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افزایش شاخص ضریب امنیت در ایران

وزیر اطالعات: شاخص امنیت در کشور روز به روز در 
حال افزایش است.  وزیر اطالعات در خصوص امنیت 
بر  گفت:  سیما  و  صدا  خبرگزاری  با  گفتگو  در  ملی 
همسایه ضریب  در کشورهای  و  دنیا  در  اینکه  خالف 
امنیت کاهش پیدا کرده ، این شاخص در کشور ما روز 
به روز افزایش داشته به طوری که رهبر معظم انقالب 
از  این شاخص به عنوان امنیت بی بدیل یاد کرده اند.

علوی با بیان اینکه این وزارتخانه با سرویس اطالعاتی 
بسیاری از کشورها تعامل و تبادل اطالعات دارد، افزود: 

این سرویس ها همواره خواهان شناخت راز و رمز دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران در ضربه زدن 
به جریان های تروریستی هستند.

رشد اقتصادی 
بدون نفت 

2/6 درصد است

تدوین سند پیشگیری 
از آسیب های 

اجتماعی

دولت در مسیر
 توسعه صنعتی 
گام برمی دارد
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قالیباف: حتما از مردم عذرخواهی می کنم

رییس قوه قضاییه: 

باید نفوذ را باور کنیم
مقابله با نفوذ و تهاجمات دشمن، جهاد است

لـزوم  از  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
بـرای  دالری  میلیـون   ۵۰۰ تـا   ۳۰۰ سـرمایه گذاری 
توسـعه صنعـت LNG در ایـران خبـر داد و گفـت: 
ایـران در زمینـه  توسـعه صنعت LNG فراخـوان داده 

اقـدام کننـد. ایـن زمینـه  تـا شـرکت ها در 

ــی  ــری خانگ ــا برت ــران ب ــپولیس ته ــال پرس ــم فوتب تی
دیــدار  در  تراکتورســازی  مقابــل  صفــر  بــر  ســه 
سرنوشــت ســاز هفتــه بیســتم لیــگ برتــر، گام بلنــدی 

ــت. ــی برداش ــه قهرمان ــیدن ب ــرای رس ب

107

ورزشینفت و انرژی

نیاز به سرمایه 500 میلیون 
LNG دالری برای

گام بلند پرسپولیس
 برای قهرمانی

12

با در پناه تو آمد، در پناه خدا رفت
حسن جوهرچی هم به خانه ابدی رفت

مدیرعامل ایکاپ گفت: نخستین محصول پژو 
2۰۰8 ، اسفند ماه از خط تولید خارج خواهد 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا 
معتمد گفت:محصول 2۰۰8 جدید که تا چند 
روز دیگر در بازار اروپا عرضه می شود تا یک  
ماه دیگر در ایران خودرو تولید خواهد شد که 

در تاریخ خودروسازی کشور بی سابقه است.
وی گفت: تولید و عرضه یک محصول به فاصله 
یک ماه از بازارهای جهانی، نشان از هوشمندی 
ایران خودرو در انعقاد قراردادهای بین المللی 
ارایه  از  وی  دارد.  ها  همکاری  جدید  دور  در 
های  ویژگی  با  منطبق  ایکاپ  محصول جدید 
جغرافیایی ایران خبر داد و گفت: در اروپا این 

خودرو با موتور 12۰۰ سی.سی عرضه می شود 
و در ایران هم با موتور 12۰۰ سی سی و هم 
با موتور 16۰۰ سی.سی تولید و عرضه خواهد 

شد.
فروش  خدمات  از  باید  کرد:  تاکید  معتمد 
اطمینان  محصول  فروش  از  پس  خدمات  و 
مشتریان  از  بسیاری  چون  کنیم  حاصل 
محصوالت جدید افرادی هستند که به اعتبار 
ما محصول خریداری می  از  ایران خودرو  نام 
حفظ  را  خودرو  ایران  اعتبار  باید  ما  و  کنند 

کنیم.
ایران  معتبر  های  نمایندگی  بودن  فعال  وی 
برای  قوتی  نقطه  را  کشور  سراسر  در  خودرو 
شرکت ایکاپ دانست و گفت: ما برای فروش 

داشته  ای  ویژه  مدل  باید  ایکاپ  محصوالت 
طرح  آن  براساس  را  فرآیندها  سایر  تا  باشیم 

ریزی کنیم.
یا دو  این که در هر سال یک  بیان  با  معتمد 
محصول جدید روانه بازار خواهیم کرد، گفت: 
مشتری  به  خودرو  تحویل  از  قبل  آموزش 
با آموزش  این فرآیند  اهمیت زیادی دارد که 
ایران  های  نمایندگی  در  انسانی  نیروهای 

خودرو محقق خواهد شد.
خودرو  ایران  های  نمایندگی  افزود:  وی 
از  تعدادی  و  سریع  های  سرویس  ارایه  برای 
های  سرویس  برای  منتخب  های  نمایندگی 
سازی  آماده  ایکاپ  محصوالت  به  سنگین 

می شوند.

به کاهش  اشاره  با  دارو  و  رییس سازمان غذا 
۵۰۰ میلیونی واردات دارو در سه سال گذشته 
از 1۰۰ برابر شدن صادرات دارو طی 1۵ سال 
باشگاه خبرنگاران  گذشته خبر داد.به گزارش 
و  غذا  سازمان  رییس  دیناروند  رسول  جوان؛ 
سیگار  ترك  داروی  رونمایی  مراسم  در  دارو 
در شرکت داروسازی کوثر گفت: در سه سال 
بین ۳۰  امید هر سال  و  تدبیر  گذشته دولت 
تولید شده که 1۰۰  قلم داروی جدید  تا ۵۰ 
قلم سابقه تولید در ایران را نداشته اند.رییس 
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هنر ما در سه 
سال گذشته در وزارت بهداشت کاهش واردات 
دارو  واردات  مدت  این  در  افزود:  بوده،  دارو 

۵۰۰ میلیون کاهش داشته اما بازار دارویی ما 
محدود نشده است که به عنوان مثال دارویی را 
وارد می کردیم که ٤۰ میلیون دالر واردات آن 
هزینه بر بوده اما اکنون آن را تولید می کنیم.

وی عنوان کرد: بازار دارویی داخل ۳ میلیارد 
دالر و داروهایی وارداتی یک میلیارد دالر است 
دارد  را  پتانسیل  این  ما  داروسازی  صنعت  و 
برسد. دالر  میلیارد   ٤ از  بیش  میزان  این  که 

گذشته  سال   1۵ در  اینکه  بیان  با  دیناروند 
صادرات دارو 1۰۰ برابر شده، گفت: 1۵ سال 
پیش صادرات دارو 2 میلیون دالر بود و اکنون 
این میزان صدبرابر شده و به 2۰۰ میلیون دالر 
رسیده است اما هنوز با تراز مثبت فاصله داریم 

و سهم عمده بازار کشور باید به صادرات تعلق 
بگیرد.

وزیر اطالعات: شاخص امنیت در کشور روز به 
روز در حال افزایش است.

در  ملی  امنیت  خصوص  در  اطالعات  وزیر   
بر  گفت:  سیما  و  صدا  خبرگزاری  با  گفتگو 
اینکه در دنیا و در کشورهای همسایه  خالف 
ضریب امنیت کاهش پیدا کرده ، این شاخص 
در کشور ما روز به روز افزایش داشته به طوری 
که رهبر معظم انقالب از  این شاخص به عنوان 

امنیت بی بدیل یاد کرده اند.
با سرویس  وزارتخانه  این  اینکه  بیان  با  علوی 
تبادل  و  تعامل  کشورها  از  بسیاری  اطالعاتی 
این سرویس ها همواره  افزود:  دارد،  اطالعات 
اطالعاتی  دستگاه  رمز  و  راز  شناخت  خواهان 
به  زدن  ضربه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

جریان های تروریستی هستند.
با  کشورها  این  تعامالت  این  در  گفت:  وی 

مالی  های  حمایت  و  عقبه  ریشه،  شناخت 
در  اند  کرده  اذعان  خودشان   ، تروریسم 

به  توانستند  نمی  هم  یکساله  تحقیقات 
دستاوردهای این تبادالت دست یابند.  

پژو2008، بهمن در اروپا، اسفند در ایران

 کاهش 500 میلیون دالری واردات دارو 

افزایش شاخص ضریب امنیت در ایران

در  ترامپ  کالیفرنیا:  ایالت  نماینده 
مزخرفات  به  گذشته  ساعت  چند 
اخبار  و  نابودی  و  »مرگ  درباره 
کذب« ادامه داده است، آیا نباید از 

وی آزمون سالمت روانی گرفت؟
سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
از  یکی   ، وی  تی   پرس  از  نقل  به 
از  امریکا  نمایندگان  مجلس  اعضای 
ایالت کالیفرنیا سالمت روانی  رئیس 
جمهور این کشور، را زیر سؤال برده 

است.
بر  ترامپ  تأکید  به  اشاره  با  لئو  تد 
به ویژه  خود،  جنجالی  سیاست های 

فرمان ضدمهاجرتی خود، گفته است 
سالمت روانی وی مورد بررسی قرار 

گیرد.
درباره  خود  توئیتر  صفحه  در  او 
سالمت روانی ترامپ ابراز تردید کرد 
و نوشت: »در 2٤ ساعت گذشته در 
مزخرفات  به  ترامپ  دونالد  توئیتر، 
اخبار  و  نابودی  و  »مرگ  درباره 
از  نباید  آیا  ادامه داده است.  کذب« 

وی آزمون سالمت روانی گرفت؟«
لئو همچنین در پیام توئیتر خود از 
لغو  در  امریکا  فدرال  دادگاه  تصمیم 
از  روادید  دارندگان  سفر  ممنوعیت 

این هفت کشور استقبال کرد.
ریاست  روزهای  نخستین  در  ترامپ 
حکم های  امضای  با  خود  جمهوری 
جنجال برانگیز برای منع موقت ورود 
اتباع هفت کشور مسلمان به امریکا، 
خارجی  و  داخلی  گسترده  انتقاد  با 

مواجه شده است.
از  همچنین  کالیفرنیا  نماینده 
روزنامه  به  ترامپ  شدید  حمله 
کرد.  انتقاد  امریکا  نیویورك تایمز 
ترامپ نیویورك تایمز را به »پوشش 
ارتباط  در خصوص  اخبار  نادرست« 
او با کسب و کارش متهم کرده بود.

درپی امضاء فرمان های اجرایی 

جنجال آفرین؛

افزایش تردیدها 
درباره سالمت 

روانی ترامپ

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تا مردم وسط 
نیایند و بسیج مردمی درست نکنیم اقتصاد مقاومتی 

شکل نمی گیرد.
علی اقا محمدی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما در خصوص اقتصاد ایران و اقتصاد 
مقاومتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
افزود:دولت  ساله  ده  برنامه  تدوین  برای  دولت  به 
که  جدید  مشی  تعریف  به  شروع  اساس  این  بر 
چارچوب هایش را مقام معظم رهبری معین کرده 

بودند کرد.
وی تصریح کرد:دولت 12 برنامه در سال 1۳9۵ که 

سال اقدام و عمل بود نوشت .
آقامحمدی تاکید کرد:در دوسال قبل دولت در زمینه 
اقتصاد مقاومتی مقداری جلو رفته اما با تغییر رویه ها 
دردیدار با دولت اشاره شد به این تغییر و تاکید شد 
به عمل و دوری از بحث های تئوریک که شاهد تغییر 

رویکرد دولت هستیم .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص دالیل 
جدا بودن دولت از اهداف اقتصاد مقاومتی گفت:ابتدا یک 
سری طرح ها شروع شد که یک تذکری گرفتند مبنی 
بر عدم سرعت در کار ،که منجر به تعریف چارچوب 

جدید در دولت شد.
وی با اشاره به دیدار اعضای دولت با رهبری و اشاره 
افزود:بعد  دولت  در  اقدامات  به منسجم شدن  ایشان 
از این دیدار دولت مجدد بر اساس دو مجموعه قبلی 
اقدامات جدیدی را در پیش گرفت که قابل ارزیابی تر 

است .
آقا محمدی تصریح کرد:این دوره روشن تر از گذشته بود 

و دستاوردهای بیشتری را به دنبال داشت .
وی در خصوص شاگرد اول اقتصاد مقاومتی در دولت 

گفت:شاگرد اول نفت بوده چراکه رشد، عمدتا ناشی 
از رشد نفت است چراکه عقب ماندگی شدیدی اتفاق 
به  بازگشت  برای  گذاری خوبی  و سرمایه  بود  افتاده 

شرایط قبل از تحریم صورت گرفته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:این کار 
سختی بود ولی بقیه وزارت خانه ها هم مثل کشاورزی 
انجام دادند که تحوالتی  اقداماتی  در دوسال گذشته 

داشتند .
وی با اشاره به اقدامات وزارت کشاورزی در زمینه تامین 
آب در سال های گذشته افزود:احیا دریاچه ارومیه عمال 

مربوط به این طرح است که از ارومیه تا ایالم است .
اقا محمدی تصریح کرد:در حوزه کشاورزی حدود یک 
و نیم میلیارد دالر برای ٤۰۰ هزار هکتار اراضی برای 

بازسازی در نظر گرفته شده است که در زابل هم برای 
شبکه های آبیاری انجام شده که بسیار کارهای درستی 

است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصالح 
ساختار خاطرنشان کرد:این مورد نقطه ضعف است و 
کار جدی صورت نگرفته که ممکن است به دلیل تجربه 
زیاد وزراء باشد که در کار دولتی روان اند و میل به کار 

مردم ندارند .
وی گفت:نتیجه این عمل عدم رشد سرمایه گذاری است 

و در این زمینه ضعف است .
آقا محمدی تصریح کرد:شما وقتی می توانید بگویید 
تغییر ساختار انجام شده است که سرمایه های مردم 
جذب شده باشد و مردم در اقتصاد شرکت کرده باشند .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:اگر بخواهیم 
اقتصاد مقاومتی فعال باشد توجه به این زمینه بسیار 

مهم است .
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته افزود:تغییرات دیده 
نمی شود و به عنوان مثال در خودرو سازمان گسترش 
هیچ حقی برای سرمایه گذاری ندارد اما قرارداد با رنو 

بسته است .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:ناظر در این 

موارد مجمع است که ناظر بعد از اجرا است .
چنین  هنوز  اما  است  نشده  منعی  گفت:البته  وی 

سازوکاری برای حین اجرا در نظر گرفته نشده است .
آقامحمدی تاکید کرد: نظارت غیر مفید که به درد نمی 

خورد و در حین اجرا هم باید تذکرات داده شود .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:در خیلی 
از حوزه ها دولتی ها برای اینکه کار زودتر به افتتاح برسد 

خودشان می افتند جلو و این عامل بزرگی است .
وی گفت:در خصوص اصالح مقررات در وزارت اقتصاد 

اقدامات خوبی انجام و ایین نامه ها بررسی شده است .
آقا محمدی افزود :فعالیت ها برای شفاف شدن به بورس 

رفته و بسیار مفید است .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:وقتی 
کالن را نگاه می کنید جاهایی است که بزنگاه های 

اصلی است و وقتی باز نشود اتفاقات نمی افتد .
وی گفت:تا االن آماری داده شده که حدود 1٤ هزار 

میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار بنگاه داده شده است .
آقا محمدی اضافه کرد:وقتی ساالنه یک رشد نقدینگی 
داریم و پول تازه وارد می کنیم تا اقتصاد را به جلو ببرد 
غیر از تورم ،خیلی قدم خوبی است ولی تغییر ساختاری 

تبدیل به نهاد نشده است .
اد      امه د      ر صفحه 3

اقتصاد مقاومتی با بسیج مردمی شکل می گیرد
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کالم  نور
افتتاح پنج دستاورد دفاعی 

در حوزه رزم زمینی و پدافند هوایی

پنج دستاورد دفاعی در حوزه رزم زمینی و پدافند هوایی امروز با حضور 
سرداردهقان وزیر دفاع رونمایی و خطوط تولیدی آن افتتاح می شود

به گزارش ایسنا،اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع اعالم کرد، پنج 
دستاورد دفاعی در حوزه رزم زمینی و پدافند هوایی امروز با حضور 

سرداردهقان وزیر دفاع رونمایی و خطوط تولیدی آن افتتاح می شود.

فروشگاه های اینترنتی، اصلی ترین رقیب مغازه داران

نام خریدوفروش  به  بازارتجارت،روشی  مجازی،در  فضای  با گسترش 
و  سایت ها  امروزه  که  خریدوفروش هایی  شد.  مرسوم  الکترونیکی 
اپلیکیشن های متعددی را به خود اختصاص داده و به تناسب کیفیت 
ارائه خدمات طرفدارانی را نیز به سوی خود جذب کرده است.با افزایش 
رقیب  اصلی ترین  به  تبدیل شدن  و  فروشگاه ها  از  سبک  این  سهم 
مغازه داران، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به سامان دهی این 

سایت ها کرد.
این فروشگاه ها در عرصه خریدوفروش قوی ظاهر شدند و  از  برخی 
اعتماد کامل مشتریان را به خود جذب کرده اند، تا جایی که به مرجعی 
برای تعیین قیمت نیز تبدیل شده اند و برخی دیگر نیز با عدم ارائه 
چهره  در  را  پشیمانی  آنها،  از  خرید  یک بار  با  تنها  مناسب  خدمات 
خریداران می توان تماشا کرد. به عنوان مثال مشاهده شده که شهروندان  
با تبلیغ های فراوان از یکی از فروشگاه های سرشناس خرید کرده اند  اما 
پس از تحویل محصول متوجه اشتباه فرستادن بسته موردنظر می شوند 
و پس از تماس با فروشگاه موردنظر، آنها هیچ گونه مسئولیتی در قبال 
اشتباه فرستادن بسته خود قبول نکرده اند.در مقابل این پشیمانی برخی 
افراد نیز رضایتمند از خرید خود معتقدند که در شرایط مشابه همچنان 

این تجربه خود را تکرار می کنند.
حوزه فعالیت فروشگاه های مجازی آنچنان گسترده شده که عالوه بر 
تا  آورده اند  نیز روی  ارائه خدمات  به سمت وسوی  فروش محصوالت 
جایی که شاهد معرفی اساتید برای تدریس و خدمات آموزشی، ارائه 
خدمات رانندگی، فروش محصوالت دست دوم و حتی فروش محصوالت 
کمیاب می کنند.همچنین در برخی از موارد دیده شده فروشندگانی از 
کشورهای مختلف در زمان حراج پس از معرفی محصول در فضای 
مجازی و دریافت سفارش، از طریق پست های بین المللی محصول را به 

دست متقاضیان خود می رسانند.
آنچه مسلم است در دنیای امروز، کیفیت ارائه خدمات حرف اول را در 
افزایش سهم فروش در بازار می زند و در صورت نارضایتی خریداران به 
هر دلیلی این سهم عرضه کننده است که در بازار کوچک و کوچک تر 
شده و پس از مدتی مشتریان خود را از دست می دهند و همین امر اصل 
رقابت پذیری در بازار را افزایش می دهد.خریداران نیز با متنوع شدن 
راه های انتخاب محصول همچون گذشته مجبور به انتخاب از سر اجبار 
با نازل ترین کیفیت نیستند و در نهایت به سود متقاضیان تمام می شود.

حمایت دولت تنها از  صنایع بزرگ

 در بخش مسکن ۵۰۰ محصول صنعتی وجود دارد که با رونق مسکن 
تولیدات آنها نیز افزایش خواهد یافت.حیدر مستخدمین حسینی  در 
خصوص گزارش اخیر بانک  مرکزی از رشد اقتصادی حوزه های گوناگون 
اظهار داشت: گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی، نشان دهنده 
سمت و سوی دولت در سیاست گذاری های اقتصادی است و گویای آن 
است که در اجرا توجه به حوزه های نفت و کشاورزی بیشتر بوده  است.

این تحلیلگر اقتصادی  تصریح کرد:   این گزارش  نشان می دهد که نفت 
به لحاظ افزایش  تولید و فروش در دنیا رو به افزایش است. در این مدت 
تولید نفت خام به رشد اقتصادی  کمک کرده است.وی تصریح کرد: این 
گزارش حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد رشد  اقتصادی مربوط 
به حوزه نفت و صنایع وابسته به آن مانند پتروشیمی ها بوده و نفت،  
قدرت اول را در رشد اقتصادی داشته و بخش کشاورزی پس از آن رتبه 

دوم را کسب کرده است.
 مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: البته از زمانی که واردات گندم 
یافت و  افزایش  مانند سیب زمینی  تولید محصوالتی  و  متوقف شد 
استفاده  به لحاظ  انبارها دپو شد. محصوالت کشاورزی  مازاد آن در 
از توانمندی های داخلی کشور رشد مثبتی را دنبال کرد.وی تصریح 
کرد: اگر سیاست حمایت از تولیدات در بخش کشاورزی بیشتر شود 
بخش کشاورزی رشدش نسبت به 6 ماهه ابتدای سال بیشتر نیز خواهد 
شد.مستخدمین حسینی گفت: در این مدت قیمت برنج بین ٤۵ تا ٤7 
درصد رشد داشته که این افزایش به بخش کشاورزی تعلق گرفت و 
کشاورزان برای کاشت برنج دلگرم  شدند.وی ادامه داد: در حوزه گندم 
نیز با خودکفایی نسبی مواجه شدیم و در سایر محصوالت کشاورزی 
نیز همین امر وجود دارد.مستخدمین حسینی با بیان اینکه همت دولت 
بر روی تولیدات داخل و توانمندی های داخلی قطعا نتیجه مثبتی را به 
همراه دارد گفت: در بخش صنعت این وضعیت وجود ندارد. حمایت 
دولت در بخش  صنعت معطوف به صنایع بزرگ شد. در 2 سال گذشته 
حمایت از صنعت خودروسازی با دادن تسهیالت برای خرید خودرو و 
حمایت از لوازم خانگی شکست خورد و دولت به این نتیجه رسید که از 
این صنعت حمایت کند. وی تصریح کرد: در این مدت حمایت دولت از 
بنگاه های داخلی در جهت اعمال تعرفه به نفع تولیدات داخلی چندان 

موفق نبود.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: متاسفانه دولت هیچ حمایتی از 
بود که صنعت  این  بر  نیاورد و توجه اش  به عمل  صنعت ساختمان 
پیشران اقتصاد بعد از نفت، صنعت خودروسازی است که اگر این صنعت 
راه بیفتد رونق صنایع کوچک و قطعه سازی ها را به دنبال دارد و قوه 
محرکه برای سایر صنایع خواهد بود.وی ادامه داد: هر چند این تحلیل 
و برداشت استراتژیک است اما در بخش مسکن ۵۰۰ محصول صنعتی 
وجود دارد که با رونق مسکن تولیدات آنها نیز افزایش خواهد یافت.

صنایع  داشت  رشد  مسکن  صنعت  اگر  افزود:  حسینی  مستخدمین 
وابسته خود را نیز به دنبال خود می کشاند )فوالد، شن و ماسه، سرامیک 
و سنگ، تزئینات ساختمانی و معماری داخلی، صنعت مبلمان، فرش 
و موکت، پرده کرکره( از جمله صنایعی است که با رشد بخش مسکن 
رونق خواهند گرفت. این در حالی است که همه این صنایع هم اکنون 
در رکود قرار دارند.وی گفت: با توجه به این آمار اگر دولت عمیقا به 
رشد ۵۰۰  حداقل  ساختمان  صنعت  به  توجه  بپردازد،  موضوع  این 
محصول را به دنبال خواهد داشت و همین موضوع باعث ایجاد اشتغال 
و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.مستخدمین حسینی گفت: 
رشد صنعت مسکن سایر صنایع کشور از جمله صنعت بیمه، بانکداری 

و بازرگانی را نیز رشد می دهد.

اوج گرفتن مناقشات لفظی مقامات ترکیه و یونان

مناقشات لفظی میان مقامات سیاسی و نظامی ترکیه و یونان اوج گرفته 
و به مرحله جدی تنش بین دو کشور رسیده است.

از زمان  مناقشه دو طرف که  ایرنا،  به گزارش روز یکشنبه خبرنگار 
فرار هشت نظامی ترکیه با یک فروند بالگرد به خاك یونان در جریان 
کودتای 2۵ تیرماه جدی تر شده و در روزهای اخیر پس از خودداری 
یونان از تحویل این نظامیان متهم به نقش داشتن در کودتا به اوج 
خود رسیده بود، در پی حضور مقامات نظامی ترکیه در جزیره کارداك 

بحرانی تر شد.

در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی

برگزاری مراسم چهلم آیت ا... 
هاشمی در روز 28 بهمن

هاشمی  ا...  آیت  درگذشت  روز  چهلمین  مراسم 
رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
تا 17  ساعت 1۵  از  بهمن  پنجشنبه 28  نظام، 
برگزار  امام خمینی )ره(  در حرم مطهر حضرت 

می شود.
روابط عمومی  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
ای  اطالعیه  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
از  تماس های مکرر مردم  به  توجه  با  اعالم کرد: 
سراسر کشور و سؤال از زمان و مکان مراسم اربعین 
رحلت مجاهد نستوه و امین امام و رهبری، مرحوم 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی، به اطالع مردم عزیز و 
همه عالقه مندان و دوستداران ایشان می رساند که 
این مراسم روز پنجشنبه 28 بهمن ماه از ساعت 
1۵ الی 17 در کنار آرامگاه ایشان در حرم مطهر 

امام راحل برگزار می شود.

برگزاری جلسات فوق العاده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری دو جلسه 
مصوبات  بررسی  و  بحث  ادامه  دیروز،  فوق العاده 
کمیسیون تلفیق این مجمع در مورد مغایرت یا 
عدم انطباق سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 

کشور با سیاست های کلی نظام را پیگیری کرد.
به گزارش ایسنا، در این جلسات فوق العاده که به 
ریاست آیت ا... موحدی کرمانی و با حضور اکثریت 
این  از  مورد  پانزده  مجموع  در  برگزار شد،  اعضا 
سیاست ها مغایر تشخیص داده شد و برای اصالح به 

شورای نگهبان ارجاع گردید.

پرداخت رشوه منافقین 
به چند مقام دولت ترامپ

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی افشا کرد، 
برخی از مقامات دولت جدید آمریکا از گروهک 

تروریستی منافقین پول گرفته اند.
از  نقل  سیمابه  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
خبرگزاری اسوشیتدپرس، یک مقام کابینه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دست کم یکی از 
مشاوران وی با دریافت پول، برای سازمان مجاهدین 
خلق) گروهک تروریستی منافقین( سخنرانی کرده 
اند؛ گروهی که پیش از انقالب اسالمی سال 1979 
آمریکایی ها را کشته، کالهبرداری های مالی کرده 
است و اعضای آن به علت بازداشت سرکرده شان 

خودسوزی کرده اند.
این هفته به عنوان وزیر حمل و  الین چائو، که 
ازای  به   2۰1۵ سال  در  شد،  تایید  ترامپ  نقل 
یک سخنرانی پنج دقیقه ای برای شاخه سیاسی 
تروریستی  )گروهک  خلق«  مجاهدین  »سازمان 
منافقین(، که قبال از سوی وزارت امور خارجه آمریکا 
بود،  تعیین شده  تروریستی  به عنوان یک گروه 
۵۰ هزار دالر دریافت کرده است. رودی جولیانی 
شهردار سابق نیویورك نیز مبلغ نامشخصی به ازای 

سخنرانی برای این گروه دریافت کرده است.

هالکت 17 داعشی درعملیات 
نیروهای عراقی

فرماندهی ارتش عراق در استان االنبار دیروز اعالم 
کرد که 16 تروریست داعش در عملیات نیروهای 
دو  و  شدند  کشته  استان  این  غرب  در  عراقی 

خودروی بمبگذاری شده منهدم شد.
به گزارش پایگاه خبری السومریه نیوز، یک منبع 
در فرماندهی ارتش عراق در استان االنبار گفت: 
در عملیات یگان هفتم ارتش عراق که با حمایت 
نیروهای عشایری و جنگنده های ائتالف بین المللی 
داعش  تروریست  گرفت، 16  داعش صورت  ضد 
ذکر  نامش  که خواست  منبع  این  کشته شدند. 
نشود، افزود: دو نفر از عناصر کشته شده انتحاری 

بوده و کمربند انفجاری داشتند.
همچنین نیروهای الحشد الشعبی اعالم کردند که 
یک سرکرده بارز داعش در کوه های سنجار استان 

نینوا در عملیات این نیروها کشته شد.
 ستاد اطالع رسانی نیروهای الحشد الشعبی اعالم 
کرد که تک تیر انداز توانست یک تروریست معروف 
ابو حذیفه را در روستای عین طالویه در  به نام 

نزدیکی کوه های سنجار هدف بگیرد.
روز گذشته نیز 2۵ تروریست داعش در عملیات 
نیروهای عراقی در شمال شهر موصل کشته شدند.

نیروهای عراقی در ماههای اخیر عزم خود را برای 
و  داعش  تکفیری  های  تروریست  راندن  بیرون 
بازپس گیری سرزمین های اشغال شده خود جزم 
کرده و داعشی ها نیز برای حفظ مواضع خود از 

هیچ جنایتی علیه مردم عراق دریغ نمی کنند.

خبر

خبر

جدید  سفیر  دیدار  در  جمهوری  رییس 
پرتغال در تهران ، تاکید کرد که جمهوری 
اسالمی ایران از گسترش همکاری در همه 
عرصه ها با اتحادیه اروپا و از جمله پرتغال 
استقبال می کند و در مسیر تحکیم وتوسعه 
بیش از پیش روابط تهران – لیسبون، هیچ 

مانعی نیست.
حجت االسالم و المسلمین  حسن روحانی 
دیروز هنگام دریافت استوار نامه سفیر جدید 
جمهوری  اینکه  بیان  با  تهران،  در  پرتغال 
اسالمی ایران و پرتغال ظرفیت های زیادی 
دارند  مشترك  همکاری های  تقویت  برای 
که باید از آنها استفاده کرد، گفت: ضروری 
تنها  نه  کشور  دو  های  همکاری  که  است 
در حوزه های سیاسی و اقتصادی بلکه در 
و  فناوری  و  علمی    ، فرهنگی  های  حوزه 
دانشگاهی نیز بیش از پیش گسترش یابد.

تقویت  همچنین  جمهوری  رییس 
های  عرصه  در  کشور  دو  همکاری های 
و  برشمرد  ضروری  را  انرژی   و  صنعتی 
پرتغال  و  ایران  خصوصی  بخشهای  افزود: 
ظرفیت های گسترده ای برای همکاریهای 

در  جهشی  توانند  می  و  دارند  مشترك 
تقویت همکاریهای دو کشور ایجاد کنند.

روحانی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد 
دو  نیز  روابط  در  رشدی  به  رو  حرکت 
متناسب  مجموع  در  اما  ایجاد شده  کشور 
با ظرفیت های همکاری دو کشور نیست،  
با تقویت  نیز می تواند  اظهارداشت: پرتغال 
ضمن  بیمه ای،  و  بانکی  همکاریهای 

به   پسابرجام،  های  فرصت  از  گیری  بهره 
نیز شتاب  دو کشور  اقتصادی  همکاریهای 

بیشتری دهد.
از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رییس 
سخنان خود تروریسم را خطری برای همه 
با  مبارزه   : اظهارداشت  و  برشمرد  جهان 
تروریسم و افراطی گری و خطرات آن برای 
جهان ، یک همکاری جمعی میان کشورها 

در  است  آماده  ایران  و  کند  می  ایجاب  را 
این عرصه همکاری های خود را با اتحادیه 

اروپا توسعه دهد.
»ژواعو کورته رال« سفیر جدید پرتغال در 
تهران نیز ضمن تقدیم استوارنامه خود به 
لیسبون  که  کرد  تاکید   ، رییس جمهوری 
مصمم است روابط خود را با تهران در همه 
حوزه های مورد عالقه بیش از پیش ارتقاء 

بخشد.
توافق  از  پس  گفت:  پرتغال   جدید  سفیر 
تاریخی برجام ، فرصت های فراوانی برای 
پرتغال و عمده کشورهای جهان ایجاد شده 
حوزه  همه  در  تهران  با  را  خود  روابط  تا 
امکانات  به  توجه  با  و  کنند  مستحکم  ها 
تعمیق  برای  پرتغال  و  ایران  گسترده 
همکاری ها و روابط،  باید از این امکانات 

بیش از پیش استفاده کرد.
وی خواهان تقویت همکاری های فرهنگی، 
ابراز  و  شد  کشور  دو  دانشگاهی  و  علمی 
ماموریتش،  دوره  در  که  کرد  امیدواری 
همه  در  لیسبون   – تهران  روابط  سطح 

حوزه ها بیش از پیش گسترش یابد.

رییس جمهوری هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید پرتغال مطرح کرد؛

تاکید بر ضرورت بهره گیری از فرصت های پسابرجام

شهردار تهران: من از مردم شرمنده هستم که نتوانستم 
جانم را در راه خدمت به آنها فدا کنم و در این راه از جان، 

مال و آبرویم حتما خواهم گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد باقر قالیباف در 
جلسه دیروز شورای شهر افزود: برای خدمت به مردم 
جان و مال و آبرویم را گذاشته ام و حتما عذرخواهی 
می کنم ولی دوستان بدانند اگر حرف غیرکارشناسی و 
رفتار سیاسی صورت گیرد و این باج دادن به دشمنان 
ضدانقالب آن ور مرزها باشد که می خواهند نظام را 
تضعیف کنند اینجا را تا آخر ایستاده ام چون برای  این 

نظام و مردم می خواهم خون بدهم .
شهردار تهران با اشاره به مستندنگاری در حادثه پالسکو 
عهده  بر  مستندسازی  کار  حادثه  اول  لحظه  از  گفت: 
گروههای علمی گذاشته شد که در حال جمع بندی 
است. وی در پاسخ به پرسش یکی اعضای شورای شهر 
مبنی بر اینکه همه افراد در محل حادثه بوده اند یا نه 

افزود: همه مسئوالن و افراد در صحنه بودند.
قالیباف همچنین در ادامه با اشاره به صحبت یکی از 
نمایندگان مبنی بر اینکه اگر بحران بشود به قالیباف می 
گوییم بیاید ولی االن می گویند چه کاری بلد هستید 
خاطرنشان کرد: تخصص های بنده در بحث مدیریت 
بحران به اوایل دهه 7۰ بر می گردد دوره پدافند و بحران 
را در سال های 71 و 72 در دانشگاهها در مقطع دکتری 

تدریس کرده ام .
شهردار تهران افزود: قبل از سال ۵7 در سن 17 سالگی 
در زلزله طبس حضور پیدا کرده ام در زلزله رودبار جزو 
اولین گروهی بودیم که به محل حادثه رسیدیم و در زلزله 
بم نیز قبل از طلوع خورشید زمانی که من فرمانده ناجا 
بودم در بم حضور داشتیم این موضوع یعنی در سه زلزله 

بزرگ کشور حضور داشتم.
قالیباف گفت: در بودجه 96 نه پیوست ارائه داده ام که 
پیشرفت بندهای برنامه پنج ساله بوده است که 7۰ درصد 
برنامه انجام شده است. وی با اشاره به ارائه اطلس مربوط 
به آتش نشانی گفت: دو ماه قبل اطلس آتش نشانی ارائه 
شده است و اطلس زلزله شهرداری تهران نیز با بهترین 

متخصصان جهانی ترسیم شده است.
شهردار تهران اقدامات مدیریت بحران تهران را در کل 
کشور بی نظیر دانست و افزود: در مورد تجهیزات نیز 
هرگز ادعا نداریم که تجهیزات مان کامل است اگر این 
حادثه در سه ساختمان اتفاق می افتاد نمی توانستیم آن 

را مدیریت کنیم.
قالیباف گفت: ولی آیا آتش ساختمان های بلندمرتبه در 

دیگر جاهای دنیا را با  نردبان خاموش می کنند ؟
وی با انتقاد از 8۰۰ برج باالی 12 طبقه در پردیس گفت: 
در پردیس نه آتش نشانی و نه بیمارستان ، نه معبر برای 
عبور وجود دارد در زمان بحران مدیریت این شهر با چه 
کسی است؟ شهردار تهران با اشاره به انتقادی که درباره 
بودجه دوهزار میلیاردی برای دوربین های شهری در شورا 
شد گفت: می گویید چرا بودجه را به دوربین می دهید 
ولی در آتش نشانی بودجه را نمی گذارید یادمان نرود 
در زمینه آلودگی هوا تلفات ما بیشتر از پالسکو است ما 

دوربین می گذاریم که آلودگی هوا را پیگیری کنیم.
قالیباف با اشاره به صحبت یکی از نمایندگان مبنی بر 
اینکه شما آدم مغروری هستید؟ گفت: من این ادعا را 
ندارم که در هر کاری بهترین هستم ولی در کشور می 

بینم و کار خود را قضاوت می کنم.
وی با خطاب قراردادن یکی از اعضای شورای شهر گفت: 
در دولت شما هواپیمایی با صد مسافر در اصفهان خارج از 
باند نشست زمان نشستن این هواپیما 8:٤۰ شب بود که 
تا 6:۳۰ صبح روز بعد مدیریت بحران دولت شما نتوانست 
آن را پیدا کند. شهردار تهران با اشاره به حادثه انفجار 
قطار نیشابور در سال 82 و همچنین حادثه آتش سوزی 
دو اتوبوس مسافربری در جاده قم افزود: این اتفاقات رخ 

داد چون مدیریت نشد .
قالیباف ادامه داد: ما ادعایی نداریم حرف ما روشن است 
همانطور که امام خمینی)ره( فرمودند به من رهبر نگویید 
من خدمتگزار ملت هستم. وی افزود: مسئوالن نوکر مردم 

هستند و من از نوکر مردم هم پایین تر هستم.
اینکه موضوع ماده 1۰۰ تخلف  بیان  با  شهردار تهران 
ساختمانی است نه ایمنی، گفت: بعضاً دوستان می گویند 
چطور شهرداری در ماده 1۰۰ اقدام می کند؟ موضوع 
ماده 1۰۰ تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ آن را 

هم شهرداری تصمیم نمی گیرد بلکه حکم قضایی دارد. 
افزود:  تهران  با حضور در جلسه شورای شهر  قالیباف 
کمیسیون ماده 1۰۰ بر اساس قانون یک قاضی، عضو 
شورای شهر و نماینده وزارت کشور است که حکم صادر 
می کنند. اگر شهرداری مغازه ای را به خاطر ماده 1۰۰ 
پلمپ می کند، تخلف ساختمانی است اما در افکار عمومی 
مطرح می شود شهرداری جایی که می خواهد پول بگیرد، 
می بندد و جایی که در آن پول ندارد و برای ایمنی است 

نمی بندد که این کم لطفی است.
وی ادامه داد: این سؤال مطرح می شود امروز مردم این 
قانون نقص  آیا واقعاً  شهر و شهروندان چه کار کنند، 
دارد؟ ساختمانی مثل پالسکو درست می شود و این اتفاق 
می افتد. اگر وظیفه شهرداری این نیست که این ساختمان 
را اصالح کند، پله فرار نصب کند و همه 6۰۰ واحد را 
تخلیه کند؛ آیا قانونی هم وجود ندارد و مردم باید در آتش 
بسوزند؟ یا اینکه قانون در سال های بعد موارد دیگری 
افزود: در ماده 96  را وضع کرده است؟ شهردار تهران 
قانون سال 1۳69، نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان 
آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون، اداره 
کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود. 
وظیفه این اداره کل بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت 
نشانی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد 
های الزم برای اصالح میزان ها و دستورالعمل های مربوطه 

متناسب با پیشرفت های تکنولوژی است.
وی ادامه داد: در شهر تهران برخالف همه شهرها به طور 
استثنایی مدیر بحران، طبق قانون شهردار تهران است اما 
در کل کشور خود مدیریت بحران دچار بحران است و 
در چنین جا و موضوعی از مردم باید عذرخواهی کنیم و 
حاللیت بطلبیم و به دلیل اینکه این ناکارآمدی حل نشود 
بعید نیست دوباره حادثه ای همچون پالسکو تکرار شود.

ریاست  دفتر  رییس 
هیات  عضو  و  جمهوری 
و  نوآوری  صندوق  امنای 
شکوفایی گفت: در اقتصاد 
بر  قطعی  تاکید  کشور 
است  بنیان  دانش  اقتصاد 
و قطعا در خصوص اقتصاد 
دانش بنیان، دولت یک نگاه 

پیشران را دنبال می کند.
محمد نهاوندیان  در مراسم 
رونمایی از ٤۵ طرح خاتمه 
یافته به لحاظ فنی با کمک 

صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: تاکید قطعی بر اقتصاد دانش بنیان به این 
معنی نیست که به زیرساخت ها توجه نکنیم، بلکه مهم این است که در دولت 

و مدیریت کشور موتور پیشرفت را کجا دنبال می کنیم.
وی بیان کرد: در شرایطی که برخی جاهالنه خود را از مغزهای خالق و ایده 
های رو به جلوی متخصصان محروم می کنند، ما در ایران آغوش می گشاییم 
و باید شرایط را مساعدت تر با ایده های نو کنیم؛ سیاست دولت در حمایت از 

استارتاپ ها با ارایه انواع تسهیالت در این زمینه است .
نهاوندیان گفت: باید در اقتصاد دانش بنیان هماهنگی بین دستگاه های ذی 
ربط وجود داشته باشد، همچنین الزم است که بین دانشگاه ها و صنعت ،بانک 

ها، نهادهای عمومی و اقتصادی مثل سازمان مالیاتی هماهنگی ایجاد شود.
وی یادآور شد: این امر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
خوبی دنبال می شود، صندوق نیز با گام هایی که در این زمینه برداشته 

است، این روند را ادامه خواهد داد.
به گفته نهاوندیان، نگاه دولت در برنامه ششم نیز همین اولویت را دنبال کرده 
است و با کاهش مقررات زاید، رویکرد محیط کسب و کار را در خصوص 

شرکت های دانش بنیان با تسهیالت پنجره واحد دنبال می کند.
وی اظهار کرد: از آغاز دولت یازدهم یکی از نقاط مورد نظر رییس جمهوری 

این بود که در رابطه با شرکت های دانش بنیان باید کار جدی انجام شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری یادآور شد: االن به رغم مشکالتی که دولت در 
خصوص مسایل مالی داشت و با توجه به این که با کاهش قیمت سوخت و 
تحریم ها در سال9٤ مواجه بود، اما روی عزم کمک به شرکت های دانش 

بنیان تردید نکرد.
وی گفت: دولت قانونی را که برای شرکت های دانش بنیان بود، از سال 
92 شروع کرد و در سال 9٤ این کمک ها ادامه داشت؛ براساس آماری 
که وجود دارد، بیش از دو هزار و 7۰۰ طرح ارزیابی شده و هزار و718 

طرح تصویب شده اند.
عضو هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: هیات امنا 
در نظر دارد تعداد طرح های مصوب صندوق بیشتر شود و سرعت کار 

مورد توجه است. 
کنار  در  کاری جدی  واحد در صندوق،  پنجره  ایجاد  افزود:  نهاوندیان 

سرعت بخشیدن به ارایه تسهیالت بوده است .
ارایه  انواع مشوق ها که دولت برای  از  با اشاره به این که بخشی  وی 
به شرکت های دانش بنیان تصویب کرده است، در صندوق و بخشی 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد، ادامه داد: باید 
ارایه مشوقات با صحت انجام شود تا تبدیل به رانت خواری نشود ، باید 

صحت در کنار دقت قرار گیرد.

نهاوندیان: دولت در اقتصاد دانش 
بنیان نگاه پیشران را دنبال می کند

وزیر  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون 
 1٤8 پرداخت  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
هزار   21 به  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 
طرح  محل  از  کشاورزی  و  صنعتی  واحد 

رونق تولید خبر داد.
بـه گـزارش ایرنـا، جعفـر سـرقینی در آئین 
بهره بـرداری از طـرح تولیـد انـواع لوله های 
اسـتیل و زنـگ نـزن و ورق هـای طـرح دار 
مصالـح  شـهرك  در  نـزن  زنـگ  رنگـی  و 
هـدف  بـه  اشـاره  بـا  شبسـتر  سـاختمانی 
گـذاری دولـت بـرای پرداخـت 16۰ هـزار 
میلیـارد ریـال از محـل طـرح رونـق تولیـد 
اظهـار کـرد: بـا ادامـه ایـن رونـد بـه ایـن 

هـدف گـذاری مـی رسـیم.
وزیر  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون 
کرد:  یادآوری  تجارت  و  معدن  صنعت، 
واحدهای  برای  تسهیالت  این  از  سوم  دو 
صنعتی و یک سوم نیز در بخش کشاورزی 

پرداخت شده است.
سرقینی با بیان اینکه نیمی از این واحدها 
مربوط به بخش کشاورزی بوده است، ادامه 
داد: میزان وام پرداختی در بخش کشاورزی 
و  بوده  کمتر  صنعتی  واحدهای  به  نسبت 
صنعتی  واحدهای  به  تسهیالت  این  عمده 

پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به روند صادرات 
در  گفت:  خارج  به  غیرنفتی  محصوالت 
صادرات  دالر  میلیارد   ۳۵ امسال  ماهه   1۰
میزان  این  با  که  شده  صادر  غیرنفتی 
صادرات تراز تجاری کشور منهای صادرات 

نفت مثبت است.
میزان  این  صدور  با  کرد:  اضافه  سرقینی 
 ۳۰۰ تا   2۰۰ حدود  غیرنفتی  محصوالت 
صادرات  نفع  به  تجاری  مازاد  دالر  میلیون 

رقم خورده است.
هاشمی  ا...  آیت  نقش  به  اشاره  با  وی 
رفسنجانی در ایجاد و توسعه صنایع مادر به 
ویژه فوالد، مس، سیمان و پتروشیمی گفت: 
و  ایفا  نقش  زمینه  این  در  به خوبی  ایشان 

مدیریت کرده بود.
سرقینی با بیان اینکه تبریز به عنوان شهر 
واحدهای  افزود:  است،  معروف  ها  اولین 
کوچک و بزرگ این شهرستان در نوع خود 

اولین در کشور هستند.
é  دولت در مسیر توسعه صنعتی گام

برمی دارد 
شورای  مجلس  در  شبستر  مردم  نماینده 
اسالمی نیز در این آئین گفت: دولت تدبیر 
و  موجود  های  محدودیت  وجود  با  امید  و 
توسعه  به  منجر  فرجام  به  برجام  تبدیل 
واحدهای صنعتی و حرکت در مسیر رونق 

شد.
›اقتصاد  سال  در  افزود:  آقاپور  معصومه 
مقاومتی و اقدام و عمل‹ با همت و سخت 
تولیدی  و  کوشی فعاالن واحدهای صنعتی 
موفقیت های چشمگیری نصیب کشور شده 

است.
وی اظهار کرد: با توافق هیات مدیره شهرك 
صنعت  وزیر  معاون  و  ساختمانی  مصالح 
معدن و تجارت، نام این شهرك به شهرك 
تغییر  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  صنعتی 

می یابد.
استیل  های  لوله  انواع  تولید  واحد صنعتی 
رنگی  و  دار  طرح  های  ورق  و  نزن  زنگ  و 
زنگ نزن با ظرفیت 87 هزار تن و سرمایه 
گذاری 1۵۰ میلیارد ریال در شهرك مصالح 
ساختمانی شبستر به بهره برداری رسید و 

زمینه اشتغال ٤۰ نفر در آن فراهم شد.

پرداخت تسهیالت رونق تولید به 21 هزار واحد صنعتی 

دولت در مسیر توسعه صنعتی گام برمی دارد

قالیباف: حتما از مردم عذرخواهی می کنم
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اشتغال؛چالش بزرگ اقتصاد کشور

هر دقیقه 1۴ نفر متقاضی وارد بازار کار می شود

گروه اقتصاد: اشتغال مقوله ای است که در چند سال اخیر به 
یکی از موضوعات مهم جامعه و اقتصاد تبدیل شده و اهمیت حل 
معضل بیکاری و یافتن راهکاری برای خروج از این بحران تا به 
چند  تا  کشور  مسئله  مهم ترین  نیز  اقتصاددانان  که  است  آنجا 

سال آینده را اشتغال می دانند.
آسیب های  که  است  باور  این  بر  رئیس جمهور  اقتصادی  مشاور 
جویای  جوان  جمعیت  باالی  تراکم  از  ناشی  موجود  اجتماعی 
کار در کشور است. مسعود نیلی از اشتغال به عنوان چالش اصلی 
اقتصاد ایران در سال های آینده نام برده و می افزاید:»این مسئله 
به دو دلیل حائز اهمیت است اول اینکه نرخ مشارکت در بازار 
کار تا چند سال آینده بیشتر می شود. دوم اینکه متولدین دهه 
6۰ زمانی که به سن شغل رسیدند، توقع یافتن شغل داشتند 
با  کشور  در  غیرفعال  جمعیت  درنتیجه  نیفتاد  اتفاق  این  اما 
تراکم زیادی مواجه شد لذا امروز با انباشت بیکاری به جامانده از 

سال های قبل روبه رو هستیم.«
تمایل  می گوید  رئیس جمهور  اقتصادی  مشاور  که  آن طور 
نرخ  رفتن  باال  و  افزایش یافته  شغل  یافتن  برای  کارجویان 
امر بی تأثیر نبوده  مشارکت زنان در سال های اخیر نیز در این 
است لذا پیش بینی می شود جمعیت متقاضی ورود به بازار کار 
تا سال های آینده بیشتر شود. بر این اساس دولت باید به سمت 
ایجاد فرصت های شغلی جدید برود و برای آن برنامه ریزی جدی 

داشته باشد.
برابر آمارها در نیمه نخست امسال یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر 
وارد بازار کار شده اند که نشان می دهد تقاضا برای یافتن شغل 
در میان جویندگان کار افزایش پیداکرده است. وزیر کار اخیراً 
اعالم کرده است که هر دقیقه 1٤ نفر به میزان متقاضیان ورود 
ورود  آمار  قبل  مدتی  درحالی که  می شود،  افزوده  کار  بازار  به 
بازار کار را هر دقیقه پنج نفر اعالم کرده بود که خود مهر  به 
تأییدی برافزایش روزافزون متقاضیان کار است. به گفته وی تا 
سال 1۳8٤ ساالنه 8۰ هزار نفر وارد بازار کار می شدند ولی تا 
دانشگاه ها  به  نفر  میلیون  به طور متوسط حدود ۵  سال 1۳91 
بازار  وارد  فعلی  دوره  در  و  تأخیر  با  عده  این  که  راه یافته اند 
حاصل  موجود  بیکاری  از  اعظمی  بخش  درنتیجه  کارشده اند 

انباشت بیکاری از سال های گذشته است.
بخش  در  شغلی  تقاضاهای  درصد   9۰ از  بیش  حاضر  حال  در 
دولتی  سیستم  در  کار  خواهان  فارغ التحصیالن  و  است  دولتی 
هستند درحالی که استخدام در سیستم دولتی به شدت محدود 

است.
کار  بازار  به  ورود  از  قبل  دانشجویان  دارند  تأکید  کارشناسان 
مهارت های  آوردن  به دست  از  و پس  کنند  مهارت آموزی  باید 
الزم برای خود کسب وکاری راه اندازی کنند ولی متأسفانه نظام 
آموزش عالی سال ها با مقوله مهارت بیگانه بوده و الزم است تا 
کنار  در  را  مهارتی  آموزش های  و شیوه ها،  در ساختار  تغییر  با 

آموزش های تئوری به دانشجویان ارائه کند.
بر اساس آمارها ساالنه بین 7۰۰ تا 8۰۰ هزار دانش آموخته و 
 2۰۰ حدود  و  هستند  شغل  متقاضی  دانشگاهی  فارغ التحصیل 
کشور  بیکار  جمعیت  به  نیز  فارغ التحصیالن  از  غیر  نفر  هزار 
افزوده می شود. عالوه بر آن با نیروی بیکار انباشته از سال های 
قبل روبه رو هستیم که به جمعیت متقاضی شغل اضافه شده و 

این امر مقابله با بحران بیکاری را جدی تر کرده است.
از  ناشی  را  حاضر  مشکالت  از  بخشی  کار  حوزه  صاحب نظران 
عدم تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار می دانند و 
می گویند: برخی از فارغ التحصیالن علیرغم داشتن مدارك باالی 
شغل  نمی توانند  و  نیستند  کار  بازار  به  ورود  آماده  دانشگاهی 

موردنیاز خود را پیدا کنند.
 عده ای دیگر نیز باوجود میل شدیدی که برای ورود به بازار کار و 
راه اندازی یک کسب وکار دارند اما شغل های موجود را در شأن و 
منزلت و همسو بادانش و تخصص خود نمی بینند؛ به نظر می رسد 
بازار کار ایران پیش از هر چیز به پایش و آسیب شناسی دقیقی 
نیاز دارد تا بر اساس آن سیاست گذاری مناسبی برای ساماندهی 
کارجویان و فارغ التحصیالن، پیش بینی فرصت های شغلی جدید و 

استفاده از ظرفیت های مغفول مانده اندیشیده شود.

توضیحات سفیر عراق درباره پدیده گرد و غبار

بخش هایی  اشغال  تاثیر  این که  بیان  با  ایران  در  عراق  سفیر 
مهار  مانع جهت  و  محدودیت  ایجاد  در  داعش  توسط  عراق  از 
کانون های گرد و غبار بسیار کم بوده است، گفت: البته حضور 
داعش تاثیرگذار بوده اما این اثر خیلی کم است. از کل اراضی که 
داعش در عراق اشغال کرده، تنها 1۰ درصد آن آزاد نشده است.
راجح صابر عبود الموسوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقوع 
وجود  که  دارد  زیادی  علل  عراق  کشور  در  غبار  و  گرد  پدیده 
اراضی بسیار وسیع و خشک در منطقه تاالب ها مهم ترین علت 

بروز این پدیده در این کشور است.
رودخانه  را  اراضی  این  از  زیادی  بخش  گذشته  در  افزود:  وی 
فرات پوشش می داد که سدسازی کشورهای سوریه و ترکیه بر 
سرچشمه این رودخانه، مانع رسیدن آب  به تاالب ها و هورها 

شد و این امر، خشک شدن تاالب ها را به دنبال داشت.
از  بسیاری  نابودی  موجب  وضعیت  این  داد:  ادامه  عراق  سفیر 
درختان در منطقه هورها و تاالب های عراق شده است. اکنون 
دولت عراق رایزنی هایی با دولت ترکیه انجام داده تا آب به فرات 

برسد و این اراضی پوشش داده شود.
الموسوی تصریح کرد: حدود سه ماه پیش در نشست یونسکو، 
و  گرفت  صورت  ایران  و  عراق  کشورهای  میان  توافق نامه هایی 
موجب شد که هورها و تاالب های عراق در میراث جهانی به ثبت 

برسند و این موضوع یک حادثه مهم تاریخی بود.
وی عنوان کرد: به منظور مهار اراضی خشک، دولت عراق اقدام به 
اعطای تسهیالت به کشاورزان جهت کاشت گیاهان و درختان کرده 
است، همچنین عراق در حال پوشش بخشی از اراضی کانون های گرد 

و غبار از طریق عملیات مالچ پاشی است تا این اراضی مهار شوند.
عراق  و  ایران  در  غبار  و  گرد  پدیده  منشا  گفت:  عراق  سفیر 
تنها در عراق قرار ندارد بلکه این پدیده در کشور عربستان نیز 
منشا دارد؛ بنابراین مقابله با پدیده گرد و غبار نیاز به همکاری 
سایر  کویت  عربستان،  ایران،  عراق،  کشورهای  بین  منطقه ای 

کشورهای درگیر این پدیده دارد.
عراق  از  بخش هایی  اشغال  آیا  این که  به  پاسخ  در  الموسوی 
توسط داعش برای این کشور جهت مهار کانون های گرد و غبار 
محدودیت و مانع ایجاد کرده است، تاثیر آن را بسیار کم عنوان 
کرد و افزود: البته حضور داعش تاثیرگذار بوده اما این اثر خیلی 
کم است. از کل اراضی که داعش در عراق اشغال کرده، تنها 1۰ 

درصد آن آزاد نشده است.

اعالم ایرادات و ابهامات الیحه 
برنامه ششم تا سه شنبه 

گفت  نگهبان  شورای  حقوقدان  عضو  یک 
برنامه  بررسی الیحه  نتایج  تا سه شنبه  که 
ششم در شورای نگهبان، به مجلس شورای 

اسالمی اعالم می شود.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  ابراهیمیان  نجات ا... 
برنامه  بررسی الیحه  نتایج  باره آخرین  در 
ششم در شورای نگهبان، گفت: تا سه شنبه 
باید نتایج بررسی های الیحه برنامه ششم 
کنیم.  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس  به  را 
این الیحه ایرادات و ابهامات دارد که تا سه 

شنبه به مجلس اعالم می شود.

از نامزدهای انتخابات 96 وثیقه  
دریافت نمی شود

قرار  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
نیست از نامزدهای انتخابات اردیبهشت 96 
وثیقه دریافت شود اما اگر قانون نظام جامع 
انتخابات به انتخابات اردیبهشت 96 رسید 
کلیه حقوق و تکالیف بر اساس قانون جدید 

خواهد بود.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  امیری  حسینعلی 
در پاسخ به این  پرسش که آیا قرار است 
وثیقه ای   96 سال  انتخابات  نامزدهای  از 
گرفته شود، اظهارکرد: گرفتن  وثیقه یعنی 
و  انتخابات  نامزدهای  برای  تکلیف  تعیین 
با آیین نامه نمی شود حق و تکلیف ایجاد 
کرد و این مسئله به قانون گذاری نیاز دارد.

دولت  در  بحث  همین  تاکنون  افزود:  وی 
چنین  باشد  بنا  اگر  و  است  نشده  مطرح 
باید در قانون پیش بینی  انجام شود  کاری 
شود. البته در نظام جامع انتخابات تکالیفی 
برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده 
کمیسیون  در  اکنون  الیحه  این  که  است 
و هنوز  است  سیاسی دفاعی دولت مطرح 
به مرحله جمع بندی نهایی نرسیده است.

این  گفت:  جمهور  رئیس  پارلمانی  معاون 
کمیسیون  در  شدن  نهایی  از  پس  الیحه 
قرار  دولت  کار  دستور  در  دفاعی  سیاسی 
می گیرد و پس از آن باید به تصویب دولت 

برسد و سپس به مجلس ارسال شود.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط 
فعلی هیچ گونه تکلیفی برای دریافت وثیقه 
انتخابات  انتخاباتی  در قانون  از نامزدهای 
جامع  نظام  قانون  اگر  اما  نداریم،  فعلی 
انتخابات به انتخابات اردیبهشت 96 رسید 
کلیه حقوق و تکالیف بر اساس قانون جدید 
تصویب  به  قانون  این  اگر  اما  بود،  خواهد 
مجلس نرسد، انتخابات 96 بر اساس قانون 
قانون  و در  برگزار می شود  انتخابات  فعلی 
فعلی هم تکلیفی برای نامزدهای انتخابات 

در نظر گرفته نشده است.

۴5 طرح فناورانه رونمایی شد

با حضور معاون علمی وفناوری رییس جمهور 
 ٤۵ از  نوآوری وشکوفایی  رئیس صندوق  و 
تسهیالت  با  که  فنی  خاتمه یافته  طرح 
صندوق نوآوری و شکوفایی به پایان رسیده 

است، رونمایی شد.
برگزاری  با  دیروز  ایسنا  گزارش  به 
مراسمی در مجتمع شکوفایی شرکت های 
ستاری  سورنا  دکتر  حضور  با  دانش بنیان 
و  رییس جمهور  علمی وفناوری  معاون 
نهاوندیان عضو هیات امنای صندوق نوآوری 
از  و شکوفایی و رئیس دفتر رئیس جمهور 
شد.  رونمایی  فنی  خاتمه یافته  طرح   ٤۵
این طرح ها با حمایت و تسهیالت صندوق 
فنی  پایان  مرحله  به  شکوفایی  و  نوآوری 

رسیده اند.
فنی  خاتمه یافته  طرح های  کل  تعداد 
شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  در  موفق 
تعداد،  این  از  که  است  بوده  طرح   ۳۵6
طرح های رونمایی شده در چهارمین دوره 
این مراسم ٤۵ طرح است. این تعداد 12 
این  در  یافته  درصد کل طرح های خاتمه 
صندوق را تشکیل می دهد. ارزش مصوبات 
مربوط به این طرح ها بالغ بر 2۵ میلیارد 
مصوب  ارزش  به  توجه  با  است.  تومان 
رونمایی  طرح های  خاتمه یافته،  طرح های 
شده در این مراسم حدود 19 درصد کل 

آن طرح ها است.

خبرخبر

رییس قوه قضاییه گفت: نظام غرب در صدد نفوذ 
است؛ اینکه در فکر این هستند که انقالب را از 
طریق نفوذ باز بدارند برای ما روشن است، اما 

متاسفانه عده ای باور ندارند.
اولین همایش  در  آملی الریجانی  آیت ا... صادق 
مرکز  در  که  نفوذ  جریان  و  سلطه  نظام  ملی 
ضمن  شد،  برگزار  سیما  و  صدا  همایش های 
گرامیداشت فرا رسیدن ایام دهه فجر و تبریک 
فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، اظهار 
کرد: بحث نفوذ بحث جدی است. برجسته کردن 
این مساله در زمان پراهمیت است. ما باید به 
باوری درباره بحث نفوذ برسیم و آن را در سطوح 
مختلف مطرح کنیم؛ به دلیل اهمیت باالی مساله 

و نتایجی که دارد.
وی بیان کرد: مساله مهم بحث باور این پدیده 
است. تردیدی وجود ندارد که این پدیده ای است 
و نظام غرب در صدد این نفوذ هستند و اینکه در 
فکر این هستند که انقالب را از طریق نفوذ باز 
بدارند برای ما روشن است، اما متاسفانه عده ای 
باور ندارند و مطرح می کنند که آیا واقعیت است 

یا تشکیک.
رییس قوه قضاییه افزود: اولین وظیفه ما این است 
که نفوذ را باور کنیم و طبیعی است که نفوذ 
مجاری مختلف دارد و نفوذ فرهنگی و سیاسی 

و اقتصادی داریم.
وقتی  مومن  انسان  گفت:  قضاییه  قوه  رییس 
به خدا پناه می آورد او را در همه جا ظاهر می 
بیند، آیا این انسان از سلطه و تهدید می ترسد! 
دشمنان از پس ایران بر نیامدند و با شیطنت 
هایی که داشتند و جنگ تحمیلی و تحریم کاری 
از پیش نبردند، البته آزار دادند، ولی کشورمان 
ماند و امروز سربلند و قدرتمندتر از قبل هست 
و قدرت اول منطقه مانده است. یک زمانی می 
گفتند ایران امروز و فردا تمام است، اما امروز می 
گویند که این قدرت را چه کنیم. امروز نخست 
وزیر خبیث انگلیس این طرف و آن طرف می 
رود که برای هالل جمهوری اسالمی فکری کنیم.
وی با طرح این سئوال که چرا نظام سلطه به 
دنبال نفوذ است؟ گفت: جمهوری اسالمی امروز 
تبدیل به قدرت عظیم در منطقه شده و قدرت 
نفوذ،  مساله  در  سلطه  نظام  اما  دارد،  نظامی 
انگیزه مهمتری دارد؛ فقط مساله اش این نیست 
که جمهوری اسالمی قدرت اول منطقه است، 
جمهوری اسالمی یک نظام منسجم و تاثیرگذار 
بوده و نظام فکری دارد و منبعث از نگاه توحیدی 
است. در قانون اساسی کشورمان که میثاق ملی 

کشور است اصل دوم آن این است که نظام بر پایه 
توحید تشکیل شده است. آنها در نظام جمهوری 
اسالمی این آثار را دیده اند؛ لذا با نفود می خواهند 

ما را از بین ببرند.
آملی الریجانی تاکید کرد: باید بحث نفوذ و سلطه 
را جدی بگیریم و برای کل جامعه تبیین کنیم 
که نفوذ واقعیت جدی است و پادزهرش رجوع 

به قرآن است.
را  اجتماعی  های  شبکه  شما  کرد:  اضافه  وی 
ببینید که مومنین ما را گرفتار کرده است. نگاه 
قرآنی بیدار شدن است. شما ببینید که شب و روز 
ذهن ما را بمباران می کنند. کانال های ماهواره ای 
مستهجن سر جای خودش، مجموعه ای از فکرها 
اما   است،  ابزاری  عقالنیت  که  می کند  القا  را 
عقالنیت توحیدی این است که انسان بیدار باش. 
اگر می خواهیم پادزهری برای نفود دشمن داشته 

باشیم رکن اساسی آن نگاه توحیدی است.
نظام  کرد:  خاطرنشان  قضاییه  قوه  رییس 
جمهوری اسالمی که بر نگاه توحیدی بنیان شده 
منشا عمل است و فقط بحث فکر نیست و از این 
می هراسند؛ زیرا نظام جمهوری اسالمی حیات 
و سابقه  دارد  قوی  نظری  بنیان های  و  قرآنی 
تمدنی عظیمی دارد. اساس عمل است و قرآن با 
آن نگاه توحیدی که القا می کند قابلیت و ظرفیت 
تحریک عمومی را دارد؛ زیرا انسان هایی که در 
گرو این نگاه دور هم جمع می شوند بسیار موثر 
هستند. جمهوری اسالمی همان ایمان را قبول 

داشته و به صحنه آورده است.
اسراییل  گوش  کنار  در  ا...  با حزب  افزود:  وی 
چه می کنند و این همه حساسیت به حزب ا... 
وتروریست خواندن فرزندان شیعه بر اساس همان 

هراس است. جمهوری اسالمی حزب ا... را خلق 
نکرد بلکه با تعالیم و آموزه های اسالم شدند 
حزب ا.... در یمن و سوریه و افغانستان هم این 

به وجود آمده است.
آملی الریجانی بیان کرد: یکی از دغدغه های مهم 
نظام سلطه برای نفود، داشتن رقیب در منطقه 
بر  سر  اسالمی  جمهوری  مثل  کشوری  است. 
می آورد و می گوید ما خودمان هستیم. حرف 
هایی می زند و بازگشت به خویشتن را مطرح 
می کند. استقامت امام راحل از کجا آمد و می 
فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند از کجا 
آمد؟ از نگاه توحیدی، آنها می ترسند و خوف 

شان بی جهت نیست.  
به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه در ادامه گفت: 
وقتی کسی می گوید من سکوالریسم را قبول 
دارم کل نظام سیاسی را از دین جدا می داند که 
در این نظام سیاسی نظام اقتصادی وجود دارد. 
اکنون نقادین مدرنیته در مغرب زمین کارهای 
ارزشمندی کردند و ادعاهای تجدد را برجسته 
کردند که یکی از مهمترین آن فردگرایی است.  

وی با بیان اینکه تجدد یا مدرنیته اصولی دارد، 
گفت: بازارهای موبایل و تبلت ها چه داستانی در 
دنیاست و میلیون و میلیاردها تبلت و موبایل یعنی 
ترویج مصرف گرایی و تولید بیشتر. فکر کنیم که 
ما فضای مجازی را برای چه می خواهیم. فضایی 
که ایجاد کردند مهلت نمی دهد که ما فکر کنیم 

و این از عوامل تجدد و مدرنیته است.
با طرح این سئوال که آیا نظام  آملی الریجانی 
اسالمی می تواند کنار بیاید با این فکر که انسان ها 
ارزش های شان را خودشان خلق کنند، گفت: ما 
معتقدیم نظام توحیدی هدف بلند در عالم است 

و همه چیز به سوی او حرکت می کند.
کنار  را  خدا  وقتی  داد:  ادامه  الریجانی  آملی 
گذاشتید نهایتش این می شود و این یکی از 
حرف های تجدد است که گفته می شود و در 
تاریخ مغرب زمین به آن افتخار می کنند. از دوره 
رنسانس انسان محور شد و  خدا رانده شد؛ لذا 
اومانیسم را که انسان شد محور مطرح می کنند؛ 
لذا حواس مان باشد با وصله پینه در تفکرات 

غربی چیزی نمی توانیم تحصیل کنیم.  
وی ادامه داد: مولفه های تفکر غربی از جمله تجدد 
که نحوه ای از حیات را پدید آورده، باید تحلیل 
کنیم. نگاه توحیدی که قرآن آورده نحوه حیات 
است که بسیار خاص است. عقالنیت قرآنی وقتی 
اولی االلباب را مطرح می کند یعنی کسانی که 

یاد حق می کنند این عقالنیت قرآنی است.  
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: نسبت به اصل نفود 
تردیدی وجود ندارد، با این حال عده ای آن را باور 
ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.

وی گفت: مقام معظم رهبری سال ها پیش به 
دادند  تشخیص  را  فرهنگی  شبیخون  درستی 
به  دعوت  را  فکر  عالم  دلسوزان  و  مسئوالن  و 
شناسایی این شبیخون فرهنگی کرده بودند. در 
همان زمان هم عده ای این مساله را توهم می 

دانستند که امروز نیز با این فکر مواجه ایم.
به  داشتن  باور  بر  تاکید  با  قضائیه  قوه  رییس 
نفوذ به عنوان اولین وظیفه، گفت: نفود منافذ و 
جریان های مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و ایدئولوژی دارد. یکی از اهداف مهم 
نفوذ، نظام جمهوری اسالمی است، با این حال 

آنها معطوف به ما نیست و نفوذ انحصاری ندارد.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد: در سطح فرهنگی 
یک جریان روشنفکری را برای عبور از خطوط 
قرمز تبلیغ کردند. در دوره اصالحات، عده ای از 
دولتی ها بسته ای از این حرف ها و جریانات را به 
عنوان هدیه سفر دریافت می کردند و مسئوالن 

باال دستی آنها را تکرار می کردند.
عنوان  به  گرایی  نسبی  ترویج  به  اشاره  با  وی 
یکی از شیوه های نفوذ، گفت: بر اساس اصول 
به  فردی  شد.  نمی  مطرح  سخنان  این  فنی 
عنوان فیلسوف کتابی را با عنوان تردید نوشت 
و با تمسک به فیلسوفان غربی به دنبال ترویج 
سخن  خود و نسبی گرایی بودند. در کشوری که 
وزارت ارشاد باید به دنبال تبلیغ ارزش های اسالم 
باشد، در دوره ای به دنبال ترویج ضدارزش ها بود 
و حتی شخص وزیر هم اعالم کرد که این تبلیع 

ارزش های اسالمی وظیفه حوزه علمیه است.

رییس قوه قضاییه: باید نفوذ را باور کنیم
مقابله با نفوذ و تهاجمات دشمن، جهاد است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: ما 
برای قضاوت درباره رئیس جمهور جدید آمریکا عجله ای 
نداریم و صبر می کنیم تا استراتژی او کامال معلوم شود.
سردار غالمرضا جاللی دیروز در حاشیه اولین همایش 
ملی »نظام سلطه و جریان نفوذ« که با حضور محققان 
و پژوهشگران علمی و دانشگاهی در مرکز همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد، در پاسخ به سوال 

برای  آمریکا  کنگره  جدید  طرح  درباره  خبرنگاری 
استفاده از تمام تجهیزات و تمهیدات علیه جمهوری 
اسالمی و نیز تهدیدات رئیس جمهور آمریکا تاکید 
کرد: برای قضاوت درباره رئیس جمهور جدید آمریکا 
عجله ای نداریم و صبر می کنیم که استراتژی او کامال 

مشخص شود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: تغییری در ماهیت 
آمریکا و وضعیت نظامی آنها ایجاد نشده و در برابر 
همین وضعیت فعلی نظامی آمریکا توانسته ایم قدرت 
بازدارندگی خود را ارتقا دهیم و همین مسیر را هم 
ادامه خواهیم داد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
تصریح کرد: به نظر می رسد آنها به یک عقل منطقی و 

تعادل خواهند رسید.
سردار جاللی اظهار داشت: نظام جمهوری اسالمی با 
اتکا به توان داخلی خود باعث حفظ امنیت کشور در 
منطقه ای ناامن و ناآرام شده است و تهدید مبنا درباره 
کشور ما تهدید ناهمطراز است و اگر ما در شرایط این 

تهدید قرار بگیرد، قطعا توان مقابله با دشمن را داریم.

بسیج  سازمان  رییس 
مستضعفین گفت: سخنان 
ایران سخنانی  علیه  ترامپ 
خام است اما ما نیز راه دفاع 

از خودمان را بلد هستیم.
غیب  غالمحسین  سردار 
حاشیه  در  دیروز  پرور، 
بسیج  فرماندهان  همایش 
و  ها  دانشگاه  کارکنان 
در  عالی  آموزش  مراکز 
اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
رئیس  اخیر  اظهارات  به 
جمهوری آمریکا علیه ایران، 

اظهار کرد: اگر رییس جمهور امریکا غیر از این عمل می کرد جای تعجب 
داشت، مگر آنها قبال غیر از این عمل می کردند؟

وی با بیان اینکه ما راه دفاع از خود را بلد هستیم، افزود: سخنان ترامپ، 
سخنانی خام و در جهت سیاست کلی امریکا است اما مردم ما این دشمنی ها 

را زیاد دیده اند و ما نیز راه دفاع از خودمان را بلد هستیم.

رییس سازمان بسیج: سخنان ترامپ 
علیه ایران خام و نسنجیده است

اد      امه از صفحه1
وی با اشاره به کارت های اعتباری گفت:این اقدام 
خوبی است چراکه بانک های باز االن متقاضی را 
با بانک و کاال وصل می کنند و سرمایه در گردش 

برای تولید کننده تامین می شود .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:بانک ها 
االن یک پولی را از مردم جمع می کنند و درصد 
های مختلف به مردم پول می دهند و پول برای 

بانک 2٤ درصد در می آید .
وی گفت:اگر شما تکلیف دادید به بانک که کمتر 
از این انجام دهد ،یک درصدی هزینه می دهد و 
باید مکانیزم طوری تعریف شود که برای بانک ها 

چیزی باقی بماند .
آقا محمدی افزود:یکی از خالء های ما سرمایه کم 
بانک هاست که ۵۰ هزار میلیارد تومان اعالم شده 

به نسبت کم است و باید دو برابر شود .
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
این  باید  و  هاست  ساختار  در  گفت:گیر ها 

ساختارها درست شود .
وی در خصوص عدم رضایت مردم از وضعیت 
اقتصادی جامعه افزود:مردم چند گروه هستند 
در این زمینه ،اول سرمایه داران خرد هستند 
که با مقدار مختصری از سرمایه کارهایشان را 

انجام می دهند .
آقا محمدی ادامه داد:یکسری کارمند مجموعه ها 
هستند که 2۳ درصد دستمزد بگیر دولت و ۳9 

درصد دستمزد بگیر بخش خصوصی اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
۳۰ درصد در فعالیت های خرد هستند و تنها 6.۵ 
درصد کارفرما داریم واین 6.۵ درصد کفاف کار 

کشور را نمی دهد .
وی گفت:ما صادر کننده بزرگی که تضمین دهد 

هر روز ،به موقع و به مدت ۵ سال جنس را در 
فروشگاه روسیه تحویل دهد نداشتیم .

آقا محمدی افزود:وقتی این ظرفیت را نداریم یا 
باید خردها را جمع کنیم دور هم و یک بزرگ 

درست کنیم و یا اینکه بزرگ درست کنیم .
کوچک  ابتدا  دنیا  جای  همه  داد:در  ادامه  وی 
با یک کار  بعد بزرگ و  بعد متوسط و  هستند 
جمعی به این مرحله میرسند ساختاری که ما 

هنوز نداریم .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
تعاونی شدن 2۵ درصد اقتصاد بر اساس سیاست 
اصل ٤٤ افزود: می توانیم با گره زدن تعاونی های 

کوچک تعاونی بزرگ درست کرد .
وی گفت:این بزرگ هایی که بدهی معوق دارند 
آنهایی هستند که بزرگ درست شدند و معیوب 

هستند .
آقا محمدی افزود:اصالحات ساختاری این هاست و 
نهادی نداریم که خود را مسئول بداند همه مسئول 

پروژه اند .
وی با اشاره به صدا وسیما و مسئولیتش در سازمان 

گفت:صدا وسیما همه چیز را خراب کرده است 
وی تصریح کرد:تا وقتی پروژه وزیر محور است و 
یک مقام باال برای بریدن ربان می آید به جایی 
مسئول  مقاومتی  اقتصاد  اساس  بر  نمیرسیم. 
گفتمان صدا وسیما است اما همانطور که در زمان 
دفاع مقدس شما از هر شهید و یا خانواده اش 
یک سوژه درست می شود چنین چیزی در اقتصاد 

وجود ندارد .
وی با اشاره به نرخ رشد 8 درصد به عنوان اهداف 
اصلی اقتصاد مقاومتی گفت:8 درصد یعنی اینکه 
در آمد هر نفر بعد از 8 سال دوبرابر شود آیا االن 

اینجوری است ؟
آقا محمدی افزود:باید ادبیات عوض شود و باید 
با هم  باید  تغییر دهیم که همه  را  ذهن مردم 
حرکت کنند و بدانند که اگر در توسعه کشور 

نقش نداشته باشند کشور عقب می ماند .

تاکید  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
کرد:دولت باید به سمت کار افرینی حرکت کند 
که کفایت نمی کند به این معنا که مهمتر درك 

نیروی انسانی است .
تحصیل  االن  کار  جویای  گفت:نیروی  وی 
و  دانند  می  را  مختلف  مسائل  و  کرده اند 
کاری  مهمترین  کار  برای  ها  هسته  تشکیل 

است که باید شکل گیرد .
آقا محمدی افزود:در اصل ٤٤ مسائلی است که 
گفته شده دولت حق ندارد در آن ورود کند و این 
یعنی حق بخش خصوصی و اگر دولت برود شروع 
کند تا حاال دیده نشده که بخش خصوصی برود از 

دولت به دیوان عدالت شکایت کند .
و  ها  نیروگاه  در  مشابه  مواردی  اشاره  با  وی 
هواپیمایی گفت:تا این فرهنگ درست نشود کاری 

پیش نمی رود .
تصریح  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
با  و  کنند  درست  منشوری  حقوقدانان  کرد:اگر 
بخش خصوصی همکار شوند می توانند حق را 

بگیرند .
وی گفت: برای اینکه حقت را نبرند باید مجهز 

حرکت کنید .
آقا محمدی تاکید کرد:یک حقوقی برای مردم 
تعریف شده که خودشان باید آن را دنبال کنند 

و بدون حضور مردم کار دولت کفایت نمی کند .
وی بااشاره به اقدامات رئیس جمهور در پروژه های 
اخیر افزود:این اقدامات نشان می دهد در واگذاری 

امور به مردم اهتمام جدی وجود دارد .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:ما باید 
فرصت های کار را درنظر بگیریم و آنها را خلق 
کنیم و افق خوب در اضافه کردن فعالیت های 

کشور با استفاده از مردم است .

اقتصاد مقاومتی با بسیج مردمی شکل می گیرد

سردار جاللی: 

عجله ای برای قضاوت درباره ترامپ نداریم
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اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 8۵8  و رای شماره 7۳۳٤مورخه 
1۳9۵/۰6/۰8 به تقاضای علی حسین شرفی فرزند پاپی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 171 متر مربع مجزی شده از پالك  2۵ فرعی از ٤-۵  اصلی 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  ٤شهرستان  بخش  در  واقع  باقیمانده  
)رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤٤67
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ٤1۵/9۵و رای شماره 1۰6۰9 
مورخه 9۵/8/22 به تقاضای فریده حسنوند فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 1۵2/۳1 متر مربع مجزی شده از پالك  1فرعی از ۵اصلی واقع 
در بخش ٤شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید محمد 
تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  جمالی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤٤71
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳9۵/11/18  
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

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

و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۳۰۰۰/91و رای شماره 
182۰9مورخه 9۳/1۰/16 به تقاضای علی زمانی نصرتی فرزند علی اکبر نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 12٤/1۵ متر مربع مجزی شده از پالك 
2اصلی باقیمانده واقع در بخش ٤ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای محمد رشنو رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده ۳ 
به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤٤69
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۵/11/۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 621و رای شماره 1۰219مورخه 1۳9۵/8/1۰ به 
تقاضای رقیه کر فرزند صید جعفر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 21۳/76 
متر مربع مجزی شده از پالك ۰ فرعی از 2 اصلی واقع در بخش  چهار شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( امید علی دلفان رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤٤7۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره   رای  1-پرونده کالسه91/۵۵1٤  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  امالك شهرستان 
به  نسبت  حاجیمراد  فرزند  کشوری  شامراد  تقاضای  11۰٤2مورخه9۵/9/۳ 
پالك   از  شده  مجزی  مربع  متر    11۵/22 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ 
٤2 اصلی واقع در بخش دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی(دلدار داودی  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤٤86
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه8۵7و رای شماره  1۰۰۵7۵٤ مورخه 1۳9۵/۰۵/۰7 به تقاضای لیال 
اسکینی  فرزندعلی حسن نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ٤۰/1۰6  
متر مربع مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۵اصلی واقع در بخش ٤شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای جعفر مظفری رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤٤66
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵/11/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
رای شماره  بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۳٤6/9۵و  آباد  امالك شهرستان خرم 
1۰1۵۰مورخه 9۵/8/9 به تقاضای آیسان نوری فرزند طاهر نسبت به ششدانگ  
یکباب عمارت به مساحت 1۳٤/6۰ متر مربع مجزی شده از پالك  6۰2فرعی از  
2۰86اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( فرشاد رحمتی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. ٤1٤۵29 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه ٤68۵و رای شماره 1126۳  مورخه 1۳9۵/9/9 به تقاضای آقای  بهرام 
یاوری نسب فرزند مس خالی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۰۰متر 
مربع مجزی شده از پالك 2۳فرعی از 2۰91 اصلی باقیمانده واقع در بخش 1شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین والیزاده رسیدگی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف ٤1٤٤68
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

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

عادی  نامه  قول  به  رسیدگی  درخواست  حسین    فرزند  بهرامی   میرزا  آقای 
بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی  16۰و1۵9   پالك  از  را  خود 
1۳کرمانشاه معروف به خوگالن که از آقای عزیز محمدی  خریداری درخواست 
به  و  تشکیل     176   –    9٤ کالسه  تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند 
رأی   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت 
صدور  به  حکم   1۳9۵  /  1۰   /2۳ مورخ   شماره1۳9۵6۰۳16۰۰7۰۰16٤1  
سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 96/۵2   متر مربع به نام آقای میرزا 
احمدغفوری  آقایان  مزبور  پالك  اولیه  مالکین  نام  و  است  نموده  بهرامی  صادر 
وسعید امینی  می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی می شود 
تا چنان چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
نمود  بهرامی صادر خواهد  میرزا  آقای  نام  به  تقاضا  مورد  مالکیت  مقررات سند 

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

تاریخ انتشار اول  18   /  11  /  1۳9۵  تاریخ انتشار دوم  ۳  /  12  /  1۳9۵

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

آقای عبداله قیطولی  فرزند محمد  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالك266۵ فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین 
مالکیت  و درخواست سند  آقای محمود صدیقی خریداری  از  که  اخوان صدیقی 
نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۵  -  1٤۰ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳16۰۰7۰۰162٤   
به  باب ساختمان  مالکیت یک  به صدور سند  / 1۳9۵  حکم   1۰  / مورخ 22  
مساحت 1۵۰  متر مربع به نام آقای عبداله قیطولی صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالك مزبور آقایان محمدصالح و محمود ومحمد وعبداله صدیقی  می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای عبداله قیطولی  صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  18  /  11   /  1۳9۵
تاریخ انتشار دوم  ۳  /  12  /  1۳9۵

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

آقای انور قادری  فرزند احمد درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالك  1٤2فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف تاکه 
توت که از آقای فرامرز رحمانی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده  پرونده 
الذکر  قانون فوق  به هیئت موضوع  –  1۵8  تشکیل و  نیز تحت کالسه  9٤  
از رسیدگی طبق رأی شماره 1۳9۵6۰۳16۰۰7۰۰16۳6  و هیئت پس  ارجاع 
مورخ 22 / 1۰ / 9۵ حکم به صدور سند مالکیت سه دانگ مشاع یکباب خانه 
به مساحت 1۵ / 1۰۳ متر مربع به نام آقای انور قادری  صادر نموده است و نام 
دو  در  مراتب  لذا  عنایتی می باشد  علی  وراث   آقایان  مزبور  اولیه پالك  مالکین 
نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
باید ظرف  مقرض  گردد،  ارسال  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره  این  به  کتباً  را 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
بدیهی  دهد.  تحویل  محل  اداره   به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  نمود صدور سند  قادری صادر خواهد  انور  آقای  نام  به 

متضرر به دادگاه نیست 
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول 18 /  11  / 1۳9۵  تاریخ انتشار دوم  ۳ /   12 / 1۳9۵

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

آقای ابراهیم محمودزاده  فرزند محمد  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالك1٤7  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به چاله 
گوره که از آقای عبدالعزیز میراحمدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه  92 -  21۳ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳16۰۰7۰۰1629 مورخ 
22 / 1۰ / 1۳9۵  ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۳2 / 1۰2  
متر مربع به نام آقای ابراهیم محمود زاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالك 
مزبور آقایان وراث حاج احمد میراحمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای ابراهیم محمود زاده صادر 

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

تاریخ انتشار اول 18 /  11 /   1۳9۵   تاریخ انتشار دوم ۳  /  12  /  1۳9۵  

برگ اجراییه )10/415/95(
مشخصات محکوم له: 1- سید فیاض موسوی فر فرزند: سید اکبر شغل: کارگر با 
وکالت راضیه فالح خورشیدی فرزند: رجبعلی نشانی: بابل- فلکه قاضی کتی ایران 

خودرو موسوی
مشخصات محکوم علیه:

خضرا... محسنی بندپی فرزند: موسی شغل :آزاد به نشانی:مجهول المکان
 بموجب رای شماره 62۳ تاریخ ۵/6/ 9۵ شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و نیز مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال بابت  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

حصروراثت
آقای عزیز بابائی نسب دارای شناسنامه شماره ۵9697۰۵۵61 به شرح دادخواست به 
کالسه 2/٤28/9۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان بهمن بابائی نسب به شناسنامه ۵9698887۰2   در تاریخ 9۵/1۰/28  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحومه منحصر است به:
1-آروین بابائی نسب  شماره ملی  ۵96۰1۵۵176    متولد  1۳9۳/1/1     نسبت   

پسرمتوفی
2-چنور رمضانی  شماره ملی  ۵9۵۰۰2۳8۳8     متولد   1۳72/1/2   نسبت  همسر 

متوفی
۳-عزیز بابائی نسب  شماره ملی ۵9697۰۵۵61   متولد   1۳۳۰/7/1   نسبت  پدر متوفی

٤-سله بارانی  شماره ملی ۵9۵9۵92۵92   متولد   1۳۳۰/8/۵   نسبت  مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینمایند تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف روانسر- خرمی

آگهی فقدان
 مدرك تحصیلی نوبت دوم 

زاده  عباس  رضا  محمد  آقای  کاردانی  دوره  تحصیالت  پایان  دانشنامه  مفقودی 
گودرزی فرزند مشهدی آقا دارای شناسنامه شماره 279 صادره از بابل با شماره 
تایید سازمان مرکزی 1٤8۵29۵۰۰۰96دوره تحیصالت کاردانی در رشته کاردان 
فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان در واحد دانشگاهی جویبار مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده کالسه 9٤۰۰۳1 اجرایی شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مطابق دادنامه 
شماره 9۳۰997198٤2۰۰۵6۳ مورخه 9۳/11/29 صادره از شعبه دوم دادگاه محکوم 
علیه رضا دقیق اکبری محکوم به پرداخت مبلغ 1/۰۰9/7٤٤/۳7۵ ریال در حق محکوم 
له مجتبی حیدرزاده با وکالت )فرشته کاظمی لمراسکی و مبلغ ٤۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم 
عشر دولتی محکوم گردیده است با معرفی مال از طریق محکوم له 1- یک قطعه زمین 
واقع در روستای بزمین آباد خیابان شهید امیری جلوتر از ناوائی داخل کوچه بن بست به 
مالکیت خانم معصومه بلند قامت محلی به شماره 19۳ فرعی از 19 اصلی و شماره ثبت 
1127٤ از صفحه ۳۰7 از دفتر 18 مکرر در بخش 9 حوزه ثبتی میاندرود به مساحت 
1۳٤/۳۰ متر مربع و مساحت اعیانی آن 9۰ متر مربع می باشد حدود اربعه شماال بطول 
1۳/1۰ متر شرقا 12/8۵ متر جنوبا 11/٤۰ متر متصرفی مجاور غربا 11/8۰ متر در ملک 
یک باب اعیانی قریم ساخت با زیر بنای حدود 9۰ متر مربع وجود دارد که در زمان بازدید 
جز یک اتاق بزرگ که برای زندگی می باشد مابقی بنا در حال تعمیرات کلی می باشد 
حیاط فاقد محوطه سازی و کل محوطه با دیوارهایی از جنس بلوك محصور می باشد بنا 
دارای خدمات شهری از جمله آب برق و گاز و تلفن می باشد ارزش ملک با ملحقات آن 
برابر ٤2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد 2- یک قطعه زمین در روستای بزمین آباد به آدرس 
فوق الذکر به مالکیت آقای مهدی بلند قامت محلی به شماره 192 فرعی از 19- اصلی و 
شماره ثبت 11127۳از صفحه از دفتر 18مکرر ۳۰٤ در بخش 9 حوزه ثبتی میاندرود به 
مساحت 2۵۵/٤۰ متر مربع که مساحت اعیانی آن برابر 1۳۰ متر مربع می باشد و حدود 
اربعه آن شماال بطول 1۳/۵۵ متر متصل به خیابان شهید امیری شرقا ٤6/۵۰ متر متصل 
به قطعه یکصد و هشتاد و دو جنوبا بطول 12/۳9 متر متصل به قطعه یکصد و هشتاد 
غربا بطول 16/1۰ متر متصل به کوچه یک باب اعیانی قدیم 1۳۰ متر اتاق بزرگ که برای 
زندگی می باشد مابقی بنا در حال تعمیرات حیاط آن فاقد محوطه سازی و کل محوطه با 
دیوارهای آجر گری محصور می باشد کل بنا دارای خدمات شهری از جمله آب و برق و 
گاز و تلفن می باشد ارزش ملک با ملحقات آن برابر 68۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده 
است جمعا دو قطعه زمین فوق به میزان 1/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده است 
و از طریق مزایده در مورخ 9۵/12/2۳ روز دوشنبه از ساعت 1۰ الی 11 صبح بفروش 
میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر 
شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع 
و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس 
ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید 
بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده 

تابع تشریفات قانونی خواهد بود م. الف ۳18 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود – عسکری دانش 

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

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

فاقد سند رسمي
هیات   1۳9۵/1۰/11 مورخه    1۳9۵6۰۳۳1۰11۰۰۳99۰ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقاي عظیم لطفی بشناسنامه شماره ٤ صادره از اشترنیان فرزند رحیم 
در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در 
به مساحت 67۵ مترمربع قطعه ۳88 تفکیکی تحت پالك 22۵۳۰ فرعی  آن 
آقای  از  با خریداری  البرز  از 1٤67 اصلي واقع در  از پالك شماره 6۳7 فرعي 
حسین اینانلو و با مالکیت مالک اولیه آقای احمد اسالمی فخر تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۰1٤7 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۰2 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/11/18

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

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

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

فاقد سند رسمي
هیات   1۳9۵/۰9/29 مورخه    1۳9۵6۰۳۳1۰11۰۰۳8۵۳ شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضی آقاي فیروز علی دانش پرور آهق بشناسنامه شماره ٤ صادره 
از مراغه فرزند محمد حسین در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي 
احداثي در آن به مساحت 72/٤۳ مترمربع مفروز از پالك شماره 1767 فرعي 
از 17۰ اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای صفر جعفری و با مالکیت مالک 
اولیه آقای پرویز ترابی احدی از وراث مرحوم بنده علی ترابی تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۰2۰۰ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۰2  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/11/18

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

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

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

فاقد سند رسمي
هیات   1۳9۵/1۰/11 مورخه    1۳9۵6۰۳۳1۰11۰۰۳989 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
تهران  از  صادره   86 شماره  بشناسنامه  پنجی  داود  آقای  متقاضی  بالمعارض 
با  از ششدانگ یک قطعه زمین  از سه دانگ مشاع  فرزند عشقعلی در قسمتی 
بناي احداثي در آن به مساحت 67۵ مترمربع قطعه ۳88 تفکیکی تحت پالك 
22۵۳۰ فرعی از پالك شماره 6۳7 فرعي از 1٤6 اصلي واقع در البرز با خریداری 
از آقای مراد حاجی اسفندیاری و مالکیت مالک اولیه آقای احمد اسالمی فخر 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۰1٤۵ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۰2  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/11/18
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمي
هیات   1۳9۵/۰9/۳۰ مورخه    1۳9۵6۰۳۳1۰11۰۰۳87۰ شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضی آقاي صادق ولی زاده بشناسنامه شماره ۳۵ صادره از ساوه 
فرزند براتعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به 
مساحت 19۰ مترمربع از پالك شماره ۳76 فرعي از 1٤۳ اصلي واقع در البرز 
تایید  میباشد  اولیه  مالک  خود  که  روستا  مدیر  اسماعیل  آقای  از  خریداری  با 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۰171 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۰2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/11/18
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

نظر به اینکه پست بانک با وکالت حسین کارمند دادخواستی به خواسته مطالبه 
بطرفیت خانم  زهرا فرجی رحمت ا... امین پور تقدیم که به شعبه ٤ شورای حل 
اختالف ایالم ارجاع و به کالسه 6۳8/9۵/٤/ح ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 
9۵/12/18 ساعت ٤ بعد ازظهر تعیین وقت رسیدگی گردیده و به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده درخواست خواهان با دستور شورا  به  تجویز ماده 7۳ قانون 
آئین دادرسی  در امورمدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی در دفتر شورا حاضر و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود در غیر این صورت 

شورا برابر مقررات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مسئول دفترشعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ایالم

ابالغ اجرائیه
 به محکوم علیه 

شماره  دادنامه  بموجب  که  فاضل  سید  فرزند  نوری  صیاد  سیدرضا  آقای 
9۵۰9972929۳۰۰۳۰۵  درپرونده کالسه 9۵۰1۳7 محکوم است به پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ 1۳8/7۵۰/۰۰۰  خواسته.  اصل  بابت  ریال   ٤/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دادرسی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک ) 1۳9۰/۳/18 ( لغایت 
زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له شرکت ایران 
خودرو دیزل ؛ همچنین پرداخت پنج درصد محکوم به بابت نیم عشر دولتی ؛ لذا بدینوسیله 
به نامبرده ابالغ می گردد ظرف 1۰ روز جهت اجرای مفاد اجرائیه دراین دادگاه حاضر شود 

درغیر اینصورت وفق مقررات اقدام قانونی خواهد شد. م/الف 2٤91 
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه بخش
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دادنامه 
بتاریخ 9۵/11/٤ پرونده کالسه 9۵11٤2/116۳ دادنامه 9۵۰997218۰۳۰1787 
شکات : 1- محمد حسین حسینی فرزند ابراهیم 2- بهنام حاجی ده آبادی فرزند 

محمدرضا ۳- محمد حسن حاجی ده آبادی فرزند علیرضا 
متهم : عباس نصیری فرزند سیفعلی بنشانی مجهول المکان 

اتهام : 1- کالهبرداری 2- جعل 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام عباس نصیری مبنی بر جعل امضا محمد حسن و بهنام حاجی 
ده آبادی  در یک فقره چک بشماره 72۳6۵8 عهده بانک ملی و درج مبلغ پنجاه 
میلیون ریال در این چک و خرج نمودن آن به محمد حسین حاج محمد حسینی 
استفاده از سند مجعول و کالهبرداری با عنایت به کیفر خواست اصلی و اصالحی 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ده تهران اظهارات گواهان در برگهای 
11 و 1۳ پرونده نظریه کارشناس رسمی دادگستری در برگ 126 و عدم حضور 
متهم و عدم ارائه هر گونه دفاع علم به وقوع بزه حاصل می شود لذا باستناد بماده 
مجازات  تشدید  قانون  یک  ماده  و   1۳7۵ مصوب  تعزیرات  قسمت  ا  م  ق   ۵۳6
مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری و با این توضیح که بزه های استفاده از 
سند مجعول و کالهبرداری از موارد تعدد معنوی جرایم است نامبرده را بابت جعل 
بابت کالهبرداری بتحمل هفت سال حبس و پرداخت  بتحمل دو سال حبس و 
مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و رد همین مبلغ در حق حاج محمد حسینی 
محکوم می نماید اجرای رای مطابق ماده 1۳٤ ق م ا مصوب 92 خواهد بود چک 
مجعول که پیوست پرونده است پس از دسترسی به متهم و قطعیت نهایی رای 
معدوم شود راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این 
مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران 

مي باشد .
411669/م الف رییس شعبه 1163 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 
بتاریخ 9۵/11/٤ پرونده کالسه 9۵128۳/116۳ دادنامه 9۵۰997218۰۳۰1788 

شاکی : امیر عزیزی مهماندوست علیا فرزند فریدون 
متهم : جاوید محمدی خان قشالقی بنشانی مجهول المکان 

اتهام : تهدید 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام جاوید محمدی خانقشالقی مبنی بر تهدید نسبت به امیر عزیزی 
مهماندوست علیاء با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه ده تهران گزارش مرجع انتظامی و گواهی مامور مربوطه در برگهای 6 و 19 
پرونده پاسخ استعالم بعمل آمده از پلیس راهور برگ 1۵ پرونده و عدم دسترسی 
به متهم و متواری شدن وی علم به وقوع بزه حاصل می شود لذا مستندا بماده 669 
ق م ا قسمت تعزیرات مصوب 1۳7۵ نامبرده را بتحمل یک سال حبس محکوم می 
نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و 
سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
411671/م الف رییس شعبه 1163 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 
بتاریخ 9۵/11/٤ پرونده کالسه 9۵129۵/116۳ دادنامه 9۵۰997218۰۳۰179۰ 

شاکی : شهرام یاری فرزند حسین 
متهم : مهدی قدیمی بنشانی مجهول المکان 

اتهام ها : 1- فحاشی 2- تخریب عمدی پیراهن 
رای دادگاه 

با  اتهام مهدی قدیمی مبنی بر توهین موضوع شکایت شهرام یاری  در خصوص 
عنایت به اظهارات گواه در برگ نهم و گزارش مرجع انتظامی در برگ شانزدهم و 
عدم حضور متهم و عدم ارائه هر گونه دفاع علم به وقوع بزه حاصل می شود لذا 
باستناد ماده 6۰8 ق م ا قسمت تعزیرات مصوب 7۵ مشارالیه را بپرداخت مبلغ 
یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید راجع به 
این مورد  اثباتی کافی در  ادله  اتهام دیگر متهم مبنی بر تخریب عمدی پیراهن 
مشاهده نمی شود لذا باستناد بماده ٤ ق آدك و ماده 12۰ ق م ا مصوب 1۳92 
حکم بر برائت صادر می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان تهران مي باشد .
411670/م الف رییس شعبه 1163 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 91۰99828۳2۰1٤۰7 شعبه ۳1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

دادنامه 9۵۰997۰22۳1۰1172 
تجدیدنظرخواه: سید حسن میردامادی فرزند سید عباس با وکالت عارف رضایی 

فرزند یوسف 
تجدیدنظرخوانده : حسینعلی نجاتی فرزند قاسم 

تجدیدنظر خواسته : نسبت به دادنامه ۳2۵ مورخ 9۳/٤/22 صادره از شعبه 1۰2 
دادگاه عمومی جزایی اسالم شهر 

رای دادگاه 
در خصوص تجدیدنظر خواهی سید حسن میردامادی با وکالت عارف رضایی نسبت 
به دادنامه ۳2۵ مورخ 9۳/٤/22 صادره از شعبه 1۰2 دادگاه عمومی جزایی اسالم 
شهر که بموجب آن تجدیدنظر خوانده از اتهام فروش مال غیر تبرئه شده است 
سه  نجاتی  97/1۰/28 حسینعلی  بتاریخ  اوال  ذیل  بشرح  باشد  می  وارد  اعتراض 
دانگ از ششدانگ یک دستگاه کامیون ولوه mf شش چرم را بمبلغ سیصد میلیون 
ریال به سید حسن میردامادی فروخته است که در برگ 6 پرونده مندرج است 
این  که  است  کرده  واگذار  کاشی  محسن  به  را  مبیع  کل   89/۳/2 بتاریخ  سپس 
موضوع طی استعالم بعمل آمده از طرف این دادگاه و پاسخ واصله از طرف شرکت 
لیزینگ وفق نامه 1978 مورخ 9٤/1۰/۵ تایید شده است ثانیا در طول دادرسی و 
مراحل رسیدگی هیچ زمانی تجدیدنظرخوانده حاضر نشده است از خود دفاع بکند 
از طرف این دادگاه وقت رسیدگی تعیین شد مشارالیه طی نشر آگهی به جلسه 
تجدیدنظر  ثالثا  نکرد  پیدا  زمان رسیدگی حضور  در  لیکن  رسیدگی دعوت شود 
خوانده بعد از واگذاری سه دانگ کامیون  به تجدیدنظر خواه مجاز نبوده شرعا  و 
قانونا ششدانگ آن را به دیگری واگذار بکند انتقال مال غیر محرز است استنادا به 
بند پ ماده ٤۵8 ق آدك رای معارض عنه نقض و مستندا بماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری  و لحاظ ماده یک قانون مجازات 
راجع به  انتقال مال غیر حسینعلی نجاتی باتهام فروش مال غیر بتحمل یک سال 
حبس تعزیری محکوم می گردد لیکن رد مال و تعیین جزای نقدی ممکن نیست 
توجها باینکه مال فروخته شده با سند رسمی  انجام گرفته است نیاز است به طرح 
معلوم  ثمن  میزان  کاشی  محسن  به  نجاتی  آقای  واگذاری  در  و  حقوقی  دعوی  
نیست احتماال ثمن معامله را در قرارداد جدا یا شفاها قبض و اقباض انجام  گرفته 
است تعیین جزای نقدی مقدور نیست رای صادره غیابی است طبق ماده ٤61 ق 

آدك در ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 
411672/م الف    رییس شعبه 31 تجدیدنظر استان تهران 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
موضوع  اول  هیات  مورخ 1۳9۵/8/27  رای شماره 871   برابر  رسمی  فاقد سند 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلدختر  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
بشماره شناسنامه 22۳1  صادره  مراد  فرزند صید  فریدونی  فریبا  متقاضی خانم 
پلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  2۳۵ 
متر مربع پالك 1فرعی از116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7خرم آباد 
به  لذا  نوعلیوند محرز گردیده است  آقای گی احمدی  از مالک رسمی  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۵/11/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18  

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   1۳91 مدل   2۰6 پژو  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   1۵۰B۰۰۰۰122 موتور  شماره  به  و  72-٤26ج۵7  ایران 
از  و  بازگیر مفقود گردیده  اخوان  ابراهیم  نام  به   NAAP٤1FD٤CJ61921۳

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصروراثت
آقای قاسم هالالت نژادنام پدرعبدالزهرابشناسنامه۵٤1صادره ازخرمشهردرخواستی 
پدرمرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
حوزه۵خرمشهردرتاریخ12/19/ از  نژادبشناسنامه16صادره  عبدالزهراهالالت 

هالالت  قاسم  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  خودفوت  اقامتگاه  69دربهبهان 
خرمشهر)فرزندمتوفی(2-هاشم  ازشهرستان  شناسنامه۵٤1صادره  نژادبشماره 
هالالت  ازخرمشهر)فرزندمتوفی(۳-هادی  شناسنامه6صادره  بشماره  نژاد  هالالت 
هالالت  ازامیدیه)فرزندمتوفی(٤-بتول  صادره  شناسنامه1922  نژادبشماره 
هالالت  متوفی(۵-سعیده  ازخرمشهر)فرزند  شناسنامه۵٤2صادره  شماره  نژادبه 
ازخرمشهر)فرزندمتوفی(6-شهنازهالالت  شناسنامه62۵صادره  نژادبشماره 
نژادبشماره شناسنامه9۰۳صادره ازخرمشهر)فرزندمتوفی(7-فهیمه مراونی بشماره 
قانونی  تشریفات  باانجام  ازاهواز)همسرمتوفی(والغیر.اینک  شناسنامه٤صادره 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  تاهرکس  مینماید  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
اعتبار  ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  نامه بجزسری ورسمی که  صادروهروصیت 

ساقط است.      شماره م.الف)9/112٤(
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آغاجاری

اجرائیه
مشخصات محکوم له: محمد رضا شعاری   نام پدر: یداله   به نشانی: تهران- میدان 

مرکزی میوه و تره بار فاز 2 سالن٤d  حجره 11 
مشخصات محکوم علیه:  الیاس قلی زاده نشانی مجهول المکان  

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  محکوم 
 9۵۰99729882۰۰199 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9۵1۰۰929882۰6۳۵٤
اصل  بابت  از  ریال  میلیون  نهصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
تعرفه و  الوکاله وکیل مطابق  به حق  به ماخذ محکوم  خواسته و هزینه دادرسی 
لغایت اجرای کامل دادنامه در  تاریخ مطالبه )6/12/9٤(  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
نیم عشر دولتی در  به پرداخت  نیز محکوم علیه محکوم است  له و  حق محکوم 

حق دولت ./
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1. ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد) ماده ۳٤ قانون اجرای احکام مدنی( 
2.ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳.مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هرنوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
بازداشت می شود )مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9٤( ٤. خود 
داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳٤ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9٤( ۵. انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9٤( 
6. چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود. ) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9٤(  م/الف 2٤8۳
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان – اصفهانی فالحی 

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم

ناصرهاشمی  بطرفیت  دادخواستی  فرزندکریم  زاده  حسن  ا...  قدرت  خواهان 
رادفرزنددولتمراد بخواسته مطالبه وجه دوفقره چک به شماره های9۵1٤۵6بعهده 
جمعا٤62۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  به  صادرات  بانک  و9۵1٤۵1عهده  صادرات  بانک 
شعبه  به  که  تقدیم  حکم  اجرای  تازمان  وتاخیرتادیه  دادرسی  هزینه  بااحتساب 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان باغملک ارجاع وبکالسه1۳1/1/9۵ثبت وبرای 
روزشنبه مورخه9۵/12/21ساعت9صبح تعیین وقت گردیده وچون خوانده مجهول 
المکان اعالم شده،لذابرحسب تقاضای خواهان ودستورشوراومستندابه ماده7۳ازقانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی مصوب1۳79مراتب فوق 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار درج وازخوانده فوق الذکردعوت می شودکه 
ثانی  نسخه  وبادریافت  مراجعه  دفترشورا  مدت1۰روزبه  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ 
دادخواست وضمائم آدرس محل اقامت خودرااعالم درغیراینصورت مفاددادخواست 
وضمائم  مفاددادخواست  درغیراینصورت  خودرااعالم  اقامت  محل  آدرس  وضمائم 
اتخاذخواهدنمودوچنانچه  ابالغ شده تلقی وشوراتصمیم مقتضی  و وقت رسیدگی 
بعدانیازی به درج آگهی باشدفقط یک نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود.     شماره 

م.الف)7/9۵/2٤1(
شورای حل اختالف باغملک

 مفقودی
کارت سبز خودروی سواری پراید مدل 1۳81 صبا جی تی ایکس به رنگ سبز یشمی 
متالیک به شماره موتور ۰۰٤12۵8۳ و شماره شاسی S1٤12281877٤71 به 
نام آقای علی هاشمی دیما جانکشی نام پدر هادی شماره شناسنامه 2۰ و شماره 
ملی 6۳۰9۵9٤۵91 به شماره انتظامی 72 – ۳6٤ ص 2۳ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهم/متهمین

به موجب پرونده کالسه 9۵11۳9 شعبه 1۰٤ کیفری بوشهر آقای1- ستار تقی 
پور فرزند تقی 2- کامبیز تقی پور فرزند ستار ۳- حسین شیرکانی فرزند علی که 
مشخصات بیشتری از ایشان در دسترس نیست به اتهام اعتراض به توقیف بخشی 
از واحد طبقه پنجم شرقی تحت تعقیب می باشد وقت رسیدگی روز 9۵/12/18 
ساعت 11 تعیین گردیده که بعلت مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی 
نامبرده در موعد مقرر در دادگاه جهت  تا  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
رسیدگی و دفاع حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه معنونه غیابأ رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تاریخ انتشار:9۵/11/18
مدیر دفتر شعبه 104 کیفری 2 بوشهر- حاجیانی

مفقودی
 –  ۵88 پالك  شماره  با   – قرمز  رنگ  کویر12۵به  سیکلت  موتور  سبز  برگ   
پور  رضی  یاسر  9۵112۳6بنام  بدنه  موتور26۰12۳وشماره  812۵۵وشماره 

جویباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
جویبار

خبر

ایران نیازی به آمریکا و 
شرکت های آمریکایی ندارد

ترامپ  اخیر  اقدام  خصوص  در  بهداشت  وزیر 
در  گفت:  پزشکی،  کاالهای  تحریم  بر  مبنی 
و  اروپایی  دیگر  کشورهای  تحریم،  شرایط 
عرضه  را  مناسبی  پزشکی  تجهیزات  آسیایی، 
این  از  گذشته  دهه  دو  طول  در  و  می کنند 
خریداری  را  نیاز  مورد  تجهیزات  کشورها 
حاشیه  در  هاشمی  حسن  سید  کرده ایم.دکتر 
خمینی)ره(  امام  برکت  بیمارستان  افتتاح 
اظهار  مطلب،  این  بیان  با  میانه،  شهرستان 
داشت: خوشبختانه ایران، به بخشی از فناوری 
های حوزه تجهیزات پزشکی دست یافته است، 
بنابراین کشور مشکلی نداشته و نخواهد داشت 
و نیازی به آمریکا و شرکت های آمریکایی ندارد. 
این اقدام رییس جمهور این کشور، موجب ضرر 
آنها  خود  به  بلکه  نمی شود  ایران  شریف  ملت 
این  کرد:  تاکید  بهداشت  می رساند.وزیر  آسیب 
نگرانی  هیچ  جای  آمریکا  جمهور  رییس  اقدام 
که  دارد  خوشحالی  جای  و  ندارد  تاسفی  و 
شرکای بسیار خوبی را در این مدت داشته ایم 
و با آنها ادامه خواهیم داد؛ ضمن اینکه با تکیه 
بر تولیدات داخلی که تعداد آنها هم کم نیست 
وب دا،  اعالم  می کنیم.بنابر  برطرف  را  نیازها 
پزشکی  تجهیزات  تامین  بر  تاکید  با  هاشمی 
گفت:  دنیا  معتبر  کمپانی های  از  نیاز  مورد 
آمریکا،  پزشکی  تجهیزات  بازار  از  بخشی  حتی 
به کشورهای  که  است  کمپانی هایی  اختیار  در 
را  پزشکی  تجهیزات  ایران،  جمله  از  منطقه 

می فروشند.

آغاز حذف دفترچه بیمه درمان 
تامین اجتماعی در 19 استان

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، از تدوین 
22 برنامه عملیاتی در حوزه درمان خبر داد و 
گفت: طرح حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی 

در 19 استان آغاز شده است. 
دوره  این  اینکه  بیان  با  همتی  دکترمحمدعلی 
فرصت  اجتماعی،  تامین  سازمان  مدیریت  از 
است،  اصولی  های  برنامه  تحقق  برای  مناسبی 
کارت  جایگزینی  و  دفترچه  حذف  گفت: 
هوشمند سالمت  به صورت مطلوبی در سازمان 

اثر گذار بوده است.
19استان  در  دفترچه  حذف  طرح  افزود:  وی 
شروع شده است و در برخی مناطق پایان یافته 
نیز در حال کامل شدن  و در برخی استان ها 
با  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  است.معاون 
بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه درمان 
این سازمان از جمله اجرای سیستم HIS نمونه 
است، اظهار داشت: ایجاد پرونده الکترونیک نیز 
به  طرح  این  و  شده  آغاز  کشور  1۰استان  در 
کل استانها تسری می یابد.همتی ادامه داد: 22 
تدوین  برنامه عمیاتی در حوزه درمان سازمان 
توان گفت در طول  نهایت می  در  و  ایم  کرده 
کنندگان  مراجعه  رضایتمندی  گذشته  ۳سال 
مراکز درمانی سازمان رو به افزایش بوده است.

سهم »آی سی تی« در اشتغال باید 
به 20 درصد برسد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای سال آینده سهم 12 درصدی 
اشتغال از »آی سی تی« پیش بینی شده و امیدواریم با کمک وزارت 

ارتباطات به 2۰ درصد برسد. 
 علی ربیعی در مراسم افتتاح پروژه های رایتل با گرامیداشت ایام مبارك 
فجر افزود: در دولت یازدهم به دنبال این هستیم که وجه اقتصادی را در 
کنار وجه انقالبی پیگیری کنیم.وزیر تعاون با بیان اینکه امروز بدون شک 
حوزه »آی. سی. تی« همه چیز ما را به طور شگرفی تحت تاثیر قرار داده 
است، ادامه داد: رابطه دولت با مردم و زندگی روزمره مردم هم متاثر از ای. 
سی. تی است و نمی توانیم آن را از نظر دور کنیم. برای سال آینده سهم 12 
درصدی اشتغال از آی. سی. تی را پیش بینی کردیم و امیدواریم با کمک 

وزارت ارتباطات به 2۰ درصد برسد.
وی افزود: امروز فعالیت آژانس های الکترونیک جامعه را متاثر کرده است و 
اپلیکیشن هایی مختلف هم این امکانات را دارند بنابراین باید بر تکنولوژی 
مسلط شویم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه می توانیم استفاده 
اخالقی از تکنولوژی را رویج کنیم گفت: همیشه به حوزه آی. سی. تی به 
چشم آسیب نگاه کرده ایم، هرچند غلط نیست اما حوزه ای است که ثروت 
و اشتغال در آن نهفته است و می توان اخالقی کردن جامعه را از آن طریق 
مدنظر داشت. باید بیش از این به فرصت های حوزه آی . سی. تی بپردازیم.

ربیعی در پایان گفت: خوشحالم که شرکت های تامین اجتماعی بتوانند 
بیشتر به مردم خدمت کنند، این شرکت ها متعلق به بازنشسته ها هستند و 
هرچقدر بیشتر رشد کنند به رشد زندگی مردم پایین دست کمک کرده اند.

الگوسازی از دانشمندان مسلمان در مسابقه 
دانش آموزی نور

دومین دوره مسابقه دانش آموزی نور با همکاری اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان با رقابت آزمایش های علمی دانش آموزان برگزار می شود 

به گزارش پیام زمان از اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان،دبیرکل 
و  اهداف  تشریح  ضمن  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه 
 جزئیات برگزاری این مسابقه اظهار کرد: این مسابقه در ذیل اهداف و
 برنامه ریزی های صورت گرفته در دبیرخانه جایزه مصطفی)ص( طراحی 
و به منظور امیدبخشی و ایجاد افق های جدید و نگرش متفاوت در حوزه 
علوم برای دانش آموزان برگزار می شود.وی با بیان اینکه این مسابقه همه 
ساله برگزار می شود،  یادآور شد: سال گذشته مسابقه دانش آموزی نور را با 
نام »مسابقه دانش آموزی نور؛ گرامیداشت ابن هیثم« بزرگترین ریاضی دان 
و فیزیک دان جهان اسالم برگزار شد.عالمتی خاطرنشان کرد: با هدف 
ایجاد نگرشی متفاوت در حوزه علم و فناوری با محور دانش آموزان، مسابقه 
طراحی و برگزار شده است. نخستین دوره این مسابقه سال گذشته با 

موضوع انجام آزمایش  در زمینه فیزیک نور برگزار شد.
وی ادامه داد: مسابقه دانش  آموزی نور، بهانه ای است تا دانش آموزان به 
انجام آزمایش  های متفاوت علمی ترغیب شوند و نتیجه آزمایش های خود 

را در قالب فیلم های یک دقیقه ای به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان مسابقه دانش آموزی نور 
را در سال 9۵ با هدف گرامیداشت پروفسور جکی یینگ اعالم و اظهارکرد: 
هدف از این نام گذاری ها، گرامیداشت و الگوسازی از مفاخر جهان اسالم 
همچون ابن هیثم دانشمند مسلمان است که شهرت و اثرگذاری باالیی 
در شکل  گیری تمدن اسالمی داشته است در نظر داریم که دانشمندان 
مسلمان عصر حاضر و اثرگذار را نیز شناسایی و معرفی کنیم، دانشمندانی 
که می توان به آنها افتخار کرد و می توان آنها را در الگوسازی های علمی مورد 
توجه جوامع اسالمی و مسلمانان قرار داد.الزم به ذکر است یک ویژه برنامه 
تلویزیونی با محوریت دومین دوره مسابقه دانش  آموزی نور در شبکه دوم 
سیما  راه اندازی شده است که در این برنامه آثار منتخب دریافتی شامل 
فیلم های یک دقیقه ای دانش آموزان پخش می شود و دریافت آثار و ثبت نام 
نیز همچون سال گذشته از طریق سایت اینترنتی جایزه مصطفی)ص( به 

آدرس www.mustafaprize.org صورت می گیرد.

خبرخبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که مدرسه 
سرمایه گذاری  و  است  کشور  توسعه  بنای  زیر 
در آن باعث رشد و توسعه می شود، به تشریح 
اسالمی«  جمهوری  آزادی،  »استقالل،  شعار 
پرداخت و گفت: نباید در جهت مایوس کردن 
مردم از دولت برآییم، چرا که این دولت، دولت 
مردمی است و اقدامات بزرگی در دولت تدبیر 
و امید صورت گرفته و باید آن ها را عنوان کنیم 

تا مردم امیدوار شوند.
به گزارش پیام زمان، فخرالدین احمدی دانش 
رسمی  افتتاح  آیین  در  شرکت  برای  آشتیانی 
2۵ مدرسه وکیلی در فرهنگسرای سیمرغ، به 
عنوان  مراسم  این  در  بود؛  کرده  سفر  نیشابور 
کرد: مدرسه زیر بنای توسعه کشور است و هر 
اندازه ما در این مکان سرمایه گذاری کنیم نه 
بهره فرهنگی اجتماعی، معنوی می بریم،  تنها 
این  و  برد  نیز خواهیم  اقتصادی  بهره  مطمئنا 
رسیده  آن  به  امروز  دنیای  که  است  مساله ای 
را در کشورها  اگر بخواهیم رشد و توسعه  که 
داشته باشیم، باید در مدرسه سرمایه گذاری و 

تمرکز پیدا کنیم.
وی ضمن گرامیداشت دهه فجر و با اشاره به 
اسالمی«  جمهموری  آزادی،  »استقالل،  شعار 
بود که  این شعاری  انقالب،  گفت: در پیروزی 
تحقق  دنبال  به  و  و می کنیم  تکرار می کردیم 
کامل آن هستیم و در هر سه این واژه ها مطالب 
فرصت  به  نیاز  که  است  نهفته  مهمی  بسیار 

زیادی دارد که آن را بشکافیم.
مسئله  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
استقالل به این معناست که ما کشوری بسازیم 
که مستقل باشد، البته مستقل بودن نه به این 

معناست که ما ارتباطی با دنیا نداشته باشیم، 
بلکه به این معناست که روی پای خود بایستیم 
و  باشیم  تعامل داشته  امروزی هم  با دنیای  و 
مقاومتی  اقتصاد  بر  رهبری  معظم  مقام  اگر 
تاکید دارند برای تحقق همین شعار استقالل 
است که باید جوانان ما طوری تربیت شوند که 
بتوانند  تا  باشند  کارآفرین  و  کارآمد  نیروهای 
کشور را در مسیر توسعه حرکت دهند لذا در 
وظیفه  شعار  این  تحقق  برای  هم  قسمت  این 
آموزش و پرورش و مدرسه وظیفه اصلی است.
دانش آشتیانی درباره آزادی نیز اظهار کرد: این 
شعار بر مبنای دین مقدس و تفکر پیامبر)ص( 
و ائمه اطهار شکل گرفته و آن این که انسان، 
آزاد است و اختیار دارد و ما وظیفه داریم در 
مدارس افرادی را تربیت کنیم که آزاد، متفکر 
باشند و در  اندیش و اهل خرد جمعی  آزاد  و 

تصمیم  به  تفکر  و  تعهد  با  تصمیم گیری ها 
برسند.

برنامه های اصلی  از  این که »یکی  بیان  با  وی 
من در این سفر تجلیل و قدردانی از مهندس 
زحمات  وکیلی  مهندس  افزود:  است«  وکیلی 
بسیاری را کشیدند و کار بزرگی را انجام دادند 
توانسته اند  کوتاه  بسیار  مدت  در  که  همین  و 
نظام  تحویل  را  مدرسه  توجهی  قابل  تعداد 
تعلیم و تربیت دهند، بسیار ارزشمند است؛ اما 
وظیفه ما و معلمان و مربیان هم در این قسمت 

سنگین تر می شود.
فیزیکی  فضای  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
یکی از پارامترهای مهم برای امر تربیت است و 
تعامل ما با دانش آموز، توانمندی ما در فرآیند 
مهارت های  تقویت  خصوص  به  و  یادگیری 
ماست  برنامه های  اصلی ترین  از  دانش آموزان 

در  باید  عنوان شده؛  که  آزادی  راه،  این  در  و 
مدرسه این آزادی برای دانش آموران، مدیران 
با  بتوانند  که  باشد  داشته  وجود  معلمان  و 
برخورد  لذا  بردارند،  قدم  راه  این  در  انتخاب 
انگیزه رشد و  با جوانان امکان دارد که  آمرانه 

تعالی آن ها را خدشه دار کند.
دانش آشتیانی عنوان کرد: نکته سوم جمهوری 
جمهوری  نظام  به  پایبند  ما  است؛  اسالمی 
نظر  به  باید  هستیم،  مردم ساالری  نظام  و 
اهمیت  می کنند،  کار  مدرسه  در  که  افرادی 
بخشنامه ای  نظام  تربیت  و  تعلیم  نظام  دهیم؛ 
اختیار  و  اجازه  باید  و  نیست  دستورالعملی  و 
بدهیم و از مشارکت جمعی معلمان برای بهبود 
کیفیت مدرسه و نظام تعلیم و تربیت استفاده 

کنیم.
و  تدبیر  دولت  در  کرد:  اضافه  آشتیانی  دانش 
که  را  برنامه هایی  روحانی  دکتر  آقای  امید، 
اعالم کردند و مردم به آن برنامه ها رای دادند 
همه ما باید کمک کنیم که آن برنامه ها تحقق 
پیدا کند و نباید در جهت مایوس کردن مردم 
دولت،  این  که  چرا  برآییم،  دولت  به  نسبت 
در  است؛  اسالمی  جمهوری  و  مردمی  دولت 
تدبیر  دولت  در  بزرگی  کارهای  قسمت  این 
این  کنیم  سعی  باید  و  گرفته  صورت  امید  و 
کارهای بزرگ را عنوان کنیم تا مردم امیدوار 
شوند و ببینند که به آن چیزی که رای دادند؛ 
کشور، در مسیر آن برنامه ها حرکت می کند و 
بر همین اساس، هرگونه سنگ اندازی در آن راه 
مردم ساالری  و  اسالمی  با جمهوری  مخالفت 

دینی است.

وزیر آموزش و پرورش:

نباید در جهت مایوس کردن مردم نسبت به دولت برآییم

اعطای پروانه به 70 مرکز مشاوره 
ازدواج در 19 بهمن 

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و 
با  ماه(  بهمن  جوانان گفت: سه شنبه هفته جاری)19 
مرکز   7۰ فعالیت  پروانه  جوانان  و  ورزش  وزیر  حضور 

اعطا می شود. و خانواده  ازدواج  تخصصی مشاوره 
متخصصان  بیشتر  کرد:  اظهار  ملکی  قره  صبحی  ناصر 
هیات  اعضای  را  خانواده  و  ازدواج  تخصصی  مراکز 
استادیار  و  دانشیار  پروفسور،  از  اعم  دانشگاه ها  علمی 
دانشیار  و  پروفسور  آنها  بیشتر  البته  می دهند  تشکیل 

. هستند
استان   ۳1 پروانه ها،  این  اعطای  با  اینکه  بیان  با  وی 
ازدواج  تخصصی  مشاوره  مراکز  پوشش  تحت  کشور 
هیچ  ترتیب  بدین  گفت:  می گیرند،  قرار  خانواده  و 
نخواهد  ازدواج  تخصصی  مشاوره  مرکز  بدون  استانی 
برخورداری  علت  به  حاضر  حال  در  مراکز  این  بود. 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  تایید  و  پشتیبانی  از 
و  تخصصی ترین  مهمترین،  جوانان  و  ورزش  وزارت 
خانواده  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی  مراکز  قانونی ترین 

هستند. کشور  در 

قانون بازنشستگی زنان به کاهش 
درآمد ملی منجر می شود

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
 2۰ با  زنان  بازنشستگی  جدید  قانون  تصویب  گفت: 
سوی  از  سنی  شرایط  بدون  و  خدمت  سابقه  سال 
مجلس شورای اسالمی کاهش درآمد ملی را به دنبال 

دارد.
حال  در  کرد:  اظهار  باره  این  در  هفده تن  سیدحسن 
 1۵ برابر  و  پایین  کشور  در  زنان  مشارکت  نرخ  حاضر 
خواهد  هم  کمتر  قانون  این  تصویب  با  و  است  درصد 

شد.
وی با بیان اینکه هزینه های زیادی برای کسب مهارت 
به  قانون  این  کرد:  بیان  است،  شده  زنان  تحصیالت  و 
که  می شود  منجر  کالنی  گذاری  سرمایه  رفت  هدر 
اما  کردند  کسب  تجربه  تا  گرفت  صورت  زنان  برای 

شوند. نشین  خانه  علنا  باید  شدنشان  شکوفا  زمان 
کاهش  مقوله های  به  کارشناسی  نگاه  با  افزود:  وی 
درآمد سرانه کشور  ملی، کاهش  ناخالص  تولید  درآمد 
اجتماعی،  زنان در عرصه های  نرخ مشارکت  و کاهش 

قانون منتج می شود. این  از  ناکارآمدی 

تدوین سند پیشگیری
 از آسیب های اجتماعی

سند  تدوین  از  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهر تهران تا پایان سال 
تحصیلی جاری خبر داد و گفت: با تدوین این سند می توانیم با 
نگاه آینده پژوهانه به آسیب های اجتماعی، وارد فعالیت عملی 

شویم.
علیرضا کمرئی ، درباره اقدامات انجام شده پیرامون پیشگیری 
از بروز آسیب های اجتماعی در جمعیت دانش آموزی پایتخت 
اظهار کرد: تدوین سند پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 
شهر تهران را در دستور کار داریم که مقدمات آن انجام شده و 

امیدواریم تا پایان سال تحصیلی جاری به اتمام برسد.
وی افزود: با تدوین این سند می توانیم با نگاه آینده پژوهانه به 
آسیب های اجتماعی وارد فعالیت عملی شویم و آن را توسعه 
دهیم. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره توزیع شیر 
در مدارس اظهار کرد: چند هفته ای است که توزیع شیر در 
مدارس آغاز شده و پیش بینی می کنیم به 2۵ وعده تا قبل از 
پایان سال تحصیلی جاری برسد. بر اساس برنامه ای که تدوین 
کرده ایم توزیع شیر در همه مدارس را اجرایی و عملیاتی کردیم.
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دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1161 شعبه   9٤۰998761۳1۰۰2۰7 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵۰997218۰1۰۵٤۰
شاکی : مهدی نوشادی فرزند حسن با وکالت فرید محمدپور فرزند محمدرضا 

متهم : عماد منیری فرزند محمد عیسی بنشانی مجهول المکان 
اتهام : خیانت در امانت یک دستگاه اتومبیل 

رای دادگاه 
که  بندرعباس  ساکن  و  عیسی  محمد  فرزند  منیری  عماد  اتهام  خصوص  در 
به خیانت در  دایر  باشد  متواری می  و  نگردیده  اعالم  از وی  بیشتری  مشخصات 
به شکایت  نظر   فرید محمدپور  وکالت  با  نوشادی  امانت موضوع شکایت مهدی 
شاکی قرار جلب به دادرسی صادره از دادگاه کیفری 2 تهران ارائه اسناد مدارك از 
سوی شاکی  که حاکی از وارد کردن یک دستگاه اتومبیل بوده و اتومبیل در اختیار 
متهم قرار گرفته و متهم از استرداد اتومبیل خودداری نموده است و اینکه متهم 
انتظار کافی در دادگاه حاضر نگردیده و الیحه نیز ارسال  ابالغ قانونی و  علیرغم 
ننموده و در قبال شکایت مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است دادگاه در این مرحله 
بماده 67٤  باستناد  و  دانسته  را محرز  متهم  به  انتسابی  بزه  ارتکاب  از رسیدگی 
بخش تعزیرات ق م ا متهم را بتحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید 
راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهي در این مرجع و 
سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
411673/م الف    رییس شعبه 1161 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1161 شعبه   9۵۰998۰2٤۵7۰۰۳۵2 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵۰997218۰1۰1٤8۳
جعفرزاده  نقی  محمد  وکالت  با  محمدرضا  فرزند  پور  غالم  مهدی  ایرج   : شاکی 

رضوان فرزند محمد جعفر 
متهم : خلیل حدادی فرزند محرم بنشانی مجهول المکان 

اتهام : صدور چک بالمحل 
رای دادگاه 

یک  صدور  به  دایر  تهران  ساکن  و  اهل  محمدرضا  فرزند  حدادی  خلیل  اتهام 
و   9۵/2/1۵-۰19۰۳7/9۳2۰۰8-1 های  بشماره  نشدنی  پرداخت  چک  فقره 
خرداد   1۵ شعبه  کارگران  رفاه  بانک  عهده   9۵/۳/1۰-۰19۰٤۰/9۳22۰۰8-2
با  پور  ایرج مهدی غالم  به شکایت  توجه  با  ریال  میلیون  بمبلغ چهارصد  هریک 
و  عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفرخواست  رضوان  جعفرزاده  تقی  محمد  وکالت 
انقالب تهران وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
محرز بوده لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و باستناد مواد ۳-7-22 قانون صدور 
چک مصوب ۵۵/٤/8 با اصالحیه های بعدی حکم به محکومیت متهم بتحمل دو 
سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک صادر و اعالم می 
نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهي در این 
مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران 

مي باشد .
411675/م الف    رییس شعبه 1161 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1161 شعبه   9٤۰998۰28۰2۰۰۵٤1 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵۰997218۰1۰1۵۰۰
شاکی : اعظم مفهوم فرزند زهراب 

متهم : فاطمه فردوسی فرزند حجی اکبر بنشانی مجهول المکان 
اتهام ها : 1- تهدید  2- توهین به اشخاص عادی از طریق مزاحمت تلفنی 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام فاطمه فردوسی فرزند حجی که مشخصات بیشتری از وی اعالم 
و  کوتاه  پیام  طریق  از  تهدید  و  توهین  بر  دایر  است  المکان  مجهول  و  نگردیده 
به کیفر خواست صادره  اعظم مفهوم نظر  تلفنی موضوع شکایت  ایجاد مزاحمت 
از دادسرای عمومی و انقالب تهران شکایت شاکی استعالم بعمل آمده از شرکت 
مخابرات متن پیامک های ارسالی از سوی متهم برای شاکی و اینکه متهم علیرغم 
ابالغ قانونی و انتظار کافی در دادگاه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده 
است و در قبال کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب تهران دفاعی 
بعمل نیاورده  است دادگاه در این مرحله از رسیدگی ارتکاب بزه های انتسابی به 
متهم محرز و مسلم است  و دادگاه با استناد بماده 1۳٤ ق م ا مواد 6٤9-6۰8-
6٤1 بخش تعزیرات قانون یاد  شده متهم را از جهت توهین بتحمل هفتاد و چهار 
ضربه شالق تعزیری و از جهت تهدید بتحمل هشتاد و چهار ضربه شالق تعزیری 
و از جهت مزاحمت تلفنی با رعایت مواد 6٤-66-8۳-86 ق م ا متهم را بپرداخت 
هجده میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت جایگزین از شش ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان تهران مي باشد .
411674/م الف    رییس شعبه 1161 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1161 شعبه   9۵۰998۰2828۰۰7۵2 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۵۰997218۰1۰1۵۰2 
شاکی : محمد علی ناصری عزیزی فرزند عزیز محمد 

متهم : فریبرز درگاهی فرزند فرخ 
اتهام : صدور چک بالمحل 

رای دادگاه 
اتهام فریبرز درگاهی فرزند فرخ اهل و ساکن  تهران  دایر به صدور یک فقره چک 
کارگران  رفاه  بانک   عهده   9۵/۵/۳۰ مورخ   -٤86889 بشماره  نشدنی  پرداخت 
شعبه اکباتان بمبلغ دویست میلیون ریال با توجه به شکایت محمد علی ناصری 
عزیزی کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب تهران وجود اصل چک 
و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه محرز بوده لذا دادگاه بنابر 
مطالب پیش گفته و باستناد مواد ۳-7-22 قانون صدور چک مصوب ۵۵/٤/8 با 
اصالحیه های بعدی حکم به محکومیت متهم بتحمل دو سال حبس تعزیری و 
دو سال محرومیت از داشتن دسته چک صادر و اعالم می نماید راي صادره غیابي 
ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 2۰ 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
411676/م الف رییس شعبه 1161 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 72٤ و رای شماره 12۰٤2 مورخه 
9۵/9/2٤  به تقاضای آقای محسن صفر بیرانوند فرزندرضا  نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 12۵/18 متر مربع مجزی شده از پالك  ٤1اصلی واقع 
در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید شیر 
به  مورخه 9۰/8/29  رای شماره 1۰9٤۰  و  پرونده کالسه٤۰6  خدا حسینی 2- 
تقاضای آقای علی صفر بیرانوند فرزند نورمراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
 2 بخش  در  واقع  پالك  ٤1اصلی  از  مجزی شده  مربع  متر  مساحت 98/۵8  به 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید شیر خدا حسینی 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ٤1٤۵7٤
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
و رای شماره 1۰۵۰۰  آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۳۵9   شهرستان خرم 
به  نسبت  برانازار   فرزند  اله سمیعی  ماشاء  آقای  تقاضای  1۳9۵/8/17به  مورخه 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ٤٤۳/91 متر مربع مجزی شده از پالك  ۳۰7 
فرعی از ۳ اصلی واقع در بخش ٤ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
رای شماره 1۰۰9۳8۵   و  پرونده کالسه18۳  )رسمی( خیرمراد صفری 2-  اولیه 
به  نسبت  رحیم   فرزند  جوانمرد  اله  حشمت  تقاضای  به    1۳9۵/7/28 مورخه 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 77/٤7 متر مربع مجزی شده از پالك  ۳۰7 
فرعی از ۳اصلی واقع در بخش ٤شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( خیر مرادصفری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤۵76
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 9۳۳ مورخ 1۳9۵/9/17 هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای شیرزاد شهسواری فرزند علی عبدال بشماره شناسنامه 1٤  صادره پلدختر در 
ششدانگ عرصه و اعیان دو باب مغازه )تحت یک پالك ( به مساحت  ۳۰ متر مربع 
پالك 1فرعی از116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7خرم آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای بابا خان رسولی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  تقدیم نماید بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۵/11/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18  

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  نامه   13 آئین 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1171 و رای شماره 11196 مورخه 
9۵/9/7 به تقاضای فرزانه اله مرادی فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
از پالك ۳8اصلی واقع در بخش دو  به مساحت 16۵/99 متر مربع مجزی شده 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( پاپی میر دریکوندی 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود.م الف ٤1٤۵۳۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 

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

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز ب ام و سواری تیپ ۵18 رنگ بژ مدل 1977 به شماره 
پالك 72-79۳م٤٤ و شماره موتور ٤6۵۳162 و شماره شاسی ٤6۵۳162 بنام 
محمد علی نصیری کناری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد و مالک متعهد 

گردیده هرگونه بزه و سوء استفاده را بر عهده خواهد گرفت.
بابلسر

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز بنز سواری تیپ 28۰ اس مدل 1977 رنگ آبی به شماره 
پالك ۳2٤/72م۳1 و شماره موتور 1۰۰28۳۵۰ و شماره شاسی 1۰۰8۳۳11 بنام 
محمد علی نصیری کناری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد و مالک متعهد 

گردیده هرگونه بزه و سوء استفاده را بر عهده خواهد گرفت.
بابلسر

آگهی
حیدرسعیدی  بطرفیت  دادخواستی  فرزندحویف  مظهورباوی  خواهان 
ابطال  تقاضای  خواسته  به  جاسم  حاج  فرزند  سعیدی  فرزندعبیدوشهین 
سندشماره12۳بنام هادی رامی راتقدیم دادگاه حقوقی شادگان نموده که به کالسه 
درتاریخ9۵/12/21  رسیدگی  وقت  گردیده  پرونده9۵۰99861۵91۰۰۵68ثبت 
ودرخواست  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  بعلت  که  شده  ساعت9تعیین 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  تجویزماده7۳  وبه  خواهان 
درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خوددروقت مقررفوق حاضرگردند.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شادگان-سحرخیز

چگونه ویتامین D بدنمان 
را پر کنیم؟ 

ویتامین D برای قلب، استخوان ها، دندان ها مفید 
است و با آلزایمر، پارکینسون، دیابت، افسردگی 
و سرطان مقابله می کند. فراموش نکنید که این 
ویتامین برای سالمت موها نیز بسیار مفید است.
در این مطلب می خواهیم چند تا از منابع غذایی 
همراه  ما  با  کنیم.  معرفی  را  ویتامین  این  مهم 

باشید.
 

ماهی آزاد میل کنید
درصد   9۰ آزاد  ماهی  گرم  حدود 1۰۰  مصرف 
نیاز روزانه ی ما به ویتامین D را تأمین می کند. 
ماهی های آزاد از جانداران میکروسکوپی به نام 
زئوپالنکتون ها تغذیه می کنند و به همین دلیل 
هستند.  ویتامین  این  از  زیادی  میزان  حاوی 
سعی کنید این ماهی را در برنامه ی غذایی خود 
این  شوید.  بهره مند  آن  خواص  از  و  بگنجانید 
ماهی همچنین از منابع خوب امگا ۳ ها محسوب 

 می شوند.
ماهی ساردین مصرف کنید

موثر  روش های  از  یکی  ساردین  ماهی  مصرف 
محسوب  بدن   D ویتامین  تأمین  برای  ساده  و 
می شود. یک عدد کنسرو کوچک ماهی ساردین 
می تواند حدود 7۰ درصد نیاز روزانه ی ما به این 
این  که  نکنید  فراموش  کند.  تأمین  را  ویتامین 
 ،B12 ویتامین   ،۳ امگا  منبع  همچنین  ماهی 
پیر شدن  از  و  می باشد  نیز  سلنیوم  و  پروتئین 

سلول ها پیشگیری می کند.
 

تخم مرغ: 10 درصد نیاز روزانه
 D با وجود این که تخم مرغ سرشار از ویتامین
نمی باشد اما با این حال می تواند حدود 1۰ درصد 

نیاز روزانه ی ما را تأمین کند.
کافی است تخم مرغتان را با قارچ میل کنید تا 
این ترکیب خوشمزه ویتامین D خوبی به بدنتان 

برساند.
 

ماهی تن: تازه و سرشار از ویتامین
نیاز  از  نیمی  حدود  تن  ماهی  گرم   8۵ مصرف 
روزانه ی ما به ویتامین D را تأمین می کند. ماهی 
تن تازه یکی از بهترین انتخاب های موجود برای 

تأمین ویتامین D بدن است.

کره
کره یک ماده ی غذایی خیلی چرب و پرکالری است 
 D و ویتامین A اما با این حال سرشار از ویتامین
می باشد. در واقع هر قالب ۵۰ گرمی کره حدود 
1۵ تا 2۰ درصد نیاز بدن به ویتامین D را تأمین 

می کند.
ماهی کولی را فراموش نکنید

استفاده  کمتر  معموالً  که  ماهی هایی  از  یکی 
می شود و در منوی رستوران های معروف جایی 
ندارد همین ماهی کولی است. با این حال باید 
بدانید که ماهی کولی سرشار از ویتامین D است. 
این ماهی همچنین منبع فوق العاده ی امگا ۳ و 

کلسیم نیز می باشد. 

 گوناگون

 از جمله موارد نعمت های بهشتی که پیرامون آن 
سواالت و ابهاماتی بوجود آمده است، نعمت متنعم 
شدن از حورالعین است. برخی با توجه به سیاق 
برخی از آیات اینگونه سوال می کنند، در بهشت به 
مردان وعده ی حورالعین داده شده، پس زنان چه 

پاداشی می گیرند؟
تربیت  و  هدایت  راستای  در  جامع  کتابی  قران 

بشری است و تمامی ابعاد آن در این راستا نقش 
ویژه ایی ایفا می کنند. یکی از این ابعاد، توجه 
به وعده)1( و وعیدهایی )2( است که در قرآن 
 آمده که نقش اساسی را در تربیت آدمی و ایجاد

 انگیزه ی وی دارد. )۳(
فلسفه ی اصلی از بیان این وعده های الهی، ایجاد 
انگیزه برای تربیت انسان است یعنی خداوند متعال 
با بیان این دسته از آیات، موجب می شود که آدمی 
در راستای اصالح امور خود گام بردارد؛ چرا که 
خصلت ذاتی انسان به گونه ای است که تا میل 
انجام را  آن  نباشد،  وجودش  در  کاری  انجام   به 
 نمی دهد، بنابراین وعده های الهی انگیزه ای برای 

ایجاد چنین میلی در انسان می باشد.
بیان نعمت ها و  اولیه و مهمی که در   نکته ی 
است  این  داشت  توجه  باید  اخروی  های  نقمت 
که همه این موارد، برای زن و مرد یکسان است 
و مختص به گروهی خاص نمی باشد؛ چنانچه در 
آیات شریفه ی قرآن نیز به ان اشاره شده است: 
» َوَعَد ا...ُ الُْمْؤِمِنیَن َو الُْمْؤِمناِت َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن 
تَْحِتَها اْلَنْهاُر خالِِدیَن فِیها َو َمساِکَن َطیَِّبًة فِی َجنَّاِت 
ِ أَْکَبُر ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم  َعْدٍن َو رِْضواٌن ِمَن اللَّ
ایمان،  با  زنان  و  مردان  به  خداوند   « )توبه/72( 
باغهایی از بهشت وعده داده که از زیر درختانش 
نهرها جاری است، جاودانه در آن خواهند بود، و 
مسکن های پاکیزه در این بهشت جاودان دارند، 
همچنین خشنودی پروردگار که از همه اینها باالتر 

است و این است رستگاری بزرگ«.«
از جمله موارد نعمت های بهشتی که پیرامون آن 
سواالت و ابهاماتی بوجود آمده است، نعمت متنعم 

شدن از حورالعین است. برخی با توجه به سیاق 
برخی از آیات اینگونه سوال می کنند، در بهشت به 
مردان وعده ی حورالعین داده شده، پس زنان چه 

پاداشی می گیرند؟ 
 نعمت ها و نقمت های اخروی برای زن و مرد 
یکسان است و مختص به گروهی خاص نمی باشد.
 برای پاسخ به این سوال و رفع ابهام از این برداشت، 

بیان  را  این کلمه  ابتدا واژه شناسی   الزم است 
نماییم:

در کتاب راغب اصفهانی می خوانیم: ُحوٌر َمْقُصوراٌت 
الِْخیامِ  ]الرحمن/ 72[، َو ُحوٌر ِعیٌن ]الواقعة/  فِی 
22[، جمع أَْحَوَر و َحْوَراء«) المفردات فی غریب 

القرآن، ص: 262(  ]٤[
بنابراین جمع مذکر و جمع مونث هر دو کلمه ی 
»احور« و »حوراء« کلمه ی »حور« است. که در 
این صورت بدیهی است که اگر در جمله قرینه ی 
دیگری برای حمل بر یکی از جنس مذکر و مونث 
باشد، معنای این کلمه مختص به همان گروه می 
شود و اگر به طور مطلق بیان شود، هر دو گروه زن 

و مرد را شامل می شود.
و اما کلمه ی العین: عین« )بر وزن چین( جمع« 
اعین« و« عیناء« به معنی درشت چشم است.« 

)تفسیر نمونه، ج 21، ص: 212(
حال برای اثبات استعمال عام کلمه ی حورالعین، 

به چند آیه در این رابطه می پردازیم:
الف: َو َزوَّْجناُهْم بُِحورٍ عیٍن ؛]دخان/۵٤[ آنها را با 

همسرانی درشت و زیبا چشم تزویج گردانیم.«
در اینجا  »ازواج« جمع زوج به معنای همسر)مطلق 
مرد و زن( است، نه به معنای زوجه که بتوان آن 
را فقط زن تعریف کرد و اختصاص به مردان داد. 
در ضمن ضمیر »هم« مختص به جنس خاصی از 

مردان و زنان نیست و هر دو را شامل می گردد.
برای  نساء/۵7[   [ َرٌة  ُمَطهَّ أَْزواٌج  فیها  »لَُهْم  ب: 
بهشتیان در آن جا همسرانی پاك و پاکیزه است.«

در این آیه شریفه نیز، خداوند این نعمت را با ضمیر 
»هم«، بیان کرده است. که این ضمیر همچون آیه 

باال اختصاصی به مردان ندارد. 
پس تا اینجا ثابت شد که این نعمت هم برای مردان 
است و هم زنان. ولی جای این سوال هنوز باقیست 
که چرا با وجود اینکه این نعمت برای زنان نیز ثابت 
شد اما  در قرآن کریم، توصیف زنان بهشتی، برای 

مردان بیشتر صورت گرفته؟
برای این بخش از سوال می توانیم پاسخ های زیر 

را بیان کنیم:

1: خصوصیتی نهفته در زنان
شاید یکی از اصلی ترین دالیل این موضوع، اشاره 
به خصوصیتی نهفته در زنان باشد. چرا که زنان 
بر خالف مردان، که به زیبایی اهمیت می دهند، 
خواستار مردانگی و قدرتمندی مردان هستند. از 
این رو به توصیف مردان در این رابطه پرداخته 
نشده، اگر چه در برخی روایات به این امر پرداخته 
شده است. ]۵[  و البته برای مردان نیز چندان 
به  اجماالً  و  نشده  داده  تفصیل  زنان  زیبایی  بر 
شده،  پرداخته  رابطه  این  در  کلی  خصوصیات 
همچون: پوشیده بودن زن ]6[ لطافت و سفیدی 
]7[ دلبسته بودن به شوهر ]8[ دوشیزه گی ]9[ 

.]1۰[

2: اقتضای حال مخاطب:
برخی آیات چون خطابش فقط مردان بوده، این 
نعمت هم طبیعتا در آن آیات به ایشان اختصاص 

داده شده است.

3: به جهت قاعده ی تغلیب:
این قاعده در مورد خداوند نیز جاری می شود بطور 
مثال ما می دانیم که خداوند جنسیتی ندارد که 
بخواهیم برای او از ضمیر مذکر یا مونث استفاده 
کنیم، ولی زمانی که بخواهیم برای او از ضمیری 
استفاده نماییم به جهت این قاعده از ضمیر مذکر 
استفاده میشود. برخی آیات شریفه در بیان نعمت 
حورالعین نیز همینگونه است و به جهت این قاعده، 

که غلبه مذکر بر مونث است )توجه بفرمایید غلبه 
مذکر بر مونث نه مرد بر زن( از این قاعده استفاده 

شده است.

خالصه کالم
یا  و  بهشتی  های  نعمت  کننده  بیان  آیات   :1

جهنمی، مشترك بین زن و مرد است.
2: حور العین هم برای مردان است و هم برای زنان. 

)که شواهد زیادی در این باب است(
۳: اینکه بیشتر به اوصاف زنان بهشتی پرداخته 

شده، به جهت دالیلی بود که ذکر شد.

پی نوشت ها:
]1[. »وعد« در اصطالح عبارتست از تعّهد کردن 
به انجام اَمری، خواه آن امر خیر باشد یا شّر، و 
اختصاص پیدا کردن به یکی از آنها بواسطه قرینه، 
تفسیر روشن،  معّین می شود. مصطفوی،حسن؛ 
تهران، مرکز نشر کتاب ، 1۳8۰ ش، چاپ اول، 

ج ۳، ص 219 
در  که  »وعد«  ی  کلمه  خالف  بر  وعید   .]2[ 
وعده ی خیر و شر بکار میرود، فقط در وعده ی 
شر استعمال می شود. ابن منظور، محمدبن مکرم؛ 
لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1٤1٤، ج ۳، ص 

٤6۳
http:// بیشتر:  ی  مطالعه  جهت   .]۳[
www .tebyan .net /newindex .

222818=aspx?pid
ابوالفتوح رازی از مفسرین برجسته شیعی   .]٤[
کرده  تصریح  موضوع  این  به  نیز  قرن ششم  در 
فی  الجنان  روح  و  الجنان  است)رك:روض 
تفسیرالقرآن، ج 18، ص: 282( در فرهنگ ابجدی 
نیز همین مطلب آمده است)رك:فرهنگ أبجدی 

عربی-فارسی، متن، ص: 19(
]۵[. إن أهل الجنة جرد مرد مکحلین، مکللین 
ناعمین، مختمین،  مسورین  مطوقین،   ، 
 محبورین ، مکرمین ، یعطی أحدهم قوة مائة رجل 
فی الطعام والشراب والشهوة والجماع ، قوة غذائه 
قوة مائة رجل فی الطعام والشراب ویجد لذة غدائه 
مقدار أربعین سنة ، ولذة عشائه مقدار أربعین سنة ، 
قد ألبس ا... وجوههم النور وأجسادهم الحریر بیض 
اللوان ، صفر الحلی ، خضر الثیاب: مردان بهشت 
جوانانی هستند که بدنشان موی زاید ندارد و سرمه 
کشیده اند و تاج بر سر دارند و طوق های زینتی بر 
گردن و دست بندها بر دست و انگشتر های زیبا 
بر انگشت و چهره ای شاداب و مسرور و با کرامت 
دارند و هر کدام قوه خوراك و نوشیدن و جماع ده 
نفر را دارد و چهره اشان نرانی است و بر اندامشان 
لباس های حریر سفید و زیرهای طالیی و پوشش 

های سبز است. )مفید ، اختصاص ، ص۳۵8(
]6[. رحمن )۵۵( آیه72.
]7[. صافات )۳7( آیه٤9.

]8[. همان، آیه٤8.
]9[. رحمن)۵۵(، آیه7٤

]1۰[. می توان از عدم توضیح و تفصیل در این 
باب، توجه قران به صفت »حیا« را متذکر شد.

tebyan.net:منبع 

ماساژ برای نوزاد چه فوایدی دارد؟ 
شاداب  باعث  امر  این  که  بخشد  می  بهبود  را  خون  گردش  ماساژ، 
شدن پوست کودك می شود. ماساژ سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت 
می کند؛ همچنین موجب کاهش بسیاری از دردهای مزمن در بدن 
کودك می شود. از دیگر فواید ماساژ محکم کردن عضالت او انعطاف 
ماساژ  والدین  توسط  نوزادی  از  که  کودکانی  معموال  است.  مفاصل 
ناراحتی  و  بیماری  برابر  در  و  کنند  می  گریه  کمتر  می شوند  داده 

مقاومتر می شوند.
 با ماساژ، دستگاه گوارش تقویت می شود و هضم و دفع بهتر انجام 
می گیرد. کودکان کمتر به قولنج، یبوست و اسهال مبتال می شوند. 
ماساژ همچنین به بهتر شیر خوردن کودکان کمک می کند. کودکانی 
که ماساژ را تجربه می کنند آرامتر به خواب می روند و شب ها پدر 
هنگام  در  کنند.  نمی  مشکل  دچار  خوابیدن  برای  را  خود  مادر  و 
بیداری نیز سرحالتر و خوش اخالق ترند. ماساژ همچنین به بهبود 

کار دستگاه تنفسی نیز کمک می کند.
مزایای ماساژ فقط متوجه نوزادان نیست بلکه برای والدین هم منافع 
خوبی دارد. این عمل ضمن ایجاد احساس آرامش در والدین باعث باال 

رفتن حساسیت آنها نسبت به حرکات کودکشان می شود.
این دسته از والدین به دلیل تماس چشمی که در طول ماساژ با نوزاد 
خود دارند؛ شناخت و درك بهتری نهسبت به عکس العمل های او 
پیدا می کنند. همین درك ویژه به نگهداری بهتر آنها از کودکشان 

کمک می کند.
 

ِکی و ُکجا نوزاد را ماساژ بدهیم؟
اما مدت  بدهید  را ماساژ  نوزاد  تولد می توانید  ماه  اولین  از همان   -
ماساژ بسته به سن و واکنش های او دارد که می تواند از 1۰ دقیقه تا 

٤۰ دقیقه طول بکشد.
دارید  نوزاد  ماساژ  برای  کافی  آمادگی  و  وقت  که  شوید  مطمئن   -
فرزندتان  به  تا  دهید  انجام  را  کار  این  آرام  محل  در  کنید  و سعی 
استرس وارد نشود. همچنین دمای اتاق را در 2۵ درجه سانتی گراد 

تنظیم کنید.
- از روغن مخصوص نوزاد یا روغن های طبیعی و گیاهی مانند روغن 
زیتون برای چرب کردن بدن نوزاد استفاده کنید تا در هنگام ماساژ 
پوست او زیر انگشتانتان ِکش نیاید و همچنین انگشتان شما راحت تر 

کار ماساژ را انجام دهند.
- بعد از شیر خوردن یا در هنگام گرسنگی بدن نوزاد را ماساژ ندهید.
- برای ماساژ دادن ابتدا باید خودتان در وضعیت مناسبی قرار بگیرید 
قرار  آرامی  و  راحت  وضعیت  در  بدن تان  یا  دهید  تکیه  جایی  به  و 

داشته باشد. 
سپس می توانید نوزاد را روی پای تان یا روی میزی پهن بگذارید. با 
بزرگتر شدن او، پارچه یا حوله تمیزی روی زمین پهن کنید و او را 

ماساژ دهید.

شرایط الزم برای ماساژ نوزاد
- نوزاد را وقتی که سرحال است برای ماساژ آماده کنید. فرزند شما 
نباید گرسنه یا کامال سیر باشد. یک ساعت بعد از خوردن غذا و پس 

از استحمام فرصت مناسبی برای این کار است.
- زیورآالتی که ممکن است هنگام ماساژ به نوزاد آسیب بزنند را از 

دست خود خارج کنید.

- ناخن دست هایتان را کامال کوتاه کنید.
همچنین بشویید.  صابون  و  آب  با  را  ها  دست  ماساژ  از  قبل   - 
 دست ها را با به هم مالیدن یا قرار دادن در آلب ولرم به مدت سه تا 

چهار دقیقه گرم کرده و سپس خشک کنید.
- یک مکان ساکت و گرم را برای ماساژ دادن کودك پیدا کنید.

- دمای اتاق بهتر است حدود 26 درجه سانتیگراد باشد تا نوزاد بدون 
پوشش هم در آن احساس راحتی کند و حوله ای را روی تخت یا 

زمین پهن کنید و نوزاد را روی آن بگذارید.

کودکانه نعمتی مشترک میان زنان و مردان بهشتی 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون
 تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی آرای هیات حل اختالف 

قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دلفان به شرح ذیل :
پالك 1۵۵ اصلی موسوم به نورآباد دو آویزه بخش 12 استان لرستان شهرستان 

دلفان
1-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰1٤۰2 مورخ 1۳9۵/۰9/۰2 به تقاضای 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  آبادی  فتح  زمانی  محمود  آقای 
218/7۵ مترمربع قسمتی از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان 

شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای علم خان زمانی
2-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰1189 مورخ 1۳9۵/۰7/12 به تقاضای 
آقای کریم عبدیان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 199/۵۰ مترمربع 
از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان  قسمتی 

خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای نوروزعلی نوریان
۳-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰1۳22 مورخ 1۳9۵/۰8/12 به تقاضای 
آقای نجف عباسی کریم آبادی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ٤۳۰/6۰ مترمربع قسمتی از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان 

لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای محمد رضا مرادی
٤-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰1۳2۰ مورخ 1۳9۵/۰8/12 به تقاضای 
آقای امین رضائی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
٤۳۰/6۰ مترمربع قسمتی از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان 

شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای محمد رضا مرادی
۵-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰۵7۰۵ مورخ 1۳9٤/۰۵/21 به تقاضای 
آقای یونس حاتمی سرابی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 179/82 مترمربع قسمتی از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان 

لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای مالکین عرفی
6-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰1۵1۳ مورخ 1۳9۵/۰9/1۵ به تقاضای 
آقای سید سعید کرم الهی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۳2/6۵ 
مترمربع قسمتی از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان 

دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای عبداله خان قیصری
7-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰1191 مورخ 1۳9۵/۰7/12 به تقاضای 
آقای کریم عبدیان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 198/8۰ مترمربع 
از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان  قسمتی 

خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای حاج محمد حیدری
8-برابر رأی شماره 1۳9٤6۰۳2۵۰۰۳۰۰2۳۵6 مورخ 1۳9٤/۰۳/۰9 به تقاضای 
آقای رجب حاتمی سرابی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت 179/82 مترمربع قسمتی از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان 

لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای جعفر فتحی
9-برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰۳۰۰1٤78 مورخ 1۳9۵/۰9/1٤ به تقاضای 
مترمربع   ۳1/6۰ مساحت  به  دکان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  یاری  ملک  خانم 
از پالك 1۵۵ اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان  قسمتی 

خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای آخه کرم زمانی
رسیدگی و تایید و انشاء گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم دارند و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳7۰
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول1۳9۵/11/۰۳   تاریخ انتشار نوبت دوم18 /1۳9۵/11

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

آقای علی دشتی فرزند احمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالك 
162 فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زرده بید 
وبنگه که از آقایان محمد دشتی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 9۵ – ۳6 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و 
هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳16۰۰7۰۰16٤6 مورخ 2۳ / 
1۰  / 1۳9۵ ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 2۵ / ٤٤  
متر مربع به نام آقای علی دشتی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالك مزبور 
آقایان اخوان نادری ومیرزایی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی 
می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  علی دشتی صادر خواهد نمود صدور 

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

تاریخ انتشار اول  18  /  11  / 1۳9۵ 
تاریخ انتشار دوم ۳  /  12  /  1۳9۵  

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

آقایان آقا و فرزاد  محمدی منفرد فرزندان فتاح وآقا درخواست رسیدگی به قولنامه 
عادی خود را از پالك  1٤2 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه 
معروف به تاك توت که از آقای غفور احمدی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه  9۵-1۵و1٤تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 162۰و1۳9۵6۰۳16۰۰7۰۰1616 
به  باب ساختمان  یک  مالکیت  به صدور سند  ، حکم    1۳9۵ / مورخ  22/ 1۰ 
مساحت ۳۳ / 128 مترمربع به نام آقایان آقا نسبت به ٤ دانگ وفرزاد نسبت به 2 
دانگ صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالك مزبور آقایان وراث حسین بیگ 
تا چنان   آگهی می شود  فاصله 1۵روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  وکیلی می باشد 
چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه  آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
برابر  ثبت  اداره  انقضای مدت مقرر  از  بدیهی است پس  ثبت محل تحویل دهد. 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقایان آقا نسبت به ٤ وفرزاد نسبت به 2 
دانگ هردو محمدی منفرد صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  18  /  11 /  1۳9۵   
تاریخ انتشار دوم  ۳ /  12  /  1۳9۵

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 8۵۳/9٤و رای شماره 1۰٤۳1-
9۵ مورخه9۵/8/16 به تقاضای ناصر قالئی فرزند نادر  نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 1۵۵/21 متر مربع مجزی شده از پالك  1 فرعی از ۵اصلی واقع 
در بخش ٤شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( غالمعلی 
قانون تعیین  انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳  تائید و  مظفری رسیدگی و 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف٤1٤٤7۰
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۵/11/۳  

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰2۰۰67٤۵ متقاضی خانم صاحب نصرت گجری 
الشتری فرزند برانازار به شماره شناسنامه ۳67 صادره از کوهدشت در ششدانگ 
یک باب دامداری به مساحت 1۰۰۰۰ متر مربع پالك 2۳ فرعی از 17 اصلی واقع 
در بخش هفت خرم آباد شهرستان کوهدشت به آدرس کوهدشت روستای کمره 
میشنان انتقالی از مالک رسمی آقای قاسم قاسمی سرآوری محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب یک نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۵/11/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۵/11/18
حسن نصرتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت

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

آقای حسین یعقوبی  فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالك 16۰و1۵9 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳ کرمانشاه معروف 
به خوگالن که از آقایان عبداله یعقوبی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه 9۳  – 91  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
شماره  1۳9۵6۰۳16۰۰7۰۰16۵1  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
به  آن  به  خانه  باب  یک  مالکیت  سند  بصدور  ، حکم   1۳9۵ /  1۰  /  2۳ مورخ  
نام  و  نموده است  یعقوبی صادر  آقای حسین  بنام  / 91  متر مربع  مساحت 81 
اولیه پالك مزبور آقای احمد غفوری می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  مالکین 
فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین یعقوبی  

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

تاریخ انتشار اول  18  /   11  /  1۳9۵
آگهی حصروراثتتاریخ انتشار دوم  ۳  /   12 /  1۳9۵

292صادره  بشناسنامه  مرغزار  پدر  نام  سلطان  چشمه  موگوئی  معصومه  بانو 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  خواسته  به  درخواستی  ازجاپلق 
1۳9۵/9/8در  تاریخ  الیگودرزدر  بشناسنامه11  عیدی  قربان  مرحوم  زوجه  که 
اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی معصومه موگوئی  بندر امام خمینی 
عنوان  )به  ازجاپلق  292صادره  شناسنامه  شماره  فرزندمرغزاربه  سلطان  چشمه 
19۰صادره  شناسنامه  شمار  به  قربان  فرزند  عیدی  متوفی(2-علیرضا  زوجه 
شناسنامه  شماره  به  قربان  فرزند  عیدی  خمینی)ره(۳-غالمحسین  امام  بندر  از 
شماره  به  قربان  فرزند  عیدی  خمینی)ره(٤-غالمرضا  امام  بندر  از  1٤1صادره 
به  قربان  فرزند  عیدی  خمینی)ره(۵-غالمحسن  ازبندرامام  شناسنامه17۰صادره 
شماره شناسنامه۳۰۳8صادره از بندرامام خمینی)ره(به عنوان پسران متوفی6-هما 
عیدی فرزند قربان به شماره شناسنامه ۵9٤صادره ازماهشهر7-هدا عیدی فرزند 
قربان به شماره شناسنامه ٤٤۳1صادره از بندرامام خمینی )ره()به عنوان دختران 
متوفی(وال غیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(-وحید خندانی

آگهی حصر وراثت
ازدزفول  بشناسنامه199۰۰٤7۵72صادره  پدرمحمدحسین  امیرپوراسدنام  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که12۰8/1/9۵ح 
مرحوم محمدحسین پوراسدبشناسنامه ۳72صادره دزفول درتاریخ92/۳/26درتهران 
پوراسدبش باال2-افشین  از  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  موقت  اقامتگاه 
متوفی(۳-ساراپوراسدبشناسنامه۳1٤  ناسنامه199۰٤۳67٤9دزفول)پسران 
دزفول)دخترمتوفی(٤-میترادباغ بشناسنامه1127۵دزفول)زوجه متوفی(۵-طاهره 
کالسه12۰8/1/9۵ح  627دزفول)مادرمتوفی(والغیر.پرونده  بشناسنامه  پری  جان 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  شد.اینک  درشوراثبت 
باشدازتاریخ نشرآگهی  نزداو  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی ابالغ
درخصوص دعوی امل غزالوی فرزندحمیدبه طرفیت حسین غزالی فرزندعادل بخواسته 
طالق تقدیم دادگاه عمومی شهرستان خرمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه2عمومی 
وقت جهت  گردیدکه  وبه کالسه9۵۰99861٤12۰۰69۰ثبت  حقوقی خرمشهرارجاع 
استماع شهادت شهودآن1۳9۵/12/2٤ ساعت8/۳۰تعیین شده است جهت استماع شهادت 
شهودبه علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده7۳قانون 
آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفادآن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.    شماره م.الف)9/11۰8(
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
آقای/خانم  شماره۵۵6۰-9۵مورخ9۵/1۰/1تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی 
فرزندحمیددارای  آزادگان  ازدشت  صادره  شناسنامه1۳7  بشماره  زاده  خلف  علی 
کدملی شماره1989٤2۳۵66نسبت به یکباب ساختمان به مساحت1۰۵مترمربع 
درقسمتی ازششدانگ پالك262٤/1٤2واقع دربخش2اهوازاخبارخروجی بنام علی 
خلف زاده منجربصدوررای گردیده برابرماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه 
ورسیددریافت  اهوازتسلیم  امالك  اسنادو  ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل 
تاریخ  م.الف)٤٤76/۵(  شماره  خواهدنمود.  بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات 

انتشارنوبت اول:1۳9۵/11/2 تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳9۵/11/18
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز 

آگهی ابالغ
 و رویت نظریه تکمیلی کارشناسی 

با توجه به تجدید نظر خواهی سازمان اموال و امالك بنیاد مستضعفان بطرفیت 
شهال خسروی و افشین کیا کجوری به خواسته تخلیه بعلت مجهول المکان بودن 
خواندگان فوق بنامهای 1- خانم شهال خسروی و 2- افشین کیا کجوری ظرف 
مدت یک هفته پس از درج در روزنامه جهت مالحظه نظریه تکمیلی کارشناس به 
شعبه پانزدهم تجدید نظر استان مازندران مراجعه در صورت عدم حضور دادگاه 

غیابا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 
مدیر دفتر شعبه پانزدهم تجدید نظر استان مازندران – میر شفیعی 

ابالغ 
بابل واقع در استان مازندران – شهرستان بابل میدان والیت دادگستری شهرستان 
بابل کد پستی ٤71۳6۵87۳9 ارجاع و به کالسه 9۵۰998111۰6۰۰662 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی  آن 96/۳/7 و ساعت 9:۳۰ تعیین شده است به علت 
با  بابازاده  مهدی  خواهان  درخواست  و  رکنی  علی  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
وکالت ارزانی و ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار صادر 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی بابل 

تیم ملی شمشیربازی ایران 
به نیمه نهایی جام جهانی ایتالیا صعود کرد

تیم ملی شمشیربازی ایران با شکست دادن تیم ملی روسیه به مرحله 
نیمه نهایی جام جهانی ایتالیا رسید. به گزارش ایرنا، ملی پوشان تیم 
شمشیربازی برای رسیدن به دیدار نهایی جام جهانی شمشیربازی باید از 
سد تیم کره جنوبی بگذرند. رقابت های جام جهانی پادووای ایتالیا امشب 

و با برگزاری دیدارهای تیمی به پایان می رسد.
مجتبی عابدینی ملی پوش ارزنده تیم ملی شمشیر بازی ایران در شرایطی 
که قهرمان و نایب قهرمان المپیک در جام جهانی ایتالیا از کسب مدال 
بازماندند با شکست »اوه« از کره در نیمه نهایی با نتیجه 1۵ بر 1٤تاریخ 
ساز شد و با ارزش ترین مدال تاریخ شمشیربازی ایران را بر سینه خود 
آویخت. عابدینی در فینال در یک بازی نزدیک و نفسگیر 1۵ بر12 مغلوب 
آندراس زاتماری مجارستانی شد و باالتر از قهرمانان المپیک وجهان در 

سکوی پر افتخار دوم جام جهانی پادووای ایتالیا ایستاد.

قلعه نویی: 10 بازیکن در اختیار نداشتیم

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به غیبت 1۰ بازیکن تیمش 
به  بهتری نسبت  میزبان عملکرد  پرسپولیس، گفت:  مقابل  در دیدار 

تراکتورسازی داشت و شایسته پیروزی بود.
به گزارش ایرنا، »امیر قلعه نویی« پس از شکست سه بر صفر تیمش مقابل 
پرسپولیس تهران و کاهش امیدهای قهرمانی، اظهار داشت: به فوتبال 
ایران به دلیل برگزاری چنین دیدار زیبایی تبریک می گویم و می خواهم 
به هواداران، بازیکنان، تماشاگران و کادر فنی پرسپولیس نیز موفقیت های 

آنان را تبریک بگویم.
وی با اشاره به غیبت 1۰ بازیکن تیمش، گفت: سه محروم، چهار مصدوم 
در کنار تعدادی از بازیکنان که با تصمیم فیفا دیگر نمی توانند برای 

تراکتورسازی بازی کنند در دیدار امروز غیبت داشتند.
سرمربی تراکتورسازی اظهار داشت: همین امر سبب شد تا بازیکنانی چون 
»محمد ایرانپوریان«، »جاسم کرار« و »لوسیانو ادینیو« که هنوز از بند 

مصدومیت به طور کامل رها نشده اند، به میدان بفرستیم.
قلعه نویی عنوان کرد:  به طور یقین اگر نفراتمان را به طور کامل در اختیار 
داشتیم به مصدوم ها بازی نمی دادیم و چنین نتیجه ای رقم نمی خورد.

وی با اشاره به اینکه بازیکنانش در درگیری های فیزیکی از حریف کم 
نداشتند، گفت: با این حال از نظر فنی ضعیف تر بودیم و شکست خوردیم.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص ممنوعیت باشگاهش از فعالیت نقل و 
انتقاالتی، اظهار داشت: این حکم صادره از سوی فیفا قطعی است و تاثیر 
منفی زیادی بر عملکرد تراکتورسازی داشت و مجبور هستیم با همین 

نفرات تا پایان کار را دنبال کنیم.
وی با تمجید از عملکرد تیم داوری دیدار امروز، گفت: به غیر از گل اول 
پرسپولیس که مشکوك به آفساید بود، در دیگر صحنه ها، قضاوت خوبی 

را شاهد بودیم.
قلعه نویی، گفت: مشکالت به وجود آمده بر عملکرد ما تاثیر داشت و حاال 

از کورس قهرمانی عقب مانده ایم.
برتر  لیگ  بیستم  هفته  در  و  دیروز  تهران،  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
باشگاه های ایران در حضور بیش از 7۰ هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی با 
سه گل بر تراکتورسازی نزدیک ترین تعقیب کننده اش غلبه کرد تا با ٤7 

امتیاز، صدرنشین مطلق لیگ برتر باشد.

پیشنهاد نجومی اینترمیالن برای 
بازگرداندن کونته به سری آ ایتالیا

نجومی،  پیشنهادی  با  اینترمیالن  باشگاه 
سرمربی  بازگرداندن  برای  را  خود  آمادگی 
فوتبال  به  ایتالیا  ملی  تیم  و  یوونتوس  سابق 

سری آ اعالم کرد.
به گزارش ایرنا از تارنمای خبری میرر، مالکان 
چینی اینترمیالن پیشنهاد 1۳ میلیون پوندی 
کونته سرمربی چلسی  آنتونیو  به  را  سال  در 

دادند. 
کونته در نخستین فصل حضورش در چلسی 
عملکرد درخشانی داشته و تیم او با ۵9 امتیاز 
صدرنشین جدول لیگ برتر انگلیس قرار دارد.
روزنامه توتو اسپورت ایتالیا نوشت: اینترمیالن 
حاضر است با پینشهاد نجومی، بازیکن سابق 
ایتالیا  در  تورین  هدایت  برای  را  یوونتوس 
با  است  آماده  باشگاه  این  گیرد.  خدمت  به 
پیشنهادی چهار ساله و به ارزش 1۳ میلیون 
پوند و گذاشتن بودجه  ٤۰۰ میلیون یورویی 
در اختیار وی، این مرد ایتالیایی را برای ترك 

چلسی وسوسه کند.
قهرمانان  لیگ  در  از سال 2۰12  اینترمیالن 
اروپا حضور نداشته است و هم اکنون در مکان 

چهارم سری آ ایتالیا قرار دارد.
گو  دیه  که  است  آن  از  حاکی  ها  گزارش 
سیمئونه سرمربی آرژانتینی اتلتیکومادرید نیز 
کونته  اگر  ولی  بود،  نرآتزوری  هدایت  گزینه 
برای انتقال خود به اینتر اعالم آمادگی کند، 

در اولویت قرار دارد. 
اینترمیالن با ٤2 امتیاز و پنج امتیاز اختالف 
نسبت به آ اس رم رده سومی، در مکان چهارم 

جدول رقابت های سری آ ایتالیا قرار دارد. 

توقف سویا برابر ویارئال

سویا نتوانست ویارئال را در سانچس پیسخوان 
شکست دهد.

به گزارش ایسنا، در نخستین بازی روز یکشنبه 
سویا  تیم های  اللیگا  یکم  و  بیست  هفته  در 
و ویارئال به مصاف هم رفتند که این دیدار با 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
سمیر نصری در دقیقه ٤9 بازی فرصت داشت 
دروازه ویارئال را باز کند اما ضربه پنالتی اش را 

از دست داد.
سویا با ٤۳ امتیاز در جایگاه سوم باقی ماند و 
ویارئال با یک پله صعود ۳۵ امتیازی شد و در 

رتبه پنجم قرار گرفت.

خبــرخبــر

تیم فوتبال پرسپولیس تهران با برتری خانگی سه 
بر صفر مقابل تراکتورسازی در دیدار سرنوشت 
برای  بلندی  گام  برتر،  لیگ  بیستم  هفته  ساز 

رسیدن به قهرمانی برداشت.
دیروز یکشنبه و در حساس ترین دیدار هفته 
ایران، تیم های  باشگاه های  برتر  بیستم لیگ 
مدعی پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز به مصاف 
هم رفتند که این دیدار تماشایی با برتری سه بر 

صفر سرخپوشان پایتخت به اتمام رسید.
شاگردان »برانکو ایوانکوویچ« با کسب ششمین 
پیروزی متوالی خود ٤7 امتیازی شده تا با اقتدار 
ایران  های  باشگاه  برتر  لیگ  کامل صدرنشین 

باشند.
تراکتورسازی هم با قبول این شکست سنگین با 
۳8 امتیاز در رتبه دوم باقی ماند و امیدهایش 
برای رسیدن به رتبه نخست جدول رده بندی 

کمتر از گذشته شد.
قضاوت این دیدار سرنوشت ساز را که در حضور 
بیش از 7۰ هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی تهران 

برگزار شد، »بیژن حیدری« برعهده داشت.
پرسپولیس که هفته هاست در صدر جدول رده 
بندی قرار دارد با حمایت هوادارانش به دنبال 
کسب سه امتیاز این دیدار خانگی و محکم کردن 

صدرنشینی بود که به هدفش رسید.
در طرف مقابل، محرومیت باشگاه تراکتورسازی 
از نقل و انتقاالت و ممنوعیت از استفاده از »امید 
عالیشاه«، »احمد نورالهی« و »هاشم بیگ زاده« 

در روند این تیم تاثیر منفی زیادی گذاشته بود.
شروع توفانی پرسپولیس سبب شد در دقیقه 
دوم پاس طالیی »سروش رفیعی« به »مهدی 
طارمی« رسیده و این مهاجم پس از جا گذاشتن 
دروازه بان تراکتورسازی به راحتی گل نخست 
را به ثمر رساند. در ادامه، تراکتوری ها که نیاز 
مبرمی به کسب امتیاز داشتند با تالش زیاد به 

دنبال جبران نتیجه بودند.
در دقیقه 2٤، پرسپولیسی ها در ضد حمله ای 
سریع توپ را در اختیار »رامین رضائیان« قرار 
دادند تا این بازیکن با ضربه ای تماشایی، گل 
دوم میزبان را به ثمر رسانده و ورزشگاه را غرق 

در شادی کند. »امیر قلعه نویی« که نتیجه را 
از دست رفته می دید در دقیقه 29 »لوسیانو 

ادینیو«  را جایگزین »شهرام گودرزی« کرد.
در دقیقه ۳1 پاس »سروش رفیعی« به »مهدی 
طارمی« رسید که این بازیکن نتوانست دروازه 

میهمان را باز کند.
در نهایت نیمه نخست این دیدار با برتری دو بر 

صفر پرسپولیس به اتمام رسید.
در نیمه دوم، روند بازی تغییر چندانی نداشت 
و پرسپولیسی ها با حفظ توپ و میدان مانع از 

هجوم بازیکنان میهمان شدند.
در دقیقه 6۳، ارسال بی نقص »سروش رفیعی« 

که عملکرد فوق العاده ای در این دیدار داشت در 
داخل محوطه جریمه به »وحید امیری«  رسید 
تا این بازیکن با ضربه سر گل سوم تیمش را به 

ثمر برساند.
بهترین فرصت گلزنی تراکتورسازی در دقیقه 8۳ 
به دست آمد که ارسال »جاسم کرار« و ضربه 
دروازه  عمودی  دیرك  به  »محمدنوری«  سر 

پرسپولیس برخورد کرد.
از  پس  نیا«  کامیابی  »کمال   ،86 دقیقه  در 
درگیری با »فرزاد حاتمی« از زمین بازی اخراج 
شد تا شهرآورد پایتخت مقابل استقالل تهران را 

از دست بدهد.
مهاجم  حاتمی«  »فرزاد   ،9۰ دقیقه  در 
تراکتورسازی با دریافت دومین کارت زرد متوالی 

خود از زمین باری اخراج شد.
é :ترکیب پرسپولیس تهران 

محمد  حسینی،  سیدجالل  بیرانوند،  علیرضا 
انصاری، حسین ماهینی، رامین رضاییان)سامان 
محسن  نیا،  کامیابی  کمال  جهان(،  نریمان 
مسلمان، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی)صادق 

محرمی(، مهدی طارمی و وحید امیری
é :ترکیب تراکتورسازی تبریز **

هادی  بنگر،  محسن  اخباری،  محمدرضا 
محمد  زاده،  مهدی  محمدرضا  محمدی، 
ایرانپوریان، سعید آقایی، محمد نوری، فرزاد 
حاتمی، شهرام گودرزی)لوسیانو ادینیو(، کرار 

جاسم و محمد ابراهیمی

گام بلند پرسپولیس برای قهرمانی

اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت  رییس 
ورزشی گفت:از سال 7۰ به صورت دوره ای 
کنترل  تحت  را  آزادی  ورزشگاه  وضعیت 
به عنوان یک کارشناس می گویم  بوده و 

ورزشگاه آزادی نمی ریزد.
جایگاه  از  بازدید  در  مدبر  مصطفی 
پیش  که  آزادی  ورزشگاه  در  خبرنگاران 

و  پرسپولیس  دیدارتیم های  برگزاری  از 
بیان  با  شد،  افتتاح  تبریز  تراکتورسازی 
اینکه اصحاب رسانه برای پوشش رسانه ای 
مسابقات نیاز به محل مناسب دارند،افزود: 
در  آزادی  ورزشگاه  در  خبرنگاران  جایگاه 
استفاده  مورد  خارجی  و  داخلی  مسابقات 
خبرنگاران است و همواره برای بهتر شدن 
جز  باید  و  ایم  کرده  تالش  جایگاه  این 

بهترین نقاط این ورزشگاه باشد.
وی با اشاره به ترمیم و بازسازی این محل 
می  خوبی  به  داد:  مختلف،ادامه  درادوار 
برای  الزم  امکانات  باید  خبرنگاران  دانیم 
پوشش خبری در اختیار داشته باشند ولی 
تاکنون امکانات حداقلی را برای این گروه 

فراهم کرده ایم.

اماکن  نگهداری  و  توسعه  شرکت  رییس 
باید  جایگاه  این  اینکه  بیان  با  ورزشی 
نسبت به گذشته مجهزتر شود،اظهارداشت: 
رسانی  اطالع  بتوانند  باید  رسانه  اصحاب 
تر  آسان  را  ورزشی  رویدادهای  درمورد 
مکان  این  بهسازی  رو  این  از  دهند  انجام 

دردستور کارقراردارد.
مدبردرخصوص تقویت وضعیت در دسترس 
وای  از  استفاده  و  همراه  های  تلفن  بودن 
فای در ورزشگاه آزادی، ادامه داد: تقویت 
ورزشگاه  در  همراه  تلفن  اپراتورهای  آنتن 
اما  نیست  ورزشگاه  اختیارمسئوالن  در 

دردستور کار بوده و باید انجام شود.
بر  مبنی  دیگری  سئوال  به  درپاسخ  وی 
بروز  امکان  و  آزادی  ورزشگاه  باالی  سن 

برای  حادثه ای همانند ساختمان پالسکو 
 7۰ سال  از  اظهارداشت:  ورزشگاه  این 
کارهای عمرانی و کارشناسی دقیق درمورد 
اجرا  حال  در  آزادی  ورزشگاه  سازه های 
است و به صورت دوره ای چک می شود از 
این رو نگرانی بابت ریزش ورزشگاه نداشته 

و این جمله را کاماًل کارشناسی می گویم.
تذکر  بارها  پالسکو  درمورد  مدبر  گفته  به 
آزادی  ورزشگاه  درمورد  اما  بودند،  داده 
می کنیم، البته  کارشناسی  صحبت های 
سازه هایی مانند ورزشگاه آزادی به صورت 
طبیعی نشست دارد و باید بازسازی شود. 
کرده  مطرح  دولت  در  را  موضوع  این  ما 
ما  به  بودجه ای  کردیم  درخواست  و  ایم 
اساسی  ترمیم  بتوانیم  تا  دهند  اختصاص 
داشته باشیم. هرچند که وزیر ورزش پیش 
اولیه  بازسازی های  بود  تاکید کرده  این  از 

آغاز شود.

مدبر: ورزشگاه آزادی نمی ریزد
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بهره برداری از 66 طرح عمرانی 
در خلخال  

همزمان با ایام دهه فجر در شهرسان خلخال 66 
طرح عمرانی به بهره برداری می رسد.

حضور  با  فجر  دهه  با  همزمان  اردبیل،  استاندار 
استاندار اردبیل بهره برداری از 66 طرح و پروژه 

عمرانی و اقتصادی در شهرستان خلخال آغاز شد.
مجید خدابخش با بیان اینکه  برای اجرا و تکمیل 
این پروژه ها در بخش های مختلف عمران شهری و 
روستایی بیش از هشت هزار میلیارد ریال هزینه 
شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه ها و طرح 
ها شامل ۵2 پروژه عمرانی و 12 طرح اقتصادی 
از ۵2۰  بیش  آنها  تکمیل  و  اجرا  برای  است که 
میلیارد ریال از محل های اعتباری مختلف هزینه 
شده است. استاندار اردبیل بهره برداری از 12 واحد 
امام،  امداد  زیرپوشش کمیته  مسکن مددجویان 
افتتاح مجتمع - فرهنگی و مذهبی دانشگاه پیام نور 
و دهها طرح عمرانی در بخش های راه ، آب شرب 
روستایی، گاز رسانی و جهاد کشاورزی را از جمله 

طرح های بهره برداری شده خلخال اعالم کرد.
خدابخش در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال 96 
تمامی روستاهای استان اردبیل گاز دار می شود 
خاطرنشان کرد: در سال گذشته به 1۵۰ روستا و 

امسال نیز به 16۰ روستا گازرسانی شده است.

آغاز عملیات اجرایی طرح آهک صنعتی 
و بلوک های سبک گازی در لرستان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از 
آغاز عملیات اجرایی طرح آهک صنعتی و بلوك های 

سبک گازی در شهرستان پلدختر خبر داد.
آهک  »تولید  کرد:  اظهار  صفی خانی  محمدرضا 
صنعتی و هیدراته« و »تولید بلوك های سبک گازی 
و نانو کربنات کلسیم« با حضور کرباسیان رئیس 

هیات عامل ایمیدرو آغاز می شود.
آهک  کارخانه  احداث  طرح  کرد:  تصریح  وی 
صنعتی و هیدراته شهرستان پلدختر با ظرفیت بار 
ورودی ساالنه ۳۰۰ هزار تن و تولید 1۵۰ هزار تن 
آهک صنعتی و هیدراته در فاز نخست و نیز تولید 
بلوك های سبک گازی و نانو کربنات کلسیم در فاز 
دوم است که برای احداث فاز نخست، حدود 6۰۰ 
میلیارد ریال و برای فاز دوم، حدود 6۰۰ میلیارد 
ریال سرمایه گذاری ارزی و ریالی تخمین زده شده 
است. صفی خانی افزود: با بهره برداری از این طرح ها 
در مجموع حداقل 1۵۰ نفر به طور مستقیم و ٤۵۰ 
نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد 

که باعث رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.
لرستان  تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت، 
گفت: برای اجرای این طرح ها، 9 شرکت داخلی 
و خارجی اعالم آمادگی کردند و در نهایت، یک 
صورت  به  و  شد  مزایده  برنده  داخلی  شرکت 

مشارکتی با ایمیدرو طرح را اجرا خواهند کرد.

برف پلنگهای گیالن را به حاشیه روستاها آورد  

 به دلیل بارش برف و کمبود غذا گوشتخواران از جمله پلنگهای استان به 
محدوده روستاها نزدیک شده اند.

کارشناسان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن موفق 
شدند یک قالده پلنگ ماده را که به نظر می آمد به دلیل جراحت و بارش 
سنگین برف در حاشیه روستای سجیدان منطقه سیاهکلرود شهرستان 

رودسر مشاهده شده است زنده گیری کنند.
براساس اعالم تلفنی مردم منطقه روستای سجیدان از توابع شهرستان 
اکیپ  روستا،  در حواشی  پلنگ  قالده  بر مشاهده یک  مبنی  رودسر، 
کارشناسی اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست 
گیالن در معیت همکاران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر 
و جمعی از دوستداران حیات وحش به محل عزیمت کرده و پس از 
هماهنگی با کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از 
اسلحه بیهوشی موفق به زنده گیری یک قالده پلنگ ایرانی ماده جهت 

انتقال به سازمان حفاظت محیط زیست شدند.
به دلیل بارش سنگین برف در روزهای اخیر و کمبود غذا، اکثر طعمه های 
پلنگ برای تغذیه به حاشیه روستاها پناه می آورند و به همین دلیل هم 

پلنگها و سایر گوشتخواران نیز به محدوده روستاها نزدیک می شوند .
به گفته کارشناسان حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن 
دلیل کندی حرکت و جابجایی پلنگ مذکور می تواند بروز جراحت یا 
آسیب دیده گی باشد که نیاز به بررسی بیشتر و کارشناسی تر از سوی 

متخصصین دارد.
نخستین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور در شهرداری 

اصفهان کلید خورد

بهادری-اصفهان: راه اندازی نخستین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کمتر از  
یک ساعت از نامگذاری سال 9۵ به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
در شهرداری اصفهان به عنوان نخستین دستگاه نیز از دیگر افتخارات 
شهرداری اصفهان است که با آغاز به کار این قرارگاه تحقق واقعی شعار 
سال در دستور کار همه بخش های شهرداری قرار گرفت و هر ماه نیز 
عملکرد همه سازمان ها و نهادهای وابسته به شهرداری اصفهان در این 

زمینه رصد می شود.
استفاده از تولیدات داخلی و همچنین تشویق شهروندان برای استفاده 
از تولیدات داخلی به منظور تقویت چرخ های صنعت  در کشور نیز از 
مصادیق بارز تحقق اقتصاد مقامتی در شهرداری اصفهان است که از 
آن جمله می توان به خرید 16۰ دستگاه خودروی آریو برای نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی فرودگاه، انعقاد خرید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تولید داخل 
برای ناوگان اتوبوسرانی، ورود پنج هزار موتورسیکلت برقی تولید داخل 
و برگزاری جشنواره خرید کاالهای ایرانی  در مراکز فروش  وابسته به 
شهرداری اشاره کرد که این اقدامات شهرداری اصفهان در واقع الگویی 

برای دیگر شهرهای کشور در راستای عملیاتی نمودن شعار سال بود.

خبر خبر

دوره  یازدهمین  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم 
مسابقات قران جامعه کاروتالش استان در ایام ا... 
دهه مبارك فجر با حضور مهندس خلیلی مدیر 
کل تعاون .کارورفاه اجتماعی استان البرز . حسین 
فالح نژاد مدیر امور اجتماعی وفرهنگی وعبدالهی 
رئیس اداره فرهنگی ورزشی کارگران این اداره کل 
ورابطین فرهنگی ادارات کل زیر مجموعه تعاون 

،کارورفاه اجتماعی استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون.کارورفاه 
اجتماعی استان البرز؛ درابتدای این جلسه حسین 
فالح نژاد مدیر امور اجتماعی وفرهنگی این اداره 
کل با اشاره به مراحل برگزاری یازدهمین دوره 
مسابقات قرآن جامعه کاروتالش استان در آذرماه 
امسال اظهار داشت: امسال برای اولین بار این دوره 
از مسابقات با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی 
و در بین جامعه کاروتالش درکارخانجات ومراکز 
تولیدی وصنعتی استان به همراه خانواده های انان 

برگزار گردید .
وی افزود: با توجه به تصمیمات وزارت تعاون.کار 
و رفاه اجتماعی مبنی بر برگزاری مسابقات قرآن 
مشارکت  لزوم  و  المللی  بین  بصورت  کارگری 
منظور  به  اسالمی  تبلیغات  سازمان  ونظارت 
برگزاری این مسابقات بصورت بین المللی مقرر 
گردید که دراستان البرز نیز با مشارکت سازمان 
تبلیغات اسالمی یازدهمین دوره مسابقات قرآن 
داوران  حضور  با  البرز  استان  کاروتالش  جامعه 

کشوری از این سازمان برگزارگردد.
فالح نژاد همچنین  با اشاره به کسب رتبه اول 
از سوی  تیمی مسابقات قرآن کشوری کارگران 
ابراز  گذشته  درسال  البرز  استان  قاری  کارگران 
داشت : بحمدا... استان البرز از ظرفیتهای قرآنی 
مطلوبی در جامعه کاروتالش کشور برخوردار است 

وداوران  ملی یازدهمین دوره مسابقات قرآن استان 
البرز  نیز سطح کیفی این مسابقات را در حوزه 

کارگری بسیار خوب توصیف نمودند.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت مطلوب  
قرانی در حوزه کار وتولید این  استان بتوان با برنامه 
ریزی وتبلیغات مناسب در سالهای آتی در حوزه 
توسعه وبسط مفاهیم قرآنی در جامعه کاروتالش 
کشور و مسابقات بین المللی  استان البرزموفق به 

کسب عناوین برتر گردد.
در ادامه مهندس خلیلی مدیر کل تعاون.کارورفاه 
اجتماعی استان البرز نیز ضمن تبریک ایام دهه 
مبارك فجر .انقالب اسالمی را محصول قرآن کریم 
و آموزه های اهل بیت )ع( دانست و گفت: انقالب 
اسالمی ایران دین و قرآن را از انزوا خارج کرد و به 

اسالم عظمت و عزت بخشید.
وی در جمع قاریان برگزیده کارگری و رابطین 
کل  اداره  مجموعه  زیر  کل  ادارات  فرهنگی 
تعاون.کارورفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه 
کبیر  )ره(بنیانگذار  امام خمینی  و حرکت  کالم 
است  )ع(  معصومین  راه  ادامه  اسالمی  انقالب 

افزود : قرآن قانون اساسی زندگی مسلمانان است 
هر میزان به آن نزدیکتر وبر آن توسل بجوییم در 
زندگی به توفیقات بیشتری دست خواهیم یافت و 
از انجاییکه کالم قرآن منشور بیان واقدام معصومین 
و پیامبران واولیا الهی است هیچگونه اختالفی در 
عمل.عقیده و اداره جامعه میان انان مشاهده نمی 

شود.
مهندس خلیلی همچنین با اشاره به اینکه پس از 
انقالب شکوهمند اسالمی حاکمیت و دولت خود 
مروج قران در تمامی بخشهای جامعه بوده است  
خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در راستای ترویج، توسعه و تقویت مبانی دینی در 
سطح جامعه .سلسله مباحث و مطالب و موضوعات 
قرآنی در جامعه  توسعه فرهنگ  بویژه  فرهنگی 
خود  ذاتی  وظایف  از  یکی  بعنوان  را  کاروتالش 
پیگیری می کند که یکی از این مباحث برگزاری 
مسابقات قرآنی می باشد که در استانها و همچنین 
استان البرز از سوی این اداره کل بصورت مداوم 

اجرا می گردد.
مدیر کل تعاون.کارورفاه اجتماعی استان البرز با 

شاره به اینکه در سطح کشور و استان عالقه به 
فرهنگ قرانی و یادگیری وتوسعه آموزش قرآن 
بسیار است ابراز داشت:  اداره کل تعاون.کارورفاه 
اجتماعی استان البرز همواره با توجه به وظایف 
و  امکانات  لحاظ  از  فرهنگی  درحوزه  ذاتی خود 
پشتیبانی برای برگزاری مسابقات قران ونیز بسط 
وتالش  کار  درجامعه  قرانی  فرهنگ  وگسترش 
برای  اما  نماید  می  را  تالش خود  نهایت  استان 
توسعه فرهنگ و سبک زندگی قرآنی نباید تنها 
از یک شخص یا نهاد توقع داشته باشیم بلکه همه 
موظف به همکاری هستند و لزوم همکاری همه 

نهادها را در این زمینه می طلبد.
وی همچنین از دست اندرکاران حوزه قران وقاریان 
با  تا  خواست  استان  کاروتولید  جامعه  در  قرآن 
تشکیل یک کارگروه قرانی در استان زمینه حمایت 
بازوی  بعنوان  را  استان  در  قرآنی  فعالیتهای  از 

اجرایی دستگاههای اجرایی فراهم آورند.
درخاتمه این مراسم از نفرات برتر یازدهمین دوره 
مسابقات قرآن جامعه کاروتالش استان البرزبا اهدا 
لوح تقدیر وهدایای از سوی مهندس خلیلی مدیر 
کل تعاون.کارورفاه اجتماعی استان البرز تجلیل 

گردید.
مسابقات  دوره  یازدهمین  است  ذکر  شایان 
ویژه  البرز  استان  تالش  و  کار  جامعه  قرآن 
کارگران،کارفرمایان، تعاونگران و خانواده های تحت 
پوشش تامین اجتماعی و بهزیستی استان البرز در 
آذرماه امسال با حضور داوران ملی و استانی قران 
و شرکت کنندگان از خانواده کاروتولید استان در 
رشته های  قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل ، حفظ 
یک جزء، حفظ 2۰ جزء و رشته مفاهیم قرآن 
کریم در دو گروه خواهران وبرادران  در اداره کل 

تعاون.کارورفاه اجتماعی برگزار گردید.

اداره کل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار کرد؛

تجلیل از برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه، کار و تالش

آگهی مناقصه عمومي
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوزهاي هاي  واصله  از سوی 
و   47/660 و   33/702 هاي  شماره  به  وحیدیه   شهر  اسالمي  شوراي 
33/734به تاریخ هاي 10/27/ 95 و 95/10/04 و 95/11/16 نسبت به اجرای 

پروژه هاي :
1-احداث فاز 2پارك فدك اصیل آباد با برآورد اولیه 5/237/316/799ریال

2-زیر سازي و جدولگذاري معابر سطح شهر با برآورد اولیه 3/521/315/251ریال اقدام نماید.
لذا ازکلیه  متقاضیان شرکت درمناقصه دعوت به عمل می آورد، جهت  خرید  اسناد مناقصه و 
ارائه حداقل  قیمت پیشنهادی خودرابابت  اجرای پروژه  هاي فوق در سه پاکت جداگانه به شرح 

زیر: 1.پاکت الف _حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر 
2.پاکت ب_حاوي مدارك مثبته شرکت

3.پاکت ج_حاوی قیمت پیشنهادی
حداکثر تا 10روز ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به امورمالی شهرداری وحیدیه تحویل ورسید 
دریافت نمایند. درضمن شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست وکلیه 
کسورات متعلقه وهزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشدوبه پیشنهادات 
مشروط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه اولیه ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن65633285تماس حاصل نمایید.   

شهرداری وحیدیه

آگهی
بدینوسیله باستناد ماده 11۵-18۰ ق آدك میالد اله مرادی   که از محل سکونت 
وی اطالعی در دست نیست و از سوی دادگاه در پرونده کالسه 9۵1126 باتهام  
سرقت  تحت تعقیب است ابالغ می گردد که در مورخ 9۵/12/2۵ ساعت 12 جهت 
دفاع از اتهام انتسابی به شعبه 1179 دادگاه کیفری 2 تهران مستقر در مجتمع 
موضوع  به  دادگاه  اال  و  مراجعه  نیایش  نبش  اصفهانی  اشرفی  خ  در  واقع  قدس 

رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود 
411665/م الف   مدیردفتر شعبه 1179 کیفری 2 مجتمع قدس تهران 

آگهی
شاکی شکایتی بر علیه متهم  محمدرضا وردخان فرزند محمد تقدیم دادگاه های 
 116۳ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان  عمومی 
دادگاه کیفري 2 تهران واقع در تهران-  خ اشرفی اصفهانی  نبش نیایش   مجتمع 
قضایی  قدس ارجاع و به کالسه 9۵1٤86/116۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 96/1/21 و ساعت 8/۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۳٤٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری 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 
411667/م الف مدیردفتر دادگاه کیفري 2 شعبه 1163 مجتمع قضایی قدس تهران 

آگهی
بر علیه متهم  محمد رضایی  تقدیم  اداره کار و رفاه اجتماعی  شکایتی  شاکی 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
116۳ دادگاه کیفري 2 تهران واقع در تهران-  خ اشرفی اصفهانی  نبش نیایش   
مجتمع قضایی  قدس ارجاع و به کالسه 9۵1۵۰٤/116۳ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/1/21 و ساعت 9/۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۳٤٤ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری 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 
411666/م الف مدیردفتر دادگاه کیفري 2 شعبه 1163 مجتمع قضایی قدس تهران 

احضار متهم  
 ابراهیم عاشقی قراغلی

ابراهیم  متهم  برای  عمدی  بدنی  ایراد صدمه  باتهام  کالسه 9۵۰879  پرونده  در 
عاشقی قراغلی از ناحیه دادسرا و با توجه به شکایت شاکی فرید قنبری    تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 1161 دادگاه کیفری 2 تهران 
واقع در پونک نبش نیایش  ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 96/1/1٤ ساعت 
9/۰۰ تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 11۵-18۰ ق آدك  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
411668/م الف منشي  شعبه 1161 کیفري 2 مجتمع قدس تهران   

آگهی
شاکی محمد صادق کاکائی  شکایتی بر علیه متهم  میالد شمس عینی دابر بر 
ضرب و جرح عمدی فحاشی تهدید تخریب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117۵ دادگاه کیفري 2 تهران 
واقع در تهران-  خ اشرفی اصفهانی  نبش نیایش   مجتمع قضایی  قدس ارجاع و 
به کالسه 9۵1٤۳2 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/1/1٤ و ساعت 8/۳۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 11۵-18۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری 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 
411660/م الف دادگاه کیفري 2 شعبه 1175 مجتمع قضایی قدس تهران 

 احضار  و ابالغ  
بودن  المکان  مجهول  بعلت  مربوطه  نامه  آیین  و  آدك   ماده 17٤ ق  اجراي  در 
متهمین 1- محمود انصاری 2- سید محمد حسن زاده  در پرونده کالسه 9۵11۳9 
باتهام عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی در  
لذا  باشد  تعقیب می  تهران صادقیه تحت  ناحیه ۵  دادسرای  بازپرسی  شعبه 1٤ 
بدینوسیله بنامبرده ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 1٤ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران حاضر و از خود دفاع نماید و اال عدم 

حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد گردید   
411663/م الف    بازپرس شعبه 14 دادسراي ناحیه 5 تهران 

آگهی
بدینوسیله باستناد ماده 11۵-18۰ ق آدك حسن احمدی و علی اکبر امیری  که 
از محل سکونت وی اطالعی در دست نیست و از سوی دادگاه در پرونده کالسه 
9۳۰88۳ باتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب است ابالغ می گردد که در مورخ 
9۵/12/2۵ ساعت 11 جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه 1179 دادگاه کیفری 
2 تهران مستقر در مجتمع قدس واقع در خ اشرفی اصفهانی نبش نیایش مراجعه 

و اال دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود 
411661/م الف   مدیردفتر شعبه 1179 کیفری 2 مجتمع قدس تهران 

آگهی
بدینوسیله باستناد ماده 11۵-18۰ ق آدك محمد قل خدایبردی فرزند محمد   که 
از محل سکونت وی اطالعی در دست نیست و از سوی دادگاه در پرونده کالسه 
مورخ  در  که  گردد  می  ابالغ  است  تعقیب  تحت  کالهبرداری   باتهام   9۵1127
دادگاه   1179 شعبه  به  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت   11/۳۰ ساعت   9۵/12/2۵
کیفری 2 تهران مستقر در مجتمع قدس واقع در خ اشرفی اصفهانی نبش نیایش 

مراجعه و اال دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود 
411664/م الف   مدیردفتر شعبه 1179 کیفری 2 مجتمع قدس تهران 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
رای شماره1۰118٤9  بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 69۵و  آباد  شهرستان خرم 
مورخه 9۵/9/22 به تقاضای رمضان پیامنی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 1۰1/۰۵ متر مربع مجزی شده از پالك  ٤2 اصلی واقع 
آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  دو شهرستان خرم  در بخش 
 ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  رضا رش جمشیدی 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤۵78
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۵/11/۳ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 67۵/9۵ و رای شماره1۰۳۵۳ 
مورخه 9۵/8/1۵ به تقاضای آقای علی جان داودی چگنی فرزند داود نسبت به 
پالك   از  شده  مجزی  مربع  متر   199/٤8 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ 
22۰9  اصلی باقیمانده واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤۵8۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

فرزند  قبادی  نسیم  متقاضی خانم  رأی شماره 1۳9۵6۰۳2۵۰۰2۰۰6۳92  برابر 
علی نجات به شماره ملی ٤1۰9۰۰627٤1 صادره از کوهدشت در ششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت 176 متر مربع پالك 6۳ اصلی واقع در بخش هفت خرم 
ولیعصر  خیابان  سوادآموزی  نهضت  خیابان  آدرس  به  کوهدشت  شهرستان  آباد 
منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  آزادبخت  یوسف  آقای  رسمی  مالک  از  انتقالی 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  یک  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۵/11/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۵/11/18
حسن نصرتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کوهدشت

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم

بطرفیت  دادخواستی  فرزندولی  امیری  اله  قدرت  خواهان 
چک  فقره  یک  مطالبه  رادفرزنددولتمرادبخواسته  ناصرهاشمی 
دادرسی  هزینه  بشماره9۵1٤۵٤مورخ9۵/٤/27بااحتساب 
اختالف  حل  شورای  قاضی  شعبه  به  که  تقدیم  وتاخیرتادیه 
وبرای  ثبت  وبکالسه129/٤/9۵ح.ش  ارجاع  باغملک  شهرستان 
روزیک شنبه مورخه9۵/12/22ساعت9صبح تعیین وقت گردیده 
وچون مجهول المکان اعالم شده،لذا برحسب تقاضای خواهان 
ودستورشوراومستندابه ماده7۳ازقانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب درامورمدنی مصوب1۳79مراتب فوق یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج واز خوانده فوق الذکردعوت می 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت1۰روزبه دفترشورامراجعه  شودکه 
وبا دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم آدرس محل اقامت 
آدرس  وضمائم  دادخواست  مفاد  درغیراینصورت  خودرااعالم 
مفاددادخواست  درغیراینصورت  خودرااعالم  اقامت  محل 
وضمائم ووقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وشوراتصمیم مقتضی 
اتخاذخواهدنمودوچنانچه بعدانیازی به درج آگهی باشد فقط یک 

نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود.   شماره م.الف)7/9۵/2٤2(
دبیرشورای حل اختالف باغملک شعبه یک

آگهی ابالغ 
دادخواست وقت رسیدگی 

جواد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حکمعلی   فرزند  قربانی   نازنین  خواهان 
کاظمی فرزند محمد  به خواسته طالق ثبت برای مورخ 96/1/26 ساعت 9 صبح  
بر  لذا  اعالم شده  المکان  مجهول  نامبرده  و چون  گردیده  تعیین  رسیدگی  وقت 
آئین  قانون  از   7۳ 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 2٤86
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

گواهی حصر وراثت

  ۳87٤٤٤1۳۵۰ ملی  کد   2٤8 شناسنامه  شماره  مقدس   محمدی  احمد  آقای 
فرزند یعقوب علی  متولد 1۳٤۵ صادره از همدان به استناد شهادت نامه گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  9۵/ح۵8۳/2 تقدیم این حوزه 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان  یعقوب علی محمدی مقدس  فرزند 
به شماره شناسنامه 19٤ کد ملی ٤۰۳167٤۰۰7  طبق گواهی فوت  خانعلی  
شماره ٤17٤99 ف 19   در تاریخ  9۵/7/۳۰  در اقامتگاه دائمی خود درگذشته  

و ورثه حین الفوت عبارتند از :
1- گل عنبر مهری       متولد : 1۳1٤    فرزند: حسینعلی   کد ملی : ٤۰۳167612۳  

شماره شناسنامه : ٤۰6     صادره : کبودرآهنگ  همسرمتوفی 
2- صفیه محمدی مقدس        متولد : 1۳۳2    فرزند:یعقوب علی    کد ملی : 
٤۰۳1676861   شماره شناسنامه : ٤۵۵         صادره : کبودرآهنگ   دخترمتوفی  
۳- علی صفدر محمدی مقدس   متولد : 1۳۳۳    فرزند:یعقوب علی    کد ملی : 
٤۰۳21٤1711   شماره شناسنامه : 1٤         صادره : کبودرآهنگ   پسرمتوفی  
٤- ملیحه محمدی مقدس       متولد : 1۳٤٤    فرزند:یعقوب علی     کد ملی : 
۳87٤79٤7۵1    شماره شناسنامه : 66۵           صادره : همدان   دخترمتوفی  
۵- احمد محمدی مقدس       متولد : 1۳٤۵    فرزند:یعقوب علی    کد ملی : 
۳87۳88٤7٤7    شماره شناسنامه : 2٤8           صادره :همدان   پسرمتوفی  

6- محمد محمدی مقدس          متولد : 1۳٤9      فرزند:یعقوب علی    کد ملی : 
۳87٤٤٤1۳۵۰  شماره شناسنامه: 198                 صادره :همدان    پسرمتوفی  
7- مهری محمدی مقدس        متولد : 1۳٤1    فرزند:یعقوب علی    کد ملی 
: ۳871۵1789۵     شماره شناسنامه : 219٤                  صادره :همدان    

دخترمتوفی  
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار درجراید ارسال می شود تا  یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی 

الزم صادر خواهد شد. م/الف  2٤88   
اکبر نیا رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست 
اهدای  از   بوشهر  استان  گردشگری  و  دستی 
6۰۰ مترمربع زمین به میراث فرهنگی استان 

بوشهر خبر داد.
دارای  که  هایی  زمین  گفت:  امیرزاده  ناصر 
اهمیت تاریخی هستند به طور معمول کمتر 

اتفاق می افتد که واگذار شوند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در این زمینها 
عناصری از معماری دوره هخامنشی به خصوص 
یافت  سنگ شالی ستون کاخهای هخامنشی 
می شود به همین دلیل اهدای این کار مهم 

است.
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  سرپرست 

کرد:  بیان  بوشهر  استان  گردشگری  و  دستی 
جای خوشحالی است که مردم استان بوشهر 
به بلوغ فکری فرهنگی رسیده اند و با عالقه و 

تعصب تاریخ خود را حفظ می کنند.
به  جرم  تاریخی  اثر  هر  تخریب  افزود:  وی 
دنبال  اینکه  به  توجه  با  و  آید  می  حساب 
برخورد  مجرمان  با  باید  هستیم  ماندگاری 

قانونی و از خیران قدردانی شود.
پایگاه  سرپرست  و  فرهنگی  میراث  معاون 
میراث فرهنگی کاخ های هخامنشی دشتستان 
نیز گفت: ›سکینه آتشی‹ مالک زمینهایی است 
که آثار هخامنشی در آن واقع شده و با پیگیری 
های صورت گرفته با ایشان با واگذاری محدوده 

ای که آثار درآن قرار گرفته و حتی زمینهای 
پیرامونی آن نیز که در بررسی ها و کاوش های 
آینده منجر به شناسایی آثار تاریخی می شود، 
به میراث فرهنگی برای فعالیت های پژوهشی، 
گردشگری  مکان  به  تبدیل شدن  و  حفاظتی 

موافقت کرده است.
اطراف  های  زمین  در  افزود:  ابراهیمی  نصرا... 
یا  رنگ  سفید  ستون  شالی  تاریخی،  اثر  این 
دوره  به  مربوط  افقی  تراش  قاشقی  شیارهای 
اول هخامنشی که نظیر آن در کاخ اختصاصی 
هخامنشی  کاخ  نیز  و  پاسارگاد  در  کوروش 
بردك سیاه که به فاصله ۵ کیلومتری غرب این 
کاخ قرار گرفته بدست آمده است که از سوی 

این مالک به میراث فرهنگی اهدا شده است.
نیکوکاران  را  این خیران  باید  کرد:  اظهار  وی 
میراث نامید، زیرا که بخش عظیمی از تاریخ 

ملت را به آنها باز می گردانند.
معاون میراث فرهنگی و سرپرست پایگاه میراث 
فرهنگی کاخ های هخامنشی دشتستان گفت: 
ردیف  از  و  ملی  اعتبارات  از  جاری  سال  در 
اعتباری پایگاه برای محصور کردن این محوطه 
تابلوهای  نصب  و  حفاظتی  سازه  ایجاد  نیز  و 
معرفی، تامین اعتبار صورت گرفته است و در 
برنامه های بعدی ساماندهی محوطه و بررسی 
می  باستان شناسی صورت  های  کاوش  و  ها 

گیرد.

اهداء 600 مترمربع زمین به میراث فرهنگی استان بوشهر
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ارسال 80 میلیون لیتر نفت سفید
  به روستاهای کردستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان گفت: تاکنون بیش از 8۰ میلیون لیتر 
نفت سفید به روستاهای استان کردستان ارسال 

شده است.
 به گزارش  روابط عمومی شرکت ملی نفت استان 
کردستان، فریدون یاسمی گفت: با توجه به سرد 
و کوهستانی بودن استان کردستان و همچنین 
کاهش شدید دمای هوا در این فصل، هر سال تدابیر 
مناسبی برای سوخت رسانی مطلوب به همه نقاط 
منطقه، از ماه ها پیش اندیشیده می شود تا مشترکان 
فاقد گاز طبیعی، در روزهای سرد و برفی زمستان با 

مشکلی مواجه نشوند.
وی با اشاره به بحث ضرورت ذخیره سازی نفت 
سفید روستایی تصریح کرد: شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کردستان، پیش از مهرماه 
اقدام به ذخیره سازی سوخت برای بیش از ۳۵ 
هزار مشترك روستایی کرده و تا کنون بیش از 8۰ 
میلیون لیتر نفت سفید به روستاهای استان ارسال 
شده که از این مقدار ٤۰ میلیون لیتر به روستاهای 
ارسال و ذخیره سازی شده  استان  العبور  صعب 

است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان بیان کرد: به این ترتیب، در روزهای اخیر 
نیز که شاهد بارش سنگین برف و انسداد بیش از 
1۵۰ راه روستایی در کردستان بوده ایم، سوخت 
رسانی به شکل مطلوبی روند طبیعی خود را ادامه 
می دهد و خوشبختانه در هیچ ناحیه ای از منطقه 

کردستان با مشکل مواجه نیستیم.

 شکارچیان آهو در تور محیط بانان زنجان
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، از 
دستگیری سه شکارچی آهو خبر داد و گفت: اجازه 

شکار غیرمجاز به کسی نمی دهیم.
سیدرضا موسوی اظهار کرد: متاسفانه هنوز عده ای 
هستند که برای تفریح به جان طبیعت می افتند و 
به این نکته فکر نمی کنند که گرفتن جان موجود 
زنده که حق حیات دارد غیرانسانی بوده و خیانت 

به آیندگان است.
وی تصریح  کرد: سه فرد متخلف به جرم شروع به 
شکار آهو توسط ماموران سرمحیط بانی سهرین 
دستگیر و یک قبضه اسلحه ته پر تک لول نیز از این 

افراد کشف و ضبط شد.
این مسئول با بیان اینکه متخلفان دستگیر شده 
بومی هستند، افزود: پرونده تخلف این افراد تشکیل 
و تحویل مراجع قضایی خواهد شد و بار دیگر نیز 
اعالم می کنیم متخلفان هشدارهای ما را جدی 
حیات وحش  گونه های  تهدید  از  دست  و  گرفته 
این  تخلف،  مشاهده  در صورت  که  چرا  بردارند؛ 
اداره کل مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد 

کرد.

پاکسازی حاشیه رودخانه کرج در روز جهانی تاالب ها
به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج؛ 
به مناسبت فرارسیدن روز جهانی تاالب ها رئیس و جمعی از پرسنل 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با حضور در کنار رودخانه 
حفاظت شده کرج به صورت نمادین اقدام به پاکسازی حاشیه این 
توسط  که  سارگپه  بهله  دو  روز  این  در  همچنین  نمودند.  رودخانه 
یکی از مراکز نگهداری حیات وحش کرج مداوا شده بودند در یکی 
از زیستگاه های حیات وحش در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی 

رها سازی گردید.
حمیدرضا لشگری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج 
در این خصوص اظهار داشت؛ تاالب ها به دلیل فراهم نمودن آب 
شیرین و منابع غذایی سالم، پایدار سازی تنوع زیستی، کنترل سیالب 
ها، منبع ذخیره دی اکسید کربن و جذب گردشگر بسیار حائز اهمیت 
بوده و زندگی تعداد زیادی از انسان ها در جهان به آن وابسته است. 
به دلیل اهمیت باالی تاالب ها در معیشت ساکنین کره زمین، همه 
ها  تاالب  روز جهانی  به عنوان  را  فوریه  روز دوم  ساله مردم جهان 

گرامی می دارند.

افتتاح  212 پروژه در روستاها و شهرهای بوشهر 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر گفت: همزمان با 
ایام دهه فجر 212 پروژه در شهرها و روستاهای استان بوشهر با اعتبار 

1۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد. 
حمید حیدری بریدی در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی مهر در 
عالیشهر بوشهر با بیان اینکه این نهاد 12 هزار و 76۵ مسکن مهر 
اظهار داشت:  بوشهر ساخته است  استان  در شهرهای کم جمعیت 
از این میزان واحد مسکونی تاکنون 98 درصد آن تکمیل و تحویل 
متقاضیان شده است. وی از افتتاح ۵2 واحد مسکونی مهر در عالیشهر 
بوشهر خبرداد و خاطر نشان کرد: این واحدها با اعتبار ٤۳ میلیارد 

ریال ساخته شده که امروز در ایام دهه فجر تحویل متقاضیان شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با بیان اینکه این 
واحدها در زمینی به مساحت 2هزار و 2۰۰ متر مریع ساخته شده 
افزود: زیربنای این واحدها که در ٤ طبقه ساخته شده شش هزار و 

٤۰۰ متر مربع است.

 بهره برداری از طرح آبخیزداری روستای خانقاه سرخ ارومیه
گفت:  غربی  آذربایجان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  کل  مدیر 
همزمان با دهه مبارك فجر، طرح آبخیزداری واقع در روستای خانقاه 

سرخ ارومیه به بهره برداری می رسد.
به نقل از ایسنا، رحمان وهاب زاده با بیان این مطلب اظهارکرد:  این 
طرح یکی از طرحهای مهم و بزرگی است که با اعتباری بالغ بر ۳2 
میلیارد ریال انجام شده است که مساحت حوزه بیش از 67۰۰ هکتار 
بوده و عملیات مکانیکی آن در حدود 1۵ هزار و ۵۵۰ متر مکعب 
از سنگی،  اعم  این طرح  افزود: عملیات مکانیکی  زاده  است. وهاب 
گابیونی و خشکه چینی و همچنین عملیات بیو مکانیکی آن ٤۵۰۰ 
هکتار را در بر می گیرد که همه این عملیات اجرایی شده و به پایان 

رسیده است.
وی تاکید کرد: این طرح از محل اعتبارات ملی اجرایی شده است و 
آغاز عملیات آن در سال 1۳91 بوده است که در حال حاضرآماده 

بهره برداری است.

خبر خبر

حضور  با  فجر،  دهه  درایام  نظری:  چالوس- 
شهری  پایگاه  وشهرستانی   استانی  مسووالن 

اوژانس 11۵ شهرستان  چالوس افتتاح شد.
پزشکي  فوریت هاي  و  حوادث  مرکز  رئیس 
و  تعویض  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  مازندران 
ساماندهي سه پایگاه اورژانس در چالوس را که 
به صورت کانکس را یکی از اولویت های این منطقه 

دانست.
دکترصالح طبری تصریح  کرد:   قرار شد نیمي 
از هزینه ها را دانشگاه علوم پزشکي تقبل  کند و 

نیمي دیگر را نیز شهرستان تأمین کند.
یحیي صالح طبري    با اشاره به ارائه خدمت مرکز 
اورژانس 11۵در دورترین نقاط استان اظهار کرد: 

جاده اي  اورژانس  پایگاه هاي  از  برخي  متأسفانه 
مانند  شهرها  از  برخي  در  مازندران  وشهري 
کالردشت، چالوس و مرزن آباد وضعیت مناسبي 
از نظر ساختمان ندارد و تنها در قالب یک کانکس 

اداره می شود.
وی با بیان اینکه این کانکس ها نیازمند تعویض 
و ساماندهي است، تصریح کرد: نیروهاي پایگاه 
اوژانس و فوریت هاي پزشکي از کمترین زمان و با 
دقت باال به ارائه خدمات به هم میهنان مي پردازند.

پزشکي  فوریت هاي  و  حوادث  مرکز  رئیس 
مازندران با اشاره به اینکه نیروهاي اورژانس 11۵ 

در شرایط بسیار سخت به خدمت رسانی مشغول 
ما  آمبوالنس  دستگاه هاي  برخي  افزود:  است، 
آنچنان پیشرفته و مجهز نیست وباید تغییر پیدا 

کند.
وی با بیان اینکه یک پایگاه هوایي در آمل فعالیت 
دارد به هزینه هایی که هر پرواز از این پایگاه در 
بردارد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه جاده 
چالوس در بیشتر فصول سال میزبان گردشگران 
پیک  در  شک  بدون  است  زیادی  مسافران  و 
ترافیک اتوبوس آمبوالنس جوابگو نیست و بهتر 
است تا موتور مجهز به تجهیزات اورژانس برای 

ین جاده در نظر گرفته شود.
پایگاه  سه  ساماندهي  و  تعویض  صالح طبري 

از  را  است  کانکس  به صورت  که  اورژانس 
اولویت هاي اصلي چالوس عنوان کرد و افزود:  در 
این زمینه نیمي از هزینه را دانشگاه علوم پزشکي 
تقبل مي کند و نیمي دیگر را نیز شهرستان تأمین 
آمبوالنس  دستگاه  یک  اختصاص  از  وی  کند. 
مجهز کمک دار به شهرستان چالوس طي روزهاي 
آینده خبر داد و گفت: هزینه این دستگاه یک 

میلیارد و ۳۰۰ میلون تومان مي باشد.
پزشکي  فوریت هاي  و  حوادث  مرکز  رئیس 
میانگین  به صورت  اینکه  به  اشاره  با  مازندران 
است،   ۳.2 دراستان  پایگاه  نیروهاي  مأموریت 

 11۵ اورژانس  پایگاه  نیروهای  کرد:  تصریح 
به طور متوسط  در هفته به  6۰ هزار تلفن پاسخ 
تعداد  این  از  درصد  متأسفانه 6۰  که  می دهند 
مزاحمان تلفن هستند. این مسؤول از فعالیت 8۳ 
پایگاه اورژانس 11۵ در استان مازندران خبر داد 
و بیان کرد: از این تعداد ۵1 پایگاه جاده اي،۳1 

پایگاه شهري و یک پایگاه هوایي است.
صالح طبری با بیان اینکه از مجموع 16۰ دستگاه 
است،  کمک دار  دستگاه   2۰ استان  آمبوالنس 
تصریح کرد: در مدت یک ماه و نیم گذشته نیز 
22 دستگاه آمبوالنس موبایل مجهز به ICU با 
پیشرفته ترین سیستم به ناوگان آمبوالنس استان 
اضافه شد. وي در پایان با اشاره به اینکه تا عید 
نوروز 96 تعداد12 دستگاه آمبوالنس جدید به 
خدمات  ارائه  جهت  استان  آمبوالنس  مجموعه 
بهتر اضافه مي شود، گفت: با توجه به اینکه برخي 
از آمبوالنس ها مربوط به سال 82 است در حالیکه 
عمر مفید آمبوالنس حدود 1۰سال است بنابراین 
تعویض و جایگزیني دستگاه هاي جدید با قدیم 

یکی از ضروریات است.
مدیر شبکه  بهداشت و درمان شهرستان چالوس 
پایگاه  مرکز  ساختمان  اینکه  به  اشاره  با  نیز 
سال  در  شهرستان  این   11۵ اورژانس  شهری 
در  ساختمان  این  گفت:  شد،  کلنگ زنی   9٤
حال حاضر در دو طبقه با زیربنای 21۰ متر و با 
هزینه اي بالغ بر ۳۰۰ میلیون احداث شد که 8۰ 

میلیون صرف تجهیزات آن شد.
پایگاه  تنها  پایگاه  این  بیان  با  گردکلي  حدیث 
خدماتي شهرستان است، افزود:  این پایگاه در 
حال حاضر به 6۵ هزار شهروند چالوسي خدمت 
ارائه مي دهد که در مقابل این تعداد جمعیت یک 

پایگاه کفایت نمی کند.
وي از کمبود نیروي انساني اورژانس 11۵ خبر 
داد و گفت: اگر فضا افزایش یابد قول تامین نیرو 
داده شده است، همچنین از سوي  دانشگاه نیز 
اختصاص یک  قول  نماینده مجلس  پیگیري  با 

دستگاه آمبوالنس مجهز موبایل داده شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس از انجام 1۰ 
مآموریت به صورت میانگین برای هر نیرو خبر داد 
و بیان کرد: شهرستان چالوس در مجموع داراي 7 
پایگاه است که ٤ پایگاه جاده اي ،۳ پایگاه شهري 

درکالردشت و هچیرود و چالوس است.
وی با اشاره به وجود 1۰ دستگاه آمبوالنس  در 
سال  در  کرد:  خاطر نشان  چالوس  شهرستان 
گذشته نیز ٤ دستگاه به این شهرستان اختصاص 
یافت که دو دستگاه آن کمک دار و دو دستگاه 

نیز معمولي بود.
گردکلي در پایان به کمبود امکانات موجود در این 
بخش اشاره کرد و گفت: یکی از نیزهای ضروری 
اتوبوس  و  هوایي  اورژانس  چالوس  شهرستان 
به ویژه در  بهتر  ارائه  خدمات  آمبوالنس جهت 

زمان ترافیک است.

پایگاه ساختمان شهری اوژانس 115 چالوس افتتاح شد

آگهی مفقودی
برگ سبز وانت پیکان مدل 1۳9۳ به شماره انتظامی ایران 82-8۵2م12 و به شماره 
موتور 118P۰1۳9927 و به شماره شاسی NAAA۳6AA۰EJ72226٤ به نام 

فاطمه بهمنی کلنگاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
عبدالحسین  آقای  علیه  محکوم  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  پیروآگهی 
عارفیان فرزندمحمدحسین که مجهول المکان می باشدابالغ می گرددچون وفق 
دادنامه شماره9۵۰99761۵۳2۰۰1۳6صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(
9٤۰99861۵۳2۰۰19٤محکوم  شماره  رامهرمزدرپرونده  شهرستان  دادگستری 
چهارمیلیون  ومبلغ  معامله  ثمن  بابت  ریال  یکصدوچهارمیلیون  استردادمبلغ  به 
وششصدهزارریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ پانصدهزارریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له آقای محمودتقوی زاده فرزنداله کس وپرداخت مبلغ۵7۰۰۰۰۰ریال 
مهلت  آگهی  روزازانتشاراین  ده  ایدظرف  شده  دولت  درحق  اجرایی  هزینه  بابت 
داریدنسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نماییددرغیراینصورت دایره اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.   شماره 

م.الف)12/۵62(
مدیردفترشعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان رامهرمز-کورش آقاجری

آگهی ابالغ
 دادخواست وقت رسیدگی 

خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عمران   فرزند  بخشایشی  روانی  حسن  خواهان 
شهریار حق پرست فرزند تقی به خواسته تنظیم سند قطعی خودرو تقدیم شعبه 
دوم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان نموده که به کالسه 762/2/9۵ ثبت 
برای روز دوشنبه مورخ 9۵/12/2۳ ساعت 1۵:1۵ وقت رسیدگی تعیین  شده و 
گردیده و چون نامبرده مجهول المکان اعالم شده لذا بر حسب تقاضای خواهان 
و دستور دادگاه  و مستندا به ماده 7۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و 
ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به دبیرخانه شورا مراجعه و بادریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خودرا اعالم نماید در صورت 
عدم حضور شورا  مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف 2٤۵۳
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

متن آگهی
خواهان خانم اعظم داودی بهاروندی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا زینی 
محمد آبادی به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   92۰998661۰۳۰۰98۳ کالسه  به  و  ارجاع 
1۳9۵/12/2۵ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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.حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه جهت اخذ توضیحات 
در مورد ادعاهای خواهان ضروری است و دالیل و مدارك شهود مثبت ادعاهای خود و 

معارض با خواسته خواهان را در جلسه رسیدگی دادگاه همراه بیاورید. 
منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –راضیه غالمی. 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 1۳9۵6۰۳۰1۰6۰۰۰٤626 – 
1۳9۵6۰۳۰1۰6۰۰۰۵٤82  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا ایروانی فرزند محمدرضا 
بشماره شناسنامه  12۰6 صادر از ورامین در یک باب خانه به مساحت 169/7۰ 
مترمربع پالك 8۳ فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در قریه عمراباد ورامین خریداری از 
مالک رسمی ورثه حسین عرب حلوایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/11/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/11/18

ث/م الف 874 محمود داوودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی  ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 1۳9۵6۰۳۰1۰6۰۰111۰۳  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای براتعلی عباس آبادی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
٤ صادره از بخش جغتای شهرستان سبزوار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
استاندارد سازی  به پالك 8/27۰9  )که  اصلی  از 8  فرعی  مربع پالك  متر   2۰۰
شده(واقع در قریه جعفر آباد اخوان خریداری از مالکیت محمد قاسم زیاد زن و 
عباسعلی و صفرعلی و هادی شهرت همگی کدخدایی پدیده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/12/۰۳

ث/م الف 939 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 1۳9۵6۰۳۰1۰6۰۰1۰٤91  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
شناسنامه  بشماره  علی  محمد  فرزند  خدام  مختار  آقای  متقاضی  بالمعارض 
2۵صادره از دماوند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 7٤/62 مترمربع پالك 
۵۳9 فرعی از 11۰ اصلی واقع در قریه باغ نصرت خریداری از مالک رسمی خانم 
شمسی پدیده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  روز  فاصله 1۵  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/12/۰۳

ث/م الف 937 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۳۵6و رای شماره 11۵7۵ مورخه 
9۵/9/17 به تقاضای علی رضا هادی پور احمدوند فرزند عیسی نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت  به مساحت 1۳۰/۰6 مترمربع مجزی شده از ٤2  اصلی واقع در 
بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( دلدار داودی 
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ٤1٤۳۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵/11/۳ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/11/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

برای   9۵1۵۰6 کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  بموجب  تهران  قدس  مجتمع 
امتیازات   از  یا سو استفاده و تقلب  نامشروع  باتهام تحصیل مال  پارسیان  حسین 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
مجهول  به  عنایت  با  است  گردیده  تعیین  مورخه 9۵/12/2۳ ساعت 9/۰۰  برای 
اجرای مقررات مواد 11۵-18۰ ق  به متهم و در  بودن و عدم دسترسی  المکان 
آدك  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
411657/م الف منشي  شعبه 1168 کیفري 2 مجتمع قدس تهران   

ابالغ وقت 
رسیدگی به متهم  پرویز کتابی 

در خصوص شکایت امیر سلطانی راد  علیه شما باتهام فروش مال غیر کالهبرداری 
به کالسه 9۵1٤67 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/12/21 و ساعت 12/۰۰ 
در شعبه 1176 کیفری 2  تهران تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۳٤٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری 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 
411659/م الف منشی دادگاه کیفري 2 شعبه 1176 مجتمع قضایی قدس تهران 

ابالغ وقت
 رسیدگی به متهم سعید چاری فرزند محمدرضا 

در خصوص شکایت  محمود قنبری پاکدهی  علیه شما باتهام خیانت در امانت  به 
کالسه 9۵1٤8٤ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/12/22 و ساعت 9/۳۰ 
در شعبه 1176 کیفری 2  تهران تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۳٤٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری 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 
411658/م الف دادگاه کیفري 2 شعبه 1176 مجتمع قضایی قدس تهران 

احضار و ابالغ 
در اجراي ماده 11۵ ق آدك و آیین نامه مربوطه به محسن آباده ای  فعال مجهول 
المکان ابالغ مي گردد که پرونده کالسه 9٤1۳68 این شعبه حسب شکایت نیما 
رحیم زاده اسکی متهم  به ایراد ضرب و جرح عمدی  تشکیل شده ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه ٤ دادیاری حاضر و از خود دفاع نماید و اال عدم 

حضور موجب اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود 
411662/م الف    دادیاری  شعبه 4 دادسراي ناحیه 2 تهران 

اجراییه 
شماره پرونده: 9٤۰998۰2271۰۰9٤6
محکوم له: شرکت بسته بندی بهکار برد
محکوم علیه: سید مجید موسوی اوندی 

محکوم به: 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵1۰۰9۰2271۰۳۰2۵ و 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9۵۰997۰2271۰۰٤۵2 مربوطه  دادنامه  شماره 
پرداخت مبلغ 1۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵/۳٤۰/۰۰۰ ریال 
تاریخ سررسید صدور  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  بابت خسارات دادرسی 
چک های موضوع دعوی تا روز تادیه )اجرای حکم( بر اساس شاخص بانک مرکزی 
که حین االجرا احتساب خواهد شد و هزینه دادرسی آن به ماخذ قانونی به انضمام 

حق الوکاله وکیل در حق خواهان.
110/133008 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید تهران 

آگهی ابالغ 
دادخواست تجدید نظر به تجدیدنظر خواه

کالسه پرونده: 11/9۵۰17٤ 
تجدید نظر خواه: عباس کریمی تودشکی

تجدید نظر خوانده: سوسن نجم آبادی
عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  خواه  نظر  تجدید 
نظر خوانده  تجدید  بودن  المکان  به علت مجهول  و  نموده  تقدیم  تهران  حقوقی 
نظر  تجدید  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 1۰ روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم آن را دریافت 

نموده تا نسبت به پاسخگویی و تبادل لوایح اقدام نمایند. 
110/133005 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
تهران 

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی 
پرونده: 9۵۰212 

خواهان: سلیمان محسنی
خوانده: سیدحسن میر هاشمی و راضیه اسحاقی

خواسته: ابطال سند 
خواهان دادخواستی تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی 
تهران ارجاع گردیده است و پیرو آگهی های مندرج به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان با توجه به اینکه نظریه کارشناس به دادگاه واصل گردیده است لذا ظرف 
یک هفته پس از درج این آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار با مراجعه به 
دفتر دادگاه و مالحظه نظریه واصله چنانچه اعتراضی دارند ظرف یک هفته پس از 

رویت کتبا به این دادگاه تقدیم نمائید. 
110/133007 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی 
تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵۰998۰2271۰۰2۳۳ شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰2271۰۰81٤ 
خواهان: مهدیه سادات صابر ماهانی فرزند سید علی 

خوانده: صدر الدین هاشمی فرزند صدراله 
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
اظهارات خواهان  و  پیوست  استشهادیه  با مالحظه  دادگاه  بدوی  مرحله  دادرسی 
بر اعسار خواهان دارد دادگاه دعوی را صحیح و وارد دانسته  که جملگی داللت 
و مستندا به ماده ۵۰6 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر پذیرش موقت اعسار 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف 2۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 

نظر استان تهران است. 
110/133004 رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  

پروژه عملیات پوشش سقف  بهادری-اصفهان: 
مانیتورینگ های فوالدسازی که عملکرد مناسب 
فرآیندهای  بهبود  نتیجه  در  و  غبارگیرها  تر 
زیست محیطی را به همراه دارد، با اتکا به دانش 
فنی کارکنان تعمیرات مرکزی و مرکز نگهداری 
و تعمیرات ساختمانی با موفقیت به پایان رسید.
حسین طاهری رئیس مرکز نگهداری و تعمیرات 
ساختمانی، با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه 
صرفه  محیطی،  زیست  های  مزیت  بر  عالوه 
جویی اقتصادی قابل توجهی نیز برای شرکت 
به همراه داشته است، در خصوص مراحل اجرای 

این پروژه گفت: با توجه به نیاز بهینه سازی ورق 
های سقف فوالدسازی، تصمیم به ایجاد مسیر 
دسترسی ایمن به وسیله ورق های ذوزنقه ای 
منظور  به  حال  عین  در  شد  گرفته  گالوانیزه 
ایجاد فضای مناسب برای نصب داربست و شروع 
عملیات نصب، ورقهای قوس و فالشینگ قدیمی 

نیز دمونتاژ شد. 

وی افزود: عالوه بر این با توجه به حضور کارکنان 
فوالدسازی در محل و عدم امکان شات دان خط 
سازی  ایمن  مقطعی،  صورت  به  حتی  تولید 
گروه  توسط  فوالدسازی  سالن  داخل  فضای 

دسترسی با طناب )راپ اکسس( انجام شد.
در همین خصوص حمیدرضا باورساد تکنسین 
آماده کننده کار نگهداری و تعمیرات ساختمانی 

که نظارت بر اجرای این پروژه را به عهده داشت 
پوشش  و  اسکلت  نصب  عملیات  خصوص  در 
بدنه در این پروژه یادآوری کرد: عملیات نصب 
سگراد،  و  نصب  ساپورتها،  جوشکاری  شامل 
نصب فالشینگ و ورق پوشش بدنه، آب بندی 
و ماستیک کاری و استفاده از فوم پلی یورتان 
بود که با رعایت کامل موارد ایمنی و با کیفیت 
مطلوب انجام و در مرحله پایان کار ورق پوشش 
و  قبلی خود نصب شد  مانیتور در محل  بدنه 
سقف  پوشش  اجرایی  عملیات  ترتیب  بدین 
به  موفقیت  با  فوالدسازی  ناحیه  مانیتورینگ 

پایان رسید.

اجرای موفق عملیات پوشش سقف مانیتورینگ های 
فوالدسازی  در فوالد مبارکه
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آگهی ابالغ
 دادرسی ودادخواست وضمائم به

پرونده92۰6۳٤/6وقت  مرادکالسه  فرزندعلی  خواه  امیدی  حسن  آقای 
فرزندهوشنگ  طاهریان  –خواهان:محمدامین  رسیدگی9۵/12/1۵ساعت8/۳۰ 
المکان- مراد ساکن مجهول  فرزندعلی  امیدی خواه  دزفول-خوانده:حسن  ساکن 
نموده  دزفول  عمومی  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  وجه-خواهان  خواسته:مطالبه 
تعیین شده  رسیدگی  ووقت  گردیده  ارجاع  دزفول  شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
ودستوردادگاه  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به 
دریکی  متوالی  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  تجویزماده7۳قانون  به 
به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  شودتاخوانده  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
رادریافت  وضمائم  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه 
به  بعدابالغی  رساندچنانچه  هم  رسیدگی حضوربه  باالجهت  مقرر  نمایندودروقت 

وسیله آگهی الزم شده فقط یک نوبت منتشرومدت ده روزخواهدبود.
مدیردفترشعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 1۳9۵6۰۳۳1۰12۰119۳1 مورخه 1۰/8 /9۵  جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی داود آقا بابا    فرزند ابراهیم    
به شماره شناسنامه ۵8 صادره ازشهر ری  در ششدانگ یک باغ  با بنای احداثی به مساحت 
292/7۰متر مربع  پالك 18 فرعی از ۳٤2 اصلی واقع در عالقبند حوزه ثبتی ساوجبالغ 
استان البرز خریداری از سهمی سرور  خانم شهیدی  گردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک 
تاریخ چاپ و 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 
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. م/الف 7٤6
 تاریخ انتشار اول :  9۵/11/18            تاریخ انتشار دوم  :9۵/12/۳

محمد افخمیـ  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

ابالغ 
اکبر  سید  میر   – رضایی  غالمرضا  طرفیت  به  روحی  حسن  دعوی  خصوص  در 
به  علیپور  حافظ   – افشار  رضا   – سلطانپور  – حسن  عابدینی  محمود  سیدین- 
به  ارجاع  قرار  به موجب صدور  پرونده 92۰٤8٤  به حکم  ثالث  اعتراض  خواسته 
و  بهارستان  شهرستان  دادگستری  اول  شعبه   9٤۰12۵۵ کالسه  در  کارشناسی 
وصول نظر کارشناسی به خواندگان 1. غالمرضا رضایی و 2. محمود عابدینی اعالم 
از طریق این آگهی اعالم و ابالغ می گردد تا ظرف 7 روز از تاریخ نشر آگهی با 
حضور در دفتر شعبه اول و ارائه کارت شناسایی معتبر از مفاد نظریه کارشناس 
مطلع و چنانچه بدان اعتراضی دارند با رعایت تشریفات اعتراض خود را نسبت بدان 

اعالم نمایند. م / الف 2٤۵۰  
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان 

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقدسندرسمی برابر رای شماره۵۵۵۵-9۵مورخ9۵/1۰/1تصرفات آقای/خانم علی 
دارای  فرزنداسماعیل  ازشادگان  صادره  شناسنامه2۳٤79  بشماره  زاده  سویدی 
کدملی شماره1898٤۵۳772نسبت به یکباب ساختمان به مساحت1۰۵مترمربع 
علی  دربخش2اهوازاخبارخروجی  پالك262٤/1٤2واقع  ازششدانگ  درقسمتی 
به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده۳قانون  گردیده  منجربصدوررای  زاده  سویدی 
فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالك 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 درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت 
م.الف)٤٤7٤/۵(                                                                                                                               شماره  خواهدنمود.      مالکیت  بصدورسند  اقدام  برابرمقررات 

تاریخ انتشارنوبت اول:1۳9۵/11/2 تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳9۵/11/18
شیخ زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

دادنامه
شماره پرونده: 11/۳۰6/9۵      شماره دادنامه:9۵/۵/17-۵۰2

خواهان:علیجان کرمی گرجی فرزند احمد علی با وکالت راضیه فالح خورشیدی- بآدرس: 
بابل میدان اوقاف روبروی درب روغن نباتی شکوفه ساختمان مهندسین پارس ط سوم 

غربی
خواندگان:1- محمد کاظم قشقاوی فرزند قربانعلی 2- زهرا موقاری فرزند عبداله هردو 

مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی مطروحه آقای علیجان کرمی گرجی فرزند احمد علی با وکالت راضیه 
فالح خورشیدی بطرفیت خوانده 1- محمد کاظم قشقاوی 2- زهرا موقاری بخواسته مطالبه 
وجه به مبلغ صد و شصت و چهار میلیون ریال مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه خالصه ادعای خواهان چنین است که خوانده بموجب 
صدور دو فقره چک به شماره سریال 1-817/۰۵۵6۳۳ تاریخ 9/۵/9٤ 2-8117/۰۵۵6۳٤ 
بتاریخ 9٤/6/۵ عهده بانک صادرات به میزان خواسته به وی مدیون گردیده در سر رسید 
از تادیه دین خویش امتناع نموده منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک 
محال علیه گردیده است لذا صدور حکم بشرح خواسته بر محکومیت تضامنی خواندگان را 
خواستار گردید خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نگردیدند دلیل و دفاع موجهی مبنی 
بر پرداخت دین ارائه ننمودند شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و 
مالحظه تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه 
عدم ایراد خوانده به اصالت مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد به استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه یا برائت ذمه خویش با عنایت به اینکه صدور سند تجاری داللت بر اشتغال 
ذمه صادر کننده دارد لذا با احراز وجود دین و اشتغال ذمه خوانده و بقاء دین استصحاب 
گردیده مستفاد مواد 198و۵1۵و۵19و۵22 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳1۳و۳1٤ 
قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان مبلغ صد و شصت و چهار میلیون 
ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بر تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چک مصوب 1۳۵۵ با اصالحات 
بعدی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای 
نرخ تورم اغالم از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی بوده و در مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این شورا و سپس در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بابل- محسن سیارعمومی حقوقی بابل است.

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 1111 و رای شماره 11999 
مورخه 1۳9۵/9/2۳ به تقاضای آقای محمد جواد بیرانوند فرزند جهانبخش نسبت 
به ششدانگ یکباب گاراژ  به مساحت ٤8۰/8۰  متر مربع مجزی شده از پالك  
9فرعی  ۳/1 اصلی واقع در بخش٤ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( احمد علی سبزی دره گرمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤1٤۵79
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/11/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳9۵/11/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

مفقودی
 سند کمپانی خودرو سواری پژو 2۰6 معمولی مدل 1۳8٤ به رنگ خاکستر ی متالیک 
با شماره پالك 661ه12 ایران 72 با شماره موتور 1۰1۳۰8٤۰۰11۵9و شماره شاسی و 

بدنه 1۰8۰1۰۳۳به نام امر اله اکبر نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
به کالسه  دادخواست  به شرح  عبدالرحیم     فرزند  کلکناری  عبدالرحمن جعفری 
توضیح داده که  نموده و چنین  وراثت  این شورا درخواست گواهی حصر   9۵/722
شادروان عبدالرحیم جعفری کلکناری فرزند جعفر    به ش ش 17صادره از ساری   
در تاریخ 1۳81/1۰/2۰اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1-عبدالرحمن جعفری کلکناری فرزند 

عبدالرحیم به ش ش 6 ت ت 1۳۵1/1/2 صادره از ساری فرزند متوفی 
ت  ت   2۰8۰۵٤۰٤٤۰ ش  ش  به  عبدالرحیم  فرزند  کلکناری  جعفری  2-حرمت 

1۳٤7/7/1 صادره از ساری فرزند متوفی 
۳-هاجر جعفری کلکناری فرزند عبدالرحیم به ش ش 7٤ ت ت ٤9/۵/12 صادره از 

ساری فرزند متوفی 
٤-زینب جعفری کلکناری فرزند عبدالرحیم به ش ش 6671 ت ت 1۳٤1/6/2۰ صادره 

از ساری فرزند متوفی 
۵-بنیامین جعفری کلکناری فرزند عبدالرحیم به ش ش ۳7 ت ت 1۳6۵/۵/1 صادره 

از ساری فرزند متوفی 
6-ماهروز جعفری کلکناری فرزند عبدالرحیم به ش ش 28٤۵ ت ت 11/1/1۳٤٤ 

صادره از ساری فرزند متوفی 
7- طوطی رمضانپور کلکناری فرزند کرم به ش ش 1 ت ت 1۳17/۳/۳ صادره از ساری 

همسر متوفی   
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 ۳17
قاضی  شعبه دوم حکمی     شورای حل اختالف  سورک 

حل مشکل آب شرب 850 هزار روستایی
 با اعتبار صندوق توسعه

 96 سال  در  اینکه  بیان  با  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
شرب  آب  تأمین  برای  تومان  میلیارد   12۰۰ میزان  به  اعتباری 
اعتبار  از  بینی شده گفت:تاکنون  بودجه پیش  روستایی در الیحه 
آشامیدنی  آب  مشکل  ملی  توسعه  صندوق  دالری  میلیون   ۵۰۰
8۵۰ هزار نفر حل شده است.رحیم میدانی با اشاره به اینکه برای 
حل مشکل آب آشامیدنی دو میلیون و 1۰۰ هزار نفر از جمعیت 
روستایی ۵۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته 
که  ملی  توسعه  صندوق  از  یافته  تخصیص  اعتبارات  گفت:با  است 
 8۵۰ تاکنون مشکل آب شرب  است  میلیون دالر   ۵۰۰ سقف آن 
هزار نفر از روستائیان حل شده است و در ادامه نیز باید با جدیت 
آبرسانی  شده  تعریف  جمعیت  این  مابقی  برای  تا  یابد  ادامه  کار 

انجام شود.
آب  بخش  برای   96 بودجه  قانون  در  مهمی  اتفاق  افزود:  وی 
است  این  شود  اصالح  کشور  آب  گیریهای  جهت  تا  افتاد  خواهد 
نسبت  آب  اعتبار  آینده  سال  بودجه  الیحه  در  خوشبختانه  که 
خواهیم  و  داشت  خواهد  رشد  درصد   87 جاری  سال  بودجه  به 
احسن  نحو  به  را  شهری  و  روستایی  آبرسانی  های  طرح  توانست 

دهیم. انجام 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه در سال 96 
شرب  آب  تأمین  برای  تومان  میلیارد   12۰۰ میزان  به  اعتباری 
به  روستایی در الیحه بودجه پیش بینی شده که رشد آن نسبت 
برای  تا سال 92  تاکید کرد:  بود،  سال جاری 16٤ درصد خواهد 
آغاز  با  و  بود  نشده  بینی  پیش  ملی  بودجه  ردیف  روستایی  آب 
میلیارد   2۰۰ ملی  بودجه  ردیف   9۳ سال  از  یازدهم  دولت  به کار 

تومانی برای پروژه های آب روستایی در نظر گرفته شد.
و  تومان  بر 12۰۰میلیارد  آینده عالوه  داد: در سال  ادامه  میدانی 
روستایی،  آب شرب  برای  ملی  توسعه  دالر صندوق  میلیون   ۵۰۰
در   96 سال  بودجه  در  نیز  شهرها  به  آبرسانی  طرح های  اعتبار 
از 28 درصد رشد برخوردار بوده و به  با بودجه سال 9۵  مقایسه 

مبلغ یک هزارو 88۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

صدور مجوز احداث واحدهای جدید 
پتروشیمی متوقف شد متانول  در 

یک مقام مسئول با اشاره به توقف صدور مجوز جدید برای احداث 
هم  امسال  گفت:  پتروشیمی  صنعت  در  متانول  تولید  واحدهای 
شده  صادر  آمونیاك  و  اوره  واحدهای  برای  جدید  مجوز  دو  فقط 

است. 
اوره،  جدید  واحدهای  احداث  مجوز  صدور  درباره  علوی  فرناز 
برای  مجوز  دو  فقط  تاکنون  گفت:  ایران،  در  متانول  و  آمونیاك 
کشور  پتروشیمی  صنعت  در  آمونیاك  و  اوره  واحدهای  احداث 

صادر شده است.
اینکه  اعالم  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  ریزی  برنامه  مدیر 
در  آمونیاك  اوره  واحد  یک  ساخت  مجوز  فقط  حاضر  حال  در 
کرمانشاه و یک واحد اوره و  آمونیاك در منطقه چابهار صادر شده 
است، تصریح کرد: به استثنای این دو طرح، مجوز جدیدی توسط 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر نشده است.
احداث  مجوز  صدور  خصوص  در  همچنین  مسئول  مقام  این 
جدید  مجوز  صدور  داد:  توضیح  کشور،  در  هم  متانولی  واحدهای 

پتروشیمی متانولی، فعال ممنوع است. احداث واحدهای 
بیان  با  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
احداث  برای  مجوزی  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  فعال  اینکه  
سیاست  شد:  یادآور  کرد،  نخواهد  صادر  متانول  تولید  واحدهای 
پایین  زنجیره های  با  متانول  می کنیم  سعی  که  است  این  فعلی 

دستی در صنعت پتروشیمی اجرایی شود.

افتتاح 4197 پروژه توزیع برق 
در سراسر کشور

انقالب  پیروزی  سالگرد  هشتمین  و  سی  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
اسالمی، شرکت های توزیع برق ٤197 پروژه را در سراسر کشور به 
ارزش ریالی 81٤ میلیارد و ۳٤۵ میلیون تومان افتتاح می کنند.

این پروژه ها شامل افتتاح و بهره برداری از طرح های برق رسانی، 
نصب، اصالح، توسعه بهینه سازی شبکه، رفع مشکل ضعف ولتاژ، 

کابل کشی، تأمین روشنایی معابر و ... است.
شامل  که  می شود  افتتاح  اصفهان  استان  پروژه ها  میزان  بیشترین 
 ٤۰۰ و  میلیارد   9 بر  بالغ  هزینه ای  با  پروژه   ۳۰۰ حدود  اجرای 

است. تومان  میلیون 
با  کرمان  استان  جنوب  به  مربوط  نیز  پروژه ها  تعداد  کمترین 
میزان  بیشترین  دارای  کرمان  البته جنوب  است،  ۵ طرح  مجموع 
 ۵۳ بر  بالغ  اعتباری  با  برق  توزیع  پروژه های  اجرای  در  اعتبار 

میلیارد و ۵2۵ میلیون تومان بوده است.

بهای نفت ایران 
از مرز 52 دالر عبور کرد

شاخص های  اکثر  قیمت  افزایش  با  همزمان 
نفت سبک  بشکه  هر  بهای  نفت جهان،  معتبر 

ایران از مرز ۵2 دالر عبور کرد. 
و  عضو  کشورهای  نفت  تولید  کاهش  آغاز 
غیرعضو اوپک از ابتدای ژانویه 2۰17 و شوك 
به  منجر  تولید  کاهش  این  از  حاصل  روانی 
افزایش قیمت طالی سیاه در بازارهای جهانی 

شده است.
بر این اساس، در معامالت منتهی به 27 ژانویه 
سنت   ٤6 با  اوپک  نفتی  سبد  قیمت  متوسط 
سنت،   ۵1 و  دالر   ۵2 ای  بشکه  به  افزایش 
شیرین  و  سبک  خام  نفت  قیمت  متوسط 
افزایش  سنت   78 با  تگزاس(  )وست  آمریکا 
قیمت  و  سنت   72 و  دالر   ۵2 محدوده  در 
 66 با  دریای شمال  برنت  نفت خام  بشکه  هر 
سنت افزایش در محدوده ۵٤ دالر و 92 سنت 

معامله شده است.
عالوه بر این، شاخص نفت دوبی هم با ثبت ۳8 
سنت افزایش در محدوده بشکه ای ۵۳ دالر و 8 
سنت و شاخص نفت عمان هم با ثبت ۳۵ سنت 
افزایش در محدوده ۵٤ دالر و یک سنت در بازار 

داد و ستد شده است.
از سوی دیگر، قیمت هر بشکه نفت خام سبک 
در  افزایش  سنت   82 ثبت  با  ایران  صادراتی 
محدوده بشکه ای ۵2 دالر و 61 سنت و قیمت 
ایران هم  نفت خام سنگین صادرات  هر بشکه 
با ۳6 سنت افزایش در محدوده ۵1 دالر و 9۳ 

سنت در بازار جهانی معامله شده است.
از ابتدای سال 2۰17 میالدی تاکنون متوسط 
ایران  صادراتی  سبک  خام  نفت  فروش  قیمت 
نفت  بشکه  هر  قیمت  و  سنت   ۳۳ و  دالر   ۵2
خام سنگین صادراتی ایران ۵1 دالر و 9۳ سنت 

بوده است.

عراق صادرات نفت خود را 
کاهش می دهد

عراق با اجرای توافق اخیر اوپک برای کاهش 
های  پایانه  از  نفت  صادرات  نفت،  تولید 
جنوبی را در ماه ژانویه نسبت به ماه پیش از 
آن کاهش داد.شبکه خبری بلومبرگ گزارش 
برای کاهش  با اجرای تعهد عراق  داد: همسو 
سازمان  اخیر  توافق  قالب  در  نفت  تولید 
صادرات  )اوپک(،  نفت  صادرکننده  کشورهای 
ماه  در  کشور  این  جنوبی  های  پایانه  از  نفت 
اوج آن در ماه دسامبر  به نقطه  ژانویه نسبت 

سال 2۰16، کمتر شد.
عراق  نفت  صنعت  اطالعات  از  مطلع  فردی 
اعالم کرد: مجموع صادرات این کشور در ماه 
ژانویه با 187 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه 
پیش از آن به سه میلیون و 278 هزار بشکه 

در روز رسید.
به گفته منبع یاد شده، صادرات شرکت نفت 
و  میلیون  سه  به  ژانویه  ماه  در  عراق  جنوب 
شرکت  صادرات  و  روز  در  بشکه  هزار   278
 ٤۵ به  دوره  این  در  کشور  این  شمال  نفت 

هزار بشکه در روز می رسید.
این  از  پیش  عراق،  نفت  وزیر  اللعیبی،  جبار 
 2۰16 سال  دسامبر  ماه  در  که  کرد  اعالم 
میالدی، صادرات نفت از جنوب این کشور به 
رقم بی سابقه سه میلیون و ۵1۰ هزار بشکه 

در روز رسیده بود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

لزوم  از  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سرمایه گذاری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالری برای 
توسعه صنعت LNG در ایران خبر داد و گفت: 
ایران در زمینه  توسعه صنعت LNG فراخوان 

داده تا شرکت ها در این زمینه اقدام کنند.
ملی  شرکت  در  اینکه  بیان  با  کاردر  علی 
تا  داده  فراخوان    LNG زمینه در  ایران  نفت 
توضیح  کنند،  اقدام  زمینه  این  در  شرکت ها 
داد: در بازار اعالم وضعیت کرده و ظرفیت 1.۵ 
تا  کردیم  اعالم   LNG برای  را  تنی  میلیون 
ارائه دهند،  را  سرمایه گذاران پیشنهادات خود 
طریق  از  را  گاز  تا  بگیرند  دست  در  را  پروژه 

LNG به خارج از کشور صادر کنیم.
 LNG برای  هدف  کشورهای  درمورد  وی 
شیرین  گاز  فروشنده  فقط  ایران  کرد:  اظهار 
عالقه  که  کشوری  هر  است،  جنوبی  پارس 
کشوری  هر  با  و  می کند  گذاری  سرمایه  دارد 
طریق  از  را  گاز  و  کرده  توافق  است  مایل  که 
LNG صادر می کند. در واقع شبکه ای شامل 
مصرف  و  کشتی  دارنده  کشور  کننده،  تولید 

کننده تشکیل می شود.
مورد  سرمایه گذاری  درمورد  نفت  وزیر  معاون 
نیاز در این زمینه گفت: میزان سرمایه گذاری 
مورد نیاز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر است.

معاون وزیر نفت خبر داد:

LNG نیاز به سرمایه 500 میلیون دالری برای

اندازی همزمان 22 جایگاه  راه  و  تکمیل  با 
سوخت سی ان جی، ۳7 هزار متر معکعب در 
ساعت به ظرفیت کل این سوخت در کشور 

افزوده شد. 
فشرده  طبیعی  گاز  مدیر  شانا،  گزارش  به 
)سی ان جی( شرکت ملی پخش فرآورده های 
عملیات  یافتن  پایان  با  گفت:  ایران  نفتی 
ساخت این 22 جایگاه و راه اندازی آنها، 1٤6 
جایگاه های  مجموع  به  سوخت گیری  نازل 

عرضه سی ان جی کشور افزوده شده است.
در  جایگاه  تعداد  این  افزود:  مهرابی  علی 
مازندران،  شرقی،  آذربایجان  استان های 
کرمانشاه،  البرز،  قزوین،  فارس،  سمنان، 
و  گیالن  ایالم،  رضوی،  خراسان  هرمزگان، 
کهکیلویه و بویر احمد به بهره برداری رسیده 

است.
به گفته مدیر سی ان جی شرکت ملی پخش 
جایگاه های  کل  تعداد  نفتی،  فرآورده های 
سی ان جی هم اکنون به دو هزار و ۳82 باب 

رسیده است.
جایگاه  باب  پنج  کامل  اندازی  راه  مهرابی 
ازسوی بخش خصوصی را بسیار حائز اهمیت 
دانست و گفت: زمین تجهیزات تکمیل و راه 
اندازی این پنج جایگاه به طور کامل به همت 

بخش خصوصی انجام شده است.
سی  جایگاه  هفت  همچنین  داد:  ادامه  وی 
دولت  سوی  از  آن(  زمین  جز  )به  جی  ان 
بخش  توسط  نیز  مابقی  و  شده  اندازی  راه 
به دولت  سوی  از  یارانه  ارائه  با   خصوصی 

 بهره برداری رسیده است.
پخش  ملی  شرکت  جی  ان  سی  مدیر 
فرآورده های نفتی تصریح کرد: با راه اندازی 
این 22 جایگاه برای حدود 22۰ نفر به طور 
مستقیم و برای تعداد زیادی نیز به صورت 

غیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد شده است.
مهرابی درباره ضرورت حضور بخش خصوصی 
در راه اندازی جایگاه های سی ان جی گفت: 

و  هستند  مناسب  زمین  دارای  که  افرادی 
گذاری  سرمایه  حوزه  این  در  دارند  تمایل 
کنند می توانند درخواست خود را به مناطق 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  گانه   ۳7

نفتی ایران ارائه دهند.
وی تاکید کرد: برای سرمایه گذاران در این 
بخش ارائه کارمزد ویژه به مدت هفت سال 
برای  ویژه  کارمزدهای  گرفته شده،  نظر  در 
شهرهای  برای  و  تومان   1٤۰ کالنشهرها 
معمولی 12۰ تومان در نظر گرفته شده است.
معمولی  کارمزدهای  گزارش  این  اساس  بر 
برای بخش خصوصی هم اکنون 8۰ تومان و 
برای جایگاه های شهرداری 7۰ تومان است.

برند سازی در سی ان جی در جریان است
و  مایع  بخش  در  این که  بیان  با  مهرابی 
سی ان جی شرکت های برند کار خود را آغاز 
اند، گفت: در این زمینه چند شرکت  کرده 

تائید شده اند.
نمایندگان  و  برندها  برخی  وی،  گفته  به 
شرکت های خارجی هم متقاضی فعالیت در 
ایران هستند که البته هنوز به طور مستقیم 

تائید نشده اند.
افزایش کارمزد جایگاه داران در حال 

پیگیری است
جایگاه داران  کارمزد  افزایش  درباره  مهرابی 
حال  در  جایگاه داران  کارمزد  افزایش  گفت: 
اقتصاد  با شورای  پیگیری است و مذاکراتی 
و وزیر نفت انجام شده است که امیدواریم تا 

پایان سال به سرانجام برسد.
وی افزود: امیدواریم با این پیگیری ها، کارمزد 

جایگاه داران به اندازه نرخ تورم افزایش یابد
با  مدیر طرح احداث جایگاه های سی ان جی 
اشاره به تقاضای شرکت فولکس واگن برای 
ساخت خودروی پایه گازسوز اظهار کرد: این 
شرکت آلمانی از ما تقاضای گاز کرده است 
و ممکن است بر اساس این، اقدام به ساخت 
خودروی پایه گازسوز کند اما چشم امید ما 

به خودروسازان داخلی است.
این  نفت  وزارت  مطلوب  مهرابی،  گفته  به 
پیمایش  با  گازسوز  پایه  خودروی  که  است 
حداقل ۳۰۰ کیلومتر طراحی شود زیرا این 

موضوع نیاز کشور است. 
وی افزود: وزیر نفت در همین باره نامه ای به 
وزیر صنعت ارسال کرده که این نامه در حال 

پیگیری است.
راه اندازی سیمفا برای معاینه فنی خودروها

مهرابی گفت: روز گذشته یک سیستم برای 
معاینه فنی خودروها به نام سیمفا راه اندازی 
شده است که این سامانه سبب می شود اگر 
مخزن خودرو دچار مشکل باشد، به خودرو 

گاز نرسد.
تصویب  و  تایید  سامانه  این  وی،  گفته  به 
گازسوز هم  و شامل خودروهای  است  شده 

می شود.
طبیعی  گاز  جایگاه های  احداث  طرح  مدیر 
فشرده با بیان این که این ظرفیت وجود دارد 
که ۵۰ درصد سوخت حمل و نقل با سوخت 
سی ان جی پوشش داده شود، اگر خودروساز 
با پیمایش مناسب و  خودروی پایه گازسوز 
کیفیت باال تولید کند، همه قشور جامعه به 

به این سوخت روی می آورند.
استفاده از LPG در دستور کار شرکت 

نیست
سوخت  از  استفاده  این که  بیان  با  مهرابی 
گفت:  نیست،  ما  کار  دستور  در  ال پی جی 
اقدام های کنونی غیر قانونی و خطرناك است.
وی تاکید کرد: سیاست اصلی ما در استفاده 
از سوخت جایگزین تنها سی ان جی است که 

دارای استاندارد باالست و خطرناك نیست.
از  برخی  البته  کرد:  یادآوری  وی 
را  خودروهایشان  مخازن  مصرف کنندگان 
خطرناکی  کار  این  که  می کنند  دستکاری 
است و برای انجام این کار باید به مراکز مجاز 

مراجعه کرد. 

22 جایگاه عرضه سی ان جی در سراسر کشور افتتاح می شود

ترمیم  از  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
پارس   16 و   19 فازهای  دریایی  لوله  خطوط 

جنوبی تا پایان بهمن ماه امسال خبر داد. 
محمد مشکین فام اظهار کرد: با بازسازی بخش 
یک  از  بیش  تولید  خطوط،  این  دیده  آسیب 
مترمکعب(  میلیون  گاز)28  مکعب  فوت  میلیارد 
از سکوهای مربوطه تا دو هفته دیگر آغاز  می شود.

بازسازی  شرایط  اکنون  هم  که  این  بیان  با  وی 
خطوط دریایی فازهای19 و 16 بطور کامل آماده 
شده و متعاقب پایداری وضع جّوی دریا، عملیات 
ترمیم این خطوط آغاز می شود، افزود: علل این 
حوادث از سوی تیم های فنی و تخصصی درحال 

بررسی است.
در  کنیم  می  تالش  داد:  ادامه  فام  مشکین 
سریع ترین زمان ممکن تعمیرات مربوطه را انجام 
به  فراساحل  گازی  منابع  اتصال مجدد  با  و  داده 
بخش خشکی، برای پاالیشگاه هرکدام از فازهای 
یادشده، یک میلیارد فوت مکعب گاز ارسال کنیم.
وی حجم برداشت کنونی گاز از پارس جنوبی را 
بیش از ٤8۰ میلیون متر مکعب در روز برشمرد 
و افزود: با بهره برداری دوباره سکوهای این فازها 
تا  میدان  این  از  گاز  برداشت   ،B17 سکوی  و 
پایان اسفندماه به حدود ۵٤۰ میلیون متر مکعب 

خواهد رسید.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، مشکین فام با 
اشاره به این که سکوی 19A به طور کامل در حال 
بهره برداری است، گفت: از مجموع تولیدات این 
فازهای  از گاز ترش  با استفاده  سکو و همچنین 
6تا 8 ، روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز در فاز 
ارسال  سراسری  شبکه  به  و  سازی  شیرین   19

می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به تولید گاز 
با  سکو  این  گفت:  و  کرد  اشاره   21 فاز  سکوی 
ظرفیت تولید 28 میلیون متر مکعب گاز درحال 
به  آن  ترش  گاز  از  بخشی  و  است  برداری  بهره 
پاالیشگاه خشکی فازهای 2۰ و 21 و بخشی نیز 

به پاالیشگاه فازهای 1۵ و 16 منتقل می شود.

برداشت گاز ازپارس جنوبی 
افزایش می یابد

 96 بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
بودجه  تلفیق  کمیسیون  تصویب  با  گفت: 
گازوئیل  بنزین،  مانند  انرژی  قیمت حامل های 
و سایر فرآورده های نفتی در بودجه سال آینده 

افزایش پیدا نخواهد کرد.
غالمرضا تاجگردون در جمع خبرنگاران افزود: 
را  انرژی  حامل های  فروش  جدید  عوارض های 
بودند  داده  پیشنهاد  کمیسیون ها  از  برخی  که 

به تصویب نرسید.
 96 بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
و  تعرفه  افزایش  گونه  هیچ  کرد:  خاطرنشان 
آینده  سال  در  انرژی  حامل های  برای  عوارض 

وجود نخواهد داشت.
سقف  افزایش  کرد:  تصریح  تاجگردون 
اقشار  به  بزرگی  کمک  مالیاتی  معافیت های 
کم درآمد است. خط فقر در کشور دو میلیون 

تومان است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اولویت های بودجه 
بازنشسته های  حقوق  سازی  همسان   96 سال 

کشور است.
 96 بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
عنوان کرد: براساس برنامه پیش بینی شده هر 
بازنشسته باید حداقل 9۰ درصد حقوق شاغل 
اجرای  کند.  دریافت  بتواند  را  خودش  هم تراز 

این طرح نیازمند حدود ٤۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار است.

طرح  این  هدف  جامعه  کرد:  بیان  تاجگردون 
در مرحله نخست برای افرادی است که زیر دو 

میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.
وی اضافه کرد: 22 میلیارد تومان دیگر از محل 
بودجه نفت به سه شهرستان گچساران، باشت 

و بهمئی اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96؛

قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی 
در سال 96 افزایش نمی یابد
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دالر 22 تومان گران شد
روزگذشته  معامالت  جریان  در 
افزایش  با  دالر  تهران،  آزاد  بازار 
22 تومانی قیمت، به ۳86۵ تومان 
بهار  تمام  سکه  همچنین  رسید، 
میلیون  یک  نیز  آزادی طرح جدید 
و 199 هزار و 1۰۰ تومان شد.قیمت 
معامالت  در جریان  آمریکا  هر دالر 
 22 با  تهران،  آزاد  بازار  روزگذشته 
تومان   ۳86۵ به  افزایش  تومان 

رسید. همچنین یورو ٤2۵8 تومان، پوند ٤87٤ تومان، درهم امارات 
تومان است.همچنین قیمت هر  ترکیه 1۰8۰  لیر  و  تومان   1۰7۵
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 199 هزار و 
1۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و 1۵6 هزار تومان، نیم سکه 
6۳1 هزار تومان، ربع سکه ۳۳۵ هزار تومان، سکه یک گرمی 21۳ 
بازارهای جهانی 122۰ دالر و  در  اونس طال  است.هر  تومان  هزار 

۵۰ سنت و هر گرم طالی 18 عیار 1۵1 هزار و 1۰۰ تومان است.
 

کشاورزی
6 میلیون قطعه مرغ بر  اثر آنفلوانزا تلف شدند

رئیس سازمان دامپزشکی از تلف شدن حدود 6 میلیون قطعه طیور 
بر اثر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد.مهدی خلج اظهارداشت: 
براساس آخرین آمار حدود 6 میلیون قطعه طیور بر اثر آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان معدوم شده که البته این عدد در برابر یک میلیارد 
و ٤۰۰ میلیون قطعه جوجه ریزی و پرورش چندان زیاد نیست.وی 
با بیان اینکه ویروس تحت تیپی که درحال حاضر کشور ما با آن 
درگیر شده، آسیب رسان ترین ویروسی است که تاکنون در عرصه 
کشورهای  درصد   1۰۰ ویروس  این  گفت:  یافته،  شیوع  پرندگان 
آلوده  ویروس  این  به  که  بلژیک  حتی  و  کرده  درگیر  را  اروپایی 
نشده بود هفته گذشته آلودگی خود را به سازمان جهانی بهداشت 
تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  دام اعالم کرد.رئیس سازمان دامپزشکی 
در  افزود:  است،  گزارش شده  کشور  استان   1۵ تا   1٤ در  بیماری 
بیماری  از  موردی  که  است  ماه  یک  حدود  استان   8 تا   7 حدود 
مانند صید و شکار  اقداماتی  اینکه  بیان  با  گزارش نشده است.وی 
آنها توسط مردم موجب  پرندگان مهاجر و همچنین ذبح و خرید 
انتقال و پایداری این ویروس در کشور می شود، تصریح کرد:ساختار 

واحدهای پرورشی ما باید نوسازی و بازسازی شود.
 

 کار ورفاه
لزوم بازنگری در قوانین دورکاری

این که مفاهیم کار و دورکاری  به  با توجه  تاکید کرد:  ربیعی  علی 
بخش  این  قانون گذاری های  حوزه  در  باید  است  تغییر  حال  در 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  گیرد.وزیر  صورت  تجدیدنظرهایی 
سوم  اپراتور  طرح های  از  رونمایی  مراسم  حاشیه  در  روزگذشته  
ارتباطی در جمع خبرنگاران حاضر شده و در پاسخ به سوالی درباره 
افرادی که به شکل دورکاری فعالیت دارند، توضیح  وضعیت بیمه 
یک  نیز  دورکاری  حوزه  در  است.  تغییر  حال  در  کار  مفهوم  داد: 
مفهوم در گذشته وجود داشت که فردی امور کاری خود را در منزل 
انجام دهد. اما اکنون شاهدیم حتی افراد در شهرستان ها در حال 
به شرکت های بزرگ هستند که برهمین اساس الزم  خدمت دهی 
است قوانین مربوط به دورکاری نوعی تجدیدنظر صورت گیرد.وی 
همچنین به بحث آمار اشتغال پرداخت و در ارتباط با سهم صنعت 
اشتغال  سهم  که  زمانی  کرد:  عنوان  کشور،  اشتغالزایی  در   ICT
کشور را برش می زنیم در برخی صنایع نسل دو و صنایعی مانند 
حوزه انرژی که برای آنها سرمایه گذاری زیادی هم صورت می گیرد، 

نمی توان جای زیادی برای اشتغالزایی دید.
 

صنعت
انحصار داروی آمریکایی شکسته شد

سازمان  تأیید  مورد  دارو  این  تولید 
آینده در  از هفته  و  بوده  دارو  و  غذا 
داروخانه ها عرضه می شود.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا دبیر 
سیاقی مدیر عامل شرکت داروسازی 
تولید  خط  افتتاح  آستانه  در  کوثر 
اظهارداشت:  سیگار  ترك  داروی 
دارویی به نام وارنیکلین جهت ترك 
سیگار توسط شرکت داروسازی کوثر 

تولید شده که امروز طی مراسمی با حضور مسئوالن وزارت بهداشت 
رونمایی می شود.وی با اشاره به اینکه این شرکت پیش از این در 
افزود: مصرف  بوده است،  بیوتیک فعال  آنتی  تولید داروهای  زمینه 
می  سیگار  مصرف  به  فرد  تمایل  کاهش  سبب  وارنیکلین  داروی 
شود؛البته باید برای محقق شدن این موضوع دارو 6 تا 1۰ هفته مورد 
داروسازی کوثر تصریح کرد:  قرار گیرد.مدیر عامل شرکت  استفاده 
پس از 8 روز از آغاز مصرف دارو، نشانه های ترك سیگار اتفاق می 
افتد، همچنین باید توجه داشت که این دارو عوارض خاصی نداشته 
و تنها در برخی موارد سبب سردرد و بی خوابی می شود.دبیر سیاقی 
اضافه کرد: این دارو در جهان مورد استفاده میلیونها نفر قرار گرفته 
و سبب ترك استعمال سیگار در آنها شده است که برند اصلی این 
دارو مربوط به یک شرکت آمریکایی بوده و برای اولین بار در ایران 
توسط شرکت داروسازی کوثر تولید شده است.وی با اشاره به اینکه 
بسته بندی داروی تولید شده توسط شرکت داروسازی کوثر مشابه 
برند خارجی است، افزود: این دارو در 2 بسته به مجموع قیمت حدود 
17۰ هزار تومان از هفته آینده در تمام داروخانه های سراسر کشور 

قابل عرضه است که قیمت این دارو یک سوم برند آمریکایی است.
 

اقتصاد کالن
تورم دی ماه روستایی 7.1 درصد شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه دیماه خانوارهای روستایی را 7.1 درصد 
مصرفی  خدمات  و  کاالها  قیمت  شاخص  ایران  آمار  کرد.مرکز  اعالم 
خانوارهای روستایی کشور در دی ماه سال 1۳9۵ را منتشر کرد.شاخص 
کل )بر مبنای 1۰۰=1۳9۰( در دی ماه سال 1۳9۵ عدد 2٤9.۰ را نشان 
می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.6 درصد افزایش داشته است.شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 7.1 درصد افزایش 
یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل )7.2 درصد(، ۰.1 واحد 
درصد کاهش یافته است.درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی 
به دی ماه سال 1۳9۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم روستایی(، 
7.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1۳9۵ 
)7.2 درصد(، ۰.1 واحد درصد کاهش یافته است.شاخص گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« دراین ماه به رقم 271.8 رسید 
که نسبت به ماه قبل ۰.٤ درصد افزایش نشان می دهد.شاخص گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه مشابه سال قبل 
6.9 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده 
ماه منتهی به دی ماه 1۳9۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.7 درصد 
است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه 1۳9۵ )6.7 درصد(، 
تغییری نداشته است.شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« که در ماه مورد 
بررسی به عدد 268.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش 
نشان می دهد.شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 6.6 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 

6.6 درصد است.

رییس سازمان نظام مهندسی تهران هشدار داد :
مقررات ملی ساختمان در هیچ بنایی 

اجرا نمی شود  
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان 
اینکه در هیچ ساختمانی مقررات ملی ساختمان 
رعایت نمی شود، گفت: اگر پالسکو به گاز شهری 
متصل بود شاهد انفجارهای مهیب و وقوع فاجعه 
عمیق تری بودیم.حسن قربانخانی با تاکید بر اینکه 
متاسفانه در هیچ یک از ساختمان ها مقررات ملی 
ساختمان رعایت نمی شود، اظهار داشت: مسئول 
نظام  سازمان  ساختمان  ملی  مقررات  اجرای 
مهندسی نیست و در این باره خال قانونی وجود 
دارد.وی افزود: نظام مهندسی در بخش طراحی 
به  ساختمان  وقتی  دارد  حضور  اجرا  و  نظارت 
کار صادر  پایان  و  رسد  می  برداری  بهره  مرحله 
می شود، از این مرحله به بعد ساختمان در اختیار 
مالکان قرار می گیرد و مبحث 22 مقررات ملی 
ساختمان هم بعد برای نگهداری از ساختمان و 
مرحله پس از ساخت کاربرد دارد.رییس سازمان 
نظام مهندسی با بیان اینکه در سه سال گذشته 
زمین  روی  ساختمان  ملی  مقررات   22 مبحث 
هیچ  مهندسی  نظام  سازمان  گفت:  است،  مانده 
مسئولیت اجرایی و عملیاتی درباره رعایت  مقررات 
ملی ساختمان در بناهای ساخته شده، ندارد اما 
برای الزام اجرای آن با همکاری سایر نهادها اعالم 
آمادگی می کنیم.قربانخانی با اشاره به اینکه ارائه 
خدمات گاز شهری بر عهده وظایف سازمان نظام 
مهندسی است، گفت: هر ساختمانی که شرایط 
دریافت گاز شهری نداشته باشد این خدمات را به 
آن ارائه نمی دهیم و خوشبختانه ساختمان پالسکو 
هم به گاز شهری متصل نبود.وی تاکید کرد: به 
گاز شهری  به  پالسکو  ساختمان  اگر  قطع  طور 
متصل بود انفجارهای مهیبی رخ می داد و  امروز 
شاهد فاجعه عمیق تری بودیم.رییس سازمان نظام 
مهندسی استان تهران با بیان اینکه ستاد بحران از 
سازمان نظام مهندسی درخواست کرده که بخش 
باقی مانده از ساختمان پالسکو را به لحاظ سازه ای 
امکان  شود  که مشخص  کنیم  ارزیابی  ایمنی  و 
بهره برداری از آن وجود دارد یا خیر؟ ، گفت: در 
حال بررسی این موضوع هستیم و به زودی نتیجه 

گزارش های مان را اعالم می کنیم.
 

 امروز هشتمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت چوب گشایش می یابد   

مدیر برگزاری نمایشگاه صنعت چوب، ماشین آالت 
 )2۰17  WoodExpo( وابسته  تجهیزات  و 
گفت: هشتمین دوره این نمایشگاه امروز دوشنبه 
18 بهمن با حضور 8۵ شرکت ایرانی و 27 شرکت 
خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران گشایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
این  بیان  با  محتشم امیری  علی  تجارت،  توسعه 
از  خارجی  شرکت   27 داشت:  اظهار  مطلب 
ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، فنالند،  کشورهای آلمان، 
چین، ترکیه، روسیه، سوئیس، اوکراین، قزاقستان، 
از کشورهای  برخی دیگر  و  تایوان  و  هنگ کنگ 
نمایشگاه  برای حضور دراین  حوزه آسیای میانه 
نمایشگاه  این  افزود:  وی  کرده اند.  برنامه ریزی 
در فضایی به وسعت بیش از 1۰ هزار متر مربع 
آخرین  مشارکت کنندگان  و  شد  خواهد  برگزار 
محصوالت و دستاوردهای خود را در بیش از 16 
گروه تخصصی شامل، صنایع چوب، ماشین آالت 
حمل و نقل و جابجایی چوب، بسته بندی صنایع 
برش،  ماشین آالت  خشک کن،  کوره های  چوب، 
 HDL و MDF، HDF ،پرس و پروفیل، نئوپان
و همچنین انواع کف پوش های چوبی، رنگ کاری، 
چاپ، مواد شیمیایی و دیگر تجهیزات مرتبط با 

صنایع چوب به نمایش می گذارند.
مدیر برگزاری نمایشگاه صنعت چوب یادآور شد: 
این رویداد تجاری در راستای پاسخگویی به تقاضای 
روزافزون بازار به مواد اولیه صنایع چوب و همچنین 
توسعه و رشد شهرنشینی و به تبع آن استفاده 
از محصوالت متنوع ساخته شده از فرآورده های 
چوبی، برنامه ریزی شده است. عالقه مندان می توانند 
از ساعت 8:۳۰ تا 16 از این نمایشگاه بازدید کنند.

خبر خبر

گروه تجارت: فضای پسابرجام فرصتی را برای 
ایران فراهم آورد تا بتواند از ظرفیت های موجود 
برای تسهیل تجارت به خوبی بهره ببرد، به طوری 
فعاالن  برای  امکان  این  فضایی  چنین  در  که 
اقتصادی و شرکت های ایرانی، فراهم شد تا بتوانند 
خود را از آثار زیانبار دوران تحریم نجات داده و 
با مذاکره با همتایان اروپایی، آسیایی و آمریکایی 
خود، فعاالنه به عرصه تجارت جهانی بازگردند.در 
همین راستا، سازمان توسعه تجارت، با انعکاس 
 ، برجام  از  فضای پس  در  تجاری  دستاوردهای 
به تحلیل فعالیت ها در سه بخش سیاست های 
کلی، رایزنی های تجاری و ارائه خدمات بازرگانی 
تجاری  متولیان  آمارها،  مطابق  است.  پرداخته 
توانسته اند در چنین فضایی، 1۵گام مثبت را به 
منظور بهبود فضای تجارت خارجی کشور بردارند.
به  اقدامات صورت گرفته، می توان  از مهم ترین 
تغییر نگاه جامعه جهانی نسبت به ایران از یکسو 
و آماده سازی بسترها برای تعامل دوجانبه فعاالن 
اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیا، از سوی 
دیگر اشاره کرد. بر همین اساس، ایران در فضای 
پس از برجام، با سه حوزه هدف تجاری خود وارد 
تعامل شده است؛ به طوری که در 9 ماه منتهی 
به آذر 1۳9۵، بیشترین هیات های تجاری اعزام 
شده به ایران به ترتیب کشورهایی از حوزه »اروپا، 
آمریکا و CIS«، »آسیا و اقیانوسیه«، و »عربی 
و آفریقایی« بوده اند. همچنین در مدت مذکور، 
کشور   1۰ با  بانکی  حوزه  در  بوده  قادر  ایران 

مختلف در حوزه آسیا و اروپا همکاری کند.
دستاوردهای یک ساله برجام

 برای تجارت خارجی
گزارش پیش رو، نشان می دهد که متولیان تجاری 
اساسی در  پسابرجام، 1۵ گام  کشور در فضای 
عرصه تجارت خارجی برداشته اند که می توان به 
مواردی چون »تغییر نگاه جامعه جهانی نسبت 
و  ایران هراسی  برداشته شدن  میان  از  ایران،  به 
کشوری صلح طلب،  به عنوان  کشور  این  معرفی 
برچیده شدن سایه شوم جنگ از کشور، افزایش 
بخش های  فعاالن  و  جامعه  در  امید  و  انگیزه 
مختلف اقتصادی، آزاد شدن بخشی از دارایی های 
ناوگان  نوسازی  برای  هواپیما  خرید  بلوکه شده، 
افزایش میزان صادرات نفت خام  هوایی کشور، 
و صادرات کاالهای غیرنفتی، تحقق تراز تجاری 
همکاری های  و  تعامالت  روابط،  توسعه  مثبت، 
گسترده با کشورها و گسترش و تعمیق روابط با 
مجامع بین المللی در زمینه های مختلف اقتصادی، 
تبادل هیات های متعدد تجاری و سرمایه گذاران با 
کشورهای دنیا، افزایش مشارکت کنندگان خارجی 
در نمایشگاه های بین المللی داخلی، ثبات نسبی 
از شوك های  و جلوگیری  در فضای کسب وکار 
در  رفع محدودیت  اقتصادی،  فضای  در  مخرب 
مقاصد و بازارهای صادراتی، کاهش قابل توجه در 
هزینه های مبادله از طریق رفع محدودیت ها برای 
مبادالت بانکی و برقراری سوئیفت و بهره برداری 
واردات،  تامین  خارجی  مبادی  شدن  رقابتی  از 

دسترسی مستقیم صادرکنندگان کاال به بازارهای 
هدف و حذف کشورهای واسط« اشاره کرد.این  
تجارت  دستاوردهای  بیان  به  ادامه  در  گزارش 
با  تعامل  روند  در  پسابرجام  فضای  در  خارجی 
کشورهای سه حوزه »آسیا و اقیانوسیه«، » اروپا، 
آمریکا و  CIS« و »عربی و آفریقایی« براساس 
چند معیار مهم پرداخته است. ریز اقداماتی که 
کشورهای  با  ایران  خارجی  تجارت  عرصه  در 
حوزه »آسیا و اقیانوسیه«، صورت گرفته، نشان 
می دهد که در 9 ماه منتهی به آذر 9۵، تعداد 
این  به کشورهای  اعزام شده  هیات های تجاری 
حوزه، 11 مورد بوده است. این در حالی است که 
در مدت مشابه سال گذشته هیچ هیات تجاری از 
ایران به کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه، اعزام 
نشده است.از دیگر حوزه های هدف تجاری ایران 
در فضای پسابرجام، کشورهایی در حوزه »اروپا، 
ماه  به شمار می روند که در 9   »CIS و آمریکا 

منتهی به آذر سال 9۵، تعداد هیات های تجاری 
اعزام شده از ایران به کشورهای این حوزه، 1۵ 
مورد گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه 
نشان  و  است  بوده  مورد   1۳ که  گذشته  سال 
از  از 1۵ درصدی دارد.یکی دیگر  از رشد بیش 
مقاصد هدف ایران برای گسترش مراودات تجاری، 
کشورهای حوزه عربی و آفریقایی است. به طوری 
که در 9 ماه منتهی به آذر 9۵، تعداد کشورهای 
اعزام کننده هیات تجاری از این حوزه به ایران، 7 
کشور عنوان شده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل که تنها یک کشور از حوزه عربی و آفریقایی 
به ایران هیات فرستاده بود، رشد 6۰۰ درصدی 
را تجربه کرده است. در مقابل تعداد کشورهایی 
که همین مدت در حوزه عربی و آفریقایی میزبان 
ایران بودند، 6 کشور عنوان شده که نسبت به 
سال قبل خود که تنها یک کشور میزبان ایران 

بوده، رشد ۵۰۰ درصدی را نشان می دهد.

فرصت ها در فضای پسا برجامی فراهم شد  

15 گام در تجارت خارجی

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه سود باالی 
بانکی، رقیب سهام و بازار سرمایه شده است، 
گفت: کمیته چهارجانبه بانک مرکزی، سازمان 
جدی  شکل  به  باید  دولت  و  مجلس  بورس، 

مشکالت بانک را بررسی کند.
بانکی  که  سوال  این  طرح  با  محمدی  شاپور 
منطق  چه  اساس  بر  دارد،  انباشته  زیان  که 
چند  و  بیست  الحساب  علی  سود  اقتصادی، 
درصدی می دهد؟ گفت: سود باالی بانکی در 
اول  است،  زده  آسیب  اقتصاد  به  مرحله  سه 
دوم  شده؛  سرمایه  بازار  و  سهام  رقیب  اینکه 
اینکه سود شرکت ها و بنگاه ها را کاهش داده 

و سوم اینکه برای بانک ها و اقتصاد خود، ایجاد 
بحران کرده است.سخنگوی سازمان بورس با 
نفسه  باید فی  بانکداری  معامالت  اینکه  بیان 
به  و  بیاید  دولت  اینکه  افزود:  باشد،  سودآور 
گردن  بر  تکلیفی  تسهیالت  قانونی،  جهت 
بانک ها بگذارد و آنها را دچار زیان کند، شدنی 
و  بورس  سازمان  نیست.رئیس  دوام  قابل  و 
اوراق بهادار تاکید کرد: این مساله ای است که 
بانک مرکزی، سازمان بورس و دولت و مجلس 
باید بنشینند و به شکل جدی بررسی کنند تا 
اگر عملیات بانکی یا اعتباری بانک ها سودآور 

نیست، مشکل مرتبط با آن حل شود.

رشد  اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
 2.6 نفت  احتساب  بدون  تابستان  اقتصادی 
بانکی  بوده است، گفت: همه بدهکاران  درصد 
تحت کنترل هستند و پرونده آنان در کمیته ای 
فرادستگاهی در حال بررسی است.ولی ا... سیف 
با بیان اینکه سال 9۵ سالی است که بعد از 2۵ 
سال مطمئن هستیم در کل سال تورم تک رقمی 
داریم، گفت: مباحث ستاد اقتصادی حول این 
محور است که با چه سیاست هایی می توانیم این 
دستاورد را نهادینه و حراست کنیم تا نرخ تورم به 
صورت پایدار بماند.رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
یکی از انتقادهایی که در گذشته می شد این بود 
که می گفتند دولت به قیمت رکود بر روی تورم 

تمرکز کرده است. البته این حرف درستی نبود و 
سعی ما این بود که هر دو هدف را با هم دنبال 
کنیم و امروز به این نتیجه رسیده ایم. هم تورم 
تک رقمی داریم و هم سال 9۵ سالی بود که 
از نظر رونق، وضعیتی بسیار مطلوبی داشت. در 
شش ماهه اول سال 9۵شاهد 7.٤ درصد رشد 
هستیم.وی در پاسخ به این سوال که گفته می 
شود این رشد مربوط به فروش نفت بوده است، 
گفت: عمده این رشد مربوط به نفت است اما در 
سه ماهه دوم سال 9۵ یعنی فصل تابستان رشد 
اقتصادی 2.6 درصدی بدون نفت را داشتیم و 
این نشان می دهد که رشد اقتصادی ما وضعیت 

مناسبی را در آینده خواهد داشت.

رشد اقتصادی بدون نفت 2.6 درصد استسود باالی بانکی رقیب سهام و بازار سرمایه شد

واردات  ثبت سفارش  حالی  در  خودرو:  گروه 
خودرو برای نمایندگی های واسطه ای و متفرقه 
واردکنندگان  از  بسیاری  که  است  شده  بسته 
و  بازار  این  در  گرفته  شکل  خأل  به  نسبت 
می دهند.  هشدار  حوزه  این  در  تخلفاتی  بروز 
ابالغ  به دنبال  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول 
رئیس جمهور در تاریخ 12 دی ماه سال جاری، 
در ابتدا ثبت سفارش واردکنندگان واسطه ای را 
بست و بعد از یک هفته واردکنندگان متفرقه 
را نیز از لیست ثبت سفارش حذف کرد.در این 
را  متفرقه  واردکنندگان  نبود  کارشناسان  بین، 
موجب شکل گیری خأل در بازار به دلیل کاهش 
انحصار عنوان می کنند، موضوعی که  عرضه و 
انجمن واردکنندگان خودرو طی یک ماه گذشته 
بارها نسبت به آن هشدار داده و متضرر واقعی 
در این میان را مشتریان خودرو دانسته است. از 
نظر انجمن، با ممنوعیت فعالیت واردکنندگان 
متفرقه، در واقع ۵1 درصد منبع واردات خودرو 
به کشور حذف می شود بنابراین یک خأل جدی 
در بازار خودروهای وارداتی به وجود می آید که 
رفع این خأل نیز موجب شکل گیری مجراهای 
جدید خواهد شد.حال در شرایطی وزارت صنعت 
و  قوانین  در  تغییر  از  ماه  یک  گذشت  از  بعد 

مقررات واردات خودرو حاضر به بازنگری در نوع 
مقررات خود نیست و همچنان واردات خودرو به 
کشور را منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت 
کارشناسان  گفته  به  که  می کند  عنوان  مادر 
وارداتی  خودروهای  بازار  در  گرفته  شکل  خأل 
اولین  شود.  پر  می تواند  کانال  یا  مسیر  دو  از 
رسمی،  واردکننده  شرکت های  اینکه  مسیر 
افزایش  را  حوزه  این  در  خود  سرمایه گذاری 
بیشتر  به کشور  واردات خودرو  تا حجم  دهند 
شود و از این راه خال به وجود آمده را پر کنند.

مسیر دومی که به نظر می رسد محتمل تر است 
شرکت های  با  نماینده  واردکنندگان  مشارکت 
متفرقه است. این موضوع موجب  می شود عرضه 
که  آنجا  از  کند.  پیدا  کاهش  به کشور  خودرو 
به نظر می رسد، وزارت صنعت و معدن به تبعات 
قوانین و مقرراتی که در این حوزه اعمال کرده 
است، توجهی ندارد، بسیاری معتقدند در صورت 
از کانال هایی که می تواند  این روند یکی  ادامه 
خأل افت عرضه در بازار را کاهش دهد، افزایش 
رسمی  واردکننده  شرکت های  سرمایه گذاری 
است.به اعتقاد برخی از کارشناسان، درصورتی که 
نمایندگی ها بخواهند خأل موجود را پر کنند به 
میزان 1۰ تا 2۰ درصد ممکن است موفق به این 
کار شوند؛ زیرا آنها توانایی افزایش سرمایه و باال 

بردن حجم واردات را بیش از این ندارند. هرچند 
این مسیر برای واردکنندگان نماینده باز است، اما 
به نظر می رسد که دست اندازهای زیادی در این 
جاده وجود دارد که شک و شبهه نسبت به از 
بین بردن مشکل عرضه از این کانال را افزایش 
می دهد.این موضوع را فرهاد احتشام زاد، رئیس 
انجمن واردکنندگان خودرو نیز  محتمل می داند. 
به گفته او واردکنندگان رسمی همواره یک میزان 
مشخصی سرمایه را برای بازار خودروهای خارجی 
در نظر گرفته اند که براساس آن اقدام به واردات 
کرده اند. به گفته احتشام زاد در شرایطی که بازار 
خودروهای وارداتی با ثبات قوانین و مقررات نیز 
همراه نیست؛ بنابراین افزایش سرمایه گذاری در 
آن ریسک به حساب می آید و به نظر می رسد 
نمایندگی ها نیز تمایل چندانی به افزایش میزان 
سرمایه خود در این بازار نخواهند داشت.از آنجا که 
پر کردن خأل واردات از این کانال چندان محتمل 
تجربه  براساس  واردکنندگان  بنابراین  نیست؛ 
گذشته از کانال دیگری به نام »مجوز فروشی« 
یا »ثبت سفارش فروشی« به منظور تامین نیاز بازار 
خبر می دهند، موضوعی که واردکنندگان متفرقه 
در سال 1۳9۰ نیز آن را تجربه کرده اند. در آن 
مقطع نیز به دنبال ممنوع شدن واردات خودرو 
برای متفرقه ها تنها نمایندگی های رسمی اجازه 

واردات به کشور را داشتند. از آنجا که معموال 
نمایندگی  شبکه  ازسوی  خودرو  واردات  سهم 
رقم ثابتی داشته است و واردکنندگان متفرقه 
بنابراین  بودند؛  بازار  در  فعالیت  خواهان  نیز 
فروشی«  »ثبت سفارش  تحت عنوان  سیستمی 
رسمی  واردکنندگان  گرفت.براین اساس  شکل 
با دریافت مبلغی بین ۵ تا 1۰ میلیون تومان 
به  را  ثبت سفارش  امکان  نوع خودرو،  به  بسته 
شرکت های متفرقه می دادند. حال درصورتی که 
وزارت صنعت حاضر به بازنگری در قوانین نشود 
و تنها واردکنندگان نماینده، مجوز فعالیت را دارا 
بازار  این ماجرا در  بروز  بار دیگر شاهد  باشند، 
خودروهای وارداتی خواهیم بود؛ موضوعی که به 
گفته کارشناسان افزایش قیمت در این بازار را 
به همراه خواهد داشت.در این زمینه، مصطفی 
خدری، واردکننده خودرو می گوید: هر زمان که 
واردات خودرو برای متفرقه ها بسته شد، راهی 
جز خرید ثبت سفارش از طریق نمایندگی های 
تنها  اینکه  به  اشاره  با  وی  نداشته ایم.  رسمی 
گزینه ای که در شرایط موجود می تواند موجب 
حضور ما در بازار باشد، خرید مجوز ثبت سفارش 
از نماینده ها است، عنوان می کند: درصورتی که 
مجبور به خرید از این بخش باشیم قطعا قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار افزایش خواهد یافت..

رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به رشد 1٤1 
یازدهم  دولت  در  سازمان  این  عملکرد  درصدی 
گفت: در 9 ماه سال جاری فروش اموال منقول و 
غیر منقول سازمان اموال تملیکی ۵٤ درصد کاهش 
یافته که به برخی عوامل برون سازمانی مربوط است.
به گزارش پیام زمان، امین دلیری در نشست خبری 
که  تملیکی  اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان 
روزگذشته  در محل این سازمان برگزار شد، اظهار 
کرد: یکی از عوامل برون سازمانی که در عملکرد 
سازمان اثر گذاشته معضل قاچاق است. این امر 
وقت و انرژی مسئوالن سازمان را گرفته است. از 
تیر ماه امسال فروش کاالی قاچاق متوقف شد هر 
چند در چهار ماهه نخست سال جاری 128 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته بود.
وی ادامه داد: مجلس اجازه به سازمان داده است 
که کاالی قاچاق را تعیین کند. آئین نامه ای در 
همین زمینه به تصویب دولت رسید و به سازمان 
بود  ممکن  نامه  آیین  این  بود  معلوم  شد.  ابالغ 
مشکل ایجاد کند از جمله امکان صادرات مجدد 
در  شد.  صادر  جدید  دستورالعمل  آن  برای  که 
آئین نامه به آن مثل صادرات معمولی نگاه شده بود. 
جلسات متعددی با سازمان های ذی ربط داشتیم 
و تالش کردیم آئین نامه را اصالح کرده و موانع 
برون سازمانی را از میان برداریم. رایزنی ها هم در 
این زمینه انجام شده تا موانع اصالح شود.دلیری 
همچنین بیان کرد: قاچاق کاال و ارز در سال 1۳9۵ 
بود. ولی سال 1۳9٤ سال درخشانی برای سازمان 
اموال تملیکی بود. در این سال دو هدف داشتم 
بهبود عملکرد کمی و کیفی سازمان. در سال 1۳9٤ 
عملکرد فروش اموال منقول29۵6 میلیارد ریال بود 
که نشان از رشد 19 درصدی نسبت به سال گذشته 
معادل  منقول  غیر  اموال  فروش  همچنین  دارد. 
1٤۳6 میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد 91 
درصدی داشت.وی ادامه داد:در سال 1۳9۵ در ۵ 
ماهه اول یک رشد سریع و خوبی داشتیم و فروش 
اموال منقول سازمان معادل 66۳ میلیارد ریال بود 
که 1۰6 درصد رشد را نشان می دهد و همچنین 
اموال غیر منقول 2۳7 میلیارد با 92 درصد رشد 

رو به رو بوده است. کل فروش اموال تملیکی در 
۵ ماهه 1۰2 درصد رشد کرده است. در دوره دوم 
که 1۰ ماهه فروش را نشان می دهد اموال منقول 
1۰86 میلیارد ریال و ۳68 میلیارد ریال اموال غیر 
منقول فروش رفته است که نشان از کاهش ۵٤ 
درصدی عملکرد سازمان اموال تملیکی در بخش 
فروش است.او همچنین بیان کرد: از سال 1۳92 
برای اموال منقول مزایده برگزار می شد، ولی اکنون 
برای اموال غیر منقول هم مزایده برگزار می شود. 
یکی دیگر از انواع روش های فروش کاال برگزاری 
حراج است که در سال 1۳9۵ آن را متوقف کردیم 
تا بتوانیم بصورت الکترونیکی حراجی برگزار کرده 
برقرار شود.دلیری همچنین  و شفافیت بیشتری 
در بخشی از سخنانش به مواردی مانند طراحی و 
اجرایی شدن سامانه های اموال تملیکی مانند پلمپ 
الکترونیکی، سامانه صدور حواله الکترونیک، واتر 
مارك الکترونیک و ورود سازمان به بورس کاال اشاره 
کرده و بیان کرد این موارد از جمله اقدامات سازمان 

اموال تملیکی در دولت یازدهم بوده است.
انبارها مملو از کاالی قاچاق

 تعیین تکلیف نشده است
وی اظهار داشت: در سال 9٤، امحای کاالهای قاچاق 

در کنار استرداد و اعانه ها رشد داشت ولی انبارها 
مملو از کاالهای قاچاق است که تعیین تکلیف نشده 
اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  است.رئیس 
تملیکی خاطرنشان کرد: برای معضالتی که سازمان 
دچار آن شده تمهیداتی اندیشیده شده به نحوی که 
کشفیات قاچاق افزایش یافته ولی مشکالت خاص 
خود را دارد. در این میان تالش شده کالهای متروکه 
و غیرقاچاق را تعیین تکلیف کنیم. این در حالی 
است که کاالهای متروکه ظرفیت زیادی را برای 
سازمان ایجاد می کند و در حدود ٤۰۰ میلیارد ریال 
به زودی فروخته خواهد شد و 6۰۰ میلیارد ریال نیز 
هم اکنون دارای مشتری است.وی با اشاره به برنامه 
الکترونیکی  فروش  برای  دیده شده  تدارك  های 
اموال غیرمنقول و منقول خاطرنشان کرد: بیش از 
76 درصد فروش ها از طریق الکترونیکی به فروش 
متروکه،  را  سازمان  کاالهای  افزود:  رسد.وی  می 
قاچاق، ضبطی قضایی و ضبطی گمرکی است که 
تعیین تکلیف می شوند و فرایند فروش آنها متفاوت 
است.دلیری گفت: تمامی کاالهای وارده به انبارها 
کنترل 9۰  اساس  این  بر  که  شد  خواهد  ضبط 
درصدی روی آنها صورت می گیرد؛ این در حالی 
است که پلمپ الکترونیکی نیز به صورت پایلوت 

انجام شده و اگر این سامانه به تولید انبوه برسد، 
بود همچنین سامانه  اهمیت خواهد  بسیار حائز 
طراحی  نیز  واترمارك  الکترونیکی،  حواله  صدور 
شده است.وی ورود به بورس کاال برای فروش اموال 
از جمله دیگر دستاوردهای سازمان دانست و  را 
خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک تنوع کاالیی را در 
بورس کاال شاهد خواهیم بود؛ ضمن اینکه خودرو 
هم وارد بورس می شود.دلیری گفت: بورس کاال 
مسیری مطمئن برای فروش کاالها است؛ در عین 
حال اتصال ما به سازمانهای مرتبط از جمله گمرك 
نیز در دستور کار قرار گرفته و استانهای هرمزگان 
و تهران اکنون زیر بار این سامانه قرار گرفته است؛ 
البته مبارزه با قاچاق نیازمند سامانه های هوشمند 

است.
امحای اقالم قاچاق بزودی عملیاتی می شود

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
خاطرنشان کرد: دستورالعمل صادرات و امحا نیز 
امحای  اکنون  و  ابالغ شده  و  به تصویب رسیده 
این  و  دارد  را  قاچاق روش خاص خود  کاالهای 
موضوع در حال اجرایی شدن است.وی با اشاره به 
ازدحام زیاد کاالهای قاچاق در انبارها خاطرنشان 
کرد: انبارها نسبت به سال 9۳ سه برابر شده است؛ 
تهران،  فارس،  بوشهر،  هرمزگان،  میان  این  در 
اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی بیشترین 
حجم قاچاق را داشته و انبارهای ما تکمیل است؛ 
استانها حجم  برخی  در  که  است  حالی  در  این 
تعداد  افزود:  است.وی  شده  اجاره  انبار  زیادی 
پرونده های قاچاق در سال 92 معادل ٤٤9 فقره، 
9۳ معادل 218٤، سال 9٤ معادل 77۳6 و  در ده 
ماهه امسال 16٤28 بوده است.دلیری گفت: حجم 

میوه های قاچاق بسیار کاهش یافته  است.
بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
اینکه خودروهای در اختیار ما 9۵1 دستگاه اعم 

قاچاق و ضبطی قضایی و گمرکی  و  از متروکه 
افزود: سهم متروکه 8٤ دستگاه و قاچاق  است، 
نیز  باالی 2۵۰۰ سی سی  و  است  دستگاه   87
171  دستگاه متروکه و قاچاق است.  همچنین 
دیوان عدالت رای داده مبنی بر اینکه خودروهایی 
جلوی  و  شده  کشور  وارد  رسمی  مبادی  از  که 
فروش گرفته شده در دو بخش قبل از مصوبه و 
بعد از آن تقسیم می شود که مزایده 28 دستگاه 
خودروی باالی 2۵۰۰ سی سی برگزار شده و تنها 
دو دستگاه پروشه آن به فروش رفته است، البته 
در این میان بنز و سایر خودروها هم وجود دارد. 
در دسته خودروهایی که باالی 2۵۰۰ سی سی 
هستند و باید صادر شود نیز کار در حال انجام 
اموال  فروش  و  آوری  سازمان جمع  است.رئیس 
تملیکی تصریح کرد: صاحب کاالی متروکه باید 
برای  مراجعه  هم  و کسی  کند  مرجوع  را  اموال 
مرجوع کردن نداشته است. در عین حال، افرادی 
که این خودروها را وارد کرده اند به نظر می رسد 
این  غیر  در  ندارند  خودروها  این  به  نیاز  خیلی 

صورت حتما آنرا تعیین تکلیف می کردند.
فروش سهام فوالدی امیرمنصور آریا 

در انتظار افزایش قیمت
امیرمنصور  اموال  در خصوص  همچنین  دلیری 
آریا نیز گفت: ٤1 سند از اموال آریا در اختیار 
دولت قرار گرفت که 17 پرونده ملکی به ارزش 
1۰18 میلیارد ریال در سال 9٤ و در سال جاری 
نیز 17 پرونده ملکی به ارزش 2۳9 میلیارد ریال 
البته رکود  اموال وی به فروش رسیده است  از 
افزود:  است.وی  حاکم  امالك  بازار  و  کشور  در 
گروه فوالد از اموال امیرمنصور آریا با قیمت اولیه 
٤ هزار میلیارد ریال در دست پیگیری است و 
سهام  قیمت  چراکه  نشده  تکلیف  تعیین  هنوز 
رسد،  فروش  به  رقم  این  با  اگر  که  کرده  افت 
ضرر متوجه کارمندان آن خواهد شد.دلیری در 
خصوص اموال مازاد بانکها نیز با اشاره به تکلیف 
دولت برای فروش این امالك تصریح کرد: این 
تکلیف را وزارت اقتصاد به گردن بانکها گذاشته و 

این کار در دست پیگیری است.

51 درصد بازار وارداتی در دست متفرقه ها

فعالیت واردکنندگان متفرقه خودرو از کانال رسمی ها

دلیری اعالم کرد:

کاهش 54 درصدی فروش سازمان اموال تملیکی



دهه  ایام  بمناسبت  نظری:  شهرزاد  نوشهر- 
فجر دومین جشنواره ملی گل ارکیده ایران با 
حضور مسؤوالن کشوری و استانی،شهرستانی  

در نوشهر برگزارشد.
مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد 
کشاورزی  در دومین جشنواره ملی گل ارکیده 
ایران عنوان کرد:  کشت گلخانه ای 9۰ درصد 
وقتی  می شود،  صرفه جویی  آب  مصرف  در 
تولید باشد اشتغال افزایش می یابد و بنابراین 
طرح های  به عنوان  گلخانه ای  کشت  طرح 

محوری درازمدت کشاورزی مدنظر است.
کرد:  تصریح  کیایی  محمد  سید  مهندس 
می توانند  صیفی جات  و  سبزیجات  از  بسیاری 
این  کرد:  بیان  وی  شوند.  تولید  گل خانه ای 
 ۳ صرفه جویی  سبب  وسیع  ابعاد  در  موضوع 

میلیارد متر مکعب آب می شود.
وزارت جهاد  زینتی  وگیاهان  دفتر گل  مدیر   
کشاورزی مازندران گفت: بر اتخاذ سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی در بخش تولید گل وگیاهان 
و  هزار  وهشت  چهل   1٤۰٤ افق  در  زینتی  
در  گلخانه  سطوح  برای  توسعه  هکتار   ۳۵۵

کشور در نظر گرفته شده است.
مهندس کیایی ادامه داد:پنج هزار و6۰۰ هکتار 
گرفته  نظر  در  موجود  ونوسازی  اصالح  برای 

شده است.
میلیون   ۵/1۵ تاکنون   9۵ سال  افزود:در  وی 

گلدان تولید محصول داشتیم.
افزود:27۰  خاتمه  در  کیایی  محمد  مهندس 
است  موجود  استان  سطح  در  گلخانه  هکتار 
که 78 میلیون شاخه در سال 9٤ تولید شده 

است.
ایران   ارکیده ملی  نوشهر درجشنواره  فرماندار 
گفت: باید برای این جشنواره هدف گذاری شود 

به  و  بیاد  بیرون  آن  از  خوب  خروجی  یک  تا 
اهداف بلندمدت دست یافت.

دکترشادمان اظهار کرد: رونق کسب و کار یکی 
از خروجی هایی است که باید بر روی آن فکر 

کرد.
جدی  را  گیاه  و  گل  صادرات  باید  افزود:  وی 
بگیریم ولی هنوز گام نخست را هم برنداشتیم.
انبساط  تأثیرات گل در  بیان داشت:   شادمان 
روحی و اجتماعی و حتی در رونق اقتصادی در 

ایجاد فضای ذهنی نقش مؤثری دارد.
بسیار  ظرفیت  دارای  نوشهر  گفت:  فرماندار 
باالیی در حوزه تولید گل و گیاه دارد، بنابراین 
برای  نیز  نوشهر  بندر  ظرفیت پذیری  از  باید 

صادرات گل و گیاه استفاده کنیم. 
دومین  ارزیابی  مسؤول  و  فنی  کمیته  عضو 
جشنواره  داشت:  بیان  ارکیده  ملی  جشنواره 
تولید  موانع  رفع  برای  فرصتی  ارکیده  ملی 

ارکیده است.

ساله  هر  کرد:  تصریح  گلستانی  محمدعلی   
ارکیده،  زیبای  گل های  بهار،  فصل  شروع  با 
شکوه  و  می کند  رنگارنگ  را  البرز  بلندای 

علفزارهای آن را دو چندان می کند.

ایران  مردم  آشنایی  بیشترین  کرد:  اظهار  وی 
ارکیده ها  زیبای  تصاویر  طریق  از  گل  این  با 
به  دست  همواره  که  است  مجازی  فضای  در 
خلقت  این  زیبایی  و  تنوع  و  می چرخد  دست 
شگفت انگیز همه را محو تماشای خود می  کند.
عضو کمیته فنی و مسؤول ارزیابی و بَِرندینگ 
ارکیده   گل   ملی  جشنواره  دومین  جشنواره 
طبیعت،  زمستان  فصل  در   اکنون  اظهارکرد: 
گل های  زیبای  جلوه  دست،  چیره  باغبان های 
هر  نظر  که  گذاشته اند  نمایش  به  را  ماندگار 

انسانی را به خود جلب می کند.
ارزش  با  گل هایی  ارکیده ها،  افزود:  گلستانی  
وصف  ناشدنی که مردم حاضرند هر مبلغی را 
بنابراین  و  بپردازند  آن  آوردن  دست  به  برای 
گروه اجرای دومین جشنواره ملی گل  ارکیده با 
آگاهی از چنین مزایایی و نیز وجود ظرفیت های 
فراوان موجود در مازندران و نوشهر و موقعیت 
مکانی مناسب آن سعی در گردهمایی تمامی 

کاهش  و  منطقه  اجرایی  توانمند  بازوهای 
نواقصات جشنواره نخست را دارد.

ارزیابی  جشنواره  عضو کمیته فنی و مسؤول 
دومین جشنواره ملی گل  ارکیده نوشهر اذعان 
توان  آوردن  این جشنواره ضمن گردهم  کرد: 
تولیدی، علمی و بازاریابی در یک مکان، اقدام 
دارد  را  موجود  موانع  رفع  راستای  در  عملی 
که همگی با اتحاد و هم دلی راه ترقی را طی 

می کنیم.
عضو شورای شهر نوشهر دراین مراسم باشکوه 
با  نوشهر  بندری  و  زیبا  شهر  داشت:  بیان 
مختلف،  فصول  در  رنگارنگ  جشنواره های 
پذیرای گردشگران است و شهروندانش همواره 

مسرور از شادی هایش هستند.
ارکیده   ملی  جشنواره  افزود:  رمضانی  عیسی 
فرصتی مناسب برای ایجاد سرگرمی، اشتغال، 

پویایی و سرمایه گذاری است.
ظرفیتهای  وجود  سبب  به  داد:  ادامه  ی  و 
مستعد در شهر نوشهر از  دومین جشنواره ملی 

گل ارکیده حمایت  مالی ومعنوی می کنیم.
وی گفت: تجارت گل ارکیده ایران با گل خانه ای 
قدیمی ارکیده نوشهر رونق گرفته است و هنوز 
مرکز  عنوان  به  شیخی  گل خانه   تولیدات  هم 
بیشتر  موفقیت  ارمغان  ایران،  ارکیده  تولید 

نوشهر را در سال های آینده دارد.
جشنواره  دومین  گفت:  خاتمه  در  رمضانی 
در   9۵ بهمن   1۵ تا   1۳ از  ارکیده  گل  ملی 
می شود.  برگزار  نوشهر  گیاه شناسی  باغ  محل 
شایان ذکراست در این جشنواره هفت  نوع از  
مساحت   به  سرپوشیده  فضای  در  ارکیده  گل 
6۰۰متر مربع در معرض دید عموم قرارگرفت.

با حضور مسؤوالن کشوری و استانی برگزار شد؛

دومین جشنواره ملی گل ارکیده ایران در نوشهر

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/35   طلوع آفتاب 7/00 
اذان ظهر 12/18  اذان مغرب 17/56

رفتند؛  ما  ازمیان  زیادی  هنرمندان   9۵ سال 
عباس کیارستمی، داود رشیدی، کاظم افرندنیا 
و امروز حسن جوهرچی که با  در پناه تو آمد و 
در پناه خدا رفت ؛ همیشه  یادشان در قلبمان 

جاودانه است.
به گزارش گروه هنری پیام زمان ؛ روز 17 بهمن  
ماه خانه سینما میزبان بسیاری از هنرمندان و 
دوستداران حسن جوهرچی - بازیگر سینما و 
تلویزیون بود که آمده بودند تا با پیکر این بازیگر 
محبوب وداع و او را تا قطعه هنرمندان بدرقه 

کنند.
اسعدیان،  همایون  الوند،  خشایار  تاریخ،  امین 
حسن  نسب،  دهقان  حبیب  بازغی،  پژمان 
پورشیرازی، جواد افشار، علیرضا شجاع نوری، 
میامی،  مهدی  شیری،  محمد  زنگنه،  لعیا 
منوچهر شاهسواری )مدیرعامل خانه سینما(، 
کامران ملکی )عضو هیات مدیره خانه سینما(، 
محمدرضا جعفری جلوه )مدیر شبکه دو(،  ... 
ازجمله هنرمندان حاضر در مراسم تشییع حسن 
جوهرچی بودند. ازدحام جمعیت در مراسم به 
حدی بود که انتقال پیکر این بازیگِر فقید به 

سختی انجام شد.
رییس  تارخ،  امین  مراسم  ابتدایی  بخش  در 
به  حالی  در  ایران  سینمای  بازیگران  انجمن 
سخنرانی پرداخت که مراسم به دلیل ازدحام 
جمعیت از کنترل خارج شده بود و این هنرمند 

از حاضران خواست تا با آرامش مراسم وداع با 
حسن جوهرچی برگزار شود.

همیشه  مثل  گفت:  سخنانی  در  بازیگر  این 
صحبت کردن درباره هنرمند و اهل هنری که 
سفر کرده برای ما سخت است، به خانواده این 

عزیز از دست رفته تسلیت می گویم.
از دور و  این دیار که  از همه مردم مهربان  او 
بازیگران  انجمن  و  سینما  خانه  برای  نزدیک 
پیام تسلیت فرستادند و ابراز همدردی کردند، 

قدردانی کرد.
تارخ با بیان اینکه این عزا برای ما غیرقابل تحمل 
که  دارد  وجود  واقعیت  این  شد:  یادآور  است، 
هر وقت عزیزمان را از دست دادیم، بخشی از 
امسال )سال  اما  از دست داده ایم  را  وجودمان 
9۵( بخش های زیادی از وجودمان را از دست 
دادیم. هنرمند از دست رفته عباس کیارستمی، 
داود رشیدی، کاظم افرندنیا و این عزیز تازه از 
برای خانوده  از درگاه خداوند  رفته مان.  دست 

حسن جوهرچی آرزوی صبر دارم.
به  نمی خواهد  دلم  خیلی  گفت:  پایان  در  او 
اتفاقاتی که در سال جاری افتاد اشاره کنم اما 
امسال، سال بسیار پرنکبتی بود که تقدیر اینگونه 
رقم زد. غم از دست دادن آتش نشانان، سیل در 
سیستان و بلوچستان و حادثه ای که در تبریز 
رخ داد، همه و همه برای ما غم انگیز بود. به همه 
بازماندگان این عزیزان و همین طور بازماندگان 

حسن جوهرچی مهربان تسلیت عرض می کنم 
و امیدوارم که خداوند به آن ها صبر عنایت کند.

بازیگر در جمالتی  این  علی جوهرچی، فرزند 
کوتاه گفت: امروز مردم ایران هنرمند خوبشان 
را از دست دادند اما من به شما می گویم که پدرم 
را از دست داده ام. پدر من بزرگترین و بهترین 
الگوی یک جوان دانشجوی هنری است. از طرف 

خودم به همه اهالی هنر تسلیت می گویم.
محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو سیما 
نیز در این مراسم حضور داشت و در سخنانی 
اظهار  جوهرچی  حسن  درگذشت  درباره ی 
که  خصال  نیکو  انسان  یک  بدرقه  برای  کرد: 
روحیاتش با نامش عجین شده است، آمده ایم. 
من به نمایندگی از اهالی رسانه، ریاست محترم 
رسانه ملی و دکتر میرباقری معاون سیما و همه 
همکاران عزیز، در این مراسم برای ادای احترام 

حاضر شده ام.

بازیگران  شما  گفت:  حاضران  به  خطاب  وی 
عزیز  جوهرچی  حسن  برای  امروز  عالی رتبه 
سوگوار هستید، امیدوارم دعای همه ما بدرقه 

راهش باشد و این عزیز را به خدا می سپاریم.
خشایار الوند به عنوان دوست صمیمی و فردی 
و سینما  تلویزیون  به  را  که حسن جوهرچی 

معرفی کرد در این مراسم معرفی شد.
خانواده  به  تسلیت  عرض  با  سخنانی  در  او 
حسن  گفت:  هنری  جامعه  و  هنرمند  این 
مرد  شمایل  و  ظاهر  در  ما  برای  جوهرچی 
نجیب و دوست داشتنی دهه 7۰ بود؛ مردی 
که با سریال »در پناه تو« شخصیتی را معرفی 
کرد که سال ها الگو و نمونه مردم ایران قلمداد 

شد.
پس از برگزاری این مراسم پیکر زنده یاد حسن 
جوهرچی بر دوش دوستدارانش به سمت قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا )س( بدرقه شد

با در پناه تو آمد، در پناه خدارفت
حسن جوهرچی هم به خانه ابدی رفت

»زیر سقف دودی« به سانس
 فوق العاده رسید 

به کارگردانی »پوران  فیلم سینمایی »زیر سقف دودی« 
درخشنده« ساعت 1 بامداد شب گذشته در پردیس سینما 

آزادی به سانس فوق العاده رسید.
به گزارش مشاور رسانه ای پروژه »زیر سقف دودی«، فیلم 
اجتماعی  اثر  جدیدترین  دودی«  سقف  »زیر  سینمایی 
»پوران درخشنده« که در بخش »مسابقه سینمای ایران« 
فیلم  جشنواره  دوره  پنجمین  و  سی  سیمرغ(  )سودای 
فجر حضور دارد؛ در ساعت 2۰:۳۰ جمعه 1۵ بهمن ماه 
جاری در پردیس سینما آزادی روی پرده رفت و از طرف 
عالقمندان به سینما مورد استقبال قرار گرفت و در ساعت 
1 بامداد به سانس فوق العاده رسید. این فیلم در نخستین 
اکران خود  در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر 
در ساعت 12 چهارشنبه شب 1۳ بهمن ماه جاری نیز به 

سانس فوق العاده رسیده بود.
جدیدترین اثر اجتماعی »پوران درخشنده« ساعت 1۵:۳۰ 
امروز شنبه 16 بهمن ماه در سالن اصلی برج میالد تهران 
و در کاخ اصلی سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر 
به  نویسندگان سینمایی  و  منتقدان  و  رسانه  اهالی  برای 
سینما  در   19:۳۰ ساعت  در  ادامه  در  و  آمد  در  نمایش 
ماندانا و همچنین در ساعت 2۰ در سینما فرهنگ تهران 

روی پرده رفت.
»زیر سقف دودی« یک اثر اجتماعی است که به موضوع 

طالق عاطفی میان زوج ها می پردازد.

موزه های کشور 21 بهمن رایگان 
هستند 

مدیر اداره کل موزه ها خبر داد: همه  موزه های زیر 
نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سراسر 

کشور، روز پنج شنبه 21 بهمن رایگان هستند.
برگزاری  دلیل  به  کرد:  عنوان  کارگر  محمدرضا 
راهپیمایی در روز جمعه 22 بهمن و حضور گسترده 
شد  گرفته  تصمیم  روز،  این  راهپیمایی  در  مردم 
نظر  زیر  موزه های  همه ی  بهمن   21 پنج شنبه  روز 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رایگان باشد.
برای  فقط  موزه ها  بودن  رایگان  کرد:  بیان  او 
خارجی  گردشگران  اما  است،  داخلی  گردشگران 
بازدید موزه ها  با تور به  انفرادی و نه  که به صورت 
از موزه های زیر نظر سازمان  نیز می توانند  می روند 
رایگان  صورت  به  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 

بازدید کنند.
به گفته  وی، گردشگران خارجی که با تور به بازدید 
موزه ها می روند باید هزینه  مشخص شده را پرداخت 

کنند.

بنیاد سینمایی فارابی با 21 اثر 
در جشنواره فیلم فجر

مسابقه  بخش  در  اثر   1٤ با  فارابی  سینمایی  بنیاد 
سینمای ایران )سودای سیمرغ( و 7 اثر در بخش چشم 
فجر  فیلم  پنجمین جشنواره  و  ایران سی  سینمای  انداز 
حضور دارد.به گزارش پیام زمان از بنیاد سینمایی فارابی؛ 
پناهنده(،  )آیدا  »اسرافیل«  ای(،  حمزه  )محمد  »آذر« 
بدون  تاریخ،  »بدون  زاده(،  صباغ  )کاوه  ایتالیا«  »ایتالیا 
میری(،  )مازیار  آیدا«  و  »سارا  جلیلوند(،  )وحید  امضاء« 
)مهدی  دیوانه«  و  »سوفی  قرایی(،  )محسن  معبر«  »سد 
»قاتل  آذربایجانی(،   )نگار   نرگس«  »فصل  پور(،  کرم 
اهلی« )مسعود کیمیایی(، »کمدی انسانی« )محمدهادی 
مهدویان(،  )محمدحسین  نیمروز«  »ماجرای  کریمی(، 
»مادری« )رقیه توکلی(، »ویالیی ها« )منیر قیدی(، »یک 
که  هستند  آثاری  اسعدیان(  )همایون  خصوص«  به  روز 
سودای  بخش  در  و  اند  شده  تولید  بنیاد  این  حمایت  با 

سیمرغ حضور دارند.
همچنین آثار مورد حمایت بنیاد سینمایی فارابی که در 
بخش چشم انداز سینمای ایران حضور دارند عبارتند از:  
وثوق«  بست  »بن  جعفری(،  )مهدی  اتمسفر«  »ایستگاه 
میهن  )اسماعیل  سرخ«  »ترومای  کاویانی(،  )حمید 
»دعوتنامه«  دوستی(،  )مریم  ماهی«  »دریاچه  دوست(، 
را  تو  »یادم  و  کندری(  )حسین  »شنل«  فرید(،  )مهرداد 
فراموش« )علی عطشانی(.گفتنی است، از این تعداد فیلم 
7 اثر در بخش سینمای حرفه ای، 8 اثر در بخش فیلم اول 

و 6 اثر در بخش فیلم دوم کارگردان قرار دارد

مریال زارعی:

سینما برایم تریبون است

طنز  فیلمنامه های  که  خواست  فیلمنامه نویسان  از  زارعی  مریال 
بیشتری بنویسند تا برای کار در این ژانر پیشنهاد شوند.

به گزارش پیام زمان،بازیگر فیلم »زیر سقف دودی« به کارگردانی 
پوران درخشنده در نشست پرسش و پاسخ این فیلم که 16بهمن 
ماه در برج میالد برگزار شد، اظهار کرد:  من شخصا آدم طنازی 
البته  کنم؛  بازی  کمدی  فیلم های  در  عالقه مندم  بسیار  و  هستم 
چنین  متاسفانه  ولی  باشند،  استاندارد  کمدی   که  فیلم هایی 
فیلم هایی پیشنهاد نمی شوند و ناخواسته فیلمنامه هایی را می گیرم 

که دغدغه مند و اجتماعی هستند.
او که در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا بیشتر در فیلم های 
اجتماعی بازی می کند، سخن می گفت، ادامه داد: احساس می کنم 
آن  طریق  از  می کنم  فکر  و  است  تریبون  یک  من  برای  سینما 
مردم  تریبون  دارم  دوست  و  کرد  برقرار  ارتباط  مردم  با  می توان 
آن هایی  بویژه  هستند،  من  دغدغه  اجتماعی  فیلمنامه های  باشم. 
فیلم  برای  دلم  اما  هستند؛  جذاب  برایم  می پردازند،  زنان  به  که 
طنز تنگ شده است. پس می خواهم فیلمنامه های خوب بنویسید 

و برای کار به من بدهید.
نشست  این  در  هم   - فیلم  این  کارگردان   - درخشنده  پوران 
ساخت  زمان  از  گفت:   دودی«  سقف  »زیر  ساخت  پروسه  درباره 
هستم،  اینجا  که  امروز  تا  نمی زنند«  فریاد  دخترها  »هیس  فیلم 
پنج سال می گذرد و در این مدت به دنبال فراهم کردن شرایط به 
لحاظ محتوا و امکانات مالی بودیم تا این فیلم ساخته شود؛ اما در 
شرایطی که هیچ کسی کمک نمی کند و هر کسی می خواهد آنچه 
را که تمایل دارد در فیلم به نتیجه برساند، کار با تاخیر انجام شد 

و ساخت این فیلم از ابتدا، دو سال به طول انجامید.
از  وقتی  گفت:   است،  تلخ  اثر  یک  فیلمش  این که  به  پاسخ  در  او 
مشکلی حرف می زنید، یعنی می خواهید آن را حل کنید. پس در 
آخر آن امید است و البته هر کسی می تواند نگاه خودش را به فیلم 

داشته باشد؛ اما »زیر سقف دودی« فیلم ناامیدی نیست.
وی درباره این که ابتدا قرار بود فیلمی با نام »خانم، مال معروف 
کنید« بسازد، توضیح داد:  دو سال قبل، سراغ چنین فیلمنامه ای 
همکار  با  هم  چهاربار  و  بود  رسمی  طالق  آن،  موضوع  که  رفتم 
فیلمنامه نویسم روی آن کار کردیم، اما هربار در حضورم با مردم 
متوجه می شدم، جامعه چندین گام از من به عنوان فیلمساز جلوتر 

است.
و  مهریه  دریافت  موضوع  به  فیلم  آن  در  این که  به  اشاره  با  او 
سرگردانی زن ها برای دریافت این حق طبیعی و نیز زندگی پس از 
طالق پرداخته می شود، ادامه داد: در طول تحقیقات متوجه شدم، 
طالق عاطفی بحرانی است که آسیب ها و ناهنجاری های بیشتری 
دارد، به گونه ای که به نظر می رسد این بحران را زیر فرشی پنهان 
کردیم و هیچ وقت به این فکر نکرده ایم که این آشغال هایی که زیر 
فرش گذاشته ایم، ما را سرنگون می کند، چون نتایج طالق عاطفی 
بسیار بدتر از طالق رسمی است. بنابراین در این فیلم هم جسارت 
نکرده ام و رابطه موازی در یک خانواده را در هر دو سو جلو ببرم، 

چون فکر می کردم جایگاه خانواده حرمت باالتری دارد.
این فیلمساز در ادامه این نشست، به همکاران بازیگر خود از جمله 
بازیگران  نیز دیگر  و  آزیتا حاجیان  و  زارعی  فرهاد حسنی، مریال 
جوانی که در این فیلم به سینما معرفی شده اند، اشاره و اظهار کرد: 
خسرو شکیبایی یکی از بازیگرانی بود که همیشه دوست داشتم با 
او کار کنم، فرهاد اصالنی بازیگری بسیار فعال است که وقتی به 
پروژه ای وارد می شود، همه چیز برایش اهمیت زیادی دارد و من 

بازی اش را بسیار پسندیدم.
وی همچنین تاکید کرد:  بازی های این فیلم را به عنوان کارگردان 
می پسندم و اصال به دنبال ستاره نیستم، کسانی را می خواستم در 

فیلم حضور داشته باشند که عاشق باشند.
آزیتا  زارعی،  مریال  و  درخشنده  پوران  بر  عالوه  نشست،  این  در 
عوامل  از  دیگر  بخش  به عنوان  هم  دلپاك  محمدرضا  و  حاجیان 

فیلم حضور داشتند.

نویسنده »هری پاتر«
 پرقدرت ترین چهره سینمایی بریتانیا شد

فعالیت های  به  توجه  با  پاتر«  »هری  خالق  رولینگ  کی  جی 
بریتانیا  سینمایی  چهره  پرقدرت ترین  عنوان  به  سینمایی اش 
انتخاب شد. به نقل از تایمز، در فهرستی از پرقدرت ترین چهره های 
برتر سینمای بریتانیا شامل کنت بارنا تا ادی ردمین و اما واتسون، 

جی کی رولینگ در صدر این فهرست قرار گرفت.   
سینمای  چهره های  پرقدرت ترین  تعیین  برای  که  فهرست  این 
این  در  منتشر شد.  تایمز  نشریه  توسط  دیروز  تهیه شده  بریتانیا 
فهرست خانم رولینگ به اتفاق دیوید هی من تهیه کننده مجموعه 

»هری پاتر« مکان اول را به خود اختصاص داده اند.
این  دوم  مکان  در  پاینوود  استودیو  کننده  تهیه  دانلیوی  ایوان 

فهرست قرار گرفته است.
در طول  پاتر«  فیلم های »هری  پوندی مجموعه  میلیارد  فروش6 
سینمای  بر  مجموعه  این  بودن  تاثیرگذار  دهنده  نشان  سال ها 
آنها«  زیست گاه  و  شگفت انگیز  »هیوالهای  فیلم  است.  بریتانیا 
داستانی  در همان جهان  که سال 2۰16  است  دیگرفیلم هایی  از 
این فهرست در اختیار کریستوفر  ساخته و اکران شد.مکان سوم 
فیلم هایی چون  تهیه کننده  و  نویسنده  برجسته،  کارگردان  نوالن 
بازیگران فیلم »هری  از  »دانکرك« و »سرآغاز« است.اما واتسون 
ویل سارجنت  و  گرفته  فهرست جای  این  مکان چهارم  پاتر«  در 

مدیرعامل کمپانی »فارم استور« در مکان پنجم قرار دارد.

خبر 

من نخواهم کرد تَرک لعل یار و جام می 
 زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است

اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین 
 با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

امروز با حافظ

کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در 
زندگی به مقصود نخواهد رسید. 

محمدعلی کلی

سخن حکیمانه

ترجمه تازه ای از رمان معروف 
چارلز دیکنز منتشر شد

با  دیکنز  چارلز  نوشته  »الیورتویست«  کتاب 
ترجمهزهرا قلمبر دزفولی در انتشارات شهرقصه 

منتشر شد.
به گزارش مهر، این کتاب از مجموعه کتاب های 
کالسیک شهرقصه است که در ٤8 صفحه و با 
 Maggie Pearson بازنویسی مگی پیرسون
تنظیم شده است و با تصویرهای مناسب برای گروه 
سنی کودك و نوجوان به رشته تحریر درآمده 
است. گرچه رمان چارلز دیکنز برای گروه سنی 
نوجوان مناسب است اما این کتاب سعی کرده 
است با خالصه نویسی اثر و بدون حذف وقایع مهم، 

کودکان را هم با رمان های کالسیک آشنا کند.
در بخشی از پشت جلد کتاب می خوانیم: »رئیس 
نوانخانه زیر لب گفت: این پسر از وقتی به دنیا آمده 
دردسر به بارآورده! سرپرستار گفت:کدام پسر را 
می گویید آقای بامبل؟ ...- کدام پسر؟ الیورتویست 
خانم! اگر سر آن پسر یک روز باالی دار نرفت اسم 
من بامبل نیست. با همه این حرفها او برای به دار 
آویخته شدن به دنیا نیامده بود. او به دنیا آمده بود 

تا قهرمان شود.«
دوران  انگلیسی  شهیر  نویسنده  دیکنز  چارلز 
تمام  سرگذاشت.  پشت  را  سختی  کودکی 
در  بدهکاری  دلیل  به  او  از  دور  خانواده اش 
زندان به سر می بردند. چارلز جوان برای کمک 
به خانواده اش در یک کارخانه واکس سازی کار 
می کرد. بعدها خانواده دوباره دور هم جمع شدند 
و دیکنز توانست باز به مدرسه برود اما او هرگز فقر 
و سختی زندگی در کارخانه را از یاد نبرد و نگرش 
و آموخته هایش را در نوشته هایش منعکس کرد. 
او با تالش بی وقفه توانست در زمینه خبرنگاری 
ونویسندگی به شهرت و موفقیت دست یابد. او در 
اوایل قرن نوزدهم از دنیا رفت و تا آخرین نفس 
از نوشتن و تالش برای تغییرات اجتماعی دست 

نکشید.
این کتاب را انتشارات شهرقصه در مجموعه کتاب 
های کالسیک در 2۰۰۰ نسخه و با قیمت ۳۰۰۰ 

تومان منتشر کرده است.

در بازار کتاب

معاون مردمی سازی قرارگاه جهادی امام رضا )ع( از آغاز 
طرح جهاد مهربانی و راه اندازی »پردیس خدمت« در 

۵۰ محله محروم تهران خبر داد.
به گزارش پیام زمان از سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، طرح »جهاد مهربانی« از روز شنبه 16 بهمن ماه 
در محالت محروم مناطق 22گانه شهر تهران آغاز به 

کار کرده است. 

محمدرضا مؤذن زاده، معاون مردمی سازی قرارگاه جهادی 
امام رضا )ع( درباره جهاد مهربانی گفت: قرارگاه امام رضا 
)ع( دو سال است که در حوزه فقرزدایی از شهر تهران 
فعال است. پروژه ای که در حال حاضر درگیر آن هستیم، 
طرح جهاد مهربانی است که به نذر تخصص می پردازد و 
مردم بخشی از زمانشان را به خدمت به دیگران اختصاص 
می دهند.   وی افزود: 71 هزار خانوار محروم در تهران 
را شناسایی کردیم که این خدمات را دریافت کنند و 
شروع کار هم با دهه مبارك فجر همزمان شده است. 
»پردیس های خدمت« در ۵۰ محله محروم تهران 
راه اندازی شده و افراد متخصصی مانند وکیل، مشاور، 

پزشک و... در آنها مستقر می شوند تا به صورت رایگان 
خدمت رسانی کنند. مؤذن زاده تصریح کرد: به جز این 
موارد، در حوزه های آموزش، مددکاری، مشاوره حقوقی 
و ... نیز خدمات ارائه می شود. فرض کنید یک خانواده 
محروم درگیر یک دعوای حقوقی هستند و به وکیل 
نیاز دارند، اما هزینه پرداخت دستمزد او را ندارند. در 
اینجا وکیل جهاد مهربانی وارد می شود و به صورت 
رایگان به این خانواده کمک می کند. وی ادامه داد: 
پردیس خدمت مانور اولیه طرح است که در محالت 
مشخص کلید می خورد و قرار است ادامه دار باشد و 
به محله های دیگر هم برود. به جز خدمات تخصصی، 

خدمات ساده تری مانند نجاری، بنایی، لوله کشی و... هم 
در دستور کارمان است. خوبی این طرح این است که 
خود مردم به یکدیگر کمک می کنند و منتظر کمک 
سازمان ها و نهادهای گوناگون نمی مانند.  عالقه مندان 
برای عضویت در طرح جهاد مهربانی و نذر تخصصشان 
می توانند به سایت www.jahadiam.ir مراجعه 
کنند یا عدد 8 را به سامانه پیامکی 1۰۰۰1٤ ارسال 
کنند. همچنین خانواده هایی که تمایل به دریافت کمک 
و خدمتی دارند و می توانند با مراجعه به خانه جهاد و 
ایثار در سرای محالت شهر تهران درخواست خود را 

ارائه کنند.

راه اندازی »پردیس خدمت« 
در 50 محله محروم تهران 


