
 ماجرای مخالفت خانواده 
 شهید اسکندری با پرداخت پول 

برای بازگشت پیکر
سردار رودکی می گوید: داعشی ها از ایران خواستند 
تا در ازای دریافت پولی پیکر شــهید اســکندری را 
بازگردانند، اما همســر و فرزندان این شهید بزرگوار 
اعالم کردند که ما حاضر نیســتیم در ازای پرداخت 
پولی از بیت المال به داعشــی ها پیکــر عزیزمان را 

دریافت کنیم.
ســردار »محمدنبی رودکی« فرمانده لشکر 19 فجر 
در دوران دفاع مقدس در گفتگو با تسنیم در رابطه 
با سردار شــهید »حاج عبداهلل اســکندری« که به 
تازگــی پیکرش در منطقه »خان طومان« ســوریه 
کشــف و شناسایی شــده و به ایران بازگشته است، 
بیان داشت: این شهید بزرگوار یک زندگی جهادی 
داشت و از ابتدای جنگ تحمیلی در جبهه ها حضور 
داشت و به دفاع از ایران اسالمی و انقالب پرداخت؛ 
آشــنایی بنده با این شــهید بزرگوار نیز مربوط به 

همان سال های نخست دوران دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: ایشان ابتدا به عنوان یک نیروی رزمی 
و عملیاتی وارد جبهه های جنگ شد و سپس به دلیل 
روحیه شجاع و شهادت طلبانه ای که داشت وارد یگان 
اطالعات عملیات تیپ امام سجاد)ع( و سپس لشکر 
19 فجر شــد. نیروهای اطالعات همواره در جبهه ها 

حضور داشتند و در نوک پیکان خطر بودند.
ســردار رودکی با بیان اینکه شــهید اسکندری در 
ســخت ترین شــرایط جنگ حضوری فعال و مؤثر 
داشــت، عنوان کرد: مهمترین ویژگی ایشان تواضع 
و اخــالص بود و ایشــان ایــن ویژگــی را در کنار 
شــوخ طبعی داشت. در جلســاتی که در فرماندهی 
لشــکر در دوران دفاع مقدس برگزار می شــد، من 
اخالص و تواضع ایشــان را می دیدم؛ اهل نفسانیات 
نبود و هر کاری که در انجام مأموریت ها از عهده اش 

برمی آمد، خالصانه انجام می داد.
وی خاطرنشان کرد: شهید عبداهلل اسکندری پس از 
مسئولیت در تیپ الهادی وارد دولت شد و مدیرکل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان فارس شد. او 
احســاس می کرد که در این برهه باید به جانبازان، 
آزادگان، خانواده هــای شــهدا و رزمندگان خدمت 
کند. ایشــان در این دوره اقدامات مهمی در خدمت 

به ایثارگران و خانواده هایشان انجام داد.
ســردار رودکی ادامه داد: آن زمان که حاج عبداهلل 
مدیرکل بنیاد شــهید بود، یکی از جوانان اســتاندار 
فارس شــد. حاج عبداهلل برنامه ای تدارک دیده بود 
تا جانبازان در آسایشگاهی که حضور داشتند، جمع 
شوند و استاندار نیز در آنجا حضور پیدا کند و ضمن 
گفتگو با جانبازان، چند دقیقه ای سخنرانی کند. وی 
افــزود: حاج عبداهلل به دیدار آن اســتاندار می رود و 
موضوع را مطرح می کند، اما اســتاندار می گوید من 
وقت ندارم و بگویید که جانبازان خودشــان به دیدار 
من بیایند. حاج عبداهلل از این حرف اســتاندار خیلی 
ناراحت شد. با بنده تماس گرفت و موضوع را مطرح 
کرد؛ من به ایشــان گفتم به شــیراز خواهم آمد و با 

استاندار صحبت خواهم کرد.
فرمانده لشــکر 19 فجر عنوان کرد: به اســتانداری 
رفتم و با اســتاندار دیدار کردم. جلســه ای که قرار 
بود، نیم ســاعته باشد، حدود یک ســاعت به طول 
انجامیــد. من گالیــه را خدمت وی بیــان کردم و 
گفتم که امام خمینی)ره( تأکیدات ویژه ای نســبت 
بــه ایثارگران و جانبازان داشــتند. ما تا ابد مدیون 
این عزیزان هســتیم و باید قدردانشــان باشیم. آن 
اســتاندار عذرخواهی کرد و گفــت حتماً خودم به 
محــل گردهمایی جانبازان خواهــم رفت و با آن ها 
دیدار می کنم. وی اظهار داشــت: در نهایت استاندار 
به گردهمایی جانبازان رفت و ســخنرانی کرد. حاج 
عبداهلل ســپس تماس گرفت و گفت استاندار آمد، 
صحبت هــای خوبی انجام داد و گفتگوهای بســیار 
خوبــی هم با جانبازان داشــت و به طــور کلی آن 

مراسم را خوب و اثرگذار ارزیابی کرد.
ســردار رودکی در بخش دیگــری از این گفتگو به 
ماجرای سفر سردار شهید اسکندری به سوریه اشاره 
کــرد و گفت: آن زمانی که حاج عبداهلل به ســوریه 
رفت، دیگر مسئولیتی در سپاه و بنیاد شهید نداشت 
و بازنشســت شده بود. یک هفته پیش از آنکه عازم 
سوریه شود، او را در بیمارستان شهید چمران شیراز 
دیدم. گفتگوی کوتاهی با یکدیگر داشتیم و او گفت 
که سردار محمود اســتوارآبادی تماس گرفته است 
تا به ســوریه بروم. مــن در صحبت هایش فهمیدم 
که خودش نیز بی صبرانه آماده و مشــتاق حضور در 

میدان جهاد و مبارزه با داعش است. 
وی بــا بیــان اینکه شــهید اســکندری یک عمر 
مجاهدانه زندگی کرد، گفت: ایشان آن زمانی هم که 
بازنشسته شــده بود و باید در کنار همسر، فرزندان 
و نوه هایشــان به گذران زندگی  می پرداخت، دست 
از جهاد برنداشت و مشتاقانه عازم سوریه شد. حاج 
عبداهلل در خانه می رود به فرزندانش می گوید که من 
عازم ســفر لبنان هستم. البته به همسرش می گوید 
که می خواهد به سوریه برود؛ همسرش نیز زینب وار 

او را بدرقه کرد.
ســردار رودکی گفت: سردار حاج عبداهلل اسکندری 
مدتی بعد از حضورش در ســوریه در ارتفاعاتی در 
نزدیکی خان طومان در محاصره نیروهای داعشــی 
قرار گرفت و ســپس به شهادت رســید. سِر شهید 
اســکندری را از پیکرش جدا کردنــد و فیلم آن را 

در نهایت قساوت در فضای مجازی منتشر کردند.
فرمانده لشــکر 19 فجر در دوران دفاع مقدس بیان 
داشت: داعشی ها پس از این ماجرا از ایران خواستند 
تــا در ازای دریافت پولی پیکر مطهر این شــهید را 
بازگردانند، اما همســر و فرزندان این شهید بزرگوار 
اعالم کردند که ما حاضر نیســتیم در ازای پرداخت 
پولی از بیت المال به داعشــی ها پیکــر عزیزمان را 
دریافت کنیم. حاج عبداهلل هر وقت خودش بخواهد 
به آغوش ما برمی گردد و امروز آن روزی اســت که 
پیکر بی سر این شهید بزرگوار به وطن بازگشته است.

دریچـــه

هدی دهقان   مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه 
دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال 
سیاســت روز درباره نتیجه دستورات رئیس قوه قضاییه 
در ســفر اخیر به بوشــهر و بازدید از انبارهای گمرک و 
اموال تملیکی استان، اظهار کرد: اخبار خوبی در راستای 
نگهداری اقالم متروکه و قاچاق در بعضی از استان ها به 
گوش می رســد که ریاست قوه قضاییه جهت پیگیری و 
مطالبه اقدامات انجام شده بدون هیچ گونه تشریفاتی در 
صحنه حضور پیدا کرده و نکاتی از جمله انباشــته شدن 

برخی اقالم در انبارها را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: در خصــوص برخی از اقالم اعم از کانتینرها، 
خودروها، اقالم سریع الفساد و.. دستورات موکدی برای 
حل موضوع، جلوگیری از انباشتگی، جلوگیری از اطاله 
رســیدگی و نحو نگهداری داده شد. ستایشی بیان کرد: 
پرونده ای در رابطه با ثبت ســفارش خودرو مطرح بوده 
که این پرونده در ناحیه ۲۸ دادســرای عمومی انقالب 
تهران در حال رســیدگی اســت و امیدواریم تا 1۰ روز 

آینده به دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسال شود.
ســخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفــت: در این پرونده 
تعــدادی وارد کننده به صورت ســنتی خــودرو وارد 
می کردند که پس از اجرایی شــدن دستورالعمل ستاد 
فرمانــده اقتصاد مقاومتی برابر گزارش های ضابط خاص 
و ســازمان بازرسی کل کشور، اشخاصی که فاقد شرایط 
مذکور در دستور العمل بودند مبادرت به تبانی با برخی 
از کارکنان ســازمان تجارت و اقدام به جعل داده ها در 
ســامانه های مربوطه و همچنین اقدام به ثبت سفارش 
کردند. وی افزود: تعداد ۲۶۴ فقره ثبت ســفارش وجود 
دارد که بالغ بر ۶ هزارو ۸۰۰ دســتگاه خودرو سواری به 
کشــور وارد شده اســت. این پرونده در شعبه بازپرسی 
کارکنان دولت مورد رســیدگی قرار گرفته و به دادگاه 
ارجاع شــده است. دادگاه نیز برای حدود 99نفر شخص 
حقیقی و حقوقی کیفرخواســت صادر کرده و به دادگاه 
ارسال و بررسی نیز صورت گرفته است . دادگاه ایراداتی 
را به فرایند دادرسی گرفته و پرونده را اعاده کرده است 

و تا 1۰ روز آینده این مطلب مورد اقدام واقع می شود.

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوال خبرنگاری 
مبنی بر پرونــده حمیدرضا خاوری و اســترداد وی به 
کشــور و همچنین انتشار اخبار و شایعات در این زمینه 
گفت: تمام اخبار و شــایعات در خصوص دســتگیری و 
استرداد حمید رضا خاوری تکذیب می شود و این موارد 
صحت نــدارد. وی افزود: مکاتباتی بــا اینترپل در این 
زمینه صورت گرفته و از آنجایی که این فرد تبعه کشور 
کانادا اســت، لذا این کشور همکاری الزم برای استرداد 

خاوری به ایران را نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی تقاضایی 
از وزارت امــور خارجــه برای تبادل زندانیــان با بلژیک 
خصوصا برای بازگرداندن اسداهلل اسدی داشته است؟ آیا 
می توانیم انتظار تبادل حمید نوری با یک زندانی سوئدی 
را داشته باشیم؟ گفت: آقای اسدی از ماموران دیپلماتیک 
جمهوری اســالمی ایران در وین بوده و به وظیفه قانونی 
خود به عنوان دیپلمات رســیدگی می کرده اســت. وی 
افزود: اسدی براســاس مقررات، واجد مصونیت سیاسی 
بوده و به صورت غیرقانونی در آلمان بازداشــت شده و با 
1۰1 روز بازداشــت غیر قانونی در این کشور نگهداری و 
شرایط بسیار تاسف باری داشته است. بر اساس حکم غیر 
قانونی آلمان در اکتبر ۲۰1۸ به بلژیک منتقل شده و پس 
از انتقال به دادگاه بلژیک، با وجود مصونیت دیپلماتیکی 
کــه داشــته و همچنین با توجه به مقررات کمیســیون 
19۶1، آقای اسدی را غیر قانونی در دادگاهی که سراسر 
خدشه و بدون رعایت موازین حقوق داخلی و بین المللی 

بوده به ۲۰ سال حبس محکوم کرده اند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص تبادل زندانیان 
با کشــور بلژیک تصریح کرد: آقای اســدی باید مسترد 
شــود و هم اکنون نیز به صراحت تقاضــا می کنیم به 
دلیل اینکه محکومیت وی، بدون رعایت موازین حقوقی، 
قضایی و عــرف حقوق بین المللــی و ذیل یک فرآیند 
مخدوش و غیر قابل دفاع در بلژیک صورت گرفته است، 
استرداد وی باید بدون هیچ قید و شرطی انجام شود. قوه 
قضاییه مجدانه این موضوع را پیگیری می کند. ستایشی 

تأکید کرد بحث تبادل فعال مطرح نیست. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سیاست روز اعالم کرد:

ارجاع پرونده ثبت سفارش ۶ هزار خودرو به دادگاه انقالب تهران
رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار دبیرکل جنبش 
جهاد اســالمی فلســطین گفت: از دهه ۶۰ میالدی از 
جنگ اول اعراب و رژیم صهیونیستی تا امروز را اگر نگاه 
کنیم درمی یابیم که هرگاه امت های اسالمی بر باورهای 
قرآنی خود ایستاده اند مقتدرتر شده اند و جنگ های ۳۳ 

روزه و ۲۲ روزه نشان دهنده این امر است.
محمدباقــر قالیباف در دیدار با دبیــرکل جنبش جهاد 
اسالمی که روز) چهارشنبه 1۲ مرداد( انجام شد، گفت: 
در چهل ســالی که درگیر بحث انقالب، مبارزه و جهاد 
بوده ام و در کنار این تجربــه با مطالعه و بازخوانی قیام 
امام خمینی)ره( در 1۵ خرداد ســال ۴۲ و آغاز نهضت 
پیروزی انقالب و مرور تجربه بزرگان انقالب مانند رهبر 
معظم انقالب اسالمی دریافته ام که نباید روحیه مبارزه 
را کنــار بگذاریم و اگر لحظه ای در این باور تردید کنیم 

باید ذلت را بپذیریم.
رئیس دســتگاه قانونگذاری کشورمان با بیان این که در 
دوران دفاع مقدس، در همه فراز و نشیب های در انقالب 
اسالمی، در حوادث لبنان، فلسطین، یمن و هر کجا نگاه 
کنیم سنت های الهی قابل مشاهده است، افزود: از دهه 
۶۰ میالدی از جنگ اول اعراب و رژیم صهیونیســتی تا 
امروز را اگر نگاه کنیــم درمی یابیم که هرگاه امت های 
اســالمی بر باورهــای قرآنی خود ایســتاده اند مقتدرتر 
شــده اند و جنگ های ۳۳ روزه و ۲۲ روزه نشان دهنده 
این امر اســت و اتفاقات ماه رمضان ســال گذشــته تا 
 امروز هم نشــان می دهد، مجاهدت و مبارزه، تنها رمز 

پیروزی است.
 قالیباف با اشــاره به ارتباطات برخی کشورهای منطقه 
با رژیم صهیونیســتی و سفر اخیر بایدن افزود: هر اندازه 
فشار افکار عمومی بر دولت هایی که با رژیم صهیونیستی 
ارتباط دارند، بیشــتر شــود، این موضوع بــرای آنها پر 

هزینه تر می شود.

 زیاد نخاله: امروز جریان مقاومت 
تأثیرگذارتر و دارای نقش برجسته تری است

زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین  نیز 

در این دیدار با بیان این که خوشــحال هستم در زمانی 
به جمهوری اسالمی سفر می کنم که ایران قدرتمندتر، 
مقتدرتــر و حضور پر رنگ تــری در منطقه دارد، گفت: 
در سایه این شــرایط، جریان مقاومت نیز تأثیرگذارتر و 

دارای نقش برجسته تری است. 
وی بــا بیان این که حضور مردم فلســطین در مقاومت 
خــارج از مرزهــای فلســطین تقویت خواهد شــد که 
این امتــدادی بــرای فعالیت ها مقاومت اســت، افزود: 
دســتاوردهای خوبی در داخل فلســطین در راســتای 
 تقویــت مقاومــت بــه خصــوص در کرانــه باختری 

داشته  و توانسته ایم.
وی افزود: وضعیت مقاومت در غزه بســیار خوب اســت 
و نیروهای مقاومت توانســته اند قدرت و توانایی خود را 

حفظ کنند.
دبیر کل جنبش جهاد اسالمی اظهار داشت: در شرایطی 
که شاهد هســتیم برخی به سمت عادی سازی روابط با 
صهیونیســت ها می روند در مقابل نیروهای مقاومت در 
حال تقویت خود هستند و نقش و حضور میدانی آنها در 

حال پررنگ شدن است.
وی با تاکید بر این که امروز هم دشمنان و هم دوستان 
در حال مشــخص تر شدن هستند و هویت شان روشن تر 
می شــود که این در چارچوب تغییــرات منطقه ای رخ 
داده اســت، اظهار کرد: می توانم بگویم در مقطع فعلی، 
مقاومت قدرتمندتر و دارای هماهنگی بیشــتری است 
و نگاه سیاســی و نظامی نیروهــای مقاومت نیز قرابت 

بیشتری پیدا کرده است.
دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین با تاکید بر این 
که ما روز به روز به یقین مان افزوده می شود که پیروزی 
نهایی در داخل و بیرون از مرزهای فلســطین در مقابل 
آمریکا و اذناب او نزدیک تر می شــود، خاطرنشــان کرد: 
امروز اســرائیل از همه طرف محاصــره و صدای ضعف 
رژیم صهیونیســتی از همیشــه بلندتر است و نسبت به 
گذشــته، توانمندی کمتری دارد و ما این مســیر را که 
به ســمت تحقق پیروزی فلسطین است، با قدرت ادامه 

خواهیم داد.

در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی

قالیباف: نباید روحیه مبارزه را کنار بگذاریم

رئیس جمهور درباره رفع اختالالت اخیر اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات با دقت 
مواردی از این دســت را پیگیری کند تا خللی در فعالیت کسب وکارهایی که در 

بستر فضای مجازی، جریان دارد ایجاد نشود.
)چهارشـنبه( هیئـت  روز  در جلسـه  رئیسـی  ابراهیـم  االسـالم سـید  حجـت 
دولـت ضمـن عـرض تسـلیت و تعزیـت به مناسـبت فرارسـیدن ایام سـوگواری 
حضـرت اباعبـداهلل الحسـین )ع( بـه تبییـن فلسـفه قیـام عاشـورا پرداخـت و با 
تاکیـد بـر ماهیـت زنـده و حیات بخـش پیـام عاشـورا، آن را اتمـام حجتـی بـا 
انسـان های تمامـی اعصـار و قـرون خوانـد و گفت: پیـام محوری حادثه عاشـورا 
عدالت خواهـی و ظلم سـتیزی اسـت کـه گذشـت زمان نـه تنها از درخشـش آن 

نکاسـته، بلکـه ایـن پیـام روز بـه روز فراگیرتـر می شـود.
وی بــا بیان اینکــه عدالت خواهــی و ظلم ســتیزی گرایش هــای فطری همه 
انسان هاست، افزود: رمز و راز ماندگاری قیام عاشورا همین در هم تنیدگی عمیق 

آن با آرمان های انسانی همچون آزادگی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی است.
رئیس جمهور در ادامه پس از اســتماع گزارشی از روند اجرای طرح »دارویار« از 
سوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، نگاه منصفانه را الزمه قضاوت 
درباره طرح های بزرگ در دســت اجرای دولت دانست و گفت: اجرای این دست 
طرح ها، نیازمند هماهنگی های بین بخشی و ظرافت های بسیاری است که گاهی 
در اظهارنظرها و قضاوت ها نسبت به آن کم توجهی می شود. کار بزرگی در حوزه 
دارو آغاز شده است که ممکن است در ابتدای انجام آن، برخی نقایص و کاستی ها 

هم وجود داشته باشد اما امروز کمتر کسی در اصل اجرای این طرح تردید دارد.
رئیسی حکمرانی عالمانه و مسئوالنه را در گروی شجاعت دولت در تصمیم گیری 
دانســت و گفت: ما نباید متأثر از برخی حواشــی و پیامدهای کوچک احتمالی، 
از زیر بار مســئولیت تصمیمات بزرگ و ضروری برای کشــور شانه خالی کنیم. 
دولت تجلی اراده مردم است و باید در راستای تأمین خیر عمومی و منافع مردم 

گام بردارد.
وی توفیق در اجرای طرح های بزرگی همچون دارویار را در گروی اطالع رسانی 
جامع و دقیق و روایتگری مســئوالنه دانســت و تاکید کــرد: در اجرای چنین 
طرح هایی الزم اســت نسبت به گره های ذهنی و ابهاماتی که در افکار عمومی به 
وجود می آید حســاس باشید و با ســرعت و دقت در این زمینه اطالعات الزم را 
بــه مردم بدهید. رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت روایتگری و اقدامات تبیینی از 
سوی دســتگاه های اجرایی، افزود: اگر دستگاه های مجری، خود روایت درست و 
به هنگام از اقدامات شــان را ارائه نکنند، دیگران این اقدامات را به شکلی روایت 
می کنند که نتایج اقدامات مهم دولت زیر ســوال مــی رود و بعضاً نقاط قوت در 

افکار عمومی نقطه ضعف جلوه داده می شود.
رئیسـی در ایـن زمینـه موضـوع بیمـه رایـگان افـراد فاقـد بیمـه را مثـال زد و 
خاطرنشـان کـرد: مثـاًل تـا بـه امـروز حـدود ۶ میلیون نفـر از افـراد فاقـد بیمه 
تحـت پوشـش بیمـه رایـگان قـرار گرفته انـد، و بررسـی پرونـده افـراد باقیمانده 
هـم ادامـه دارد امـا نبایـد در اظهـارات و اخبـار؛ اقـدام مهـم دولـت در پوشـش 

بیمـه ای ۶ میلیـون نفـر بـه حاشـیه برود.
وی برخی کارهای انجام شــده در این دولت را از آرزوهای دیرینه کشور برشمرد 
و گفت: از بین بردن زمینه رانت و قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار، ساماندهی 
صدور مجوزها، اجرای بخش های اصلی سامانه جامع تجارت و موارد متعدد دیگر، 
از جمله مواردی است که باید به خوبی برای افکار عمومی تبیین شود تا بزرگی 

کاری که انجام شده از نظرها پنهان نماند.
ارائه گزارشــی از وضعیت اختالالت شــبکه ارتباطی و اینترنت ثابت و همراه در 
کشــور، موضوع دیگری بود که در جلسه هیئت دولت مطرح شد. رئیس جمهور 
پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات در این باره، به برخی گالیه های مردمی در 
این خصوص اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات با دقت و جدیت مواردی از این 
دست را پیگیری کند تا خللی در خدمات رسانی به مردم و فعالیت کسب وکارها 

و مشاغلی که در بستر فضای مجازی جریان دارد، ایجاد نشود.
در پایـان ایـن جلسـه رئیـس جمهور با اشـاره به اینکه در آسـتانه اولین سـالروز 
آغـاز دولـت مردمـی قـرار داریـم، گفـت: رسـانه ها بـه طـور طبیعـی در چنیـن 
مناسـبت هایی بـه ارزیابـی عملکـرد دولـت می پردازنـد و اگـر وزرا و مدیـران 
اجرایـی نتواننـد اطالعـات الزم در خصـوص عملکـرد دسـتگاه تحـت مدیریـت 
خـود را در اختیـار رسـانه ها بگذارند یا خود در اطالع رسـانی عملکردشـان ابتکار 
عمـل را در دسـت نداشـته باشـند، ممکن اسـت روایـت خدمات دولـت، آنچنان 

کـه شایسـته اسـت صـورت نگیرد.
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گزارش
در جلسه هیئت دولت اعالم شد؛

ماموریت رئیس جمهور به وزارت ارتباطات برای رفع اختالالت اینترنت

آگهی مفقودی 
ســند مالکیت "برگ سبز" خودروی سواری سیســتم پراید تیپ جی.تی.ایکس. آی  
 S1412287531993 مدل 1387 رنگ سفید به شماره موتور 2603583 و شماره شاسی
به شماره پالک ایران 69-469 ن 69 متعلق به میثم آباریان فرزند محمد به شماره ملی 

4860185511 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد 
************************************************************** 

ســند مالکیت برگ سبز خودرو تراکتور - کشــاورزی سیستم ITM تیپ 285 رنگ 
قرمز-روغنی مدل 1382 شــماره موتور LFW10096M و شماره شاسی B11801 پالک 
ایــران 59-261 ک 22 متعلــق به آنا محمد ســاربانی نام پدر نوریاغدی به شــماره ملی 

4869457415 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
**************************************************************

اینجانــب یوســف آنه ئی نــام پدر صفرقلی به شــماره ملــی 4869176823 مالک 
خودروی وانت سیستم پیکان تیپ 1600i رنگ  سفید-روغنی مدل 1387 شماره موتور 
11487073678 و شماره شاسی NAAA36AA39G814023  شماره پالک 238-69 
ن 43 بعلت فقدان اســناد )سند کمپانی و ســند مالکیت برگ سبز( تقاضای المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر6 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.گنبد
**************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1383 رنگ قرمز 
روشــن- متالیک شماره موتور 00634236 شماره شاســی S1412282178261 شماره 
پالک ایران72-788ی73 به نام نورالدین عطائی آقایه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
**************************************************************

مدارک موقت فوق لیســانس کارشناســی ارشــد صنایــع غذایی از دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد ســبزوار به نام شــیما عبدی حاجی به شماره شناســنامه 522 تاریخ تولد 
1362/5/30 کدملی 2161954831 فرزند محمدتقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
**************************************************************

ســند مالکیــت و ســند کمپانــی کامیون کمپرســی ولوو مــدل 1366 شــماره پالک 
ایران62-138ع49 شماره موتور 5822155 شماره شاسی 051927 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی و برگ سبز پراید 111 به شــماره پالک ایران76-899ص19 شماره 
موتــور 3751462 شــماره شاســی S5430089033203 مدل 1389 رنــگ آبی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************

ســند کمپانی موتور ســیکلت سیســتم بهرو150 رنگ مشــکی مدل 1399 شماره 
پــالک  شــماره   NBJARAKFELBN20054 تنــه  شــماره   0149NBJ516734 موتــور 
17734-589 به نام ســینا گوهر رســتمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ساری
**************************************************************

این جانب ســید محمد میری اللمی مالک ســواری پژو آردی1600 به شــماره موتور 
11783029266 شــماره شاســی 83129440 به علت فقدان اســناد فروش خودرو 
تقاضای صدور رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرج ؛ شــهرک پیکان شــهر ســاختمان سمند 
طبقــه اول مراجعه نماید.بدیهی اســت پــس از  انقضای مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. ساری
**************************************************************

بــرگ ســبز و کارت ســوخت کامیون کمپرســی آیفا دابلیــو50 رنگ ســفید روغنی  
مدل 1984 شــماره موتور 028260 شــماره شاسی 029225 شــماره پالک ایران12-

425ع13 به نام ناهید عسگریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

**************************************************************
برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پژو PARS XU7 رنگ سفید روغنی مدل 1391 
شــماره موتور 12491029020 شــماره شاســی NAAN21CAXCK144446 شماره 
پــالک ایــران72-186د36 به نام لطفعلــی اصغرتوبی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
**************************************************************

این جانب فاطمه محسنی مالک سواری پژو405 به شماره موتور 12486080692 
شماره شاسی 40382033 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشت 
المثنــی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمــورد خودروی مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران-کرج ؛ شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.

بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
**************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانــی  و کارت شناســایی موتور ســیکلت به رنگ نقــره ای به 
شــماره موتــور 156FM10212551  و شــماره شاســی N3B125S9010761 و شــماره 

پالک587_35631 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. ساری
**************************************************************

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

رای صــادره هیــآت حل اختــالف قانون مذکــور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرســتان بروجرد به شــرح ذیل پالک شــماره ابنیه 2 فرعی و قســمتی از محوطه مشــاعی 
پــالک 1321 اصلی و داالن 5 فرعــی از 1321 باقی مانده واقع در بخش 1 بروجرد که برابر 
رای شــماره 140160325004000352 مورخه 1401/2/17 به نام خانم فاطمه رعایائی 
فرزند حســین خروجــی از مالک رســمی )فاطمه رعایائی( رســیدگی و انشــاء رای گردید لذا 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و ســایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
بــه مــورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به 
مــدت دو ماه اعتراض خود را کتبآ به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد تســلیم 
دارنــد و برابــر مقررات معترض مکلف اســت ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت  به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویــل ثبت اســناد نماید و ادامــه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشــد در غیر 
ایــن صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت و پس از انقضای مدت مذکور 
و با عدم وصول اعتراض ســند 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.
سید مهدی موسوی- معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

رای صــادره هیئــت حل اختــالف قانون مذکــور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرســتان بروجرد به شرح ذیل پالک شــماره 1 فرعی از 1946 و قسمتی از محوطه مشاعی 
1946 اصلــی واقع در بخش 2 بروجرد که برابر رای شــماره 140160325004000851 
مورخــه 1401/4/21 بــه نــام آقای حمیــد مهرابی فرزنــد علی حیدر در ششــدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مساحت 212/30 متر مربع خروجی از مالک رسمی )علی حیدر مهرابی( 
رســیدگی و انشــاء رای گردید لذا مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضــا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصاق به مدت دو مــاه اعتراض خود را کتبآ به اداره ثبت اســناد و 
امالک شهرســتان بروجرد تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی میباشد در غیر این صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس 
از انقضای مدت مذکور و با عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اســاس مدلول 
رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود.
سید مهدی موسوی-  معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد

شــرایط جدید نقل و انتقال سوابق بیمه بازنشستگی، تغییر محل منابع تامین اعتبار 
قیر ، تصویب الیحــه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک، انتخاب عضو ناظر 

مجلس در شورای عالی انرژی از موضوعات خبری جلسه دیروز مجلس بود.
به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه 
رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق 
بیمه یا بازنشســتگی بین صندوقهای بازنشستگی، بررســی کلیات و جزئیات الیحه 
معاهــده انتقال محکومان بین جمهوری اســالمی ایران و پادشــاهی بلژیک و ... در 

دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلســه به مناســبت دهه اول محرم و فرارســیدن تاسوعا و عاشورای 
حسینی و شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، مراسم سوگواری و مداحی با نوای 

سید محمد جوادی مداح اهل بیت برگزار شد و نمایندگان به عزاداری پرداختند.
در جریان جلســه علنی یــک فوریت طرح اصالح موادی از قانــون انتخابات مجلس 
شورای اسالمی با 1۴۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲1۷ 

نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان، با 1۰۷ رای از مجموع 1۶۴ رای نماینده مسجد سلیمان و عضو 
کمیسیون انرژی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی انتخاب کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس هم در بخشی از این جلسه بیانیه 
۲۰۲ نفر از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در تقدیر از اقدامات سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در پی کشــف و خنثی سازی توطئه دشمنان کوردل انقالب اسالمی 
و همچنین بیانیه ۲۷۳ نفر از نمایندگان در تقدیر از اقدام هوشمندانه و تحول گرای 
دیوان محاســبات را قرائت کرد. نمایندگان گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در 
مورد طرح نقل و انتقال ســوابق بیمه یا بازنشســتگی بین صندوق های بازنشستگی 
را بررســی کرده و ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند. بر این اساس حق بیمه یا 
کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است 
براساس تقاضای کتبی بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از 

صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می شود. 
ســید کاظم دلخوش سخنگوی کمیســیون قضایی و حقوقی از تخصیص قیر رایگان 
مصوب در بودجه 1۴۰1 به دستگاه های اجرایی از روز شنبه خبر داد و نمایندگان در 

مصوبه ای محل تامین اعتبار برای تامین قیر رایگان را تغییر دادند.
در ادامه جلســه علنی، نمایندگان کلیــات و جزئیات الیحه معاهده انتقال محکومان 
بین جمهوری اســالمی ایران و پادشاهی بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو 

ماده را به تصویب رساندند.

گزیده ای از جلسه دیروز خانه ملت

مصوبه مجلس درباره انتقال سوابق بازنشستگی 


