دیوارخانه  به  بطول0/۶۷متردیوار  دوم  بست  بن  کوچه  به 
بطول  اول  غربادر۲قسمت  جنوبابطول۹متردیواربدیوارپالک۱۸۳اصلی 
کوچه  به  بطول۱۲/۸۶متردیواریست  0/۷۱متردیواربدیوارپالک۱۸۳دوم 
شماره۱5۲۳5۱-۸5/۱۱/۲۸و۱۶4۳۷0- اسنادرهنی  وطبق  بست  بن 
ونقل  حمل  شرکت  بدهی  بابت  اسنادرسمی۳4آبادان  ۸۸/۱0/۱۷دفترخانه 
رضابنی  باامضاءآقایان  ثبت۳۱۹۶آبادان  بشماره  نیلوفرسفیدکارون  دریایی 
مبلغ400000000و۲00000000ریال  درقبال  سوزنگری  سعیدوخسرو 
مجددکارشناس  ارزیابی  وطبق  قرارگرفته  آبادان  شعبه  ملی  بانک  دررهن 
بااسکلت  طبقه  یک  واحدمسکونی  یک  بصورت  ملک  دادگستری  رسمی 
شامل  داخلی  باشدفضای  می  آجری  ونمای  ضربی  طاق  وسقف  سنتی 
میباشد.مساحت  بهداشتی  وسرویسهای  خواب،حمام  پذیرایی،هال،۲اتاق 
ارزیابی  بمبلغ۱44۱۷۶0000ریال  باشدکه  می  اعیان۱0۳/50مترمربع 
بمدت  ملک  محل  اهالی  اظهارات  ماموراجراوحسب  وبرابرگزارش  شده 
ازساعت۹الی۱۲روزدوشنبه  فوق  باشد.پالک  مستاجرمی  درتصرف  یکسال 
خرمشهرواقع  اسنادوامالک  ثبت  اداره  مورخ۱۳۹5/۱۱/۱۱درواحداجرای 
میرسد.  فروش  به  مزایده  ازطریق  اداری  سایت  متری  چهل  درخیابان 
میلیون  ویک  میلیاردوچهارصدوچهل  ازمبلغ۱44۱۷۶0000)یک  مزایده 
وهفتصدوشصت هزار(ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته 
میشود.پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم ازحق انشعاب ویاحق 
های  آنهاباشدونیزبدهی  دارای  موردمزایده  که  درصورتی  ومصرف  اشتراک 
قطعی  رقم  ازاینکه  اعم  مزایده  تاتاریخ  وغیره  شهرداری  وعوارض  مالیاتی 
آن معلوم شده یانشده باشد بعهده برنده مزایده ونیم عشرهردوپرونده وحق 
مزایده نقداوصول میگرددضمناچنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده 
روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرربرگزارخواهدشد.     شماره 

م.الف)۹/۹۶5( تاریخ انتشار:دوشنبه۱۳۹5/۱0/۲0
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر-احمدی زاده

آگهی ابالغ اجرائیه 

به محکوم علیه
شماره  دادنامه  بموجب  که  زرین  فرزند  طاهری  عبدالبصیر  آقای 
به  است  وملزوم  محکوم  کالسه ۹50۲۲۳  درپرونده   ۹50۹۹۷۲۹۲۹۳00۳0۹
حضور دریکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج وثبت واقعه نکاح بصورت رسمی درحق 
محکوم لها خانم مریم طاهری فرزند سید محمد و پرداخت مبلغ ۱/000/000 
به  بدینوسیله  لذا  باشد؛  دولتی درحق صندوق دولت می  نیم عشر  بابت  ریال 
اجرائیه دراین دادگاه  اجرای مفاد  ابالغ می گردد ظرف ۱0روز جهت  نامبرده 
حاضر شود درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام قانونی خواهد شد. م/الف ۲۳0۶ 
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه بخش چهاردانگه 

متن آگهی 
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم پروین بایندر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کالسه ۹50۹۹۸۶۶۹۷۲0۱۲45از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سجاد صالحی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-پروین بایندرفرزند دوستعلی به ش ش ۲۳۳ متولد ۱۳۳۸ مادر 

۲-ابوالفضل صالحی فرزند سجاد  به ش ش 40۶۲۳۷۳۲۶۲ متولد ۱۳۹۳ فرزند 
۳-سحر خالق زاده فرزند اسداله  به ش ش 5۳۶۶متولد ۱۳۶5 همسر

   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 54 حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – محمد سپهوند .

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 

محمود میر احمدی فرزند دادخدا  به شرح دادخواست به کالسه۱/۶0۹/۹5این   
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
هانیه میر احمدی فرزند محمود میر احمدی    به ش ش ۳۶۶۱۱۶۸4۹5  
صادره از زابل    در تاریخ ۹4/5/۱۲اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-صدیقه جوینده به شش۱0۶4شماره ملی ۳۶۷۲۶0۳44۹ همسر متوفی 

پدر  ملی ۳۶۲۱40۶۹۹۶  به شماره  به ش ش ۸۳۳  احمدی  میر  ۲-محمود 
متوفی 

نوبت یکمرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
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 

صادرخواهد شد م. الف ۱0۲۳
قاضی شعبه اول    شورای حل اختالف جویبار حسن کار مزدی 

آگهی مزایده نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرائی کالسه ۹500۸4محکوم علیه موسی توکلیان فرزند 
علیرضا به پرداخت مبلغ ۲۶۲۸۲۷4۷۹ریال بابت اصل خواسته و سایر خسارات 
مبلغ ۱0500000ریال  و  رضا  محمد  فرزند  شباهنگ  وحید  له  محکوم  در حق 
بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده که محکوم له جهت استیفای مطالبات خود 
درخواست مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان پاترول دو در)مینی پاترول(

واقع دربندر ماهشهر –را نموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت 
باشد  می  ذیل  شرح  خودروبه  کل  ارزش  و  کارشناس  نظریه  که  ارجاع  ارزیابی 
:خودروی سواری نیسان پاترول دو درب )مینی پاترول(مدل ۱۳۷۷رنگ مشکی 
متالیک تعداد محور:۲عددتعداد سیلندر:4عدد وضعیت اتاق و شاسی :تعمیر و رنگ 
دستگاه  باشدوضعیت  می  استهالک  موتور:دارای  وضعیت  و  دارد  احتیاج  آمیزی 
میلیون)۹0000000( نود  خودرو  کل  مبلغ  داردو  احتیاج  تعمیر  نیرو:به  انتقال 

۱۳الی  ۱۳۹5/۱۱/۶ساعت  مورخ  روز چهارشنبه  مزایده  تاریخ  .و  باشد  می  ریال 
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  دفتر  مزایده  محل  و  تعیین  ۱4ظهر 
بندرماهشهرمی باشد و از خریداران دعوت به عمل می آیدیک هفته قبل از مزایده 
از خودروتوقیفی مذکور بازدید نمایند .برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
به حساب سپرده  المجلس  فی  را  پیشنهادی  قیمت  ده درصد  و  نموده  اعالم  را 
دادگستری بندر ماهشهر به شماره ۲۱۷۱۲۹۲۳0۳00۹واریزو مابقی را ظرف یک 
آقای  نام  0۹۱۶۳5۱۸۲به  شماره  با  خودرو  از  بازدید  نماید.)جهت  پرداخت  ماه 
وحید شباهنگ با شماره 0۹۱۶۶5۳0۶۷۹به نام وکیل فواد مجدمی تماس حاصل 

نمایید.(  شماره م الف: )۱۶/۱۲۳5(
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ماهشهر –علی امان

آگهی ماده3قانون 
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  شماره۱۳۹5۶0۳۱۷00500۳4۱۸مورخه۹5/۸/۱۸هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  مستقردرواحدثبتی 
سیدمهران حسینی فرزندسیدنصراله بشماره شناسنامه۹۱۲۱صادره از رامهرمزبه 
یک  اعیانی  دانگ  ویک  عرصه  ششدانگ  به  ملی۱۹۱00۹۱۲۷۸نسبت  شماره 
قطعه باغ بمساحت۲۶5۷۹/0۸مترمربع قسمتی ازپالک4۶فرعی ازیک اصلی واقع 
دربخش سه رامهرمزبه آدرس رامهرمزروستای قلعه سیدمالکیت رسمی متقاضی 
۹۲/۹/۱۹دفترخانه۱۱۸رامهرمزتائیدگردید. سند۳۸۳۶۷مورخه  خالصه  موضوع 
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱5 روزآگهی می شوددرصورتی 
می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
صادرخواهدشد.    شماره م.الف)۱۲/4۸۶( تاریخ انتشارنوبت اول:۹5/۱0/5 تاریخ 

شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرمزانتشارنوبت دوم:۹5/۱0/۲0
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5 دستور بانکی سیف به مدیران صادر شد 
عملکرد ضعیف بانک ها و موسسات اعتباری

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به بانکها گفت:نسبت مطالبات غیرجاری 
از ۱۳.۶ درصد در پایان شهریور ۱۳۹۳ و در زمان آغاز به کار کمیته 
رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها، به ۱۱ درصد در شهریور رسید. 
ولی ا... سیف در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری بر 
افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکالت و 
معضالت شبکه بانکی کشور، طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: این 
موضوع نشان دهنده عملکرد ضعیف بانک ها و موسسات اعتباری در نظام 
اعتباری بوده که با عمیق تر شدن شکاف تسهیالت جاری و غیرجاری، 
افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت دارایی های شبکه 
بانکی را سبب شده است.رئیس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح 
کرد: یکی از مهم ترین دالیلی که طی سال های گذشته این معضل را 
در صدر مشکالت نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکالت ساختاری 
اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک ها به دلیل ضعف 
ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده و این در حالی است که در دهه 
اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی 
از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیالت، قادر به 
پرداخت دیون خود نبوده و یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن 
نداشته اند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک ها 
را موجب شده است.وی تصریح کرد: آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به 
گونه ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران پولی کشور، 
می تواند بانک ها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به 
بحران اقتصادی در سطح کالن بینجامد.ئیس شورای پول و اعتبار با تاکید 
بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیب هایی 
که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید می کند، خاطرنشان کرد: حسب 
تاکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر رسیدگی جدی و 
همه جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته 
فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با محوریت بانک 
مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سه گانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل 
معضل پیش گفته تشکیل شده است.وی درخصوص تجربه بیش از دو 
سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از 
نرخ ۱۳.۶ درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ 
به نرخ ۱۱ درصد در شهریور ماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است. مهار 
نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک ها، علیرغم 
افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و عالوه بر 
آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در 
سایه همکاری و تعامل کم نظیر تمام دست اندرکاران به ویژه مدیران ارشد 
بانکی حاصل شده است.به اعتقاد سیف، بی گمان ادامه این روند و تحقق 
کامل اهداف دولت مبنی بر رفع تام و تمام این مشکل و دستیابی به 
نرخ 5 درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تالش بی شائبه، 

برنامه ریزی دقیق و اصالح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است.
 

گمرک

مجوزهای 37 گانه برای ترخیص کاال نهایی شد
فهرست نهایی مجوزهای ۳۷ گانه برای ترخیص کاال از گمرک اعالم 
شد.یکی از نکات مهم در مورد ترخیص کاال از گمرک که در پاره ای مواقع 
سبب کند شدن فرآیند ترخیص یا اصطالحاً توقف کاال در گمرک می شود، 
صدور مجوزهایی است که باید توسط سازمان ها و نهادهای مختلف صادر 
و توسط صاحبان کاال یا نمایندگان آنها به گمرک ارائه شود.این مجوزها 
عموماً جنبه کنترلی و بازرسی دارند و هدف از صدور آنها این است که 
کاالهای وارداتی غیراستاندارد از نظر سالمتی، بهداشتی، ایمنی، فرهنگی، 
زیست محیطی و سایر موارد وارد کشور نشود.قابل ذکر  است که در مورد 
کاالهای نیازمند ارائه مجوز تا زمانی که این مجوزها به گمرک ارائه نشود، 
ترخیص آنها امکان پذیر نیست و ممکن است به این دلیل مدت زیادی کاال 
در گمرک متوقف شود که طبیعی است مسئولیت این امر صرفاً متوجه 
صاحب کاال یا سازمان مجوزدهنده است و ارتباطی با گمرک و عملکرد 
آن ندارد.با راه اندازی سامانه  الکترونیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی 
در گمرک به نحو قابل توجهی از میزان مشکالت صاحبان کاال برای 
دریافت مجوزهای ورود کاسته شده و این کار به صورت غیرفیزیکی از 
طریق اتصال سامانه مزبور به سیستم های الکترونیکی سازمان های همجوار 
صورت می گیرد.در این ارتباط مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک ایران طی اطالعیه ای فهرست ۳۷ نوع مجوز را که باید براساس 
ردیف های کاالیی مرتبط توسط صاحبان کاال از سازمان های همجوار اخذ 

و به گمرک ارائه شود تا ترخیص کاال انجام شود منتشر کرده است.
 

 تسهیالت تازه گمرک برای حمایت 
از واحدهای تولیدی

طبق قانون باید حقوق ورودی مواد اولیه و کاالیی را که واردات آنها 
قطعی و به محصول نهایی برای صادرات تبدیل شده را پس بدهیم که 
امیدواریم این مدت را به زیر ۱5 روز برسانیم.فرود عسگری معاون گمرک 
در تشریح تسهیالت گمرک برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در 
بحث ترخیص کاالهای واحدهای تولیدی، باید به این نکته اشاره کرد 
که اطالعات آنها در سامانه جامع گمرکی تجمیع  و ارایه خدمات ما به 
تولیدکنندگان، به صورت الکترونیکی شده است و بر اساس این اطالعات، 
خیلی از آنها مشمول کار کارشناسی در گمرک نمی شوند و کسی که 
مواد اولیه دارد یا تجهیزات خط تولید آورده است به محض اظهار به 
صندوق و درب خروج هدایت می شود.معاون فنی و امور گمرکی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران افزود: در 40 روز اخیر میزان اظهارنامه هایی که 
مشمول کارشناسی مجازی نمی شود، افزایش پیدا کرده است و چیزی 
نزدیک به 4۷ درصد اظهارنامه های ما در گروهی قرار می گیرد که نیازی به 
کارشناسی ندارد و به کمک سامانه های الکترونیکی، مستقیماً به صندوق و 
درب خروج می رود و بارگیری می شود که نمونه آن، مواد اولیه کارخانه ها، 
بنابراین چیزی  و کاالهای سرمایه ای هستند؛  اقتصادی  فعاالن مجاز 

حدود4۷ درصد اظهارنامه ها مشمول کار کارشناسی نمی شود.
 

 بازار سرمایه
ممنوعیت معامالت بلوکی در بورس

مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد: معامالت بلوک از روزگذشته 
در بازار اول بورس ممنوع شده است. از روزگذشته معامالت بلوک در بازار 
اول ممنوع است. حاضران در تاالر بورس تهران با همهمه در حال ارایه 
ایرادهای بازار هستند.همچنین نخستین عرضه اولیه سهام به روش ثبت 
سفارش )بوک بیلدینگ( با کشف قیمت ۲۳۱0 ریالی هر سهم شرکت 
پاکدیس و تسهیم حجم عرضه به متقاضیان خرید در فرابورس ایران 
رقم خورد. یکی از سهامداران در این جلسه گفت: سهامدار به قیمت چه 
چیزی سالخی می شود؟یکی دیگر از سهامداران گفت: در ماجرای توقف 
طوالنی مدت نماد معامالتی بانک ها، مطابق با استانداردهای حسابداری و 
مقررات بازار سرمایه، به طور حتم جرم روی داده است.یکی از سهامداران 
نیز با اشاره به تعیین شدن قیمت سهام از سوی حقوقی ها در زمان پایانی 
بازار، گفت: این اقدام بالی جان ما سهامداران حقیقی شده است. صندوق 
های با درامد ثابت به اسم بورس پول جمع کرده ولی وارد بازار نمی کنند.

 
کشاورزی

انتقاد از عدم تامین ارز مبادله ای برای ماشین های کشاورزی
مبادله ای  ارز  تأمین  عدم  مکانیزاسیون کشاورزی،  مرکزتوسعه  رئیس 
برای ماشین های کشاورزی را از مصادیق کم توجهی به این حوزه دانست 
وگفت:این عمل سبب کاهش رغبت بهره برداران به خرید ماشین آالت 
می شود.کامبیز عباسی نقش توسعه مکانیزاسیون در افزایش تولیدات 
کشاورزی را با اهمیت خواند و اذعان داشت: تولید ۱4.5 میلیون تن گندم 
با تکیه بر ماشین های کشاورزی و بذرکاری صورت گرفته است.وی ادامه 
داد: در حال حاضر نزدیک به 450 هزار تراکتور، ۱5 هزار کمباین برداشت 
غالت و 40 هزار بذر کار در بخش کشاورزی موجود است.رئیس مرکز 
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: ۷5 درصد تراکتورها و کمباین های 

فعال بخش کشاورزی، در دولت یازدهم پالک گذاری شده است.

محدودیت قانون برای پرداخت خسارت 
به خودروهای گران قیمت

قیمت  گران  به خودروی  معمولی  اگر خودرویی 
خسارت وارد کند حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه 
متناظر با ۱۲۶ میلیون تومان است.عبدالناصر همتی 
گفت: طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث حداکثر 
مسئولیت مردم در قبال تصادف با خودروهای گران 
قیمت معادل 50 درصد بیمه ماه های حرام است.

وی با بیان اینکه امسال دیه در ماه های حرام ۲54 
میلیون تومان تعیین شده است گفت: بنابراین 50 
درصد این مبلغ یعنی ۱۲۶ میلیون تومان حداکثر 
سقف پرداخت خسارت به خودروی گران قیمت از 
نظر قانون است.همتی افزود: از نظر قانون خودروی 
است  تومان  میلیون  متعارف ۱۲۶  قیمت  گران 
بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند 
متناظر با ۱۲۶ میلیون تومان باید خسارت پرداخت 
کند.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: به طور مثال اگر 
خودرویی 500 میلیون تومان قیمت داشته باشد و 
در تصادف به آن 40 میلیون تومان خسارت واقع 
شود از نظر این قانون چون ۱۲۶ میلیون تومان 
یک چهارم 500 میلیون تومان محاسبه می شود 
این  قبال  در  مقصر  مسئولیت  و  تعهد  بنابراین 
یعنی یک چهارم 40  میلیون  تنها ۱0  خسارت 

میلیون تومان است.
 

 سکه و ارز
دالر 40 تومان گران شد

در جریان معامالت )یکشنبه( بازار آزاد تهران، هر 
دالر آمریکا با 40 تومان افزایش، اکنون به ۳۹44 
تومان رسیده و همچنین قیمت سکه طرح جدید 
نیز یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان است.در جریان 
معامالت بازار آزاد )یکشنبه( تهران، قیمت هر دالر 
آمریکا با 40 تومان افزایش قیمت، به ۳ هزار و ۹44 
تومان رسیده است، این در حالی است که قیمت هر 
یورو با افزایش دو تومانی 4۲۷۳ تومان، پوند 4۸۹0 
تومان، درهم امارات ۱۱۱0تومان و لیر ترکیه ۱۱4۸ 
تومان است.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با سیصد تومان افزایش به یک میلیون و 
۱۸۹ هزار تومان رسیده، همچنین قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱50 
هزار تومان، نیم سکه ۶۱0 هزار تومان، ربع سکه 
۳۲۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲05 هزار تومان 
است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۱۷۳ دالر 
و ۲0 سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱4هزار و 

4۱۷ تومان است.
 

 تولید و تجارت
تسهیالت جدید سوئیس برای افزایش 

صادرات به ایران
رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و سوئیس از 
تامین بیمه صادرکنندگان سوئیس از سوی دولت 
این کشور برای صادرات به ایران خبر داد و اعالم 
معامالت  که  سوئیسی  کوچک  بانک های  کرد: 
طریق  از  را  سی  ال  دارند  پایینی  نسبتا  دالری 
بانک های ایرانی که در اروپا هستند قبول می کنند.
شریف نظام مافی گفت: کشور سوئیس به لحاظ 
تجاری و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بسیاری از 
بانک ها و بیمه های دنیا، شرکت های کشتیرانی و 
شرکت های غالت دنیا در سوئیس مرکزیت دارند 
حتی اگر خودشان هم سوئیسی نباشند.وی ادامه 
داد: سطح معامالت اقتصادی ایران با سوئیس در 
زمان تحریم ها بسیار پایین آمده بود. با وجود اینکه 
سوئیس مستقیما ایران را تحریم نکرده بود اما نهایتا 
از تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل تابعیت 
داشت. همچنین فشارهایی که دولت آمریکا روی 
بانک های سوئیسی می آورد تاثیرگذار بود.رئیس 
شورای مشترک بازرگانی ایران و سوئیس تصریح 
کرد: اکنون اتفاقی که افتاده این است که دولت 
سوئیس بیمه صادرات را برای شرکت های سوئیسی 
به ایران باز گذاشته است، این نکته مهمی است 
که در زمان تحریم قطع شده بود که اکنون برقرار 
این هر  از  ادامه داد: پیش  شده است.نظام مافی 
شرکت سوئیسی که می خواست به ایران صادرات 
انجام دهد باید با ریسک خودش صادرات می کرد 
اما در حال حاضر به دلیل اینکه دولت سوئیس 
صادرکنندگان را گارانتی می کند این ریسک پایین 

آمده است.
 

 صنعت
پیش دریافت 150 میلیون یورویی برای 

فروش مس
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان 
اینکه شرکت مس به اعتبار بین المللی سال های 
۱۳۸0 و ۱۳۸۱ رسیده است، گفت: در فروش سال 
آینده اکنون ۱50 میلیون یورو پیش دریافت می 
کنیم که کار کم نظیری است. احمد مرادعلیزاده 
در نشست با جمعی از نمایندگان شهرستان های 
استان در مجلس شورای اسالمی، رییس کمیسیون 
معدن  وزیر صنعت،  قائم مقام  و  معادن  و  صنایع 
مس  نیروهای  همت  به  کرد:  اظهار  تجارت   و 
نیروگاه500 مگاواتی سیرجان راه افتاده و در حال 
تولید است، ذوب فلش تا آخر امسال راه اندازی 
می شود و فاز نخست پاالیشگاه خاتون آباد آماده 

شده است.
 

 شیر پاستوریزه کاله با تاریخ غیر واقعی 
عرضه می شود

سازمان ملی استاندارد از عرضه شیر پاستوریزه کاله 
با تاریخ غیر واقعی خبر داد.سازمان ملی استاندارد 
اعالم کرد: در جریان بازرسی کارشناسان سازمان 
ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی کاله تهران 
مشاهده شد که این واحد تولیدی آگاهانه اقدام به 
درج تاریخ غیر واقعی )5 روز بعد( بر روی محصول 

شیر پاستوریزه کرده است.
بنا بر اعالم سازمان استاندارد، واحد تولیدی کاله 
استاندارد  نشان  درج  به  نسبت  همچنین  تهران 
مجوز  اخذ  بدون  )استریل(  فرادما  شیر  روی  بر 
استاندارد و نیز درج آدرس محل تولید به صورت 
غیرواقعی )استان مازندران( بر روی محصوالت خود 

اقدام کرده است.

خبر خبر

تحویل  شب  شنبه   ،۳۲۱ ایرباس  نخستین 
ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت 
اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شد.شرکت 
ایران از تحویل نخستین فروند از ۱00 فروند 
ایران ایر  به  خریداری شده  ایرباس  هواپیمای 
خبر داد و اعالم کرد که این هواپیما هم اکنون 
مراحل آماده سازی برای ورود به کشور را پشت 
سر می گذارد. دوم دی ماه سال جاری، قرارداد 
نهایی خرید ۱00 فروند هواپیما میان ایران ایر و 
شرکت ایرباس به امضا رسیده و پس از گذشت 
ایران  اختیار  در  آن  فروند  اولین  هفته،  سه 
قرار گرفت؛ البته چندی پیش فرهاد پرورش، 
هواپیماهای  تحویل  از  ایر  ایران  مدیرعامل 
خبر  میالدی  جاری  سال  اوایل  از  ایرباس 
داده بود.پیشتر اعالم شده بود که ایرباس ۷تا 
ایران  به  را در سال جاری میالدی  ۸ هواپیما 
تحویل می دهد. بر اساس برنامه ۱00 هواپیمای 
خریداری شده شامل 4۶ فروند ای۳۲0 و ۳۸ 
فروند ای۳۳0 و ۱۶فروند ای۳50 است که ۱5 
تا ۲0 درصد منابع مالی این خرید، توسط هما 

و طی ۱0 سال بازپرداخت می شود.
نخستین ایرباس321 به ایران تحویل 

داده شد
فروند   ۱00 خرید  قرارداد  شدن  نهایی  با 
پیگیری  و  ایران ایر  از سوی  ایرباس  هواپیمای 
مقدمات الزم برای ورود این هواپیما، سازمان 
ایرباس  نخستین  رسمی  طور  به  هواپیمایی 
نام این شرکت ثبت کرد.بر اساس  ۳۲۱ را به 
سازمان  جدید،  هواپیماهای  ثبت  گواهی نامه 
هواپیمایی یک فروند ایرباس ۳۲۱ را با شماره 
رسانده  ثبت  به  ایران ایر  نام  به  سریال ۷4۱۸ 

هواپیماهای  از  فروند  نخستین  هواپیما  این  تا 
مسافرتی باشد که پس از نزدیک به چهار دهه، 
هواپیماساز  شرکت های  از  مستقیم  طور  به 
شرکت  در  آگاه  مقام  شده اند.یک  خریداری 
شدن  نهایی  از  خبر  این  تایید  با  ایران ایر، 
سازمان  سوی  از  هواپیما  این  مجوز  دریافت 
پیش  ایران ایر  داد.مدیرعامل  خبر  هواپیمایی 
نخستین  که  بود  کرده  امیدواری  ابراز  این  از 
فروند از هواپیماهای خریداری شده تا پیش از 
نوروز ۱۳۹۶ به ایران برسد.ایران ایر اعالم کرده 
قرارداد، می توان  این  اجرایی شدن  در صورت 
حدود  میالدی   ۲0۱۷ سال  در  داشت  انتظار 
شده  خریداری  هواپیماهای  از  فروند  هشت 
شود.به  ایران  ناوگان  وارد  ایرباس  شرکت  از 
چند  ایران ایر  ایرباس،  کنار  ،در  ایسنا  گزارش 
شرکت  از  هواپیما  خرید  قرارداد  قبل  هفته 
هواپیمایی بویینگ را نیز به امضا رساند که در 

راستای آن نخستین فروند از این هواپیماها از 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تحویل ایران خواهد 

شد.
7 ایرالین موافقت اصولی برای تاسیس 

دریافت کردند
حالی  در  کشور  به  جدید  هواپیماهای  ورود 
هواپیمایی کشوری  سازمان  رئیس  که  است 
برای  سازمان  این  جامع  برنامه  به  بااشاره 
کشور،  فرودگاه های  عملیاتی  توان  افزایش 
گفت: ۷ ایرالین جدید موافقت اصولی تاسیس 
دریافت کردند.علی عابدزاده، افزود: با توجه به 
پیشرفت مذاکرات خرید هواپیما تا مرحله عقد 
به  خارجی  طرف  که  هستیم  امیدوار  قرارداد، 
قرارداد پایبند بماند و ایران بتواند از خریدهای 
هوایی خود استفاده کند.وی با اشاره به تجهیز 
فروند   ۲00 حدود  به  ایران  هوایی  صنعت 

مقاصد  افزایش  اظهارداشت:  جدید  هواپیمای 
پروازی در دستور کار آینده سازمان قرار دارد 
و باوجود اینکه فعاًل افزایشی در مقاصد جدید 
برنامه ریزی  آن  برای  است  قرار  اما  نداشته ایم 
 ۷ حاضر  درحال  اینکه  اعالم  با  شود.عابدزاده 
ایرالین جدید موافقت اصولی دریافت کرده اند، 
تصریح کرد: درانتظار ایجاد الزامات الزم برای 
شروع فعالیت ایرالین ها)تامین هواپیما و تامین 
زیرساخت های الزم( هستیم.به گفته عابدزاده، 
در  تأسیس  تازه  شرکت  چند  حاضر  درحال 
آماده کردن  و  هواپیما  ورود  برای  حال تالش 
این  به  رسیدن  که  هستند  زیرساخت هایشان 
نقطه زمان بر است.معاون وزیر راه و شهرسازی 
همزمان  فرودگاه ها  توان  ارتقای  بر  هم چنین 
گفت:  و  تأکیدکرد  هواپیماهای جدید  ورود  با 
چند  جدید  هواپیماهای  ورود  به  توجه  با 
گسترش  نیازمند  بین المللی  بزرگ  فرودگاه 
هستند و باید این فرودگاه ها به لحاظ فیزیکی 
بین المللی  فرودگاه  کنند.وی  پیدا  گسترش 
که  دانست  آن ها  از  یکی  را  خمینی)ره(  امام 
درحال حاضر در مسیر توسعه فیزیکی قرارداد 
و گفت: در فرودگاه های بین المللی مثل مشهد، 
مهمی  عمرانی  فعالیت های  اصفهان  و  تبریز 
فرودگاه ها  این  توان  تا  است  انجام  حال  در 
ظرفیت  از  هنوز  درعین حال  اما  رود  باال  نیز 
چندانی  دیگراستفاده  فرودگاه های  اسمی 
اینکه  بیان  با  هم چنین  نمی شود.عابدزاده 
بهبود  برای  جامعی  برنامه  فرودگاه ها  شرکت 
دارد،  ارتباطی  و  ناوبری  ارتقای ساختارهای  و 
کشور  فضای  مجموعه  ناوبری  گفت:کیفیت 
دیگری  مؤثری  اقدامات  و  است  یافته  افزایش 

در حال انجام است.

پس از نزدیک به چهار دهه؛

پنجشنبه؛ ورود نخستین ایرباس به ایران

با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اشاره به اینکه امسال صادرات تعاونی ها از مرز 
۲.5 میلیارد دالر عبور می کند، گفت: اقتصاد 

مقاومتی به معنای اقتصاد تعاون محور است.
نمایشگاه  دومین  در  کالنتری  سیدحمید 
توانمندی های بخش تعاون با رویکرد صادرات 
با اشاره به اینکه بخش تعاون نیاز به معرفی 
است  این  ما  تالش  دارد، گفت:  و شناساندن 
کنیم  خارج  گمنامی  از  را  تعاون  بخش  که 
تولید،  اقتصاد،  عرصه های  در  بخش  این  و 
شود. فعال تر  خدمات  و  کشاورزی  صنعت،  
وی با بیان اینکه تعاونی ها از نقاط دوردست 
و  می شوند  جمع  هم  دور  محروم  مناطق  و 
افزود:  می دهند،  توسعه  را  خود  فعالیت های 
و  بازار  گسترش  و  شبکه ای  تعامالت  توسعه 
تعاون  بخش  در  ما  راهبردی  اهداف  از  برند، 

هم  نمایشگاهها  برگزاری  در  همچنین  است؛ 
فراهم  را  تعاونی ها  توسعه  و  همکاری  زمینه 

می کنیم.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
باید  تعاونی  شرکت های  اینکه  به  اشاره  با 
این  در  و  بشناسند  را  مشتریان  نیازهای 
تعاونی ای  داشت:  اظهار  کنند،  فعالیت  راستا 
کند  کسب  را  بیشتری  بازار  که  است  موفق 
بیان  با  بشناسد.کالنتری  را  مشتریان  نیاز  و 
می برند،  رنج  برندسازی  در  تعاونی ها  اینکه 
گفت: شرکت ها باید به سمت تولید برندهای 
بازار  در  بیشتری  پایداری  تا  بروند  ارزشمند 
مفهوم کیفیت،  به  برند  باشند، چراکه  داشته 
شناخت مشتری و عرضه محصول در بهترین 
شرایط و قیمت است.وی با تاکید بر اینکه نیاز 
داریم،  برندسازی  بخش  در  فرهنگ سازی  به 

اقتصاد  توسعه  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  افزود: 
اقتصاد  معنای  به  هم  تعاونی  و  تعاون محور 
محروم  مناطق  توسعه  راستای  در  اشتغالزا 
است. کوچک  و  خرد  اقتصادهای  و  کشور 
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 

تعاونی  افزایش صادرات شرکت های  به  اشاره 
 ۲.5 مرز  از  تعاونی ها  صادرات  امسال  گفت: 
می  پیش بینی  و  می کند  تجاوز  دالر  میلیارد 
کنیم که در سال آینده این رقم افزایش پیدا 

کند.

اینکه توسعه کشور فقط  بر  تاکید  با  وزیر کار 
گفت:  نمی شود،  حاصل  بزرگ  صنایع  با 
راه  تنها  بزرگ  فوالدهای  و  بلند  دودکش های 
هم  گوسفند  پشم  بلکه  نیست،  کشور  توسعه 
در  ربیعی  شود.علی  توسعه  موجب  می تواند 
دومین نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون با 
رویکرد صادرات با اشاره به اینکه ایجاد امکان و 
هم افزایی درون بخشی همواره یکی از برنامه هایی 
بود که در بخش تعاون آسیب شناسی کردیم، 
گفت: یکی از موارد این است که تعاون در میان 
تعاونی ها کم است و برگزاری این گونه نمایشگاه ها 

می تواند تعاون را غنی تر کند.
وی با تأکید بر اینکه نباید در بخش توسعه، نگاه 
ما فقط به تولیدات و صنایع بزرگ باشد، افزود: 
موجب  می تواند  گوسفند  پشم  یک  معتقدم 
هم  نخود  محصول  حتی  شود؛  کشور  توسعه 
می تواند محوری برای توسعه باشد، اما اشتباه 
ما این است که فکر می کنیم دودکش های بلند، 
فوالدهای بزرگ و سدها، محور توسعه هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 
خیلی از صنایع مانند صنایع دستی به اندازه نفت 
بنابراین  گفت:  دارد،  افزوده  ارزش  کشور  برای 
موضوعاتی که تعاون گران در آن هستند، می تواند 
زمینه رشد و توسعه باشد، به شرطی که تعاون 
برقرار شود.ربیعی با بیان اینکه از برنامه های ما 
تا پایان سال این است که این نمایشگاه را به 
ما  داشت:  اظهار  کنیم،  دائمی  مجازی،  طور 
روزانه  به طور  تعاون گران  برای  را  گفتگو  تاالر 
ایجاد می کنیم تا آنها نمایشگاه را رصد کنند و 
بتوانند اتصاالت مورد نظر خود را ایجاد کنند.وی 
با تأکید بر اینکه ما هنوز پیرامون تعاون، نیاز به 

گفتگوهای بیشتری داریم، گفت: تعاون در کشور 
ما از گذشته یک سیِر مفهومی داشته است؛ به 
طوری که سنتی ترین تعاون در بخش قنات و 
آبیاری بوده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: متأسفانه در دوران جدید دچار انقطاع 
که جمع  تعاونی هایی  برخی  و  تاریخی شدیم 
شدند تا تبدیل به یک بانک شوند، از بین رفتند؛ 
اما تعاونی هایی که به دنبال جمع پول ُخرد مردم 
و وام دهی به آنها بودند، هنوز پابرجا هستند.ربیعی 
با انتقاد از عملکرد یک تعاونی در نظام پولی و 
بانکی گفت: متأسفانه عملکرد این بانک به ما هم 
لطمه زد؛ زیرا اصالً تعاونی نبود، بلکه می خواست 
مانند بخش خصوصی عمل کند.وزیر تعاون، کار 
برای گسترش  اینکه  اعالم  با  اجتماعی  رفاه  و 
بخش تعاون، باید تشکل ها را قوی کنیم، گفت: 
تعاون گران باید به فلسفه اجتماعی خود برگردند 
و باید به سمت تولیدات ارزان با مزیت باال بروند.
وی با اشاره به اینکه می توان تعاونی های مربوط 
به گردشگری را در روستاها راه اندازی کرد، گفت: 
در سال جاری، ۶۷ درصد از اشتغال در بخش 
 ۷ و  کشاورزی  بخش  در  درصد   ۲۶ خدمات، 
درصد در بخش معدن، گاز، نفت و سایر صنایع 
بوده است که این نشان می دهد با وجود رشد 

برخی صنایع، اما سهم آن بسیار کم است.
ربیعی، توسعه اجتماعی را برنامه جدی دولت 
افراد  از  برخی  که  متأسفم  گفت:  و  دانست 
متوجه اجرای سیاست های رفاهی از سوی دولت 
سیاست های  به  را  مردم  معیشت  و  نمی شوند 
رفاهی متصل می کنند؛ در صورتی که سیاست 
رفاهی ما توانمندسازی متکی بر تعاونی ها بوده 

است.

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  سخنگوی 
در  اینکه  بیان  با  زنده  دام  صادرکنندگان 
است،  شده  ایجاد  گوشت  مافیای  کشور 
گفت: سال گذشته شیوع بیماری تب برفکی 
باعث شد تلفات گسترده ای در جمعیت دام 
اتفاق بیفتد.ایرج نوری در واکنش به  سبک 
اینکه صادرات  مباحث مطرح شده مبنی بر 
گرانی  باعث  کشور  از  سبک  دام  قاچاق  و 
اظهارداشت:  است،  شده  گوشت  قیمت 
که  زمانی  کشور  از  دام  قاچاق  احتمال 
قانونی  صورت  به  می تواند  آن  صادرات 
انجام شود، بسیار کم است چرا که صادرات 
به  نسبت  کمتری  هزینه  مراتب  به  قانونی 
شرایط  در  اینکه  بیان  با  دارد.وی  قاچاق 
اقتصادی  صرفه  کشور  از  دام  قاچاق  فعلی 
از  دام  ندارد، گفت: در صورتی که صادرات 
دلیل  به  صادرکنندگان  شود،  ممنوع  کشور 
که  را  قراردادهایی  و  مقصد  بازارهای  آنکه 
در این زمینه دارند، از دست ندهند و زیان 
هم  اما  می کنند  دام  قاچاق  به  اقدام  نکنند 
انجام  قانونی  صورت  به  دام  صادرات  اکنون 
اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  می شود.این 
زنده  دام  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
داخل  تولید  از  صادرات  اینکه  به  اشاره  با 
حمایت می کند، اضافه کرد: میزان صادرات 
دام سبک از کشور تنها حدود ۳ تا 4 درصد 
بنابراین  تولید عظیم ما در این زمینه است 
آشفتگی  و  نابسامانی  برای  دلیلی  نمی تواند 

بازار گوشت باشد.
 نوری با بیان اینکه سال گذشته در همین 

فصل، شاهد شیوع سویه جدید بیماری تب 
با   : گفت  مهر  به  بودیم،  کشور  در  برفکی 
وجود آنکه سازمان دامپزشکی تالش زیادی 
سویه  چون  اما  کرد  بیماری  کنترل  برای 
بیماری  و  تهیه  واکسن  و  دارو  تا  بود  جدید 
مهار شود، تعداد قابل توجهی دام سبک در 

کشور تلف شد.
تا  شد  سبب  مساله  همین  کرد:  اضافه  وی 
کاهش  کشور  در  سال جاری  طی   دام  تولید 
پیدا کند و با ما کمبود در این زمینه مواجه 
شویم ضمن اینکه هر سال بعد از ماه آذر تا 
۱5 اسفندماه که دام جدید وارد بازار می شود 
با کمبود عرضه دام سبک مواجه هستیم که 
زده  دامن  امر  این  به  تولید  کاهش  امسال 
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  است.سخنگوی 
کرد:  تصریح  کشور  زنده  دام  صادرکنندگان 
اگرچه موارد فوق در افزایش قیمت گوشت 
نقش  گرانی  این  اصلی  دلیل  اما  بود  موثر 
محصول  این  بازار  در  آنان  حضور  و  دالالن 
مافیای  کشور  در  اینکه  بیان  با  است.نوری 
گوشت ایجاد شده است، تاکید کرد: عده ای 
در فرایند تولید دام تا عرضه آن در قصابی ها 
محصول  این  از  هرکیلوگرم  فروش  محل  از 

بین ۷ تا ۸ هزارتومان سود می کنند.
حال  در  زنده  دام  قیمت  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  هزارتومان   ۱۳ کیلویی  حاضر 
برای  گوشت  هرکیلوگرم  شده  تمام  قیمت 
آنان  توزیع کنندگان ۲۶ هزارتومان است و 
باید با احتساب ۸ درصد سود این کاال را به 

مصرف کنندگان عرضه کنند.

ربیعی اعالم کرد:

توسعه فقط با صنعت فراهم نمی شود
دالیل گرانی گوشت در بازار؛

بازار گوشت دست مافیاست

به  عدالت  سهام  رسمی  : سامانه  بورس  گروه 
نشانی samanese.ir راه اندازی شد و قابل 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  است.به  استفاده 
برای  سامانه  این  سازی،  خصوصی  سازمان 
اطالعیه های  و  خبرها  آخرین  از  اطالع رسانی 
راه اندازی  و  طراحی  عدالت  سهام  به  مربوط 
شده و مشموالن و عالقه مندان می توانند عالوه 
بر آگاهی از خبرهای این حوزه، با مراجعه به 
بخش پرسش و پاسخ، نسبت به رفع سوال ها 
و ابهام های خود در زمینه سهام عدالت اقدام 

کنند.
برپایه این گزارش، این سامانه که تنها سامانه 
در  است  عدالت  سهام  درباره  کشور  رسمی 
آینده بستری را فراهم خواهد آورد تا مشموالن 
با مراجعه به آن صورتحساب سهام عدالت خود 
که  با خبر شوند  آن  از جزئیات  و  مشاهده  را 
این موضوع نیز از طریق همین سامانه، اطالع 

رسانی خواهد شد.
آذرماه گذشته شمار  سازمان خصوصی سازی 
مشموالن طرح سهام عدالت را 4۹ میلیون و 
۱۳۲ هزار و ۲5۱ نفر و ارزش کلی سهام آنان 
را 4۷۶ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۶0 میلیون ریال 

برآورد کرد.
پوری  عبدا...  اشرف  میرعلی  نیز  این  از  پیش 
حسینی رییس سازمان خصوصی سازی اعالم 
درآمدی  های  دهک  تعیین  در  بود،  کرده 
جامعه برای شناسایی مشموالن به شیوه علمی 

شناسایی  اساس  این  بر  و  نداشتیم  توفیقی 
دهک های جمعیتی در دستور کار قرار گرفت 
و 4۹ میلیون نفر در ۱0 ساله ۱۳۸5 تا ۱۳۹4 
شناسایی شدند، در حالی که حق برخی نبود و 

بعضی دیگر حقشان ضایع شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: 
 44 اصل  های  سیاست  عالی  شورای  اینک 
خواسته است همه افرادی که تاکنون ثبت نام 
اند را مشمول قانونی طرح سهام عدالت  شده 
بدانیم و برای آنانی که به ناحق ثبت نام نشده 

اند، اجازه شناسایی داده و پیشنهاد بدهیم.
به گفته وی، ۳۱ میلیون نفری که تاکنون در 
طرح سهام عدالت ثبت نام نشده اند، باید صبر 
بررسی  به  سازی  خصوصی  سازمان  تا  کنند 
آنان  اسامی  و  پرداخته  الزم  زمان  در  موضوع 
را در قالب پیشنهاد ارایه دهد؛ اما اضافه شدن 

آنان به فهرست مشموالن طرح قطعی نیست.

معاون ربیعی خبر داد:

صادرات 2/5 میلیارد دالری تعاونی ها

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

راه اندازی سامانه رسمی سهام عدالت



جناب آقای علیرضا جاللی 
سمت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
جدید  شهر  عمومی  روابط  مسؤول 
و  نموده  عرض  تبریک  را  اندیشه 
خداوند  از  را  شما  روزافزون  توفیق 

منان آرزومندیم.
روزنامه زمان -  سرپرستی استان تهران

آگهی مزایده 
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان وکارکنان دولت جوانرود در نظر دارد ماشین آالت 
)وانت زامیاد مدل 1391 ،کامیون باری مدل 1364 (،تجهیزات کارگاهی واموال منقول 

موجود در پروژه مسکن مهر هالنیه را از طریق مزایده به فروش برساند.
شرایط مزایده :

1-از متقاضیان محترم جهت بازدید ماشین آالت ،اموال وتجهیزات کارگاهی مورد 
نظر از تاریخ نشر آگهی مزایده بمدت 10 روز از ساعات 8الی 11 صبح و 14 الی 15 

بعد از ظهر به پروژه  مسکن مهر هالنیه مراجعه نمایند 
به  ودیعه  عنوان  رابه  ریال   20/000/000 مبلغ  بایستی  مزایده  کنندگان  شرکت   -2
بانک  در  دولت  کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت  14005152161بنام  شماره  حساب 
مسکن شعبه جوانرود واریز وفیش آنرا با درخواست کتبی قیمت پیشنهادی ،کپی 
کارت ملی،شناسنامه وشماره تلفن همراه وثابت در پاکت در بسته در مهلت مقرر به 

کار پرداز پروژه مسکن مهر هالنیه آقای حسن فرازیابی تحویل دهند 
3- به درخواست متقاضیانی که درموعد مقرر وتعیین شده اقدام ننمایند ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
4 – برنده مزایده موظف ومکلف است ظرف مدت 3 روز نسبت به واریز کل مبلغ 
مورد معامله در مزایده با احتساب هزینه کارشناسی وانتشار آگهی وکسب ودیعه 
واریزی اقدام نماید ،چنانچه نفر برنده ظرف مدت 3 روز نسبت به واریز بهای مزایده 

اقدام ننماید مبلغ ودیعه واریزی به نفع تعاونی ها ضبط خواهد شد.
5 –جابجایی، حمل ونقل اموال وتجهیزات برعهده برنده مزایده خواهد بود .

مالی  لحاظ  از  نمایندکه  مزایده شرکت  این  در  توانند  است کسانی می  بدیهی   -6
توانایی خرید وپرداخت وجه مورد نظر داشته باشند .

7- اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان وکارکنان دولت میتوانند همانند سایر افراد در 
مزایده شرکت نمایند.

8- شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان وکارکنان دولت در رد یا قبول هریک از قیمت 
های پیشنهادی شرکت کنندگان مزایده مختار است 

کننده  شرکت  متقاضیان  اطالع  به  روز  سه  حداکثر  مدت  ظرف  مزایده  نتیجه   -9
خواهد رسید .

تلفن تماس :
   09188305669       09188596136       09188884929 

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/46   طلوع آفتاب 7/14 
اذان ظهر 12/12  اذان مغرب 17/29

رهبر گروه »آهنگ« از بازسازی و اجرای 
و  شجریان  محمدرضا  استاد  از  قطعاتی 
سی ودومین  در  لطفی  محمدرضا  استاد 

جشنواره موسیقی فجر خبر داد.
گروه های  نشست  در  ناصحی  مهرداد 
جشنواره  در  حاضر  سنتی  موسیقی 
موسیقی فجر که روزیکشنبه، ۱۹ دی ماه 
وقتی  گفت:  شد،  برگزار  وحدت  تاالر  در 
از ستاد جشنواره موسیقی فجر برای اجرا 
به ما پیشنهاد شد، از آن استقبال کردیم 

تا رپرتوآر قطعات چاوش را اجرا کنیم. 
او ادامه داد: چون این موسیقی را دوست 
قرار است در  از آن لذت می برم،  و  دارم 
بیات  و  دشتی  آواز  از  قطعاتی  جشنواره 
اصفهان اجرا شود. در بخش اول اجرا نیز 
قسمت  در  داریم.  را  آواز  با  بداهه نوازی 
دوم، گروه بزرگ براساس قطعات چاوشی 

چیده شده است.
رهبر گروه »آهنگ« اظهار کرد: امسال در 
برهانی،  جشنواره موسیقی فجر، سیاوش 

وفا  صفرزاده،  جمشید  گلستانی،  امین 
غنی زاده،  نازنین  ایوبی،  آوا  مصباحی، 
آروین رئوفی و مهدی امامی، گروه آهنگ 

را همراهی می کنند.
نیز   - گروه  این  - خواننده  امامی  مهدی 
قطعات  دوباره  اجرای  برنامه،  این  گفت: 
چاوش است. هر دوی ما افتخار داشتیم، 
باشیم.  لطفی  و  شجریان  استاد  خدمت 
شد،  مطرح  پیشنهاد  این  که  زمانی 

خوشحال شدیم.
او افزود: شاید اجرای این قطعات در یک 
اما  باشد،  نداشته  لطفی  مستقل  کنسرت 
قابل  فجر  موسیقی  جشنواره  قالب  در 
بتوانیم آن طور که  امیدواریم  لطف است. 

باید این قطعات را اجرا کنیم.
این  در   - خواننده   - آسرایی  فریدون 
اظهار  داشت  حضور  ای  رسانه  نشست 
کرد:  من براثر بی پولی، خواننده حرفه ای 
شدم و اگر پولدار بودم، دنبال این حرفه 

نمی رفتم.

او که امسال در بخش موسیقی پاپ اجرا 
خواهد داشت، ادامه داد: من از جشنواره 
در  که  سال هایی  تمام  در  فجر  موسیقی 
چیزی  اسم  به جز  کرده ام،  زندگی  ایران 
موسیقی  جشنواره  علنا  بودم.  نشنیده 
که  کنسرت   یکسری  به جز  نبود  چیزی 
رقابتی  نه  می شدند؛  اجرا  فجر  دهه  در 
به  هم  شباهتی  هیچ  جایزه ای،  نه  و  بود 
جشنواره سینما نداشت، اما در واقع یک 
جشنواره سینمایی بود، ولی امسال برای 
شرکت  موسیقی  گروه های  نخستین بار 

برای آن در  داده شده اند و جایزه ای هم 
نظر گرفته اند.

شنیده ام،  که  آنجا  تا  کرد:  بیان  آسرایی 
جشنواره  در  داور  به عنوان  افرادی 
بنابراین  می کنند.  شرکت  فجر  موسیقی 
حضور  جشنواره  این  در  که  خوشحالم 
جای  قبل،  سال های  در  می یابم. 
خواننده های پاپ مانند خشایار اعتمادی، 
محمدرضا اصفهانی و علیرضا عصار خالی 
ربط  آن ها  به  را  خودم  من  البته  بود. 

نمی دهم.

بازسازی قطعاتی از شجریان و لطفی 
در جشنواره فجر

»خانه کاغذی« ناعادالنه 
در فجر رد شد 

کارگردان »خانه کاغذی« علت پذیرفته نشدن این فیلم در 
بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر را موضوع آن دانست و از 
انتخاب نشدن اثرش انتقاد کرد. مهدی صباغ زاده کارگردان 
فیلم سینمایی »خانه کاغذی« به تهیه کنندگی تینا پاکروان 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پذیرفته نشدن این فیلم 
در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: 
»خانه کاغذی« به خاطر برخورد سلیقه ای هیات انتخاب به 
بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر راه نیافت. 
به نظر می رسد آنها اصال به امتیازات فیلم توجهی نکرده اند 
و کمیته انتخاب بهانه هایی همچون متوجه نشدن موضوع و 
داستان فیلم را می آورد. اگر این موضوع هم درست باشد چطور 
توانستند بازی درجه یک پرویز پرستویی که می توانست یکی 
از کاندیداهای کسب سیمرغ باشد، در نظر نگیرند؟ تینا پاکروان 
و حسین پاکدل و ستاره اسکندری هم بازی های بسیار خوبی 
داشتند، فضاسازی ها و فیلمبرداری این اثر هم بسیار خوب بود.

برای فروش بلیت جشنواره باید 
دموکراسی رعایت شود

خواننده گروه موسیقی »قلم را بچرخان« گفت: من این 
پروژه را متعلق به خودم نمی دانم و براساس طراحی که در 
ذهنم شکل گرفته، به عنوان اجراکننده در آن حضور دارم.

تلفیقی  گروه های  رسانه ای  نشست  در  خطیبی  اشکان 
کرد:   اظهار  وحدت  تاالر  در  فجر  موسیقی  جشنواره 
من  نام  به  مطلقا  می کند،  اجرا  گروه  این  که  کنسرتی 
کدام  هر  که  است  هنرمند  گردهمایی چند  بلکه  نیست، 
چهره شناخته شده ای هستند و می توانند سرنوشت هنری 
یک گروه را تغییر دهند. این اجرا بیشتر یک پرفورمنس 
تجسمی است و براساس تأثیر جنس موسیقی ناپاپ شکل 
گرفته است.این هنرمند درباره اعتراض به فروش بلیت های 
این بخش از جشنواره موسیقی فجر نیز گفت: من مخالف 
سیستم فروش بلیت منوپل هستم و معتقدم در این زمینه 
پاپ که  رعایت شود. گروه های موسیقی  باید دموکراسی 
کمتر از ۴۸ ساعت می توانند چند هزار بلیت را بفروشند، 
کنند.  انتخاب  را  بلیت  فروش  سامانه  می توانند  خودشان 
کرده ام،  کار  موزیک  که  طوالنی  سال های  به دلیل  من 

فروش بلیت را از طریق یک سایت انجام می دادم.

»یک کیلو و بیست و یک گرم« جلوی 
دوربین رفت

رحیم طوفان اولین فیلم سینمایی خود با نام »یک کیلو و 
بیست و یک گرم« را در خیابان های تهران جلوی دوربین 
به کارگردانی رحیم  بیست و یک گرم«  و  برد.»یک کیلو 
این  ساخت  پروانه  رفت.  دوربین  جلوی  تهران  در  طوفان 
فیلم، پانزدهم آذر ماه سال جاری صادر شده است و تهیه 
کنندگی آن را وحید نیکخواه آزاد برعهده دارد.»یک کیلو و 
بیست و یک گرم« یک اثر اجتماعی است که اولین ساخته 
فیلم  رود.این  می  شمار  به  طوفان  رحیم  سینمایی  بلند 
سینمایی به تازگی در خیابان های تهران و با حضور فرشته 
صدرعرفایی جلوی دوربین رفته است. به زودی اسامی دیگر 
بازیگران این پروژه سینمایی اعالم می شود.از جمله عوامل 
عبارتند  و یک گرم«  بیست  و  کیلو  فیلم سینمایی »یک 
: لیال نیکزاد، کارگردان و مجری طرح: رحیم  از نویسنده 
طوفان، تهیه کننده: وحید نیکخواه آزاد، مدیر فیلمبرداری: 

شاهین طوفان، 

مدار صفر درجه

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از سریال مدار صفر 
درجه سریالی ایرانی است که از 3 اردیبهشت ۱3۸۶ از شبکه اول 
سیمای جمهوری اسالمی ایران به روی آنتن رفت. گمان می رود 
ساخته  سرداری  عبدالحسین  واقعی  زندگی  اساس  بر  فیلم  این 
شده باشد، اما هیچ گونه نشانه دقیقی برای تأیید این موضوع در 
به  آن ها  نه سرنوشت  و  نام شخصیت ها  نه  نیست  موجود  سریال 

عبدالحسین سرداری شباهتی ندارد.
اول  شبکه  از   ۱3۸۶ اردیبهشت  از  که  درجه  صفر  مدار  سریال 
جهان  در  را  فراوانی  بحث های  شد،  داده  نشان  ایران  تلویزیون 
برانگیخت اما به دلیل ساخت چند قسمت آن در اروپا و امکانات 
)مثل  خارجی  هنرپیشه های  از  برخی  از  استفاده  و  فراوان  نسبتاً 
پیر داغر که لبنانی است و نقش سرگرد فتاحی را بازی نمود(، به 

سریالی پربیننده مبدل شده بود.
را  آفتاب  اول  روز  فیلم:خداوند  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 
آفرید،. روز دوم دریا،. روز سوم صدا را،. روز چهارم رنگها 
را،. روز پنجم حیوانات ،. روز ششم انسان را،. و روز هفتم 
خداوند اندیشید دیگر چه چیزی را نیافریده است؟ پس تو 

را برای من آفرید

یادها و خاطره ها در زمان .....

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد 
 بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد

کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش 
عاشق سوخته دل نام تمّنا ببرد

امروز با حافظ

اعالم عناوین جوایز یازدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های ۱00ثانیه ای

 
عناوین جوایز هر یک از بخش های مسابقه یازدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای اعالم شد.
 ۱۰۰ فیلم های  بین المللی  جشنواره  یازدهمین  عمومی  روابط 
ثانیه ای، ضمن اعالم این مطلب که این رویداد سینمایی در قالب 
بخش های »مسابقه سینمای۱۰۰ ثانیه ای ایران« شامل دو بخش 
»اصلی« و »در مسیر تجربه« در زمینه های مستند، داستانی، 
پویانمایی و »مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیه ای جهان« در زمینه آثار 
مستند، داستانی، پویانمایی طراحی شده است، عناوین جوایز این 

بخش ها را به این شرح اعالم کرد:
جایزه ملی سینمای 100 :

مبلغ  و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس  اصلی/  بخش  جوایز 
۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه 
نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه 
نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی

لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به ۲ فیلم 
برگزیده مستند

لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به ۲ فیلم 
برگزیده داستانی

لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به ۲ برگزیده 
پویانمایی

لوح تقدیر و مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به بهترین 
دستاورد فنی و تکنیکی در هر بخش

* این جایزه به هنرمندان خالقی اهداء می شود که در زمینه های 
تکنیکی یا فنی سینما در عرصه فیلم های ۱۰۰۰ ثانیه ای نوآوری 
و فعالیت های ویژه ای انجام داده اند. )فیلمبرداری، صداگذاری، 

صدابرداری، جلوه های ویژه ، جان بخشی و...(
و  افتخار  دیپلم  تندیس جشنواره،  تجربه/  جوایز بخش مسیر 
مبلغ 3،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم 

مستند
تومان   3،۰۰۰،۰۰۰ مبلغ  و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 

جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی
تومان   3،۰۰۰،۰۰۰ مبلغ  و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 

جایزه نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی
جایزه ویژه سینمای اخالق/ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 
از  نفر  به 3  تومان جایزه نقدی سینمای اخالق   ۵،۰۰۰،۰۰۰
هنرمندان سینمای ایران که در تولیدات بلند سینمایی سال 
۱3۹۵ با پرداختن به مضامین اخالقی و انسانی نقش به سزایی 
در ارتقاء سینمای ایران با این مضامین داشته اند )فقط فیلم 

هایی که به نمایش عمومی رسیده باشند(
در بخش جایزه بزرگ جشنواره، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین 

فیلم جشنواره اهدا می شود.
جایزه جهانی سینمای 100 :

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی معادل ۲۰۰۰ 
هر  در  داوران  هیات  برگزیده  های  فیلم  از  هرکدام  به  دالر 

بخش تعلق می گیرد.
یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای با شعار 
تهران  در  سالجاری  ماه  اسفند   ۶ تا   ۴ از  اخالق«  »سینمای 

برگزار می شود.
ماه  دی  پایان  تا  عالقمند  سینماگران  است  ذکر  شایان 
نشانی:  به  جشنواره  دبیرخانه  به  را  آثارشان  توانند  می 
تهران،خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، 
طبقه منفی یک، دبیرخانه مرکزی جشنواره های حوزه هنری 
ارسال نمایند. همچنین، شماره های زیر جهت کسب اطالعات 

بیشتر معرفی شده است:
کارشناس:  با  تماس   ،۰۲۱۸۴۱۷۲۲۰۴-۵ دبیرخانه:  تلفن   

۲-۰۲۱۸۴۱۷۲۲۰۱، فاکس: ۰۲۱۸۴۱۷۲۲۰3

خبر

سخت تر  حقیقت  بیان  از  حقیقت  قبول 
است .

هیچکاک

سخن حکیمانه

 »تاویل رویا« منتشر شد

با  فروید  زیگموند  نوشته  رویا«  »تاویل 
سوی  از  روزها  این  سمی  سهیل  ترجمه 
شده  کتاب  بازار  روانه  تابان  پندار  انتشارات 

است.
زیگموند فروید به عنوان بنیان گذار روانکاوی 
تاریخچه  در  دیگری  کس  هر  از  بیش 
گرفته  قرار  تحسین  مورد  روانشناسی 
»فروید«  نام  و  »روانکاوی«  اصطالح  است. 
به  است.  افراد  بیشتر  برای  آشنا  مفاهیمی 
شیوه های  و  علمی  روانشناسی  که  طوری 
عملی روان درمانی با نام فروید آغاز می شود. 
کاهش  برای  وسیله ای  را  روان کاوی  او 

اضطراب و روان رنجوری بشر می دید.
به  را  فروید  پژوهشی  زندگی  پژوهشگران 
اول  مرحله  در  می کنند.  تقسیم  مرحله  سه 
که  دارد  بالینی  جنبه  بیشر  او  تحقیقات 
رویا«،  »تاویل  مانند  است  آثاری  آن  نتیجه 
فرهنگی  مباحث  به  بیشتر  دوم  دوره  در 

پرداخته است.

در بازار کتاب

و»  »رویا۱«  نمایش  دو  با  اسپانیا  کشور 
جشنواره  پنجمین  و  سی  در   » پرنده 

بین المللی تئاتر فجر حضور دارد.
پنجمین  و  سی  از  زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر، دو نمایش 
از  که  هستند  آثاری  و»پرنده«   »۱ »رویا 
از  دوره  این  بین الملل  بخش  در  اسپانیا 

جشنواره تئاتر فجر به صحنه می روند. 
نمایش »رویا ۱« کاری از کمپانی »روبرتو 
وایت« به کارگردانی و طراحی روبرتو وایت 

است.
در خالصه داستان این نمایش آمده است: 
»رویا ۱« براساس شیوه های تئاتر فیزیکال 
طراحی شده  است. دلقک این نمایش با 
دستکاری اشیا، داستان قطعات کوچکی را 
روایت می کند که در یک خانه بسیار ویژه 

قرار دارند.
زیر  شرح  به  نمایش  این  اجرایی  عوامل 

هستند:
وایت،  روبرتو  بازیگر:  و  کارگردان  طراح، 
رائول  تندال،  پابلو  کارگردان:  دستیاران 
بروسچینی، طراح آکسسوار: روبرتو وایت، 
برادرز،  آرانا  کروز،  سگوندو  کروز،  کارمل 
آلدو ویالگرا، طراح لباس: کریستینا هایاال، 
گیودیس،  ُل  کلودیو  موسیقی:   تدوین 
طراح نور: الکس آریزتی مونو، مدیر فنی: 
نمایش: ۵۰  مدت   ، گرائو  رامیرو  خیلیان 

دقیقه،
۱۹۷۵آرژانتین،  متولد  روبرتووایت 
و  گردان  عروسک  تئاتر،  کارگردان 
دانش آموخته مدرسه دلقک و بداهه پردازی 

پاتاکالن در شهر لیمایپرو است.
و  دیال  السانتارو  کمپانی  موسس  عضو  او 
همچنین  است.  موندوس  تئاتر  کمپانی 
از  که  است  اثری  دیگر  »پرنده«  نمایش 
اسپانیا در این دوره از جشنواره تئاتر فجر 

اجرا  می شود.
این نمایش کاری از گروه »سنور سرانو« و 
دیگر نمایشی است که در بخش بین الملل 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر روی صحنه می رود.
در خالصه داستان آمده است:

طرف،  یک  از  امروز.  دنیای  از  تصویر  دو 
نابودشده،  جنگل های  خشکسالی،  جنگ، 
سواحل آلوده، استثمار نیروی کار، بی ثباتی 
آزار  بهداشتی،  نامناسب  شرایط  سیاسی، 
منابع  از  استفاده  سوء  اخراج،  اذیت،  و 
مواد  کمبود  و  طبیعی  آب  سفره های  و 
مارکت های  سوپر  دیگر،  طرف  در  غذایی. 
انباشته از اجناس، خیابان های امن، ثبات 
خانواده، خدمات بهداشتی مناسب، آزادی، 
کار با حقوق، احترام به حقوق بشر، رفاه، 
تحرک  تجدیدپذیر،  انرژی های  و  بازیافت 

طبقاتی و ...
زیر  شرح  به  نمایش  این  اجرایی  عوامل 

هستند:
نویسندگان:  سرانو،  الکساندر  کارگردان: 
الکساندر سرانو، فران دوردال، پاو پاالسیوس
بازیگران: آلبرتو باربرا، الکساندر سرانو، پاو 
پاالسیوس، صدا: سیمون میلسداچر، مدیر 

پروژه: باربارا بلوین
طراح نور و ویدئو: آلبرتو باربرا ، طراح صدا: 
ویسنک  ویدئو:  تولید  وندرل،  کستا  راجر 

ویاپالنا، ماکت: سارای لدسما، نوریا مانزانو
تهیه:  دستیار  مانزانو،  نوریا  لباس:  طراح 
الپونته،  ایرن  علمی:  مشاور   ، باران  مارتا 

مشاور پروژه: ویکتور مولینا
مشاور حقوقی: کریستینا سولر، مدیرگروه: 

ایوا هوروات ، مدت نمایش: ۶۰ دقیقه
الکساندر سرانو تارانگوکارگردان و بازیگر 
بارسلونا  در   ۱۹۷۴ متولد  اسپانیایی، 

است.

نگاهی به نمایش های بین الملل تئاتر فجر

اسپانیا با 2 نمایش در جشنواره تئاتر فجر حضور دارد


