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فرمانده کل سپاه :

باید از حرکت رو به جلوی انقالب 
محافظت  کنیم

مراسم تشییع پیکرهای 16 شهید آتش نشان حادثه پالسکو امروز از مصلی امام خمینی )ره( برگزار می شود.
شهدای آتش نشان در قطعه 50 گلزار شهدای بهشت زهرا در جوار شهدای گمنام دفاع مقدس و مدافع حرم به خاک 

سپرده می شوند.

معاون اول قوه قضاییه: 

مراقب جریان نفوذ خودی ها باشیم
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی نفوذ در عرصه اقتصاد سیاسی افزود: نبرد حق و باطل همیشه بوده و هست و باطل همیشه با حق در ستیز است. وی گفت: 

امروز همه می دانیم که باالترین طاغوت و شیطان اعظم با نظام برحق جمهوری اسالمی ایران به صورت جدی سر ستیز دارد و اگر کسی نبیند کور نیست بلکه نمی خواهد ببیند.

ربیعی ضمن بیان آنکه 74 درصد از عوامل کاهنده عمر مربوط به 
سبک زندگی و مسائل محیطی است گفت: طی تحقیقات جهانی که 
صورت گرفته و کشور ایران نیز کم و بیش با آن مطابقت دارد، 53 
درصد از علل مرگ و میر به سبک زندگی، 21 درصد عوامل محیطی، 
16 درصد عوامل وراثتی و 10 درصد مسائل بهداشتی مربوط می شود.

گروه صنعت: در تهران دو مرکز عمده برای عرضه لوازم یدکی 
خودرو وجود دارد که یکی از آنها در خیابان ملت واقع شده و بیشتر 
قطعات یدکی خودروهایی مانند تویوتا، مزدا و نیسان در آنجا عرضه 
می شود. در خیابان اکباتان نزدیک میدان امام خمینی )ره( نیز 

بیشتر قطعات تندر 90 و ماکسیما فروخته می شود. 
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اقتصادیاجتماعی

سبک زندگی در ایران 
به سمت توسعه یافتگی رفته است

ارتقاء جایگاه صنعت قطعه 
سازی با چه قیمتی ؟!

تجمع در فرودگاه های آمریکا 
علیه قانون مهاجرت ترامپ

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري کرج درنظر دارد باتوجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول 
ذیل را از طریق مناقصه عمومي به متقاضیان واجد شرایط )اشخاص حقیقی و حقوقی( واگذار نماید.

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز 
اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان 
نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در 
رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 
نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد 
مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانهاي شهرداري کرج واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج طبقه هفتم 
مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 
7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به متقاضیان شرکت در مناقصه در نزد 
شهرداری باقي مي ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه اساسنامه و معرفی نامه ممهور به مهر و امضای 
مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و ارائه کارت بازرگانی یا  
جواز کسب مرتبط و کپی کارت ملی و کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی الزامی میباشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه 
مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه 
قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات مي بایست در پاکتهای مجزا 
)الف – ب- ج( الك و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز 
پنج شنبه مورخ 95/11/21 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. در ضمن 

هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 35892430- 35892443- 026 تماس و یا به سایت

 www.karaj.ir مراجعه نمایند.
اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداري کرج

ردیف

1

شرح عملیات

خرید تجهیزات کامپیوتری 
)62 عدد کامپیوتر، 75 

عدد پرینتر، 64 عدد 
اسکنر(

مبلغ اعتبار به ریال

4/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

200/000/000

رتبه

ارائه اساسنامه و یا 
کارت بازرگانی و یا 

جواز کسب مرتبط

100درصد 
نقد

شهرداري کرج

مراسم تشییع پیکرهای 16 شهید آتش نشان 
حادثه پالسکو امروز از مصلی امام خمینی )ره( 

برگزار می شود.
 مراسم تشییع پیکر شهدای آتش نشان8:30 
امروز دوشنبه در مصلی امام خمینی)ره( برگزار 

می شود.
نماز میت برای شهدای آتش نشان به امامت آیت 

اهلل امامی کاشانی برگزار می شود.

مسیر تشییع پیکر شهدای آتش نشان:
 پیکر شهدای آتش نشان از مصلی بزرگ تهران و 
در ادامه در خیابان مفتح شمالی تا خیابان شهید 
مطهری تشییع شده و از آنجا به بهشت زهرا)س( 

انتقال داده می شود.

تمهیدات شرکت اتوبوسرانی برای مراسم 

تشییع
طبق اعالم روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران ناوگان اتوبوسرانی پایتخت از ساعت 6 صبح 
امروز از محل های مشروحه زیر به انتقال شهروندان 

به محل برگزاری مراسم اقدام خواهد کرد.
سامانه یک اتوبوسرانی : چهارراه تهرانپارس - پایانه 

آزادی
میدان  خاوران-  پایانه  اتوبوسرانی:  دو  سامانه 
آبان   13 بروجردی  شهید  شهرک   خراسان- 

)پیروزی(.
میدان   - رسالت  میدان  اتوبوسرانی:  سه  سامانه 
تجریش - میدان نبوت- شهرک شهید محالتی 
- فلکه اول و دوم تهرانپارس - جماران- لویزان- 

حکیمیه.
سامانه چهار اتوبوسرانی : میدان راه آهن - بازار دوم 

نازی آباد- ابوذر- جلیلی- خزانه بخارایی.

سامانه پنج اتوبوسرانی : میدان صادقیه - شهرک 
شهید باقری - اکباتان- میدان آذری - یافت آباد- 

شهرک ولیعصر- تهرانسر- خلیج فارس.
سامانه شش اتوبوسرانی: خانی آباد - پایانه  شهید 
سروری - فلکه اول دولت آبادی- پارکینگ شهرری.
بنا بر اعالم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تعداد 
کافی اتوبوس در محل مصلی پیش بینی شده است 
تا شرکت کنندگان را به بهشت زهرا)س( منتقل 
کنند و در پایان مراسم نیز آنان را از قطعه 50 به 

مبادی اولیه بازگردانند.

تمهیدات  مترو
خدمات مترو تهران امروز در خطوط یک و سه 
مراسم  پایان  تا  دقیقه صبح  و 30  از ساعت 7 

خاکسپاری رایگان خواهد بود.
همچنین برای انتقال شهروندان به سمت بهشت 

زهرا )س( هم برنامه ریزی های الزم صورت گرفته 
است.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
در  و  مترو رصد  ایستگاه های  در  تردد مسافران 

صورت نیاز قطارهای فوق العاده هم اعزام می شود.
ایستگاه های شهید بهشتی، مصلی امام خمینی 
)ره( و حرم مطهر که در مسیر مراسم قرار دارند به 

احترام این شهیدان سیاه پوش خواهند شد.
الی 16 چهارشنبه 14  از ساعت 14  همچنین 
بهمن ماه در مدرسه عالی شهید مطهری مراسم 

یادبود و ترحیم برگزار خواهد شد.

محل دفن شهدای آتش نشان
شهدای آتش نشان در قطعه 50 گلزار شهدای 
بهشت زهرا در جوار شهدای گمنام دفاع مقدس 

و مدافع حرم به خاک سپرده می شوند.

امروز ؛ 
تشییع  پیکرهای 
پاک شهدای 

آتش نشان

 شماری از آمریکایی ها با تجمع در فرودگاه استرلینگ ایالت ویرجینیا به 
فرمان تازه دونالد ترامپ که شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان را علیرغم 

داشتن ویزا از ورود به آمریکا منع کرد، اعتراض کردند.
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کالم  نور

معارفه باهنر بعنوان رییس کمیسیون 
تلفیق و ارزیابی دبیرخانه مجمع

»محمدرضا باهنر« در جلسه شورای دبیران کمیسیون 
های مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رییس 
مجمع  دبیرخانه  ارزیابی«  و  تلفیق  »کمیسیون 

تشخیص مصلحت نظام معارفه شد.
 دهم بهمن ماه »محمدرضا باهنر« در جلسه  شورای 
دبیران کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که به ریاست محسن رضایی برگزار شد، به عنوان 
رییس »کمیسیون تلفیق  و ارزیابی« دبیرخانه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام معارفه شد.
در ابتدای این جلسه، محسن رضایی با اشاره به شرح 
وظایف و مسؤولیت های مهم  کمیسیون تلفیق در 
انسجام بخشی به تولیدات کارشناسی کمیسیون ها به 
تجربه طوالنی باهنر در مجلس شورای اسالمی اشاره 
کرد و افزود: بسیاری از سیاستگذاری ها در کمیسیون 
های مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین بخشی و 
ارائه  بین کمیسیونی است که برای آماده سازی و 
آنها به صحن مجمع، الزم است کمیسیون تلفیق، با 
مدیریت هماهنگ محتوا، تجمیع و تطبیق های الزم 
را سامان داده و در مواردی که ضرورت دارد منابع و 

داده های راهبردی را با یکدیگر ادغام کند.
همچنین  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
ضرورت به روزرسانی سیاست های موضوعه با عمر 
بیش از ده ساله را  یادآور شد و نقش کمیسیون تلفیق 
را در موضوعات بین بخشی این حوزه مهم توصیف 

کرد.
 باهنر نیز با تشکر از اعتماد دبیر مجمع تشخیص نظام، 
کمیسیون تلفیق را سامانه ای برای هماهنگ سازی 
خروجی دیگر کمیسیون های مجمع و جلوگیری از 
بروز تناقضات احتمالی در ماحصل کار کمیسیون ها 
خواند و خواستار همکاری کمیسیون ها، مدیران و 
کارشناسات مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن شد.
در پایان جلسه حکم محمدرضا باهنر توسط دبیر 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به وی اعطا شد.

سانتریفیوژ IR8 نماد پیشرفت علم و 
فناوری بومی است

 معاون وزیر امور خارجه شروع گازدهی به سانتریفیوژ 
راهبردی »IR8« را خبر مهم و غرورآفرین دانست و 
نوشت: دو ماشین IR6 و IR8 نماد پیشرفت علم و 

فناوری بومی، و مظهر غرور و عزت ملی هستند.
  سید عباس عراقچی در پی انتشار بیانیه سازمان 
انرژی اتمی ایران در خصوص تزریق گاز UF6 به 
سانتریفیوژهای آی آر هشت، در اینستاگرام شخصی 
خود نوشت: در این آشفته بازار سیاست، از خبر مهم 
و غرورآفرین شروع گازدهی به سانتریفیوژ راهبردی 

»آی آر هشت« غفلت نشود. 
وی افزود: این ماشین پیشرفته و قدرتمند با توانی 
حداقل 24 برابر سانتریفیوژهای موجود »آی آر یک«، 
نقطه عطفی در تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران 
است. دو ماشین »آی آر شش« و »آی آر هشت«، که 
اکنون هر دو تحت آزمایش با گاز اورانیوم قرار دارند، 

آینده صنعت غنی سازی کشور را رقم می زنند. 
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه تصریح 
کرد: این دو ماشین نماد پیشرفت علم و فناوری بومی، 
و مظهر غرور و عزت ملی هستند. دست مریزاد به 

دانشمندان هسته ای کشورمان.
سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار بیانیه ای از آغاز 
مرحله مهمی از روند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای 

نسل پیشرفته IR-8 با تزریق گاز UF6 خبر داد.

اقدام ترامپ دشمنی آشکار
با ملت ایران است

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
آمریکا  رئیس جمهور  تبعیض آمیز  تصمیم  مجلس 
در ایجاد محدودیت سفر به آن کشور از جمله برای 
اتباع ایرانی را »دشمنی آشکار ترامپ با ملت ایران« 

دانست.
عالء الدین بروجردی در مصاحبه با خبرگزاری صدا 
رابطه  گونه  هیچ  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وسیما، 
رسمی میان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا وجود 
ایران  اسالمی  مسئولین جمهوری  تبع  به  و  ندارد 
مسافرتی به امریکا ندارند و در عین حال صد ها هزار 
ایرانی هم به دلیل کار اداری و هم تحصیلی سالیانه 
به آمریکا مسافرت می کنند و تردد دارند تصمیم 

ترامپ دشمنی اشکار با ملت ایران است.
وی گفت: طبیعی است بر اساس اصل عمل متقابل 
است،  جاری  آمریکا  تصمیم  این  که  زمانی  تا   ،
جمهوری اسالمی ایران هم باید اجازه ورود به اتباع 

آمریکا را به جمهوری اسالمی ایران ندهد.
با توجه به اینکه عوامل به وجود  بروجردی افزود: 
آورنده حرکت های تروریستی در آمریکا مانند حادثه 
11 سپتامبر - بر اساس گزارش تهیه شده در کنگره 
آمریکا - اتباع کشورهایی هستند که خارج از این 
هفت کشور اعالم شده می باشد لذا این اقدام نشان 
دهنده کینه ورزی دولت آمریکا نسبت به ملت ایران 

است .
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس گفت: با توجه به نگرانی جهانی نسبت به 
اقدام تروریسم و ادعاهای ترامپ در مبارزه با داعش 
، اگر صداقتی در این ادعا وجود داشته باشد آمریکا 
باید جلوی ورود اتباع کشورهای حامی تروریست به 

آمریکا را بگیرد.

خبر

نگهداری بیش از سه میلیون سند 
در مرکز اسناد وزارت دفاع

 در مرکز اسناد این وزارتخانه ، بالغ بر یک و نیم میلیون سند را به صورت 
فیزیکی نگهداری می کنیم و به همین میزان نیز به صورت دیجیتال 

داریم.
افتتاح مرکز  پاسدار حسین دهقان در حاشیه مراسم  سردار سرتیپ 
اسناد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه با خبرگزاری 
صداوسیما و شبکه خبر افزود : این مرکز با جمع آوری، دسته بندی و  
طبقه بندی اسناد هم به لحاظ بازه های زمانی و هم به لحاظ موضوعات 
مختلف که در این حوزه موضوعیت داشته است ، در سه مقطع زمانی قبل 
از پیروزی انقالب، بعد از پیروزی و قبل از دوران پهلوی در اینجا جمع 

آوری کرده است . 
وی گفت : آنچه که مهم است و ما در این مرکز به دنبال آن بوده ایم اینکه 
که بتوانیم گذشته زمان را در حوزه دفاعی و نظامی کشور در قالب اسناد 

مدون موجود در آینده زمانی به تصویر بکشیم . 
سردار دهقان ادامه داد : بویژه که جنبه های مهم و اساسی آن را مورد 
توجه قرار دهیم چه در تحلیل شخصیت افراد که در موضع و مصادیق 
تصمیم گیری و اداره امور بودند ، چه در بحث نوع راهبردها و راهکارهایی 
که برای مواجهه با موضوعات مختلف دفاعی و نظامی داشتند و چه در 
بحث وابستگی هایی که در قبل در ابعاد مختلف مدیریتی ،آموزشی و 

حتی اسنادی و تولیدی تسلیحاتی با بیرون داشتند .
  وی گفت : اینکه ما با پیروزی انقالب اسالمی هم در بحث رویکرد ها 
و راهبردها و هم در بحث شخصیت ها چه وضعیتی را داریم و چه نتایج 
و دستاوردهای آفتخارآمیزی در پیروزی انقالب اسالمی برای ملت بزرگ 
ما به ارمغان آورده است می توانیم بیش از گذشته در قالب تدوین این 
اسناد به صورت کتاب و یا نشریه های مختلف آن را در معرض دید افراد 

قرار دهیم .
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: بطور کلی در این مرکز بالغ 
بر یک و نیم میلیون سند را به صورت فیزیکی نگهداری می کنیم و به 
همین میزان نیز به صورت دیجیتال داریم که همه این اسناد را به گونه 
ای سازماندهی خواهیم کرد که هرکسی بخواهد در این حوزه مطالعه ای 

داشته باشد براحتی بتواند به آن مراجعه و استفاده کند . 
وی افزود : با مرکز اسناد ملی انقالب اسالمی نیز گفتگو شده است که 
اینجا به عنوان یک وجه تکمیلی برای مرکز اسناد ملی باشد و نوعی تبادل 
و تعامل اسناد بین دو مجموعه انجام شود که هر چه بیشتر ما بتوانیم 
امکان و تسهیالتی را برای کسانی که عالقه مند به پژوهش و تحقیقات در 

این حوزه هستند فراهم کنیم . 
سردار دهقان درباره رعایت استاندار مکان نگهداری اسناد نیز گفت: ما با 
مشاوره ای که با تمام مراکزی که با اسناد سر و کار دارند و همه کسانی 
که در بحث آفت زدایی و بهسازی اسناد سر وکار داشته اند ، با کتابخانه 
ملی و مرکز اسناد، مشاوره و فضا را به گونه ای طراحی کردیم که هم به 
لحاظ دما و هم به لحاظ میزان وجود ذراتی که می تواند به اسناد آسیب 
برساند و هم به لحاظ جنبه های مختلف فنی قادر باشیم از اسناد حفاظت 

و از خسارت دیدن آنها در طول زمان جلوگیری کنیم . 
وی ادامه داد : فضا هم به گونه ای طراحی شده است که در قبال آتش و 

آتش سوزی و یا سایر موارد نیز این مرکز در امنیت باشد .

احضار سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه

سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به وزارت 
امور خارجه احضار شد.

وزارت  قاسمی سخنگوی  بهرام  سیما،  و  خبرگزاری صدا  گزارش  به 
امور خارجه با اعالم این خبر گفت: سفیر سوئیس در تهران بعنوان 
حافظ منافع دولت ایاالت متحده آمریکا دیروز توسط محمد کشاورز 
زاده مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه احضار و یادداشت اعتراضی 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص صدور فرمان اجرایی اخیر رئیس 
جمهور آمریکا و اعمال محدودیت و برخورد تبعیض آمیز علیه شهروندان 

ایرانی برای سفر به آمریکا به وی تحویل داده شد. 
 وی افزود : در این دیدار صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا به منظور اعمال محدودیت برای سفر شهروندان ایرانی 
به آمریکا به بهانه های واهی و تبعیض آمیز، غیر قابل قبول و مغایر با 
کنوانسیونهای حقوق بشری و مفاد قرارداد 15 اوت 1955 حقوقی و 
کنسولی بین دو کشور اعالم و بر حفظ و صیانت از حقوق شهروندان 

ایرانی تاکید شد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در این جلسه به سفیر 
گذشته  های  دهه  طی  خود  ایران  مردم  که  شد  یادآوری  سوئیس 
مظلومانه قربانی گروههای تروریستی مورد حمایت آمریکا بوده و نه 
تنها در هیچ یک از عملیات گروههای افراطی تروریستی حضور نداشته 
اند، بلکه در همه جوامعی که در آن اقامت نموده اند، به عنوان یکی از 

قانونمدارترین شهروندان و ساکنان قلمداد شده اند. 
قاسمی در پایان اظهار داشت: سفیر سوییس با اعالم این مطلب که از 
بازتاب فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور آمریکا در ایران مطلع است 
اعالم داشت مراتب را سریعا به وزارت خارجه آمریکا منعکس خواهد 

کرد.

موافقت اعضای کمیسیون عمران مجلس
با استیضاح وزیر راه

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پی خودداری آخوندی از حضور در 
جلسه کمیسیون عمران مجلس، از تصمیم اعضای این کمیسیون برای 

طرح استیضاح وزیر راه در صحن علنی خبر داد.
محمدرضا رضایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما  از قانع نشدن 
نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر راه و شهرسازی  خبر داد و گفت: جمع 
بندی کمیسیون این است که این استیضاح برای طرح در صحن علنی 

مجلس به هیئت رئیسه ارسال شود.
   وی افزود: بیش از 75 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعد از 
حادثه قطار تبریز - مشهد  , متقاضی استیضاح وزیر راه و شهرسازی بودند 
و به خاطر بررسی برنامه ششم توسعه نتوانستیم جلسه بررسی استیضاح 

را برگزار کنیم.
 رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دیروز این جلسه برگزار شد 
و برغم اینکه استیضاح وزیر راه و شهر سازی در دستور کار هفتگی مجلس 
قرار گرفت و معاونان وزیر به همراه نمایندگان متقاضی در جلسه حضور 

پیدا کردند اما متاسفانه آقای آخوندی در این جلسه حضور پیدا نکرد.
 رضایی اظهار داشت: از علت حضور نیافتن وزیر در جلسه دیروز کمیسیون 

اطالع نداریم.
 وی ادامه داد: استیضاح وزیر راه و شهرسازی حول 13 محور است و 
عمدتا مربوط به حادثه قطار تبریز مشهد  , به کار گیری افراد بازنشسته, 
همکاری شرکت های خصوصی با وزارت راه و شهرسازی و واگذاری امور 

به بعضی پیمانکاران است.

خبر

تا سال 90  پاسداران گفت:  فرمانده کل سپاه   
فکر می کردیم که وظیفه سپاه حفظ انقالب است 
اما پس از این سال مقام معظم رهبری فرمودند 
که باید از انقالب هم پاسداری محافظه کارانه به 
پاسداری  و هم  انقالب  اصل  از  معنای حفاظت 
غیرمحافظه کارانه به معنای حفاظت از حرکت رو 

به جلوی انقالب داشته باشیم.
سپاه  کل  فرمانده  جعفری  علی  محمد  سردار 
سپاه  علی)ع(  امام  ملی  جشنواره  در  پاسداران 
گفت:  انسانی،  علوم  در  تحول  لزوم  بر  تاکید  با 
همانطور که در ابتدای انقالب شاهد تغییر مبانی 
علوم نظامی بودیم، در علوم انسانی نیز باید این 
تغییر و تحول ایجاد و بر مبنای اسالمی باز تعریف 

شود.
اجاره ای  به روش های  گاه  افزود: سپاه هیچ  وی 
دیگران در هیچ عرصه ای متکی نبوده است و در 
همه ی عرصه ها با اتکا بر روش های خود که مبتنی 

بر انقالب اسالمی است، موفق عمل کرده است.
اندیشه ورزی  و  تفکر  اینکه  بر  تأکید  با  جعفری 
مورد نظر اساسی سپاه و انقالب اسالمی در مقطع 
حساس فعلی است، اظهار کرد: طی سال های اخیر 
پس از طرح موضوع تحول خواهی از سوی مقام 
معظم رهبری، معاونت دانش و پژوهش در سپاه با 
رویکردی جدید ایجاد شد و تبدیل به بستری برای 

انجام کارها و رفع نیازهای موجود شد.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری و تعریف مجدد علوم 
انسانی مبتنی بر انقالب اسالمی، به تغییرات و 
نظامی طی  علوم  در حوزه  انجام شده  تحوالت 
سال های پس از انقالب اسالمی اشاره و خاطرنشان 
کرد: در سال های پس از انقالب اسالمی مشاهده 
از  پیش  نظامی که  مبانی کالسیک  کردیم که 
انقالب در نیروهای نظامی ایران وجود داشت تنها 
سه ماه نخست جنگ تحمیلی دوام آورد و نخست 
وزیر وقت که طرفدار آن مبانی بود پس از این 

مدت دست های خود را باال برد.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اگر در ادامه جنگ 
این مباحث مورد استفاده قرار می گرفت با شکست 

مواجه می شد،  ادامه داد:  بعضاً در ادامه جنگ از این 
روش ها استفاده شد که با شکست مواجه گردید. 
تغییرات اساسی که در مبانی و دانش نظامی ما 
از دی ماه 59  باعث شد که پس  صورت گرفت 
عملیات های نظامی با سبک دیگری انجام شود و 
در نهایت پس از حدود یک سال و نیم خرمشهر 
ایران  نظامی  دانش  مقابل  در  تا صدام  آزاد شد 

تقاضای آتش بس کند.
جعفری با بیان اینکه نیروهای مردمی در جنگ 
تحمیلی نقش اصلی و بسیار تأثیرگذاری داشتند، 
 اظهار کرد: نیروهای مردمی در سه ماه نخست 
مدیریت  و  تفکر  اما  داشتند  حضور  نیز  جنگ 
ایجاد  موجب  مردمی  نیروهای  از  بکارگیری 

تحوالت عظیمی در سرنوشت جنگ شد.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: سپاه محور اصلی این 

تغییر مبانی در مباحث دانش نظامی بوده است.
وی در ادامه با انتقاد از تفکر موجود در ایام بعد از 
جنگ تحمیلی در کشور، اظهار کرد: پس از جنگ 
فراموش کردیم که دانش های قبلی و مبانی دیگر 
مانند مبانی نظامی باید دستخوش تغییراتی شود.

انسانی  علوم  تطبیق  لزوم  بر  تأکید  با  جعفری 
افراد  برخی  اسالمی، خاطرنشان کرد:  انقالب  با 

مقابل  طرف  به  خطاب  خود  گفت وگوهای  در 
می گویند که صحبت های شما علمی نیست و 
مالک آنها برای علمی نبودن صحبت های طرف 
مقابل بر اساس برخی مبانی است که با انقالب 

اسالمی تطابقی ندارد.
با  انسانی  علوم  تطابق  عدم  سپاه  کل  فرمانده 
معیارهای انقالب اسالمی در مدیریت و عرصه های 
مختلف جامعه را یکی از مشکالت اساسی کشور 
عنوان کرد و گفت: متأسفانه پس از انقالب اسالمی 
سراغ  به  و  کردیم  حرکت  انحرافی  مسیری  در 
دانش هایی با مبانی دیگر رفتیم. پس از انقالب 
و  نشد  انجام  انسانی  علوم  در  تحولی  فرهنگی 
دانشگاه ها با همان دانش قبلی به کار خود ادامه 

دادند و شاگردان را تربیت کردند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بیان 
ویژگی های سپاه پاسداران و وجوه تمایز این نهاد 
با نهادهای دیگر پرداخت و گفت: مردمی بودن و 
انقالبی بودن دو ویژگی خاص سازمان سپاه است. 
گرچه ممکن است همه این ادعا را داشته باشند 
اما این دو، ویژگی خاص سپاه پاسداران محسوب 

می شود.
مبنای  را  انقالبی  عمل  و  درک  جعفری  سردار 

تشکیل سپاه دانست و گفت: دین، تقوا، درک و 
عمل انقالبی چهار پایه تشکیل سپاه هستند.

تعریف شده  وظایف  بیان  در  فرمانده کل سپاه 
سپاه پاسداران، گفت: تا سال 90 فکر می کردیم 
که وظیفه سپاه حفظ انقالب است اما پس از این 
سال مقام معظم رهبری فرمودند که باید از انقالب 
هم پاسداری محافظه کارانه به معنای حفاظت از 
اصل انقالب و هم پاسداری غیرمحافظه کارانه به 
انقالب  جلوی  به  رو  از حرکت  معنای حفاظت 

داشته باشیم.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم فعالیت  هیأت های 
اندیشه ورز سپاه در راستای ایجاد تحول در علوم 
روش های  به  هیچ گاه  سپاه  کرد:  اظهار  انسانی، 
اجاره ای متعلق به دیگران متکی نبوده است و در 
همه عرصه های با اتکا به روش هایی که متکی بر 

انقالب اسالمی است موفق ظاهر شده است.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه کار سخت سپاه 
در عرصه های جنگ نرم است، گفت: سپاه باید 
نقش الگوسازی برای جامعه و انقالب داشته باشد. 
در این زمینه پژوهشگران انقالبی اسالمی واقعی 

نقشی تأثیرگذار در این زمینه ایفا می کنند.
هیچ  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  جعفری  سردار 
و  مقاومت  جبهه  و  انقالب  از  دفاع  در  مشکلی 
حفاظت و حراست از انقالب اسالمی و سیاست 
خارجی که مبنای آن در سخنان رهبری مطرح 
می شود و مردم نیز در شعارهایشان تأیید می کنند 

وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم از پژوهشگران 
و پاسداران برتر در حوزه های مختلف سپاه تقدیر 
سپاه  کل  فرمانده  جانشین  سالمی  سردار  شد. 
به عنوان نظریه پرداز دفاعی برتر و سردار فدوی 
فرمانده نیروی دریایی سپاه  نیز به عنوان فرمانده 

نیروی حامی برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران نیز به 
عنوان سازمان برتر در این جشنواره معرفی شد و 
از سردار محمد کاظمی فرمانده این سازمان با اهدا 

لوحی تقدیر به عمل آمد.

ازجمله  ایران  با  ای 5+1  هسته  توافق  سرنوشت   
موضوعاتی است که بعد از حضور» دونالد ترامپ « 
به عنوان رئیس جمهوری آمریکا درکاخ سفید و نوع 
واکنش وی مورد توجه واقع شد، این در حالی بود که 
در همین مدت سران کشورهای مهم اروپایی تعهد و 

حمایت خود را از این توافق ابراز کردند.
ترامپ چهره ناشناخته دنیای سیاست ازهمان ابتدای 
کارزارانتخاباتی، توافق هسته ای با ایران )برجام( را » 
توافق بد « توصیف کرده ودر جدیدترین مصاحبه اش 
با فاکس نیوز نیز گفت که برجام از»بد ترین« توافق 

هایی است که تاکنون شاهد آن بوده است.
او درمصاحبه با دو نشریه »تایمز« انگلیس و »بیلد« 
آلمان نیز توافق هسته ای با ایران را »اشتباه« خواند 
وگفت: توافق هسته ای با ایران یکی از احمقانه ترین 

توافق هایی بوده که وی تاکنون دیده است.
هسته  توافق  کردن«  از»پاره  ترامپ  گرچه 
جمهوری  ریاست  از  قبل  دراظهاراتش  ای 
به»اشتباه«خواندن آن رسیده وتندروهای اطرافش 
خوردن  برهم  خیال  صهیونیستی  رژیم  ونیزسران 
برجام را در سر می پرورانند ، اما »رکس تیلرسون« 
گزینه پیشنهادی او برای تصدی وزارت امور خارجه در 
دیدگاهی متفاوت، از »مرور« و »مذاکره مجدد« این 
توافق سخن می گوید که ایران و اروپا مذاکره مجدد 

را رد کرده اند.
سران کشورهای مهم اروپا نیز برحفظ این توافق بین 
المللی تاکید دارند و آن را صرفا توافقی میان ایران 
و آمریکا نمی دانند. »ترزا ِمی« نخست وزیر انگلیس 
در گردهمایی زمستانی اعضای جمهوریخواه کنگره در 
شهر فیالدلفیای آمریکا از توافق هسته ای ایران )برجام( 

دفاع کرده است. 
خانم ِمی گرچه از کاهش نفود ایران در خاورمیانه و 
حمایت از متحدان منطقه ای می گوید، اما در عین 
حال »برجام« را برای امنیت منطقه حیاتی خوانده و 
افزوده است: »این توافق حاال باید خیلی به  دقت اجرا 
شود و بی مماشات تحت نظارت باشد و با هر گونه 

نقض توافق باید قاطعانه و به سرعت مواجه شد.« 

او در عین حال مدعی شده است: »توافق هسته ای با 
ایران، مناقشه  برانگیز بود ولی امکان دستیابی ایرانی ها 
به تسلیحات هسته ای را هم برای بیش از یک دهه 

از بین برد.« 
ایران تالش برای دستیابی به توانایی ساخت سالح 
هسته ای را اتهامی کامال بی اساس می داند و بر صلح 
آمیز بودن تمام جوانب برنامه هسته این کشور تاکید 
دارد.موضوعی که در گزارش های مختلف آژانس بین 
المللی انرژی اتمی نیز مبنی بر صلح آمیز بودن این 

برنامه تاکید شده است. 
امور خارجه  »فرانک والتر اشتاین مایر« وزیرسابق 
آلمان نیز ضمن هشدار به آمریکا در مورد لغو برجام، 
گفته است: لغو توافق هسته ای ایران اشتباه بسیار 

بزرگی خواهد بود.
به گزارش رویترز، اشتاین مایر که برای تصدی پست 
ریاست جمهوری، از سمت وزارت امور خارجه آلمان 
استعفا داد، افزوده است: آلمان اختالف های اساسی با 
ترامپ در موضوعات متفاوتی مثل لغو توافق هسته ای 

برجام دارد.
وی با تأکید بر اینکه لغو توافق برجام اشتباه بسیار 
بزرگی خواهد بود،  می گوید: این اقدام باعث آغاز جنگ 

در خاورمیانه می شود که در راستای منافع آمریکا و 
اسرائیل نیز نیست. اگر بار دیگر ایران برنامه هسته ای 
خود را از سر بگیرد، باعث افزایش نگرانی ها خواهد بود.
»مارتین شفر«سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز اعالم 
کرده است دولت این کشور برای حفظ توافق هسته 
ای با اعضای تیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 

منتخب آمریکا در ارتباط است. 
به گزارش اسپوتنیک، شفر گفته است دولت آلمان 
مذاکره درباره آینده توافق هسته ای را با مقام های 

جدید آمریکایی ادامه داده است.
»بوریس جانسون« وزیر امورخارجه انگلیس نیز گفته 
است: برجام باید از تهدید به پاره شدن که ترامپ می 
گوید، حفظ شود. برجام یک معامله دشوار و بحث 
انگیز است اما این توافق دارای محسنات بزرگی است 

و اجرای آن باید ادامه یابد.
شورای امنیت سازمان ملل نیز همزمان با سالگرد 
اجرای برجام، در نشستی به بررسی دومین گزارش 
قطعنامه  اجرای  درخصوص  ملل  سازمان  دبیرکل 
2231 برجام پرداخت و اعالم کرد: از زمان اجرای 
برجام، آژانس بین المللی انرژی هسته ای پنج گزارش 
منتشر کرده که در این اسناد تداوم پایبندی و عمل 

ایران به تعهدات خود در خصوص )برنامه( هسته ای 
ثبت شده است.

»جفری فلتمن« معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل 
گفته است: ضرورت دارد همه کشورهای طرف برجام 
بصورت برابر، از این توافق بهره مند شوند و با حسن 
نیت آن را ادامه دهند. جامعه جهانی باید در بلند مدت 
در اجرای برجام مشارکت داشته باشد. این امر می 
تواند به امید ملت ایران در پیوستن به اقتصاد جهانی و 
رسیدن به نتیجه مطلوب درباره پرونده هسته ای ایران 

در شورای امنیت کمک کند.
گروه بین المللی بحران نیز به نقل از یک مقام ایرانی 
اعالم کرده است: برجام تقریبا سالم و به قوت خود 
باقی است، اما اطمینان ایران به تعامل با آمریکا در 

حال افول است.
»فدریکا موگرینی«مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و نماینده این اتحادیه و گروه 1+5 در مذاکرات 
هسته ای نیز گفته است: یک سال پس از اجرای 
برجام شاهد اجرای تعهدات ایران وعزم قوی جامعه 
بین المللی و اتحادیه اروپا برای اجرای تعهدات متقابل 

خود در قبال توافق با ایران بوده ایم.
وی تصریح کرده است:اکنون شاهد افزایش تبادالت 
اقتصادی و تجاری در روابط ایران و اتحادیه اروپا بوده 
ایم که بسیار مهم و قابل توجه است. ما اولین جلسه 
شورای امور خارجی را در سال جدید با این دیدگاه 
آغاز می کنیم که دیپلماسی نتیجه می دهد و اتحادیه 
اروپا به کار کردن خود برای احترام به این توافق بسیار 
مهم و اجرای آن که برای امنیت ما بسیار مهم است، 

ادامه خواهد داد.
در  نیز  فرانسه  جمهوری  رئیس  اوالند‹  ›فرانسوا 
تماس تلفنی با ›دونالد ترامپ‹ همتای امریکایی اش 
بر ضرورت احترام به توافق هسته ای با ایران تاکید 

کرده است.
اوالند دراین تماس تلفنی با ترامپ که اولین گفت 
وگوی آنها از زمان روی کار آمدن ترامپ محسوب 
می شد، بر لزوم پایبندی به توافق هسته ای ایران و 

گروه 1+5 تاکید کرد. 

فرمانده کل سپاه :

باید از حرکت رو به جلوی انقالب محافظت کنیم

دفاع اروپا از توافق هسته ای با ایران در برابر ترامپ

عدم  بشر  برای  ها  نادانی  بزرگترین 
امام علی )ع(شناخت خود است.

جلسه  نخستین   ، جمهور  رییس  حکم  پیرو 
هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان 

پالسکو برگزار شد.
 این نشست دیروز، در نهاد ریاست جمهوری با 
حضور  اعضای این هیأت، وزرا و مسئوالن ذیربط 

برگزار شد. 
 رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه 
و  ابعاد  علیرغم  پالسکو  ساختمان  حادثه 
خسارتهای تلخ؛  صحنه  جانفشانی آتش نشانان 
ایثارگر، همگرایی و همکاری دستگاه ها و نهادها 
برای خدمت و نیز جلوه  همدلی  مردم شد؛ بر 
لزوم عملکرد مستقل، علمی و آزادانه هیات ویژه 
و همکاری همه دستگاه ها و  نهادها در این  زمینه 

تاکید کرد. 
جمهوری  رییس  دستور  با  گفت:  نهاوندیان، 
این هیات شامل ترکیبی علمی، غیر دولتی و 
  غیرسیاسی است که چهره های برجسته تخصص 
های مختلف و نهادهای مدنی و مهندسی در آن 
حضور   دارند تا با هدف حفظ و ارتقای سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی فرایند حادثه را بررسی 

و به ملت   گزارش دهد. 

وی اغراض سیاسی و جناحی را آفتی بزرگ در 
مسایل کالن و ملی با جامعه   دانست و تاکید کرد: 
هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان 
پالسکو، هرگز بدنبال مقصر سازی   نبوده بلکه از 
مهم ترین اهداف آن، ارایه راه حل و اصالحات 
ساختاری و مدیریتی برای عدم تکرار  حوادث 

  مشابه در آینده است. 
نهاوندیان افزود: آگاهانه تصمیم گرفته شد تا هیچ 
دستگاه خاصی متولی این هیات نباشد تا هیأت 
با   استفاده از جایگاه ویژه انتصاب از سوی رییس 
جمهور و با استقالل و آزادی نظر، وظیفه ملی 

خود را  انجام  دهد اما همکاری همه قوا، دستگاه ها 
و نهادها امری ضروری برای تحقق ماموریت ملی 

این هیات  است. 
رییس دفتر رییس جمهور ابراز امیدواری کرد 
که این هیات هر چه سریعتر گزارشی جامع، 
تخصصی  و  علمی از حادثه ارائه دهد تا ضمن 
التیام روحی جامعه، زمینه ساز اصالحات احتمالی 
الزم در قوانین،  رویه  ها و ساختارهای مدیریتی با 

هدف عدم وقوع چنین حوادثی شود. 
عبدالرضا رحمانی  آقایان دکتر  این جلسه  در 
فضلی وزیر کشور، دکتر عباس آخوندی وزیر 

والمسلمین  االسالم  و  شهرسازی،   حجت  راه 
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، دکتر 
رفاه   اجتماعی،  و  کار  وزیر  تعاون،  ربیعی  علی 
دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، مهندس 
 ، بنیاد  مستضعفان  محمد سعیدی کیا رییس 
 دکتر عباس جعفری  دولت آبادی دادستان تهران 
و اعضای هیات ویژه گزارش ملی بررسی  حادثه 
ساختمان  پالسکو ضمن ارائه  توضیحاتی درباره 
علل و عوامل وقوع حوادث مشابه و ضرورتهای 
 مدیریت بهینه بحران،  بر استقالل هیات ویژه 
گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پالسکو  و 
همکاری  همه جانبه همه بخش ها  با این هیات 

در این امر خطیر ملی، تاکید کردند. 
دکتر محمدتقی احمدی رییس و دیگر اعضای 
هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان 
با  اعالم کردند که  این جلسه  نیز   در  پالسکو 
و  جامع  تخصصی،  علمی،  مستقل،  رویکرد 
مساله شناسی همراه با   راه حل های مدیریتی به 
بررسی حادثه و گزارش آن خواهند پرداخت و از 
نظرات کارشناسان و   صاحب نظران در حوزه های 

تخصصی بهره خواهند گرفت. 

با حضور وزیران در نهاد ریاست جمهوری

هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پالسکو تشکیل جلسه داد
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واکنش »ظریف« به فرمان نژادپرستانه رییس جمهور آمریکا
وزیر امور خارجه کشورمان در توییتی، به دستور اخیر رییس جمهور جدید 

آمریکا واکنش نشان داد.
ظریف در توییتر خود با انتشار لینک بیانیه وزارت امور خارجه در ارتباط 
با تصمیم دولت ایاالت متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان 

به آمریکا نوشت:
* این اقدام بی اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکا در مورد دوستی با 

مردم ایران در عین اختالف با دولت ایران را آشکار کرد.
* اقدام آمریکا در ممنوعیت ورود اتباع کشورهای مسلمان در تاریخ 

به عنوان هدیه ای بزرگ به افراطیون ثبت خواهد شد.
* ما ضمن احترام به آمریکایی ها و جدا کردن حساب آنها از سیاست های 
خصمانه دولت این کشور، اقدامات متقابل را برای حمایت از شهروندان مان 

به عمل می آوریم
* برخالف آمریکا، با آغوش باز از همه آنهایی که روادید معتبر دارند 

استقبال می کنیم.

سپاه باید الگوسازی کند
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران با تأکید بر لزوم توجه به مسائل 
علمی و ایجاد قدرت علمی در این مجموعه، اظهار کرد: سپاه باید از قدرت 
علمی و دانش الزم برخوردار باشد تا عالوه بر دستیابی به اهداف خود 

بتواند الگو نیز ارائه دهد.
سردار جمال الدین آبرومند، معاون هماهنگ کننده سپاه در جشنواره 
سراسری امام علی )ع( سپاه با تأکید بر اینکه به دلیل تنوع مأموریت های 
پیش روی سپاه باید از دانش روز بهره ببریم، اظهار کرد: یکی از وظایف 
سپاه پاسداران مراقبت از انقالب اسالمی در مقابل خطرات و دیگری کمک 

به انقالب اسالمی در حرکت به سمت جلو است.
وی اظهار کرد: الزمه پیشبرد انقالب اسالمی تحقق مطالبه مقام معظم 

رهبری مبنی بر پیشرونده بودن سپاه است.
معاون هماهنگ کننده سپاه تعریف مطلوب آرمان های انقالب، شناخت 
وضع موجود، پیش بینی آینده پیش رو و چگونگی ساختن آینده را از 
جمله اقدامات پیش روی سپاه جهت تحقق پیش روندگی این مجموعه 

عنوان کرد.
آبرومند داشتن قدرت علمی را الزمه تحقق پیش روندگی سپاه عنوان 
و خاطرنشان کرد: الزمه شناخت وضع موجود و احصای آرمان های و 

همچنین پیش بینی آینده و ساختن آن انجام کار علمی است.
معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان اینکه علم بما هو علم موردنظر سپاه 
پاسداران است، اظهار کرد: هر آنچه که امروز به هر دلیلی علم نامیده 
می شود مورد نظر سپاه نیست، بلکه دستیابی به علم به معنای واقعی آن 
مورد نظر ماست. مقدمه برخورداری از چنین قدرت علمی دانش بنیان 

شدن مجموعه سپاه است.
معاون هماهنگ کننده سپاه در ادامه به اهداف مورد نظر سپاه جهت 
تحول این مجموعه اشاره کرد و گفت:  در یکی از اهداف تحول سپاه آمده 
است که این مجموعه باید از قدرت علمی و دانش الزم برخوردار باشد تا 

بتواند عالوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر خود الگو نیز ارائه دهد.
وی تأکید کرد: مجموعه دانش و پژوهش سپاه پاسداران باید تبدیل به 
نهادی دانش بنیان شود چرا که سپاه هر روز با مأموریت های جدیدی 
مواجه است و به همین دلیل باید قدرت سازماندهی، انعطاف پذیری و 
چگونگی عبور از مشکالت وجود داشته باشد. لذا کسانی می توانند چنین 

کاری کنند که از علوم دانش بنیان برخوردار باشند.
آبرومند در پایان ایجاد هوشمندی تفکر و یادگیری در آحاد پاسداران را به 
عنوان رویکردی اصلی در دانش بنیان شدن سپاه عنوان و خاطرنشان کرد: 
تقویت اندیشه ورزی در سپاه، فعال کردن پژوهش در سپاه و همچنین 
تبدیل دانش ضمنی و تجربی به دانش صریح از جمله موضوعاتی است 

که خانواده دانش و پژوهش سپاه باید به آن توجه و تأکید داشته باشند.

افشاگری البرادعی درباره پشت پرده سرکوب اخوان
محمد البرادعی به صورت ضمنی از »عدم آگاهی اش از اقدامات ارتش 
مصر در بازداشت محمد مرسی« و همچنین متفرق کردن تحصن حامیان 
او می گوید در آن هنگام  اینکه »فریب خورده« گالیه کرد.  مرسی و 

مذاکراتی برای حل مشکل در جریان بود.
محمد البرادعی، معاون رئیس جمهور موقت مصر و رئیس پیشین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه تلوزیونی العربی که از لندن 
پخش می شود، گفت: نمی دانستم که محمد مرسی بازداشت شده است. 
فقط پس از اینکه به نشست سوم ژوئیه رفتم، متوجه بازداشت وی شدم.  
زمانی که در مورد وضعیت وی پرسیدیم، به ما گفته شد که وی برای 
حفظ جانش در مقابل میلیون ها تن فرد خشمگین در خیابان ها بازداشت 
شده است. بازداشت وی مساله ای غافلگیرکننده بود. هدف من در آن 

هنگام این بود که مانع از کشتار داخلی شوم.
البرادعی که دریافت جایزه صلح نوبل 2005 را نیز در کارنامه دارد گفت: 
زمانی که جبهه نجات تشکیل شد، ما خواهان عزل مرسی نشدیم. من 
با »تمامی گروه ها« امکان رفتن مرسی به یک کشور عربی یا اسالمی را 
بررسی کردم و تماسی با جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا داشتم تا با 
یک کشور عربی حوزه خلیج فارس جهت پذیرش مرسی در دوره انتقالی 
شش ماهه وساطت کند. من تالش کردم که با مرسی با احترام تعامل 
داشته باشم و کرامت وی حفظ شود و او بازداشت نگردد یا مسائل دیگر 

در مورد او رخ ندهد.
او با محکوم کردن رخدادهایی که پس از آن رخ داد و با بیان اینکه با صدور 
دستور بازداشت مرسی بسیار غافلگیر شده، به صورت ضمنی جریان های 
نظامی قدرتمند و پشت پرده مصر و به اصطالح »دولت عمیق« را به وارد 

کردن مصر به بحران پس از برکناری مرسی متهم کرد.
البرادعی اظهار کرد که طرحی برای مذاکره با اخوان المسلمین تدوین 
شد که شامل اتحادیه اروپا، وزیر خارجه آمریکا، وزرای خارجه امارات و 

قطر می شد.
این دیپلمات و سیاستمدار سرشناس مصری تصریح کرد: به صورت 
ناگهانی و در هنگامی که به دنبال خروج امن مرسی بودیم، متوجه شدیم 
که وی در حال محاکمه است و چندین اتهام علیه او مطرح شده است. 
همچنین تحصن ها متفرق شد و این در حالی بود که ما به مذاکرات برای 
یافتن راه حل مسالمت آمیز مشغول بودیم و روزنامه االهرام مقاله ای با این 

عنوان نوشت که تمامی مذاکرات راه حل سیاسی پایان یافت.
البرادعی مرحله قبل از عزل مرسی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفت 
که مرسی پیشنهادهای ارائه شده برای اصالح کابینه را نپذیرفت. جوانان 
و گروه های مدنی معتقد بودند که مرسی یا احمد شفیق )سیاستمدار و 
نظامی مصری که در انتخابات در رقابت با مرسی شکست خورد( افرادی 
نیستند که بتوانند نماینده آنها باشند به همین دلیل بسیاری انتخابات 

سال 2012 را تحریم کردند.
وی در پاسخ به اتهام هایی مبنی بر اینکه او با مخالفتش در پذیرش 
منصب هایی در دوره مرسی باعث وقوع بحران شد، گفت: هیچ منصبی از 

سوی اخوان المسلمین به من پیشنهاد نشد.
نوامبر  در  اساسی  قانون  بیانیه  صدور  از  قبل  کرد:  اظهار  البرادعی 
2012، من با مرسی دیدار کردم و سه درخواست را با او مطرح کردم 
که عبارت بودند از اینکه وضعیت تنش در جامعه پایان یابد و وی با 
سایر گروه های مردم به عنوان رئیس جمهوری منتخب ارتباط برقرار 
کند. دوم اینکه صحبت پیرامون قانون اساسی را به تعویق بیاندازد و 
سوم اینکه بر بحران اقتصادی تمرکز کند و در این امر با کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس ارتباط برقرار کند چراکه آنها پس از برکناری 
حسنی مبارک کمک به مصر را متوقف کرده بودند و این کشورها از 
انتقال اسالم سیاسی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هراس 
داشتند. من از مرسی خواستم که به این کشورها اطمینان دهد که 
ایدئولوژی سیاسی را صادر نمی کند تا آنها مجددا کمک هایی را ارائه 
دهند و کشور روی پاهای خودش بایستد. پس از این دیدار، مستقیما 
»بیانیه قانون اساسی« صادر شد و این بدین معنی بود که این گروه 

می خواست به تنهایی کار کند.

وزیر کشور و شهردار تهران چهارشنبه
 در مجلس

رئیس کمیسیون عمران از حضور عبدالرضا رحمانی 
فضلی و محمدباقر قالیباف، وزیر کشور و شهردار 
تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و 
قرائت گزارش کمیسیون عمران از حادثه پالسکو 

در این جلسه خبر داد.
محمدرضا رضایی در جمع خبرنگاران پارلمانی دلیل 
حضور نیافتن قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس 
را برگزاری مراسم تشییع جنازه شهدای آتش نشان 
حادثه پالسکو و برنامه ریزی های شهرداری تهران 

برای این مسأله دانست.
به  اشاره  با  مجلس  در  جهرم  مردم  نماینده 
گزارش کمیسیون عمران از حادثه پالسکو، گفت: 
دستگاه های خاطی، سهم هر یک از دستگاه ها در 
پیشنهادات  و  قانون  نقایص  بروز حادثه پالسکو، 
کمیسیون برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه 

از جمله محورهای مهم گزارشمان است.
رضایی همچنین از در دستور قرار داشتن تقاضای 
از  تفحص  و  تحقیق  برای  نمایندگان  از  جمعی 
شهرداری تهران خبر داد و افزود: این تقاضا نیز 
تهران  شهردار  حضور  با  جاری  هفته  سه شنبه 
دفاعیات  و  توضیحات  آخرین  و  می شود  بررسی 
قالیباف استماع شده و نظر نهایی کمیسیون مبنی 
بر رد یا تصویب تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 

به هیأت رئیسه مجلس اعالم می شود.

شروط ایران برای مذاکره با عربستان 
فرهنگی مجلس شورای  رئیس کمیسیون  نائب 
اسالمی ضمن تشریح شروط ایران برای مذاکره با 
عربستان برای حضور در مناسک حج تاکید کرد: 
دراین  شرایطی  هر  تحت  و  قیمتی  هر  به  نباید 

خصوص مذاکره کرد.
هیات  مذاکرات  در خصوص  پور  جعفر  جمشید 
ایرانی با عربستان برای حضور ایرانیان در حج سال 
آینده گفت: جمهوری اسالمی و مسلمانان عالقه 
مند به حضور در مراسم حج هستند و باید برای 

حضور حجاج در مراسم امسال تالش شود.
نماینده مردم الرستان در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: نباید به هر قیمتی و تحت هر شرایطی 
مذاکرات برای حضور ایرانیان در حج امسال انجام 
شود. عربستان باید در خصوص فاجعه منا و کشتار 
چندین هزار زائر در حج، هتک حرمت 2 زائر ایرانی 

و حادثه جرثقیل پاسخگو باشد.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد 
از تبرئه عامالن سقوط جرثقیل در دادگاهی در 
عربستان اظهار داشت: هیات ایرانی نباید به راحتی 
از کنار این موضوعات بگذرد و بدون حل و فصل این 
مسائل مهم وارد مذاکره در خصوص حضور ایرانیان 
در مراسم حج شود. جعفرپور تصریح کرد: دولت 
عربستان باید تضمین بدهد که این حوادث تکرار 
نخواهد شد و آزادی عمل های نسبی حجاج ایرانی 
دعای  و  از مشرکان  برائت  مراسم  برگزاری  برای 
کمیل سلب نمی شود. وی تاکید کرد: این آزادی 
عمل های نسبی نباید به مذاکره گذاشته شده و 
هیات ایرانی از آن کوتاه آمده و محدودیت های 
جدید را قبول کند.  نائب رئیس کمیسیون فرهنگی 
ایران و عربستان در  مجلس ادامه داد: مشکالت 

منطقه نیز باید در میدان حل شود.

هشدار اوالند به ترامپ درخصوص 
پایبندی به برجام

دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعالم کرد: فرانسوا 
اوالند در تماس تلفنی با رییس جمهور آمریکا درباره 

پایبندی به توافق هسته ای هشدار داده است.
دفتر فرانسوا اوالند رییس جمهور فرانسه اعالم کرد: 
اوالند در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا که اولین گفت وگوی آنها از زمان 
روی کار آمدن ترامپ محسوب می شود، بر لزوم 
پایبندی به توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 تاکید 

کرده است.
اوالند  تی وی،  پرس  شبکه  گزارش  اساس  بر 
همچنین در این گفت وگو ادامه تعهد فرانسه به ناتو 

و سازمان ملل را مورد تاکید قرار داده است.
انتخاباتی اش  رقابت های  ترامپ در جریان  دونالد 
مشترک)برجام(  اقدام  جامع  برنامه  بود  گفته 
کرد.  خواهد  پاره  را  آن  و  است  احمقانه  توافقی 
پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری 
نگرانی هایی درباره ادامه اجرای این توافق به وجود 
آمده است. مقامات پیشین آمریکا در واکنش به این 
اظهارات ترامپ تاکید کرده اند که برجام یک توافق 
دوجانبه میان تهران و واشنگتن نیست، بلکه توافقی 
چندجانبه است که از سوی شورای امنیت سازمان 

ملل نیز مورد تایید قرار گرفت.

تظاهرات بحرینی ها در حمایت از مرجعیت
برگزاری  خواستار  ای  بیانیه  در  بحرین  علمای 
»تظاهرات کفن پوشان« در مناطق مختلف بحرین 

با شعار »باید از دین و عزتمان دفاع کنیم« شدند
هزاران بحرینی با تجمع در اطراف منزل شیخ آیت 
اهلل عیسی قاسم در منطقه الدراز حمایت خود را از 

مرجعیت اعالم کردند.
برگزاری  خواستار  ای  بیانیه  در  بحرین  علمای 
»تظاهرات کفن پوشان«  در مناطق مختلف بحرین 
با شعار »باید از دین و عزتمان دفاع کنیم« شدند. 
این تظاهرات در واکنش به حمله به شیخ عیسی 
قاسم، مرجع دینی بحرینی در شب جلسه محاکمه 
جدید وی به اتهام »پولشویی و تحریک علیه آشتی 
ملی« که ماه گذشته به تعویق افتاد، برگزار شد . این 
درخواست اولین واکنش به حمله نیروهای امنیتی 
»الفداء«  میدان  در  کنندگان  تحصن  به  بحرین 
حوالی منزل شیخ عیسی قاسم در بامداد دو روز 
پیش، در شهر الدراز واقع در شمال غربی بحرین 
است.  منابع بلندپایه مخالف با بیان چند احتمال، 
آغاز  زمان  از  بحرین  »کشور  کردند:  خاطرنشان 
حرکت صلح آمیز از سال 2011، در خطرناکترین 
مرحله سیاسی امنیتی خود قرار گرفته است.« این 
منابع در گفتگو با »االخبار« اشاره کردند: »نظام 
بحرین با تجاوز از خطوط قرمز، از اهداف خود پرده 
این  اجازه  هرگز  مخالف  نیروهای  ولی  برداشت، 

مسئله را نمی دهند.«

خبرخبر

از  انتقاد  اسالمی ضمن  رئیس مجلس شورای 
در  ایران  بودن  راسخ  بر  آمریکا،  سیاست های 

مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
از  پیش  نطق  در  سخنانی  در  الریجانی  علی 
دستور خود در آغاز جلسه علنی دیروز مجلس، 
گفت: ایران کشوری امن و متکی بر خود است 
و بر خالف روش نااهالنه آمریکا زمینه مراودات 
را بین ملل به خوبی فراهم می کند  اجتماعی 
همزیستی  از  اسالمی  ارزش های  براساس  و 
گوناگون  عقاید  با  ملل  همه  مسالمت آمیز 
نیز  تروریسم  با  مبارزه  در  و  می کند  حمایت 
برخی  کودکانه  بازی های  دچار  و  است  راسخ 

کشورها نمی شود.
رئیس مجلس به حادثه پالسکو نیز اشاره کرد 
و گفت: در روزهای گذشته حادثه فرو ریختن 
ساختمان پالسکو وجدان جامعه را جریحه دار 
کرد. کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
به موضوع  اولیه مأموریت رسیدگی  از ساعات 
را بر عهده گرفته و رسیدگی های خوبی انجام 
ابعاد مختلف و در  داد که گزارش آن باید در 
ارائه  را  روشنی  نظر  حادثه  این  وقوع  چرایی 
از  جلوگیری  برای  راهکارهایی  همچنین  کند. 

حوادث اینچنینی در آن مطرح شود.
به گزارش ایسنا، الریجانی همچنین با انتقاد از 

دولت آمریکا در لغو صدور ویزای اتباع ایرانی، 
در  سخافت  آمریکا،  دولت  اقدام  این  گفت: 
بینش و رفتار آنها را بیشتر نشان می دهد. البته 
این حادثه از طرفی هراس این دولت را ظاهر 
کرد که از سایه خود هم می ترسد و هم روحیه 
ظواهر  پشت  که  را  آنها  نژادپرستانه  خشن 
بشر  حقوق  و  خواهی  دموکراسی  عوام فریبانه 

پنهان شده است.
که  کشوری  صورت  این  غیر  در  داد:  ادامه  او 

دلهره  با  باشد  برخوردار  امنیتی  قدرت  از 
را  تصمیماتی  چنین  هراس  و  اضطراب  و 
نمی گیرد به ویژه ذکر نام ایران در این رابطه 
آن هم به بهانه اقدامات تروریستی به شوخی 

شباهت بیشتری دارد.
نیست  پوشیده  کسی  بر  افزود:  الریجانی 
در  تروریست ها  مقابل  در  یک تنه  ایران  که 
برخی  بعدها  و  ایستاد  گذشته  سال های 
در  هم  آن  پیوستند.  جریان  این  به  کشورها 

آمریکایی  مسئوالن  که  تروریست هایی  مقابل 
ریاست جمهوری  کاندیداهای  از  ویژه یکی  به 
اخیر آمریکا که قباًل وزیر امور خارجه آن کشور 
بود با صراحت اعالم کرد ما داعش را به وجود 
پدیده  دچار  امروز  آمریکا  دولت  لذا  آورده ایم. 
هراس از خود و سوء تفاهم با خود شده است.

علیدوستی  ترانه  اقدام  به  اشاره  با  الریجانی 
مبنی بر شرکت نکردن در مراسم اسکار، گفت: 
موضع هنرمند گرامی ما در تحریم حضور در 
جشنواره هنری آمریکا نمونه ای از غیرت ملی 
ملت ایران است. دولت آمریکا باید از این نمونه 
و  بزرگ  ملت  یک  مقابل  در  که  بگیرد  درس 
ریشه دار و متمدن قرار دارد و اینگونه اقدامات 
را  آنها  قدرت  آنکه  از  بیش  نارس  و  عجوالنه 
نشان دهد هراس و ضعف آنها را هویدا می کند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبت های 
بلوچستان  و  سیستان  سیل  با  رابطه  در  خود 
متذکر شد: الزم است دولت و مجلس در اسرع 
وقت کمک های الزم را به آسیب دیدگان انجام 
دهند. نمایندگان استان سیستان و بلوچستان 
کمیسیون  و  هستند  موضوعات  این  پیگیر 
حصول  تا  نیز  شوراها  کمیسیون  و  عمران 
نتیجه تالش کرده و نتیجه نهایی را به مجلس 

گزارش دهند.

الریجانی: در مبارزه با تروریسم راسخیم 
لغو صدور ویزا برای ایرانیان سخافت آمریکا را نشان می دهد 

معاون اول قوه قضاییه: در شرایط حاضر باید 
مراقب نفوذی های خودی باشیم.

غالمحسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
بررسی  اژه ای در نشست تخصصی  محسنی 
سیاسی  اقتصاد  عرصه  در  نفوذ  حقوقی  ابعاد 
افزود: نبرد حق و باطل همیشه بوده و هست 

و باطل همیشه با حق در ستیز است.
باالترین  دانیم که  امروز همه می  وی گفت: 
برحق  نظام  با  اعظم  شیطان  و  طاغوت 
ایران به صورت جدی سر  جمهوری اسالمی 
ستیز دارد و اگر کسی نبیند کور نیست بلکه 

نمی خواهد ببیند.
امریکا  امروز  کرد:  تصریح  ای  اژه  محسنی 
جمهوری  نطام  سرسخت  دشمن  انگلیس  و 

اسالمی ایران است.
وی گفت: اقدام جنگ سخت در طول سالهای 
و  ترورها  و  داخلی  جنگ  به  اقدام  طوالنی، 
امروز تحریم ها و هرگز دست بردار نخواهند 

بود و هدف چیزی جز نابودی حق نیست.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به جایگاه نظام 
جمهوری اسالمی افزود: این پرچمی که  در 
ایران برافراشته شده، حرف جدیدی را عرضه 
کرده که شعارهای حقوق بشری دشمنان را 

بی رنگ کرده است.
دارند  عقیده  دشمنان  کرد:  تاکید  وی 
ایران  دهه،   4 این  طول  در  که  همانطوری 
از جهان  دلها را جذب کرده و توجه بخشی 
را به خود جلب کرده باید مقابل این حرکت 

گرفته شود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه استراتژی 
گفت:  دارد  تفاوت  جنگی  هر  در  دشمن 
دشمن در جنگ سخت و نرم نفوذ وجود دارد 
اما مهم این است که نفوذ از کدام ناحیه و با 
چه اهدافی انجام می شود؟ انگلیس و امریکا 
برای نفوذ به کشورمان تالش می کنند  و این 
تالش در زمان جنگ سخت، جنگ نرم و یا 

ترکیبی بارها دیده شده است.
عامل  عنوان  به  را  کسی  چه  اما  گفت:  وی 
نفوذی انتخاب می کنند؟ یک تبعه خودشان 
یا یک نیرو از داخل کشورمان؟ از چه شیوه 
ای استفاده می کند که مشخص نباشد؟ اگر 
تالش و روشنگری ما نباشد نفوذ اثر خواهد 

داشت.
را  نفوذ  عامل  اول  افزود:  ای  اژه  محسنی 
بشناسیم، دوم شگردها را کشف کنیم. شاید 
زمانی عامل نفوذی عمروعاص باشد که امروز 

تاثیر  چگونه  عمروعاص  اما  داریم.  حتما  هم 
اما  کند؟  می  اجرا  را  مسایل  و  گذارد  می 
های  در جنگ  و  داریم  هم  ناپیدا  نفوذی  ما 
و  استفاده  خودشان  عوامل  از  عمدتا  سخت 
سعی می کنند نقاط آسیب پذیر را پیدا و به 

اتاق فرمان جنگ سخت اطالع بدهند.
به  نیاز  عمدتا  نرم  جنگ  در  اما  گفت:  وی 
دادن اطالعات دارد نه اطالعات گرفتن؛ بلکه 
باید فرمان بگیرد از اتاق اصلی و آن منویات 
را با زبان قابل پذیرش در نقطه هدف بیان و 
ترویج کند. اما چه کسی می تواند این نقش 
و  ما  از جنس  باشد  باید  فردی  کند؟  ایفا  را 
بگیرد  قرار  جایگاهی  در  بتواند  که  خودمان 
که منویاتش را با قلمی ارائه کند که مخاطب 

داشته باشد.
با  انگلیسی  یک  اگر  گفت:  ای  اژه  محسنی 
پذیرد  نمی  کسی  بزند  حرف  انگلیسی  زبان 
اما باید از نیرویی استفاده شود که در مجامع 
و  ادبیات  با  و  باشد  ما حضور داشته  مختلف 

ضرب المثل های خودمان صحبت کند.
هستیم  نرم  جنگ  مرحله  در  ما  افزود:  وی 
ها  نفوذی  و  خناسان  وسوسه  مراقب  باید  و 
کرد:  تصریح  قضا  اول دستگاه  معاون  باشیم. 
برخی با نفوذ به دستگاه های حکومای حتی 
با عنوان مسئول دفتر بارها افکار منفی را به 

مسئوالن تزریق می کنند.
محسنی اژه ای ادامه داد: نفوذی که در جنگ 

دادن  به  نیازی  شود  می  انجام  پنهان  و  نرم 
اطالعات ندارد بلکه اخباری را تولید می کند 
جریان  و  افتراق  تشویش،  درگیر  جامعه  که 

دو قطبی شود.
وی تصریح کرد: یکی از کارهای اصلی نفوذی 
مشغول  خودمان  به  را  ما  که  است  این  ها 
کنند که از مسایل اصلی غافل شویم و برای 
مختلف  های  پرونده  هرازگاهی  مساله  این 

اقتصادی و ...را مطرح می کنند.
محسنی ازه ای تاکید کرد: خطر این نفوذ از 
آنکه می آید اطالعات جمع آوری کند بیشتر 
است چون فرد نفوذی در کنار رییس است و 
در همه ابعاد امنیت دارد و اینجاست که کار 

امنیت و قضایی دشوارتر می شود.
را  نفوذ  این  چهره  بتوانیم  باید  افزود:  وی 
و  ها  خالء  از  خودی  نفوذی  کنیم،  مشخص 
رخنه ها استفاده می کند و حتی از گزینش 
و سعی می  عبور می کند  راحتی  به  ها هم 
کند چهره خودش را تا حد ممکن با موقعیت 

و محل کارش تطبیق بدهد.
نفوذی  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  اول  معاون 
مهم  وظیفه  و  کند  می  منطبق  را  خودش 
ما این است که رخنه هایی که ممکن است 
نفوذی ها از آن استفاده کنند شناسایی شود. 
وی افزود: رخنه های بیشماری در اثر طمع 
رخنه  این  مراقب  باید  که  شود   می  ایجاد 
بی  ها  از مسایل گاهی وقت  یکی  باشیم.  ها 

اطالعی و کم اطالعی افراد است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه یکی از مشکالت 
ما فرزندان مسئوالن هستند که به خیلی از 
به  گاهی  کرد:  تصریح  ندارند  توجه  مسایل 
مسیر  شهوت  حتی  یا  و  طمع  جهل،  خاطر 
زندگی انها عوض می شود و ضربات زیادی به 
نظام وارد می شود و این منفذها را بشناسیم. 
بشناسیم.  را  ها  خالء  و  ببندیم  را  نفوذ  راه 
وی گفت: بررسی کنیم و ببینیم چه کسانی 
انها  به خاطر شهوت گرفتار شدند و خانواده 
انها  خانوادگی  حیثیت  به  و  خوردند  صدمه 

لطمه وارد شد.
بودند  افرادی  افزود:  اول دستگاه قضا  معاون 
که در زمان جنگ چه خیانت ها نکردند، مثال 
فردی پزشک غیرمسلمان بود که تالش کرد 
به جبهه برسد و البته از شرایط موجود این 
جبهه برای جلب اعتماد استفاده کرد و سالها 
ان دستگیر  درباره  که  بود  اقدامی کرده  بعد 
جاسوس  شدیم  متوجه  بعدها  اما  بود  شده 

بوده است.
های  نفوذی  با  برخورد  شیوه  درباره  وی 
قرآن  ببینیم  باید  اول  کرد:  تصریح  خودی 
درباره برخورد با این نفوذ چه نسخه ای دارد 
به  تبدیل  را  نسخه  این  توانیم  می  چطور  و 

قانون کنیم.
درباره  قران  ببینیم  گفت:  ای  اژه  محسنی 
منافقین  ببینیم  تا  گوید  می  چه  منافقین 
چهره  از  یکی  هستند؟  کسانی  چه  ما  زمان 
درباره رسول  برخی  این است که  نفاق  های 
خدا صحبت می کنند و خودشان نقطه مقابل 
اینکه  دیگر  نکته  و  ایستند  می  اهلل  رسول 

شیطان را از منظر قران بشناسیم.
مذاکرات  روند  در  جاسوسی  به  اشاره  با  وی 
هسته ای افزود: فردی بود که راهنمایی می 
کرد به طرف مقابل که اگر می خواهند پیروز 
طرف  کنند،  استفاده  نقاطی  چه  از  شوند 
اتهام  پرونده،  در  گفتم  بنده  و  شد  دستگیر 
ارائه  بنویسید  بلکه  نکنید  تفهیم  جاسوسی 
اطالعات به بیگانه.چون بعدها برخی ادعا می 

کنند این عمل جاسوسی نیست.
محسنی اژه ای گفت: هنوز برخی به راحتی 
از کنار فتنه بزرگ سال 88 به راحتی عبور 
می کنند و باالترین گناه و جرم را کم و ناچیز 

تلقی می کنند.
معاون اول قوه قصاییه تاکید کرد: نظام با این 

افراد با سعه صدر برخورد کرد.

معاون اول قوه قضاییه: 

مراقب جریان نفوذ خودی ها باشیم

برای  ها  استان   عالی  هیات  اعضای 
انتخابات  اجرای  روند  بر  نظارت 
در  اسالمی  شوراهای  دوره  پنجمین 

کشور انتخاب شدند.
انتخابات  بر  نظارت  عالی  هیات 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
از  نفر  سه  از  متشکل  استان  هر  در 
نمایندگان آن استان است که توسط 
مجمع نمایندگان استان انتخاب و با 
نظارت  مرکزی  هیات  رییس  حکم 
کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  بر 

منصوب می  شوند. 
هیات عالی نظارت استان و هیات های 
در  بخش  و  شهرستان  نظارت 
کیفیت  بر  خود  انتخابیه  حوزه های 
انتخابات نظارت کامل خواهند داشت 
یا  جریان  سوء  که  موردی  هر  در  و 
به  را  آن  کنند  مشاهده  تخلفی 
آنان  و  اعالم  فرمانداران  و  بخشداران 
موظفند بنا به نظر هیات های مذکور 
نواقص  رفع  در  انتخابات  قانون  طبق 

اقدام کنند.
ریاست  دوره  دوازدهمین  انتخابات 
شوراهای  دوره  پنجمین  جمهوری، 
نخستین  و  روستا  و  شهر  اسالمی 
مجلس  دوره  دهمین  ای  دوره  میان 
 29 جمعه  روز  در  اسالمی  شورای 
برگزار   1396 سال  ماه  اردیبهشت 

می شود.
تعیین  بندی  زمان  جدول  اساس  بر 
 شده داوطلبان شرکت در دوازدهمین 
می  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
به  ماه  فروردین   26 تا   22 از   توانند 
نویسی  نام  به  نسبت  روز  پنج  مدت 

اقدام کنند.
که  آن  از  پس  داوطلبان  همچنین 
صالحیت  شان از سوی شورای نگهبان 
تایید قرار گرفت می   بررسی و مورد 
به  ماه  اردیبهشت  تا 27  از 8  توانند 
مدت 20 روز به تبلیغات انتخاباتی و 

تشریح برنامه  های خود بپردازند.
در  شرکت  داوطلبان  از  نویسی  نام 
شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین 
 30 از  نیز  روستا  و  شهر  اسالمی 
اسفندماه سال جاری آغاز و تا ششم 
خواهد  ادامه   1396 فروردین  ماه 
داشت. هرچند براساس مصوبه هیات 
مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا قرار است زمان 
سال  اسفندماه   23 به  نویسی  نام 
جاری تغییر یابد که البته این تغییر 

نیازمند مصوبه مجلس است.

دوره  پنجمین  نهایی  نامزدهای 
شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
مهلت  روز  هفت  مدت  به  روستا  و 
آن  تبلیغات  زمان  که  دارند  تبلیغات 
ها از 21 تا 27 اردیبهشت  ماه تعیین 

شده است.
انتخابات میان دوره ای دهمین دوره 
نیز در چهار  اسالمی  مجلس شورای 
حوزه انتخابیه اصفهان، اهر و هریس، 
مراغه  پارسیان،  و  بستک  بندرلنگه، 
که  شود  می  برگزار  شیر  وعجب 
داوطلبان شرکت در این انتخابات می 
 توانند از 8 تا 14 اسفندماه نسبت به 

نام نویسی اقدام کنند.
میان  دوره  ای  انتخابات  نامزدهای 
مجلس دهم از 21 تا 27 اردیبهشت 
به  توانند  روز می   به مدت هفت   ماه 

تبلیغات بپردازند.
به ممنوعیت سفر شهروندان هفت  واکنش  رهبر جریان صدر، در 
بیرون  خواستار  آمریکا،  به  عراقی  اتباع  جمله  از  اسالمی  کشور 

راندن اتباع آمریکایی از عراق شد.
به گزارش ایرنا، ›مقتدا صدر‹ دیروز در یادداشتی کوتاه در صفحه 
شخصی اش در توییتر که به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر شده، 
دیگر  و  عراقی  اتباع  سفر  مانع  ترامپ(  )دونالد  ›آنکه  کرد:  اعالم 

کشورها به کشورش می شود، متکبر و مستکبر است.‹
اینکه  بدون  آمریکا  رییس جمهور  ترامپ‹  ›دونالد  به  صدر خطاب 
اتباع  بیرون کردن  از  ›قبل  که  است  تاکید کرده  بیاورد،  را  او  نام 
خارجی از کشورت، بهتر است اتباع خود را از دیگر کشورها بیرون 

بکشی.‹
برخی، این اظهار نظر مقتدا صدر را به عنوان نوعی تهدید ضمنی 

علیه اتباع آمریکایی در عراق دانسته اند.
انتظار می رود درصورتی که سفارتخانه آمریکا در بغداد تشخیص 
دهد که این موضع مقتدا صدر، تهدیدی علیه اتباع آمریکایی باشد، 
به سفر اتباع خود به عراق هشدار دهد و خواستار مراعات احتیاط 

در سفر اتباع آمریکایی به عراق شود.

انتخاب اعضای هیات عالی نظارت انتخابات

 شوراهای اسالمی  در استان ها

مقتدا صدر خواستار بیرون راندن 
اتباع آمریکایی از عراق شد
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آگهی دادخواست
طرفیت  به  دادخواستی  نظری  رضا  محمد  مدیریت  کارگران  رفاه  بانک  خواهان 
خوانده حمید صفری و علی اصغر حبیب نیا به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
نموده  ماهشهر  بندر  امام خمینی شهرستان  بندر  بخش  عمومی شهرستان  های 
خمینی  امام  بندر  بخش  حقوقی  عمومی  2دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
منازل  –روبروی  والیت  َ)ره(-بلوار  خمینی  امام  خوزستان-بندر  دراستان  واقع 
که  گردیده  9209986132400544ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  بندر  400واحدی 
مجهول  علت  به  است  شده  12تعیین  ساعت  آن1395/12/16و  رسیدگی  وقت 
آیین  73قانون  ماده  تجویز  به  و  خواهان  خواست  در  و  خواندگان  بودن  المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره م الف: )16/1299(
مدیر دفتر شعبه 2دادگاه حقوقی بخش بندر امام خمینی)ره(-رضا فیضی

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت   1395/09/  30 مورخ    139560301022011290 شماره   رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر  در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 
فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  بر حسب 
سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی اعظم فتوت 
فرید فرزند  حسینعلی به شماره شناسنامه 1357  صادره از کن  نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  97/60 مترمربع قسمتی از پالک 
11 فرعی قطعه ---- تفکیکی از148  اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی 
شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی اسماعیل بختیاری محرز گردیده ، لذا به 
منظور اطالع مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
شخص یا  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این  اداره 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م/الف2093 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/10/26  تاریخ انتشار نوبت دوم:11 /1395/11

کفیل اداره  ثبت اسناد رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

ابالغ 
به طرفیت خواندگان  علی  / شاکی محمد حاجی محمدی دادخواستی  خواهان 
اصغر بوجانی و فاطمه بوجانی و صفورا بوجانی و کبری حمزه یی جمشیدو سعید 
الزام  بوجانی و جعفر صفری و محسن بوجانی و محمد حسین ادهم به خواسته 
شهرستان  بوستان  بخش  شهرستان  عمومی  دادگاههای  کارتقدیم  پایان  اخذ  به 
رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بهارستان  واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – نسیم شهر- میدان هفت تیر- ابتدای 
بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و به 
کالسه 9409982988601072 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/13  
بودن خواندگان  و  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است.  و ساعت 11:00  
در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 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/ متهم پس از نشرآگهی 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. م / الف 2410
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان بهارستان – 
زهرا آقا دخت 

متن آگهی 
خواهان میترا نوری دادخواستی به طرفیت خوانده مراد امامی به خواسته طالق به 
درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  به  رسیدگی 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه 9509986610900966  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 10:00   1395/12/17
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
نسرین بهاروند. 

آگهی حصروراثت
خمینی)ره( ازبندرامام  بشناسنامه1031صادره  پدرمالک  نام  بانوآرزواندش 

درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندمرحوم 
درتاریخ95/10/12دربندرامام  اردبیل  بشناسنامه368صادره  اندش  مالک 
زادرائف  کاظم  اشرف  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه 
متوفی(2- زوجه  ازتبریز)بعنوان  شناسنامه904صادره  بشماره  فرزندمحمدعلی 
خمینی)ره(3- ازبندرامام  شناسنامه389صادره  بشماره  فرزندمالک  اندش  رسول 

ازبندرامام  شناسنامه12صادره  بشماره  محمدرضااندیشمندفرزندمالک 
388صادره  شناسنامه  بشماره  خمینی)ره(4-غالمرضااندیشمندفرزندمالک 
شناسنامه68صادره  بشماره  فرزندمالک  خمینی)ره(5-علیرضااندش  ازبندرامام 
بشماره  فرزندمالک  اندش  متوفی(6-اعظم  پسران  خمینی)ره()بعنوان  ازبندرامام 
بشماره  فرزندمالک  خمینی)ره(7-سانازاندش  ازبندرامام  شناسنامه107صادره 
بشماره  فرزندمالک  اندش  خمینی)ره(8-آرزو  ازبندرامام  شناسنامه2679صادره 
شناسنامه1031صادره ازبندرامام خمینی)ره()بعنوان دختران متوفی(و الغیر.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  یاوصیت  دارد 
تاریخ  بعدازاین  نامه بجزسری ورسمی که  تقدیم داردواالگواهی صادر وهروصیت 

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

آگهی موضوع ماده3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی 

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ شماره5362-95مورخ95/9/17تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 

کدملی  دارای  ازاهوازفرزندصالح  شناسنامه905صادره  بشماره  حیدرناصری  خانم 
مترمربع  مساحت83/86  به  ساختمان  یکباب  به  شماره1753530822نسبت 
صالح  دواهوازاخبارخروجی  دربخش  پالک2692/29واقع  ازششدانگ  درقسمتی 
فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده3قانون  گردیده  منجربصدوررای  ناصری 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
تحویل نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت 
برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهد نمود.              شماره م.الف)5/4377( 

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/10/25 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/11/11
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پیکان مدل 1377 شماره شهربانی 72-868ب81 شماره موتور 
11127770740 شماره شاسی 77474119 به نام حسین ندائی مفقود از درجه اعتبار 

بابلساقط است.

آگهی ابالغ
در پرونده کالسه 950302 شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود تجدید 
نظر خواه بهزاد جلیلیان نسبت به دادنامه 9509978460500639 تقاضای تجدید 
الیاسی سرزلی فرزند  اکبر  لذا چون تجدید نظر خوانده  نظر خواهی نموده است 
احمد مجهول المکان است مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تا تجدیدنظر خوانده ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهی جهت تحویل ابالغیه و 
برگ ثانی دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمائم و نیز ارائه الیحه دفاعیه به دفتر 
شعبه دوم دادگاه حقوقی جوانرود مراجعه نماید و اال پرونده با همین کیفیت به 

دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال میگردد
نعمت اله لطفی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود

ابالغ
به دلیل گزارش مامورین انتظامی  متهمین  1- متین جبرئیلی 2- مجید عبدالهی  
3- میالد رستمی  4- محمدرضا رمضانی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی تقدیم 
که  اسالمشهرنموده  شهرستان  چهاردانگه  بخش  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
بخش  در  واقع  چهاردانگه  بخش  عمومی  دادگاه   102 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    950734 کالسه  وبه  ارجاع  چهاردانگه 
1396/1/15 و ساعت 10  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهمین و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می شود تا خوانده/ متهمین پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م/الف 2413  شماره بایگانی شعبه: 950734   
منشی دادگاه بخش شعبه 102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده

ابالغ
گزارش مامورین انتظامی خوانده / متهمین سیامک عامری واشکان عرب وعلیرضا 
احمدزاده به اتهام نگهداری مشروبات الکی وشرب خمر تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع وبه کالسه 
951304  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/1/15 و ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهمین و در خواست خواهان/ شاکی 
امور  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجویز ماده 73  و 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م/

الف 2414 
شماره بایگانی شعبه:  951304   

منشی دادگاه بخش شعبه 102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده

آگهی حصر وراثت 
به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   4116 شناسنامه  شماره  به  سلیمی  علی  آقای 
کالسه پرونده 656/15/95 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی سلیمی به شماره شناسنامه 4 در تاریخ 
آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه   1377/7/17

مرحوم منحصر است به : 
1.نام: وحدت               نام خانوادگی: سلیمی       شماره شناسنامه: 1062     

تاریخ تولد: 1353     صادره از : نیر       نسبت با متوفی پسر  
2. نام: آیت              نام خانوادگی: سلیمی       شماره شناسنامه: 1133    تاریخ 

تولد: 1354     صادره از : نیر       نسبت با متوفی پسر 
3. نام: حسن              نام خانوادگی: سلیمی       شماره شناسنامه: 36   تاریخ 

تولد: 1362     صادره از : نیر       نسبت با متوفی پسر  
4. نام: علی             نام خانوادگی: سلیمی       شماره شناسنامه: 4116     تاریخ 

تولد: 1365     صادره از : اردبیل   نسبت با متوفی پسر  
5. نام: مهدی             نام خانوادگی: سلیمی       شماره شناسنامه: 6660096574   

تاریخ تولد: 1374   صادره از : رباط کریم     نسبت با متوفی پسر 
6.  نام: روح انگیز            نام خانوادگی: سلیمی       شماره شناسنامه: 114415    

تاریخ تولد: 1355     صادره از : اردبیل       نسبت با متوفی دختر 
7. نام: فرنگیز            نام خانوادگی: سلیمی       شماره شناسنامه: 852     تاریخ 

تولد: 1358 صادره از : اردبیل      نسبت با متوفی دختر 
8. نام: خوش آواز       نام خانوادگی: سلیمی        شماره شناسنامه: 34      تاریخ 

تولد: 1360      صادره از: اردبیل        نسبت با متوفی دختر 
9. نام: وظیفه             نام خانوادگی: همرنگ سین      شماره شناسنامه: 581   

تاریخ تولد: 1330 صادره از : اردبیل      نسبت با متوفی همسر  
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را به 
استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. م / الف 2413 
رئیس شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شهرستان بهارستان 

آگهی ابالغ
 دادخواست ووقت رسیدگی

خواهان خانم پریسا مرادی فرزند ولی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی رضائی 
برای مورخه95/12/16 ساعت 9:00   به خواسته طالق ثبت و  فرزند علی محمد 
بر  لذا  اعالم شده  المکان  مجهول  نامبرده  و چون  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت 
آئین  قانون  از   73 ماده  به  مستندا  و  دادگاه   دستور  و  خواهان  تقاضای  حسب 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار درج واز خوانده فوق الذکر دعوت میشود که در مورخ یاد 
شده در جلسه دادگاه حاضر شده و  ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به 
دفتر دادگاه مراجعه و بادریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت 
خودرا اعالم نماید در صورت عدم حضور دادگاه  مطابق مقررات تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م/ الف 2427
مدیر دفتر شعبه سوم دادگستری شهرستان بهارستان 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3430 مترمربع 
قطعه 8 تفکیکي به پالک 163 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي 
مذکور نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان 
پور ثبت  بنام علیرضا سلیم  کرج مورد ثبت 7452 صفحه  288 دفتر جلد 82 
مورخ 95/09/14  به شماره 112160  قطعی  برابر سند  و  است  گردیده  و صادر 
تنظیمی دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده که به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین-نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي 
شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را  تاریخ  از  به ملک مذکور باشد 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.    432 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5003 مترمربع 
قطعه 43 تفکیکي به پالک344 فرعی از 361 از اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي 
مذکور نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان 
کرج مورد ثبت 8382 صفحه  126 دفتر جلد 92 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و 
صادر گردیده است و برابر سند قطعی به شماره 112161مورخ 95/9/14 تنظیمی 
دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده که به علت جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا 
چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.  434 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2499 مترمربع 
قطعه 52 تفکیکي به پالک 354 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي 
مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 
10075 صفحه  166 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده 
است و برابر سند قطعی 112170 مورخ 95/09/14 تنظیمی دفترخانه 298 تهران 
به متقاضی منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.    431 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3468 مترمربع 
قطعه 11 تفکیکي به پالک 166 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي 
مذکور نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان 
کرج مورد ثبت 10090 صفحه  226 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت 
مورخ 95/09/14  به شماره 112151  قطعی  برابر سند  و  است  گردیده  و صادر 
تنظیمی دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده که به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي 
شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را  تاریخ  از  به ملک مذکور باشد 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.    429 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

 ابالغ نقشه 
و صورتمجلس افرازی پالک 185 فرعی از 
26 – اصلی بخش 2 ثبت محمود آباد قریه 

سرخرود 
گردش کار 

آقای علی خسروی بوکالت از خانم سکینه توکلی 
 185 پالک  ششدانگ  از  مشاع  مالک 700سهم 
فرعی از 26- اصلی بخش 2 ثبت محمود آباد قریه 
موکل  مشاعی  حصه  افراز  خواست  در  سرخرود 
خود از پالک مزبور نموده است که موافق ماده 2 
ختم عملیات و عدم وجود معارض توسط نماینده 
قانون  آئینامه   4 الی   3 ماده  موافق  اعالم  عامل 
تعیین  اخطار  امالک مشاع ضمن  فروش  و  افراز 
وقت افراز ابالغ آن به همه شرکاء در موعد مقرر 
عامل  بردار  نقشه  توسط  افرازی  نقشه  و  بازدید 
شهرداری  به  ثبت  قانون   -154 ماده  وفق  تهیه 
نامه  شرح  به  مربوطه  مرجع  ارسال  سرخرود 
شماره 11689مورخه 1395/10/12 با افراز پالک 
صورتجلسه  النهایه  است  نموده  موافقت  مذکور 
موافق  و  تنظیم  عامل  بردار  نقشه  توسط  افرازی 
به شرح ذیل  آئینامه مزبور گزارش که  ماده 5- 

اتخاذ تصمیم میگردد 
تصمیم واحد ثبتی 

بانگرش به مشروحه فوق و مالحظه صورتجلسه 
مقررات  و  ثبتی  سوابق  با  آن  انطباق  و  افرازی 
عملیات  محل  شهرداری  موافقت  نیز  و  جاریه 
افرازی معموله مورد قبول می باشد لذا شایسته 
است طبق ماده 6 آئیننامه قانون افرازی و فروش 
امالک مشاع این تصمیم به پیوست صورتجلسه 
و نقشه افرازی به کلیه مالکین مشاعی به اسامی 
1- آقای یحیی طهماسبی و غیره برابر سه صفحه 
دارند  اعتراضی  چنانچه  تا  ابالغ  پیوست  لیست  
طبق ماده 2 قانون افرازی و فروش امالک مشاع 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه محل وقوع 

ملک تسلیم نمایند 
صورتجلسه افرازی پالک 185 فرعی از 36- اصلی 
به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند 
 185 پالک  تحت  مربع  متر   143860 مساحت 
آباد  محمود  ثبت   2 بخش  اصلی   -36 از  فرعی 
ثبت  ذیل  سرخرود  قریه  دابو  دهستان  در  واقع 
بنام  به شماره 6815صفحه 250 دفتر جلد 44 
صادر  و  ثبت  کشور  مراتع  و  جنگلها  سازمان 
گردیده است و سپس مقدار 700 سهم مشاع از 
143860سهم مشاع از کل ششدانگ پالک فوق 
الذکر به آقای ایرج الیاسی منتقل شده که ذیل 
ثبت به شماره 7167 صفحه 10 دفتر جلد 47 
و  نقل  سری  یک  از  بعد  که  است  گردیده  ثبت 
انتقاالت برابر سند قطعی شماره 15841 مورخه 
سهم   700 سرخرود   160 خانه  دفتر   87/3/5
مشاع به خانم سکینه توکلی منتقل شده است که 
ذیل ثبت 9494 صفحه 73 دفتر 56 بنامش ثبت 
و سند مالکیت صادر گردیده است و سپس وکیل 

خواهان فوق طی وکالتنامه شماره 34101 مورخه 
94/2/9 دفتر 160سرخرود برابر درخواست وارده 
به شماره 012/94/145 مورخه 94/7/15 تقاضای 
افرازحصه و سهمی موکل خویش را از این اداره 
دیگر  سکونت  محل  و  آدرس  ازاعالم  و  نموده 
مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز نموده که 
پس از تعیین مراتب به استناد ماده 18 آیین نامه 
مفاد اجرای اسناد رسمی الزم االجراء در روزنامه 
منتشر  و  چاپ   94/10/21 مورخه  روز  سیاست 
گردیده است و سپس اینجانبان سیاوش و محمد 
زاده نقشه بردار و نماینده عامل در اجرای ابالغ 
راس   94/9/29 مورخه   012/94/10719 شماره 
موعد مقرر یعنی روز دوشنبه مورخه 94/10/14 
با حضور در محل وقوع ملک مورد تقاضا در معیت 
خواهان نخست محدوده سند مالکیت کنترل و با 
توجه به اینکه در افراز های قبلی نیز شرح داده 
شده است کل پالک بعلت وجود شوارع عمال به 
تائید  به  قبال  مذکور  نقشه  که  تقسیم  قطعه  ده 
شهرداری سرخرود رسیده بود پس از تهیه نقشه 
گردیده  معلوم  و  برداشت  خواهان  تصرفات  کلی 
که خواهان سهم خویش را در تصرف داشته و با 
احداث دیوار سهم خویش را از دیگرمالکین مشاعی 
منتزع نموده لذا نقشه افرازی آن تهیه و با توجه به 
اینکه مورد تقاضادر قطعه دهم از قطعات دهگانه 
جداگانه  خواندگان  و  خواهان  سهم  و  دارد  قرار 
از  است پس  ترسیم شده  و  داده  نمایش  آن  در 
گزارش به مسئول اداره مراتب به همراه تصویری 
از نقشه افرازی طی نامه شماره 941012/12888 
مورخه 94/12/10 از شهرداری سرخرود استعالم 
بعمل آمده و شهرداری مذکور ضمن تایید و اعاده 
نقشه ارسالی مکتوبا طی شماره 11689 مورخه 
تعهد  اخذ  با  الذکر  فوق  افرازپالک  95/10/12با 
نامه غیر مالی به شماره 36985 مورخه 95/9/21 
در  از پالک  دفتر رسمی 160 سرخرود قسمتی 
در مسیر  مربع  متر  به مساحت 64  ضلع شرقی 
تعریض خیابان 20 متری قرار دارد که ظرف مدت 
6 ماه یا با اولین اخطار شهرداری ملزم به اجرای 
مسکونی  را  آن  کاربری  و  موافقت  باشد  می  آن 
شماره  نامه  طی  همچنین  و  است  نموده  اعالم 
منابع  اداره  از   94/2/9 012/94/12838مورخه 
طبیعی شهرستان آمل در خصوص قطعه مذکور 
شماره  وارده  نامه  برابر  مذکور  اداره  و  استعالم 
قسمتی  را  آن   94/12/17 مورخه   12717/3/5
از اراضی ملی شده پالک موصوف دانسته که در 
راستای تشریفات قانونی واگذار گردیده است لذا 
بدوا به شرح حدود اولیه و سپس قطعات افرازی 
موجود در قطعه دهم از قطعات دهگانه پرداخته 

می شود 
الف – حدود اولیه : شماال بطول 995 متر پایه 
های بتنی است به خیابان سی متری احداثی از 
پالک 118- اصلی شرقا : اول بطول های 12 متر 
و 110 متر و 90 متر و 50 متر در امتداد نهر شیر 

امحدود است به نهر مرقوم دوم بطول 15 متر به 
چپر باقیمانده پالک 26- اصلی جنوبا : اول بطول 
20 متر و 25متر 73 متر و 132 متر و 170 متر 
و 100 متر به چپر باقیمانده پالک مرقوم دوم که 
شرقی است بطول 10 متر و سوم بطول 95 متر 
با قیمانده پالک مرقوم غربا بطول 128  به چپر 
متر پایه های بتنی است به خیابان بیست متری 

ب: قطعات افرازی 
1-قطعه 10/1 : به مساحت 2416 متر مربع که 
در سهم خواندگان بنامهای آقای یحیی طهماسبی 
قرار   ) پیوست  لیست  )برابر سه صفحه  ه  غیر  و 
گرفته به حدود : شماال بطول 40/10 متر درب و 
دیواریست به خیابان شرقا در چهار قسمت که جز 
ء دوم و سوم آن شمالیست بطولهای 58/35 متر 
پالک 1827 فرعی و 11/95 متر به پالک 1827 
فرعی و 12 متر به پالک 2335 فرعی و 2/50 متر 
به قطعه 10/2 جنوبا بطولهای 15/55 متر و 6/40 
36-اصلی  باقیمانده  دیوار  به  متر   42/40 و  متر 
کوچه غربا به طول 56/10 متر به دیواریست به 

دیوار پالک 1282 فرعی 
2-قطعه 10/2 : به مساحت 4876/50 متر مربع 
که در سهم خواندگان افراز بنامهای آقای یحیی 
طهماسبی و غیره )برابر سه صفحه لیست پیوست 
و  درب  متر   72/05 بطول  شماال  گرفته  (قرار 
25/10متر  بطولهای  شرقا  خیابان  به  دیواریست 
دیواریست به کوچه احداثی بن بست و 25/05متر 
و 9/80 متر و 13 متر همگی به دیوار پالک 2188 
فرعی از 185 فرعی از 36- اصلی و 12/07 متر 
به دیوار قطعه 10/5 سهم خواهان افراز جنوبا در 
پنج قسمت بطولهای 15 متر و 20 متر به حالت 

فرعی و 25 متر 20 متر و 30/10 متر همگی پی 
است به باقیمانده پالک 36- اصلی غربا : بطولهای 
20/50 متر به قطعه 10/1 و 58/52 متر به دیوار 

پالک 2335 فرعی 
3-قطعه 10/2 : به مساحت 1395/50 متر مربع 
که در سهم خواندگان افراز بنامهای آقای یحیی 
طهماسبی و غیره )برابر سه صفحه لیست پیوست 
(قرار گرفته شماال بطولهای 2/17 متر و 18/30 
متر و 20 متر درب و دیواریست به خیابان شرقا 
بطول 25 متر به دیوارپالک 2275 فرعی جنوبا 
: در چهار قسمت بطولهای 19/63 متر و 2/93 
متر دیواریست به قطعه 10/4 افرازی و 12 متر 
و  افراز  خواهان  سهم   10/5 قطعه  به  دیواریست 
5/20 متر دیواریست به پالک 2188 فرعی غربا 

بطول 33/89 متر دیواریست به کوچه بن بست 
مربع  متر  به مساحت 2131/60  4-قطعه 10/4 
که در سهم خواندگان افراز بنامهای آقای یحیی 
لیست  صفحه  سه  )برابر  غیره  و  طهماسبی 
قسمت  هفت  در  ب  شماال  حدود  (به  پیوست 
به طولهای 2/92  که جزء پنجم آن غربی است 
متر و 19/62 متر به دیوار قطعه 10/3 افرازی و 
10 متر دیواریست به پالک 2375 فرعی و 10 
متر دیواریست به پالک 2376 فرعی و 35 متر 
دیواریست به پالک 2376فرعی و 23 متر و 4/24 
سه  در  شرقا  خیابان  به  دیواریست  و  درب  متر 
قسمت بطولهای 24/90متر و 7/16 متر و 32/10 
متر همگی دیواریست به کوچه احداثی در حریم 
رودخانه شیرا جنوبا بطول 34/12 متر دیواریست 
به حریم رودخانه شیرا غربا بطول 50/52 متر به 
دیوار قطعه 10/5 افراز سهم خواهان از پالک 185 

فرعی از 36 – اصلی 
5-قطعه 10/5 : این قطعه که در سهم خواهان 
به  گرفته  قرار  توکلی  سکینه  خانم  بنام  افراز 
قطعه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مشخصات 
زمین محصور به دیوار به مساحت 200 متر مربع 
نامه  شماره 11689مورخه 95/10/12  برابر  که 
شهرداری سرخرود طبق تعهد نامه غیر مالی به 
رسمی  دفتر   95/9/21 مورخه   36985 شماره 
در ضلع شرقی  پالک  از  قسمتی  160 سرخرود 
به مساحت 64 متر مربع در مسیر تعریض خیابان 
با  یا  ماه   6 مدت  که ظرف  دارد  قرار  متری   20
اولین اخطار شهرداری مالک ملزم به اجرای آن 
شده  مجزا  فرعی   2835 پالک  دارای  باشد  می 
از 36 اصلی بخش 2 ثبت  از پالک 185 فرعی 
محمود آباد واقع در قریه سرخرود به حدود اربعه 
 )10/3 )قطعه  دیوار  به  متر   12 بطول  شماال   :
باقیمانده پالک 185 فرعی شرقا به طول 50/52 
متر دیواریست به قطعه 10/4 از باقیمانده پالک 
– اصلی جنوبا بطول 15/92  از 26  185 فرعی 
احداثی  کوچه  به  دیواریست  و  درب  جای  متر 
در حریم نهر شیرا غربا : در دو قسمت بطولهای 
12/07 متر به دیوار )قطعه 10/2 سهم خواندگان 
افراز (باقیمانده پالک 185 فرعی و 47/15 متر به 
دیوار پالک 2188 فرعی توضیح اینکه این قطعه 
در رهن و باداشت نبوده و وقوع آن در محدوده 
اینجانبان گواهی میگردد.م  مالکیت توسط  سند 

الف 9509276

فرهاد آقابایی رودباری رییس اداره ثبت اسناد و 
امالک محمود آباد

آگهي فقدان
 1395/08/11 مورخ   111867 شماره  وکالت  تفویض  برابر  کبیر  حمید  آقای 
دفترخانه 298 تهران مع الواسطه به وکالت از عمادالدین کیان مهر ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 5003 مترمربع قطعه 44 تفکیکي به پالک345 
ولد  اراضی  در  واقع  مذکور  اصلي  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   361 از  فرعی 
آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 8384 صفحه  134 دفتر 
جلد 92 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی به 
13400مورخ 1393/10/30 دفترخانه 905 تهران به متقاضی منتقل شده است 
و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده 
است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت 
نماید  اداره تسلیم  این  به  مالکیت  ارائه اصل سند  را ضمن  اعتراض خود  ده روز 
بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد 

شد.  433 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

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 و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331011003535مورخه 1395/08/29 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی کشاورز افشار بشناسنامه شماره 20 صادره از قزوین فرزند احمد در قسمتی 
از چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
با  البرز  در  واقع  اصلی   143 از  فرعی   278 شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع   60
خریداری از آقای احمد حیدری و با مالکیت مالک اولیه آقای محسن کمال زاده 
تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  از تاریخ  می توانند 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 89897م/الف
عباسعلی شوش پاشا کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شماره شناسنامه 6  آقای سید جواد درخشان 
1/95/2560 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید محمود درخشان به ش ش 5  در تاریخ 94/4/7اقامتگاه دائمی خود   بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- متقاضی پسر متوفی 

2- سیده زهرا درخشان فرزند سید محمود ش ش یک صادره از ساری دختر 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 781
مسئول دفتر حوزه اول    شورای حل اختالف ساری   
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16درصد اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها بانوان هستند

حوزه  در  پژوهش  اینکه  بیان  علوم ضمن  وزیر 
نیاز است، گفت: 16  زنان یکی از مسائل مورد 
بانوان  را  دانشگاه ها  علمی  هیات  اعضای  درصد 

تشکیل می دهند.
به گزارش پیام زمان ، محمد فرهادی در نشست 
مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه ها در وزارت 
علوم با بیان اینکه ارتقاء زنان و خانواده یکی از 
دغدغه های جمهوری اسالمی بوده و وزارت علوم 
نیز در این زمینه نقش اساسی دارد، اظهار کرد: 
زنان تشکیل می دهند  را  ایران  از جامعه  نیمی 
که در امر توسعه و بهره وری بسیار حائز اهمیت 

هستند. از این رو باید به آنها توجه شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: 54 درصد 
می دهند  تشکیل  دختران  را  کشور  دانشجویان 
درصد   80 از  بیش  رشته ها  از  برخی  در  که 

هستند.
درصد  مجموع 16  در  داد: همچنین  ادامه  وی 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها را بانوان تشکیل 
بودن  کم  البته  است.  پایینی  رقم  که  می دهند 

متقاضی نیز در این مساله بی تاثیر نبوده است.
فرهادی با بیان اینکه حوزه زنان در وزارت علوم 
به تازگی تشکیل شده و گروه های هدف زیادی 
بر گرفته است،گفت: موضوع پژوهش در  را در 
موضوع زنان یکی از مسائل مورد نیاز است و باید 

پژوهش در این حوزه جدی گرفته شود.

تمدید ثبت نام کانال های 
تلگرامی تا 15 اسفند

دیجیتال  های  رسانه  و  اطالعات  فناوری  مرکز 
اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگی  وزارت 
ماه  اسفند   15 تا  تلگرامی  کانال های  نام  ثبت 

سال جاری تمدید شده گفت:
ثبت  زمان  به  اشاره  با  موسویان  مرتضی  سید 
نام کانال های تلگرامی در سامانه مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگی 
کانال های  مدیران  گفت:  اسالمی  ارشاد  و 
تلگرامی که تاکنون موفق به ثبت کانال تلگرامی 
جاری  سال  ماه  اسفند   15 تا  نشده اند  خود 
پایگاه اطالع رسانی  به  با مراجعه  دارند  فرصت 

Saramad.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
براساس  مقرر،  تاریخ  اتمام  از  پس  افزود:  وی 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی اقدام خواهد 

شد.

پالسکوآخرین  بحران نبود
 مدیریت بحران تقویت شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
تردید  بی  گفت:  پالسکو  حادثه  به  اشاره  با 
پالسکو که خسارت های مالی و جانی وسیعی 
در برداشت نه اولی خواهد بود و نه آخری، این 

اتفاق ناگوار هشداری به مسئولین است.
در  خود  دستور  میان  نطق  در  علوی  حسن 
دهه  آغاز  تبریک  ضمن  مجلس  علنی  جلسه 
طبیعی  بحرانی  گاهی  از  هر  کرد:  اظهار  فجر 
اساسی  نقش  آن  در  انسان ها  غالبا دخالت  که 
آمارهای  می شود،  کشور  گیر  دامن  دارد 
گذشته و تجربه حوادثی که در سال های اخیر 
سیل، فروریزش  زلزله،  حوادث  در  باالخص 
تلنگری  باید  سوزی  آتش  و  زمین، خشکسالی 
بیدار  غفلت  خواب  از  را  مسئولین  که  می بود 

می کرد.
سوزی  آتش  شاهد  ناباورانه  امروز  افزود:  وی 
قلب  در  آن هم  مهم،  ساختمان های  تخریب  و 
و  مالکان  از  تعدادی  شدن  قربانی  و  پایتخت 
آتش نشانان زحمت کش بودیم که به درستی 
طی  مجلس  اتفاق  این  از  قبل  هفته  دو  در 
قانونی شغل آن ها را سخت و زیان آور دانست.
نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: بعد 
به  اتهام  انگشت  با  و  از محکوم کردن یکدیگر 
سوی هم ، دنبال کی بود، کی بود من نبودم 
می گردیم و هر مسئولی دامن خود را از این 
مهلکه بر می چیند، گویی مشکل خاصی نیست  

وبعد هم از اذهان این مساله خارج می شود.
ادامه  در  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  این  
از زلزله بم و مرگ ده ها هزار  اظهار کرد: بعد 
مقاوم سازی  بر  رهبری   ، هموطنان  از  نفر 
اما  کردند  تاکید  عمومی  ساختمان های 
پل ها،  و  مدارس  برای  سازی  مقاوم  جز 
مقاوم  نه  و  بهسازی  نه  دیگری  ساختمان های 

سازی شدند.
پالسکو  تردید  بی  کرد:  خاطرنشان  علوی 
در  وسیعی  جانی  و  مالی  های  خسارت  که 
آخری، این  نه  و  بود  خواهد  اولی  نه  برداشت 
اتفاق ناگوار هشداری به مسئولین است که در 
حوزه ماموریت آن ها پیش گیری و ایمن سازی 
این  سوال  اما  است  شده  تعریف  ساختمان ها 
تر  خفیف  زلزله ای  نکرده  خدای  اگر  که  است 
از آن چه تصور می شود در تهران حادث گردد 
مدیریت بحران با چه ساز و کاری می خواهد 
افزود:  کند.وی  مدیریت  بحران  این  مقابل  در 
اندازه  تا این  در شرایطی که ریزش ساختمان 
دچار  را  مرور  و  عبور  و  شده  آفرین  مشکل 
تصمیم گیری  ضرورت  بنابراین  کرد  مشکل 
بحران  مدیریت  سازمان  تقویت  برای  قاطع 
سازمانی  تشکیل  و  بیش تر  کارآمدی  ارتقاء  و 
امکان واکنش سریع  قدرتمند در استان ها که 

داشته باشند وجود دارد.
علوی در پایان با مورد خطاب قرار دادن وزیر 
آموزش و پرورش ابراز کرد: وضعیت نا عدالتی 
متاسفانه  پرورش  و  آموزش  استخدام های  در 
معلمان  سرنوشت  و  دارد  وجود  همچنان 
هر  باید  نیز  التدریسی  حق  و  پیش دبستانی 
تکلیف تعیین  و  رسیدگی  مورد  سریع تر   چه 

 قرار گیرد.

انقالب اسالمی ایران طلیعه ای جدید برای 
ملت ها ایجاد کرد

نماینده مقام  معظم  رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش  آموزان 
گفت: انقالب اسالمی عصر جدیدی را نه  تنها برای ملت ایران بلکه برای 

سایر ملت ها ایجاد کرد.
به گزارش پیام زمان، حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری در آیین 
افتتاحیه پنجمین دوره نمایشگاه های مدرسه انقالب که در مدرسه شهید 
صالحی شفا تهران برگزار شد، افزود: ویژگی بارز این نمایشگاه معناگرا و 

دانش آموزی بودن است.
وی اضافه کرد: موضوع این نمایشگاه ها نوید بخش  ترین مفهومی است 

که باید به دانش آموزان آموخته شود.
متراکم  تاریکی  های  پایان  را  ایران  اسالمی  انقالب  اکبری،  علی  حاج 
دانست و گفت: ایران در زمان گذشته از علم، فرهنگ و تمدن جامانده و 
تحقیر شده بود اما ملت ایران با نهضت الهی خود با بازگشت به حقیقت 
دین با رهبری فردی از جنس انبیاء و اولیا، بازگشت به خویشتن پیدا کرد، 
عصر جدیدی را پدید آورد که نه  تنها بهره مندان آن ملت ایران بلکه سایر 

ملت های آزاده نیز بودند.
وی گفت: جغرافیای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، امروز در امتداد 
حرکت ایران اسالمی و رسیدن به بیداری است. امروز ایران به عنوان 
ملتی که در گذشته منزوی و حاشیه  نشین بود و در تصمیم گیری های 
خود نیز نقشی نداشت به ملت غیور تبدیل شده که در معادالت جهانی 

نقش  آفرینی می کند.
حاج علی اکبری، با تاکید بر اینکه دستاورد های نظام جمهوری اسالمی 
ایران کمتر معرفی و به آن پرداخته شده است، افزود: باید فصل به فصل 
به فرموده  با توجه  اقدامات و دستاوردها تبیین و  این  و جزء به جزء 
قرآن  کریم مبنی بر عدم فراموشی روزهای خدایی باید شکر وقوع انقالب 
اسالمی را با ذکر و یاد آن به  جای آورد، تا نسل های بعدی نیز در جریان 

چگونگی وقوع این اتفاق بزرگ قرار گیرند.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه  انجمن های اسالمی دانش آموزان 
با اشاره به اینکه خداوند متعال همواره در صحنه های سخت نصرت و 
کرامت خود را شامل حال ملت ایران کرده، است اظهار کرد: نصرت الهی 

یک قانون است.
وی گفت: امروز عالوه بر رژیم صهیونیستی ، آمریکا نیز به این فکر افتاده 
است که به دور خود دیوار بکشد، اینها نشانه  های بدی برای کشوری است 

که خود را سردمدار می داند.
حاج علی اکبری، در بخش دیگری، اقتصاد مقاومتی را نسخه ای بی نظیر 
در دست ملت و مسئوالن ایران اسالمی دانست و گفت: اگر وحدت ما 
آرمان های  پای  از گذشته  این شود و ملت و مسئوالن بیش  از  بیش 
خود بایستند و مقاومت کنند، شرایط کشور نیز از این موقعیت هم بهتر 

خواهد شد.

مبارزه با جرایم فضای مجازی با همه ابزارها

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان 
در  را  واقعیات  دور همه  نه چندان  ای  آینده  در  دنیای مجازی  اینکه 
دل خود هضم می کند،گفت: جشنواره ایده ها و فرصت ها با رویکرد 
پیشگیرانه در فضای مجازی و در بستر فناوری های نوین، از مرزهای 

جغرافیایی عبور می کند.
مهدی امیری اصفهانی در نشست خبری افزود: آئین اختتامیه جشنواره 
ایده ها و فرصت ها با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری و تبدیل شدن 
پیشگیری به دغدغه ای برای آحاد جامعه و افزایش مسئولیت پذیری 

اجتماعی پایان هفته جاری در منطقه آزاد کیش برگزار می شود.
این مقام قضایی با بیان اینکه روند نگران کننده جرایم و آسیب های 
اجتماعی به تدبیر مناسب و به هنگام نیاز دارد، غفلت از این عرصه را 

موجب تضییع حقوق مردم دانست.
وی دغدغه جدی ت گسترش این جرم ها را در فضای مجازی دانست 
و گفت: دنیای مجازی در آینده ای نه چندان دور همه واقعیات و حیات 
اجتماعی را در دل خود هضم می کند لذا جرایم دراین فضا اگر بیشتر از 
دنیای واقعی نباشد کمتر نیست؛ مبارزه با آن ابزار و لوازم خاص خود را 
نیاز دارد هر ایده و از هر رفتاری که بتواند در مدیریت و کنترل آسیب ها 

و جرایم در فضای مجاری موثر قرار گیرد، باید استفاده شود.
امیری اصفهانی با بیان اینکه در سال 94 با استفاده از الگویی مبتنی بر 
رویکرد خالفاته و بکارگیری خالقیت در کارآفرینی مورد توجه معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفت، اظهار کرد: 
برای استفاده از این ظرفیت روبه گسترش و ایجاد فرصت هایی برای 
پیشگیری از جرم در بستر فناوری های نوین ، جشنواره ایده ها و فرصت 
ها را در بین قشر جوانان و نوجوانان ترتیب داده ایم که نخستین همایش 

سال گذشته با نام ›استفاده بومی از ظرفیت ها › برگزار شد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با مهم 
دانستن پیوند زدن ببن ایده ها و کارآفرینی ، ادامه داد: ایده باید در قالب 
اجرا در آمده و برای کشور منفعت داشته باشد؛ برای خالق ایده، فرصت 

شغلی هم فراهم شود.

پیشگیری از اعتیاد، طالق و کودکان خیابانی  
وظایف بهزیستی است

رئیس سازمان بهزیستی وظایفاین سازمان را در پیشگیری از اعتیاد، 
طالق و کودکان خیابانی در قالب برنامه ششم توسعه تشریح کرد. 
به گزارش پیام زمان، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم افتتاح 
تمام  با  فناوری  اینکه  بیان  با   1480 تلفنی  مشاوره  جامع  مرکز 
است  کرده  مشکالتی  دچار  را  اجتماعی  زندگی  خود  مثبت  آثار 
گفت: اگر به این مشکالت توجه نکنیم روند آسیب های اجتماعی 
و  دینی  آموزه های  از  گرفتن  فاصله  وی  می کند.  پیدا  افزایش 
اخالقی، بی هدفی و طرد اجتماعی را از دالیل افزایش آسیب های 
اجتماعی مثل اعتیاد و طالق دانست و افزود: باید با تحکیم آموزه 
به  اشاره  با  کنیم.بندپی  مقابله  اجتماعی  آسیبهای  با  دینی  های 
اول  برنامه  به مجلس داده است گفت:  بهزیستی  برنامه ای که  سه 
پیشگیری از معلولیت ها، طالق ، آموزه های زندگی و اجباری شدن 
به  مداخله  دوم  برنامه  بوده ایم  موفق  کنون  تا  که  بوده  ژنتیک 
هنگام که مرکز مشاوره در این برنامه جای دارد  و سومین طرح 
باشیم. موفق  امیدواریم  که  است  مردم نهاد  ظرفیت  از  استفاده 
افرادی  رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در مداخالت بهنگام 
مشاوره  به  نیاز  می شوند  آرامش  عدم  اضطراب،  بحران،   دچار  که 
شده  ایجاد  راستا  این  در   1480 تلفنی  مشاوره  خط  که  دارند 
برای  استانداردی  فضای  گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  است.وی 
دستور  رئیس جمهور  دلیل  همین  به  گفت:  نداشت  وجود  مشاوره 

داد خدمات مشاوره مورد حمایت قرار گیرد.
برویم،  جلو  آسیب ها  رصد  اساس  بر  گفت: باید  بندپی  محسنی 
استانداردسازی و تقویت برنامه پیشگیری در اولویت ها است این در 
به  قبلی  برنامه های  برخالف  توسعه  برنامه ششم  در  است که  حالی 
گفت:  بهزیستی  سازمان  است.رئیس  شده  بیشتری  توجه  بهزیستی 
از معلولیت ها و در  بند 90 پیشگیری  توسعه و در  برنامه ششم  در 
خیابانی  کودکان  پذیرش  و  پیشگیری  طالق  کاهش  برای   95 بند 
بسته خدمات جامع پیشگیری از اعتیاد، درمان و حمایت از آنها جزو 
وظایف بهزیستی قلمداد شده که امیدواریم با همکاری سمن ها آن 

را محقق کنیم.
سخت  مشاغل  قالب  در  نیز  مشاوره  خدمات  امیدواریم  گفت:   وی 

تعریف شود چرا که مشاوران بار مسائل افراد را به همراه دارند.

خبرخبر

بیان  اجتماعی ضمن  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
آنکه 74 درصد از عوامل کاهنده عمر مربوط 
به سبک زندگی و مسائل محیطی است گفت: 
و  گرفته  صورت  که  جهانی  تحقیقات  طی 
مطابقت  آن  با  بیش  و  کم  نیز  ایران  کشور 
دارد، 53 درصد از علل مرگ و میر به سبک 
زندگی، 21 درصد عوامل محیطی، 16 درصد 
بهداشتی  مسائل  درصد   10 و  وراثتی  عوامل 

مربوط می شود.
جامع  مرکز  افتتاح  آیین  در  ربیعی  علی 
و  دائمی  احکام  در  گفت:  مشاوره  خدمات 
مسائل  توسعه  ششم  برنامه  در  همچنین 
سالمت اجتماعی به خوبی دیده شده و گمان 
ایفای نقش خود  می کنم حقوق بهزیستی در 
رفاه  حوزه های  در  توسعه  ششم  برنامه  در 
گرفته  نظر  در  اجتماعی  سالمت  و  اجتماعی 
قانونی  ابهامات  دائمی  احکام  ابالغ  با  و  شده 
انجام وظایف بهزیستی  این حوزه در راستای 

نیز برطرف خواهد شد.
و  قانونی  اقدامات  این  رفع  با  داد:  ادامه  وی 
تر  سنگین  ما  مسئولیت  هم  احکام  ابالغ 
انجام  برای  قانونی  امکان  هم  و  شد  خواهد 

اقدامات موثرتر را خواهیم داشت.
ادامه  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
رسا  بهزیستی  »صدای  آنکه  بیان  ضمن 
دارد  وجود  دنیا  در  نظریه ای  گفت:  نیست« 
که به رابطه میان شغل و شاغل می پردازد و 
در راستای همین نظریه بهزیستی نیز همانند 
گروه های هدف خود بوده و صدایش کم است.
ربیعی ادامه داد: بچه های بهزیستی صدایشان 
پزشکان  حتی  که  جایی  تا  نمی شود  شنیده 
حاضر در بهزیستی نسبت به سایر پزشکان تا 

7 برابر کمتر حقوق دریافت می کنند.
به گزارش عملکرد  اشاره  ادامه ضمن  در  وی 
معظم  مقام  با  مالقات  آخرین  در  بهزیستی 
اجتماعی  آسیب های  خصوص  در  رهبری 
گفت: در آخرین مالقات با مقام معظم رهبری 

سازمان  رئیس  بندپی  آسیب ها،  خصوص  در 
را  خوبی  عملکرد  گزارش  کشور  بهزیستی 
خدمات  توانستیم  گزارش  این  با  و  کرد  ارائه 
همگان  منظر  به  پیش  از  بیش  را  بهزیستی 

بیاوریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقاضا 
از رئیس بهزیستی به منظور برگزاری جلساتی 
منظور  به  اجتماعی  حوزه های  متخصصان  با 
همچنین  و  دائمی  احکام  اجرای  و  طرح 
و  توسعه  ششم  برنامه  در  بهزیستی  وظایف 
این  ابالغ  با  گفت:  آن  روی  پیش  نقش های 
برنامه  اجرای  آغاز  همچنین  و  دائمی  احکام 
در  اساسی  اندازی  پوست  توسعه  ششم 

بهزیستی ایجاد خواهد شد.
و  مشاوره  خدمات  به  ادامه  در  ربیعی 
امروزه  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  روانشناسی 
ناپذیر  اجتناب  مسئله  روانشناسی  و  مشاوره 
امروز  انسان های  و  است  اجتماعی  زندگی 
نیازمندند که در دوراهی ها و نادانسته هایشان 

پرسش کنند.
وی در ادامه ضمن اشاره به آنکه در فرهنگ 
اشعار  و  ادبیات  به  مراجعه  نیز  ایران  سنتی 

بزرگان برای نجات یافتن از دوراهی ها مطرح 
مشاوره  جدید  جوامع  در  گفت:  است  بوده 
گرفتن از جهات بسیار زیادی پیچیدگی هایی 
با  خود  تعامالت  در  انسان ها  و  کرده  پیدا  را 
هزاران مسئله متعدد مواجه شده اند و سرعت 
تغییر متغیرها به شدت افزایش و کنترل آنها 

نیز به شدت کاهش یافته است.
که  نشان می دهد  تحقیقات  داد:  ادامه  ربیعی 
23,4 درصد از افراد 15 تا 64 سال در طیفی 
از ناامنی روانی قرار دارند؛ اگر این آمار صحیح 
طیف  در  نفر  یک  نفر  پنج  هر  از  یعنی  باشد 
ناامنی روانی قرار دارد و وظیفه بهزیستی آن 
است که به این افراد خدمات دهد زیرا برخی 

حتی هزینه یک مشاوره هم ندارند.
به  زنان  متاسفانه  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
معرض  در  دیگران  از  بیش  تنها  زنان  ویژه 
که  حالیست  در  این  دارند  قرار  روانی  ناامنی 
و  کرج  و  تهران  همچون  بزرگ  شهرهای  در 
از  افراد بیش  نیز  از آن سایر کالنشهرها  پس 
شهرهای کوچک در معرض ناامنی های روانی 

هستند.
مادران  که  کودکانی  گفت:  همچنین  ربیعی 

معتاد دارند هفت برابر بیشتر معتاد می شوند 
و این نشان دهنده فراگیری از مادر است، این 
حالیست که اکنون جوامع پیچیده تر و نیاز به 

مشاوره بیشتر شده است.  
وی افزود: با وجود آنکه کشور ایران به لحاظ 
GDP و سایر شاخص های رشدی در شرایط 
ندارد  قرار  یافته  با کشورهای توسعه  مشابهی 
اما در حال حاضر ارتباطات شرایطی را فراهم 
سمت  به  ایران  در  زندگی  سبک  که  کرده 
سبک زندگی در کشورهای توسعه یافته رفته 
موقعیت  و  منزلت  بین  شکاف  مسئله  این  و 

است.
مالی  توانایی  که  افرادی  داد:  ادامه  ربیعی 
خدمات  جامع  مرکز  این  با  می توانند  ندارند 
مشاوره 1480 تماس بگیرند و امیدواریم این 
مرکز مشاوره تلفنی تبدیل به سمبل و برندی 
در مشاوره کشور شود و هر کس با هر طبقه 
این مرکز خدمات مشاوره  از  بتواند  اجتماعی 
بگیرد، این در حالیست که تاکید می کنم که 
افراد حفظ می شود و  این مراکز، گمنامی  در 
با افزایش ظرفیت مرکز، افراد نیز پشت نوبت 

نمی مانند.
ربیعی ادامه داد: خوشحالم که در حال حاضر 
بیش  به  پاسخگویی  توانایی   1480 شماره 
دارد  را  کشور  کل  در  تماس  هزار   520 از 
به  را  پاسخگویی  میزان  بتوانیم  امیدواریم  و 

بیش از یک میلیون نفر برسانیم.
فرم های  باید  آنکه  بیان  ضمن  ادامه  در  وی 
از  مخزنی  به  تبدیل  مرکز  این  در  مشاوره 
دانش برای سالمت اجتماعی شود گفت: برای 
راحت زندگی کردن ایرانیان باید تالش کنیم. 
ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به کمک 
به یکدیگر داریم به همین دلیل باید نهادهایی 
به وجود آوریم که به کاستن آالم و رنج های 
نیستند  مادی  نهادها  این  کنند،  کمک  مردم 
بلکه آالم و رنج های روحی مردم را کاسته و 

گره های روانی را باز خواهند کرد.

ربیعی: کودکان دارای مادر معتاد 7برابر بیشتر معتاد می شوند

سبک زندگی در ایران به سمت توسعه یافتگی رفته است

دستگیری عامل انتشار پایان نامه های 
دانشگاهی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری فردی 
که اقدام به انتشار مقاله ها و پایان نامه های دانشگاهی در سایت 

خود می نمود خبر داد. 
سرهنگ کاکوان در این باره گفت: شخصی با طرح شکایتی به 
این پلیس مراجعه، بیان نمود فردی ناشناس اقدام به انتشار و 
فروش پایان نامه اینجانب در فضای مجازی بدون اجازه نموده 
است. شاکی افزود وی با درج مقاله و پایان نامه های مختلف 
در سایت ها و شبکه های اجتماعی اقدام به این عمل می نماید.
  این مقام انتظامی افزود: در این خصوص با اقدامات فنی 
و پلیسی و بررسی های الزم  صاحب وب سایت شناسایی 
شد لذا متهم طی هماهنگی با مقام محترم قضایی احضار و 
از تحقیقات به عمل آمده با توجه به ادله مستندات موجود 
به عمل خود معترف گردید و انگیزه از کار خود را کسب 
درآمد بیان نمود بدین وسیله پرونده تکمیال به همراه متهم 

به دادسرا ارسال گردید.
به  پایان  در  کاکوان  سرهنگ  فتا،  پلیس  گزارش  براساس 
شهروندان هشدار داد: که هیچگاه به سایت ها و صفحه های 
بارگذاری  قبال  در  اینکه  بر  مبنی  اجتماعی  شبکه های 
مقاله ها و پایان نامه های علمی تان یک سری خدمات به شما 
بدهند هشیار بوده و اطالعات شخصی و خصوصی تان را در 
سایت ها غیر معتبر بارگذاری ننمایید و در صورت مشاهده 
www. موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی
اعالمم  مردمی  گزارشات  ثبت  قسمت   cyberpolice.ir

نمایید.

انبار غیر مجاز دارویی
 در تهران کشف شد

یک انبار غیر مجاز دارویی توسط بازرسان معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کشف شد.

این  با کشف  دانشگاه  این  داروی  و  معاونت غذا  بازرسان 
انبار غیر مجاز، چند قلم داروی قاچاق نیز در همین محل، 

کشف و ضبط کردند.
رسیدگی  جهت  تخلفات  پرونده  گزارش،  این  براساس 

بیشتر به دادسرا ارسال شد. 
به گزارش ایرنا ، رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو 
پیش از این گفته بود که قاچاق تنها مربوط به دارو نیست 
در  ،قاچاق  میزان  قاچاق  با  مبارزه  آمارستاد  براساس  و 
تمام حوزه ها 15 میلیارد دالر بوده است که یک و نیم 

میلیاردالر آن مربوط به حوزه سالمت است.
به  مربوط  سالمت  کاالهای  قاچاق  سوم  دو  افزود:  وی 
فرآورده های بهداشتی و آرایشی است و همچنین میزان 
نیز خطرناک  کم  میزان  همین  اما  است  کم  دارو  قاچاق 

است. 

کاهش 6 درصدی جان باختگان 
حوادث ترافیکی

از  انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
کاهش 6 درصدی جان باختگان حوادث ترافیکی در طرح 

زمستانه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
طرح های  اجرای  هماهنگی  جلسه  در  مهری  تقی  سردار 
را  برگزار شد سخنانش  آزمایش  در شهرک  که  ترافیکی 
با تسلیت برای شهادت آتش نشانان در حادثه ساختمان 
پالسکو آغاز کرد و گفت: در این جلسه پیشنهادات خوبی 
از سوی حاضرین مطرح شد و من درخواست می کنم که 
اگر پیشنهادات دیگری هم برای اجرای بهتر این طرح ها 

وجود دارد آن را مطرح کنند.
ترافیکی 22 بهمن و طرح  اینکه دو طرح  بیان  با  مهری 
نوروزی را پیش رو داریم اظهار کرد: تمامی دستگاه ها باید 
تالش کنند تا در این ایام طرح های خود را اجرا کرده و با 

تمام امکانات و توان حضور داشته باشند.
طرح  داد:  ادامه  زمستانه  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
دارد  ادامه  همچنان  و  شده  آغاز  آذرماه   17 از  زمستانه 
تا  این طرح  آغاز  ابتدای  از  بگویم که  باید  و خوشبختانه 
ابتدای بهمن ماه جانباختگان حوادث ترافیکی نسبت به 

مدت مشابه پارسال 6 درصد کاهش داشته است.
طرح  اجرای  در  اینکه  بیان  با  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
زمستانه امسال در راه مانده نداشتیم گفت: تنها در چند 
بهمن  ریزش  جاده  و چند  چالوس  جاده  در  روز گذشته 
و  خودروها  تخلیه  به  نسبت  بالفاصله  که  داشت  وجود 

بازگشایی مسیر اقدام شد.

کشورهای  اغلب  و  ایران  در  حاضر  حال  در 
اسالمی مردان بیشتر از زنان به موقعیت های 
سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند به گونه ای 
و  اجتماعی  حوزه های  در  بیشتر  زنان  که 
زنان  بر نقش  فرهنگی نقش آفرینی می کنند، 
در مدیریت دانش در قرن بیست ویکم جهت 

تاکید کرد. پایدار  تحقق توسعه 
به گزارش پیام زمان،  شهیندخت موالوردی 
خانواده  و  زنان  امور  مشاوران  نشست  در 
اینکه  بیان  با  علوم  وزیر  با  دانشگاه ها 
فجر  دهه  آستانه  در  نشست  این  برگزاری 
این  کرد:  اظهار  می گیریم،  نیک  فال  به  را 
شعار،  مرور  برای  مغتنمی  بسیار  فرصت  ایام 
فاصله ای  میزان  و  انقالب  آرمان های  و  هدف 

که وجود دارد، است.
رئیس جمهور  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
گام هایی  درست  برنامه ریزی  با  باید  افزود: 
زنان  و جایگاه  برداریم  فاصله ها  برای کاهش 

در گذشته و حال حاضر را بررسی کنیم.
زنان  دهه  چهار  این  طی  اینکه  بیان  با  وی 
در نوع خود و متناسب با شرایط نقش آفرین 
بودند، گفت: در دهه اول که ابتدای پیروزی 
دفاع  سال  هشت  شروع  و  اسالمی  انقالب 
تمام  در  مردان  با  همگام  زنان  بود  مقدس 
که  دوم  دهه  در  و  داشتند  حضور  صحنه ها 
مقارن با دهه سازندگی بود شاهد آغاز توجه 
پا  زنان  دهه  این  در  بودیم.  زنان  به وضعیت 
توانستند  که  جا  هر  و  گذاشتند  میدان  به 
سوم  دهه  در  همچنین  کردند.  نقش آفرینی 
تسخیر  شاهد  اصالحات  دوره  با  مقارن 

بودیم. زنان  دانشگاه ها توسط 

با  چهارم  دهه  در  اینکه  بیان  با  موالوردی 
تمام اتفاقات و دستاوردها، دوره اوج آمادگی 
زنان برای خدمت به توسعه و پیشرفت است، 
در  آمادگی  نظر  از  زنان  دهه  این  در  افزود: 
اوج  در  سالمت  و  بهداشت  آموزش،  حوزه 
هستند اما اینکه چرا تاکنون این موضوع رخ 

داده جای بحث دارد.
رئیس جمهور  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
توانمندی  نتوانسته ایم شاهد  ادامه داد: هنوز 
شایسته  که  آنطور  زنان  اقتصادی  و  سیاسی 
جهت  را  سیاست هایی  باید  باشیم.  است، 
دستور  در  مطلوب  وضعیت  به  شدن  نزدیک 

کار قرار دهیم.
و  انقالب  ابتدای  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  زن  برابری  مساله  اساسی  قانون  مقدمه 
تاکید  مورد  انسانی  شأن  و  کرامت  در  مرد 
دینی  پشتوانه  به  اتکاء  با  گفت:  است،  بوده 
دستور  در  را  توسعه ای  برنامه های  تاریخی  و 
کار قرار دادیم که حاصل آن رشد چشمگیر 
در  جنسیتی  برابری  و  زنان  آموزش  شاخص 
از  دختران  گرفتن  پیشی  و  ابتدایی  آموزش 
دستاوردهای  نه تنها  مساله  این  بود.  پسران 
محسوب  آموزش  شاخص های  در  مهمی 
بیشتر  مشارکت  زمینه ساز  بلکه  می شود 
البته  که  بود  خواهد  آتی  سال های  در  زنان 
افزایش  بلکه  نمی افتد  اتفاق  خود  خودی  به 
به  نیاز  سیاست  و  اقتصاد  در  زنان  مشارکت 

برنامه ریزی و توجه ویژه دارد.
در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  موالوردی 
مردان  اسالمی  کشورهای  اغلب  و  ایران 
و  سیاسی  موقعیت های  به  زنان  از  بیشتر 

زنان  که  به گونه ای  دارند  دسترسی  اقتصادی 
فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه های  در  بیشتر 
در  زنان  نقش  بر  می کنند،  نقش آفرینی 
جهت  بیست ویکم  قرن  در  دانش  مدیریت 

تاکید کرد. پایدار  تحقق توسعه 
رئیس جمهور  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
اهداف  تحقق  اینکه  بیان  با  همچنین 
برای  جهانی  کار  دستور  در  پایدار  توسعه 
گرفته  قرار  هدف   17 با  آینده  سال   15
برابری  به  مربوط  پنجم  هدف  گفت:  است، 
که  است  زنان  توانمندی های  و  جنسیتی 
کشور  در  چارچوب  این  در  می کنیم  سعی 
مسائل را دنبال کنیم. در این مساله نیازمند 
کمک  تا  هستیم  دانشگاهیان  و  دانشگاه 
کنند با شاخص های بومی که در دستور کار 
و  شرایط  بر  منطبق  گزارشی  است  معاونت 
توسعه  سمت  به  تا  ارائه  جامعه  ویژگی های 

کنیم. پایدار حرکت 
 116 ماده  به  اشاره  با  همچنین  موالوردی 
عدالت  تحقق  که  توسعه  ششم  برنامه 
را شامل می شود،  تمام جنبه ها  در  جنسیتی 
گفت: امیدواریم این ماده در شورای نگهبان 
به تصویب برسد تا بتوانیم به سمت اهدافمان 

شویم. رهنمون 
در  رئیس جمهور  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
زنان  »تاب آوری  ملی  طرح  اجرای  از  ادامه 
کل  در  اجتماعی«  مباحث  در  خانواده  و 
و   داد  خبر  استانداری ها  مشارکت  با  کشور 
حق  موضوع  همچون  مساله ای  کرد:  اظهار 
و  غیره  و  شهر  در  تردد  حق  حمل ونقل، 
زنان در کیفیت زندگی  فعال  همچنین نقش 
را در شهرهای هوشمند باید مورد توجه قرار 

دهیم.
از پتانسیل زنان  وی ضمن تاکید بر استفاده 
در بهره مند شدن جامعه از نیروی انسانی در 
کردن  متوازن  برای  گفت:  مختلف  حوزه های 
استفاده  پتانسیل  این  از  می توان  توسعه 
را  کار  این  انجام  اراده  هنوز  البته  که  کرد 

نمی بینیم.
در  زنان  ظرفیت  از  کرد:  تصریح  موالوردی 
به  اهداف  تحقق  برای  جامعه  و  دانشگاه ها 
استفاده  باید  است  انتظار  مورد  که  اندازه ای 
شود زیرا نفع این مساله بیشتر از زنان برای 
بالنده  و  سالم  خانواده  شکل گیری  و  جامعه 
است که وعده این موضوع برای 1404 داده 

شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور عنوان کرد:

توجه ویژه به افزایش مشارکت زنان 
در اقتصاد و سیاست 
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دادنامه
دادگاه  چهارم  شعبه   9409986638900094 کالسه  پرونده 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 
9509976638900813 خواهان : آقای طهماس یعقوبوند فرزند 
محمد با وکالت خانم طیبه عزیزی فرزند ماشااهلل به نشانی بلوار 
الغدیر کوچه بنفشه سوم ساختمان پاسارگاد طبقه اول واحد سوم 
با وکالت خانم فاطمه  لیریایی  : 1-آقای علی عباس  –خواندگان 
کورش فر فرزند علی محمد به نشانی لرستان – درود –بلوار معلم 
جنب بنیاد شهید ط اول 2-آقای اسداله درویشی فرزند رحمی به 
نشانی شهرستان دورود چغابدار روبروی پمپ بنزین جنب  آهن 
فروشی 3-آقای مسعود حسینی به نشانی مجهول المکان 4-آقای 
علیرضا نعمتی به نشانی شهرستان دورود خیابان 30 متری کوچه 
فیض 22 مجتمع مسکونی طبق دوم 5-آقای محمد پوالدوند فرزند 
عیدی به نشانی شهرستان دورود بلوار صنعت روبروی آژانس معلم 
–خواسته ها  : 1-رفع تصرف عدوانی 2-اعسار از پرداخت هزینه 

دادرسی 3-اعسار بطالن معامله 
گردشکار : پس از وصول شکوائیه و ثبت بکالسه فوق بتصدی امضاء 

کننده ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم طیبه عزیزی به وکالت 
از آقای طهماسب یعقوب وند به طرفیت آقایان 1-اسداله درویشی 
2-علی عباس لیریایی 3-علی رضا نعمتی 4-مسعود حسینی نی 
زن 5-محمدرضا بهرامی 6-محمد پوالدوند خوانده ردیف دوم با 
وکالت خانم فاطمه کوروش فر به خواسته 1-صدور حکم بر بطالن 
معامالت فی ما بین خواندگان ردیف اول تاششم به لحاظ مستحق 
ریال   51/000/000 به  مقوم  هریک  معامله  موضوع  بودن  للغیر 
از یک قطعه زمین به مساحت  2-رفع تصرف خوانده ردیف اول 
210 متر مربع از پالک 119 چغابدار 3-قلع و قمع مستحدثات 
بدین  دادرسی  خسارات  کلیه  انضمام  به  تومان  به31000  مقوم 
و جلسه  تقدیمی  دادخواست  به شرح  وکیل خواهان  که  توضیح 
اول دادرسی اظهار می دارد موکل به موجب مبایعه نامه مورخه 
مساحت 210  به  زمین  قطعه  یک  به خرید  مبادرت   1360/4/4
متر مربع از آقای  علی عباس لیریایی نموده که پس از خرید ملک 
در تصرف موکل بوده ولی خوانده ردیف اول در سال 93 اقدام به 
تصرف  شکایت  از  پس  که  است  نموده  فیه  متنازع  ملک  تصرف 
عدوانی علیه وی آقای درویشی مدعی گردیده است که به موجب 

قرارداد مورخه 1389/10/10 اقدام به خرید ملک موصوف از آقای 
محمدرضا بهرامی نموده و آقای بهرامی نیز به موجب مبایعه نامه 
مورخه 1388/12/10 از آقای محمد پوالدوند و وی نیز بر اساس 
قولنامه مورخه 81/12/2 از آقای مسعود حسینی نی زن خریده و 
وی نیز به موجب قولنامه مورخه 77/1/17 اقدام به خرید ملک از 
آقای علی رضا نعمتی نموده است و آقای علی رضا نعمتی به موجب 
لیریایی  آقای علی عباس  از  را  نامه مورخه 74/4/4 ملک  مبایعه 
خریداری نموده است با توجه به اینکه به موجب مبایعه  نامه مورخه 
1360/4/4 ملک موصوف به موکل توسط آقای علی عباس لیریایی 
واگذار گردیده است اقدام وی در انتقال ملک به سایر خواندگان 
فروش مال غیر بوده تقاضای صدور حکم بر ابطال معامالت صورت 
گرفته فی ما بین خواندگان و رفع تصرف خوانده ردیف اول ازملک 
موصوف و قلع و قمع مستحدثات را دارم خواهان نیز با حضور در 
جلسه دادرسی اظهار می دارد آقای علی عباس لیریایی در سال 
58 اقدام به خرید ملک متنازع فیه از آقای ولی علیپور نموده و 
من یک روز بعد همان زمین را از آقای لیریایی خریداری نموده 
و پشت قولنامه تنظیمی فی ما بین   آقایان علیپور و لیریایی این 
موضوع قید شد و مجداد در تاریخ 1360/4/4 قولنامه ای فی ما 
بین بنده و آقای علی عباس لیریایی تنظیم شد و پس از اینکه 
شکایت آقای لیریایی را نمودم در تاریخ 1374/4/4 برای بار سوم 
اقدام به تنظیم قولنامه در خصوص ملک موصوف با آقای لیریایی 
را نمودم و زمین 210 متر مربع می باشد که آقای اسداله درویش 
110 متر مربع آن را تصرف و دیوار کش نموده است خوانده ردیف 
ششم آقای محمد پوالدوند با حضور در جلسه دادرسی در مقام 
دفاع اظهار می دارد اظهارات خواهان کذب می باشد وی در سال 
84 به من مراجعه نموده و گفت شما اقدام به خرید 210 متر مربع 
زمین واقع در چغابدار نموده اید که من در پاسخ گفتم زمین را 
از آقای مسعود حسینی و وی نیز از علی رضا نعمتی و علی رضا 
از مالک اصلی  از علی عباس لیریایی و آقای لیریایی نیز  نعمتی 
آقای ولی پور خریده است و آقای یعقوب وند به صراحت به من 
گفت من به خواهر زاده ام علی رضا نعمتی پول داده ام تا زمینی 
برایم بخرد ولی وی زمین  را به نام خود خرید و فروش نموده است 
به من کمک کنید تا آقای نعمتی پول من را بدهد که در حضور 
چند نفر شهود این مطالب را صورتجلسه نموده و رونوشت مصدق 
از صورتجلسه را به دادگاه ارائه داده ام و تاریخ صورتجلسه 84/4/7 

می باشد و نسبت به قراردادهای ارائه شده از سوی آقای یعقوب 
بنده  اظهار می دارد  پاسخ  نیز در  ادعای جعل دارم خواهان  وند 
نسبت به امضاء و اثر انگشت خود ذیل صورتجلسه مورخه 84/4/7 
ادعای جعل دارم دادگاه پرونده کالسه 1579-920 شعبه معاونت 
پرونده  عنوان  به  را  دورود  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادسرای 
بر  استنادی اخذ که حسب آن طرفین پرونده شکایاتی را مبنی 
تصرف عدوانی -فروش مال غیر –جعل  و استفاده از سند مجعول 
علیه یکدیگر اقامه و آقای علی عباس لیریایی نسبت به امضاء های 
خود ذیل مبایعه نامه های مورخه 1360/4/4 و 1374/4/4 فی ما 
بین وی و آقای طهماسب یعقوب وند مدعی جعل گردیده که پس 
از صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی اصالت خط و امضاء کارشناس 
اظهار می دارد دو فقره امضاء منتسب به آقای علی عباس لیریایی 
ذیل قولنامه های فوق الذکر با امضائات مسلم الصدور وی مطابقت 
دارد پس از ابالغ نظریه کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده 
است همچنین آقای علی رضا نعمتی با حضور در شعبه معاونت 
اظهار می دارد قرارداد مورخه 1374/4/4 فی ما بین وی و آقای 
شاهد  عنوان  به  یعقوبوند  آقای طهماسب  را  لیریایی  عباس  علی 
امضاء نموده است و چنانچه وی مالک ملک موصوف بوده است 
دلیلی ندارد به عنوان شاهد قولنامه فروش ملک خود به دیگری 
نیز اظهار می دارد  را امضاء کند که آقای طهماسب یعقوب وند 
امضاء منتسب به من به عنوان شاهد ذیل قولنامه تنظیمی فی ما 
بین آقایان علی عباس لیریلیی و علی رضا نعمتی جعلی می باشد 
نهایتا شعبه معاونت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دورود 
بدون اینکه در خصوص ادعای جعل آقای طهماسب یعقوب وند در 
خصوص امضاء وی ذیل قولنامه تنظیمی فی ما بین آقایان نعمتی و 
لیریایی قرار ارجاع امر به کارشناسی خط و امضاء را صادر نماید در 
خصوص کلیه اتهامات متهمین حسب مورد قرارهای منع و موقوفی 
تعقیب به موجب قرار شماره 1579-93 را صادر که پس از اعتراض 
آقای طهماسب یعقوب وند  به قرارهای صادره به موجب دادنامه 
شماره 1281-930 شعبه 103 جزایی شهرستان دورود اعتراض 
وی رد و قرارهای صادره عینا تایید می گردند متعاقبا با توجه به 
ادعای جعل آقای طهماسب یعقوب وند نسبت به امضاء خود ذیل 
مبایعه نامه تنظیمی فی ما بین آقایان علی عباس لیریایی و علی 
رضا نعمتی دادگاه قرار رسیدگی به اصالت و صحت سند را صادر 
و پس از ابالغ به وکیل خواهان جهت ارائه اصل سند مورد ادعای 

جعل در مهلت ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به ارائه اصل قولنامه 
مورخه 74/4/4 فی ما بین آقایان علی عباس لیریایی و علی رضا 
با توجه به مراتب فوق  اقدامی معمول نداشته است لهذا  نعمتی 
الذکر اوال با عنایت به اینکه خواهان و وکیل ایشان مدعی می باشند 
پس از انتقال ملک متنازع فیه به موجب مبایعه نامه های مورخه 
58/8/29 و 60/4/4 و 74/4/4 توسط آقای علی عباس لیریایی به 
خواهان وی مجددا ملک موصوف را به موجب مبایعه نامه مورخه 
مستحق  لحاظ  به  که  واگذار  نعمتی  رضا  علی  آقای  به   74/4/4
آقایان  بین  ما  تنفیذ معامله مذکور فی  بودن مبیع و عدم  للغیر 
لیریایی و نعمتی معامالت بعدی نیز باطل می باشند ولی با توجه 
به مفاد مبایعه نامه مورخه 74/4/4 فی ما بین آقایان علی عباس 
لیریایی و علی رضا نعمتی آقای طهماسب یعقوب وند به عنوان 
از طرح  که پس  است  نموده  امضاء  را  مذکور  نامه  مبایعه  شاهد 
ادعای جعل از سوی خواهان نسبت به امضاء منتسب خود به عنوان 
شاهد نسبت به ارائه اصل مبایعه نامه خود دادری نموده است لذا 
با فرض  صحت ادعای خواهان مبنی بر فضولی بودن معامله فی 
ما بین آقایان لیریایی و نعمتی امضاء مبایعه نامه مذکور توسط 
ایشان به عنوان شاهد داللت بر تنفیذ عقد بیع شده داشته و به تبع 
سایرمعامالت نیز صحیح خواهند بود ثانیا با توجه به اینکه ارکان 
دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان لحوق تصرف خوانده و 
عدوانی بودن تصرفات خوانده می باشد که با توجه به مراتب فوق 
تصرفات خوانده ردیف اول نسبت به ملک موصوف به مساحت 110 
متر مربع به موجب عقد بیعی صورت گرفته است که خواهان دلیلی 
بر بطالن آن ارائه ننموده است لذا تصرفات خوانده به ناقل قانونی 
و نه به عدوانی می باشد ثالثا دعوی قلع و قمع مستحدثات فرع بر 
صدور حکم بر خلع ید یا رفع تصرف عدوانی می باشد در حالی که 
خواهان دعوی خلع ید اقامه ننموده و دعوی تصرف عدوانی اقامه 
شده از سوی وی نیز فاقد ارکان سه گانه دعوی تصرف عدوانی می 
باشد لذا دعوی خواهان در خصوص هر سه خواسته مطروحه به 
کیفیت مذکور در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستندا به 
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع 
دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه  چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
 خرم آباد – اسداله یوسف وند.

ابالغ نظریه کارشناسی
در  اینجانب  به  محوله  کارشناسی  امر  ارجاع  خصوص  در  احتراما، 
موضوع  محترم  شعبه  آن   432-6-95 ی  کالسه  پرونده  خصوص 
دادخواست تقدیمی خانم سکینه هزار خانی فرزند شکراله به طرفیت 
آقای اسداله ایلخانی فرزند اکبر به خواسته مطالبه نفقه ایام معوقه، 
حضور  محوله ضمن  وظیفه  اجرای  در  منتخب  کارشناس  اینجانبه 
در دفتر شعبه و مطالعه پرونده و بررسی اوراق و محتویات و اسناد 
موجود در پرونده و مذاکره حضوری با خواهان پرونده به استحضار 
حضرتعالی میرساند. نامبردگان فوق به موجب سند نکاحیه به شماره 
ترتیب 2784 در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج به شماره 18 حوزه 
اند  امده  در  هم  دائم  عقد  به   1376/5/19 تاریخ  در  تفرش  ثبت 
میدارد  اظهار  زوجه  و  میباشند  یکدیگر  قانونی  و  شرعی  همسر  و 
پرداخت  ایشان  به  ای  نفقه  هیچگونه   87/1/1 تاریخ  از  همسرشان 
نکرده است و موجب عسر وحرج وتنگدستی آنها گردیده است لذا با 
توجه به عرف و عادت محل زندگی و شاخص تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی و میزان نفقه خانم سکینه هزارخانی 
از تاریخ 87/1/1 لغایت پایان سال ماهیانه مبلغ 1/600/000 ریال و 
از تاریخ 88/1/1 لغایت پایان سال ماهیانه مبلغ 1/800/000 ریال و 
از تاریخ 89/1/1 ماهیانه مبلغ 2/000/000 ریال و ازتاریخ 90/1/1 
لغایت پایان سال ماهیانه مبلغ 2/200/000 ریال و از تاریخ 91/1/1 
تاریخ  از  و  ریال   2/400/000 مبلغ  ماهیانه   91 سال  پایان  لغایت 
92/1/1 لغایت پایان سال مبلغ 2/500/000 ریال و از تاریخ 93/1/1 
لغایت پایان سال ماهیانه مبلغ 2/700/000 ریال و از تاریخ 94/1/1 
لغایت پایان سال 2/900/000 ریال و از تاریخ  95/1/1 لغایت صدور 
حکم ماهیانه مبلغ 3/00/000 هزارتومان تعیین و اعالم میگردد. م 

/ الف 2201
کارشناس نفقه و امور خانوادگی – شعبه ششم شورای حل اختالف 

شهرستان بهارستان 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان 2400 مدل 1386 به شماره 
شماره  به   380389 موتور  شماره  به  22-478د75  ایران  انتظامی 
ثبت  شماره  به  اول  گلپخش  شرکت  نام  به   K  062706 شاسی 

167124 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مدینه رحمانی داراي شناسنامه شماره 12813 به شرح دادخواست به کالسه 
950478/64 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا رحمانی بشناسنامه 83 در تاریخ 95/7/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 

گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-قدمخیر جبلی ش ش 101 ت ت 1324 محل صدور رزن نسبت همسر متوفی

2-مدینه رحمانی ش ش 12813 ت ت 1354 محل صدور کرج نسبت فرزند اناث متوفی
3-توران رحمانی ش ش 12812 ت ت 1354 محل صدور کرج نسبت فرزند اناث متوفی
4-محترم رحمانی ش ش 160 ت ت 1348 محل صدور رزن نسبت فرزند اناث متوفی

5-ابوالفضل رحمانی ش ش 5567 ت ت 1357 محل صدور کرج نسبت فرزند ذکور 
متوفی

6-علیرضا رحمانی ش ش 159 ت ت 1348 محل صدور رزن نسبت فرزند ذکور متوفی
7-شهناز رحمانی ش ش 957 ت ت 1361 محل صدور قزوین نسبت فرزند اناث متوفی

8-منیژه رحمانی ش ش 158 ت ت 1347 محل صدور رزن نسبت فرزند اناث متوفی
9-قربانعلی رحمانی ش ش 19334 ت ت 1359 محل صدور کرج نسبت فرزند ذکور 

متوفی
10- بهناز رحمانی ش ش 337 ت ت 1366 محل صدور آبیک نسبت فرزند ذکور متوفی

11- معصومه رحمانی ش ش 128 ت ت 1342 محل صدور رزن نسبت فرزند اناث 
متوفی

مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضي  تا هر کسي  نماید 
نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. 439 م/الف
رئیس شعبه 64 شورای حل اختالف کرج 

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   296 شماره  شناسنامه  داراي  فرتوت  علی  آقای 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از   950626/65
اقامتگاه   94/5/15 تاریخ  در   5351 بشناسنامه  فرتوت  زینب  شادروان  که  داده 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-علی فرتوت ش ش 296 متولد 1336 صادره از بوئین زهرا پدر متوفی

2-معصومه قریبی ش ش 1066 متولد 1339 صادره از ساوه نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 436 م/الف

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3430 مترمربع 
قطعه 10 تفکیکي به پالک 165 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي 
مذکور نامبرده واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان 
کرج مورد ثبت 10089 صفحه  222 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت 
مورخ 95/09/14  به شماره 112175  قطعی  برابر سند  و  است  گردیده  و صادر 
تنظیمی دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده که به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي 
شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را  تاریخ  از  به ملک مذکور باشد 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.    435 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2502 مترمربع قطعه 12 
تفکیکي به پالک 167 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي مذکور واقع در 
اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 10091 صفحه  
230 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی 
به شماره 112176 مورخ 95/09/14 تنظیمی دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل 
شده که به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده 
است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین-نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني 

طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.  428 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

 آگهي ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله به متهم سعید اخوی شکر آب فرزند محمد ابالغ می گردد که پرونده 
اتهامی نامبرده به کالسه پرونده 9409982659300194 در شعبه 33 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب کرج ثبت و به اتهام صدور چک بالمحل در حال بررسی 
می باشد مراتب وفق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری یک نوبت در یکی از 
جرائد کثیراالنتشار درج می گردد تا در مهلت مقرر یک ماه به این شعبه مراجعه 
یا وکیل معرفی نماید در غیر اینصورت شعبه به صورت غیابی به موضوع رسیدگی 

و قرار مقتضی صادر خواهد نمود. 438م/الف
دادیار شعبه 33 دادیاری دادسرای ناحیه 5 کرج ) ماهدشت ( – ؟؟ فخر

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 و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331011003536مورخه 1395/08/29 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  واحد  در 
آقای قربانعلی کشاورز افشاری بشناسنامه شماره 1 صادره از زنجان فرزند عبداله 
در قسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 60 مترمربع مفروز از پالک شماره 278 فرعی از 143 اصلی واقع در 
البرز با خریداری از آقایان علی و محمد حسین کشاورز افشار و با مالکیت مالک 
اولیه آقای محسن کمال زاده تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت 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 
نمایند. بدیهی است در  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض دادخواست خود  ماه 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 49899 م/الف
عباسعلی شوش پاشا کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

دادنامه
 – کرج  اختالف  حل  شورای   65 شعبه  کالسه 9509982694200304  پرونده 

مجتمع شماره ) مجتمع ماهدشت ( تصمیم نهایی 
خواهان: خانم کبری هادی فرزند احمد به نشانی البرز کرج – ماهدشت مسکن 

مهر ماراب ماهبد بلوک 6 واحد 13 ط 4
خوانده: آقای حسین یافت آبادی فرد فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها : 1- مطالبه خسارت دادرسی  2- مطالبه نفقه هزینه کارشناسی 
گردشکار – خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
با توجه در محتویات  العاده حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و  فوق 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید. 
 )راي قاضی شورا(

در خصوص دعوی خانم کبری هادی به طرفیت حسین یافت آبادی فرد به خواسته 
مطالبه نفقه با توجه به عقدنامه زوجین به شماره 679589 مورخ 1353/5/10 از 
دفتر ازدواج شماره 15 شهر ری نظر به احراز رابطه زوجیت بین طرفین حسب 
سند نکاحیه 679589 و التزام قانونی زوج به انجام تکالیف قانونی و پرداخت نفقه 
شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه مقرر حضور نیافته و دلیلی بر پرداخت نفقه زوجه دایمی خویش 
بقای دین خواسته  با استصحاب  لذا قاضی شورا  نداشته است  ابراز  به شرح فوق 
خواهان را صائب و موجه تشخیص داده و به استناد مواد 1102 و 1106 و 1107 
قانون مدنی و 198 و 515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته از تاریخ 95/1/1 لغایت آتی ماهیانه 5/100/000 ریال هزینه دادرسی 
و پرداخت 1/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  مدت  همین  آن ظرف  از  پس  و  شورا  این  در 

عمومی شهرستان کرج می باشد.  437م/الف
قاضی شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت- سجاد محمدیان 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
محمد رضا فرخ سورکی فرزند علی اصغر        به شرح دادخواست به کالسه 95/667 این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر 
فرخ سورکی فرزند حسین    به ش ش 1388  صادره از ساری  در تاریخ 95/4/18اقامتگاه 

دائمی خودمیاندرود   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-حسن فرخ سورکی فرزند علی اصغر ش ش 18 صادره از ساری فرزند متوفی 

2-احمد فرخ سورکی فرزند علی اصغر ش ش 5230 صادره از ساری فرزند متوفی 
3-محمد فرخ سورکی فرزند علی اصغر ش ش 2555 صادره از ساری فرزند متوفی 

4-محمد رضا فرخ سورکی فرزند علی اصغر ش ش 3017 صادره از ساری فرزند متوفی 
5-سلیمه فرخ سورکی فرزند علی اصغر ش ش 2139 صادره از ساری فرزند متوفی 
6-شهربانو فرخ سورکی فرزند علی اصغر ش ش 2238 صادره از ساری فرزند متوفی 

7-فاطمه فرخ سورکی فرزند علی اصغر ش ش 22 صادره از ساری فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد م. الف 299 
قاضی شعبه دوم حکمی  شورای حل اختالف میاندرود  آقاجانی 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
زهرا بختیاری فرزند صفر علی         به شرح دادخواست به کالسه 6/1065/95 این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر علی بختیاری 
فرزند نعمت اله     به ش ش 248  صادره از آشتیان   در تاریخ 93/4/26اقامتگاه دائمی 

خودتهران    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- مجید بختیاری فرزند صفر علی به ش ش 12037 فرزند متوفی 

2- زهره بختیاری فرزند صفر علی به ش ش 1004 فرزند متوفی         
3- زهرا بختیاری فرزند صفر علی به ش ش 1818 فرزند متوفی         

4- سعید بختیاری فرزند صفر علی به ش ش 3755 فرزند متوفی         
5- مهدی بختیاری فرزند صفر علی به ش ش 9895 فرزند متوفی                 

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

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد م. الف 951134 
آقاجانی رییس شعبه ششم   شورای حل اختالف  قایم شهر  

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به شرح دادخواست  دارای شماره شناسنامه 1213          فر  اکبر کیانی  علی 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  به کالسه 1/95/2567 
تاریخ  در    24 به ش ش  گلوردی       رجبی  نازبانو  شادروان  که  داده  توضیح 
الفوت آن مرحوم  95/4/25اقامتگاه دائمی خود   بدرود زندگی گفته ورثه حین 

منحصر است به 
1- علی کیانی فرفرزند علی اکبر ش ش 414 صادره از ساری پسر متوفی 

2- محمد علی کیانی فرفرزند علی اکبر ش ش 1391 صادره از ساری پسر متوفی
3- جواد کیانی فرفرزند علی اکبر ش ش 1761 صادره از ساری پسر متوفی
4- زینب کیانی فرفرزند علی اکبر ش ش 12 صادره از ساری دختر متوفی

5- لیال کیانی فرفرزند علی اکبر ش ش 1009 صادره از ساری دختر  متوفی
6- زهرا کیانی فرفرزند علی اکبر ش ش 976 صادره از ساری پسر  متوفی

7- غالمعلی کیانی فرفرزند علی اکبر ش ش 1193 صادره از ساری پسر متوفی
8- متقاضی )همسر 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 781
مسئول دفتر حوزه اول    شورای حل اختالف ساری 

مفقودی
انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ  به   86 مدل   3 مزدا  سواری  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  LF10202547به  موتور  شماره  به   82 ایران  743م47 
و  گردیده  مفقود  بائی  همایونی  علی  سید  NAGASX7CC11C00256بنام 

 بابل   از درجه اعتبار ساقط می باشد

دادنامه 
پرونده کالسه 9209981985400328 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

میاندرود 101 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 
شاکی : آقای مسعود احمد زاده فرزند احمد به نشانی سورک خیابان فرهنگ منزل 

مسعود احمد زاده 
متهم : آقای محمد جان پاکدامن به نشانی کازرون 

اتهام : خیانت در امانت 
رای دادگاه 

دادسرای  از  صادره   9510421985000455 شماره  خواست  کیفر  خصوص  در 
عمومی و انقالب شهرستان میاندرود آقای محمد جان پاک دامن فرزند عوض متهم 
است به خیانت در امانت سه و نیم تن مرکبات موضوع شکایت آقای مسعود احمد 
زاده با این توضیح که شاکی اظهار نموده در سال 1392 سه و نیم تن محصول 
مرکبات را بار نامه نموده قرار بود که وی بند عباس تحویل من گردد لکن راننده 
آقای محمد جان پاک دامن بار را برای خویش تصرف نموده مرتکب خیانت در 
امانت گردید دادگاه با توجه به شکایت شاکی و بار نامه صادره که حکایت از تحویل 
اتهام وارده به متهم را ثابت  بار شاکی به راننده آقای محمد جان پاکدامن دارد 
تشخیص و به استناد ماده 1 قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال 
متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و جبران خسارت وارده به شاکی از طریق 
استرداد مثل یا قیمت کال محکوم می نماید رای صادره ظرف بیست روز پی از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 

د ر محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد م. الف 304
نقیبی – دادرس شعبه 101دادگاه کیفری 2 میاندرود 

آگهی 
نظر به اینکه حسین صیاد فرزند غالم به اتهام سرقت به شماره پرونده 950181 
از طرف این بازپرس تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم بنودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
تا  ابالغ  نامبرده  به  االنتشار  کثیر  روزنامه های  از  یکی  در  با درج  مراتب  کیفری 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه بازپرسی دادسرای میاندرود جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد م. الف 305
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود 

آگهي فقدان
 1395/08/11 مورخ   111867 شماره  وکالت  تعویض  برابر  کبیر  حمید  آقای 
دفترخانه 298 تهران مع الوالسطه به وکالت از عمادالدین کیان مهر ضمن تسلیم 
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک 
به مساحت 4993 مترمربع قطعه 46 تفکیکي پالک 347  قطعه زمین مزروعی 
فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد 
بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 8386 صفحه  142 دفتر جلد 
92 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی 13401 
مورخ 1393/10/30 دفترخانه 908 تهران به متقاضی منتقل شده است و به علت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
یا  و  نزد خود  مالکیت  تا چنانچه کسي مدعي وجود سند  شود  آگهي مي  نوبت 
به مدت ده  این آگهي  انتشار  تاریخ  از  باشد  به ملک مذکور  انجام معامله نسبت 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
خواهد  تسلیم  متقاضي  به  مقررات  طبق  المثني  مالکیت  سند  نگردد  ارائه  سند 

شد.   424 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر برابر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4993 مترمربع قطعه 
45 تفکیکي پالک 346 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي مذکور واقع 
در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 8385 صفحه  142 
دفتر جلد 92 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی 
112155 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده است و به 
علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   425 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2499 مترمربع قطعه 52 تفکیکي 
پالک 353 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي مذکور واقع در اراضی ولد آباد 
بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 10074 صفحه  162 دفتر جلد 109 بنام 
علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی 112150 مورخ 1395/09/14 
دفترخانه 298 تهران به متقاضی منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي 
به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد.   430 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2504 مترمربع 
قطعه 54 تفکیکي پالک 355 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي 
مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 
10076 صفحه  170 دفتر جلد 109 بنام علیرضا سلیم پور ثبت و صادر گردیده 
است و برابر سند قطعی 112586 مورخ 1395/10/26 دفترخانه 298 تهران به 
متقاضی منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.   427 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

آگهي فقدان
آقای حمید کبیر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2504 مترمربع 
قطعه 51 تفکیکي پالک 352 فرعی از 361 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلي 
مذکور واقع در اراضی ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد ثبت 
گردیده  صادر  و  ثبت  پور  سلیم  علیرضا  بنام   60 جلد  دفتر   94 صفحه    5248
است و برابر سند قطعی 112185 مورخ 1395/09/14 دفترخانه 298 تهران به 
متقاضی منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم نماید بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.   426 م/الف
ایرج فهیمي رئیس ثبت اسناد و امالک کرج ناحیه 2 

مفقودي 
سفید   1388 مدل  ایکس  ال  سمند  کمپاني  سند  و  شناسائي  ،کارت  سبز  برگ 
شاسي  موتور 14788001256  شماره  ایران 82 974م35  پالک  شماره  با  روغني 
NAACJ1JC79F252536 شهرام کاردگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

بابل می باشد 

مفقودی
 سند موتورسیکلت هوندا 125 مدل 84 به رنگ قرمز با شماره پالک 2977 ساری 
81 با شماره موتور 71839 و شماره تنه 551061396 بنام مرکز بهداشت و درمان 

نکا تحویل بهورز نور علی الئینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی فقدان اسناد فروش 
بدنه  شماره  1600OHVبه  پیکان  وانت  خودرو  مالک  خاکساری  حمید  اینجانب 
پالک  شماره  و   114F0021233 موتور شماره  NAAA46AAXCG357599و 
62-559ب74 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودرومذکور 
را نموده است چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودرو فوق دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 

مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط اقدام خواهد شد
 نکا 

مفقودي
ایران82       پالک  بشماره  روغني   سفید   1376 مدل  پیکان  وانت  سبز   برگ   
محمد  بنام   0076911166 شاسي   11517601811 موتور  شماره  639ص65 

ذوالفقاري متي کالئي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 
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 اخطار اجرایی 
مشخصات محکوم علیه

نام : حسین  نام خانوادگی : سنگ آرا نام پدر : نجف
شغل :  نشانی محل اقامت : مجهوا المکان

 مشخصات محکوم له
نام : محسن نام خانوادگی : نیازیان  نام پدر : شاکر

شغل : نشانی محل قامت : کرند غرب - سیصد دستگاه - خیابان پیروزی
محکوم به: بموجب رای شماره 319 تاریخ 95/8/16 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان داالهو ) و رای شماره .......... تاریخ ........ شعبه ........ دادگاه 

عمومی .... ( که قطعیت یافته است .
محکوم علیه محکوم است به :

اجرای مفاد دادنامه فوق الذکر و پرداخت نیم عشر دولتی در اجرای ماده 160 
قانون اجرای احکام مدنی .

به استناد ماده 19 آئین اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
ابالغ  از  : پس  است  مکلف  علیه  ، محکوم  فرهنگی   ، اجتماعی   ، اجتماعی   ،
این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده 
جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد 

شد .
مسئول شعبه دوم شورای  حل اختالف  شهرستان داالهو 
قاضی شورای حل اختالف   زهرا  نظری   

آگهی ابالغ
به طرفیت  منفرد    و محمدرضا  نژاد  اهرمی  لیال  وکالت  با  ملت  بانک  از طرف   
1- مرتضی جاشویی )رازقی نژاد( فرزند اسمعیل 2- ابراهیم کللی فرد فرزند محمد 

3-کاظم کرم پور فرزند حسینقلی  
برای  و  ثبت   95/  274 کالسه  به  که  تسلیم  شورا  حوزه  به  مطالبه  بخواسته 

روز95/12/14 
ساعت 9:30 تعیین وقت گردیده نظر به اینکه خواندگان درنشانی معیینه شناخته 

نشده لذا 
حسب درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتی یک 

نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشارآگهی تا خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دفتر شعبه 

7شورا نشانی خود 
را اعالم و اوراق مربوطه را نیز دریافت دارد در غیر اینصورت شورا غیابأ رسیدگی و 

مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تاریخ انتشار:95/11/11
 شورای حل اختالف بوشهر

آگهی ثبتی
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره   139560316001009512مورخ 1395،10،11 هیات اول /دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره شناسنامه  633  کاکامراد   فرزند  آقای  رضا چراغی  متقاضی  بالمعارض 
صادره از کرمانشاه دریک باب ساختمان مغازه تجاری به مساحت37،95 متر مربع  
در قسمتی از پالک 7 فرعی از 139 اصلی واقع در بخش یک حومه به آدرس اول 
جاده سسندج بلوار شهید شمشادیان روبروی ماست بندی صحرا خریداری از مالک 
رسمی آقای نوذر برومند به صورت مع الواسطه محرز گردیده است .لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 : 1395،10،25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،11،11

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

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

سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  139560316001009451 مورخ 1395،10،11 هیات اول /دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره  اهلل   نصرت  فرزند  مرادی   اهلل  حشمت  آقای  متقاضی   بالمعارض 
282متر  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در  کرمانشاه  از  صادره  شناسنامه102  
مربع پالک 366،340 مفروز و مجزی شده واقع در کیهانشهر خریداری از مالک 
رسمی جعفر جالل دولتشاهی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  نوبت  در دو 
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 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،10،25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،11،11

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   9209987710600676 کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر دادنامه شماره 9309977710600259 
خواهان:بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر با نمایندگی خانم لیال اهرمی نژاد 
و آقای محمد رضا منفرد همگی به نشانی بوشهر خیابان بیسیم خیابان جانبازان 

کوچه الله 21 مجتمع علی واحد5
خواندگان:1- آقای علی رضایی به نشانی بوشهر خیابان شکری پشت پارک آزادگان
2- شرکت هدف اندیشان شهر آفتاب به نشانی بوشهر بازارچه مرزی غرفه شماره 9

3-شرکت راهبران دریا به نشانی بوشهر خیابان حافظ پاساژسلیمانی طبقه سوم
نفت  شرکت  درمانگاه  کوچه  بیسیم  خیابان  بوشهر  نشانی  به  زارع  علی  4-آقای 

منزل علی زارع
5-آقای اردشیر زارع به نشانی بوشهر خیابان ولیعصر کنار پشت بانک واحد 3 

6-شرکت امواج متالطم خلیج فارس به نشانی بوشهر پاساژ سلیمانی طبقه دوم 
شماره ثبت 7013

تاخیر  به درخواست وکیل2- مطالبه خسارت  الوکاله  خواسته ها:1- مطالبه حق 
تادیه 3- مطالبه خسارت4-مطالبه خسارات دادرسی

رای دادگاه
با وکالت محمدرضا  بوشهر  استان  بانک ملت مدیریت شعب  در خصوص دعوی 
منفرد و لیال اهرمی نژاد بطرفیت 1- شرکت هدف اندیشان شهرآفتاب 2- شرکت 
پیش راهبران دریا 3- علی زارع 4- شرکت امواج متالطم خلیج فارس 5- علی 
رضایی 6- اردشیر زارع)خواندگان ردیف 3و5و6 مجهول المکان می باشند(دائر 
به مطالبه مبلغ 507/389/148/1 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 187/840/161 
ریال بابت جریمه تاخیر تا تاریخ 92/11/1 و از این تاریخ به بعد روزانه 344/975 
ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی بدین شرح که خواهان با استناد یک فقره 
قرارداد بانکی به شماره 89/92126446  مورخ 92/2/10 ادعا نموده مبلغ فوق 
را از خواندگان طلبکار می باشد که نامبردگان ردیف 2و4 علیرغم ابالغ قانونی 
اوراق احضاریه و خواندگان ردیف 3و5و6 با وصف انتشار آگهی در روزنامه رسالت 
با  اند  نموده  امتناع  دفاع  و  دادگاه  در  از حضور   93/2/18 مورخ   8096 شماره 
ارائه  قرارداد  مفاد  اینکه  و  ایراد  از  خواهان  مستندات  ماندن  مصون  به  توجه 
دادگاه  دارد  وی  به  خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  خواهان  سوی  از  شده 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندأ به ماده واحده قانون الحاق 
ربا مصوب 1376 و  بدون  بانکی  قانون عملیات  به ماده 15 اصالحی  دو تبصره 
 502 و   198 مواد  و   1368 مصوب  بانکها  مطالبات  وصول  نحوه  قانون   1 ماده 
قانون    230 ماده  و   1379 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانونی   519 و   515 و 
پرداخت  به  ششم  تا  دوم  ردیف  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
مبلغ 507/389/148/1 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 187/840/161 ریال تا تاریخ 
92/11/1 و از این به بعد روزانه 344/975 ریال تا هنگام اجرای حکم در وجه 
تاریخ  از  خواهان صادر و اعالم می دارد  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ انقضاء مهلت 
واخواهی  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان بوشهر می 

باشد. و درخصوص خوانده ردیف اول پرونده مفتوح است.
کشکولی رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

تاریخ انتشار:95/11/11

آگهی حصر وراثت
آقای خسرو مرادی دارای شناسنامه شماره 3340931372  به شرح دادخواست 
به کالسه 2/425/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   3341051546 شناسنامه  به  مرادی  شاهمراد  شادروان  داده  توضیح 
منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1395 /9/25
است به : 1.خسرو مرادی شماره ملی   3340931372  متولد 1344/12/6 نسبت 

پسر متوفی
2شهریار مرادی شماره ملی 3340932131    متولد 1 / 6 /1352  نسبت پسر 

متوفی 
نسبت   متولد 1318/9/1   ملی   3340845190    3معصومه محمدی  شماره 

همسر متوفی 
4ژاله مرادی شماره ملی   3340932409    متولد 1357/12/2    نسبت  دختر 

متوفی
نسبت دختر  متولد 1341/4/9   ملی  3341523065    مرادی شماره  5جماله 

متوفی
دختر  نسبت     1363/6/2 متولد    3257646003 ملی  شماره  مرادی   6سمیه 

متوفی 
7افسانه مرادی  شماره ملی  3340932387  متولد  9/9 /1355 نسبت دختر 

متوفی 
دختر  نسبت   1343/3/2 متولد    3340931364 ملی  شماره  مرادی   8فرشته 

متوفی
9محمد مرادی شماره ملی 1969963811  متولد 1363/11/7 نسبت پسر متوفی

نسبت دختر  متولد 1332/11/3  ملی  3379669644   مرادی شماره  10زینت 
متوفی 

دختر  نسبت  متولد1348/1/1    3340931887 ملی  شماره  مرادی  11نسرین 
متوفی

12ندا مرادی شماره ملی  3341051546  متولد 1364/9/15 نسبت دختر متوفی
13ویدا مرادی شماره ملی  3340931895  متولد 1349/1/1 نسبت دختر متوفی

دختر  نسبت   1350/6/1 متولد    3340932123 ملی   شماره  مرادی  14فریبا 
متوفی

15احترام مرادی شماره ملی  3340932395  متولد1356/10/20 نسبت دختر 
متوفی

16مهناز مرادی شماره ملی  3340932581   متولد 1359/11/10 نسبت دختر 
متوفی 

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا و صیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر -خرمی

ابالغ
شاکی آقای صادق بیگ زاده شکوائیه ای علیه  متهم  مجید یاری دایر به تخریب 
عمدی تقدیم دادگاه  عمومی بخش چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع وبه کالسه 
شماره  940364  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/2/24 و ساعت 9 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و دستوردادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
نشانی کامل خود در وقت  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
مقرر فوق جهت رسیدگی و دفاع از اتهام منتسبه  حاضر گردد . ضمنا حق معرفی 
واستفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است ونامبرده می تواند جهت 
دفاع از اتهام انتسابی درمعیت یک نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه 

حضور یابد .م/الف 2415 
شماره بایگانی شعبه: 940364   

شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه
پرونده های کالسه 9409981110600965 و 9409981110600209 شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره خواهان ها:
1- خانم شهربانو تنکابنی فرزند ابراهیم با وکالت خانم مائده اباذری فرزند محمد 

کاظم به نشانی بابل خ شیخ طبرسی س پارسیان ط 5 واحد 18
2- آقای تقی عزیز نسب مقری فرزند عبدالعلی به نشانی قائم شهر خیابان بابل 

ک شکوه بن بست آخر
3- خانم شهربانو تنکابنی فرزند ابراهیم با وکالت خانم مائده اباذری فرزند محمد 

کاظم به نشانی بابل خ شیخ طبرسی ساختمان پارسیان ط 5 واحد 18
خواندگان:

1- آقای حسن حسین زاده سرحمامی به نشانی مازندران- بابل کمربندی شرقی 
روبروی نمایندگی ایران خودرو خورشیدی مغازه تعویض روغن حسین زاده

2- آقای ایوب حبیبیان به نشانی مازندران- بابلسر کالنتری 11 دفتر ریاست
بابل کمربندی شرقی  مازندران-  نشانی  به  فرزند مختار  زاده  آقای علی علی   -3

بوستان 6 ک پ 4716697598 
4- آقای تقی عزیز نسب مقری فرزند عبدالعلی به نشانی مازندران- قائمشهر خ بابل 

کوچه شکوه بن بست آخر درب روبرو ط دوم
5- آقای حسن حسین زاده سرحمالی با وکالت آقای مهدی حبیبی افروزی فرزند 
نورعلی به نشانی مازندران- بابل- بابل خ مدرس- روبروی بانک پارسیان- کوچه 

عدنانی 18- مجتمع پردیس- ط3- واحد 7
خواسته ها:

1- جلب ثالث )مالی منقول و غیر منقول(
2- استرداد مال )منقول(

رای دادگاه
در خصوص دعوی الف شهربانو و تقی عزیز نسب با وکالت بعدی مائده اباذری به 
طرفیت حسن حسین زاده سرحمامی با وکالت مهدی حبیبی به خواسته استرداد 
450 میلیون ریال و دعوی جلب ثالث خواهان های فوق به طرفیت ایوب حبیبیان و 
علی علیزاده ادعای خواهان های اصلی آنست که همسر شهربانو تنکابنی مظاهر عزیز 
نسب در سال 88 از خوانده درخواست 450 میلیون ریال قرض می نماید خوانده 
جهت تامین این مبلغ با مراجعه به مجلوب ثالث ایوب حبیبیان نسبت به تامین این 
مبلغ اقدام می نماید و یک فقره چک جهت ضمانت پرداخت صادر می نماید پس از 
مهاجرت مدیون اصلی تقی عزیز نسب باتفاق خوانده نزد مجلوب ثالث رفته و چک 
اولیه معاوضه می شود متعاقبا در وقت  دیگری را از حساب خود صادر و با چک 
دیگری این چک نیز پس از ارائه به حساب پابا پای  مجلوب ثالث با چک دیگری به 
شماره 356178 تعویض می شود با اعالم مفقودی چک فوق توسط مجلوب ثالث 
چک شماره 356198-91/5/1 به حبیبیان تحویل می شود که توسط مجلوب ثالث 
موصوف به مجلوب ثالث دیگری آقای علی علیزاده واگذار و قادر وصول می شود بانو 
تنکابنی از این امر مطلع بشود و در تاریخ 93/4/25 مجددا مبلغ 450 میلیون ریال 
به خوانده اصلی پرداخت می کرد خوانده اصلی دفاعا اظهار داشت من در قبال چک 
356178و 19618685 و تحویل آن به خواهان مبلغ 450 میلیون را دریافت کردن 
و پول متعلق به حبیبیان نبوده تا آن را به ثالث واگذار نمایند و ماال آن را وصول 
نماید ایوب حبیبیان بشرح صورتجلسه 95/9/14 مفصال راجع به کم وکیف چک ها و 
تعویض و نهایتا انتقال وصول وجه توضیح داده و مدعی است مبلغ فوق را با وساطت 
خوانده اصلی به مظاهر عزیز نسب پرداخت کرده ودر دعوی کالهبرداری نیز برائت 
حاصل نمود لذا مسئولیتی متوجه وی نیست به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان به دالیل 
دین صحیح و وارد است اوال طرح دعوی کالهبرداری علیه مجلوب ثالث راجع به 
چک موضوع دعوی مواجه با برائت ایشان گردید ثالثا مراجعه خوانده به مجلوب ثالث 
و تحویل گرفتن چک از حساب پای پای مشارالیه و صدور و تسلیم چک جدید ایوب 
حبیبیان توسط تقی عزیز نسب همگی داللت بر تعلق وجه به مشارالیه و ماال صحت 
انتقال چک آخر به شماره 356198 مجلوب دیگر )علی علیزاده( دارد ثالثا ادعای 
خوانده مبنی بر اینکه تسلیم چک به مجلوب ثالث و تحویل آن به حساب پای پای 
توسط ایوب حبیبیان به دلیل ایجاد رعب و وحشت از جایگاه اجتماعی مشارالیه است 
صرف ادعا است بنابراین  با توجه به وصول وجه چک توسط ثالث از طریق قضایی 
وصول مجدد وجه از خواهان ردیف اول تحصیل نامشروع و استیفاء ناروا محسوب 
مستندا به مواد 198و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 قانون مدنی 
حکم به استرداد 450/000/000 ریال و پرداخت آن به خواهان ردیف اول و نیز 
تسبیبا به پرداخت 13470000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 12/000/000 ریال 
به عنوان حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/2 لغایت وصول 
محکوم به در حق خواهان محکوم می نماید اما راجع به دعوی خواهان دیگر بدلیل 
ذینفع نبودن مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر و اعالم می گردد رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل- صادق غالم نتاج

هفتمین یخ نورد ایرانی در جام جهانی ایتالیا

نهایی  مرحله  به  برتر  رکورد  سومین  ثبت  با  صفدریان  محمدرضا 
رقابت های جام جهانی یخ نوردی ایتالیا )سرعت( راه یافت و عنوان 

هفتمی را کسب کرد.
جهانی  جام  رقابت های  از  مرحله  چهارمین   ، ایسنا  گزارش  به 
ورزشکاران  رقابت  با  دیروز  ایتالیا  »رابینستن«  شهر  در  یخ نوردی 

در دو بخش مردان و زنان آغاز شد.
در ماده سرعت این رقابت ها چهار ورزشکار ایرانی به مرحله نهایی 
با  و   3 رتبه  با  صفدریان  محمدرضا  کردند.  صعود  مسابقات  این 
با  بهشتی  محسن   ، راهی  برتر  رکورد  سومین  ثبت  و   9.63 زمان 
رتبه  با  نیز  زینالی  مسعود  و   13 رتبه  با  هاشمی  مجتبی   ،9 رتبه 

14 به مرحله نهایی مسابقات سرعت جام جهانی راه یافتند.
به  تا ششم  اول  مقام های  مردان   ماده سرعت  پایان مسابقات  در 

ورزشکاران روس رسید، صفدریان هم هفتم شد.
در فینال این رقابت ها که طی 3 مرحله انجام شد مسعود زینالی 
قرار   18 رده  در  نیز  هاشمی  مجتبی  و   12 بهشتی  محسن   ،11

گرفتند.
زیر  نتایج  رابینستن  در  سرعت  جهانی  جام  مقدماتی  مرحله  در 

برای بانوان ورزشکار کشورمان ثبت شد:
رتبه  قاسمی  آالله   ،11 رتبه  اسدی  شبنم   ،9 رتبه  موسوی  زینب 
16 ، الناز ملکی رتبه 18 و همچنین بیتا زنجانی با رتبه 19 از راه 

بازماند. نهایی  به مرحله  یابی 
همچنین در مسابقات مقدماتی لید نیز سه نفر از بانوان کشورمان 
بانوان  لید  مقدماتی  مرحله  در  یافتند.  راه  نهایی  نیمه  مرحله  به 
»زینب  اتفاق  به  قاسمی«  »آالله  و  دهم  رده  در  اسدی«  »شبنم 
به  هرسه  گرفته،  قرار  دوازدهم  مشترک  رده  در  موسوی«  کبری 
نیمه نهایی راه یافتند. همچنین »الناز ملکی« و »بیتا زنجانی« با 

رتبه 34 و 35 از صعود بازماندند.
بانوان  از  تن  سه  حضور  با  مسابقات  این  نهایی  نیمه  مرحله  در 
دهم،  رده  در  اسدی  شبنم  پایان  در  و  برگزار  کشورمان  یخنورد 
ایستادند.  هفدهم  رده  در  موسوی  زینب  و  سیزدهم  قاسمی  آالله 
لید  ماده  فینال  به  راهیابی  از  کشورمان  ورزشکاران  ترتیب  بدین 

بازماندند.

مذاکره سپاهان با دینامو ادامه دارد

جذب  برای  مذاکره  می گوید  سپاهان  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس 
علی کریمی ادامه دارد و این موضوع منتفی نشده است.

منوچهر نیکفر در گفت وگو با ایسنا، درباره پیوستن علی کریمی به 
تیم فوتبال سپاهان، توضیح داد: آخرین اطالعی که از این موضوع 
دارم، این است که مذاکره با باشگاه دینامو زاگرب کرواسی ادامه 

دارد و همچنان به دنبال جذب بازیکن هستیم.
به  کریمی  بازگشت  احتمال  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
تنها  و  است  خودمان  بازیکن  کریمی  گفت:  است،  چقدر  سپاهان 
را  رضایتنامه  اگر  است.  مانده  باقی  زاگرب  دینامو  باشگاه  موافقت 

انجام خواهد شد. انتقال  این  بگیریم، 
رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان درباره مذاکره با فرشید باقری 
دقیقی  اطالع  این خصوص  در  عنوان کرد:  نیز  استقالل  باشگاه  از 

ندارم و نمی دانم این انتقال انجام  می شود یا نه.

انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال با 
تصمیم داورزنی

دبیر فدراسیون والیبال با اشاره به حکم اخیر وزیر 
ورزش و جوانان برای پست معاونت، گفت : داورزنی 
به عنوان سرپرست فدراسیون در محل کار خود 
مشغول به کار است و انتخاب سرمربی تیم ملی 

والیبال هم با تصمیم وی خواهد بود.
با ایسنا، درباره  محمود افشاردوست در گفت وگو 
حکم معاونت داورزنی و تکلیف فدراسیون در نبود 
وی ، اظهار کرد: آقای داورزنی هم اکنون در محل 
کار خود مشغول به کار است. با این که حکم معاونت 
ایشان آمده،  ولی هنوز معارفه صورت نگرفته است 
به عنوان سرپرست  از معارفه هم داورزنی  بعد  و 
فدراسیون والیبال خواهد بود.دبیر فدراسیون والیبال 
درباره وضعیت انتخاب سرمربی تیم   ملی با وجود 
تیم   ملی چه  انتخاب سرمربی  این  حکم گفت : 
قبل و چه بعد از معارفه آقای داورزنی با تصمیم او 
گرفته خواهد شد. داورزنی در تمام جلسات مذاکره 
با مربیان حضور دارد و ما هم در این انتخاب حساس 

به وی کمک می کنیم.

نایب قهرمانی کشتی آزاد ایران 
در جام یاریگین 

المللی  بین  رقابت های  در  نمایندگان کشورمان 
کشتی آزاد جام یارگین روسیه با کسب یک مدال 

نقره و سه برنز به کار خود پایان دادند.
به گزارش ایسنا، رقابت های بین المللی کشتی آزاد 
جام ایوان یاریگین روزهای 7 تا 10 بهمن ماه در 
شهر کرانسویارسک روسیه برگزار شد و تیم منتخب 
کشتی آزاد مازندران بعنوان نماینده کشورمان در 
این رقابت ها به یک مدال نقره توسط محمد جواد 
ابراهیمی در وزن 86 کیلوگرم و سه مدال برنز توسط 
محمدمهدی یگانه جعفری، حسین رمضانیان و جابر 
صادق زاده در اوزان 65، 97 و 125 کیلوگرم دست 
یافت.همچنین در رده بندی تیمی، ایران پس از 
روسیه دوم شد و مغولستان نیز در جایگاه سوم قرار 
گرفت.نتایج کشتی گیران کشورمان در رقابت های 
روز سوم این مسابقات به شرح زیر است:در وزن 65 
کیلوگرم محمد مهدی یگانه جعفری در دور نخست 
با نتیجه 3 بر 2 ماساکازو کومی از ژاپن را شکست 
داد وی در دور بعد نیز با نتیجه 6 بر صفر از سد 
سیروالدین حسن اف از ازبکستان گذشت اما در 
مرحله یک چهارم نهایی در مصاف با چرمان والیف 
از روسیه با نتیجه 9 بر 3 شکست خورد و با توجه 
به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال، 
جعفری در گروه شانس مجدد با پیروزی 8 بر 7 
مقابل ویکتور استپانوف از روسیه به دیدرا رده بندی 
راه یافت. یگانه جعفری در دیدار رده بندی با نتیجه 
2 بر صفر لخامگارما نارماداخ از مغولستان را شکست 

داد و صاحب مدال برنز شد.

خبرخبر

گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
از  پیش  اگر  و  است  قهرمانی  ما  هدف 
ما  وظیفه  هم  باز  شویم  قهرمان  موعد، 
بازی  قبل  از  بهتر  که  می شود  سنگین تر 

. کنیم
پس  خبری  نشست  در  ایوانکویچ  برانکو 
مقابل  پرسپولیس  صفر  بر   2 برتری  از 
برتر  لیگ  نوزدهم  هفته  در  که  قم  صبای 
قم  امام  یادگار  ورزشگاه  در  ایران  فوتبال 
خوشحالم  خیلی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
رقم  پرسپولیس  پیاپی  برد  پنجمین  که 
تبریک  تیم  بازیکنان  به  را  برد  این  و  خورد 

می گویم.
که  داشتند  انتظار  همه  اینکه  بیان  با  وی 
برسد،  پیروزی  به  صبا  برابر  پرسپولیس 
داشتند  خوبی  استیل  صبا  بازیکنان  گفت: 
با  پرشور  هواداران  کنار  در  ما  بازیکنان  و 

رسیدند. پیروزی  به  تمام  سزاواری 

اعتماد  که  این  بیان  با  پرسپولیس  سرمربی 
برنده  به نفس و عادت کردن به خصوصیت 
تاکید  شده،  نهادینه  پرسپولیس  تیم  در 

تیم  که  است  بردی  برد،  سخت ترین  کرد: 
باشد. پیروز  قبل  از 

گفته  که  صحنه ای  مورد  در  ایوانکوویچ 

شده  پرسپولیس  دروازه  وارد  توپ  می شود 
گل  صحنه،  آن  اگر  که  کرد  اظهار  است، 

اعالم می کرد. داور  بود، 
پرسپولیس  تیم  می  کنیم  تالش  افزود:  وی 
داشته  پیشرفت  و  باشد  بهتر  روز  به  روز 

باشیم. میدان  پیروز  بازی ها  در  و  باشد 
است،  قهرمانی  ما  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
قهرمان  موعد،  از  پیش  اگر  کرد:  اظهار 
می شود  سنگین تر  ما  وظیفه  هم  باز  شویم 
به  کس  هیچ  چون  کنیم  بازی  بهتر  که 
ما  بازیکنان  که  نمی کند  خطور  ذهنش 
کنند. بازی  ضعیف  هوادار  همه  این  مقابل 

که  بازی هایی  به  اشاره  با  ایوانکوویچ 
و  استقالل  تراکتورسازی،  مقابل  تیمش 
رکورد  به  ما  گفت:  دارد،  رو  پیش  سپاهان 
بازی پیش می رویم  به  بازی  نمی کنیم.  فکر 
بهتر  بازی  هر  در  که  هستیم  فکر  این  به  و 

باشند. خوشحال  ما  هواداران  و  باشیم 

برانکو ایوانکویچ:

هدف پرسپولیس قهرمانی است

جمع  از  کرمان 
گزینه های میزبانی 
 2017 جهانی  جام 
کنار  فرنگی  کشتی 

گذاشته شد.
تمیم  بنی  حمید 
رییس  نایب 
کشتی  فدراسیون 
این  اعالم  با 
علی  گفت:  خبر 
اولیه  تمایل  رغم 
و  استانی  مسئوالن 
نمایندگان  حضور 

و  کرمان  امکانات  از  بازدید  برای  فدراسیون 
برگزاری  برای  وجود زیر ساخت های مناسب 
متاسفانه  کرمان،  در  مهم  مسابقات  این 
توافقات الزم با  استانداری برای میزبانی جام 

جهانی میسر نشد.
وی خاطر نشان کرد: فدراسیون کشتی تمایل 
بعنوان  فرنگی،  کشتی  جهانی  جام  داشت 
را  دنیا  کشتی  مسابقات  معتبرترین  از  یکی 
به دلیل اهمیت دادن به مناطق کمتر توسعه 
کرمان  عزیز  مردم  و  ورزش  عرصه  در  یافته 

در این شهر برگزار نماید اما از امروز شرایط 
سه استان متقاضی دیگر برای میزبانی رقابت 
های مذکور بررسی می شود تا در اسرع وقت 

موضوع مشخص گردد.
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای 
برتر  تیم  با حضور هشت  اسفندماه   27 26و 

دنیا برگزار خواهد شد.
استان تهران، قزوین و  ایسنا، سه  به گزارش 
کشتی  جهانی  جام  میزبانی  خواستار  اردبیل 
فرنگی 2017 که اواخر اسفند ماه سال جاری 

در ایران برگزار می شود شده اند.

درخواست 3 استان برای میزبانی جام جهانی 
کشتی فرنگی

اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون  رییس 
برای برگزاری مسابقات  ایران  از دو پیشنهاد 
رالی زنان مسلمان و رالی موتور زنان مسلمان 
خبر داد که مورد موافقت فدراسیون جهانی 

قرار گرفت.
نشست  یک  در  دیروز  صیدانلو  محمود 
در  ساله اش  یک  عملکرد  از  گزارشی  خبری 
پاسخگوی  سپس  و  داد  ارائه  فدراسیون  این 

سواالت خبرنگاران بود.
سال  در  کرد:  بیان   اولیه اش  گزارش  در  او 
94 فدراسیون در چهار نوبت تغییر و تحول 
برگزار  مجمع  نهایت  در  که  داشت  مدیریتی 
اتومبیلرانی  فدراسیون  در  را  کارم  و من  شد 
شرایط  فدراسیون  زمان  آن  در  کردم.  آغاز 
و  بود  گذاشته  سر  پشت  را  سختی  بسیار 
فدراسیون  تقویم  از  اتفاق  اصلی ترین  در 
از  کدام  هیچ  و  بودیم  شده  خارج  جهانی 

میزبانی های مان برگزار نمی شد. 
داد:  ادامه   اتومبیلرانی،  فدراسیون  رییس 
را  منسجمی  تقویم  کردیم  سعی  ابتدا  در 
تدوین کنیم که در سال 95 قابل اجرا باشد 
عملی  تقویم  آن  درصد   90 نیز  تاکنون  که 
شامل  جهانی  فدراسیون  دو  ما  است.  شده 
موتورسواری و اتومبیلرانی داریم و هم چنین 
با دو فدراسیون جهانی دیگر یعنی کارتینگ 

داریم  ارتباط  نیز  کالسیک  ماشین های  و 
بر  می کنند.  کار  ما  فدراسیون  نظر  زیر  که 
را  گسترده مان  فعالیت های  باید  اساس  این 
شکر  را  خدا  که  می دادیم  انجام  سرعت  با 
داد.  رخ  اتفاق  این  دوستان  همه  همکاری  با 
باید  که  را  آیین نامه  خودروهای کالسیک  ما 
میراث  و  جهانگردی  کانون  فدراسیون،  بین 
فرهنگی تایید می شد عملی  و نهایی کردیم 
که توسط آقای دکتر جهانگیری ابالغ شد. ما 
نیز  ورزشی  رشته های  تمامی  برای  هم چنین 
آیین نامه  های مربوطه را تدوین کردیم و تمام 
مسابقات همگی در چارچوب این آیین نامه  ها 

برگزار می شود.
انجام  ما  که  کارهایی  از  یکی  افزود:  صیدانلو 
به  مسابقات  بردن  بود،  موثر  بسیار  و  دادیم 
موتورسواری  و  اتومبیلرانی  استان هاست. 
زیر  که  دارد  مختلفی  رشته های  خود 
شاید  ما  است.  متفاوت  نیز  ساخت های شان 
در برخی از رشته ها پیست نداشته باشید، اما 
در رالی، آفرود و موتور کراس نیاز به پیست 
شهرستان ها  در  ساخت هایش  زیر  و  نداریم 
هیات های  دلیل  همین  به  و  دارد  وجود 
به  را  مسابقات  این  و  فعال  را  استانی مان 
خوبی  بسیار  تاثیرگذاری  که  بردیم  استان ها 

داشت.

موتورسواری بانوان قانونمند شد
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آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت ماشین سواری سایپا تیبا مدل 1395 شماره شهربانی 99-817ه41 شماره 
 NAS 811100 G 5702662 )شماره شاسی) شناسائی M 15-8316533 موتور 

بنام علی قلی زاده رمی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
قرمزمدل1383بشماره  هوندا125رنگ  موتورسیکلت  سندوکارت 
فرزندانوشیروان  زاده  موتور 1250216254بنام وحیدشیری  تنه835750وشماره 
وازدرجه  باغملک،مفقودگردیده  صدور  ملی4810175911محل  بشماره 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

ابالغ 
خواهان / شاکی مسعود فرزین و سکینه سعیدی واال و نسرین فرزین بایرام بدل 
نظام  حسن  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  فرزین  محمود  و  فرزین  وحید  و 
قاشقانی و غالمحسین محمدی و علی اله قاسم پور و وحید اله قاسم پور و اسداله 
و  آزاد  خلیلی  محسن  سید  و  زاده  آقا  علی  محمد  و  حسینی  غفار  میر  و  نطاق 
محمد علی خیاط زاده و عشقعلی عباسی فر و ذبیح اله قاسم پور به خواسته الزام 
بوستان  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش  تنظیم سند رسمی ملک  به 
شهرستان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان بهارستان  واقع در جاده ساوه – کیلومتر 25 – نسیم شهر- میدان هفت 
تیر- ابتدای بلوارخیرآباد – خیابان دادگستری – دادگستری شهرستان بهارستان 
ارجاع و به کالسه 9309982290200400  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/02/23  و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان  و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  از نشرآگهی  تا خوانده/ متهم پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  یکی 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م / الف 2420
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان بهارستان – 
زهرا آقا دخت 

آگهی حصروراثت
ازآبادان  پدرجعفربشناسنامه1810268427صادره  نام  دیانی  حسین  آقای 
پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
مرحوم جعفردیانی بشناسنامه18صادره خرمشهردر تاریخ95/8/25درشیرازاقامتگاه 
موقت خودفوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر)پسرمتوفی(

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

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است.    شماره م.الف)9/1080(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

رونوشت اگهی حصر وراثت
 خانم  کبری حدادی فرزند بزرگ  بشماره شناسنامه 381 به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 459/95/ح/2 تقدیم  این شورا  نموده 
و چنین اشعار داشته است که شادروان تیمور صلصالی به شماره شناسنامه  723  در تاریخ 
95/07/13در اقامتگاه دائمی خود  در شهرستان طالقان درگذشته و وراثه حین الفوت آن 
مرحوم عبارتند از: 1-آقای محمد رضا صلصالی متولد 1353 به شماره شناسنامه 1172 

صادره ازتهران نسبت پسر متوفی 
2-آقای علیرضا صلصالی  متولد 1358  به شماره شناسنامه 40122 صادره ازتهران 

نسبت پسر متوفی 
3-خانم لیال صلصالی  متولد 1362  به شماره شناسنامه 7350 صادره ازتهران نسبت 

دخترمتوفی
4-خانم الهام صلصالی متولد 1349 به شماره شناسنامه 10313 صادره ازکرج نسبت 

دختر متوفی
5-خانم کبری حدادی  متولد 1330 به شماره شناسنامه 4 صادره از طالقان نسبت 

همسرمتوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهارنامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد.اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر 
ماده364امور حسبی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب آگهی ظرف یکماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر میگردد.
 دبیر شورای   حل اختالف شهرستان طالقان

دادنامه 
پرونده کالسه 9509986612900425 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )105 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509976613901191 شکات 
–شقایق خ  آباد  – خرم  لرستان  نشانی  به  فرزند حمید  مهرداد سگوند  :1-آقای 
طیب ایرانمهر 7 حیاط 3 سمت چپ 2-خانم مریم رحیمی سگوند فرزند عالء به 
نشانی لرستان خرم آباد – شقایق خ طیب ایرانمهر 7 حیاط دوم سمت چپ – 
متهم : آقای شه مراد سلیمانی نیا فرزند علی اله – اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر 

عمدی بر اثر تصادف رانندگی 
رای دادگاه :در خصوص اتهام شه مراد سلیمانی فرزند علی داد دایر بر بی احتیاطی 
در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به مهرداد سگوند 
پزشکی  –نظریه  –شکایت شاکی  انتظامی  مرجع  گزارش  به  توجها  فرزند حمید 
اعتراض و کیفر خواست صادره  از  قانونی نظریه کارشناس فنی تصادفات مصون 
از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و با عنایت به اقرار متهم بزه انتسابی ثابت 
اسالمی  مجازات  قانون   448 و   449 و   448 مواد  به  مستندا  فلذا  بوده  محرز  و 
مصوب 1392 دادگاه متهم موصوف را به پرداخت دیات ذیل در حق شاکی محکوم 
می  اعالم  و  تعیین  کامل  دیه  درصد  یک  کمر  نرم  نسج  آسیب  .ارش  نماید  می 
گردد ضمنا در خصوص اعتراض مریم رحیمی سگوند فرزند عالء نسبت به قرار 
صادره از شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد در پرونده کالسه 
9509986612900425 که در آن قرار منع تعقیب به طرفیت متهم فوق الذکر 
صادر گردیده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله نتیجه معاینات 
پزشکی قانونی به شرح منعکس در پرونده و اینکه دلیلی که موجبات فسخ قرار 
را ایجاب نماید از ناحیه معترض در این مرحله از دادرسی اقامه نگردیده است و 
قرار صادره ظاهرا بر اساس موازین قانونی صادر گردیده است لذا ضمن رد اعتراض 
معترض مستندا به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار صادره عینا 
تایید می گردد در خصوص جنبه عمومی بزه با عنایت به جهات مرقوم مستندا 
به ماده 717 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 1375( با رعایت بند یک ماده 3 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و و مصرف آن در موارد معین موضوع تعرفه 
خدمات قضایی متهم موصوف را به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی در 
اول دادنامه غیابی  نماید رای صادره در خصوص در شق  حق دولت محکوم می 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت 
مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در 

خصوص شق دوم دادنامه قطعی است. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی 

آگهی  ابالغ دادنامه 
از طریق روزنامه رسمی کثیر االنتشار طبق تبصره ماده 302 

 باتوجه به مجهول المکان بودن خواندگان حجت اله نظر رحمتی فرزند غالمرضا 
به  مطالبه طلب  بخواسته  دادخواستی  محمدرضا  فرزند  زاده  امید  فرهاد  خواهان 
شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره 
951186 بایگانی ثبت شده پس از طی مراحل قانونی بموجب رای شماره 001496 
/95 بودا حکم به اعسار و معافیت موقت از هزینه دادرسی به مبلغ 8/750/000 
قابل  آگهی  درج  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  گردیده  صادر  ریال 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح 
مرکز استان لرستان می باشد مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراضی 
دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی رسمی با تعیین آدرس دقیق خود بدفتر 

دادگاه اعالم دارید پس از گذشت قانونی حکم قطعی و قابل اجراء می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – گوهری .

دادنامه
950309

شهرستان  خانواده  کالسه9509982640600306شعبه6دادگاه  پرونده 
شهریارتصمیم نهایی شماره9509972640600546

خواهان:خانم مینا متین فرفرزند علی به نشانی شهریارفاز5اندیشه بلوارامام خمینی 
خ همت ک جهان آرا پ21-و10

خوانده:آقای مهدی غالمی فرزند جالل به نشانی مجهول المکان
خواسته:حضانت

رای دادگاه
غالمی  مهدی  آقای  طرفیت  به  علی  فرفرزند  متین  مینا  خانم  دعوی  درخصوص 
فرزند جالل به خواسته صدورحکم به حضانت فرزند مشترک با عنایت به محتویات 
پرونده مدارک استنادی اظهارات خواهان عدم حضورخوانده )مجهول المکان بودن(
دادرسی  آیین  مواد1-2و3قانون  استناد  به  دادگاه  لذا  است  وارد  خواهان  دعوی 
مشترک  فرزند  حضانت  به  حکم  مدنی  ومواد1168-1169و1175ازقانون  مدنی 
دادنامه  ازابالغ  روزپس  بیست  غیابی وظرف  رای صادرشده  دارد  صادرواعالم می 
تجدیدنظردرمحاکم  روزقابل  بیست  ظرف  وسپس  دادگاه  دراین  واخواهی  قابل 

محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.م.الف:22544
 رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی شهریار-نورانی

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  139560331010007181هیات  شماره   برابررای 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم گلپری 
ازاسدآباد در  یار مرادی فرزند:ابراهیم به شماره شناسنامه710  صادره  مصباحی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84/69 متر مربع پالک 9668 فرعی از163 
اصلی واقع در شهرک 110 فردیس خ 12 متری امید خ لوله و گاز بن بست احداث 
.پالک 48 خریداری از مالک رسمی آقای محمد زروندی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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/الف9269 
تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/27  تاریخ انتشار نوبت دوم:95/11/11

منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد وامالک 

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
اول/دوم  هیات   1395/11/4 مورخ   139560331010007970 شماره   برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه دو  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
آقای حسن درخشان فرزند:علی مراد  بشماره شناسنامه 485 صادره از:البرز- در یک 
باب ساختمان   به مساحت 165/90متر مربع پالک فرعی ازاصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1193فرعی از  163 اصلی  واقع در سرحدآباد کرج خریداری از مالک رسمی 
بهروز پناهی گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
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/الف9371
تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/11/26

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایتکار

رونوشت آگهی انحصار وراثت
دادخواستبه  شرح  به  شماره3104   شناسنامه  دارای  محمدی  مرتضی  آقای 
کالسه4765 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شد که شادروان محمدعلی محمدی به شناسنامه43723  در تاریخ95/10/9 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :  1- مرتضی محمدی       ش.ش:   3104       س.ت :     1345          پسر                   

2-   مصطفی محمدی   ش.ش: 2908   س.ت :1343  پسر
3-  مجتبی محمدی  ش.ش:  2211    س.ت  1349   پسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :22546
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 4426/2/95
وقت رسیدگی :در روز یک شنبه  مورخ 96/1/27 ساعت10/30      حوزه 2

خواهان:شهرداری شهریاربه نمایندگی سامیرا توکلی  
خوانده:حشمت شریفی
خواسته: مطالبه  وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22443
 دبیر حوزه 2 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 4425/2/95
وقت رسیدگی :در روز یکشنبه مورخ 96/1/27 ساعت10صبح حوزه 2

خواهان:شهرداری شهریاربه نمایندگی فرزاد ارزقی  
خوانده:فتح اله حسین زاده 

خواسته: مطالبه  وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22441
 دبیر حوزه 2 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 4424/2/95
وقت رسیدگی :در روز یکشنبه مورخ 96/1/27 ساعت9/30 حوزه 2

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی سامیرا توکلی  
خوانده:خلیل تهرانی 

خواسته: مطالبه  وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 

نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:22440
 دبیر حوزه 2 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1169/1/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 96/1/30 ساعت9/15      حوزه اول 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی سامیرا توکلی  
خوانده:داود گل زاد 

خواسته: مطالبه  وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22445
 دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

اختصاص 61 میلیارد ریال اعتبار  برای 
تاسیسات  جدید آبرساني در البرز

چهارطرح آبرساني ویک ساختمان اداري جدید با 
اعتبار 61 میلیارد ریال براي دهه فجر امسال آماده 
بهره برداري شده است. به گزارش روابط عمومي 
شرکت آبفاي البرز،مهندس علیرضا مناسکي معاون 
مهندسي وتوسعه شرکت با اعالم این خبر افزود:این 
طرحها شامل،راه اندازي سیستم کنترلي وتکمیل 
) PLC(ابزار دقیق تصفیه خانه آب شماره 2 کرج
با قابلیت کنترل آنالین همه مراحل تصفیه آب،حفر 
 RH وتجهیز هشت حلقه چاه،بهره برداري ازمخزن
عظیمیه با ظرفیت 3000مترمکعب و ساختمان 

جدید آبفاي چهارباغ است.

24 میلیارد ریال صدقات در بوشهر 
جمع آوری شد 

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: از ابتدای 
سال تا پایان دیماه 24 میلیارد و 995 میلیون ریال 

صدقات مردمی در استان جذب شده است.
احمد لطفی اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان 
ریال صدقات  میلیون  و 995  میلیارد  دیماه 24 
مردمی جذب شده که براساس برنامه ریزی انجام 

شده در اختیار خانواده های نیازمند قرار گرفت.
صنادیق  نفوذ  ضریب  بیشترین  کرد:  اضافه  وی 
کوچک و مبلغ سرانه صندوق کوچک نسبت به 
به ترتیب مربوط به شهرستان های  تعداد خانوار 
دیر و دشتی است. مدیرکل کمیته امداد استان 
بوشهر تصریح کرد: طرح ساماندهی صندوق های 
صدقات به زودی در استان بوشهر آغاز می شود. وی 
ادامه داد: با توجه به وجود بسترهای الکترونیکی 
در سطح جامعه و گسترش روز افزون اپلیکیشن ها 
در شبکه های اجتماعی ، کمیته امداد برنامه های 
وسیعی برای استفاده از این فضا در راستای جذب 
کمک های مردمی و صدقات جاری شروع کرده 

است.

4 فوتی و 2 مفقودی بر اثر سقوط بهمن 
در سردشت

پزشکی  فوریت های  و  اورژانس  مسئول 
آذربایجان غربی از فوت 4 نفر و مفقودی دو نفر براثر 

حادثه سقوط بهمن در سردشت خبر داد.
بهمن   9 شنبه  این که  بیان  با  بهرامی«  »باقر 
ساعت 19 و 40 دقیقه در روستای بیوران از توابع 
شهرستان سردشت آذربایجان غربی سقوط بهمن 
باعث مصدومیت شماری از اهالی منطقه شد، گفت: 
در این واقعه آمار نهایی مصدومان 15 نفر اعالم 
شده است. وی ادامه داد: از مجموع 15 نفر که در 
بهمن گرفتار شده بودند 4 نفر فوت شده قطعی، 2 
نفر مفقودی و 6 نفر بستری شده اند که یک نفر 
از آن ها ترخیص شده و حال عمومی 5 نفر دیگر 

مساعد گزارش شده است.

بازگشت هواپیمای تهران به گچساران بدون فرود
به  تهران  پروازهواپیمای  گفت:  گچساران  شهرستان  فرودگاه  مدیر 
گچساران بدون فرود به دلیل شرایط بد جوی و نداشتن دید کافی 

خلبان به فرودگاه مبدأ بازگشت.
علی طاهری در جمع خبرنگاران گچساران افزود: به خاطر شرایط  بد 

جوی هوا پرواز تهران به گچساران بازگشت.
وی بیان کرد: پروازهواپیمای تهران به گچساران بدون فرود به دلیل 

شرایط بد جوی و نداشتن دید کافی خلبان به فرودگاه مبدأ بازگشت.
مدیر فرودگاه شهرستان گچساران تصریح کرد: این پرواز در ساعت 50 

: 11 دقیقه شنبه از تهران به گچساران بوده است.
طاهری عنوان کرد: این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان پس 
از چند دور پرواز بر فراز فرودگاه به دلیل نبود شرایط فرود و دید افقی 

موفق به فرود روی باند فرودگاه گچساران نشد.
و  دوشنبه  شنبه،  روزهای  در  گچساران  فرودگاه  کرد:  اضافه  وی 

چهارشنبه به سمت تهران و برعکس پرواز دارد.

افزایش 11 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه
 نسبت به سال گذشته

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی از 
افزایش11 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته خبر 

داد.
فرهاد سرخوش گفت: دهم بهمن ماه سال گذشته تراز دریاچه ارومیه 
1270،47 سانتی متر بود که امسال با توجه به اقدامات گسترده ستاد 
احیای دریاچه ارومیه در 2 سال گذشته تراز دریاچه در دهم بهمن ماه 

به 1270،58سانتی متر رسیده است.
وی در خصوص بارندگی های حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز تصریح 
کرد: متوسط بارشها در استان آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته 

21 درصد و نسبت به دراز مدت 53درصد کاهش داشته است.
سرخوش اظهار کرد: علی رغم کاهش میزان متوسط بارشها نسبت به 
سال گذشته در استان آذربایجان غربی تراز دریاچه ارومیه افزایش دارد 
اما با تدابیر به موقع دولت یازدهم و حمایت ریاست جمهوری در امر 
احیای دریاچه ارومیه شاهد تغییر در روند افزایش آب دریاچه ارومیه 

بعد 18سال هستیم.
غربی  آذربایجان  در  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  استانی  دفتر  مدیر 
احیای  ستاد  مصوبات  و  اقدامات  مهمترین  از  یکی  گفت:  همچنین 
دریاچه ارومیه در راستای کاهش 40 درصدی مصرف آب در بخش 
کشاورزی حوضه آبریز این دریاچه انتقال آب با لوله های پلی اتیبلن از 

منبع تامین تا سر مزرعه می باشد.
وی ادامه داد: در کشاورزی سنتی انتقال آب از محل تامین تا سر مزرعه 
با کانال های سنتی خاکی صورت می گیرد که تلفاتی به میزان 40 تا 
50 درصدی از طریق تبخیر و نفوذ در بستر نهر در پی دارد اما با اجرای 
طرح انتقال آب با لوله های پلی اتیلن راندمان انتقال از مقدار فعلی به 

حدود 100درصد افزایش می یابد.
سرخوش تصریح کرد: در سال های 93 و 94در مجموع 414کیلومتر 
عملیات انتقال آب با لوله پلی اتیلن به اجرا درآمده است که حدود 
12هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان 
غربی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده اند، را تحت پوشش 

قرار داده است.
وی اظهار کرد: در سال جاری نیز اجرای 700کیلومتر خط انتقال آب با 
لوله در حال مطالعه است که بالفاصله پس از انجام مراحل مطالعه، وارد 

فاز عملیاتی خواهد شد.

خبر خبر

کرمانشاه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
سامانه  گرفته  صورت  های  تالش  با  گفت: 
بارشی اخیر کمترین خسارت را در استان در 

پی داشت.
زمان  مدت  در  کرد:  اظهار  محمودیان  رضا 
بارش  شاهد  خوشبختانه  سامانه  این  فعالیت 
مناسبی از نزوالت آسمانی به شکل برف بودیم 
انجام  فعالیت های گسترده  و  با تمهیدات  که 

شده کمترین خسارت را بر جای گذاشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با 
انجام شده جهت وصل برق  اقدامات  به  اشاره 
اظهار  بودند،  شده  خاموشی  دچار  که  اماکنی 
توسط  تخصصی  و  عملیاتی  گروه   60 کرد: 
شده  تجهیز  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
قبیل  از  استان  مهم  اماکن  کلیه  اکنون  و هم 
چاه های آب شرب، کشتارگاه ها، ایستگاه های 
اثر بارش  پمپاڑ آب و تعداد 90 روستا که بر 
سنگین برف برق آن ها قطع شده بود، دوباره 

دارای نعمت برق شدند.
بارش  دلیل  به  متأسفانه  کرد:  اظهار  وی    

عدم  و  استان  مناطق  برخی  در  برف  سنگین 
هنوز  روستاها،  از  تعدادی  به  امکان دسترسی 

178 روستای استان بدون برق هستند. 
محمودیان ادامه داد: با تالش گسترده ای که 
بازشدن راه های دسترسی در حال  در زمینه 

بازسازی  کار  فردا  تا  امیدواریم  است،  انجام 
این  دارشدن  برق  و  دیده  آسیب  های  شبکه 

روستاها به سرعت انجام شود.
کرمانشاه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
از 300  یادآور شد: در بارش های اخیر بیش 

پایه از پایه های شبکه های انتقال برق در اثر 
بارش برف و طوفان تخریب شده اند.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به صاف شدن 
افت  پدیده  آغاز  شاهد  شبانه  تشعشع  و  هوا 
در صبح  لذا  بود،  امشب خواهیم  اوایل  از  دما 
دوشنبه یخبندان وسیع در اغلب نقاط استان 

اتفاق خواهد افتاد. 
رادار  و  ای  ماهواره  تصاویر  افزود:  محمودیان 
نشان  داالهو  در  نواکوه  بر  مستقر  هواشناسی 
بارشی  سامانه  آینده  ساعت  چند  تا  دهد  می 
جایگزین  سرد  هوای  و  خارج  استان  از سطح 

آن می گردد.
محمودیان اظهار کرد: در این زمینه هشدارهای 
مدیران  به  استان  بحران  مدیریت  توسط  الزم 
استانی در خصوص مدیریت آب و برق و بویژه 
گاز داده شده تا روند خدمات رسانی به  مردم 

دچار وقفه نشود.
رفتار  در  تغییر  صورت  در  کرد:  تصریح  وی 
جوی و پدیده های ناگهانی از طریق رسانه ها 

اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه:

سامانه بارشی اخیر کمترین خسارت را در استان داشت

و  راه  کل  اداره  ساختمان  و  مسکن  مدیر 
شبکه  اجرای  آغاز  از  هرمزگان  شهرسازی 
فاضالب شهرک الهیه جنوبی توسط پیمانکار 

بهره بردار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، 
مهندس عباس حریرنیا با بیان این مطلب افزود: 
این شبکه در زمینی به مساحت 16/6 هکتار با 
هماهنگی شرکت آب و فاضالب شهری هرمزگان 
اجرا می شود. وی به پیشرفت فیزیکی طرح آماده 
الهیه  شهرک  زمین  سازی  آماده  پروژه  سازی 
جنوبی گفت: پروژه مذکور 90 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که در صورت اجرای شبکه فاضالب 

طی دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.
به گفته مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه 

کاربری های  و شهرسازی هرمزگان، محدوده 
فعالیت های  الهیه جنوبی،  آماده سازی  طرح 
رفع  منظور  به  آن  قطعات  و  است  خدماتی 
نیازهای خدماتی حوزه شرق شهر بندرعباس 

واگذار می شود.
حریرنیا ادامه داد، در اجرای آماده سازی زمین 
مصطفی  بلوار  اتصال  طرح  هکتاری   16/6
خمینی به بلوار امام حسین)ع( نیز انجام می 
ترافیک  کاهش  در  سزایی  به  نقش  که  شود 
این  در  زمین  تصرفات  به  وی  داشت.  خواهد 
محدوده پیش از اجرای طرح اشاره کرد و بیان 
داشت: با اجرای طرح مذکور عالوه بر جلوگیری 
از تصرفات، سیما و منظر شهری نیز ارتقا می 

یابد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد:

آغاز اجرای شبکه فاضالب شهرک الهیه جنوبی
گفت:تعداد  گیالن  امداد  کمیته  مدیرکل 
هزار   115 از  استان  پوشش  زیر  مددجویان 
خانوار  به 108 هزار و 57 خانوار کاهش پیدا 
کرده است. علیرضا محمدی در نشست مدیران 
کل دستگاه های عضو کمیته همیاری و تشکل 
های مردمی از تحت پوشش بودن 115 هزار و 
500 خانوار در گیالن خبر داد و گفت:یکی از 
وظایف اصلی این نهاد شناسایی نیازمندان است.
خمینی  امام  امداد  کمیته  افزود:رویکرد  وی 
مختلف  ابعاد  در  توانمندسازی  را  )ره( 

اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد.
محمدی خاطرنشان کرد:تعداد مددجویان زیر 
پوشش استان از 115 هزار خانوار  به 108 هزار 

و 57 خانوار کاهش پیدا کرده است.
خمینی)ره(گیالن  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
و  داد  خبر  اشتغالزایی  طرح   115 افتتاح  از 
گفت:این نهاد 3 هزار و 120 طرح اشتغالزایی 

در فعالیتهای مختلف انجام داده است.
محمدی با بیان اینکه 5 هزار نفر یتیم در استان 
تحت پوشش کمیته امداد هستند،گفت:4 هزار 
هزار   26 هستند  محسنین  طرح  نفر   950 و 

حامی در استان حمایت می کنند.
و 489  هزار  به 2  کرد:امسال  وی خاطرنشان 
نفر زوج جوان کمک هزینه ازدواج با میانگین 

2 میلیون تومان کمک کرده ایم.
محمدی با بیان اینکه 82 هزار خانوار سالمند 

زیر پوشش کمیته امداد گیالن هستند،اضافه 
نهاد  این  پوشش  تحت  خانوار  هزار  کرد:106 
هزار  کرد:30  اظهار  وی  هستند.  بیمه  دارای 
سکونت  استان  محروم  مناطق  در  خانوار 
دارند لذا بیشترین اعتبارات به مناطق محروم 
تجدید  محمدی  شود.  می  داده  اختصاص 
میثاق با آرمان های امام راحل، جشن نمادین 
110نوعروس،اهدای کمک جهیزیه به نوعروسان 
اجتماعی در  پایگاههای سالمت  استان،افتتاح 
مرکز  تالش،افتتاح  و  رودسر  های  شهرستان 
الهیجان،اهدای  در  خانواده  و  کودک  و  رفاه 
نیازمند  سبد کاال و سرکشی به خانواده های 
و مناطق محروم را از جمله برنامه های کمیته 
همیاری در ایام دهه فجر عنوان کرد. وی افتتاح 
مددجویی،  مسکونی  واحد   405 واگذاری  و 
مشهد  به  حمایت  تحت  زوج   110 اعزام 
از طرح های  بازدید  با کمک خیرین،  مقدس 
اندیشی،  نشست هم  اشتغالزایی،برگزاری  برتر 
از  پزشکی،عیادت  خدمات  و  مشاوره  ایستگاه 
بازنشستگان و مستمری بگیران،برگزاری جشن 
انقالب، برگزاری مسابقات ورزشی بازنشستگان، 
وام  پرداخت  جانبازان،  از  نفر   200 با  دیدار 
کارگشایی، افتتاح پروژه های بیمارستانی افتتاح 
خانه های بهداشت،دیدار با خانوده شهدا را از 
دیگر برنامه های کمیته همیاری و تشکل های 

مردمی در ایام اهلل دهه فجر عنوان کرد

کاهش 7درصدی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد گیالن



شهرستان هادوشنبه 11 بهمن 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93411

آگهي  تجدید دوم مناقصه عمومي یک مرحله اي
شماره مناقصه : 234262)فراخوان ارزیابي کیفي پیمانکاران(

شماره مجوز : 4741 / 1395
شرکت گازاستان یزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات ترمیم ترانشه های گاز درشهرستان یزد از طریق مناقصه اقدام نما ید .

لذا براساس آیین نامه اجرایي بند )ج( ماده 12 قانون بر گزاري مناقصات به شماره84136 /ت  33560 ه  مورخ 85/07/16 از کلیه شرکتهاي 
تایید صالحیت شده ازسوي سازمان برنامه و بودجه کشور  که داراي حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری وگواهینامه تأیید صالحیت ایمنی امور 
پیمانکاران  مورد تأیید اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی ، ظرفیت خالي ارجاع کار وهمچنین حداقل سابقه  یک کار اجرایی طی دوسال اخیر با 
کارفرمایی شرکت گاز استان یزد که درطی آن هیچگونه اخطار کتبی دریافت نکرده باشند، )درصورت هرگونه اخطارکتبی  نماینده کارفرما 
طی دوسال و اخذرضایتنامه مکتوب ازکارفرمای مربوطه درزمینه همان پیمان امکان حضور در مناقصه  فراهم می باشد ( یا رضایتنامه کتبی 
ازکارفرمایان دولتی باحداقل مبلغ قرارداد دو برابر براورد مناقصه درخصوص شرکت هایی که  فاقد سابقه کار باشرکت گازاستان یزد  می باشند 
دعوت به عمل مي آید که از تاریخ نشر این آگهي  به منظور ارائه اعالم آمادگی و تاییدیه های فوق الذکر به نشاني: یزد –میدان امام حسین 

)ع( –شرکت گاز استان یزد – امور قرار دادها مراجعه نمایند. تلفن تماس : 31922320-035 نمابر 035-36238538
 ضمناً آخرین مهلت ارائه مدارك فوق الذکر به امور قراردادهاي شرکت گاز استان یزد حداکثر )دو هفته (14روز از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهي 

فرا خوان مي با شد.  
*وصول اسناد ومدارك تکمیل شده هیچگونه تعهد و محدودیتي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي کند .

*فرم آگهي الکترونیکي مناقصه از طریق پایگاه اینترنتي www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسي است.
روابط عمومی  

دادنامه
950562

شهرستان  حقوقی  عمومی  7دادگاه  کالسه9509982640700551شعبه  پرونده 
شهریارتصمیم نهایی شماره

خواهان:خانم فریده سلطانی فرزند علی به نشانی تهران-شهریار-کرشته خ وحدت 
پ14 خوانده:خانم فرزانه طاهری فرزند محرمعلی به نشانی مجهول المکان

خواسته ها:1-تخلیه2-تایید فسخ اجاره نامه
به  طاهری  فرزانه  بطرفیت  سلطانی  فریده  خانم  دعوی  درخصوص  دادگاه:  رای 
تخلیه  شماره6301-94/6/29وصدورحکم  نامه  اجاره  فسخ  وتنفیذ  تائید  خواسته 
ملک مقوم به 51/000/000ریال ومطالبه اجورمعوقه مبلغ هفتاد دومیلیون ریال 
بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس درپرونده مدعی شده است 
که خوانده به موجب اجاره نامه مدرکیه مستاجرمن است ومطابق بند9ماده5قرارداد 
مدرکیه مقررگردیده که چنانچه مستاجراجورمعوقه را بتاخیراندازد این جانب حق 
فسخ اجاره نامه را دارم لذا با توجه به تخلف مشارالیه ازشرط مزبورقراردادمزبوررا 
اعالم  مشارالیه  شماره1706619-95/10/13به  اظهارنامه  طی  را  ومراتب  فسخ 
نموده ام لذا تقاضای صدورحکم بشرح خواسته را دارم خوانده با وصف ابالغ قانونی 
ارائه  گردد  وی  دعوی  رد  موجب  که  خواهان  درمقابل  دفاعی  نشرآگهی  ازطریق 
واقامه ننموده است لذا دعوی خواهان را با توجه به شرط موضوع بند9ماده5اجاره 
نامه واحرازتخلف خوانده وارد وثابت تشخیص ومستندا به مواد 231-219-10-
اجاره  تائید وتنفیذ  به  490-494ق.م ومواد 198-515-519-520ق.آ.د م حکم 
به  حکم  مستاجره  ازعین  تخلیه  به  خوانده  شماره6301-94/6/29ونیزالزام  نامه 
اجورمعوقه  عنوان  به  مبلغ72/000/000ریال  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
بعنوان هزینه دادرسی درحق خواهان را صادرواعالم  وپرداخت 1/310/000ریال 
دراین  واخواهی  قابل  ازابالغ  ظرف20روزپس  است  غیابی  صادره  رای  نماید  می 
شعبه وپس ازانقضاء مهلت واخواهی ظرف20روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان تهران می باشد.م.الف:22542
 رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار-صادقی

آگهی
940925

ومرتضی  نفربطرفیت جاسم چکاوک  آقای غالمرضا  تجدیدنظرخواهی  درخصوص 
نفرنسبت به دادنامه شماره9509972640301076موضوع کالسه 950409صادره 
ازاین شعبه به آنها ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده346قانون آئین دادرسی 
این  به  ازانتشارآگهی  ظرف10روزپس  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  دادگاههای 
دریافت  را  تجدیدنظرخواهی  وضمائم  دادخواست  ثانی  ونسخه  مراجعه  دادگاه 
وچنانچه پاسخی دارید اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدیدنظرارسال می گردد.م.الف:22545
 منشی دادگاه حقوقی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-مرتضی ایمان نژاد

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 774/6/95
وقت رسیدگی :  در روز      تاریخ 96/1/28     ساعت9/30حوزه 6 

خواهان:محمد امین کریمی مجد 
خوانده : محمد اداوی

خواسته: مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی ، حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :22543
مسئول حوزه6شورای حل اختالف شهریار

ابالغ وقت
950774

به طرفیت  دادخواستی  بهرامی   وکالت مجید  با  خواهان مصطفی چلبی مالجق 
وجه  مطالبه  به خواسته  واحدی خشکتابی  وماشااهلل  کیا  ثمری  خواندگان حمید 
بابت...ومطالبه خسارات  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  7 دادگاه حقوقی شهرستان شهریار واقع در شهرستان 
شهریار ارجاع و به کالسه 9509982640700758ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  آن 1395/12/15وساعت 9/30 
خواندگان و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خواندگان  پس  جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
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.م.الف:22548

منشی شعبه 7 دادگاه حقوقی شهرستان شهریار- مریم محمدی فرد

رونوشت
 آگهي حصر وراثت

آقاي بهمن مظاهری فرزند ولی داراي شناسنامه شماره 419 به شرح دادخواست 
به کالسه 1009/95-2 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ولی مظاهری فرزند محمود بشناسنامه شماره 179 در 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   89/4/16 تاریخ 

مرحوم منحصر است به :...................................
1-محمد مظاهری فرزند ولی ش ش 236 صادره از گچساران پسر متوفی

2-حسین مظاهری فرزند ولی ش ش 337 صادره از گچساران پسر متوفی
3-محمدصادق مظاهری فرزند ولی ش ش 4861 صادره از گچساران پسر متوفی

پسر  گچساران  از  صادره   4260098594 ش  ش  ولی  فرزند  مظاهری  4-سجاد 
متوفی

5-خیراله مظاهری فرزند ولی ش ش 4 صادره از گچساران پسر متوفی
از گچساران  فرزند عوض ش ش 4260202332 صادره  تبار  نظری  6-معصومه 

همسر متوفی
7-مدینه مظاهری فرزند ولی ش ش 4862 صادره از گچساران دختر متوفی

8-تهمینه مظاهری فرزند ولی ش ش 4260457403 صادره از گچساران دختر 
متوفی

9-حکیم مظاهری فرزند ولی ش ش 3 م صادره از گچساران دختر متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

95/724/ م/الف
محمدی- شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان گچساران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1171/1/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 96/1/26 ساعت9/30      حوزه اول 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی علی ره انجام  
خوانده:مریم پناهی 

خواسته: مطالبه  وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22448 
دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1170/1/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 96/1/30 ساعت9/00      حوزه اول 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی سامیرا توکلی  
خوانده:فرهاد مذاهبی 

خواسته: مطالبه  وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22447
 دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1167/1/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 96/1/30 ساعت9/45  صبح    حوزه اول 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی علی ره انجام  
خوانده:مهدی رضایی   خواسته: مطالبه  وجه چک

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 

نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:22444
 دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

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

رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون

اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه   و ماده13آیین 
موضوع  اول  شماره139560331055004663هیات  رای  رسمی.برابر  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
پرویز ماهی فرزندعباس بشماره شناسنامه 511درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت148/82مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 35اصلی واقع سیدجمال 
خدابخش صفحه215دفتر1143  عاودیک  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  الدین 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1175/1/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 96/1/28 ساعت9/30      حوزه اول 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی جواد حمامی  
خوانده:فریدون عطائی 

خواسته: مطالبه  وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22450 
دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1176/1/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 96/1/28 ساعت9/15      حوزه اول 

خواهان:شهرداری شهریاربا نمایندگی فرزاد ارزقی  
خوانده:محمد علی تاجیک 
خواسته: مطالبه  وجه چک

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22451 
دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : 1172/1/95
وقت رسیدگی :در روز  مورخ 96/1/26 ساعت9/15      حوزه اول 

خواهان:شهرداری شهریارعلی کرمی
خوانده:علی کرمی 

خواسته: مطالبه  وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد 

بود.م.الف:22449
دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

 نوبت اول

نمک دریایي با نام »طبیعت«
غیر استاندارد است

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان 
البرز ، نمک در یایي با نام تجارتي طبیعت که با 
عالمت استاندارد جعلي در فروشگاه هاي زنجیره 

اي عرضه مي گردد غیر استاندارد است.
این گزارش افزود : بازرسان این اداره کل در صورت 
مشاهده این محصول نسبت به توقیف و جمع آوري 
اقدام نموده اند لکن شهروندان  در صورت مشاهده 

از خریداري این محصول خودداري نمایند.

بازدید شهردار اراک از نمایشگاه تخصصی 
خدمات و مبلمان شهری و حمل و نقل

قاضی  همراه  به  اراک  شهردار  عباسی  مهندس 
نظامی مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز از 
دومین نمایشگاه تخصصی خدمات و مبلمان شهری 

بازدید به عمل آوردند. 
قاضی  همراه  به  اراک  شهردار  عباسی  مهندس 
نظامی مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز از 
دومین نمایشگاه تخصصی خدمات و مبلمان شهری 

بازدید به عمل آوردند.
اراک  شهردار  عباسی  مهندس  بازدید  این  در 
در  حضور  ضمن  پارک ها  سازمان  مدیرعامل  و 
غرفه های شهرداری اراک و سازمان پارک ها و فضای 
سبز از غرفه های دیگر نمایشگاه و شرکت های حاضر 

در نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.
قاضی نظامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه گفت: 
حضور سازمان ها در نمایشگاه های تخصصی باعث 
آشنایی مردم و همشهریان با عملکرد سازمان ها و 
پروژه های انجام شده در سطح شهر می شود. در این 
راستا نیز سازمان پارک ها و فضای سبز به منظور 
نزدیک شدن ارتباط با مردم و معرفی پروژه های 
مهم اجرا شده در حوزه خدمات و مبلمان شهری 

در این نمایشگاه شرکت نموده است.

برداشت 5.8 میلیون شاخه گل گالیول 
در بوشهر

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی بوشهر گفت: با آغاز برداشت گل گالیول 
در استان، پیش بینی می شود تا پایان فصل 5.8 

میلیون شاخه گل برداشت و به بازار عرضه شود.
خسرو عمرانی با بیان اینکه یکی از ظرفیت های 
مهم این استان تولید گل است اظهار داشت: آب  
وهوای مناسب در فصل زمستان و وجود اراضی 
حاصلخیز استان بوشهر زمینه ای مساعدی برای 

کشت گل های زینتی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه شهرستان های دشتستان و جم از 
نقاط کشت گل در استان بوشهر گفت: در این نقاط 
گل های مختلفی کشت و برداشت می شود که گل 

گالیول بیشترین نوع گل برداشتی است.

تنوع در آرا؛ نیازمند افزایش فعالیت شوراها 
شهزاد بهادری- شوراها نهادهای سیاسی و سیاستگذاری هستند و از این 
رو ترکیب سالیق مختلف سیاسی نیز در این نهاد دیده می شود و ضروری 
است که برای نزدیک شدن و تضارب آراء سلیقه های سیاسی مختلف زمان 

بیشتری را برای فعالیت شوراها در یک دوره اختصاص دهند.
شمارش معکوس برای به پایان رسیدن دوره چهارم شوراهای اسالمی 
شهرها  آغاز شده و در این میان بهترین افرادی که می توانند این فعالیت 
را به قضاوت بنشینند، مردم خواهند بود. بر اساس اصل های هفتم و فصل 
هفتم قانون اساسی شوراها مکلفند در اداره امور محل، روستا، شهر، بخش 
شهرستان و استان مشارکت مردم را جمع نموده، از تبعیض جلوگیری 
نمایند و از حقوق همه گروه ها و افراد صیانت کنند و به اجرای امور نظارت 
اثربخش داشته باشند. استان اصفهان متأسفانه با نام گرفتن استان برخوردار 
مورد کم لطفی و بی مهری مسؤولین کشور قرار گرفته و با توجه به رکود 
اقتصادی و مشکالتی که دیگر استانها نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند 
راه پر پیچ و خم مشکالت را با قدم های آهسته با کمک مسؤولین در دوره 
چهارم شورا آغاز نمود.  ما نیز با توجه به اینکه نظام شورایی و نظارت شوراها 
در امور محلی در حفظ و تقویت حقوق شهروندان در حوزه های مختلف 
فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثرگذار بوده و شورای اسالمی شهر 
اصفهان توانسته با حداقل ها،  حداکثرها را برای اصفهان به صورت دستاوردی 
کوچک به مردم هدیه دهد. در یک جلسه حضوری پای صحبت مهندس 
امینی رئیس شورای شهر نشستیم تا سخنان وی را با گوش جان شنوا بوده 
و به رشته تحریر درآوریم. مهندس امینی در این جلسه کوتاه گفت: ما در 
شروع فعالیت دوره چهارم شورا اولین اقدام که انجام دادیم سعی نمودیم با 
توجه به تعدد اعضا شورا به عنوان مرکز تضارب افکار، آستانه تحمل اعضا 
را باال ببریم. وی افزود: شورای اسالمی شهر اصفهان خود را موظف ساخت 
تا به عنوان مأمن و پناهی امن برای انتقال  دغدغه های مردم فعالیت خود 
را آغاز نماید تا مردم بتوانند به این پشتوانه به نمایندگان منتخب خود با 
اعتماد تکیه کنند. در جلسات مرتب علنی شورا که شنبه های هر هفته 
برگزار می شود که حقوق و مطالبات مردم مورد بررسی قرار گرفته که هر 
هفته چهل درصد از اعضا بیشترین سخنانشان بیان دیدگاه های مردم 
است. مهندس امینی اختصاص منابع ویژه به ناوگان حمل و نقل عمومی 
به 590 دستگاه اتوبوس، تکمیل و بهره برداری از خط یک قطار شهری و 
آغاز عملیات عمرانی فاز دوم در اوایل سال آینده، تأمین فضای سبز و تالش 
برای حفظ آن، ایجاد سازمان ورزش شهرداری ، احداث فرهنگسراها، تالش 
در زمینه محرومیت زدایی مناطق،  ساخت پردیس های فرهنگی و پردیس 
هایی که به صورت خانواده محور آماده شدند را از مهم ترین دستاوردهای 
شورای چهارم دانست. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه افزود: 
ما شورا در دوره ای تحویل گرفتیم که چندان اوضاع رضایت بخشی نداشت 
اما کمر همت بستیم و در راستای حفظ منافع مردم، حفاظت از منافع ملی، 
پاسخگویی، شفافیت و تقویت آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی، نظارت 
و فعالیت متداوم اقدامات انجام شده توسط کمیسیون های مختلف در شورا 
و با امید به خدا گام هایمان را با نگاه خدمت و خدمت گذاری به شهرمان در 
این راه برداشتیم. وی گفت: باید توجه داشته باشیم که ضروری است که هر 

کس در هر جایگاهی نسبت به ارتقای جایگاه خود تالش کند.
امینی با اشاره به اینکه دید عموم مردم جامعه باید نسبت به شوراها از 
شورای شهرداری بودن به شورای شهر بودن تغییر یابد، اضافه کرد: از این رو 
برای اعتمادسازی به حاکمیت باید بین همه دستگاه های اجرایی با محوریت 
شوراها هماهنگی ایجاد شود. وی در ادامه به عدم هم خوانی زیرساخت های 
موجود در اصفهان با جمعیت این شهر اشاره داشت و گفت: باید توجه 
داشته باشیم که سیر صعودی مهاجرت به اصفهان به دالیل مختلف طی 
سال های اخیر مشکالتی را برای ارائه خدمات خوب به شهروندان ایجاد 
کرده است. امینی در پایان صحبت های خود با انتقاد از زمان فعالیت شورا 
ها اذعان داشت: شوراها نهادهای سیاسی و سیاستگذاری هستند و از این 

رو ترکیب سالیق مختلف سیاسی نیز در این نهاد دیده می شود.

خبر خبر

استان گلستان  رییس سازمان جهاد کشاورزی 
متوسط  طور  به  جاری  سال  در  کرد:  اظهار 
تولیدات در بخش های مختلف کشاورزی استان 
نسبت به سال 92، حدود 20 درصد رشد داشته 

است.
 دکتر مختار مهاجر در نشست با اصحاب رسانه 
در  کشاورزی  بخش  اهمیت  به  اشاره  با  استان 
کشاورزی  بخش  امروز  گفت:  کشور  اقتصاد 
کند،  مثبت  را  کشور  اقتصادی  رشد  توانسته 
رشدی که در بخش کشاورزی کشور به 5,6 و در 

استان گلستان به 8,5 درصد رسیده است. 
تولیدات بخش کشاورزی در  اشاره رشد  با  وی 
با وجودی محقق شد که  افزود: این امر  استان 
شرایط سختی را در 4 سال گذشته پشت سر 
گذاشتیم. در این مدت سه سال کم آبی و یک 
سال پرآبی داشتیم که در همه این سالها شاهد 

رشد تولیدات کشاورزی بودیم.
مدیریت  را  زمینه  این  در  موفقیت  مهاجرعلت 
مناسب کاشت، داشت و برداشت، در کنار فعالیت 
گفت:  و  کرد  عنوان  سازمان  تحقیقاتی  های 
محققان سازمان جهاد کشاورزی استان در طول 
4 سال گذشته توانستند تحقیقات خوبی را در 
بخش های مختلف کشاورزی از جمله تولید بذور 

مقام به بیماری و خشکی انجام دهند و با این 
فعالیت ها، مدیریت تغذیه در مزارع ما اتفاق افتاد.
وی با اشاره به ضعف سالهای گذشته استان در 
زمینه دانه های روغنی، تصریح کرد: در سال های 
گذشته وضعیت کشت کلزا و سویا در استان به 
به  را  پتانسیل خود  که  رفت  پیش می  سمتی 
پافشاری که  با  سمت صفر هدایت می کردیم. 
ازسالهای 92 و 93 تا کنون انجام شد، بذور کلزا 

و سویا ما به سمت کیفی سازی بیشتر رفت که 
اینکار موجب شد، سطح زیر کشت سویا در سال 
95 به 36 هزار هکتار و مقدار تولید این محصول 

نیز به حدود 86 هزار تن برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان به کیفی 
سازی بذور کلزا در شرکت های تولیدی بخش 
خصوصی با نظارت این سازمان اشاره کرد و افزود: 
این امر باعث رغبت کشاورزان استان به کشت 

کلزا شد به طوریکه که امسال 48 هزار هکتار از 
مزارع استان زیر کشت کلزا رفته بود که سرمای 
اوایل آذر ماه سالجاری موجب از بین رفتن 23 

هزار هکتار از این مزارع شد.
مهاجر با بیان اینکه در سال 92 میزان اعتبارات 
ملی جهاد کشاورزی استان 19 میلیارد تومان و 
اعتبارات استانی نیز 17 میلیارد تومان بود، اظهار 
کرد: میزان اعتبارات ملی جهاد کشاورزی استان 
در سال 95 به 159 میلیارد تومان و اعتبارات 
استانی نیز به 59 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده 

است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع به کار دولت 
تدبیر و امید در سال392 تا ،95 بالغ بر 1001 
پروژه با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 728 میلیارد 
ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای 2 هزار و 768 
نفر و بهره مندی 43 هزار و 833 خانوار در حوزه 
کشاورزی استان گلستان به بهره برداری رسیده 

است.
مهاجر در ادامه گفت: همزمان با دهه فجر امسال 
های  بخش  در  تسهیالتی  و  عمرانی  پروژه   73
گوناگون کشاورزی استان با اعتباری بالغ بر 34 
قرار  برداری  بهره  و  افتتاح  مورد  تومان  میلیارد 

خواهد گرفت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خبر داد:

رشد 20 درصدی تولیدات بخش کشاورزی در گلستان

اعتبار  با  هرمزگان  در  پروزه  بهره برداری 654 
بیش از 2000 میلیارد تومان در دهه فجر

برنامه های دهه  به تشریح  استاندار هرمزگان   
فجر با بیان اینکه پروژه های امسال نبست به 
سال گذشته شش درصد رشد دارد، گفت: در 
دهه فجر سالجاری، تعداد 654 پروژه با اعتباری 
بالغ بر دو هزار و 29 میلیارد تومان در هرمزگان 

به بهره  داری می  رسد.
 جاسم جادری در نشست خبری که به مناسبت 
دهه فجر برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن 
ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
استقرار  نظام  و  اسالم  قدر  باید  اینکه  بیان  با 
شده در ایران را بدانیم، افزود: متاسفانه برخی 
از مواقع یادمان می رود که امام خمینی و یاران 
خوردند  خون  دل هایی  چه  انقالب  فرزندان  و 
تا ایران اسالمی امروز به این نقطه از اقتدار و 

توسعه برسد.
 وی به تشریح برنامه های دهه فجر با بیان اینکه 
پروژه های امسال نبست به سال گذشته شش 
درصد رشد دارد، تصریح کرد: در دهه فجر 95، 
تعداد 654 پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزار و 
بهره داری  به  هرمزگان  در  تومان  میلیارد   29
عمران  و  مسکن  بخش  سهم  که  می رسد 

شهری و روستایی 358، انرژی 312، آموزش 
ارتباطات  40، کشاورزی و منابع طبیعی 33، 
و فناوری 23، حمل و نقل 19، رفاه و تامین 
اجنماعی 19، صنعت و معدن 19 و فرهنگ و 
هنر و رسانه های جمعی پنج و تربیت بدنی نیز 

چهار پروژه است.
 جادری افزود: از سال 92 تا 95 تعداد 3429 
میلیارد   7195 ارزش  به  هرمزگان  در  پروژه 
به  و  سرمایه گذاری  مختلف  فصول  در  تومان 

مرحله اجرایی و بهره برداری رسیده است.
 استاندار هرمزگان ادامه داد: در چند روز آینده 
حضور  با  مگاواتی  برق 1400  نیروگاه  کلنگ 
مقامات روسیه ایران و همچنین کلنگ شهرک 
که  زده خواهد شد  زمین  به  صنعتی جاسک 
جزء پروژه های در سطح ملی است که در استان 

کلنگ  زنی می شود.
 وی گفت: طرح فوالد 1,5 میلیون تنی آهن 
اسفنجی در غرب بندرعباس و فاز دوم پاالیشگاه 
از  ایران را  ستاره نفت ستاره خلیج فارس که 
از مهم ترین  بنزین بی نیاز خواهد کرد  واردات 
افتتاح های دهه فجر و حتی سال استان و کشور 
است که تاثیرات قابل توجهی را بر روی اقتصاد 

خواهد داشت.

بهره برداری 654 پروزه هرمزگان در دهه فجر

شهرستان  انتظامی  مسگرنژاد-دزفول-فرمانده 
دزفول ازاجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده وجرم 
خیزو دستگیری سه خرده فروش موادمخدردراین 

شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرنگارپایگاه خبری پلیس،سرهنگ 
علی الهامی درتشریح این خبرگفت:طرح عملیاتی 
موادمخدروپاکسازی  فروشان  باخرده  مبارزه 
نقاط آلوده وجرم خیزباهمکاری ماموران پلیس 
پیشگیری، پلیس مبارزه باموادمخدر،یگان امداد 
افزود:  وی  آمد.   در  اجرا  مرحله  به  شهرستان 
اقدامات  انجام  با  ماموران  طرح  این  اجرای  در 
پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه فروشندگان 
مقام  باهماهنگی  درادامه  که  موادمخدرشده 

خرده  تعدادسه  غافلگیرانه  درعملیات  قضائی 
ای  حاشیه  ازنقاط  مخدررادریکی  مواد  فروش 
موادمخدر،مبلغ  دستگیرومقادیری  شهرستان 
نقدحاصل  وجه  ریال  و400هزار  میلیون  سه 
شکاری  اسلحه  قبضه  موادمخدر،یک  فروش 
غیرمجازازمخفیگاهش کشف شد.            فرمانده 
به  بااشاره  دزفول درخاتمه  انتظامی شهرستان 
به مراجع قضائی خاطر نشان  معرفی متهمان 
کرد:هدف ازاجرای این طرح،مبارزه باپدیده شوم 
موادمخدروهمچنین تامین امنیت وآرامش خاطر 
نظم  ومخالن  زنندگان  ازوجودبرهم  شهروندان 
شهرستان  مختلف  درمناطق  عمومی  وامنیت 

است.

اجرای طرح مبارزه باخرده فروشان موادمخدر
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آگهی مفقودی
نامی مالکیت(موتورسیکلت  سبز)شناسنامه  کمپانی)سندکمپانی(وبرگ  برگ 
 49 انتظامی5435/اهواز  وشماره  ای  نقره  رنگ  مدل1387به   CG125CDI
شاسی)تنه(125A8700669***NBEبنام  موتور87B04658وشماره  وشماره 

شهرستان دزفولاحمدنظرزاده دناک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

آگهی مفقودی
به  روغنی  سفید   93 مدل   TU5  206 پژو  هاچبک  سواری  مالکیت  شناسنامه 
شماره پالک 44-633ص19 به شماره موتور 163B0035596 و شماره شاسی 

فریدونکنارNAAP13FE2EJ476003 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل 1388 به شماره انتظامی ایران 82-567م26 به شماره 
موتور 3242794 به شماره شاسی S 1412288388830 به نام خدیجه جباری 

بابلچاری مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

اگهی ابالغ
احترامأ در خصوص دعوی مدیریت بانک ملت استان بوشهر به طرفیت 1- حسین 
حیدری فرزند اسماعیل 2- عباس علی زاده فرزند یوسف 3- مجتبی پوالدی فرزند 
مصطفی بخواسته مطالبه وجه دادخواست خود را به شعبه 8 شورا تسلیم که به 
کالسه 95/638 ثبت و برای روز 95/12/14 و ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده 
و نظر به اینکه خوانده در نشانی معینه شناخته نشده لذا حسب درخواست خواهان 
و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار آگهی تا خوانده – خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دفتر شعبه 
8 شورای حل اختالف به آدرس :خیابان حافظ جنوبی نشانی خود را اعالم و اوراق 
مربوطه را نیز دریافت دارد در غیر اینصورت شورا غیابأ رسیدگی و مبادرت به اتخاذ 

تصمیم می نماید. تاریخ انتشار:95/11/11
احمدی مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف بوشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
طرفیت  به  علی  برار  فرزند  تختگاهی  تیموری  فرج  آقای  دادخواست  حسب 
بگزاد و شوکت  همگی احمدی وارث   – – علیجان  بنامهای سلیمان  خواندگان 
رحمان احمدی به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
سند مزروعی که آدرس خواندگان را خواهان مجهول المکان معرفی نموده است لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
بدینوسیله به خواندگان ابالغ می شود ضمن مراجعه به شعبه  و دریافت نسخه ثانی 

دادخواست و ضمایم در جلسه ساعت 10 صبح مورخه 95/12/21 حاضر شوید .
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش گهواره – نیازی 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شعبه چهارم

کالسه پرونده: 95 /735  /4
شعبه چهارم   شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: آرش اعظمی فرزند عزیز
خوانده:1- یاسر تیموری فرزند محمد ظاهر 2- عیسی مرادی فرزند محمد جعفر 

خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه  بطرفیت خوانده یاسر تیموری  وعیسی 
روز1395/12/10   برای  و  است  ارجاع شده  شعبه  این  به  که  تقدیم  فوق  مرادی 
ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از 
طریق این آگهی بوی ابالغ می شود در وقت رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند 

تا روز جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود 

آگهی ثبتی
آگهی قانون تعیین تکلیف

 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان محمود آباد

تکلیف  تعیین  قانون   3 1و  مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان محمود آباد مورد رسیدگی و تصرف مالکانه 
گردیده  صادر  الزم  رای  و  محرز  آنان  بالمعارض  و 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
قریه سرخرود پالک 36 اصلی بخش 2

اکبر  علی  فرزند  ابوطالب طاهر سبزوار  فرعی   2833
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از  واسطه  با  خریداری  مربع  متر   900 مساحت  به 

عبدالعلی گل
2834 فرعی از مقداری از 902 فرعی کاظم اصغری 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  جواد  فرزند 
مقداری  مترمربع که  به مساحت 374  احداثی  بنای 
را  مقداری  و  اصغری  جواد  از  واسطه  با  خریداری 

متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد.
قریه حربده پالک 12 اصلی بخش 10

علی  محمد  فرزند  سپهری  سیار  عباس  فرعی   440
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از  با واسطه  به مساحت 203/70 مترمربع خریداری 

یونس حسین زاده
قریه سوراخ مازو پالک 14 اصلی بخش 10

علی  محمد  فرزند  زاده  مهدی  احمد  فرعی   2860
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 456/70 متر مربع خریداری با واسطه از 

علیجان علیزاده
علی  محمد  فرزند  زاده  مهدی  احمد  فرعی   2861
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از  با واسطه  به مساحت 203/40 مترمربع خریداری 

سید کاظم محمدیان
قریه تلیکسر پالک 15 اصلی بخش 10

به  نسبت  شعبان  فرزند  قاسمی  عبداهلل  فرعی   831
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
موسی  از  واسطه  با  خریداری  مربع  متر   175/55

اسفندیاری
قریه گیالپی پالک 20 اصلی بخش 10

به  نسبت  فرزند غالمعلی  پور  علی  مریم  فرعی   224
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
غالمحسین  از  واسطه  با  خریداری  مربع  متر   614

راست
قریه شورستاق پالک 37 اصلی بخش 10

2 فرعی علی اصغر ایزدجو فرزند علی اکبر نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
320 متر مربع خریداری با واسطه از ولی اهلل دیوساالر

قریه اهلم پالک 44 اصلی بخش 10
768 فرعی حسن کارکن اساسی فرزند محمد حسین 
با بنای احداثی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 235/30 متر مربع خریداری با واسطه از 

شعبان شعبانی
علی  فرزند  اساسی  کارکن  عبدالرسول  فرعی   769
قطعه  یک  ششدانگ  به  یک  ششدانگ  به  نسبت 
زمین با بنای احداثی به مساحت 211/75 متر مربع 

خریداری با واسطه از شعبان شعبانی
قریه خشت سر پالک 45 اصلی بخش 10

530 فرعی مهدی نادری پویا فرزند ولی اهلل نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
752/20 متر مربع خریداری با واسطه از محمد قلی 

زاده
قریه محمود آباد شرقی پالک 47 اصلی بخش 10

2933 فرعی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
به مساحت 103/55متر مربع  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری با واسطه از قربان روحی
مرتضی  فرزند  نژاد  قاضی  اکبر  علی  فرعی   2945
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 27/64 مترمربع خریداری با واسطه از علی 

اکبر رمضانی
جواد  سید  فرزند  حسینی  زهرا  سیده  فرعی   2946
نسبت به به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از  با واسطه  به مساحت 132/05 مترمربع خریداری 

محمد مختاری
2948 فرعی همت اهلل موسی دخت فرزند محمد علی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 140 مترمربع خریداری با واسطه از اسماعیل 

معصومی
رضا  سید  فرزند  موسوی  مهدی  سید  فرعی   2949
با بنای احداثی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
از  واسطه  با  خریداری  155/85مترمربع  مساحت  به 

علی روحی

قریه دریاسر پالک 25 اصلی بخش 11
811 فرعی از 37 فرعی صدیقه ترک زاده فرزند حیدر 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 501 مترمربع که متقاضی خود مالک رسمی 

مشاعی می باشد.
قریه چهار افرا پالک 27 اصلی بخش 11

کریم  فرزند  آذری  زهرا  فرعی   144 از  فرعی   221
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
مالک  خود  متقاضی  که  مترمربع   175 مساحت  به 

رسمی مشاعی می باشد.
قریه سیاهرودسر پالک 29 اصلی بخش 11

511 فرعی از 74 فرعی منوچهر مظفری فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 194/50 مترمربع که متقاضی خود مالک 

رسمی مشاعی می باشد.
اراضی  تکلیف  و  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه،  نامه 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند 
اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  در محل  الصاق  تاریخ 
را به اداره ثبت محل تحویل دهند که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به حکم قطعی دادگاه است؛ در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
به  مبادرت  باید  محل  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را  محل 
مانع  مالکیت  نماید. صدور سند  مالکیت  صدور سند 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست؛ بدیهی است برابر 
ماده 13 آئین نامه قانون مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
حاوی  اظهارنامه  تنظیم  از  پس  هیات  رای  با  ثبتی 
تحدید حدود، مراتب در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
به اطالع عموم می رساند  به صورت همزمان  حدود 
تحدید  فاقد  و  ثبت  جریان  در  امالک  به  نسبت  و 
به صورت  را  تجدید حدود  آگهی  ثبتی  واحد  حدود 

اختصاصی منتشر می نماید. م.الف: 9509278
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/26

فرهاد آقا بابایی- رئیس ثبت اسناد و امالک محمود آباد

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه  پرونده: 1/577/95

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: قادر مرادی فرزند عزیز به نشانی جوانرود خیابان امام شافعی کوی وحدت 32    
خوانده: 1-حمید فالحی معروف به مهدی فرزند محمد امین به نشانی مجهول المکان 

2 – حسام عزیزی به نشانی مجهوالمکان 
خواهان فوق داداخواستی با خواسته پرداخت اجاره بهاء معوقه یک باب مغازه بطرفیت 
خوانده  فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است وبرای روز 1395/12/15 ساعت 9  
وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهوالمکان بودن خوانده از طریق این آگهی 
بوی ابالغ میشود دروقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود . نامبرده میتواند تا روز جلسه 
به شعبه مراجعه ونسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد)جهت اجرای قرار استماع 

گواهی گواهان در شعبه حاضر شوید(.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

ابالغ
شاکی عباس گرامی منش متهمین نادرمعدنی وذکراله علی زاده به خواسته خیانت 
درامانت وسرقت لوازم بیل مکانیکی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش 
دادگاه   102 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  اسالمشهرنموده  شهرستان  چهاردانگه 
وبه کالسه 951440   ارجاع  چهاردانگه  بخش  در  واقع  چهاردانگه  بخش  عمومی 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/15 و ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهمین و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنشار آگهی می شود تا متهمین پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.م/الف 2412   
شماره بایگانی شعبه : 951440 

منشی دادگاه بخش شعبه 102دادگاه عمومی
 بخش چهاردانگه – بهرام سهرابی زاده

تداوم گازرسانی پایدار به تمام مشترکان 
در سراسر کشور

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از مصرف روزانه 470 تا 490 میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگی طی هفته گذشته خبرداد و گفت: با وجود 
گستره سرما در ایران، گازرسانی به تمام شهرهای و استان های ایران به 

صورت پایدار انجام می شود. 
مجید بوجارزاده گفت: هیچ مشکلی برای تامین گاز در کشور وجود ندارد و 

گازرسانی به صورت پایدار انجام می شود.
وی، میزان مصرف گاز در بخش نیروگاهی را 70 تا 80 میلیون مترمکعب 
عنوان کرد و افزود: این رقم تا 100 میلیون مترمکعب نیز افزایش یافته 

است.
بوجارزاده با بیان این که بخش صنعت نیز طی هفته گذشته، 90 میلیون 
مترمکعب گاز مصرف کرده است، ادامه داد: میزان مصرف بخش پتروشیمی 

نیز در این بازه زمانی، 50 میلیون مترمکعب بوده است.
ورود موج گسترده سرما از هفته گذشته به کشور از یک سو و قطع گاز 
ترکمنستان از سوی دیگر هیچ خللی در گازرسانی برای مشترکان گاز ایجاد 
نکرده و هم اکنون گازرسانی به صورت پایدار از سوی شرکت ملی گاز ایران 

در حال انجام است.

سیالب ذخایر آب سدهای جنوب شرق ایران 
را پر کرد

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش ذخایر آب سدها در استان سیستان و 
بلوچستان، گفت: بارش های اخیر ذخیره آب سدها را 50 درصد افزایش 

داده است. 
استان  در شهرهای  بروز سیل  به خسارت های  اشاره  با  اتابک جعفری 
سیستان و بلوچستان همچون کنارک، گفت: سیالب ورودی به سدهای 
استان سیستان و بلوچستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 8 
درصد افزایش داشته و این میزان ورودی از 5 بهمن ماه تا 9 بهمن ماه 
امسال در مخازن سدهای مخزنی و تغذیه ای سطح استان ذخیره شده 

است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان افزود: بیشترین 
ورودی به مخزن سد زیردان با 97 میلیون مترمکعب و کمترین حجم 
مربوط به سد شی کلک با حجم 93 میلیون متر مکعب در جنوب استان 

سیستان و بلوچستان است.
این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت مهم ترین سدهای مخزنی 
استان سیستان و بلوچستان هم توضیح داد: حجم مخزن سد پیشین با 37 
درصد، سد ماشکید سراوان با 9 درصد، سد خیرآباد 3 درصد، سد شی کلک 

80 درصد و سد زیردان حدود 6 درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در حال 
حاضر حجم آب در مخازن سدهای این استان مرزی 50 درصد حجم کل 
مخازن سد است؛ خاطرنشان کرد: با این وجود حدود نصف این مخازن 
خالی بوده، بنابراین ضرورت صرفه جویی در مصرف آب شرب و کشاورزی 

همچنان باید توسط شهروندان و کشاورزان رعایت شود.

تردد نفت کش ها کاهش یافت
 

موسسه پترو لجیستیکس اعالم کرد که عرضه نفت اوپک در ماه جاری 
میالدی در حال کاهش است و این سازمان در حال اجرای توافق کاهش 

تولید با هدف مهار مازاد عرضه جهانی نفت است. 
این موسسه مشورتی مستقر در ژنو که در زمینه رصد رفت و آمد تانکرها 
فعالیت دارد اعالم کرد: سازمان کشورهای صادر کننده نفت در ماه ژانویه 
یعنی ماه نخست اجرای توافق کاهش تولید،  به میزان 900 هزار بشکه در 
روز عرضه نفت خود را کاهش خواهد داد. این رقم معادل حدود 75 درصد 

از کاهش تولیدی است که اعضای اوپک به آن متعهد شده اند.  
11 تولید کننده غیر عضو اوپک از جمله روسیه نیز قرار است حدود 600 

هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهند.
دنیل گربر، مدیر موسسه پترو لجیستیکس گفت، آمار نشان دهنده سطح 
باالی تبعیت از توافق کاهش تولید تا به اینجای کار است. این موسسه بیش 

از 3 دهه است که رفت و آمد تانکرها را رصد می کند.  
برآورد این موسسه، یکی از نخستین برآوردهای یک موسسه خارج از اوپک 

از میزان تبعیت تولید کنندگان از توافق کاهش تولید است.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان روز 22 ژانویه در وین گفته بود، وفاداری 

به توافق عالی بوده است.  
برخی تحلیلگران نظیر موسسه انرژی اسپکتس در لندن پیش از این نسبت 

به عمل کردن عراق به تعهدات کاهش تولیدش ابراز تردید کرده بودند.

 واردات نفت اروپا از ایران
 به باالترین سطح خود می رسد

به  ایران  از  اروپا  نفت  واردات  ژانویه،  ماه  در 
کنون  تا  میالدی   2011 سال  از  حد  باالترین 

می رسد.
اعالم  بلومبرگ  ایسنا، شبکه خبری  به گزارش 
حامل  بزرگ  نفتکش  دو  رسیدن  که  کرد 
شود  می  سبب  ایران  خام  نفت  محموله های 
ایران در ماه  از  اروپا  واردات نفت خام  مجموع 
ژانویه سال 2017 میالدی به 622 هزار و 581 
بشکه در روز برسد که باالترین رقم از ماه نوامبر 

سال 2011 میالدی تا کنون به شمار می  آید.
ایران  نفت  اعالم کرد صادرات  نفتی  یک منبع 
به کشورهای اروپایی حاشیه دریای مدیترانه به 
طور عمده در قالب نفت خام سنگین است اما 
نفت خام سبک ایران نیز در قالب معامالت تک 
محموله، به بازار شمال غرب اروپا فرستاده می 

شود.
در  که  دهد  می  نشان  کشتیرانی  اطالعات 
دوران پس از تحریم، فرانسه بزرگترین مشتری 
از  سوم  یک  حدود  و  بوده  ایران  نفتی  اروپایی 
واردات نفت اروپا از ایران را به خود اختصاص 

داده است.

عربستان صادرات نفت خود 
به ژاپن را کاهش نمی دهد

 
معاون وزیر نفت عربستان اعالم کرد، عربستان 
به تعهدات خود مبنی بر تامین نفت خام ژاپن 
پایبند است و توافق کاهش اوپک نمی تواند بر 

روی آن تاثیر بگذارد. 
السعدون در گردهمایی سمپوزیم صنعت  عابد 
نفت  صادرات  کرد،  اعالم  توکیو  در  نفت 
و  داد  نخواهیم  کاهش  ژاپن  به  را  خود  خام 
مبنی  ها  غیراوپکی  و  ها  اوپکی  اخیر  توافق 
تاثیر  ژاپن  به  ما  تعهدات  بر  تولید  کاهش  بر 

گذاشت.   نخواهد 
عربستان  نفت  صادرات  میزان  همچنین 
میالدی   2015 سال  در  ژاپن  به  سعودی 
که  گزارش شده  روز  در  بشکه  میلیون   1.13
واردات  کل  از  درصد   33.5 معادل  رقم  این 

نفت خام ژاپن محسوب می شود.
که  کرد  اعالم  عربستان  اساس،  همین  بر 
سال  دسامبر  ماه  در  کشور  این  نفت  تولید 
2016 میالدی 10 میلیون و 470 هزار بشکه 
تولید  میالدی  جاری  ماه  در  و  بوده  روز  در 

خود را کمی کاهش داده است.
نفت »آرماکو« عربستان،  البته شرکت دولتی 
و  هندی  های  پاالیشگاه  به  نفت  صادرات 
در  را  شرق  جنوب  آسیایی  کشورهای  نیز 
است  حالی  در  این  داده؛  کاهش  فوریه  ماه 
های  پاالیشگاه  به  را  خود  نفت  صادرات  که 
شمال آسیا به بیشترین رقم برای دومین ماه 

رسانده است.
گفت،  رویترز  به  سعودی  مقامات  از  یکی   
و  اروپا  به  خود  صادرات  دارد  قصد  عربستان 

آمریکا را کاهش دهد.  
تامین  ترین  بزرگ  بعنوان  عربستان سعودی   
محسوب  جهان  در  ژاپن  خام  نفت   کننده 

می شود.  

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نیرو از احتمال افزایش قیمت آب و برق 
در سال 96 خبر داد و گفت: در صورت تصویب 
مجلس،  در   96 بودجه  پیشنهادی  الیحه 
احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال آینده 

وجود دارد. 
بیان  با  حمید چیت چیان در نشستی خبری 
برای  ای  برنامه  هیچ   95 سال  پایان  تا  اینکه 
در  گفت:  نداریم،  برق  و  آب  قیمت  افزایش 
با  نگهبان  شورای  و  مجلس  موافقت  صورت 
افزایش  احتمال  بودجه 96،  پیشنهادی  الیحه 
قیمت آب و برق در سال آینده وجود دارد که 

در صورت تصویب اطالع رسانی خواهد شد.
وزیر نیرو با تشریح جزئیات بهره برداری از 15 
کرد:  اعالم  برق،  نیروگاه  و  سد  ساخت  پروژه 
بهمن ماه امسال، عملیات اجرایی پنج نیروگاه 

جدید برق هم آغاز می شود.
و  افتتاح  درباره  ادامه  در   چیت چیان 
برق  و  آب  جدید  های  طرح  از  برداری  بهره 
سرمایه  هزینه  داد:  توضیح  فجر،  دهه  ایام  در 
برق  و  آب  بخش  در  که  طرح هایی  گذاری 
و  میلیارد   2 حدود  شد،  خواهند  زنی  کلنگ 
587 میلیون یورو و 508 میلیارد تومان است.

طرح های  مجموع  اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر 
برداری  بهره  به  ایام  این  در  که  نیرو  وزارت 
می رسند، 5 هزار و 314 طرح است که 4 هزار 
نیز  طرح  و 454  برق  بخش  در  طرح  و 860 
در بخش آب خواهند بود، تصریح کرد: در ایام 
دهه فجر، 9 برنامه آبگیری سدهای جدید که 
حجم  با  را  رسیده  پایان  به  آن ها  احداث  کار 
742 میلیون متر مکعب و یک میلیارد و 186 
برنامه  در  تنظیمی،  مکعب حجم  متر  میلیون 

خود داریم.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه 150 
مگاوات نیروگاه برقابی نیز در این سدها احداث 

شده است، بیان کرد: به جز این ها، 3 سد در 
مرکزی  و  اردبیل  رضوی،  خراسان  استان های 
به  رسیده،  اتمام  به  آن ها  آبگیری  که   نیز 

بهره برداری می رسند.
این مقام مسئول، ادامه داد: عالوه بر این 12 
هزار   56 مساحت  با  زهکشی  و  آبیاری  شبکه 
و 615 هکتار با اعتباری بالغ بر 823 میلیارد 
شبکه  دو  و  می رسد  برداری  بهره  به  تومان 

آبیاری و زهکشی نیز کلنگ زنی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در این ایام، 21 طرح 
گفت:  می رسد،  بهره برداری  به  نیز  آبرسانی 
ظرفیت تأمین آب این طرح ها، 4 هزارو 249 

لیتر بر ثانیه خواهد بود.
طرح   21 این  برای  شد:  یادآور  چیت چیان 
 457.3 و  تونل  کیلومتر   27.5 آبرسانی، 
کیلومتر خط انتقال اجرا، 140 حلقه چاه حفر 
و 6 ایستگاه پمپاژ نیز احداث شده و تعداد قابل 
به  طرح ها  این  همراه  به  خانه  تصفیه  توجهی 

بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه برای این طرح ها، 865 میلیارد 
تومان هزینه شده است، یادآور شد: در شرایط 
فعلی، 391 مجتمع آبرسانی که 1375 روستا 
را تحت پوشش قرار خواهد داد، به بهره برداری 
می رسد، این در حالی است که جمعیتی بالغ بر 
یک میلیون و 145 هزار نفر، از آب شرب سالم 

و بهداشتی برخوردار خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این ایام، 
22 طرح فاضالب نیز به بهره برداری خواهند 
طرح،   22 این  برای  مجموع  در  گفت:  رسید، 
991 میلیارد تومان در خطوط انتقال و شبکه 
جمع آوری و 113 میلیارد تومان برای احداث 

تصفیه خانه ها هزینه شده است.
چیت چیان با اعالم اینکه در ایام اهلل دهه فجر 
پنج دستگاه پست 400 کیلوولت، 16 دستگاه 
پست  دستگاه   52 کیلوولت،   230 پست 
خواهند  برداری  بهره  به  کیلوولت   63 و   132
و  توزیع  فوق  و  انتقال  خط   27 گفت:  رسید، 
 بیش از 4 هزارو 190 شبکه توزیع برق نیز به 

بهره برداری می رسد.
مگاوات   18 مدت،  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
نیروگاه خورشیدی، 30 مگاوات نیروگاه بادی 
مصرف  سازی  بهینه  و  وری  بهره  طرح   4 و 
خواهند  قرار  برداری  بهره  مورد  نیز  انرژی 
نیروگاه  دو  همچنین  داشت:  اظهار  گرفت، 
به  مگاوات   16 ظرفیت  با  کوچک  مقیاس 
روستا)که   525 رسانی  برق  پروژه های  همراه 
62 روستا جمعیت بیش از 20 خانوار و 463 
روستای کمتر از 20 خانوار دارند(، نیز مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
وزیر نیرو تاکید کرد: امسال دیگر هیچ روستای 
از 10 خانوار بدون برق نخواهیم داشت  بیش 
و 31 روستا نیز از انرژی های تجدید پذیر برق 

دار می شوند.
مگاوات   492 اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان، 492 مگاوات 
نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان و 492 مگاوات 
با  سیرجان  گهر  گل  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
مجموع ظرفیت 1476 مگاوات به بهره برداری 
نیروگاه  مگاوات  کرد: 1400  تصریح  می رسند 
بخاری هرمزگان، 467 مگاوات نیروگاه سیکل 
سیکل  نیروگاه  مگاوات   467 همدان،  ترکیبی 
نیروگاه  مگاوات   467 اندیمشک،  ترکیبی 
نیروگاه  مگاوات   467 تبریز،  ترکیبی  سیکل 
مگاوات   890 و  زهرا  بوئین  ترکیبی  سیکل 
عملیات  آباد  خرم  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 

اجرایی خود را آغاز خواهند کرد.
مجموع  در  اینکه  به  اشاره  با  چیان  چیت 
اضافه  به  یورو  میلیون   855 برقی،  پروژه های 
3 هزار و 23 میلیارد تومان هزینه در بر داشته 
آب  طرح های  برای  کرد:  خاطرنشان  است، 
تومان  میلیارد   287 و  هزار   5 نیز  فاضالب  و 

هزینه شده است.

وزیر نیرو:

امسال قیمت آب و برق تغییر نمی کند

مدیرعامل  توسعه  و  مهندسی  معاون 
چند  با  گفت:  ایران  نفت  ملی  شرکت 
چین  و  جنوبی  کره  ژاپن،  اروپا،  از  شرکت 
ال.ان. طرح  اجرای  در  مشارکت  برای 
حال  در  ایران  در  مایع(  طبیعی  )گاز  جی 

ایم. مذاکره 
طرح  اجرای  افزود:  منوچهری  غالمرضا 
در  مایع(  طبیعی  )گاز  ال.ان.جی  های 
و  دارد  قرار  نفت  ملی  شرکت  کار  دستور 
نهایی  تصمیم  آینده  ماه  چند  تا  امیدواریم 

باره گرفته شود. این  در 
محدودیت  به  توجه  با  ایرنا،  گزارش  به 
از  بخشی  لوله،  خط  طریق  از  گاز  انتقال 
صادرات گاز ایران به مناطق دوردست باید 
انجام  از مسیر دریا  و  ال.ان.جی  به صورت 
ها  زیرساخت  ایجاد  به  آن  تحقق  که  شود 

دارد. نیاز  ویژه  تجهیزات  تامین  و 
شود  می  اطالق  طبیعی  گاز  به  ال.ان.جی 
در  نقل  و  حمل  یا  سازی  ذخیره  برای  که 
حجم زیاد به حالت مایع تبدیل شده است.
از  دنیا  گاز  تجارت  درصد   30 از  بیش 
این  و  گیرد  می  صورت  ال.ان.جی  طریق 
است  گسترش  حال  در  پیوسته  صنعت 
ایران  در  ها  طرح  این  اجرای  روند  اما 
 مناسب نیست که علت اصلی آن به فقدان 

ها  تحریم  اعمال  و  نوین  های  فناوری 
گردد. بازمی 

راه  برای  هایی  گام  ها،  تحریم  رفع  از  پس 
و  برداشته  ال.ان.جی  های  طرح  اندازی 
المللی  بین  های  شرکت  با  نیز  مذاکراتی 
انجام  ایران  در  ها  مجتمع  این  ساخت  برای 
ال.ان.جی کنونی  است. مهمترین طرح  شده 
»ایران ال.ان.جی« نامیده می شود که به علت 

تحریم، روند اجرای آن متوقف شده بود.
از  بیش  به  اکنون  ایران  گاز  تولید  ظرفیت 
که  رسیده  روز  در  مترمکعب  میلیون   700
قرار است تا سه سال آینده به بیش از یک 

یابد. افزایش  مترمکعب  میلیارد 
با توجه به وضعیت مصرف در داخل کشور، 
بررسی ها از امکان صادرات روزانه دستکم 
بازارهای  به  گاز  مترمکعب  میلیون   300
از  آن  از  بخشی  که  دارد  حکایت  هدف 
و  همسایه  کشورهای  به  لوله  خط  طریق 

می شود. نزدیک صادر  مسیرهای 
آسیا  شرق  گاز  بازار  در  حضور  برای  البته 
هنگفت  های  هزینه  دلیل  به  اروپا،  غرب  و 
بر  ندارد،  وجود  لوله  خط  کشیدن  امکان 
شکل  به  صادراتی  گاز  باید  اساس  این 
ویژه  شناورهای  طریق  از  و  ال.ان.جی 

شود. حمل 

تداوم مذاکره با چند شرکت اروپایی
 برای طرح های ال.ان.جی

تولید گاز ایران تا سه سال آینده با بهره برداری 
از فازهای جدید پارس جنوبی به 330 میلیارد 
مترمکعب در سال افزایش می یابد که بر این 
تجارت  از  درصد   10 شود  می  تالش  اساس، 

جهانی گاز در اختیار کشور قرار گیرد.
با دریافت  ترکیه  اکنون  این گزارش،  اساس  بر 
روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز، تنها مشتری 
 25 قرارداد  اساس  بر  و  میرود  شمار  به   ایران 
ساله ای که آگوست 1996 میالدی امضا شد، 
ایران ساالنه 10 میلیارد مترمکعب گاز به این 
کشور صادر می کند. از سوی دیگر، با توجه به راه 
اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، ایران عالوه بر 
ترکیه به دنبال جذب مشتری های جدید به ویژه 

کشورهای همسایه است. 

**آماده کردن زیرساخت های صادرات 
گاز به عراق

صادرات گاز به عراق، از دیگر برنامه های وزارت 
نفت برای افزایش حضور در تجارت جهانی گاز 
است که این برنامه با ارسال روزانه پنج میلیون 
مترمکعب آغاز می شود و بر اساس توافق انجام 
بر  یابد.  می  افزایش  تدریج  به  مقدار  این  شده 
اساس قرارداد صادرات گاز به عراق، روزانه 25 
میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر و امکان 
افزایش این مقدار تا 35 میلیون مترمکعب در 

فصول گرم نیز وجود دارد.

حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران درباره طرح های صادرات گاز 
گفت: تاکنون بخشی از قطعه دوم خط لوله ششم 
بیستون-  شامل  آن  های  انشعاب  با  سراسری 
دهگالن، چارمله- نفت شهر، بیستون- کرمانشاه 
و دهگالن- سنندج از سوی این شرکت با هدف 
آماده کردن زیرساخت های صادرات گاز به منطقه 

بغداد اجرا شده است.
وی یادآور شد: این خطوط لوله گاز در هفته جاری 

با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت افتتاح می شود.
حدفاصل  سراسری  ششم  گاز  انتقال  خط 
بیستون- دهگالن با هدف توسعه زیرساختها و 
تقویت گازرسانی استانهای غرب و شمال غرب 
و  شده  تعریف  عراق  به  گاز  صادرات  و  کشور 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مجری آن 
است.این پروژه به طول 122 کیلومتر و قطر 56 
لوله دهگالن-  به خط  آغاز و  بیستون  از  اینچ 
سنندج متصل و عالوه بر افزایش پایداری تامین 
زمینه  کردستان،  و  کرمانشاه  های  استان  گاز 
نیروگاه های  و  به کشور عراق  را  گاز  صادرات 
خط  دیگر،  سوی  کرد.از  خواهد  فراهم  بغداد 
لوله انتقال گاز صادرات به عراق به طول 230 
کیلومتر و با قطر 48 اینچ با فشار طراحی 1050 
پوند بر اینچ مربع )PSI( با هدف صادرات روزانه 
25 میلیون مترمکعب گاز به کشور عراق در دو 

فاز برنامه ریزی شده است. 

ایران در پی سهم 10 درصدی تجارت 
جهانی گاز
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صادرات غیرنفتی دخیل در ایجاد اشتغال
* امیر مسعود سلطانخانی

صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت، اقتصاد دولتی و سیاست است 
که در هر سه مورد دولت عامل اصلی است. دولت می تواند با جهت 
گیری ها و استراتژی ها و برنامه های خود تأثیر گذارترین عامل در 
توسعه صادرات غیر نفتی باشد و مهم ترین استراتژی دولت برای توسعه 
صادرات غیرنفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد 
و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی 
باشد.رشد صادرات بدون تعریف درست و دقیقی از بازار و مخاطبان 
رقابتی،  مزیت  دارای  صنایع  روی  درست  گذاری  سرمایه  و  بازار  در 
تاثیرگذاری  میزان  و  است.شناخت  کننده  گمراه  و  فریبنده  رشدی 
عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند.

صادرات غیرنفتی بخصوص کاالهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده 
باال، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود  بخشیده و سبب 
کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می شود.

صادرات حاصل مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی از جمله واردات 
و تولید در کشور است، بنابراین رشد صادرات نتیجه استراتژی ها و 
برنامه های توسعه کشور، استراتژی ها و برنامه ها درسطح بنگاه ها، 
شرایط حاکم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به طور خالصه چگونگی 
مدیریت واردات، تولید و صادرات در سطح کالن و ُخرد است.رشد و 
توسعه پایدار صادرات غیرنفتی زمانی معنا و مفهوم واقعی پیدا می کند 
که بدانیم در چه صنایعی و روی چه محصوالتی سرمایه گذاری کنیم 
که در سطح جهانی بازار پذیر، مشتری پسند و رقابتی باشند.توسعه و 
شکوفایی اقتصاد با صادرات ارتباطی مستقیم دارد و باید پذیرفت که 
ممالکی که در راه توسعه قدم بر می دارند، صادرات خود را توسعه داده 
اند.ساده سازی و روان سازی فرآیند صادرات و سرمایه گذاری در کشور 
افزایش صادرات غیرنفتی قلمداد  تاثیرگذار در  از عوامل  را می توان 
 نمود.صادرات غیرنفتی عاملی برای پیشرفت و تعالی جامعه محسوب 
ایجاد  در  و  تاثیرگذار  تولید  افزایش  در  غیرنفتی  شود.صادرات  می 
اشتغال و برطرف شدن بیکاری دخیل است.توجه به صادرات غیرنفتی 
و اقدامات مؤثر در جهت بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای 
پیشبرد آن است.تولید کاالها و خدمات در صورتی رقابتی خواهند بود 
که در مقایسه با کاالها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر ارزانتر و با 

کیفیت باالتر تولید شوند.
 

 بانک
تحقق بیش از 70 درصد سود هر سهم بانک ملت

عملکرد  درخصوص  شفاف سازی  منظور  به  ملت  بانک  مدیرعامل   
این بانک و همچنین کاهش نگرانی سهامداران در نشست خبری به 
بانک ملت را در بورس،  سواالت خبرنگاران پاسخ داد و آینده سهم 
روشن توصیف کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی 
اخالقی فیض آثار در این نشست با اشاره به انتشاربرخی آمار و اطالعات 
اشتباه در رسانه های مختلف اظهار داشت: لزوم تایید صورت های مالی 
از سوی بانک مرکزی پس از اظهار نظر حسابرس قانونی، باعث شد 
صورت های مالی بانک دستخوش تغییر شود.وی ادامه داد: از میزان 
ذخایری که بانک ملت باید بر اساس  نامه  بانک مرکزی ابالغی به مجمع 
سهامداران بانک، در نظر می گرفت، 250 میلیارد تومان بابت کسری 
ذخایر آکچوئری و 950 میلیارد تومان بابت کسری ذخایر مطالبات 
مشکوک الوصول لحاظ شد. در این میان حدود 550 میلیارد تومان از 
کسری ذخایر مشکوک الوصولی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود 
با توجه به ارائه مدارک و مستندات الزم حذف شد. همچنین حذف 
ذخایر حدود 800 میلیارد تومانی سود شناسایی  شده از وجه التزام روی 
مطالبات از بخش دولتی و همچنین 555 میلیارد تومان سود ناشی از 
تسعیر ارز نیز با ارائه استدالل هایی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شد 
و بنا است که تا پایان سال نهایی شود.دکتر اخالقی تاکید کرد: پس 
از لحاظ ذخایر الزم در صورت های مالی و ارائه سودآوری بانک ملت 
بر اساس سرمایه جدید 5 هزار میلیارد تومانی قیمت هر سهم بانک 
ملت که پیش از توقف 193 تومان بود با ریزش مواجه شد.به گفته 
وی، تا زمانی که عملکرد میان دوره ای منتشر نشده بود امکان اینکه تنها 
با صحبت از روند رو به پیشرفت بانک دفاع کنیم وجود نداشت. در 
شرایط کنونی نیز بانک می تواند آن چه برای سال جاری در پیش بینی 
براساس عملکرد میان دوره ای ابالغ کرده، محقق سازد. در بخش تلفیقی 
بیش از 70 درصد ازEPS)سود هر سهم( محقق شده است. بخشی از 
این درآمد به عملیات درونی و بخش دیگر به شرکت های زیرمجموعه 
اختصاص دارد.دکتر اخالقی پتانسیل های بین المللی بانک ملت را نقطه 
افزود:  ادامه  بانک عنوان کرد. وی در  این  افزایش درآمد  برای  قوتی 
حجم عملیات ارزی نسبت به سال گذشته رشد 300 درصدی را تجربه 
کرده است. این رقم در سال گذشته 2 میلیارد و 680 میلیون دالر 
بوده کهبا رشد 285 درصدی نسبت به 9 ماهه سال قبالکنون، به 
7 میلیارد و 800 میلیون دالر رسیده است. با اطمینان می توان گفت 
که تا پایان سال این عدد به 10 میلیارد دالر خواهد رسید. در دوره 
پیش از برجام شبکه بانکی از فعالیت های بین المللی خارج شده بود.وی 
به فعالیت شعب بانک ملت در استانبول، آنکارا، ازمیر ترکیه، ایجاد 150 
روابط کارگزاری در سراسر دنیا، تالش برای حضور در دیگر کشورها و 
افزایش کارآیی شعب در ارمنستان و همچنین کره جنوبی اشاره کرد.

مدیرعامل بانک ملت همچنین، ادعای ادغام بانک سرمایه در بانک ملت 
را بی اساس خواند.وی به برنامه شرکت برای جذب نقدینگی از طریق 
افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: گرچه دولت امکان حضور در این 
افزایش سرمایه را ندارد اما احتماال راهکاری برای این موضوع در نظر 
گرفته  می شود.مدیر عامل بانک ملت همچنین به ارائه 116 هزار و 500 
فقره قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 1120 میلیارد تومان از ابتدای سال 

اشاره کرد.
 

  تقدیر از بانک پاسارگاد به عنوان حامی برتر کشتی
کشتی  فدراسیون  برتر  مالی  حامی  تنها  به عنوان  بانک پاسارگاد 
جمهوری اسالمی ایران، مورد تقدیر قرار گرفت.بر اساس این خبر، به 
نقل از سایت فدراسیون کشتی، در رقابت های بین المللی جام تختی که 
در سالن شهید بهشتی شهر مشهد مقدس برگزار شد، از بانک پاسارگاد 
به عنوان تنها حامی مالی برتر فدراسیون کشتی، تقدیر به عمل آمد.در 
عصر روز دوم این رقابت ها که با حضور دکتر سلطانی وزیر ورزش و 
جوانان، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی و پیشکسوتان کشتی 
برگزار شد، با اهدای لوح و کاپ، از بانک پاسارگاد به عنوان تنها حامی 

مالی برتر ورزش اول کشور در سال 95 تقدیر به عمل آمد.
 

 تقدیر معاون رئیس جمهور از بانک سپه
معاون رئیس جمهور از بانک سپه به دلیل اختصاص بیشترین اعتبار در 
بین سیستم بانکی برای خرید کاالهای صنایع دستی و قرار دادن آن 
در سبد جوایز غیرنقدی حسابهای قرض الحسنه تقدیر کرد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور 
با ارسال نامه ای به چقازردی مدیرعامل بانک سپه تصریح کرده است: 
بانک طی سال جاری  آن  ارزنده  تالشهای  و  ویژه  توجه  راستای  در 
مبنی بر استفاده از کاالهای صنایع دستی در سبد جوایز غیرنقدی 
حسابهای قرض الحسنه و کسب مقام اول برای بیشترین مبلغ اعتبار 
اختصاصی، مراتب تقدیر و سپاس تقدیم حضور می شود.رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه خود تأکید می 
کند: بی شک این اقدام بزرگ به عنوان ثمره مساعی ماندگار مدیران 
سخت کوش و متعهد ایرانی در مشارکت و احیاء هنر – صنعت کشور 
است. امید است با تالش افزونتر، سهم بیشتری در راه ارتقای عظمت 
ایران اسالمی داشته باشید.براساس این گزارش لوح تقدیر معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
طی مراسمی به مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک اعطاء شد.

با امضای یک تفاهم نامه صورت گرفت؛
 همکاری ایران و کره در حوزه شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی وموسسه 
مشترکی  کره ،تفاهم نامه  ساختمان  فناوری 
در  وتخصص  دانش،تحقیقات  تبادل  برای  را 
انرژی  مصرف  زیرساخت،کاهش  زمینه های 
امضای  از  کردند.هدف  و...امضا  درساختمان 
امضای محمد  به  که  بین المللی  تفاهم نامه  این 
راه،  تحقیقات  مرکز  رئیس  شکرچی زاده، 
فناوری  موسسه  رئیس  و  شهرسازی  و  مسکن 
ساختمان و مهندسی عمران کره رسید، فراهم  
و  فنی  دانش  تبادل  برای  چارچوبی  نمودن 
ارتقای  منظور  به  مجموعه  دو  پتانسیل های 
تفاهم  این  است.براساس  مشترک  برنامه های 
بند تنظیم شده است، دو طرف  نامه که در 6 
در راستای گسترش سطح همکاری های متقابل، 
تبادل اطالعات، فناوری و تخصص در زمینه های 
زیرساخت، کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها، 
فناوری های ساختمان سازی، فناوری انبوه سازی 
مسائل  راه ها،  ساختمان ها،  صنعتی سازی  و 
حمل ونقل و سایر موارد مرتبط به منظور ارتقای 
پتانسیل های هر دو طرف در حوزه های مرتبط، 
فن آوری های  تطابق  چگونگی  مورد  در  تحقیق 
توسعه داده شده و بومی سازی  آنها و شیوه های 
انتقال فناوری، برنامه ریزی و اقدام نمایند.طرفین 
این تفاهم نامه موظفند تا به منظور اجرای مفاد 
همکاری مطابق این تفاهم نامه، اجرای تحقیقات 
مشترک و ارائه مشاوره های فنی، تبادل اطالعات 
فنی، تبادل متخصصان هر دو طرف، آماده سازی 
دفاتر  فنی  پشتیبانی  و  توسعه  و  تحقیق  دفاتر 
تحقیق و توسعه را در دستور کار خود قرار دهند.
اجرای پروژه های مشاوره ای و همچنین برگزاری 
سمینارهای  و  جلسات  کارگاه ها،  کنفرانس ها، 
از دیگر اشکال همکاری است که  نیز  مشترک 
در این تفاهم نامه بر آن تاکید شده است.گفتنی 
است، اجرای همکاری های تحقیقاتی تحت این 
وجوه،  بودن  دسترس  در  به  منوط  تفاهم نامه 
مقررات  و  استفاده  قابل  قوانین  و  مناسب  افراد 
هر کشور است و این تفاهم نامه به مدت 3 سال 
قابل اجرا بوده و در صورت توافق طرفین قابل 

تمدید است.
 

 کشاورزی
گوشت قرمز همچنان گران

شرکت  قرمز،  گوشت  قیمت  افزایش  درپی 
وارداتی  گوشت  عرضه  از  دام  امور  پشتیبانی 
برای تعدیل قیمت خبر داد، اما با گذشت مدتی 
گوشت  قیمت   در  تغییری  هنوز  طرح،  این  از 
اتحادیه  رییس  گفته  به  و حتی  نیامده  بوجود 
در  گوشتی  گوسفندی،  گوشت  فروشندگان 
ملکی  اصغر  علی  است.  نشده  عرضه  بازار 
مقایسه  در  گوشت  قیمت  اینکه  اعالم  ضمن 
هزار   10 امسال حدود  خرداد  و  اردیبهشت  با 
قربانی  را  آن  علت  است،  یافته  افزایش  تومان 
کردن گوسفندهای ماده ای که زایمان نکرده اند 
توزیع  درباره  کرد.وی  عنوان  مذهبی  اعیاد  در 
امور  پشتیبانی  شرکت  توسط  منجمد  گوشت 
دام که قرار بود قیمت گوشت را کاهش دهد، 
نیز به ایسناگفت که هنوز اتفاق خاصی در این 
زمینه رخ نداده است و هنوز عرضه، محدود به 
و  است  بهمن(  )میدان  تهران  مناطق  از  یکی 

عرضه آن مرتب و گسترده نشده است..
 

 اشتغال 11 هزار نفری تعاونی های دهداری
 848 تشکیل  از  خدماتی  تعاونی های  مدیرکل 
نفر  هزار  یازده  اشتغالزایی  با  دهیاری  تعاونی 
تعاونی های  راه اندازی  با  گفت:  و  داد  خبر 
در  شغلی  فرصتهای  ایجاد  ضمن  دهداری 
مناطق محروم، از مهاجرت گسترده به شهرها 
کرد:  اظهار  ناطقی  می شود.علیرضا  جلوگیری 
 18 عضویت  با  دهیاری  تعاونی   848 تاکنون 
 11 برای  و  شده  راه اندازی  دهیاری  نهاد  هزار 
هزار نفر اشتغالزایی داشته است.وی بهترین راه 
تجمیع سرمایه های خرد را تشکیل شرکت های 
تعاونی دانست و گفت: در قالب تعاونی ها اهداف 
اشتغال مولد و پایدار، توسعه و آبادانی مناطق 
ارتقای سطح درآمد و معیشت مردم محقق  و 
می شود.ناطقی از تعاونی های دهداری به عنوان 
بهترین نهاد برای تجمیع و تمرکز سرمایه های 
بخش  تعاونی ها  این  گفت:  و  برد  نام  کوچک 
اعظمی از نیازهای روستاییان را مرتفع می کنند 
کالن  و  شهرها  به  مهاجرت  آنها  طریق  از  و 

شهرها کاسته می شود..
 

 خودرو
تولید وانت کاهش یافت

درصد   27.5 وانت  انواع  تولید  امسال  ماه  دی 
وانت  انواع  تولید  مدت  این  یافت.در  کاهش 
با کاهش 74.5  ایران خودرو  در گروه صنعتی 
در  دستگاه   2430 از  و  بوده  همراه  درصدی 
دی ماه سال گذشته به 620 دستگاه رسید.اما 
تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا به 
عنوان رقیب ایران خودرو با رشد 1.2 درصدی 
همراه بوده و از 4616 دستگاه در دی 1394 
مدت  این  یافت.در  افزایش  دستگاه   4671 به 
تولید انواع وانت در گروه بهمن نیز مانند ایران 
درصدی   41 کاهش  با  و  بوده  نزولی  خودرو 
به  ماه سال گذشته  در دی  از 1271 دستگاه 
750 دستگاه رسید.دی ماه امسال تولید انواع 
وانت در سازه های خودرو دیار نیز به طور کامل 
متوقف شده و از 11 دستگاه در دی 1394 به 

صفر کاهش یافت.

یادداشت خبر

مالیاتی  نظام  است  معتقد  علی طیب نیا گرچه 
در ایران هنوز هم نه عادالنه و نه کارآمد است، 
ولی امیدوار است در آینده نزدیک ایرادات آن 

برطرف شود.
و  نهادها  از  مالیات ستانی  درباره  همچنین  او 
بنیادهای انقالب اسالمی هم توضیح داد مالیات 
حقه دولت از همه مشموالن با همه ابزارهای 
پیش بینی شده در اصالحیه قانون مالیات های 

مستقیم دریافت خواهد شد. 
این  به  پاسخ  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
از  بخشی  پیاده سازی  علی رغم  چرا  که  انتقاد 

طرح جامع مالیاتی هنوز نظام مالیاتی در ایران 
هم  من  کرد:  بیان  نیست،    عادالنه  و  کارآمد 
موافقم که متاسفانه  فرآیند شناسایی و وصول 
مالیات در ایران هم اکنون نه عادالنه است و 

نه کارآمد.
عادالنه نیست از این جهت که عدالت عمودی 
تامین  است  اصل  یک  مالیات  در  که  افقی  و 
نمی تواند  نیست چون  کارآمد هم  و  نمی کند 
منابع مالی الزم برای نیازهای دولت را تامین 
کند و همانطور که می دانید فرار مالیاتی به نحو 

گسترده ای در اقتصاد ایران وجود دارد.

تمام  مدیرعامل  به  ای  نامه  ارسال  با  سیف 
بانک های دولتی و خصوصی، شرایط جدید 
ممنوع خروجی بدهکاران بانکی را اعالم کرد.
بانک  مدیران  سیف،  اهلل  ولی  نامه  براساس 
خروجی  ممنوع  درخواست  توانند  می  ها 
اشخاص حقیقی با بدهی 300 میلیون تومان 
میلیون   500 بدهی  با  حقوقی  اشخاص  و 
و  ارزنده  وثایق  فاقد  که  باالتر  یا  و  تومان 
)ملک(  منقول  غیر  اموال  جمله  از  کافی 
وثایق  سایر  یا  و  منقول)سپرده  اموال  یا  و 
کنند.درخواست  تقاضا  را  باشند  قبول(  قابل 
مدیرعامل  امضای  با  تنها  الخروجی  ممنوع 

ممنوع  درخواست  است.هنگام  ممکن  بانکها 
کتبی  نمودن  آگاه  به  نسبت  باید  الخروجی 

فرد ممنوع الخروج اقدام کرد.
اعمال  امکان  صرفا  حقوقی  اشخاص  درمورد 
ممنوعیت خروج مدیران فعلی شرکت میسر 
مدیران  الخروجی  ممنوع  بود.حق  خواهد 
سابق شرکتها؛ حتی مدیرانی که هنگام اخذ 
قراردادها  و  اسناد  امضا  به  اقدام  تسهیالت 

نموده اند امکان پذیر نیست.
ممنوعیت خروج ضامن ها امکان پذیر نیست 
و ممنوعیت خروج تنها شامل بدهکاران اصلی 

می باشد.

اعالم شرایط جدید ممنوع الخروجی بدهکاران بانکیضعف  نظام مالیاتی را می پذیرم

برای  عمده  مرکز  دو  تهران  در  صنعت:  گروه 
عرضه لوازم یدکی خودرو وجود دارد که یکی از 
آنها در خیابان ملت واقع شده و بیشتر قطعات 
یدکی خودروهایی مانند تویوتا، مزدا و نیسان در 
نزدیک  اکباتان  آنجا عرضه می شود. در خیابان 
میدان امام خمینی )ره( نیز بیشتر قطعات تندر 
90 و ماکسیما فروخته می شود. اغلب فروشندگان 
لوازم یدکی گرانی قیمت محصوالت شرکت های 
کیفیت  بی  محصوالت  عرضه  عامل  را  ایرانی 
خودروسازان  کنند.هرچند  می  عنوان  چینی 
چینی  قطعه  هیچ  که  کنند  می  اعالم  همواره 
تولید شان استفاده نمی شود و قطعه  در خط 
چینی  قطعات  از  استفاده  به  مجاز  نیز  سازان 
نیستند و معتقدند تاکنون موردی در این زمینه 
با  که  سازی  قطعه  اگر  و  است  نشده  مشاهده 
این شرکت طرف قرارداد است اقدام به واردات 
قطعات چینی کند قطعا به مراجع قانونی برای 
رسیدگی تحویل داده خواهد شد.از سوی دیگر 
وارادت  با  داخلی  تولید  چرخه  افتادن  خطر  به 
قطعات بی کیفیت خودرو نیز موضوعی بود که 
بارها توسط نمایندگان مجلس  به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تذکر داده و خواستار جلوگیری از 
از واردات قطعات خودروهایی که در داخل تولید 

می شوند، شدند..
رفع چالش های قطعه سازان خودرو

رشد و توسعه اقتصادی نیازمند حمایت، وحدت 
و توجه تام و تمام به صاحبان سرمایه و اهتمام 
الزم به سرمایه گذاران داخلی است. نقش قطعه 
سازان داخلی در صنعت خودرو بسیار قابل توجه 
و ارزنده است و دولت و خودرو سازان باید از این 
صنعت کشور حمایت و نسبت به رفع نیازهای 
آنان اهتمام الزم را بعمل آورند.از این رو  دولت 
و خودرو سازان باید نسبت به رفع چالش های 
قطعه سازان خودرو اهتمام الزم را به عمل آورند.

تعلل در پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان
با  کشور  سازی  قطعه  صنعت  در  فعال  یک 
 : از اوضاع مالی قطعه سازان گفت  ابراز نگرانی 
مانع  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  اخیر  ماه  دو  در 
بزرگی برای تولید و تامین هزینه در واحدهای 
روز  هر  که  طوری  به  کرده  ایجاد  سازی  قطعه 
فشار نقدینگی در واحدهای قطعه سازی بیشتر 

فشار  افزایش   : داشت  اظهار  شود.نصیری  می 
نقدینگی در واحدهای قطعه سازی و از سویی به 
عدم همراهی خودروسازان در پرداخت مطالبات 
معوقه قطعه سازان در روزهای پایانی سال فعالیت 
بسیاری از قطعه سازان را با مشکل مواجه کرده 
است.وی تاکید کرد :  وضعیت نقدینگی قطعه 
سازان در حالی در شرایط بسیار نگران کننده ای 
قرار دارد که شرکتهای خودروساز از روند سود 
آوری و جریان فروش نسبتا خوبی برخوردارند اما 
همچنان در پرداخت مطالبات معوقه قطعه سازان 
تعلل می کند.وی گفت : متاسفانه قطعه سازان 
در جریان تحمیل هزینه های ناشی از قیمت مواد 
اولیه و عدم پرداخت مطالبات با مشکالت زیادی 
فشار  که خودروساران  حالی  در  هستند  مواجه 
زیادی به قطعه ساز بابت تامین قطعه و کاهش 
هزینه ها وارد می کند در حالی که افزایش 70 
درصدی مواد اولیه حداقل 20 درصدی بر قیمت 

تمام شده تولید قطعه سازان تاثیر گذاشته است
نجات صنعت قطعه سازی ایران

در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است مادامی 
ایرانی، قطعات خودروهایی در  که قطعه سازان 
کالس جهانی را تولید نکنند، صنعت قطعه سازی 
ایران نجات نخواهد یافت.فریدون احمدی اظهار 
داشت : با تولید خودروهایی مشترک با شرکتهای 
خارجی و انتقال دانش فنی و صادرات بخشی از 

تولیدات  مشترک در بازارهای جهانی ، مسلما 
صنعت قطعه سازی ایران نیز به جایگاه بهتری 
دست خواهد یافت.وی با تاکید بر اینکه صنعت 
ساز  قطعه  واردات خودرو  با  ایران  سازی  قطعه 
نخواهد شد، تصریح کرد : باید تولید داخل جان 
بگیرد تا قطعه سازان نیز جان تازه ای گرفته و 
قطعه  صنعت  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  شاهد 
: در صورتی  تاکید کرد  باشیم.وی  ایران  سازی 
شوند  وارد   CKD صورت  به  خودروهایی  که 
سازی  قطعه  صنعت  در  خاصی  تحول  مسلما 
وارد  گذاران  باید سرمایه  البته  داد.  نخواهد  رخ 
شوند تا در داخل کشور به صورت مشترک تولید 
تدریج درصد داخلی سازی  به  و  صورت گرفته 
حرکت رو به جلویی یافته و شاهد رونق قطعه 
طارم  و  زنجان  باشیم.نماینده  کشور  در  سازی 
در مجلس دهم همچنین ضمن اشاره به وجود 
برخی از موانع برای  همکاری و سرمایه گذاری 
 : گفت  ایران  سازی  قطعه  و  در صنعت خودرو 
طبعا تمام موانع برای سرمایه گذاری و همکاری 
اما به  با شرکتهای خارجی برطرف نشده است 
طور قطع پیشرفت هایی نیز در این زمینه صورت 
گرفته و نباید منکر واقعیات واتفاقات خوبی که در 

این راستا صورت گرفته ، گردید.
واردات 4 میلیون دالری بلبرینگ با وجود 

توانایی ساخت در کشور
ترین  باکیفیت  امروز  اینکه  به  اشاره  با  بختیار 

بلبرینگ در گلپایگان و با قیمت رقابتی نسبت 
به چینی ها تولید می شود، تصریح کرد: متاسفانه 
همچنان حدود 4 میلیون دالر وارد بلبرینگ انجام 
می شود.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی افزود: یکی دیگر از قطعاتی که 
می شود صنعت  تولید  کیفیت  با  گلپایگان  در 
پلیمر گلپایگان است که به عنوان یک برند)نشان 
تجاری( شناخته شده و قابل توسعه کمی و کیفی 
جلوی  باید  کرد:  تاکید  شود.وی  می  محسوب 
واردات قطعات خودرو از چین و کشورهای دیگر 
که قطعات غیر کیفی تولید می کنند، گرفته شود 
تا بتوانیم وضعیت شرکت های داخلی را با ایجاد 

ظرفیت باالتر تغییر دهیم.
افزایش تولید به 90 درصد ظرفیت

کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  مجلس  نماینده  این 
برخی از کارخانجات قطعه سازی کشور با ظرفیت 
و  هستند  فعالیت  حال  در  درصد   30 تا   20
اگر بتوانیم  این ظرفیت را به 80 تا 90 درصد 
برسانیم،هم در جهت سودآوری شرکت ها و هم 
برداشته  را  پایدار گام موثری  در جهت اشتغال 
چینی  قطعات  عرضه  درباره  همچنین  ایم.وی 
خودرو با لیبل ایرانی در بازار گفت: بسیاری از 
این قطعات چنین وضعیتی دارند و البته آن ها 
وارد کشور می  از گمرکات  و  مبادی رسمی  از 
شوند و آمار  ورود آن ها در دسترس است.وی 
این حد  به  ما  امروز شرکت های  اینکه  باین  با 
از توانایی رسیده اند که با چین نیز رقابت کنند، 
افزود: باید از این شرکت ها را تقویت کرد و در 
دولت  که  همانطور  ها  آن  توانمندسازی  جهت 
کند،  می  حمایت  خود  های  شرکت  از   چین 
دولت ما نیز از شرکت های داخلی حمایت کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسالمی 
همچون  مسائلی  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
پرداخت مالیات،عوارض و بیمه کارگران مسائلی 
می  قرار  فشار  تحت  را  کننده  تولید  که  است 
دهد در حالی که باید این  فشارها را  از روی 
کمیسیون  برداشت.عضو  تولیدکنندگان  دوش 
قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در صورت 
کم شدن فشارها به تولیدکنندگان به مراتب هم 
از نظر کیفیت و هم قیمت می توانیم با چین و 
کشورهای دیگر رقابت کرده و به بازارهای منطقه 

ای و بین المللی قطعات خود را عرضه کنیم.

صنعتی که با واردات خودرو ، قطعه ساز نخواهد شد :

ارتقاء جایگاه صنعت قطعه سازی با چه قیمتی ؟!

برای  تهران معتقد است که  بازرگانی  اتاق  رئیس سابق 
جهانی،  توان  تجارت  سازمان  در  عضویت  و  حضور 
رقابت پذیری برای حضور در بازارهای مختلف، اصلی ترین 
شرط است.یحیی آل اسحاق اظهار کرد: موضوع پیوستن 
به سازمان تجارت جهانی )WTO( به شرطی که همه 
ضرورت های  و  ابزارها  از  یکی  شود،  فراهم  آن  الزامات 
توسعه اقتصادی است که البته به شروطی بستگی دارد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: روند حرکت برای عضویت ایران 
در سازمان تجارت جهانی از سال 1374 شروع شد و در 
وزارت بازرگانی آن زمان موظف شدیم که شرایط و الزمات 
را فراهم کنیم.عضو  این سازمان  به  برای پیوستن  اولیه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نمی توان 
فکر کنیم که در عرصه تجارت جهانی حضور فعالی داشته 
باشیم و از جایگاهی برخوردار باشیم اما از ساختارها و 
اساس  بر  ما  باشیم.  دور  اقتصادی  جهانی  سازمان های 
موقعیت، جمعیت، منابع مان و سایر شاخص ها سهم مان 
باید یک درصد از تجارت جهانی باشد اما اکنون سهم مان 
از تجارت جهانی سه هزارم درصد است.رئیس سابق اتاق 
بازرگانی تهران عنوان کرد: میان استراتژی تجاری، توسعه 
اقتصادی و امنیت ملی رابطه مستقیمی وجود دارد و به 
الزامات توسعه  از  بنابراین یکی  یکدیگر متصل هستند؛ 
تجاری حضور در باشگاه ها و نهادهای تصمیم ساز تجاری 
است. اگر مقدمات را بپذیریم آن زمان قبول می کنیم که 
عدم حضور ما در سازمان تجارت جهانی مثبت نیست.
در  برای عضویت  داخلی  الزمات  به  اشاره  با  اسحاق  آل 
سازمان تجارت جهانی گفت: از جلمه الزامات داخلی برای 
حضور در سازمان تجارت جهانی، سطح تکنولوژی، سطح 
برابر تهدیدات تجاری و  اقتصاد )مقاومت در  تاب آوری 
اقتصادی( و همچنین  قدرت رقابت پذیری  است. اگر قرار 
باشد روابط تجاری ما با کشورهای دیگر باز باشد اولین 
برابر  رقابت در  ما قدرت  اقتصاد  آیا  این است که  بحث 
تهدیدات تجاری، قیمت ها و کیفیت  محصوالت خارجی 
را دارد یا خیر.وی به ایسنا گفت :  آنچه جای نگرانی دارد 
این است که اقتصاد ما نتواند در مقابل تهدیدات تجاری 
و رقابتی تاب بیاورد. نکته حائز اهمیت در این زمینه این 
است که اگر قدرت تاب آوری پایینی داشته باشیم، چگونه 
و  کنیم  پیدا  تجارت جهانی حضور  در سطح  می توانیم 
محصول مان را به فروش برسانیم.عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر امروز انبارهای مان پر است 
و در اقتصاد با رکود روبرو هستیم یکی از بهترین راهکارها 
برای خروج از این وضعیت این است که دریچه حضورمان 
به بازارهای منطقه و جهانی باز شود، چرا که در این صورت 
تقاضای داخلی هم افزایش می یابد و زمینه برای خروج از 
رکود فراهم می شود.آل اسحاق افزود: اگر بتوانیم در رقابت 
کیفیت، خدمات و قیمت ها پیروز شویم و محصول مان را 
بفروشیم آثار آن این است که جنس های خارجی قاچاق 
دیگر در داخل جایی نخواهند داشت و در نتیجه سهم مان 
از تجارت جهانی باال می رود که مهمترین ضرورت برای 

تحقق این امر قدرت رقابت پذیری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد صنعت در سال جاری را بین پنج 
تا شش درصد پیش بینی و اعالم کرد: قراردادی مابین ایران خودرو و 
سایپا با رنو امضا نخواهد شد.محمدرضا نعمت زاده درباره آخرین وضعیت 
ارائه تسهیالت رونق تولید به واحدهای صنعتی اظهار کرد: ابتدا 10 هزار 
واحد پیش بینی شده بود اما در نهایت 7500 واحد در ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. با کمک نظام بانکی در سراسر کشور 
استانداران و نیز مسئوالن استانی در سازمان های ذیربط کار را پیش 
بردیم و پس از آن وزارت جهاد کشاورزی نیز ابراز عالقه کرد تا به طرح 
مذکور بپیوندد. در مجموع تا به امروز بیش از 20 هزار و 500 واحد موفق 
به دریافت تسهیالت بانکی شده اند.وی ادامه داد: رقم تسهیالت بانکی 
اختصاص یافته معادل 14 هزار و 400 میلیارد تومان است و هنوز به 
سقف 16 هزار میلیارد توماِن در نظر گرفته نرسیده ایم. هرچند امیدواریم 
نزدیک به 30 هزار واحد تسهیالت دریافت کنند و پرونده های واحدهای 
مختلف به بانک ها ارجاع شده  و در حال تکمیل پرونده ها هستیم.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا معتقد است که توسعه 
پایدار تولید نیازمند اصالح نظام بانکی است؟ خاطرنشان کرد: این مسئله 
دست ما نیست. اما با این مسئله موافقم و می دانم که مسئوالن بانکی 
در تالش هستند این اتفاق رخ دهد. جلساتی نیز با رئیس جمهوری 
برگزار و راهکارهایی ارائه شده است؛ هرچند باید به بدهی های انباشته 
دولت به نظام بانکی و معوقات در سال های رکود اشاره کنیم. عالوه  بر 
این، بدهی برخی شرکت های دولتی نیز مسئله دیگری است که باعث 
شده بانک ها زمین گیر شوند. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، 
این است که بانک ها نتوانسته اند در 10 سال اخیر افزایش سرمایه داشته 
باشند.نعمت زاده درباره متوسط بازدهی در بخش صنعت و تولید با توجه 
به منابع بانکی و به صرفه بودن اقدام در این حوزه اظهار کرد: باید توجه 
داشته باشیم که منابع نظام بانکی محدود است، اما معتقدیم که سود 
18 درصد بسیار باالست. اگر بخواهیم اسکناس چاپ کنیم، این مسئله 
تورم زاست و خوشبختانه در دولت جدید از ابتدا تاکنون از این مسئله 
خودداری کردیم و در زمینه استقراض از نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی 
داشته ایم. دولت به خوبی می داند که چاپ اسکناس و ایجاد رونق با 
نقدینگی باال پس از چند ماه مجدداً شرایط را بازمی گرداند و خود را به 
صورت تورم نشان می دهد. با توجه به اینکه دولت با هر دو گرفتاری تورم 
و رکود مواجه بود، اقتصاددانان ترجیح دادند که با کاهش تورم کار را 
شروع کنیم. اما باید همزمان تمهیدات الزم اندیشیده می شد تا به منزله 
خروج از رکود اقدام کنیم. این مسئله از ابتدای سال گذشته عملیاتی 
شد، اما باالخره باید امکانات الزم نیز فراهم می شد؛ هرچند کشور به 

تازگی در شرایط پساتحریم قرار گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم از فاینانس اعتبارات بین المللی استفاده 
کنیم، گفت: باید سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل بیاید و اگر 
سوددهی کافی را داشته باشیم، با اقبال سرمایه گذاران روبرو خواهیم 
شد. اما در خصوص این سوال که آیا با نرخ تسهیالت موجود، صنعت 
سودده خواهد بود یا خیر، باید بگویم که صنعت سالم حداقل باید 50 
درصد آورده اش را از محل سهامداران باشد و 50 درصد تسهیالت 
دریافت کنند. اگر فکر کنیم که با 80 درصد تسهیالت بانکی می توان 
سرمایه گذاری کرد، جز موارد نادر این مسئله توجیه پذیر نخواهد بود. 
خوشبختانه تسهیالت و فاینانس خارجی نوسان پایینی دارند؛ هرچند 
ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز تفاوتی حاصل شود. اگر صنایع و 
ندارد  ریسکی  باشد  صادرات  برای  کشور  جدید  سرمایه گذاری های 
و می توانند منابع ارزی از خارج دریافت کنند و از محل صادرات نیز 
بازپرداخت ها در دستور کار قرار گیرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درباره نرخ رشد صنعت در سال جاری اعالم کرد: پیش بینی ما این 

است که در 12 ماه سال جاری نرخ رشد صنعت در کشور بین پنج تا 
شش درصد باشد که تا خردادماه سال آینده توسط مرکز آمار و بانک 
مرکزی محاسبه خواهد شد. در مورد صنعت های پیشران نیز باید اعالم 
کنم که صنعت خودرو خوشبختانه با 38 درصد رشد تولید در کل 
خودروهای کشور همراه بود و در مورد سواری با بیش از 40 درصد رشد 
همراه بودیم. صنعت فوالد هم از لحاظ تولید و قیمت از رکود دوسال 
گذشته خارج شده است. اگر با برخی مسائل روبرو نبودیم، می توانستیم 
تا هشت درصد رشد صنعت را نیز داشته باشیم.نعمت زاده افزود: در 
زمینه صادرات صنایع غذایی شرایط خوبی داشته ایم، اما در حوزه مصالح 
ساختمانی همچون سیمان، گچ، کاشی، سرامیک و آهک به خاطر رکود 
ساخت وساز در داخل با رشد چندانی روبرو نبودیم. جلسات متعددی 
با تولیدکنندگان سیمان داشته ایم و به دنبال ایجاد بازارهای جدید در 

قاره های آسیا و آفریقا برای این صنعت هستیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند توجه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به خودرو بیش از سایر بخش هاست و این رشد مربوط به بخش 
دولتی است و نه بخش خصوصی تصریح کرد: خیر این گونه نیست. 
خودروسازی ما دولتی نیست. ما به عنوان حاکمیت سیاست گذاریم و 
این مسئله شامل بخش خصوصی و دولتی می شود. خوشبختانه با توجه 
به اینکه به حرف هایمان در این بخش توجه شده، توانسته ایم کار را جلو 
ببریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه سازمان گسترش 
با رنو قراردادی امضا کرده و ایران خودرو و سایپا نیز قراردادهای مجزا 
بسته اند و از سوی دیگر نیز شرکتی به نام نگین خودرو واردات را انجام 
می دهد، نگرانی هایی در خصوص زمینه آینده بازار خودرو وجود دارد، 
بیان کرد: این صحبت ها را اصالح می کنم؛ ایران خودرو و سایپا درست 
است که مذاکراتی را انجام داده اند اما نه قرادادی امضا کرده اند و نه 
قراردادی خواهند بست. ما به این جمع بندی رسیدیم که آرای مختلف 
می تواند به ضرر کشور تمام شود، به همین دلیل سازمان ایدرو را که 
سهامدار این دو خودروساز نیز هست را با رنو وارد مذاکره کردیم که هم 
برای تولید داخل و سرمایه گذاری مشترک و نیز در در صورت لزوم برای 
واردات اقدام کنند. نگین خودرو نیز بخش خصوصی است که از سال ها 
قبل فعال بوده و واردات را انجام می داده است. قرار بر این شده که 
نگین خودرو نیز زیر نظر مشارکت ایدرو و رنو کار خود را انجام دهد و با 
حفظ استقالل سهام عمده آن زیرمجموعه کار تلقی می شود.نعمت زاده 
درباره واحدهای تولیدی و مشکالتی که در زمینه مالیات ها وجود دارد، 
بیان کرد: من به شخصه معتقدم که نباید فشارها بر واحدهای تولیدی 
مضاعف شود. این مسئله در مورد واحدهایی که فرار مالیاتی دارند درست 
است، اما اگر واحدی پرداخت هایش را به درستی انجام می دهد افزایش 
فشار درست نیست. در دنیا سازمان امور مالیاتی خود را شریک مجانی 
می داند که در تمام بنگاه ها فعالیت کند. در کشور ما مالیات مقطوع 
25 درصد است و دولت بدون اینکه سهمی بیاورد 25 درصد سود را 
برمی دارد و 75 درصد نیز مربوط به سهام دارانی است که  آورده مالی 
داشته اند؛ بنابراین باید سیاستی اتخاذ شود که سوددهی بنگاه ها افزایش 
یابد تا دولت به 25 درصد سهم خود برسد، اما وقتی که فشار بیش از حد 
وارد می شود واحدها فلج می شوند و نه تنها نمی توانند 25 درصد مالیات 
را پرداخت کنند، بلکه جریمه روی جریمه انباشته می شود.وی افزود: 
چندین بار از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست کرده ایم که قاعده کلی برای 
مالیات ها در نظر بگیرند، اما وزیر اقتصاد می گوید که دستم بسته است 
و دولت پول می خواهد و ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت همچنین در مورد ادغام وزارت صنعت و بازرگانی نیز 
عنوان کرد: این موضوع تصمیم به  جایی بود. در کلیه کشورهایی که 
به سمت پیشرفت صنعتی حرکت کرده اند چنین اتفاقی رخ داده است.

آل اسحاق :

ایران فقط سه هزارم درصد در تجارت 
جهانی سهم دارد!

نعمت زاده اعالم کرد:

 پیش بینی رشد 6 درصدی صنعت
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المللی  بین  از جشنواره  روز  در هشتمین 
تماشاخانه  ناظرزاده  تاالر  فجر،  تئاتر 
ایرانشهر میزبان مراسم معرفی برگزیدگان 
نویسی  نمایشنامه  پوستر،  عکس،  مسابقه 
حضور  با  مراسم  این  بود.  پژوهش  و 
عرصه  اهالی  از  برخی  و  جشنواره  دبیر 
روز  هشتمین  تفاوت  شد.  برگزار  تئاتر 
جشنواره با ایام هفته گذشته؛ اقبال نسبی 
تئاتر  جشنواره،  سالن های  به  تماشاگران 

در این روز تعطیل، اما بارانی بود.
در این روز نمایش»بادکنک« نوشته و کار 
تاالر  در  هلند  کشور  از  شووگمن،  بوکیه 
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد و در 
مجموعه تئاتر شهر نمایش »زمستان بود« 
نوشته و کار امین ابراهیمی در تاالر چهارسو، 
»دا« به نویسندگی مشترک فاطمه رضایی و 
محمدرضا طاهری و کارگردانی زهرا تنوری 
به  از من گرفتی«  را  »تو  تاالر سایه،   در  
نویسندگی و کارگردانی اکبر صادقی در تاالر 
قشقایی  به روی صحنه رفتند.»پرتره مرد 
ریخته« نوشته و کار مشترک غالمحسین 
دولت آبادی و آراز بارسقیان کاری از تهران 
شد.  اجرا  سنگلج  تماشاخانه  در  که  است 
این نمایش پیش از این به مدت دو ماه در 
تماشاخانه سنگلج به روی صحنه رفته است. 
در تاالر هنر نیز نمایش »مرگ آنجل ها« به 
نویسندگی و کارگردانی محسن اردشیر که 
کاری از گروه آمل است، به روی صحنه رفت.
میش«  و  »گرگ  نمایش  مولوی  تاالر  در 
کریستینا  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
گالیبانی و ایلیالو گینبوهل به صحنه رفت. 

این نمایش از سوئیس در جشنواره حضور 
به  یتیمان«  »همسرایی  همچنین  داشت. 
نویسندگی و کارگردانی جرزی زون کاری 

از لهستان در تاالر حافظ اجرا شد.
»دامپزشکی« نوشته و کار شیرین جروقی، 
نام نمایشی است از تهران که در تاالر استاد 

انتظامی به روی صحنه رفت.

درامی برای شنیده شدن
بخش  در  که  »دامپزشکی«  نمایش 
ایران  تئاتر  مرور  و  جوان  تئاتر  مسابقه 
است؛  شده  انتخاب   1395 سال  در 
به  دارد  نگاهی  متفاوت  اپیزود  دو  در 
روابط  بر  آن  تاثیر  و  اقتصادی  مشکالت 
فردی  میان  روابط  و همچنین  خانوادگی 
دختر  ستاره  اول،  اپیزود  در  دوستانه.  و 
خانواده ای از طبقه متوسط رو به پایین 
انداخته  راه  اینترنتی  رادیویی  که  است 
خانوادگی  مسائل  و  معضالت  و  است 
گذارد.  می  میان  در  خود  مخاطب  با  را 
و معتاد، مادر  پدر خانواده مردی منفعل 
غیر  اشتباهات  با  خودسر،  زنی  خانواده 
قابل جبران و پسر خانواده نیز در آستانه 
بسیار  مالی  مشکالت  گرفتار  و  ازدواج 
میلیون   20 مبلغ  خانواده  مادر  است. 
عروسی  وسایل  خرید  بابت  که  پولی 
کاسبی  به  را  بود  گذاشته  کنار  پسرش 
بازاری می دهد تا سرمایه اش رشد کند؛ 
و  دهد  می  دست  از  را  میلیون   20 اما 
مالی  با مشکل  ازدواج پسرش  آستانه  در 
بزرگی مواجه می شود. در این میان پدر 

گیری  تصمیم  در  مهمی  نقش  خانواده 
ستاره  و  ندارد  خانوادگی  مسائل  و  ها 
این  محوری  و  اصلی  عنوان شخصیت  به 
داستان رئال؛ ناظری است که می خواهد 
درمیان  نامعلومی  عده  با  را  مشکالتش 
خانواده  اعضای  میان  این  در  بگذارد. 
ندارند  را  یکدیگر  با  گفتگو  امکان  نیز 
دختر  اینترنتی  رادیوی  تریبون  از  و 
خود  مشکالت  بیان  به  و  کرده  استفاده 
می پردازند. با تغییر در نور صحنه و کم 
آغاز  اپیزود دوم  روایت  آن،  زیاد شدن  و 
می شود. داستان دو پسری که در خانه 
می  زندگی  مشترک  طور  به  مجردی  ای 

کنند.
ستاره  دایی   ، –کیوان-  پسرها  از  یکی   
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  که  است 
از  که  اندکی  پول  دارد  قصد  آمده؛  پیش 
خواهرش  به  را  دارد  طلب  اش  همخانه 
بدهد. اما علی – همخانه- امکان پرداخت 
2 میلیون بدهی کیوان را ندارد و آنها به 

بحث و مشاجره می پردازند تا جایی که 
نهایت علی  به تهدید می کشد و در  کار 
را  کیوان  پول  منزل،  وسایل  فروختن  با 
به او پس می دهد و ما با صدای گزارش 
مراسم  در  اینترنتی  رادیوی  از  ستاره 
درام  این  پایان  متوجه  بردارش،  عروسی 

می شویم. 
نمایش دامپزشکی، جایگاه  نکته اصلی در 
و  خانواده  اعضای  بیان مشکالت  و  گفتگو 
کسانی است که زیر یک سقف با یکدیگر 
زندگی می کنند و امکانی برای  گفتگوی 

سازنده با یکدیگر ندارند.
برقرار می  ارتباط  با مخاطبی  ناگزیر  آنها   
غریبه  این  و  نمی شناسند  را  او  که  کنند 
بودن؛ امکان گفتگو را برای آنها فراهم می 
کند. غریبه ای که می تواند لطف شنیدن 
از  باری  و  بدهد  آنها  به  را  افراد  مشکالت 
دوش هر کدام از اعضای خانواده ای که تنها 
اما در جمع هستند را مرتفع کند. نمایش 
هجدهمین  در  این  از  پیش  دامپزشکی 

جشنواره تئاتر دانشجویی برگزیده شد.

جشنواره تئاتر فجردر زمان

هشتمین روز جشنواره تئاتر فجر، بارانی و پر مخاطب!
رویا سلیمی

دو موفقیت جهانی برای فیلم النگ

 Flathead Lake پنجمین جشنواره بین المللی فیلم
فیلم »النک«  به واسطه کارگردانی  لطفی  زانیار  از  آمریکا 
استان  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  تولید  )گهواره( 

کردستان تقدیر کرد. 
جشنواره  پنجمین  تقدیر  لوح   ، زمان  پیام  گزارش  به 
بین المللی فیلم  Flathead Lake که از 20 تا 22 
ژانویه در مونتانا آمریکا برگزار شد به فیلم کوتاه »النک« 

)گهواره( به کارگردانی زانیار لطفی اهدا شد. 
بنا به این گزارش، »النک« عالوه بر این موفقیت، به بخش 
 image فیلم های کوتاه  فینال 37 مین دوره  و  نهایی 
in Cabestany کشور فرانسه راه یافته و در فهرست 
نهایی نامزدهای جایزه بخش بین الملل این جشنواره نیز 

قرار گرفته است.
این فیلم که به تهیه کنندگی مشترک حوزه  در ساخت 
هنری انقالب اسالمی استان کردستان و زانیار لطفی تولید 
ژیوار  و  کرمی  سهیل  وفایی،  شریف  لطفی،  رومینا  شده، 
لطفی به عنوان بازیگر، زانیار لطفی: کارگردان، تصویربردار 
و تدوینگر، بهزاد کارگری و زانیار لطفی: فیلم نامه نویسان، 
عرفان مهدوی: صدابردار، شاخه وان عثمانی: طراح صحنه، 
حبیبی:  امین  تصویربردار،  دستیار  پور:  حسین  سامان 
دستیار کارگردان، ساحل محمدی: عکاس، کامیار لطفی: 
مشارکت  تدارکات  مدیر  قبادی:  کامبیز  و  تولید  مدیر 
داشته اند.داستان این فیلم تالش یک کودک را به تصویر 
درآورده است که سعی می کند مانع از بیدار شدن کودک 

خردسالی که در گهواره خوابیده، شود

فیلم اولی ها از یکدیگر 
حمایت می کنند

پنجمین  و  سی  در  حاضر  فیلم اولی های  از  تعدادی 
ایام  قرار گذاشتند که در  با همدیگر  فیلم فجر  جشنواره 

برگزاری جشنواره از آثار یکدیگر حمایت کنند.
با  که  »آذر«  سینمایی  فیلم  کارگردان  حمزه ای  محمد 
فیلم  پنجمین جشنواره  و  اثر در بخش مسابقه سی  این 
فجر حضور دارد در گفتگو بامهر با اشاره به اینکه در این 
دوره از جشنواره حضور کارگردانان فیلم اول قابل توجه 
است، گفت: روز گذشته هشتم بهمن ماه نشست کوتاهی 
با حضور فیلمسازان فیلم اول که در بخش سودای سیمرغ 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند در محل 
باشگاه فیلم سوره برگزار شد که در این جلسه فیلمسازان 
ضمن معارفه خود درباره چگونگی و سختی های ساخت 
فیلم اول در سینمای ایران صحبت کرده و به تبادل نظر 

پرداختند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مواردی که در این جلسه 
بود  آثار یکدیگر  از  فیلمسازان جوان  مطرح شد، حمایت 
که در همین راستا تصمیم گرفته شد تا در نمایش اول 
فیلم هایمان در برج میالد در سالن حضور داشته باشیم و 
فیلم های یکدیگر را ببینیم. عالوه بر آن با توجه به اینکه 
و  پیشکسوت  فیلمساز  یک  کنار  در  جوان  فیلمساز  یک 
دارای تجربه تعریف می شود، تصمیم گرفتیم که هرکدام 
از فیلمسازان جوان به فراخور عالقه خود، فیلم اول خود 

را به یک فیلمساز پیشکسوت و مورد عالقه تقدیم کند.

حمایت آکادمی اسکار 
از اصغر فرهادی 

آکادمی اسکار بیانیه ای را بر اساس اخبار ممنوعیت ورود 
اصغر فرهادی در مراسم اسکار 2017 منتشر کرد. 

به نقل از ورایتی، آکادمی علوم وهنرهای سینمایی اسکار 
اصغر  ورود  ممنوعیت  درباره  شده  منتشر  اخبار  از  پس 
فرهادی به آمریکا برای حضور در این مراسم سینمایی به 
واسطه قانون تعلیق 3 ماهه سفر اتباع 7 کشور اسالمی از 

جمله ایران به آمریکا بیانیه ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: »آکادمی اسکار از دستاوردهایی 
در هنر فیلمسازی تجلیل می کند که در پی گذر از مرزها 
و ارتباط برقرار کردن با مخاطبان در سراسر جهان صرف 
نظر از ملیت، قومیت و تفاوت های مذهبی است. ما به عنوان 
حامی فیلمسازان و حقوق بشر تمامی افراد در سراسر جهان 
فرهادی  اصغر  که  هستیم  ناراحت  موضوع  این  از  شدیدا 
کارگردان برنده اسکار فیلم »جدایی« به همراه بازیگران و 
عوامل فیلم نامزد اسکار »فروشنده« ممکن است امسال از 

ورود به آمریکا به سبب مذهب و کشورشان منع شوند«.
»دونالد ترامپ« روز جمعه یک دستور اجرایی امضاء کرد 
که بر اساس آن سفر اتباع 7 کشور اسالمی از جمله ایران 
به مدت 90 روز به آمریکا به حالت تعلیق درآمده است و 
ورود پناهندگان نیز به این کشور حداقل برای مدت 120 

روز متوقف خواهد شد.
پیش از این ترانه علیدوستی بازیگر فیلم »فروشنده« نیز 
اعالم کرده بود در اعتراض به اظهارات نژادپرستانه »دونالد 

ترامپ« در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد.

کشور  نابینایان  کتابخانه  بزرگترین  افتتاح 

سازمان  ای  رسانه  نشست  از   زمان  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
برنامه های  تشریح  خبری  شهرداری  هنری  و  فرهنگی 
منظور  به  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
حضور  با  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  برنامه های  تشریح 
معاونان  از  و جمعی  سازمان  این  رئیس  محمود صالحی 

وی برگزار شد.
درگذشت  تسلیت  با  خبری  نشست  این  در  صالحی 
ایام  تبریک  نیز  و  پالسکو  حادثه  در  تهران  آتش نشانان 
اشاره  ایام  این  در  سازمان  این  برنامه های  به  فجر  دهه 
کرد و گفت: برنامه های دهه فجر سازمان از روز گذشته 
آنها  اجرای  در  تهران  مناطق  تمامی  و  است  شده  آغاز 
سطح  در  فرهنگی   ایستگاه های  برپایی  هستند.  شریک 
هنرمندان  با حضور  بهمن    22 راهپیمایی  مسیر  و  شهر 
با  که  برنامه هاست  این  جمله  از  ایستگاه   19 شامل 
انجام  و یک   ،7  ،8  ،11  ،13  ،19  ،20 مناطق  مشارکت 

می شود.
منظور  به  موضوعی  نشست های  برپایی  به  ادامه  در  وی 
»روز  عنوان  با  اسالمی   انقالب  دستاوردهای  تبیین 
روشنایی« اشاره کرد و گفت: برنامه ای به منظور جریان 
محوریت  با  نیز  اسالمی  انقالب  ادبیات  و  هنر  شناسی 
فرهنگسرای ارسباران در دست اجرا قرار گرفته که طی 
به  اسالمی  انقالب  صاحب نام  نویسندگان  از  جمعی  آن 

پرداخت. خواهند  نظر  اظهار 
در  شهدا  مزار  غبارروبی  برنامه  به  همچنین  صالحی 
نیز  و  رضوان  فرهنگسرای  محوریت  با  آتی  پنجشنبه 
در  خمینی)ره(  امام  جلوس  محل  در  ویژه برنامه ای 
افزود:  و  کرد  اشاره  بهمن   12 روز  در  زهرا)س(  بهشت 
و  فرهنگی  فعالیت های  معرفی   منظور  به  نمایشگاهی 
هنری سازمان در فضای مجازی با محوریت فرهنگسرای 

رسانه  از روز 12 بهمن در دست اجرا قرار می گیرد.
از  همچنین  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس 
در  که  داد  خبر  زکزاکی  شیخ  مقاله  و  شعر  کتاب  چاپ 
برگزاری  افزود:  و  شد  خواهد  رونمایی  فجر  دهه  ایام 
شهدای  موضوع  با  رسانه ای  تولیدات  جشنواره  نخستین 
برگزاری  حسین)ع(،  امام  میدان  در  نورافشانی  حرم،   
فرهنگسرای  محوریت  با  دیواری  نقاشی  جشنواره 
محوریت  با  خانواده  روز  برنامه  ویژه  برگزاری  انقالب، 
انقالب  نویسنده   22 از  تجلیل  نیز  و  شفق  فرهنگسرای 
همچنین  و  ارسباران  فرهنگسرای  محوریت  با  اسالمی 
هنری  و  فرهنگی  کانون های  تولیدات  نمایشگاه  برپایی 
از  تجلیل  نیز  و  ولی عصر)عج(  مترو  زیرگذر  در  تهران 
این  نیز در  ترویج موضوع حجاب و عفاف  زنان فعال در 

ایام خبر داد.
ناصری پور  حجت االسالم  خبری  نشست  این  ادامه  در 
برنامه های  برخی  توضیح  نیز در  فرهنگی سازمان  معاون 
از  فرهنگی  محصولی  گفت:  ایام  این  در  سازمان 
نشست های تبیینی برگزار شده در ایام دهه فجر تولید 
برای  مجازی  فضای  در  نیز  و  عمومی  روابط  از طریق  و 

شد. خواهد  توزیع  عموم  استفاده 
وی افزود: در این ایام ما 85 برنامه و بیش از 200 اجرا 
را با محوریت نشاط و آشنایی با مفاهیم انقالب اسالمی 
سراسر  در  فرهنگ  خانه   66 و  فرهنگسرا   34 توسط 
تجلیل  برنامه  ویژه  در  همچنین  می شود.  اجرا  تهران 
اسوه«  »خانواده  کتاب  از  نیز  حجاب  حوزه  در  زنان  از 

شد. خواهد  رونمایی  صالحی  دکتر  نوشته 
معرفی  موضوع  با  فیروزه  جشنواره  افزود:  پور  ناصری 
از  نیز  سازمان  توسط  شده  تأیید  فرهنگی  محصوالت 
11 بهمن آغاز شده  پس از هشت روز نمایش این  روز 

کرد. خواهد  برگزار  را  خود  اختتامیه  محصوالت، 
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
کتابخانه  بزرگترین  و  اولین  افتتاح  از  ادامه  در  تهران 
ایام  این  طی  خاوران  فرهنگسرای  در  تهران  نابینایان 
به  تجهیزات  تمامی  با  کتابخانه  این  گفت:  و  داد  خبر 
و  شد  خواهد  اداره  آنها  خود  توسط  و  نابینایان  روز 
تکنولوژی های  تمامی  و  کتاب  عنوان  هزار   74 به  مجهز 

آنهاست. برای  روز 
در  اشراق  سینمایی  پردیس  افتتاح  از  ادامه  در  وی 
پارک  نیز  و  این فرهنگسرا  محل سالن سینمایی قدیمی 

داد. نیز خبر  نوجوان  و  کتاب کودک 
باغ  پروژه  درباره  صالحی  خبری  نشست  این  ادامه  در 
کتاب  باغ  گفت:  آن  افتتاح  در  تاخیر  و  تهران  کتاب 
بدقولی  خاطر  به  اما  شد  بهره برداری  آماده  تهران 
به  موضوع  این  مجموعه  این  پیمانکار   خارجی  شرکت 
به موضوع پارک کتاب کودک  ادامه  افتاد.وی در  تاخیر 
در  اخیر  سال   20 در  مرکز  این  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
تحویل  ما  به  بعد  و  بود  فکری  پرورش  کانون  دست 
اشراق  فرهنگسرای  در  ما  دوستان  پیشنهاد  به  که  شد 

شد. فرهنگی  مرکز  یک  به  تبدیل 
کرد  اشاره  تهران  تئاتر  پردیس  به  همچنین  صالحی 
بود  قرار  و  است  افتتاح  آماده  پردیس  این  گفت:  و 
اما  شود  افتتاح  ایام  این  در  قالیباف  دکتر  حضور   با 
ساختمان  مساله  زمینه  در  ایشان  زیاد  کار  خاطر  به 
پردیس  این  منتهی  افتاد  تاخیر  به  آن  افتتاح  پالسکو 
اختیار  در  آن  سالن های  و  می کند  کار  به  آغاز  فردا  از 

می گیرند. قرار  سینمایی  و  نمایشی  اجراهای 
محمود  نام  با  مجموعه  این  سالن های  صالحی  گفته  به 
داوود  کشاورز،  علی  محمد  نصیریان،  علی  محمد،  استاد 

است. نام گذاری شده  مشایخی  و جمشید  رشیدی 

خبــر

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است 
 ُخم گو سر خود گیر که ُخمخانه خراب است

گر َخمر بهشت است بریزید که بی دوست 
 هر شربت َعذبم که دهی عین عذاب است

امروز با حافظ

سبب  خود  که  بیابد  باید  کسی  را  آشتی  راه 
جدایی شده است . 

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

انتشار نسخه فارسی
 پسری در برج 

هو  پالی  بریتانیایی  نویسنده  کتاب  نخستین 
ین با عنوان »پسری در برج« در ایران منتشر 

شد.
برج«  در  »پسری  کتاب  مهر،  گزارش    به 
داستان پسری به نام اِدی است که در طبقه 
هفدهم برجی در لندن زندگی می کند. مادر 
بیرون  خانه  از  جامعه  از  ترس  بخاطر  اِدی 
مربوط  کارهای  است  مجبور  اِدی  و  نمی رود 
به خانه را انجام دهد. اما این همه مشکالت 
نام  به  سمی  هاگ های  حمله  با  و  نیست  او 
اِدی، مادرش و یکی  بالچرها همه مردم جز 
همه  می شوند  مجبور  دیگر،  همسایه  دو 

ساختمان های شهر را تخلیه کنند.
بقا  و  انزوا  داستان  برج«  در  داستان »پسری 
است و تالش های یک پسر نوجوان برای زنده 
ماندن را در یک شهر مسموم با مادر افسرده 

خود به تصویر می کشد.
 شخصیت اصلی داستان از سویی با هاگ های 
سمی در جنگ است و از سوی دیگر به دنبال 
ارتباط با باقی انسان ها، مانند مادر، دوست و 

همسایگانش.
را  اصلی  شخصیت  نویسنده  کتاب  این  در   
موقعیت  یک  در  است  کوچک  نوجوانی  که 
بزرگساالنه قرار می دهد و پسر را در معرض 

آزمایش های سخت قرار می دهد.
در  بزرگساالنه  موقعیت های  از  شکل  این   
دیده  کم  نوجوان  و  کودک  داستان های 
می شود و به همین دلیل در نوع خود ادبیات 
ویژه ای تلقی می شود. این کتاب جایزه کتاب 
سال کالدردیل سال 2015 و رتبه دوم جایزه 
خود  آن  از  را   2015 کودک  فانتزی  ادبیات 

کرده و نامزد مدال کارنگی نیز شده است.
کتاب  این  بریتانیایی،  نویسنده  هو-ین  پالی 
را نخستین بار در سال 2014 به چاپ رساند 
مواجه  کتاب  بازار  در  خوبی  استقبال  با  که 
هست،  نیز  پیش دبستانی  معلم  که  وی  شد. 
سه کتاب دیگر در دست دارد که یکی از آنها 
گذشته  سال  می خوابند(  هیوالها  که  )جایی 
نام های  به  دیگر  کتاب  دو  و  رسید  چاپ  به 
»سمت خانه ام پرواز کن« و »جایی به نام...« 
کتابفروشی ها  روانه   2017 سال  بهار  وی  از 

خواهد شد.
در  خود  کتاب  این  مترجم  عزیزی،  مریم 
دست  فانتزی  ژانر  با  داستان  تألیف  زمینه 
با  و یک مجموعه شش جلدی  است  قلم  به 
به  آن  جلد  دو  که  دارد  پارسوا«  »دشت  نام 
نام  به  رمانش  همچنین  است.  رسیده  چاپ 
انتشارات هوپا به چاپ  »چشم شب« نیز در 

رسیده اند.
با   کتاب »پسری در برج«  در 300 صفحه 
هوپا  انتشارات  توسط  تومان  هزار  قیمت 21 

منتشر شده است.

در بازار کتاب

نیمه  از  کن«  راهم  به  »رو  تصویربرداری 
مجموعه  فیلم،  بانی  گزارش  گذشت.به 
قسمت  در13  کن«  راهم  تلویزیونی»روبه 
پژوهشی  معاونت  مشارکت  با  دقیقه ای   40
برای  اسالمی  تبلیغات  سازمان  وآموزشی 
شبکه یک سیما در استان مازندران شهرستان 

سواد کوه درحال تولید است.
به گفته حمید نوبهار تهیه کننده رو به راهم 
استان  در  مجموعه  این  داستان  تمام  کن، 
مازندران می گذرد و تاکنون حدود 50 درصد 
از تصویر بردرای آن انجام شده است. او افزود: 
تصویربرداری رو به راهم کن تا یک ماه آینده 
تا  نیز  تدوین  کار  البته  و  رسد  می  اتمام  به 
این  شد.ضمن  خواهد  شروع  آینده  روز   10
به  سریال  ماه  اسفند  در  می کنیم  تالش  که 
به شبکه هم  زمان پخش  البته  برسد  پخش 
بستگی دارد اما زمانی که ما در نظر گرفته ایم 
در اسفند و یا نیمه دوم فرودین سال آینده 
خواهد بود. »رو به راهم کن« قصه زندگی زن 

و شوهری را روایت می کندکه زن در حوزه 
کشاورزی و زیست شناسی نیاز به تحقیقات 
کند،  سفر  مازندران  استان  به  باید  و  دارد 
همسراوکه استاد جامعه شناسی است او را در 
این سفر همراهی می کند که در آنجا اتفاقاتی 

که پیرامون سبک زندگی است رخ می دهد.
سولماز حصاری، ژاله درستکار،  فرهاد بشارتی، 
سیامک اشعریون، غالمرضا اوصانلو، سیدجواد 
زیتونی، سپیده عنایت، مسعود براتی، حسین 
عمونژاد،  محمد  نژاد،  محمد  محمد  پرستار،  
رضا اسماعیلی، محمد زمانی، سهیل رضایی،  
از  طلب  نیک  هستی  ابراهیمی،  محمد 

بازیگران این سریال هستند.
کن«  راهم  »روبه  مجموعه  عوامل  سایر 
تهیه  اکبری،  هانی  کارگردان:  از:  عبارتند 
حسن  نویسنده:  نوبهار،  حمید  کننده: 
ریز:  برنامه  و  کارگردان  مشاور  مشگالتی، 
کریمی،  حسین  مدیرتولید:  جلیلی،  سعید 

مدیرتصویربرداری: یوسف شهیدی فر.

تصویربرداری »رو به راهم کن« از نیمه گذشت

فیلمساز  و  تحقیقاتی  نگار  روزنامه  یک 
درباره  مستندی  این  از  پیش  که  استرالیایی 
زندگی  داستان  بود،  ساخته  جکسون  مایکل 
های  زوج  ترین  معروف  از  یکی  طالق  و 

هالیوودی را روی پرده می برد.
خواهد  می  هالپرین  ایان  رپ،  د  از  نقل  به 
آنجلینا  و  پیت  برد  ازدواج  درباره  مستندی 

جولی بسازد.
بزرگترین  از  روزنامه سان، یکی  به  استناد  با 
آشکارسازی  های این فیلم مستند این خواهد 
بود که اعالم می کند پیش از اینکه این زوج 
را  خود  طالق  خبر  سپتامبر  ماه  در  مشهور 
از  سال  یک  از  بیش  مدت  به  کنند،  اعالم 

یکدیگر جدا شده بودند.
ری  را  سان  گزارش  شنبه  پنج  روز  هالپرین 
توییت کرد و به رپ اعالم کرد که گزارشی که 
برای مستندش روی آن مشغول به کار است، 

نمایندگان  است.  برخوردار  کامل  صحت  از 
پیت و جولی نظری در این مورد ندادند.

و  تحقیقی  نگار  روزنامه  یک  که  هالپرین 
فیلمساز کانادایی است، تا به حال چند مطلب 
از  که  نوشته  سلبریتی ها  درباره  کننده  فاش 
جمله آن ها می توان به »نقاب برداشته شده: 
»سلن  و  جکسون«  مایکل  پایانی  های  سال 
او  کرد.  اشاره  پریان«  داستان  پشت  دیون: 
همچنین در سال 2010 فیلمی مستند درباره 
جکسون با عنوان »زود از دست رفته« تهیه 

و کارگردانی کرد.
در  توافقی  به  نوامبر  ماه  در  پیت  و  جولی 
دو  که  کردند  پیدا  شان دست  پرونده طالق 
ماه پس از اعالم خبر طالق بود. برمبنای این 
توافق جولی به تنهایی مسئولیت حفاظت از 
بر عهده خواهد داشت  را  فرزند آن ها  شش 

و پیت هم با این مسئله موافقت کرده است.

مستند زندگی آنجلینا جولی و برد پیت ساخته می شود
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

نمایش »ماحی« 
در سینماهای لندن

داود  کارگردانی  به  »ماحی«  سینمایی  فیلم 
خیام بعد از حضور در هفتمین دوره فستیوال 
» فیلمهای ایرانی در لندن « در دو نوبت از 
21 ژانویه تا 26 و از 28 ژانویه تا 2 فوریه در 
شهر لندن انگلستان به نمایش در خواهد آمد.
بر  تمرکز  با  لندن،  ایرانی  فیلم های  فستیوال 
برگزاری  سال  هفتمین  ایران،  سینمای  روی 
اش را پشت سر می گذراند و هر سال از 28 
فیلم ها  و  می شود  برگزار  نوامبر   2 تا  اکتبر 
به مدت یک  فستیوال  این  در  از حضور  بعد 
هفته تا ده روز در سینماهای لندن به نمایش 
گذاشته می شوند. »فستیوال فیلم های ایرانی 
لندن« جشنواره ای مستقل است که با تمرکز 
فرهنگ  هویت،  ایران،  سینمای  فیلم های  بر 

ایرانی را به نمایش می گذارد.

خبر


