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خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  زمان،  گزارش  به 
گفت: از زمان راه اندازی مرحله نخست پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس تاکنون ۴ میلیارد لیتر فرآورده های نفتی تولید 

6شده است. 

 راه اندازی فاز ۲ پاالیشگاه

 ستاره خلیج فارس
به گزارش زمان،معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور گفت: یکی از دغدغه های مهم کشور بحث حاشیه نشینی 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  تبعات  که  است  آن  گسترش  و 

نامطلوبی دارد.

به گزارش زمان،کمالوندی گفت: تحقیقات و ســاخت پیشــران های 
هســته ای با برنامه پیش بینی شــده و منابعی که دیده شده است به 
صورت جدی پیگیری می شــود.  در مورد پیشــران گزارشی به وزارت 

امورخارجه فرستادیم. 5

 گسترش حاشیه نشینی 

از دغدغه های مهم کشور

پیگیری جدی تحقیقات و ساخت 

پیشران های هسته ای

2

سرمقاله

»ققنوس هاي سانچي«

نگاه روز

 تله بی اعتمادی
 در اقتصـاد

وابستگی زیست انسان
 به محیط زیست

اخرین بار که بغضم ترکید 
و مثل مادرمرده ها شیون 
میــزدم پنچ ســال پیش 
بود که مــادرم »بلقیس« 
مرد از بــس که جان تمام 
کرده بود.روز صبح یکشنبه گویي خورشید 
خانوم هم بغض کرده اســت وقتي زودتر از 
ما فهمید که ققنوس هاي سانچي سوختند 
تا پرواز کنند. نمیدانم چرا مرگ پدران نان 
اور ایران اینقدر شــبیه مردن بابایي است 
کــه صبح از خانه رفته اســت تا براي اهل 
منزل نان بیاورد.راستي حاج اقاي خدا اینکه 
دیگر ناوگان فرسوده نبود که به گردن بشر 
بینداري چون ساخت ٢٠٠٩ بود دیگر پیچ 
جاده و خواب الودگــي راننده و یخ زدگي 

چراغ ریل که نبود. 
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2 سعیدشفیعیان
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چگونهذخایرآبیراهدرمیدهیم؟

توهمات ما و واقعیت » خشکسالی« کشور

3 یلدا راهدار

2

جهانگیری: کشور با مسائل و تنگناهای مختلفی روبرو است  

 رونق اقتصاد با توسعه شرکت های دانش بنیان

تسهیالت آبقای البرز به مناسبت دهه مبارک فجر 

طرحمهرآب

روابط عمومی  شرکت آبفای شهری استان البرز 

فروشانشعاب،»آب«و»فاضالب«باهرنوع
کاربریباشرایطذیل:

الف– پرداخت 25 درصد از مبلغ حق انشعاب بصورت نقد. 
ب- پرداخت بقیه مبلغ با چهار چک سه ماهه )طی 12 ماه( 

بدون کارمزد. 
توضیح: 

تسهیالت فوق از 96/11/1 تا 96/11/22 در کلیه ی شهرهای 
از فروش  نیز خدمات پس  و  متقاضیان جدید  به  استان 
انشعاب )افزایش واحد، تغییر کاربری امالک مسکونی و 

غیر مسکونی( ارایه می شود. 

جدال برجامی ترامپ و اتحادیه اروپا
»دونالد ترامپ« هنگام تمدید توافق هســته ای، 
کشــورهای اروپایی را تهدید کــرد که در زمینه 
برجام با ایران همکاری نکنند؛ کارشناسان و رسانه 
های غربی اعتقاد دارنــد رئیس جمهوری آمریکا 
باوجود اکراه اروپا، ســعی دارد به توافقی جانبی با 

اروپا در مقابل ایران دست پیدا کند.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، یکی از محورهای 
بیانیه اخیر »دونالد ترامپ« در تدوین سیاســت 
جدیــد کاخ ســفید در قبــال برجــام، تذکر به 
کشورهای اروپایی بود تا سیاست خارجی خود را با 
خواست و خط مشی های آمریکا متناسب سازند.به 
بیان برخی کارشناسان ترامپ در واقع به متحدان 
آمریکا در اروپا هشــدار داده است اینکه آن ها در 
کنــار ایران از برجام حمایــت می کنند به معنی 
ایســتادن در مقابل آمریکا اســت. البته این نکته 
جالب توجه است که ترامپ خود و ایاالت متحده 
را هم تراز با جهان می داند و مدعی است سیاست 
های ایران برای جهان غیر قابل قبول است.روزنامه 
پرفروش »وال استریت ژورنال« سخنان ترامپ را 
گذشــته از چهار شرطی که برای ایرانی ها مطرح 
کرد همچــون ضرب االجلی بــرای اتحادیه اروپا 
دانســت.بنابر تحلیل این روزنامه ترامپ با این کار 
تالش دارد تا آن ها را مجبور به هم راستایی با خود 
کند. وی تالس دارد با افزایش فشار بر کشورهای 
اروپایی از کانال های ارتباطی آن ها با ایران برای 
ایجاد زمینه بازبینی در توافق هســته ای استفاده 
کند.حتی دونالد ترامــپ به صراحت تهدید کرده 
اســت در صورت برآورده نشدن اهداف واشنگتن، 
تحریم های ذیــل برجام را به ویژه در حوزه نفتی 
برقرار می سازد و از برجام خارج می شود.بسیاری 

رســانه ها و تحلیلگران جهان موضع کشــورهای 
اروپایی را مهم ارزیابی کرده اند. اروپا از یک طرف 
متحد کاخ سفید به شمار می رود اما از سوی دیگر 
به گفتــه خبرگزاری رویترز مهمترین پشــتیبان 
توافق هسته ای ســال ٢٠15 با ایران هم است و 
رابطه تجاری و سیاسی خود با تهران را فعال کرده 
اســت.روزنامه »واشنگتن پست« در مورد واکنش 
کشورهای دیگر به رویکردهای تازه ترامپ نوشت: 
روسیه بیانیه و سیاســت های ترامپ علیه توافق 
هسته ای را به شدت منفی توصیف کرد. پکن هم 
اظهارات کاخ ســفید را دلیلی دانست که توافق را 
با »مولفه های پیچیده« مواجه می سازد. اتحادیه 
اروپا نیز عنوان داشــت که به ارزیابی نشــانه ها و 
تحــوالت خواهد پرداخت. با این حال ترامپ روی 
اروپا حســاب ویژه ای را باز کرده اســت. آمریکا 
اکنون کشورهای قاره سبز را تحت فشار قرار می 
دهد تا برای جلب رضایت ترامپ تا چهار ماه آینده 
تالش کنند. به همین دلیل یک دیپلمات اروپایی 
اعتقاد دارد رییس جمهوری آمریکا با سخنان خود 
شرایط را به سمتی پیش می برد که نجات و ادامه 

توافق را سخت می سازد.
 روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشــی نوشــت: 
رئیس جمهوری آمریکا گامی را برداشــت که به 
نظر می رسد غیرقابل تغییر باشد.وی بار دیگر برای 
1٢٠ روز توافق هسته ای با ایران و تعلیق تحریم 
هــا را اجرا کرد ولی همزمان با این کار به اروپایی 
ها هم فشــار وارد می کند.از طرف دیگر نشــریه 
»پلتیکو« نیز عنوان داشت: ترامپ تالش می کند 
تا با همکاری کشــورهای اروپایــی در قبال ادامه 
رفــع تحریم ها برخی مواد برجــام را تغییر دهد. 

یکی از محورهایی که ترامپ گفته است به همراه 
متحدان خود آن را تغییر خواهد داد بخش مربوط 
بــه »بندهای غروب« برجام اســت. ترامپ با این 
موضوع مخالف است که ایران در دهه آینده بتواند 
به تدریج فعالیت های هسته ای پیشرفته خود را 
از سر بگیرد. لس آنجلس تایمز نوشت: اما متحدان 
اروپایی آمریکا تمایلــی ندارند تا چنین توافقی را 
دنبال کنند و به واسطه اولتیماتوم و تهدید ترامپ 
باعث فروپاشی این برجام شوند. روز پیش از بیانیه 
رئیس جمهــوری آمریــکا وزرای خارجه آلمان، 
فرانسه و بریتانیا در کنار مسئول سیاست خارجی 
اروپا تاکید کردند ایاالت متحده نباید از توافق کنار 
بکشد.»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا پیش از بیانیه اخیر کاخ ســفید هم 
عنوان کرده بود این توافق هدف اصلی خود را که 
بازرسی و شــفافیت فعالیت های هسته ای ایران 
است انجام می دهد. بسیاری از رهبران کشورهای 
اروپایی هم به شــدت بر حفظ توافق هســته ای 
اصــرار دارند و آن را برای همه طرف ها با اهمیت 

توصیف کرده اند. 

تغییرات اقلیمی، کاهش بارش ها در فصل پاییز و 
یک ماه گذشته از زمستان، تداوم مصرف بی رویه 
آب در بخش های مختلف، فقر منابع زیرزمینی آب 
و عوامل متعدد دیگر بحران آب در کشور را تشدید 
کرده و خشکسالی به پشت در رسیده و بر آن می 

کوبد و دور کردن آن نیاز به عزم همگانی دارد.
بر اســاس اعالم ســازمان هواشناسی خشکسالی 
یکی از پدیده های هواشــناختی و جدایی ناپذیر از 
شــرایط اقلیمی در کشورهای واقع در عرض  های 
جنــب حاره  ای مانند ایران اســت.در این مناطق 
که بیشــترین بیابان هــای جهان وجــود دارند، 
خشکســالی امری اســت عادی و ممکن است در 
هر محلی رخ داده و پیامدهای نامطلوب به همراه 
داشته باشد.ویژگی  ها و اثرات خشکسالی از قبیل 
شــدت، مدت و بزرگی آن از محلی به محل دیگر 
متفاوت اســت. در مناطق خشک و نیمه خشک، 
اثرات کمبود بارندگی بر روی منابع آب به سرعت 

آشکار می شود.به بیان دیگر در مناطقی که به طور 
طبیعی دارای محدودیت منابع آب هســتند، بروز 
خشکسالی تأثیرات منفی بیشتری به دنبال داشته 
وحتی می تواند به بحران منتهی شود.پژوهشــکده 
اقلیم  شناسی کشور نیز با تاکید بر ضرورت توجه 
به ابعاد و آثار کاهش بارش ها در کشور تاکید کرده 
است که بارش های مناسبی برای سال زراعی ٩7-

٩6 در جنوب غرب کشــور پیش  بینی نمی شــود 
و احتمــال دارد که اســتان های بوشــهر،فارس، 
خوزســتان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 
بختیاری و ایالم با خشکســالی مواجه می شوند.از 
سویی بر اساس اعالم سازمان هواشناسی مجموع 
بارش پاییزه در استان های ساحلی دریای خزر در 
حــدود میانگین بلند مدت بوده، اما مجموع بارش 
فصل پاییز در سطح کشور به  ویژه در جنوب غرب 
به کمتر از میانگیــن بلندمدت گرایش پیدا کرده 
اســت. اما هشدار این است که شــرایط یاد شده 

مدیریت واقع  بینانه منابع آب در حوضه های آبریز 
کشــور، به خصوص برای تامین آب کشــاورزی و 
شــرب فصل بهار و تابستان سال آتی را می  طلبد. 
عالوه بــر کاهش بارش ها، مصرف بی رویه آب به 
ویژه در بخش کشــاورزی، هدر رفت آب، کاهش 
شدید منابع آب زیرزمینی به واسطه حفر هزاران 
چاه غیرمجاز مشــکالت موجــود در این حوزه را 
مضاعف کرده که باید هر چه زودتر برای آن چاره 
ای اندیشیده شود. باعث تاسف است که اعالم می 
شود منابع تجدید شــونده آبی کشور 88 میلیارد 
مترمکعب اســت، این در حالی اســت که میزان 
مصرف آب ٩7 میلیارد مترمکعب گزارش شــده 
اســت.حقایق موجود در خصــوص بحران آب در 
کشــور حکایت از آن دارد که شرایط وخیم تر از 
آن است که چاره اندیشی را به تاخیر بیاندازیم و تا 
مشکالت عمیق تر نشده باید به فکر تابستان سال 

آینده باشیم.

توهمات ما و واقعیت خشکسالی کشور

مهناز همتی

 به گزارش زمان، معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: توسعه شرکت های دانش بنیان جزو اولویت های دولت است. این شرکتها باید مرکز ایجاد شغل برای جوانان باشد. البته زیرساخت اصلی این راهبرد، 
پژوهش است. بنابراین باید پژوهش را در کشور با رویکرد حل مسائل بومی نهادینه کنیم. البته پژوهش هایی که برای افزایش جایگاه علمی ایران در جهان انجام می شود هم باید انجام شود ولی در پژوهشها 

باید به حل مسائل بومی توجه جدی تری داشته باشیم. حوزه پزشکی به دلیل ظرفیت باالیی که دارد، حتما می تواند در موضوع پژوهش نقش محوری داشته باشد. 
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»ققنوس هاي سانچي«

اخرین بار که بغضم ترکید و مثل مادرمرده ها شیون 
میزدم پنچ سال پیش بود که مادرم »بلقیس« مرد از 
بس که جان تمام کرده بود.روز صبح یکشنبه گویي 
خورشــید خانوم هم بغض کرده است وقتي زودتر از 
ما فهمید که ققنوس هاي سانچي سوختند تا پرواز 

کنند. نمیدانم چرا مرگ پدران نان اور ایران اینقدر شبیه مردن بابایي 
است که صبح از خانه رفته است تا براي اهل منزل نان بیاورد.راستي 
حاج اقاي خدا اینکه دیگر ناوگان فرســوده نبود که به گردن بشــر 
بینداري چون ســاخت ٢٠٠٩ بود دیگر پیــچ جاده و خواب الودگي 
راننده و یــخ زدگي چراغ ریل که نبود. مثــل داوري فوتبال جزیي 
از ســفرهاي دریایي هم که نیست چون اخرین تصادف این چنیني 
1٩7٢ یعني۴6 ســال پیش بوده !!از باران و برف و باد هم که خبري 
نیست سالم علیکت هم که شده زلزله!! خیالي نیست !! بزن بزن که 
خیلي بد میزني!! فعال حرفي با جنابتان نیست.ولي من با شما حرف 
دارم شــما فرزندان پدران ایران !! پدران شــما ققنوس هاي سانچي 
شــدند تا بسوزند و هزاران سال در یادها بمانند به پدران شما شهید 
گونه میگویند ولي من شهید تمام میگویم مثل سرهنگ تمام !! مثل 
استاد تمام!! زیرا انها در این عصر بي پولي و فقر کشور رفته بودند تا 
باباي منزل و پدر میهن باشند وانگهي مگر نمیگویند که شهادت در 
دریا اجر و ثوابش ۴ برابر خشکي است پس باباي شما و پدران ایران 
شــهیدند.اخر اینکه اگر با خدا فعال حرفــي ندارم ولي با "کدخداها" 
خیلي حرف دارم زیرا اگر مردان باشرف سانچي سوختند مردنماهاي 
 بي شــرف ســالوس اندوختنــد »دالر و یوریي« که با ذوب شــدن

 ٣٢ اهورایي همچون  غواص هاي دست بسته براي قوت این ملت به 
خزانه رفت به گفته خزانه دار افزون بر نیم ان  براي »ناســوت«  ژن 
هاي  برتري رفت  که سهم انها از خزانه بیشتر از ملوان و »ته لنجي« 

یا  »کوله بر«  کوله نبود /  شب تان ارام  بغض تان ازاد/
Alborz.payam@gmail.com

 مذاکره برای رفع فیلتر سایتهای کاریابی 
دارای مجوز

  سیاســت وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات حمایت از تمامی 
کسب وکارهایی است که در چارچوب ضوابط و مبتنی بر قواعد بازار 

خدمت رسانی می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رسول سراییان، معاون وزیر و رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات ایران درباره خبر مسدودسازی برخی از 
وبگاه های ارائه دهندگان خدمات برخــط کاریابی اظهار کرد: طی 
تماس با برخی از مسئولین آنها مشخص گردید که تعدادی از این 
وبگاه ها به رغم داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای ارائه خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل 
کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده اند.رییس سازمان فناوری 
اطالعات ایران در ادامه افزود: پیرو این  مسدودسازی، با دبیرخانه 
کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماسی گرفته شد و 
مشــخص گردید که این اقدام ناشــی از درخواست رسمی وزارت 
کار و امور اجتماعی برای انســداد ارائه دهندگان خدمات غیرمجاز 
کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیش بینی شده است.

دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای حل این مسدودسازی گفت: 
با هماهنگی های صورت گرفته از ســوی دبیرخانه شورای اجرایی 
فناوری اطالعات با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر 
گردیــد تا زمان اصالح نامه وزارت کار این  ســامانه ها و وبگاه های 

ارائه دهنده خدمات کاریابی برخط  به فعالیت خود ادامه دهند.

اولویت روسیه در 2018 حفظ برجام 

 وزیر امور خارجه روســیه با تاکید بر این که حفظ توافق هسته ای 
با ایران اولویت مســکو در سال ٢٠18 اســت، گفت: فعالیت های 

موشکی ایران قابل مذاکره نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه دیروز درباره دستاوردهای سیاست خارجی روسیه در سال 
٢٠17، با اشــاره به بیانیه اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره توافق 
هسته ای و ایران گفت: اظهارات ترامپ درباره ایران با هدف نابودی 
برجام بر خوش بینی ها نمی افزاید. هدف او نابودی این توافق است 
اما حفظ توافق هسته ای اولویت روسیه در سال ٢٠18 خواهد بود.

الوروف تصریح کرد: اگر آمریکا از توافق هسته ای خارج شود، ایران 
نیــز به هیچ یک از تعهدات این توافق پایبند نخواهد ماند. نابودی 
برجام همچنین تاثیراتی منفی بر گفت وگوها با کره شمالی بر سر 

موضوع هسته ای خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد که اروپا با وجود موضع واشــنگتن به توافق 
هسته ای با ایران، بدون هیچ گونه معافیتی ادامه دهد.رئیس دستگاه 
دیپلماسی روســیه در ادامه گفت که مسکو بر حفظ برجام تاکید 
دارد و برای این کار تالش می کنــد.الوروف همچنین تاکید کرد: 
فعالیت های ایران در زمینه توســعه موشک هایش نمی تواند مورد 
مذاکــره قرار گیرد. اظهارات اروپایی ها درباره ســازش با آمریکا بر 
ســر توافق هسته ای با ایران نشان دهنده یک سیر نزولی است که 
پیامدهایی منفی خواهد داشت.وی افزود: درخواست واشنگتن برای 
اصالح متن برجام غیر قابل پذیرش اســت و مسکو از آن حمایت 
نخواهد کرد. روســیه همچنین به تالش های خــود برای متقاعد 
کــردن آمریکا به اینکه ایران به طور کامــل به تعهداتش در توافق 

هسته ای پایبند است، ادامه خواهد داد.

 طالبان پاکستان ترور بی نظیر بوتو را 
برعهده گرفت

 گروه تحریک طالبان پاکســتان 1٠ ســال بعــد از ترور بی نظیر 
بوتو، نخســت وزیر فقید پاکستان مســئولیت ترور او را به عهده 
گرفته اســت. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تاکنون هیچ گروهی 
مسئولیت ترور بی نظیر بوتو را به عهده نگرفته بود اما اخیرا طالبان 
در یک کتاب اردو زبان به نام "انقالب محسود وزیرستان جنوبی" 
مســئولیت این اتفاق را به عهده گرفت.این کتاب به دست یکی از 
رهبران طالبان پاکستان به نام ابومنصور آسیم مفتی نورولی، نوشته 
شــده و در تاریخ ٣٠ نوامبر ٢٠17 در استان پکتیکای افغانستان 
منتشــر شــده اســت.این کتاب حاوی 588 صفحه بوده و در آن 
تصاویــری از رهبران طالبان به چشــم می خورد.بی نظیر بوتو در 
٢7 دســامبر ٢٠٠7 در یک حمله انتحاری در راولپندی پاکستان 
کشته شد.در عین حال مقام های دولت مشرف یک مکالمه صوتی 
را منتشــر کردند که ظاهرا میان دو مقام طالبان و با موضوع مرگ 

بی نظیر بوتو انجام می شود.

واکنش آملی الریجانی به 
تصمیمات اخیر دولت آمریکا

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد راه های 
امن متعدد در فضای مجازی گفت: باید کاری 
کنیم که مردم حــق انتخاب میان گزینه های 
امن را داشته باشند و مضّطر به استفاده از راه 

ناامن دشمن نباشند.
به گزارش زمــان به نقــل از اداره کل روابط 
عمومی قوه قضاییــه، آیت اهلل آملی الریجانی 
با تســلیت مجدد جــان باختن تعــدادی از 
دریانوردان کشورمان در جریان حادثه تصادف 
نفتکش ســانچی در آبهــای چین، تالش این 
دریانوردان برای اعتالی کشــور را جهادگونه 
توصیف کرد و گفت: این حادثه واقعاً مصیبت 
بســیار بزرگی بود که عالوه بــر خانواده های 
ایــن عزیزان، کل کشــور را عــزادار کرد. این 
جان باختــگان، فرزندان ایــران بودند که در 
جریان خدمت به کشــور گرفتــار این حادثه 
غم بار شــدند. رئیس قــوه قضاییه در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اظهارات 
اخیر ترامــپ و اعمال تحریم علیه برخی افراد 
و دستگاه ها، این اقدامات و تداوم بدعهدی ها 
و خصومت علیه جمهوری اسالمی را ماجرایی 
تکراری دانست و تصریح کرد: دشمنی آمریکا 
با جمهوری اســالمی بیش از ۴٠ ســال است 
کــه وجود دارد. آن زمانی هــم که به ظاهر با 
ایران دوســت بودند از پشت خنجر می زدند 
که نمونــه بارز آن کودتا علیــه دولت مصدق 
است. گرچه در ســالهای اخیر به خاطر رشد 
جمهوری اســالمی و نقش آفرینی در منطقه، 
حجم تهدیدها و فشارهای خصمانه بیشتر شده 
و بر همین اساس جمهوری اسالمی و مسئوالن 

باید قاطعانه تر عمل کنند.
آملی الریجانی با اشــاره به تالشهای آمریکا 
برای تغییر برجــام، تأکید کــرد: جمهوری 
اسالمی بارها گفته است که برجام قابل تغییر 
نیســت و هیچ کشوری نمی تواند برجام را به 
مسائل دیگر از جمله موضوعات دفاعی ایران 
گره بزند. برجام هرچه که هســت به همین 
شکل فعلی اجرا خواهد شد و کشورهای طرف 
این قرارداد نیز باید به آن پایبند باشند. رئیس 
قوه قضاییه گسترش دایره تحریم ها به بهانه 
هــای گوناگون را از جملــه اقدامات موذیانه 
آمریکا دانست و با اشــاره به انتشار فهرست 
جدید تحریم های اشــخاص و سازمان ها از 
جمله شــخص رئیس دستگاه قضایی، برخی 
نهادهای مرتبط با ســپاه و همچنین شورای 
عالی فضای مجازی اظهار کرد: تحریم رئیس 
قوه یک کشور، عبور از همه خطوط قرمز بین 
المللی است و آمریکا باید بداند که جمهوری 
اسالمی در برابر چنین اقدامی ساکت نخواهد 
نشست. البته نه به لحاظ شخصی بلکه از نظر 
ملی باید مســئوالن، عکس العمل مناســبی 
نشــان دهند که بیانیــه وزارت امور خارجه 
در این زمینه قابل قدردانی اســت اما آمریکا 
بایــد بداند که هــر رفتار خصومــت آمیزی 
واکنش متناســب خود را از ســوی ایران در 
پی خواهد داشــت. آملی الریجانــی با بیان 
اینکه خوشــبختانه خداوند دشمنان ما را از 
میان ُحمقاء قرار داده است، خاطرنشان کرد: 
دولت آمریکا و خصوصاً شخص ترامپ، شأنی 
ندارند که تحریم هایشــان برای امثال ما به 
لحاظ شخصی اهمیتی داشته باشد. اقدامات 
هیئــت حاکمه ای که ترامپ به عنوان رئیس 
آن به انواع رفتارهای نژادپرستانه، نامتعادل و 
جنون آمیز شــهرت دارد و همواره مورد هجو 
و تمسخر است،  هیچ شأن و جایگاهی ندارد.

 واکنش بروجردی به احتمال
 خروج آمریکا از برجام

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به احتمال 
خروج آمریکا از برجام واکنش نشان داد.

به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، عالءالدین 
بروجــردی رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
اسالمی  شــورای  مجلس  سیاســت خارجی 
با اشــاره بــه هشــداراخیر دونالــد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا مبنی بــر عدم تمدید 
لغــو تحریم هــای هســته ای ایــران، گفت: 
رئیس جمهور آمریکا ۴ مــاه پیش نیز اعالم 
کرد که لغــو تحریم های هســته ای ایران را 
تمدیــد نخواهد کرد. وی ادامــه داد: هیئت 
نظــارت بر برجــام کــه در شــورای عالی 
امنیت ملی تشکیل شده باالترین مرجع برای 
تصمیم گیــری درباره عــدم تمدید احتمالی 
تحریم های هســته ای ایران از ســوی دونالد 
ترامپ اســت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه ایران 
سناریوهای مختلفی در برابر خروج احتمالی 
آمریکا از برجام دارد، افزود: باید منتظر ماند 
تا دید در ۴ مــاه آینده ترامپ چه تصمیمی 
درباره خروج از برجام اتخاذ می کند که ایران 
نیز بــر مبنای همان تصمیــم رئیس جمهور 

آمریکا سناریوهای خود را اجرایی می کند.

اخبار

سرمقاله

گناهی که آزرده خاطرت سازد ، نزد خدا بهتر 
است از کار نیکی که به خود پسندیت اندازد

کالمامیر

 معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه 
رئیس جمهــور آمریکا بــا اقدامات خود می 
خواهد بگویــد ایران محل مناســبی برای 
سرمایه گذاری نیست، گفت: راه حل مقابله با 
ترامپ نمایش وحدت، انســجام و راه اندازی 

گفت وگوی ملی است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، اســحاق 
جهانگیــری دیروز در بیســت و ســومین 
جشــنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار 
کرد: کشور با مســائل و تنگناهای مختلفی 
روبرو است ولی همه می دانیم که فرصت های 
بســیار خوبی هم در اختیار ما است که باید 
از آن ها به خوبی اســتفاده کنیم به دالیلی 
که من نمی خواهم به آن ها اشاره کنم آمریکا 
و رئیس جمهــور این کشــور کــه در داخل 
آمریکا دربــاره او می گویند بــه خاطر عدم 
تعــادل باید به مراکــز درمانی مراجعه کند، 
سعی کرده است به ایران فشار وارد کند.وی 
افزود: آمریکا با همکاری برخی کشــورهای 
عربی و صهیونیســت ها تــالش می کند به 
ایران فشــار وارد کند اما تمام این فشارها و 
برنامه ها شکست خورده است. به طور مثال 
نارضایتی های داخل ایران را به شورای امنیت 
برد در حالی که سایر تجمعات که با جمعیت 
بیش از ده برابری نســبت به تجمعات ایران 
در ســایر کشــورها رخ می دهد در مجامع 
بین المللی مطرح نمی شــود اما آمریکا این 
اقدام را انجام داد و جلســه شورای امنیت به 
جلسه ای علیه این کشــور تبدیل شد.وی با 
بیان اینکه در برجــام آمریکا تالش می کند 
فضای ایران را نااطمینان برای کار جلوه دهد، 
تصریح کرد: آمریکا می داند مسئله اصلی ما 
معیشت، درآمد و رفاه مردم است و می داند 
که راهکار مسئله بیکاری، ایجاد آرامش، ثبات 
و امنیت در کشور است و اینکه سرمایه گذاری 
و تولید انجام شود. سرمایه گذار بیش از آنکه 

به مســائل مادی نیاز داشته باشد، به فضای 
آرام برای سرمایه گذاری نیاز دارد. وی ادامه 
داد: ما باید ســالی 65 میلیــارد دالر منابع 
خارجی جذب کنیم و هزاران میلیارد تومان 
سرمایه گذاری کنیم اما رئیس جمهور آمریکا 
می خواهــد زهر خود را بریــزد و بگوید این 
کشور برای سرمایه گذاری مناسب نیست، اما 
راهکاری که من ســراغ دارم نمایش وحدت 
انســجام و راه اندازی گفت وگوی ملی است 
زیراهیچ کس یا جریانی قادر نیست دیگری 
را حذف کند. فردی که حذف می شــود، نفر 
دیگری از همان جریان جایش می آید. معان 
و اول رئیس جمهور تاکید کرد: دراین شرایط 
عقل حکم می کند همه دســت به دست هم 
دهیم و وحدت و انســجام بزرگی در کشور 
را بــه نمایش بگذاریم وقــت برای پرداختن 
به مشــکالت ونقــد تند بــه یکدیگر وجود 
دارد. ایران با این همه فرصتهای استنثانیی 
از جملــه نیــروی انســانی خــود می توان 
مشکالتخود را حل کند جهانگیری ادامه داد: 
البته مدیران نیز باید باانگیزه باشــند وجدا 
روی کار بیایند. آقای هاشمی وزیر بهداشت 

در دولت یازدهم با فعالیت های خود دیگران 
را به وجد می آورد. او باید به هاشــمی دولت 
یازدهــم بازگردد. مدیران ســطح ملی باید 
فعالیت تمام وقت داشــته باشند و پای کار 
بایستند. کسی هم که احساس می کند مدیر 
این شرایط نیست باید جای خود را به کسی 
واگذار کند که انگیزه و امید دارد.معاون اول 
رئیس جمهور بــا بیان اینکه همه برنامه های 
توســعه باید مبتنی بر تولید علم و فناوری 
باشــد، گفت: اداره کشور با منابع طبیعی به 
آخر خط رسیده است. اداره کشور با فروش 
منابع طبیعی غیرواقعی، دشوار و در سالهای 
آینده غیرممکن است ما باید به جای منابع 
طبیعی به مغز دانشمندان و نیروهای انسانی 
خود متکی باشــیم.وی تاکید کرد: توســعه 
اولویت های  بنیان جزو  شــرکت های دانش 
دولت است. این شرکتها باید مرکز ایجاد شغل 
برای جوانان باشد. البته زیرساخت اصلی این 
راهبرد، پژوهش است . بنابراین باید پژوهش 
را در کشــور با رویکرد حل مســائل بومی 
نهادینه کنیم. البتــه پژوهش هایی که برای 
افزایش جایــگاه علمی ایران در جهان انجام 

می شود هم باید انجام شود ولی در پژوهشها 
باید به حل مســائل بومی توجه جدی تری 
داشته باشیم. حوزه پزشکی به دلیل ظرفیت 
باالیی که دارد، حتمــا می تواند در موضوع 
پژوهش نقش محوری داشته باشد. جشنواره 
رازی توانســته اســت که به یک مرجعیت 
علمی ممتازی دســت یابــد و از این بابت 
باید از مسئوالن برگزار کننده این جشنواره 
تشکر کرد.جهانگیری همچنین با بیان اینکه 
پزشکی ایران توانسته است به نقطه ای برسد 
که هر ایرانی به آن مباهات کند، خاطر نشان 
کرد: زمانی در مجلس دغدغه ما ایجاد ردیف 
بودجه برای اعــزام بیماران کلیوی به خارج 
از کشــور بود اما امروز توانمندی پزشــکی 
ایران به نقطه ای رســیده است که بیماران 
کشــورهای منطقه برای درمان به ایران می 
آیند.معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان 
اینکه اجرای طرح تحول سالمت کار بزرگی 
بود که به ریسک و شجاعت در تصمیم گیری 
نیاز داشت، افزود: این طرح در شرایطی ایجاد 
شــد که کشــور در تحریم بود و محدودیت 
منابع وجود داشــت ولی با اتکا به توانمندی 
ها و فرصت های کشور این طرح در دستور 
کار قرار گرفت و توفیقــات بزرگی هم به د 
ســت آمد؛ از قبیل اینکه هزینه های مردم را 
کاهش داد، بیمارســتان ها با متخصصان ٢۴ 
ساعته تجهیز شدند، بیش از ٢٠ هزار تخت 
بیمارســتان افزایش یافت و رضایت مردم به 
دســت آمد.وی ادامــه داد: البته ما مقداری 
بــا محدودیت منابع مواجه شــدیم و برخی 
دریافتی ها به مراکز درمانی با تاخیر طوالنی 
مواجه شده اســت اما من به ملت اطمینان 
می دهم طرح تحول ســالمت به هیچ وجه 
از دســتور کار دولت خارج نشده و همچنان 
چــون این طرح در اولویت مردم اســت، در 
اولویــت دولت هم می ماند اما باید راهکاری 

برای حل مشکالت این طرح تهیه کنیم.

جهانگیری: کشور با مسائل و تنگناهای مختلفی روبرو است  

توسعه شرکت های دانش بنیان جزو اولویت های دولت

معاون ستاد مبارزه با قاچاق از آغاز اجرای 
مرحله سوم طرح رجیستری گوشی های 
تلفن همراه تحت عنوان انتقال مالکیت از 
هفته آینده خبــر داد و گفت: این مرحله 

مربوط به گوشی های دسته دوم است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دهقانی نیا 
از آغاز مرحله سوم طرح رجیستری گوشی 
های تلفن همــراه از هفته آینده خبر داد 
و گفــت: طرح انتقــال مالکیت مربوط به 
افرادی است که می خواهند گوشی خود 
را بفروشــند و یا گوشی دست دوم بخرند 
که بر این اساس باید تمامی مراحل اصالت 
کاال و فعال سازی آن مطابق با اعالم قبلی 
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز انجام 
شود.معاون فناوری اطالعات ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اظهار داشــت: اگرچه 
سه برند مشمول اجرای طرح رجیستری 
شــده اند اما فروشــندگان تلفن همراه و 
واحدهای صنفی باید تنها گوشــی هایی 
را خریداری کنند کــه اصالت آنها مبنی 
بر قاچاق نبودن ثابت شده باشد حتی اگر 
خرید آنها مشــمول برندهای غیر از مدل 
های طرح رجیستری باشد به این معنا که 
به زودی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
قصد دارد تا تمام برندهای تلفن همراه را 
مشمول اجرای این طرح نماید.وی تصریح 
کرد: آمارهای گمرک نشان می دهد که تا 
این جای کار، اجرای طرح به خوبی پیش 
رفته به نحوی که در نه ماهه ابتدای سال 

٩6 معادل ٢78 میلیون دالر  گوشی وارد 
کشور شده در حالی که این رقم در مدت 
مشابه ســال قبل تنها 1۴7 میلیون دالر 
بــود. بنابراین واردات با یک رشــد 16٠ 
درصدی به صورت رســمی انجام شــده 
اســت.دهقانی نیا خاطرنشان کرد: تمامی 
افرادی که عرضه گوشــی تلفــن همراه 
انجام می دهند باید از طریق کد دستوری 
اصالت گوشی خریداری شده خود را چک 
نمایند و این اطمینان را حاصل کنند که 
آیا گوشــی قاچاق اســت یا خیر؟ در غیر 
این صورت عذری از آنها پذیرفته نخواهد 
شد. البته مردم نیز باید بدانند تنها گوشی 
هایی را از فروشندگان خریداری نمایند که 
از اصالت آنها اطمینان حاصل کرده اند و 
البته روش های اطالع از اصالت گوشی ها 
نیز در اطالعیه های ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اعالم شده است.وی گفت: بیش 
از 7٠ درصد گوشــی هایی که وارد شبکه 
می شوند از مبادی رسمی وارد شده اند و 
البته گوشی هایی هم که به صورت قاچاق 
وارد شــده اند در حال خروج از شــبکه 
ارتباطی هســتند.دهقانی نیا تصریح کرد: 
افــرادی که تا قبل از 1۴ آذرماه گوشــی 
تلفن خــود را خریداری کرده باشــند به 
عنوان دارندگان گوشــی مجاز تلقی می 
شوند و گوشی هایی که از بعد از این تاریخ 
وارد شبکه شوند باید حتماً مراحل اصالت 

را طی کرده باشند.

 مدیرکل تعاونی هــای تولیدی وزارت تعاون 
پتانســیل  از  اســتفاده شایســته  می گوید 
تعاونی ها موجب اشــتغالزایی گســترده در 
کشــور می شود.او معتقد اســت طرح روستا 
تعاون از شکل گیری مشاغل کاذب و مهاجرت 

روستانشینان به شهرها جلوگیری می کند.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایســنا، البرز 
محمدی اجرای طرح "روستاتعاون" را یکی 
از برنامه هــای وزارت کار در راســتای ایجاد 
اشتغال پایدار دانســت و گفت: قانون برنامه 
ششم توســعه اهداف کمی مناسبی را برای 
رشــد و توسعه روســتاها، عمران و آبادی و 
اشتغال روســتایی پیش بینی کرده است به 
نحوی که ایجاد و توســعه 5۴ خوشه کسب 
و کار روســتایی، ساخت ٩8 منطقه صنعتی 
روســتایی و ایجاد حداقل یک میلیون و 1۴ 
هزار فرصت شــغلی در روستاها پیش بینی 
شــده تــا از طریق بخش هــای خصوصی و 
تعاونی ایجاد شــود. به گفته وی هر تعاونی 
روســتایی به طور متوســط 1٢ تا 1۴ شغل 
در گرایش های مختلف نظیر صنایع دستی، 
فــرش، بوم گردی، معدن و تولید محصوالت 
روســتایی ایجاد می کند و بسته به ظرفیت 
هر اســتان از طریق ســاماندهی و تشکیل 
٢٠٠٠ تعاونــی در روســتاها موفق به ایجاد 
٢7 هزار فرصت شــغلی جدیــد در بیش از 
٩ رســته فعالیت تعاونی در روستاها خواهد 
وزارت  تولیــدی  تعاونی های  شــد.مدیرکل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این طرح 

در دو مرحلــه با هدف کمــی در هر مرحله 
1٠٠٠ تعاونی 1٠٠٠روســتا در طول برنامه 
ششم توسعه اجرا می شــود.محمدی درباره 
ضمانت اجرای طرح " روســتا تعاون" گفت: 
ایــن طرح بــر ظرفیت هــا و توانمندی های 
روستاییان و مناطق روســتایی تکیه دارد و 
براساس تکالیف قانونی دولت در روستاها طی 
پنج سال آینده پایه گذاری شده و مبنای آن 
اجرای ماده ٢7 قانون برنامه ششــم است. به 
اعتقاد کارشناسان، توسعه در روستاها زمانی 
اتفــاق می افتد که کار مشــارکتی با حضور 
ذینفعان روستا انجام شود، لذا به دلیل فلسفه 
وجودی تعاون که بر پایه همکاری و مشارکت 
جمعی اســت این طرح بهتریــن مدل برای 
تحقق اهداف اشتغال پایدار به شمار می رود.

وی اولویت اجرای این طرح را در روستاهای 
دارای مهاجرفرستی و مهاجرپذیری دانست 
و افزود: این طــرح در صورت اجرای موفق، 
موجب بازگشت روســتاییان به زادگاه خود 
شــده و زمینه  اشــتغال گســترده را فراهم 
خواهــد کرد.مدیــرکل تعاونی های تولیدی 
وزارت تعــاون در پایان هــدف این طرح را 
مقاومتی کردن اقتصاد روســتاها دانســت 
و گفــت: بــه موجب این طرح روســتاییان 
می توانند با بهره گیــری از ظرفیت تولیدی 
روســتاها در حــوزه صنایع پایــه غذایی و 
کشــاورزی، محصوالتی باکیفیــت و ارزش 
افزوده باال و رقابت پذیر در ســطح بازارهای 

ملی و فراملی تولید کنند.

ح رجیستری برای  اجرای طر
گوشی های دسته دوم 

پیش بینی یک میلیون و ۱۴ هزار 
وستاها فرصت شغلی در ر

سعیدشفیعیان

پیگیریجدیتحقیقاتو
ساختپیشرانهایهستهای

 
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: تحقیقات و ساخت 
پیشران های هسته ای با برنامه پیش بینی شده و منابعی که 

دیده شده است به صورت جدی پیگیری می شود.
به گزارش زمــان، بهروز کمالوندی دیــروز در گفت وگویی 
درباره آخرین وضعیت تحقیقات در مورد پیشران های هسته 
ای و ســاخت راکتورهای کوچک برای برق هسته ای افزود: 
در مورد پیشران گزارشی به وزارت امورخارجه فرستادیم که 
قرار اســت به زودی وزارت امورخارجه در قالب گزارش های 
سه ماه آن را به مجلس ارائه دهد.وی ادامه داد: در آن گزارش 
ها اشــاره کردیم که بر اساس اظهاریه پروتکلی کد اصالحی 

٣.1 کشــور عضو آژانس در زمانی که تصمیم می گیرد یک 
کار هســته ای را که در آن مواد هســته ای به کار می رود 
و در حوزه چرخه ســوخت اســت را انجام دهد باید آن را به 
آژانس اطالع دهد.کمالوندی ادامه داد: این کار انجام شــده و 
این موضوع در گزارش ســه ماهه ما هم آمده که به مجلس 
نیز ارایه خواهد شــد و به آژانس هم کتبی اطالع داده ایم و 
کار را در این زمینه شروع کردیم و به موازات پیشرفت هایی 
که هست اطالع و گزارش می دهیم.سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی یادآور شد:البته باید این را بدانیم که بحث پیشران های 
هسته ای یک موضوعی برای االن، یک ماه و شش ماه نیست 
و سالها زمان می برد اما مهم این است که این کار به صورت 
جدی و برنامه ریزی شده دنبال شود.وی تاکید کرد: این کار 
با برنامه پیش بینی شــده و منابعی که دیده شده به صورت 
جدی پیگیری می شــود و در مواقع لزوم برای عموم اطالع 

رسانی خواهد شد.

صدور دستور ویژه دادستان کل کشور در پی حادثه سانچی
دادســتان کل کشــور با صدور دســتور ویژه ای به معاون 
حقوق عامه دادستانی کل، خواستار بررسی علت بروز حادثه 

نفتکش سانچی شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، 
حجت االســالم جعفر منتظری با تسلیت به مردم و خانواده 
های جانباختگان کشــتی نفتکش سانچی با صدور دستوری 

به معاون حقوق عامه دادســتانی کل کشور، خواستار بررسی 
و پیگیری علت بروز این حادثه شــد. دادستان کل کشور در 
این پیام به محمدجواد حشــمتی معاون حقوق عامه آورده 
است: با ابراز تاسف از حادثه دلخراش نفتکش سانچی که به 
جان باختن شهادت گونه پرســنل آن منجر شد و موجبات 
تالم و تاثر همگان را فراهم آورد، عرض تسلیت به مردم عزیز 

کشــورمان و خانواده های محترم و داغدیده جان باختگان و 
آرزوی صبــر برای آنان و غفران الهی برای عزیزان جانباخته، 
الزم اســت با اســتفاده از ظرفیت های قانونی و هماهنگی 
دســتگاه های ذی ربط، پیگیری الزم به منظور بررسی علت 
بروز حادثه و استیفای حقوق ملت ایران و خانواده های داغدار 

به عمل آید و نتیجه اقدامات نیز به اینجانب ارائه شود.
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تله بی اعتمادی در اقتصاد
*یلداراهدار-بخشدوموپایانی

هر چه این رضایت بیشتر باشد اعتماد به نظام بیشتر است که خود سطح 
اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این الگو در کشورهای توسعه 
یافتــه تر از لحاظ رضایت سیاســی - اقتصادی، اعتماد به یکدیگر و دیگر 
عناصر بیشتر به چشم می خورد.اعمال تحریم های بین المللی در سالهای 
اخیر ضربه ای مهلک به اقتصاد کشــور وارد کرد و انتظار مردم از شرایط 
بعد از برجام این بود که وضعیت معیشتی و تولیدی بهبود نسبی پیدا کند 
و افکار عمومی منتظر ایجاد جوی مثبت بود. با وجود اینکه رشــد تورم به 
طور قابل مالحظه ای کاهش یافت اما در کنار آن رکودی حاکم شــد که 
دولت بر خالف وعده هایی که داده بود نتواســت، وضعیت اقتصادی را آن 
گونه که مردم توقع داشــتند بهبود بخشد. تدوین سند چشم انداز، برنامه 
های توسعه پنجساله اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و برنامه های از این قبیل 
برای اقتصاد کشــور تا وقتی دولت به نقش بخش خصوصی در این زمینه 
ها توجهی نداشته باشد، نمی توانند گره ای مشکالت حوزه تولید و صنعت 
و رفاه جامعه بگشــایند و در نهایت این برنامه ها به درســتی فرصت اجرا 
یی شــدن پیدا نخواهند کرد.عملکرد دولت خصوصا در جهت ایجاد دولت 
رفاه و رضایت از عملکرد ســازمانهایی که به مردم خدمت می کنند و به 
دولت وابسته هستند می باشد. هر چه دولت تالش بیشتری در این زمینه 
ها داشــته باشد اعتماد مردم به دولت بیشتر و مشارکت آنها در اداره امور 
جامعه بیشتر خواهد شد.شاید از نظر بسیاری از اقتصاددانان مداخله دولت 
در اقتصاد مناســب نباشــد اما برای حفظ نظم و استقرار حاکمیت قانون 
ضروری است. نظارت بر عملکرد صحیح این قوانین می تواند بر باال بردن 
اعتماد در فضای اقتصادی تاثیر گذار باشد. شاید اولین راهکار برای تحقق 
این هدف این باشد که دولت بایستی بار خود را سبک کند و از پرداختن 
به حــوزه هایی که در آنها مهارت ندارد پرهیز کند. دولت باید بپذیرد که 
توان ثروت آفرینی را ندارد و ناکارآمد عمل می کند و این خود میانبری را 
برای فســاد ایجاد می کند. توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش حکمرانی و 
مشارکت همه ذی نفعان، است که دولت پیش از انجام هر کاری باید به یک 
دیدگاه مشترک در زمینه هایی مانند توسعه ، پیشرفت و خصوصی سازی 
با بخش خصوصی برســد. نکته ای که بارها به تاکید شده ایجاد شفافیت 
در تمامی بخشهای اقتصادی است. راه اندازی مکانیسم های اعتماد سازی 
ملی، برقراری عدالت اقتصادی وتوجه ویژه به شایســته ساالری در تمامی 
ارکان دولتی از عواملی است که می تواند به اعتمادسازی اقتصادی کمک 
نماید. با اســتفاده از عوامل فوق می توان می توان امید داشت مجالی برای 

بهبود شفافیت و ترمیم اعتماد میان مردم و دولت به وجود  آید.

 جانسون خواهان اتحاد جامعه بین المللی
 علیه کره شمالی

 وزیر امور خارجه انگلیس خواستار آن شد که جامعه بین المللی رویکردی 
یکپارچه برای مقابله با برنامه های هســته ای کره شــمالی اعمال کند.به 
گزارش زمان به نقل از ایســنا، بوریس جانسون، رییس دستگاه دیپلماسی 
انگلیس ایــن اظهارات را در حالی مطرح کرد که دیروزبرای شــرکت در 
نشستی با محوریت کره شمالی، به کانادا سفر می کند.این نشست دو روزه 
در ونکــوور با حضــور نمایندگانی از  آمریکا، کانــادا، ژاپن، کره جنوبی و 
برخی از کشــورهای دیگر برگزار می شود.جانسون در آستانه برگزاری این 
نشست، اظهار کرد، تحریم هایی که علیه کره شمالی اعمال می شود، برای 
پیونگ یانگ مشکل ساز است.وی ادامه  داد: برنامه های تسلیحات هسته ای 
غیرقانونی کره شمالی تهدیدی برای ثبات منطقه ای و بین المللی است.وزیر 
امــور خارجه انگلیس تصریح کرد: جامعه بین المللی باید در این خصوص 
یک رویکرد یکپارچه و متحد اتخاذ کند. تحریم ها به کره شــمالی آسیب 
می زنند اما ما باید فشــار دیپلماتیک بر حکومت کیم جونگ اون را حفظ 
کنیم.رییس دستگاه دیپلماسی انگلیس با اشاره به نشست آتی در ونکوور، 
خاطرنشــان کرد: من از این فرصت برای رایزنی با شــرکای هم فکر خود 
درباره چگونگی افزایش فشــار علیه کره شمالی به منظور ایجاد تغییر در 

رفتار آن استقبال می کنم.

 دیدار الجبیر با سفرای ائتالف متجاور عربی 
در بروکسل

وزیر خارجه عربســتان در دیدار با سفیران کشورهای عضو ائتالف متجاوز 
عربی بر همکاری مشترک و هماهنگی بیشتر در یمن تاکید کرد. به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، عادل الجبیر،  وزیر خارجه عربستان دیداری با سفیران 
کشــورهای عضو ائتالف متجاوز عربی در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار 
کرد.وی در این نشســت بر همکاری مشترک و هماهنگ کردن تالش ها 
برای حمایت بیشــتر از دولت مستعفی یمن، مقابله با انصاراهلل به منظور 
حفظ کشور یمن و امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.الجبیر در مراسمی که 
توســط سفارت عربستان در بروکسل و هیئت دائم ریاض در اتحادیه اروپا 

با حضور سفیران کشورهای عضو ائتالف عربی برگزار شد، شرکت کرد.

»کشته سازی« هدف دشمن در 
حوادث اخیر کشور

 رئیس ســتادکل نیروهای مســلح بااشاره به اینکه 
دشــمن درحوادث اخیر به دنبال »کشته سازی« و 
»تلفات« بود گفت: ناجا موفق عمل کرد و توانست 
با صبر و تحمل موضوع را مدیریت کند. به گزارش 
زمان بــه نقل ازپایــگاه خبری پلیس، سرلشــکر 
محمدباقری در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد 
ناجا در اغتشاشات و ناآرامی های اخیر گفت: نیروی 
انتظامی در آشــوب های اخیــر موفق عمل کرد و 
از فرماندهی خوب برادر عزیز ســردار اشــتری که 
به ســرعت در صحنه حضور پیدا کرد تشــکر می 
کنم. رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: 
نیروی انتظامی توانســت با متانت کامل موضوع را 
مدیریت کند، دشــمن در حــوادث اخیر به دنبال 
»کشته ســازی« و »تلفات« بود که ناجا توانست با 
صبــر و تحمل موضوع را مدیریت و صف مردم را از 
اغتشاشــگران جدا کند. در این ایام شاهد همکاری 
های بســیار خوبی بیــن نیروی انتظامی با ســایر 
واحدهای امنیتی چون سپاه و بسیج بودیم. رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در حوادث اخیر 
شاهد همکاری نیروی انتظامی با سایر دستگاه های 
کشوری چون وزارت کشور، استانداری ها و ... بودیم. 
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در 
مدیریــت ناآرامی های اخیر بســیار توانمند بود و 
شاهد توانمندی و ظرفیت خوبی در نیروی انتظامی 

برای این گونه حوادث هستیم.

 ایران انفجارهای تروریستی
 در بغداد را محکوم کرد

 سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعالم حمایت 
قاطــع ایران از عــراق در مبارزه با تروریســت ها، 
انفجارهای تروریستی دیروز در بغداد را محکوم کرد.

بــه گزارش زمــان به نقــل ازمهر، بهرام قاســمی 
سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای تروریستی 
دیروز در منطقه »میــدان طیران« بغداد که منجر 
به شــهادت و جراحت ده ها نفر از کارگران، کسبه 
و مردم عادی عراقی شــد را به شدت محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز تســلیت و همدردی با  دولت و 
ملت عراق، به ویژه بازماندگان و وابستگان قربانیان 
این جنایت هولناک تروریســتی، بار دیگر بر تداوم 
حمایت قاطع جمهوری اســالمی ایــران از مبارزه 
راســخ و بی امان دولت و ملت عراق با تروریســم 
که ریشــه در افکار افراط گرایانه گروههای تکفیری 
تروریستی وابسته به خارج از عراق دارد، تاکید کرد.

تکمیل شبکه خصوصی دیالیز 
کشور تا سال آینده 

وزارت  اداری  تحــول  و  توســعه  رئیــس مرکــز 
بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی گفت: شبکه 
خصوصی دیالیز کشــور با واگذاری حدود سه هزار 
تخــت دیالیز از بخش دولتی به بخش خصوصی در 
حال تکمیل اســت و تا اواسط سال ٩7 تکمیل می 
شــود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد حسین 
ســاالریان زاده افزود: حدود 5 هــزار تخت دیالیز 
در بخش دولتی مشــغول خدمت رســانی به مردم 
هســتند اما کیفیت این خدمات به علت فرســوده 
بودن دستگاه های دیالیز، مطلوب نیست به همین 
علت وزارت بهداشــت به فکر واگذاری این خدمات 
به بخش غیر دولتی و نوسازی ناوگان ارائه خدمات 
دیالیز افتــاد. وی افزود: اکنون واگذاری ســه هزار 
تخت دیالیز از بخش دولتی به خصوصی در مرحله 
انعقاد قرارداد اســت. تعدادی از بخش های دیالیز 
واگذار شده، بخشی در حال ساخت است و بخشی 
نیز بهره برداری شده است و برآورد وزارت بهداشت 
این است که تا اواسط ســال آینده )سال ٩7( می 
توانیم کل این شبکه غیر دولتی را تحویل بدهیم و 
پوشش خدمات را در بخش خصوصی افزایش دهیم. 

یادداشتخبر

رییس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید برای مبارزه با 
تروریسم ید واحده ای باشیم،  نسبت به اظهارات نژادپرستانه ترامپ 
واکنش نشــان داد و گفت که استفاده از این نوع ادبیات تحقیرآمیز 
و توهین آمیز ما را به ســمت دوره توحش مدرن هل می دهد که در 
آن ادبیات سیاســی از حالت عادی خارج شده و به جای احترام به 

ملت ها،  با ادبیات زننده و تحقیرآمیز صحبت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، علی الریجانی در نشســت بیستم 
کمیته عمومی مجمع مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اســالمی در واکنش به صحبت هــای نژادپرســتانه ترامپ، گفت: 
تاســف خود را از حرف های بسیار نســنجیده رییس جمهور آمریکا 
اعالم می کنم. وقتی چند روز پیش صحبت های ایشــان را نســبت 
بــه کشــورهای دیگر آن هم بــا ادبیات تحقیرآمیــز و توهین آمیز 
شــنیدم تاســف خوردم.وی افزود: فکر می کنم این ادبیات ما را به 
ســمت دوره توحش مدرن هل می دهد که ادبیات سیاسی از حالت 
عادی خارج شــده و به جای احترام به ملت ها، بــا ادبیات زننده و 
تحقیرآمیز صحبت می کنند. این عالوه بر نشــان از کم بینشی باعث 
تحریک ملت ها و عصبانی شدن آنها می شود.رییس قوه مقننه تاکید 
کرد: باید ما کشــورها اینگونــه صحبت ها را تقبیح کنیم چون هیچ 
رییس جمهوری نباید از ادبیات تحقیرآمیز علیه ملت ها استفاده کرده 
و با آن صحبت کند، این مایه تاسف است. باید چنین روشی اصالح 
شود. قطعا این نوع روش به پایداری و استحکام و همکاری کشورها 
کمک نمی کند و باعث افزایش شکاف ها و دشمنی ها می شود.رییس 
مجلس شورای اسالمی در ادامه موضوع قدس و فلسطین را از مسائل 
مهم و دغدغه فکری برای همه کشــورهای اسالمی دانست و گفت: 
مساله فلسطین موضوعی است که در اجالس های مختلف در سطح 
دولت ها و پارلمان ها جایگاه جدی دارد اما در سال های اخیر به دلیل 
توطئه های مختلفی که برای کشــورهای اسالمی ایجاد کرده است، 
مشکالت امنیتی سختی برای آنها به وجود آورد، نمونه آن مشکالت 
تروریستی در سوریه و یا عراق است.وی افزود: در این بین توطئه های 
آمریکا برای فلسطین باعث شد که تمرکز بیشتری بر موضوع قدس 
شریف صورت گیرد. قطعا موضوع فلسطین دارای اهمیت است و باید 

به آن توجه شود. در این اجالس نیز در دستور کار قرار گرفته است.
الریجانی با بیان اینکه بین المجالس کشــورهای اسالمی جایگاهی 
برای شــنیدن صدای مردمان مسلمان منطقه و امت اسالمی است، 
گفت:  انتظار می رود در این اجالس ها مهم ترین مســائل که به نفع 
همه کشورهای اسالمی است مورد توجه قرار گیرد که ممکن است 
این مسائل دارای وجوه سیاســی، امنیتی، اقتصادی و به طور کلی 
آینده امت اســالمی باشد.رییس مجلس شــورای اسالمی توجه به 
موضوعات اقتصادی را در بین کشــورهای اسالمی ضروری خواند و 
توضیح داد: امروز ظرفیت های اقتصادی بسیار مهمی در جهان اسالم 
وجود دارد که باید کشورهای اسالمی از ظرفیت های یکدیگر استفاده 
کننــد. باید همگان در این باره بررســی کنیم که چطور می شــود 
ظرفیت های کشــورهای اســالمی را کنار هم قرار داده و هم افزایی 
ایجاد کرد. باید زیرســاخت های اقتصادی فراهم شود تا کشورهای 
اسالمی بتوانند در روابط عمیق تر به همکاری های اقتصادی بپردازند 
لذا اولویت جمهوری اسالمی ایران نیز طی کردن این مسیر است و ما 
همکاری های اقتصادی با کشورهای اسالمی را به عنوان یک اولویت 
در نظر داریم.وی ابراز امیدواری کرد که این موضوع در این نشست 
مورد توجه قرار گرفته و با فعال شدن دبیرخانه، موضوعات اقتصادی 
نیز از توجه بیشتری برخوردار باشد.الریجانی در ادامه با بیان اینکه 
در منطقه بحرانی از نظر تروریست وجود دارد، گفت: سال ها بحران 
تروریســتی را برای کشورهای اســالمی ایجاد کرده اند البته داعش 
در عراق و ســوریه ضربه های جدی خورد. ما همیشــه گفته ایم که 
در مبارزه با تروریســم کنار کشورهای دیگر هستیم چون معتقدیم 
که نباید امت اســالمی دست به کشتن مردم بیگناه زند، این وجهه 
کشــورها و امت اسالمی را زیر سوال می برد به همین دلیل همواره 
در خط مبارزه با تروریسم هستیم.رییس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه مساله تروریست مهاجرپذیر است، گفت: مادامی که برخی 
کشورها به تروریسم کمک می کنند ماجرای غم انگیز و تاثربرانگیزی 
برای کشورهای اسالمی وجود دارد و ضایعاتی ایجاد می کند. جریان 
تروریســم علیرغم ضربه خوردن در عراق و سوریه فعال است، باید 
کشورها نســبت به این موضوع حساس شده و از ارتباطات امنیتی 

بین خود برای تبادل تجربیات اســتفاده کنند به عبارت دیگر باید 
ید واحده برای مبارزه با تروریســم باشیم.وی تاکید کرد: جمهوری 
اســالمی ایران آماده است که تجربیاتش را در مبارزه با تروریسم با 
ســایر کشورها در میان بگذارد و برای مبارزه همکاری امنیتی انجام 
دهد تا این معضل از دامن کشورهای اسالمی رفع شود. امیدوارم این 
اجالس باعث ســمت گیری به سمت آینده با چنین رویکردی شود.

الریجانی همچنین گفت که هر چه متفرق باشــیم دیگران از فاصله 
ما سوء استفاده می کنند، این یک مشکل در کشورهای اسالمی است 
که بیشتر به نقاط اختالف با نقاط اتفاق تمرکز می شود به طوریکه به 
محض بروز اختالفی بین کشورهای اسالمی دیگران به دنبال تشدید 
آن هستند حال اینکه باید تالش شود که آن مساله حل شود. باید از 
گذشته پند گرفت و برای آینده مسیر پایداری را طراحی کرد.رییس 
مجلس شورای اســالمی همچنین از رییس مجلس مالی برای ابراز 
همدردی با مردم ایران به دلیل ســانحه کشــتی سانچی و از دست 
دادن ملوانان و خدمه این کشــتی قدردانی کرد و گفت: متاســفانه 
ضایعه ای پیش آمده که نفتکش ما در دریای چین دچار حادثه شده 
اســت. ما به ارواح این افراد درود فرستاده و از خداوند برای خانواده 
آنها صبر طلب می کنیم.وی در پایان خطاب به مهمانان جلسه،  گفت: 
حضور شــما باعث افتخار ماســت. امیدواریم این سفر و حضور در 
این اجالس دســتاوردهای خوبی برای ملت ها و روابط دوجانبه بین 

کشورهای مختلف داشته باشد.

الریجانی تاکید کرد: 

برای مبارزه با تروریسم ید واحد باشیم

دادنامه
دادگاه  پرونده کالسه ٩6٠٩٩8٣۴1٠6٠٠٢٣7شعبه 6 

عمومی حقوقی شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 
مانوش  افای  وکالت  با  موتور  ران  شرکت  خواهان:اقای 
تهران  نشانی  به  فرزند سید محمدباقر  افضلی  خضرائی 

-ابتدای خیابان
توانیرپالک 1٢-طبقه ٣-واحد 8و اقای مهرداد خضرائی 
میدان  تهران-زعفرانیه  نشانی  باقربه  سیدمحمد  فرزند 

الف.نبش محمودیه.
ساختمان الف طبقه 5و1٩

خواندگان: 1.اقای حسین رحیمی صادق به نشانی کرمان 
-جاده تهران روبه روی سه راه ذوب اهن کاشی تبریز

تهران-جاده  نشانی  به  خانوکی  مهدوی  بتول  ٢.خانم 
تهران رو به روی سه راه ذوب اهن کاشی تبریز 

خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
٢.مطالبه خسارت دادرسی 

٣.مطالبه وجه چک
با اعالم ختم جلسه و ختم رسیدگی  گردشکار :دادگاه 
با عنایت به جمیع اوراق ومحتویات پرونده به شرح اتی 

مبادرت به صدور رای با
استعانت از خداوند متعال می نماید.

***رای دادگاه***
در خصوص دعوی شرکت جیل ران موتور با وکالت خانم 
مانوش واقای مهرداد هردو خضرایی افضلی به طرفیت 

1.خانم بتول
خواسته  به  صادق  رحیمی  خانوکی٢.حسین  مهدوی 
 8 وجه  مطالبه  بابت  از  خواندگان  تضامنی  محکومیت 

فقره چک جمعا به مبلغ 
 11٢/81٢878 .1 های  شماره  به  ۴٠5/1٣6/٠٠٠ریال 
مورخ 1٣٩۴/٢/٢7 ٢. 11٢/81٢87٩ مورخ ٣/٢7/1٣٩۴

 ٣. 11٢/81٢88٠ مورخ ٢7/1٣٩۴/۴ ۴. 81٢881/11٢ 
مورخ 1٣٩۴/5/٢7 5. 11٢/81٢88٢ مورخ ٢7/1٣٩۴/6

6. 11٢/81٢88۴ مورخ ٢7/1٣٩6/8 7. 81٢885/11٢ 
مورخ 1٣٩۴/٩/٢7 8. 11٢/81٢88٣ مورخ ٢7/1٣٩۴/7 

هر کدام به 
بانک رسالت و  مبلغ 5٠/6۴٢/٠٠٠ ریال همگی بعهده 
مطالبه خسارات دادرسی  خسارت تاخیر تاذیه به این 

شرح که وکالی خوامان 
اعالم داشته اند طبق سند تجارتی موصوف موکل ایشان 
به  مراجعه  با  درسررسید  که  دارند  طلب  خواندگان  از 

ایشان از پرداخت 
خوددادری نموده است که اقدام به اخذ گواهینامه عدم 
پرداخت می نماید ودر مورخ 1٣٩6/۴/17 با طرح دعوی 

تقاضای رسیدگی 
صدور حکم در راستای خواسته خویش را نموده اند که 
النهایه این دادگاه با مالحظه اصول اسناد موصوف در ید 

وکیل خواهان که 
متضمن بدهی واشتغال ذمه خواندگان به خواهان است 
که  که خوانده ردیف اول بعنوان صادر کننده و خوانده 

ردیف دوم بعنوان
عدم  گواهی  همچنین  و  اند  پرداخت  مسئول  ضامن   
پرداخت که ظهور در بقای دین دارد و همچنین عدم 

حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگی و عدم ارسال الیحه و عدم دفاع از جانب ایشان 

در جهت اثبات برائت ذمه خویش .خواسته خواهان را 
موجه تشخیص می 

به مواد ٢۴٩. ٣1٣. ٣1٠ و ٣1۴قانون  دهد و مستندا 
تجارت و مواد ٢ و تبصره ان و استفساریه مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت 
الحاقی  تبصره  خصوص  1٣77/٩/٢1(در  )مورخ  نظام 
موصوف و مواد ٣.٣ مکرر.۴ و مفهوم مخالف ماده 17 

قانون صدور چک 
دادرسی  ایین  قانون  51٩و5٢٢  و   1٩8  .515 مواد  و 
مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 

مبلغ ٠٠٠/۴٠5/1٣6
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
پرداخت  تاریخ  تا  مذکور  های  سررسید چک  تاریخ  از 

براساس نرخ تورم 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از  اعالمی 
پرداخت خسارات دادرسی وفق صادرو اعالم می نماید 

.رای صادره نسبت به 
خواهان حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
نظر  تجدید  محاکم  در  رسیدگی  جهت  اعتراض  قابل 

استان کرمان و نسبت 
از تاریخ  به خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
مهلت  ظرف  و  شعبه  در  واخواهی  اعتراض  قابل  ابالغ 

بیست روز از اتمام 
مهلت واخواهی قابل اعتراض جهت رسیدگی در محاکم 

تجدید نظر استان کرمان است.
سعیدروحاالمینی_دادرسیشعبهششممحاکمحقوقی
شهرستانکرمان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
فرزندنظربشناسنامه1٣1۴٩صادره  زنگنه  کمال  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
باغملک مقطع کارشناسی رشته مکانیک درطراحی جامدات صادره ازواحددانشگاهی 
باشد.  می  اعتبارساقط  وازدرجه  1٢٩1٢٠۴٠٠۴۴8مفقودگردیده  شماره  شوشتربه 

شهرستانباغملکنوبت اول:٩6/1٠/16-نوبت دوم:٩6/1٠/٢6-نوبت سوم:٩6/11/7

مفقودی 
کارت هوشمند با شماره کارت ناوگان ٣٠66٣٠٣  با شماره پالک ایران 6٢ /٢٩6 ع 

7٩مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
برگ سبز وسند کمپانی تیبا مدل ٩٠ شماره شهربانی ٣٣٢ م۴8ایران  8٢با شماره  
موتور 8٠11۴75 و شماره شاسی    s581٠٠٩٠٠1٢878    مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 برگ سبز خودروی سواری پژو٢٠6مدل 8٩به رنگ خاکستری متالیک به شماره 
شاسی  شماره  و   1۴18٩٠7٢865 موتور  شماره  با  ایران7٢  ۴5٢ص٢6  انتظامی 
از  و  گردیده  مفقود  آبادی  علی  قزوینی  فاضل  بنام   NAAp٠٣ED٢Ej۴8٣۴۴5

نوشهردرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 المثنی برگ سبز پراید مدل 87 شماره شهربانی ٣55ج ٣1ایران 8٢ با شماره موتور 
٢6۴85٩1شماره شاسی  شاسی s1۴1٢٢875۴86٣٠ مفقود گردیدو از درجه اعتبار 

بابلساقط می باشد

آگهی مفقودی
شماره  به   1٣٩٣ مدل   ۴٠5 پژو  سواری  ماشین  سندکمپانی  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   1٢۴k٠۴٩٩٢۴٩ موتور  شماره  و  7٢-81٢ج٣1  شهربانی 
NAAM11CA٩ER٩۴۴86٠ به نام اکبر احمد پور ترکی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

آگهی انحالل
ثبت  به شماره  ملی 1٠61٠1-51٩7  به شناسه  محدود  مسئولیت  انحالل شرکت 
مکانیزه  شماره  طبق  کارکرد  عدم  دلیل  به   1٣88/1٠/٢1 تاریخ  در  که   7٢75
1٣٩6٩٩5٠٣٠758٠1 به تاریخ ٩6/٩/٢1 منحل و طبق این آگهی اعالم می گردد.
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریسنندج

آگهی اخطار اجرائیه 
با سالم مشخصات محکوم له : آقای میثم برخوری مهنی و مشخصات محکوم علیه : خانم 
سمیه اسکندری دامنه مجهول المکان به : به موجب دادنامه شماره ٩6٠٩٩7٣۴68٢٠٠٩٣٠ 
مورخه ٩6/8/٢٠ شورای حل اختالف شماره ٢٢ کرمان محکوم علیه خانم سمیه اسکندری 
دامنه به پرداخت مبلغ ۴15٠٠٠٠٠ریال بابت اصل  چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم له پرونده 

مالف2245-دبیرشورایحلاختالف22کرمانگردیده است./.

آگهی موضوع ماده 3 قانون
وماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره1٣٩66٠٣٣1٠1٢٠٠6۴7٩مورخه ٩6/1٣/1٠ جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر الماسی 
باب  از شیروان در شش دانگ یک  فرزندسلیمان به شماره شناسنامه۴٢7 صادره 
از  اصلی   ٣67 از  ۴٣٩۴فرعی  پالک  از  مترمربع   118/۴٠ مساحت  به  ساختمان 
مالکیت محمد مهدی جمالی وعباسقلی جمشیدیان از صفحات ٢٩و ٢6دفتر 6٣٩ 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 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 اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از رسیدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:۴٩٠
افخمیرئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانساوجبالغ

نوبت اول:٩6/1٠/٢6     نوبت دوم :٩6/11/11

مفقودی
ایران 8٢با  پژوپارس شماره شهربانی 8٣٩ ج 6۴  المثنی سند کمپانی وبرگ سبز 
شماره موتور 1٢۴87188 با شماره شاسی1٩۴٠۴6۴۴مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
بابل

جزییات پرداخت وام 15 میلیونی ازدواج ؛

 پرداخت وام  ازدواج در سال آینده
 به روز می شود

طرح نظام انتخاباتی آماده ورود به صحن؛ 

 منتظر الیحه نظام جامع انتخابات
 دولت نمی مانیم 

معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش 
و جوانان ضمن تشــریح جزئیــات پرداخت وام 
15میلیونی ازدواج از سال آینده، از پرداخت وام 
به بیش از یک میلیون زوج جوان در ســال ٩6 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، محمد مهدی 
تندگویان در پاســخ به اینکــه اعتبار مورد نیاز 
برای پرداخت وام ازدواج 15 میلیونی در بودجه 
٩7 تخصیص داده شــده است؟ گفت: پیشنهاد 
افزایــش وام ازدواج از 1٠ به 15 میلیون تومان 
برای اولین بار توســط مجلس شورای اسالمی 
مطرح شد و ســپس با دستور رئیس جمهور و 
بعد از بررسی های شــورای پول و اعتبار بانک 
مرکــزی به تصویب رســید، بنابرایــن به نظر 
می رســد همزمان با این تصمیم محل پرداخت 
آن نیز توســط دســتگاه های مسئول مشخص 
شــده است و بانک ها با اســتفاده از این بودجه 
وام را پرداخت خواهند کرد.وی با تاکید بر اینکه 
در ســال ٩6 به حدود یک میلیــون جوان وام 
ازدواج پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر 
وام ازدواج در کمتریــن زمــان ممکن پرداخت 
می شــود و زوج های زیادی در صف انتظار قرار 
ندارند؛ بــه همین دلیل نمی توان رقم دقیقی را 
برای پیش بینی تعداد وام های سال آینده اعالم 
کرد. بنابراین بر اســاس تعداد ازدواج های سال 
آینــده، وام ازدواج نیز به روز و با کمترین زمان 
پرداخت خواهد شــد. تندگویان حداکثر زمان 
انتظار زوج هایی که بــرای دریافت وام ثبت نام 
کرده اند را بین یک هفته تا 1٠ روز اعالم کرد و 
گفت: پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومانی در 

بودجه سال ٩7 پیش بینی شده و به زوج هایی 
که ســال آینده درخواســت وام ازدواج بدهند 
پرداخت خواهد شــد. همچنیــن درصورتیکه 
افرادی در صف انتظار دریافت وام باشند و زمان 
دریافت وام شــان با پرداخــت رقم 15 میلیونی 
وام همراه باشد، بر اســاس دستور العمل بانک 
مرکزی، برایشــان تصمیم گیری می شود.معاون 
ســاماندهی امور جوانان در ادامه تصریح کرد: 
زمانی که وام از ٣ میلیون به 1٠ میلیون تومان 
افزایش یافت تعدادی از زوج های جوان در صف 
انتظار دریافت این وام بودند، اما بر اساس دستور 
العمــل بانک مرکــزی به این جوانــان وام 1٠ 
میلیون تومانی پرداخت شــد. وی با بیان اینکه 
بانک ها در سال گذشــته بهترین نوع همکاری 
را در پرداخت وام داشــتند، توضیــح داد: این 
بانکها طرف قرار داد با بانک مرکزی هستند و بر 
اساس اعتبارات و مشارکت سرمایه داخلی شان 
این مبالغ را پرداخت می کنند. تندگویان اظهار 
کرد: بر همین اســاس بانک مرکزی امســال از 
11 بانکی که برای پرداخت وام ازدواج در طرح 

ضربتی همکاری کرده بودند، تقدیر کرد. 

ضرب االجل یکماهه رییس کمیسیون شوراها 
بــرای ارســال الیحه نظــام جامــع انتخابات 
بــه مجلــس به پایــان رســید و حــاال نوبت 
بهارستان نشینان است که از طرح آماده خود در 
هفته های آینده رونمایی کنند.به گزارش زمان 
به نقل ازخبرآنالین، محمدجواد کولیوند رییس 
کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی، که 
چندی پیش به دولــت اعالم کرده بود که تنها 
یک ماه برای ارائــه الیحه نظام جامع انتخابات 
فرصــت دارد و در غیــر اینصورت خود مجلس 
دست بکار تهیه طرحی به همین منظور می شود، 
در گفتگو با خبرآنالین گفت: کمیسیون شوراها 
گروههایی را برای تدوین این طرح تشکیل داده 
اســت. در این کمیســیون گروهی را مامور به 
اصالح قانون شــوراها کردیم که کارهای آن در 
حال انجام اســت و کارگروه های دیگری را که 
خودم مسئولیت آن را برعهده دارم برای قانون 
اصــالح انتخابات مجلس و ریاســت جمهوری 
تشکیل دادیم که با نگاه به سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری مواد طرح را تدوین کردیم. 
کولیوند در خصوص فرصت یک ماهه ای هم که 

بــه دولت داده بود تا این الیحه را برای تصویب 
بــه مجلس ارائــه کند گفت: مــا دیگر منتظر 
الیحه نمی مانیم. چون از ســوی دولت قبال به 
ما اعالم کــرده بودند که الیحــه را به مجلس 
خواهیم فرستاد اما تا االن هم نفرستادند.رییس 
کمیسیون شوراها در خصوص علت تاخیر دولت 
در ارائه این الیحه نیز گفت: مواد این الیحه در 
کارگــروه زیربنایی دولت در حال بحث اســت. 
آنها به ما می گویند که هنوز این رســیدگی ها 
نهایی نشده است ولی ما هم دیگر فرصت زیادی 
نداریــم و چون در ســال ٩8 انتخابات مجلس 
یازدهم در پیش است، باید تا سال ٩7 این کار را 
به پایان برسانیم.او تاکید دارد که در حال حاضر 
طرح نظام جامع انتخابات بصورت صد در صد در 
کمیسیون شوراها نهایی شده است و فقط الزم 
است که در صحن کمیسیون آن را مطرح کرده 
و پس از آن، به صحن علنی مجلس بفرســتیم.

کولیوند این را هم گفت که اگر الیحه دولت به 
زودی بــه مجلس بیاید می توان آن را جایگزین 
طرح کــرد و در غیر اینصورت چنین اقدامی را 
نخواهیم کرد.کولیوند در خصوص جزییاتی که 
در مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته است، 
عنوان کرد: در این طرح در خصوص مســائلی 
مانند تبلیغات، یکسان شدن هیات های اجرایی 
برای برگزاری انتخابات مختلف و هزینه کردهای 
کاندیداها که از تاکیدات مقام معظم رهبری هم 
اســت پیش بینی هایی صورت گرفته است.وی 
افزود: موضوعات مربوط به تایید صالحیت ها نیز 
از موارد خاصی است که در قانون جدید اصالح 

خواهد شد.
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هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
اول موضوع  برابررأی شماره 1٣٩56٠٣٣1٠1٠٠٠٩٣5٩ مورخ 1٣٩5/1٢/٩ هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس 
ذوجناحین فرزند احمد  به شماره شناسنامه ٣55  کد ملی ٢٢٩7٣51۴٩6 صادره 
از شیراز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 17٢/78 مترمربع پالک ٢٩15 
فرعی از16٣ اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک 
رسمی آقای صفدر رضائی پسندیده و بیرامعلی حمیدی محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
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 
به  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٩78٢
تاریخ انتشار نوبت اول:٩6/1٠/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:٩6/1٠/٢6

کفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس-محمدسلیمانی

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  محمود  فرزند  کالئی  آهنگر  جبار  پور  اسداله  آقای 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و   ٩6/٣86٠
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم محمود پورجبار آهنگر کالئی فرزند اسداله به 
شماره شناسنامه ۴  صادره از بهشهر در تاریخ ٩6/٩/18 اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- صغری صفری  فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه ٣٩ صادره از نیشابور متولد 

1٣٣۴ همسر متوفی
٢- اسداله پور جبار آهنگر کالئی  فرزند محمود به شماره شناسنامه11٣7 صادره از 

بهشهر متولد 1٣56 فرزند متوفی
از  به شماره شناسنامه1۴5 صادره  پوران پورجبار آهنگر کالئی  فرزند محمود   -٣

بهشهر متولد 1٣۴٩ فرزند متوفی
 ۴-  لیال پور جبار آهنگر کالئی  فرزند محمود به شماره شناسنامه156 صادره از 

بهشهر متولد 1٣51 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مالف:96/20/6274قاضیشعبههشتمشورایحلاختالفبهشهر

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1٣٩66٠٣٣1٠1٠٠٠5515  برابررأی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتی 
زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
موسی زاده فرزند نصرت به شماره شناسنامه ۴ کد ملی 6٠٢٩87٢151 صادره 
از مهربان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1٠٠ مترمربع پالک 1٢88 
فرعی از16٣ اصلی واقع در کرج- فردیس- خیابان سوم غربی - خ امام حسن- خ 
محرز  گودرزی  حسن  علی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   8٠ پالک  سعدی- 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود.  می  آگهی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
از  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اعتراض طبق مقررات، سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٢٠5٣
تاریخ انتشار نوبت اول:1٣٩6/1٠/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:1٣٩6/1٠/٢6

کفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس-محمدسلیمانی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابررأی شماره 1٣٩66٠٣٣1٠1٠٠٠6۴۴6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه سلطان زاده فرزند 
نوراله به شماره شناسنامه 17  کد ملی 1٣81۴٠٣57٣ صادره از تبریز در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 1٠٣/۴٠ متر مربع پالک 118٢ فرعی ا ز 16٣ اصلی 
واقع در کرج - فردیس- کانال غربی- خ سرحدی- کوچه بوعلی غربی- پالک 81 
اطالع  منظور  به  لذا  است،  گردیده  محرز  متقاضی  خود  رسمی  مالک  از  خریداری 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٢٢1٢
تاریخ انتشار نوبت اول:٩6/1٠/٢6 تاریخ انتشار نوبت دوم:٩6/11/1٠

کفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس-محمدسلیمانی

آگهی
مدیریت محترم روابط عمومی دادگستری کرمان 

خواهان فربد عراقی پور به طرفیت خوانده / خواندگان محمد هادی خاندان 
به خواسته : مطالبه وجه / تامین خواسته 

به شماره کالسه پرونده ٩6٠۴٢7 ثبت و وقت رسیدگی ٩6/1٢/٢ ساعت 18تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن و موافقت شورا به استناد ماده 7٣ قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب سال 1٣7٩ مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود خوانده / خواندگان مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت 
رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مققر 
فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حضور یابد بدهی است در صورت عدم حضور شورای 

حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
شورایحلاختالفشماره26کرمان

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابررأی شماره1٣٩66٠٣٣1٠1٠٠٠6٠55 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آزیتا عرفانی عزتی فرزند 
از تهران در  فریدون  به شماره شناسنامه 16٩8  کد ملی ٠٠۴٩5٣۴٠۴1 صادره 
ششدانگ یک ساختمان به مساحت 1٩٣/5٠ مترمربع پالک 1566۴ فرعی از16٣ 
اصلی واقع در فردیس-گلستان ٣8 - بن بست اول - پالک ٣7  خریداری از مالک 
رسمی آقای مقصود طاهری آراء  محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف ٢٠۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1٣٩6/1٠/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:1٣٩6/1٠/٢6

کفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس-محمدسلیمانی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای علیرضا اله آبادی فرزند 

خواهان خانم تابنده رستمی پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا اله آبادی 
به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  زوجه مطرح که  به در خواست  به خواسته طالق 
پرونده کالسه ٩6٠٩٩8٣۴115٠٠568شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان کرمان ) 
15 خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ روز چهارشنبه 1٣٩6/1٢/٢٣ساعت ٩ 
تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 7٣ قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست  خواهان مراتب یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،  در دادگاه حاضر 
گردد. ضمن ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ داور واجدالشرایط خود به این دادگاه نیز 

معرفی نماید.
مالف2240-منشیدادگاهحقوقیشعبه4شمارهدادگاهخانوادهشهرستانکرمان)15
خانوادهسابق(–کرباسی

دادنامه 
1- آقای اصغر آبستان رزند محمد علی به نشانی بردسیر خ طالقانی ک شهید نیکورز

٢- آقای محمد ساالری بردسیری فرزند یاراهلل به نشانی بردسیر – خ آزادگان شکوفه 
1٢ فرعی 5 منزل محمد ساالری 

متهمین : 1- آقای مجید خدادادی کریموند فرزند علی یار ٢- آقای اکبر عیدی وندی 
فرزند زلفعلی همگی به نشانی 

اتهام : کاله برداری 
بتاریخ ٩/٢5/ ٩6 در وقت مقرر شعبه 1٠1 دادگاه کیفری ٢ بردسیر بتصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم 
از درگاه خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور  با استعانت  رسیدگی را اعالم و 

رای مینماید.
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقایان 1- اکبر عیدی وندی فرزند زلفعلی و ٢- مجید خدادادی 
کریموند فرزند علی یار که با توجه به متواری بودن اطالعات بیشتری از آنها موجود 
نمیباشد دائر بر کاله برداری موضوع شکایت آقایان محمد ساالری بردسیری و اضغر 
آبستان با این توضیح که متهمان با یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی ۴٣ ایران 
٢۴5 م ٢٣ به شکایت مراجعه و اقدام به خریداری نمودن مقدار دویست و سه کیلوگرم 
گردو به ارزش سه میلیون و پانصد هزار تومان می نمایند و در قبال آن دو فقره چک 
به شماره های 7٠75٣۴و 7٠75٣٣عهده بانک صادرات به عهده بانک صادرات به 
شکایت واگذار می نماید که پس از مراجعه به بانک مشخص گردید که چکها سرقتی 
بوده و امضاء ذیل چک ها با امضاء صاحب حساب تطبیق نمی نماید لذا دادگاه با توجه 
به مراتب پیش گفته و با توجه به استعالم های به عمل آمده از شرکت مخابرات و 
همچنین پلیس راهور و با توجه به اعطاء نیابت و اینکه مرجع معطی نیابت بیان داشته 
است که متهمان به علت ارتکاب کاله برداری متواری می باشد و اینکه متهمان در هیچ 
یک از مراحل رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده اند لذا بزه معنونه را 
را متوجه نامبردگان دانسته و مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختالس و کالهبرداری عالوه بر محکومیت متهمان به پرداخت مبلغ سه میلیون 
و پانصد هزار تومان به عنوان رد مال در حق شکایت به پرداخت معادل این مبلغ به 
عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران و تحمل یک سال حبس 
محکوم مینماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و پس از آن طرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 

استان کرمان میباشد./.
مالف138رئیسشعبه101دادگاهکیفری2بردسیر–عارفطالقانینژاد

متن آگهی 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه ٩61٠٠٩661٠6٠175۴ و شماره دادنامه 
به  تضامنی  بصورت  محکومند  علیهم  محکوم   88٠٩٩7661٠6٠٠٠77 مربوطه 
پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد و پنجاه ودو هزار و هشتصد و هفتاد و 
یک ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ نهصد و نه هزار و پنجاه و هشت ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و یکصد و هفتاد 
و دو ریال بعنوان حق الوکاله و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه 1٣88/٩/18 لغایت زمان اجرای حکم به میزان روزانه شانزده هزار و سیصد و 
پانزده ریال به صورت روزانه که در هنگام اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه 
و هزینه دادرسی مربوطه اخذ می گردد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت . 
مدیردفترشعبهششمدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–فریباشکری.

  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
فرزند  بهزادی  حمید  آقای  دادیاری  ٩5٠٩٩8٣۴٣6۴٠٠٣٠۴این  کالسه  پرونده 
چراغعلی به اتهام سرقت مقرون به آزار تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به 
مجهول المکان بودن متهم در اجرای مقررات ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1٣٩٢ به نامبرده ابالغ میگردد تا در موعد مقرر ) یک ماه پس از انتشار( جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردید بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .
مالف139مرضیهستارزاده–دادیارشعبهسومدادسرایعمومیوانقالبشهرستانبردسیر

آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مصطفی ابری فام فرزند عبداله 
بابا  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مصطفی  خواهان آقای علی ساکی فرزند 
ابری فام فرزند عبداله  به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ٩6٠٩٩8661٠7٠٠656   شعبه هفتم دادگاه عمومی 
)حقوقی ( دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1٣٩6/1٢/٠٢ 
آیین  قانون   7٣ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین  ساعت٠٠:11 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم  و درخواست خواهان  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه  حاضر گردد.
منشیشعبههفتمدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–رضانقیزاده.

آگهی حصر وراثت 
آقای یحیی سوادکوهی فرزند علی به شماره درخواستی که شماره۴/۴6٢/٩6 این 
اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور   است  گردیده  ثبت  شعبه 
داشته که مرحوم معظمه مسلمی محلی  فرزند باقر به شماره شناسنامه 11 صادره 
از جویبار در تاریخ 7/1٩/اقامتگاه  دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده ورثه  

حین الفوت وی عبارتند از 
1-علی سوادکوهی فرزند عباس به شماره ملی 58٢٩6871٢7همسر متوفی 

٢-فتاح  سوادکوهی فرزند علی شماره ملی58٢٩٣٠٣۴6٩ فرزند متوفی 
٣-ذکریا سوادکوهی فرزند علی شماره ملی 58٢٩٣٠٣۴77فرزند متوفی 
۴-جعفر سوادکوهی فرزند علی شماره ملی 58٢٩68٠5۴8فرزند متوفی 

5-محسن سوادکوهی فرزند علی با شماره ملی 58٢٩٩٢٩٠58فرزند متوفی 
6-مجتبی سوادکوهی فرزند علی با شماره ملی 58٢٩٩٢٩۴81فرزند متوفی 
7-آسیه سوادکوهی فرزند علی به شماره ملی 58٢٩16575٩فرزند متوفی 

8-رقیه سوادکوهی فرزند علی شماره ملی58٢٩۴٠٩71٢ فرزند متوفی 
٩-ربابه سوادکوهی فرزند علی با شماره ملی 58٢٩8۴۴۴1٩فرزند متوفی 

1٠-هاجر سوادکوهی فرزند علی با شماره ملی 58٢٩8٠٢5٩7فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضیشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانجویبار

رایهیئت/نوبتدوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده ٣ قانون و ماده 1٣آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1٣٩66٠٣٠1٠6٠٠٠٣6٢1 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
از  فرزند محمد بشماره شناسنامه 17٣٢8 صادره  / خانم طاهره صادقین  متقاضی 
خوانسار در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 1٢٠ متر مربع پالک 18۴فرعی از 
1٢اصلی واقع در ..... قریه خیر آباد  ورامین ...... خریداری از مالک رسمی /خانم ....

زهرا حسن زاده ... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  اعتراض،دادخواست خود  تسلیم 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1٣٩6/1٠/1٢ تاریخ انتشار نوبت دوم:1٣٩6/1٠/٢6

م.الف708ثمحمدرحیمپورراینیرءیسثبتاسنادوامالکورامین

شرکت برق منطقه ای خوزستان 
غرفه برتر در نمایشگاه وزارت نیرو

توانیر  عامل شرکت  مدیر  فر-اهواز:  وحیدی 
با اهدای لوح تقدیری از مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان به خاطر حضور موفقیت 
و  پژوهش  جشنواره  جانبی  نمایشگاه  در  آمیز 
فناوری وزارت نیرو و کسب غرفه برتر نمایشگاه 
اهدایی  تقدیر  لوح   تقدیر کرد. آرش کردی در 
نمایشگاه  آمیز  موفقیت  برگزاری  است:  آورده 
جانبی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 
حاصل همدلی، همفکری و کوشش تمامی دست 

اندرکاران این نمایشگاه بود.
بر  اینک که   : ادامه تصریح کرده است  وی در 
برتر  غرفه  عنوان  به  داوران  هیئت  رای  اساس 
نمایشگاه مذکور انتخاب شده اید، این لوح تقدیر 
برای  انجام شده  ابتکارات  و  ها  تالش  پاس  به 
حضور موثر و عرضه توانمدی های صورت گرفته 
در بخش تحقیقات، فن آوری و پژوهش به آن 

شرکت اهدا می گردد.

مستمری مددجویان کمیته امداد 
بوشهر ۳ برابر شد

امام  امداد  کمیته  مدیرکل  بوشهر:  احمدی- 
افزایش  به  اشاره  با  بوشهر  استان  خمینی)ره( 
نهاد گفت:  این  برای مستمری مددجویان  سه 
در ٩ ماه امسال 156.5 میلیارد ریال مستمری 
به مددجویان کمیته امداد استان بوشهر پرداخت 
شده است. احمد لطفی در نشست بررسی  اجرای 
طرح های توانمندسازی مددجویان کمیته امداد 
ایجاد  و  کار آفرینی  اینکه  بیان  بوشهربا  استان 
اشتغال پایدار  از اولویت های این نهاد است اظهار 
شغلی  فرصت های  ایجاد  و  آموزش  با  داشت: 
مناسب تالش می شود مددجویان تحت حمایت 
به استقالل و خودکفایی اقتصادی و معیشتی 
برسند تا بتوان نیازمندان دیگری را جایگزین آنها 
کرد. وی به وضعیت پرداخت مستمری مددجویان 
کمیته امداد استان بوشهر پرداخت و  بیان کرد: 
هدف از پرداخت مستمری رفع نیازهای معیشتی 

و ضروری مددجویان تحت حمایت است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه 
مشکالت  از  بخشی  ماهانه  مستمری  پرداخت 
کرد:  تصریح  می کند  برطرف  را  مددجویان 
در ٩ ماه امسال  156 میلیارد و 5٣٩ میلیون 
ریال مستمری در قالب کمک معیشت زندگی 
به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان 

بوشهر پرداخت شده است.

خبر

کسب رتبه اول حقوق شهروندی توسط اداره کل 
تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری

اجتماعی  تامین  کل  اداره  بختیاری:  و  چهارمحال  مصطفوی- 
استان چهارمحال و بختیاری توانست رتبه اول در حوزه صیانت از 
حقوق شهروندی و همچنین رتبه اول ستاد عفاف و حجاب را در بین 

دستگاههای اجرایی استان کسب کند.
مدیر کل تامین اجتماعی گفت: این اداره کل در راستای اجرای منویات 
مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس جمهور محترم  مبنی بر خدمات 
رسانی مطلوب به مردم و ترویج عفاف و حجاب در جامعه و نیز تحقق 
رعایت حقوق  و  اجتماعی  ،عدالت  فرهنگی  و سیاست های  اصول 
شهروندی؛  در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان چهارمحال 
و بختیاری  موفق به کسب رتبه اول  در دو حوزه صیانت از حقوق 

شهروندان و عفاف و حجاب شد. 
غالمرضا محمدی افزود: اداره کل تامین اجتماعی استان  در بین ۴8 
دستگاه  و  سازمان اجرایی در   استان چهارمحال و بختیاری، با کسب 
بیشترین امتیاز، در شاخص های مذکور رتبه نخست را از آن خود کرد.

وی اظهارکرد: در حوزه صیانت از حقوق شهروندی،  اداره کل تامین 
اجتماعی استان با ٩۴/1  امتیاز  و در حوزه عفاف و حجاب با ٩٢ امتیاز  
رتبه اول استان را کسب کرد. محمدی گفت: این موفقیت نشانگر آن 
است که اداره کل تامین اجتماعی استان حساسیت باالیی نسبت به 
پی گیری و نظارت بر برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و ترویج 

فرهنگ عفاف و حجاب داشته است. 

آغاز عملیات پاکسازی مناطق پنجگانه رشت

منکویی- رشت: به دنبال برگزاری نشست مشترک مدیران شهرداری 
با مهندس مقصودی معاون خدمات شهرداری رشت  و تصمیمات اتخاذ 
شده در این نشست، از 1٩دیماه امسال عملیات پاکسازی و رفت و 
روب محالت 55گانه ی رشت آغاز شد. این برنامه با حضور مدیر عامل 
سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت، مدیران شهری و با 
همکاری و مشارکت پاکبانان و کارگران فضای سبز و با بهره گیری 
از ادوات مختلف و ماشین آالت مورد نیاز به منظور پاکسازی و رفت  
روب معابرعمومی و  محالت شهر رشت، امحای شعارهای نوشته شده 
بر دیوارهای سطح شهر، پاکسازی حاشیه ی رودخانه ها ، پاکسازی 
زمینهای بایر انجام شد. شهروندان در منطقه ی یک  شهر از پل بوسار 
به سمت فخب، در منطقه ی دو خیابان جوان، در منطقه ی سه شهرک 
صبا، در منطقه ی چهار محله ی عینک و در منطقه پنج بلوار الکان 

شاهد حضور و فعالیت کارگران، پاکبانان برای پاکسازی شهری بود.
این کار با نظارت مستقیم مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت و 
با همکاری دو سازمان مدیریت پسماندها  و سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری رست انجام شد و در زیباسازی و پاکسازی محالت اجرای 
طرح بسیار مفید و موثر بوده است. قرار بر این شده است که عملیات 
پاکسازی و بهسازی فضای شهری تا زیر پوشش قرار دادن همه ی 
محالت شهر رشت تداوم یابد و گزارش این اقدامات هم به معاونت 
خدمات شهری شهرداری رشت ارائه گردد.   با توجه به تاکید مهندس 
مقصودی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال؛ عملیات رفت روب ، 
پاکسازی و بهسازی محالت مختلف شهر رشت به منظور استقبال از 

بهار می تواند سبب ایجاد فضایی شادابتر و بهتر در رشت گردد.

خبر

سلیمانی- گلستان: ششمین جلسه شورای 
حفاظت از منابع آب شهرستان گنبد کاووس با 
حضور اعضای شورا و فرماندار ویژه شهرستان 
گنبد کاووس در محل فرمانداری این شهرستان 
برگزار شد. در این جلسه فرماندار ویژه شهرستان 
ابتدا توجه به مقوله آب و مشارکت همه  در 
سازمان ها و ادارات عضو شورا در هم اندیشی 

و مدیریت آب را خواستار شد.
عبدالقدیرکریمی با بیان برگزاری جلسات شورای 
حفاظت منابع آب به طور پیوسته و پیگیری 
مصوبات آن اظهار کرد: تمام توان شهرستان می 
بایست باید برای مقابله با اثرات کاهش بارندگی 
پای کار باشد و نظارت جدی به منظور جلوگیری 
از حفاری های غیر مجاز به منظور حفظ حقوق 

صاحبان حق)صاحبان پروانه(انجام شود.
وی همچنین بر اهتمام جدی در بکارگیری از 

روش های نوین آبیاری مدرن به منظور صرفه 
جویی و افزایش راندمان آبیاری،پیگیری الگوی 
کشت سازگار با منطقه و شرایط آبی در کارگروه 
های استانی به منظور وحدت رویه در عملکرد 

ومساعدت در جهت رفع نیازمندی های آب 
شرب شهرها وروستاها وتسهیل در پروژه های 
اشتغال زایی تاکید کرد. مدیر امور منابع آب 
و  مینودشت  کاووس،  گنبد  های  شهرستان 

گالیکش در این جلسه ضمن تشریح وضعیت 
وضعیت  و  شهرستان  حوزه  در  آب  منابع 
موجودی آب سدها و مخازن وآبخوان ها گفت: 
کاهش میزان بارش ها در شهرستان به گونه 
ای بود که اگر بارش های آذر اتفاق نمی افتاد، 
حتی کشت اولیه کشاورزان با مشکل مواجه می 
شد ودر حال حاضر نیز می بایست تمهیدات 
الزم برای کشت اندیشیده شود. حسین قنبری 
رسانی  اطالع  مباحث  خصوص  در  ادامه  در 
ونصب کنتورهای هوشمند،کنترل کشت چاه 
ها وآماربرداری از چاه های بدون پروانه وغیر 
مجاز وصاحبان چاههای مجاز فاقد پروانه معتبر 
ودارای اضافه برداشت و هماهنگی به عمل آمده 
با شرکت ملی پخش ملی فرآورده های نفتی 
به کشاورزان  به موقع  جهت تحویل سوخت 

مطالبی ارائه نمودند.

مشارکت دستگاه های گنبد کاووس در مصرف بهینه آب

ایدهسازیکانونهایبازنشستگیاستانمرکزی لزوماستفادهعادالنهاززیرساختهایشهری
بهزیستی  مدیرکل  اراک:  داودی- 
بیشتر  مشارکت  خواستار  مرکزی  استان 
کانون های بازنشستگی برای ایده پردازی و 
تدوین برنامه های اجرایی در راستای اجرای 

مطلوب شهر دوستدار سالمند شد.
مشورتی  مجمع  در  رفیعی  بهروز 
هدف  با  که  سالمندان  و  بازنشستگان 
در  سالمند  دوستدار  شهر  طرح  اجرای 
بهزیستی تشکیل شد، اظهار کرد: هدف از 
تشکیل این جلسه شناسایی و به کارگیری 
توانمندی و ظرفیت کانون های بازنشستگان 
برنامه شهر دوستدار  اجرای محورهای  در 
سالمند، تشکیل سندیکا بازنشستگان برای 
مورد  و  مرتبط  آموزشی  دوره  در  شرکت 
نیاز سالمندان و انتقال مطالب آموزشی به 

سالمندان جامعه هدف است.

وی اجرای این طرح را در راستای استفاده 
از توان و تجربه سالمندان با نگاهی فراگیر 
در تمامی ابعاد اجتماع دانست و با اشاره به 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی بر لزوم تالش 
انجمن های  و  دستگاه ها  تمام  همه جانبه 
غیردولتی برای تغییر نگاه حمایتی و توجه 

بر توانمندی سالمندان تأکید کرد.
با اشاره  مدیرکل بهزیستی استان مرکزی 
سالمندان  جمعیت  میانگین  اینکه  به 
است،  باالتر  کشوری  میانگین  از  استان 
خواستار افزایش فعالیت خانه امید، آژانس 
سالم  زندگی  آموزش  و  منزل  در  مراقبت 
به سالمندان و مشارکت بیشتر کانون های 
تدوین  و  ایده پردازی  برای  بازنشستگی 
اجرای  راستای  در  اجرایی  برنامه های 

مطلوب شهر دوستدار سالمند شدند.

در  اصفهان  شهردار  بهادری-اصفهان: 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: 
زیرساخت ها در شهر به گونه ای آماده شود 
تا همه شهروندان به صورت عادالنه از آنچه 

تولید می شود، از آن بهره مند شوند.
دکتر نوروزی شهردار اصفهان با شعار »اصفهان 
در مسیر امید« نشان دادکه مدیری با درایت و 
با تجربه است و چنانچه برنامه هایش را بتواند 
جامه ی عمل بپوشاند در ایجاد امید و نشاط 
اجتماعی نقطه عطفی  بر بسیاری از مشکالت 

پنهان و آشکار شهر اصفهان خواهد بود.
نوروری بعد از جلسه هم اندیشی با مدیران 
رسانه، بیستمین جلسه خود را به نشست 
خبری با صاحبان قلم اختصاص داد. و طی این 
نشست از اقدامات صد روزه خو در خصوص 
چشم  شهری،   برنامه ریزی های  و  اهداف  

اندازها و مشکالت پیش رو سخنانی را ایراد 
نمود. وی در این نشست  به ساختن شهری با 
امید که واالترین هدف مدیریت شهری است، 
اشاره نمود و گفت: بنده به عنوان شهردار همه 
مردم شهر، سعی کرده ام برای آبادی و ساختن 
شهری پایدار با تمامی سالیق گفتگو کنم و 
بر این باورم که  هیچ توسعه ای، نباید آبادانی 
بسازد.  آینده  تخریب  قیمت  به  را  امروزش 
نوروزی با بیان اینکه محیط زیست، عدالت 
در حقوق شهروندی همه در توسعه پایدار 
تعریف می شود و توسعه فیزیکی بدون توسعه 
پایدار واقعیت ندارد، گفت: ما در توسعه پایدار 
قصد داریم فعالیت های عمرانی را به سمتی 
ببریم که افراد بیشتری از امکانات ایجاد شده 
بتوانیم  محوری  عدالت  با  و  کنند  استفاده 

محرومیت زدایی کنیم.

به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان کرج، منطقه گردشگری هفت چشمه آدران 

توسط گروه مردمی یوبان پاکسازی شد.
گفتنی است بخش آسارا به دلیل دارا بودن قابلیت ها و امکان 
گردشگری در تمام فصول میزبان مسافران و گردشگران می باشد 
و با توجه به وجود طبیعت زیبا در این بخش انتظار می رود مردم 

منطقه برای حفظ این زیبایی ها بیشتر تالش کنند.
توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی نسل امروز 

از آن به سادگی گذشت و اهمیت  توان  امری است که نمی 
فرهنگسازی در این مقوله وظیفه ای است که باید بطور جدی 

پیگیری گردد.
متاسفانه در چند سال اخیر در اثر بی توجهی برخی از افراد، شاهد 
پراکنش حجم زیادی از زباله در طبیعت این منطقه می باشیم که 
متاسفانه این آبشار زیبا و طبیعت بکر پیرامون آن، در حال نابودی 

و تبدیل شدن به محل تخلیه زباله می باشد.

پاکسازی منطقه گردشگری هفت چشمه آدران توسط گروه مردمی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت ا ول
 انجمن صنفی کارگری گچ کاران استان البرز

البرز  96/11/9 روز  اولین مجمع عمومی انجمن صنفی گچ کاران استان 
دوشنبه ساعت 14 در محل مجتمع آفتاب به نشانی کرج میدان آزادگان 
ابتدای خیابان مطهری جنب شعبه یک تامین اجتماعی برگزار می گردد 
از کلیه اعضا مربوطه دعوت بعمل می آید در جلسه مذکور شرکت نمایند. 

دستور جلسه :  1- گزارش بازرسی
2- گزارش مالی بیالن )بیالن 1 سال 96(

3- تصویب هزینه های اجالس 
4- تعیین بودجه 97/96 

5- انتخاب بازرس 
6- انتخاب هیئت مدیره 

7- اصالح ماده 2 اساسنامه )تغییر نام انجمن(
کاندیداتوری درهیئت مدیره  به  تمایل  که  اعضاء  کلیه  به ذکراست  الزم 
ویا بازرس انجمن را دارند تا تاریخ 96/10/28 درخواست کتبی خود رابه 

دفترانجمن ارائه نمایند.
هیئت مدیره انجمن گچ کاران استان البرز 

آگهی مزایده 
در  دارد  نظر  در  رامسر  شهرداری 
 26 شماره  مصوبه  ششم  بند  اجرای 
محترم  شورای   1396/9/22 مورخه 
جدید  های  مغازه  واگذاری  به  نسبت  رامسر  شهر  اسالمی 
احداث بازار ماهی فروشان برابر آیین نامه مالی شهرداریها و 
با شرایط ذیل اقدام نماید 1- واجدین شرایط می توانند جهت 
دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا  مورخه 
1396/11/16 به شهرداری رامسر مراجعه و یا باشماره تلفن 

55250811- 011تماس حاصل فرمایند 
2-متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی را به 
حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی 

به همان میزان ارائه نمایند 
انعقاد  به  حاضر  سوم  دوم  اول  برندگان  که  صورتی  3-در 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخه 1396/11/27 خواهد بود 

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر

دادنامه
پرونده کالسه ٩6٠٩٩88۴6٠٣٠٠٢٩7 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ٩6٠٩٩78۴6٠٣٠٠615
خواهان:آقای کریم امیری فرزند احمد به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان جوانرود-

روستای بانی عزیز نهراب
خواندگان:1-خانم طلیعه آورش به نشانی کرمانشاه-جوانرود خیابان فرهنگیان کوی 
دانش 6 منزل بهرام هاشمی جنب نانوایی حیدر ٢-آقای فاتح آورش٣-خانم ستاره 

آورش۴-خانم قمرناز آورش همگی به نشانی مجهول المکان
5-خانم فوزیه آورش به نشانی کرمانشاه-شهرک وحدت ایستگاه ٣٠ کوی نوید منزل 
قادر مسعودی تلفن ٠8٣٣77٩٢٣۴٢۴ ، 6-آقای برهان آورش به نشانی کرمانشاه-

شهرک فرهنگیان فاز 1 چهار راه امیرکبیر به طرف ناسیونال کوی شهید صحرایی 
بلوک 11 طبقه سوم همراه ٠٩188٣٢٩18٣

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه

دعوی آقای کریم امیری فرزند احمد به طرفیت وراث مرحومه فاطمه حبیبی به اسامی 
1-برهان آرش٢-فاتح آورش٣-فوزیه آورش۴-قمرناز آورش5-ستاره آورش6-طلیعه 
آورش به خواسته انتقال و تنظیم سند رسمی مقدار 16٠ من سهم آبی از ٢٩٣6 سهم 
آبی واقع در قریه بان گالن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام وصول هزینه 
دادرسی است.دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه نامه 
عادی فی مابین خواهان و خانم فاطمه حبیبی که موید رابطه حقوقی آنان است و با 
امعان نظر به جوابیه استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود به شماره 1٩15-

٩6/5/٢۴ و مدیر کشاورز شهرستان جوانرود بشماره ٩6/٢1/765٢1-٩6/5/٢٩ که 
طی آن مالک بودن و صاحب نسق بودن مورث خواندگان خانم فاطمه حبیبی اعالم 
نموده اند و با توجه به حضور خوانده آقای برهان آرش که در جلسه دادرسی بیع را 
تایید نموده و هیچ گونه ادعای جعل یا انکار و تردید بر آن ایراد ننموده است و عدم 
حضور مابقی خواندگان علی رغم ابالغ از طریق انتشار آگهی ،علی هذا با توجه به 
مراتب معنوی دعوی خواهان با کیفیت مطروحه وارد تشخیص مستندا به مواد 1٠ و 
٢1٩و ٢٢٠و٢٢1و٢٢٢ از قانون مدنی و مواد515 و 51٩ از قانون آیین دادرسی مدنی 
خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی 
مبذر 6٠ سهم آبی واقع در بان گالن به نام آقای کریم امیری و نیز پرداخت هزینه 
دادرسی بالسویه در حق خواهان محکوم می نماید.بدیهی است نقل و انتقال با رعایت 
ظوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و 
اقتصادی مصوب 1٣85 و آیین نامه مربوط خواهد بودو تفکیک وافراز به قطعات کمتر 
از نصاب تعیین شده در منطقه ممنوع و در این صورت انتقال بصورت مشاع انجام می 
شود. رای صادره نسبت به آقای برهان آرش حضوری ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی و نسبت به مابقی خواندگان غیابی ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم 

تجدیدنظر استان کرمانشاه است.
رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول حقوقی -مالح

رئیسشعبهاولدادگاهعمومی)حقوقی(شهرستانجوانرود-نادری

دادنامه
پرونده کالسه ٩6٠٩٩88۴6٠٣٠٠٢٩7 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ٩6٠٩٩78۴6٠٣٠٠615
خواهان:آقای کریم امیری فرزند احمد به نشانی استان کرمانشاه-شهرستان جوانرود-

روستای بانی عزیز نهراب
خواندگان:1-خانم طلیعه آورش به نشانی کرمانشاه-جوانرود خیابان فرهنگیان کوی 
دانش 6 منزل بهرام هاشمی جنب نانوایی حیدر ٢-آقای فاتح آورش٣-خانم ستاره 

آورش۴-خانم قمرناز آورش همگی به نشانی مجهول المکان
5-خانم فوزیه آورش به نشانی کرمانشاه-شهرک وحدت ایستگاه ٣٠ کوی نوید منزل 
قادر مسعودی تلفن ٠8٣٣77٩٢٣۴٢۴ ، 6-آقای برهان آورش به نشانی کرمانشاه-

شهرک فرهنگیان فاز 1 چهار راه امیرکبیر به طرف ناسیونال کوی شهید صحرایی 
بلوک 11 طبقه سوم همراه ٠٩188٣٢٩18٣

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه: دعوی آقای کریم امیری فرزند احمد به طرفیت وراث مرحومه فاطمه 
حبیبی به اسامی 1-برهان آرش٢-فاتح آورش٣-فوزیه آورش۴-قمرناز آورش5-ستاره 
آورش6-طلیعه آورش به خواسته انتقال و تنظیم سند رسمی مقدار 16٠ من سهم آبی 
از ٢٩٣6 سهم آبی واقع در قریه بان گالن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام 
وصول هزینه دادرسی است.دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق 
مبایعه نامه عادی فی مابین خواهان و خانم فاطمه حبیبی که موید رابطه حقوقی 
آنان است و با امعان نظر به جوابیه استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود به 
شماره 1٩15-٩6/5/٢۴ و مدیر کشاورز شهرستان جوانرود بشماره ٢1/765٢1/٩6-

٩6/5/٢٩ که طی آن مالک بودن و صاحب نسق بودن مورث خواندگان خانم فاطمه 
حبیبی اعالم نموده اند و با توجه به حضور خوانده آقای برهان آرش که در جلسه 
دادرسی بیع را تایید نموده و هیچ گونه ادعای جعل یا انکار و تردید بر آن ایراد ننموده 
است و عدم حضور مابقی خواندگان علی رغم ابالغ از طریق انتشار آگهی ،علی هذا با 
توجه به مراتب معنوی دعوی خواهان با کیفیت مطروحه وارد تشخیص مستندا به مواد 
1٠ و ٢1٩و ٢٢٠و٢٢1و٢٢٢ از قانون مدنی و مواد515 و 51٩ از قانون آیین دادرسی 
مدنی خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند 
رسمی مبذر 6٠ سهم آبی واقع در بان گالن به نام آقای کریم امیری و نیز پرداخت 
هزینه دادرسی بالسویه در حق خواهان محکوم می نماید.بدیهی است نقل و انتقال با 
رعایت ظوابط قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب 
فنی و اقتصادی مصوب 1٣85 و آیین نامه مربوط خواهد بودو تفکیک وافراز به قطعات 
کمتر از نصاب تعیین شده در منطقه ممنوع و در این صورت انتقال بصورت مشاع 
انجام می شود. رای صادره نسبت به آقای برهان آرش حضوری ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی و نسبت به مابقی خواندگان غیابی ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی  

در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه است.
رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول حقوقی -مالح

رئیسشعبهاولدادگاهعمومی)حقوقی(شهرستانجوانرود-نادری

آگهی مفقودی
–روغنی  سفید  رنگ  به  آی  ایکس  تی  جی  تیپ  پراید  سبزخودروسواری  برگ 
شاسی موتور٢8٠8188،شماره  پالک1۴-1٣8س78،شماره  شماره  1٣88به  مدل 

ملی  کد  بشناسنامه٢5٣و  مکان  جنت  محمد  نام  S1۴1٢٢88٢٠8٠56به 
1756٢71٢٠8،نام پدرصالح،محل صدوراهواز،کدپستی 61٣871586۴مفقود گردیده 

و از درجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره1٣٩66٠٣٣1٠1٠٠٠66٢5  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کامبیز فرجی قناد 
فرزند مقصود به شماره شناسنامه 7٣5  صادره از کرج در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
اعیانی یک باب ساختمان به مساحت ٢۴7 متر مربع پالک 5٢ فرعی از 16٢ اصلی 
واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای اسداله سبزه پرور محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٢٢1۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1٣٩6/1٠/٢6 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1٣٩6/11/1٠

کفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس-محمدسلیمانی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1٣٩66٠٣٣1٠1٠٠٠6٠5۴  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی مقدم فرزند           فضل 
اله به شماره شناسنامه ٣  کد ملی 615٩811851 صادره از ابهر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 1۴٢/٩6مترمربع پالک 186۴5 فرعی از 16٣ اصلی واقع در کرج 
- جاده مالرد - منظریه - گلستان 1٩ - کوچه اول - پ 156 خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف ٢٠۴5

تاریخ انتشار نوبت اول:1٣٩6/1٠/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:1٣٩6/1٠/٢6
کفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس-محمدسلیمانی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
قانون تعیین تکلیف  برابررأی شماره1٣٩66٠٣٣1٠1٠٠٠6٣۴6 هیات اول موضوع 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل نباز جمالی کلکو 
فرزند مست علی  به شماره شناسنامه 8٢  کد ملی ٠٣8٢٢٣٠٣88 صادره از قم 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1٣6/75 متر مربع پالک ٣٢٩8 فرعی 
ا ز 16٣ اصلی واقع در کرج - فردیس- خ قریشی- خ 1٢ متری شهید رجایی غربی 
)کارواش 77( - پالک 15 خریداری از مالک رسمی عجب نساء جمالی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی 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.م/الف ٢٢17
تاریخ انتشار نوبت اول:1٣٩6/1٠/٢6

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1٣٩6/11/1٠
کفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس-محمدسلیمانی

آگهی وقت رسیدگی 
به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  اکبر  صید  فرزند  علیشاهی  امیر  آقای  بدینوسیله 
محتویات پرونده کالسه 5٢٣/1٠۴/٩6/ک ٢ کیفری این دادگاه متهم است به توهین 
و فحاشی و اخالل در نظم عمومی موضوع شکایت سجاد غالم زاده علم نماینده حقوقی 
بیمارستان شهید مدنی خرم آباد که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی 
در تاریخ ٩6/11/16 ساعت ٠٩:٣٠ مراتب در اجرای ماده ٣۴۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه 
دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور 

نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴٠6 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیردفترشعبه104دادگاهکیفری2خرمآباد–سعیدسهرابیچگنی.

ابالغ
شکات مهدی خسرو جردی و محمود عباسی حسین آبادی و رمضانعلی فالح و علیرضا 
اشرفیان و حسین فالح و محمد رضا پویا خوانده/ متهم امیر علی افشاری  به اتهام 
شهرستان  چهاردانگه  بخش  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  غیر  مال  فروش 
اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1٠٢ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه ٩6٠856  ثبت گردیده. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7٣ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن ظرف مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات احضار و به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت 

مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م/الف 1٩٣٠ 
منشیدادگاهبخششعبه102دادگاهعمومیبخشچهاردانگه-بهرامسهرابیزاده

متن آگهی
محکوم له : شهناز منصف فرزند لطفعلی به نشانی لرستان خرم آباد خ انقالب کوچه 8 

متری شهید غالم زاده علم پ۴7 -۴٩ با وکالت سارا آزادی مقدم 
محکوم علیه:مصطفی والی زاده فرزند غالم علی مجهول المکان 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مصطفی والی زاده فرزند غالم علی که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ٩61٠۴٢6656٣٠٠٢٠1 
در پرونده کالسه ٩5٠٣1٠ به موجب دادنامه شماره ٩6٠٩٩76656٣٠٠٢8٣ مورخ 
1٣٩6/6/8 صادره از شعبه 1٣ محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 1٩میلیون و 
یکصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته و نیزپرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص 
چک ها از تاریخ صدور لغایت زمان وصول و در خصوص سفته ها از تاریخ واخواست 
لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و پرداخت 5/115/٠٠٠ ریال هزینه دادرسی و 8/٠٠٠/٠٠٠ ریال حق الوکاله 
وکیل که 6٠ درصد آن مربوط بدوی است و ٩6٠/٠٠٠ ریال هزینه واخواست سفته 
ها را در حق محکوم له می باشد ضمنا هزینه دادرسی به مبلغ 5/115/٠٠٠ ریال می 
باشد که اجرای احکام مکلف است آنرا زمان اجرای حکم از خواهان دریافت نماید 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد 
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 7٣ آ. د. م و ماده ٩ قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه13شورایحلاختالفمجتمعخانوادهشهرستانخرمآباد–شیریناکبری.

شهرداری رامسر

خاکسپاری شهدای گمنام در 110نقطه کشور

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح اعالم 
کرد: همزمان با ایام فاطمیه دوم پیکرهای طیبه تعدادی از شهدای 

گمنام در 11٠ نقطه کشور تشییع و خاکسپاری می شود.
به گزارش زمان به نقل ازکمیته جســتجوی مفقودین ســتادکل 
نیروهای مســلح، ســردار سرتیپ پاسدار ســید محمد باقرزاده با 
اشاره به تشــییع و تدفین پیکرهای مطهر شهدا گفت: این شهدا 
در مراکز مختلف شــهری، نظامی، دانشــگاهی، حوزه های علمیه، 
شــهری و باغ موزه دفاع مقدس خاکســپاری خواهند شد.فرمانده 
کمیته جست وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح در ادامه به 
این مطالب نیز اشــاره کرد که اطالعات تشییع شهدا در شهرهای 

مختلف متعاقباً اعالم خواهد شد.

واکنش وزارت بهداشت به تاخیر بیمه ها در 
پرداخت سهم 10درصدی بیمه شخص ثالث

 مدیر بودجه اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با تاکید بر 
ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز برای مصدومین ترافیکی از 
سال 8۴، گفت: متاسفانه بیمه های تجاری و پایه از زمان تصویب 
این قانون، از پرداخت هزینه های مصدومین ترافیکی به وزارت 
بهداشت سرباز زدند.به گزارش زمان از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی رضا رضایی افزود: از سال 8۴ در برنامه چهارم 
توسعه کشور قانونی تصویب شد که بر اساس آن بیمه ها موظف 
به پرداخت 1٠درصد از بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد به 

حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت شدند.
وی ادامه داد: براساس قانون، وزارت بهداشت باید منابع حاصل 
از بیمه شخص ثالث را جهت درمان مصدومین ترافیکی براساس 
تعرفه های دولتی هزینه کند اما با توجه به این که بیمه های 
تجاری به دالیل مختلف در واریز منابع تاخیر داشتند در برنامه 
پنجم توسعه بیمه ها موظف شدند که منابع را در فیش های 
جداگانه ای به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و این قانون 
تحت عنوان ماده ٣٠ قانون الحاق ٢ دائمی شد.رضایی با اشاره به 
عدم تمکین برخی از بیمه ها از این قانون و عدم پرداخت منابع 
به وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه مشکل دیگری که وجود دارد، 
بدهی زیاد بیمه های تجاری به وزارت بهداشت است که مجموع 
آنها بیش از هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر باوجود 
اینکه بیمه ها مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت نمی کنند، اما 
هیچ گونه خللی در ارائه خدمت از سوی وزارت بهداشت صورت 
نگرفته و بیمارستان ها بدون وقفه تعرفه دولتی خدمات ارائه می 
دهند که باعث انباشت مطالبات از بیمه ها شده است.مدیر بودجه 
و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر 
بیمارستان ها بر اساس تعرفه دولتی خدمت می دهند و از طرف 
دیگر ملزم شدند که موارد مصرفی توسط خود بیمارستان تامین 
شود.رضایی با تاکید بر این که بیمه های تجاری با وجود اینکه 
پول را نقدا از مردم برای بیمه شخص ثالث دریافت می کنند، 
افزود: متاسفانه با وجود این، بیمه ها نسبت به واریز این مبلغ به 

وزارت بهداشت با تاخیر اقدام می کنند.

خبر

وابستگی زیست انسان
 به محیط زیست

مهناز همتی
باتوجه به مشکل هر روزه 
نشدنی  جدا  نوعی  به  و 
بحث آلودگی هوا از زندگی 
با  همچنان  که  شهری، 
آمارهای شدت و ضعف در 
برخی از نقاط کشور اعالم 

می شود به خصوص در شهرهای بزرگ مثل 
تهران و اصفهان و مشهد، اهمیت حفظ و رشد 
فضای سبز، بیشتر احساس می شود. چرا که در 
زمینه کاهش تولید وسایل نقلیه و پرهیز از تردد 
بی مورد در شهر به نتیجه مطلوب نرسیدیم، 
می توانیم با ترویج فرهنگ سازی حفظ محیط 
زیست، از منازل خود شروع کنیم و با ساخت 
گلخانه و یا قراردادن گل های کوچک و زیبا در 
ترانس های منزل، هم در زیبایی شهر و هم در 

حفظ محیط زیست قدم موثری برداریم.
حتی  توانیم  می  مسئولیت  احساس  کمی  با 
کمک  زیست  محیط  به  کمتر،  زباله  تولید  با 
بیاموزیم  فرزندانمان  به  ابتدا  از همان  و  کنیم 
که با طبیعت مهربان باشند و چه ایرادی دارد 
می بینند،  طبیعت  در  زباله ای  که  صورتی  در 
خود را مسئول بدانند که آن را برداشته و در 
کیسه ی زباله قرار دهند.با اینکه همواره از حفظ 
محیط زیست و اهمیت به آن سخن گفته شده 
اما در عمل به گونه ای دیگر عمل کرده ایم. 
به طوری که با نگاهی به وضعیت فعلی محیط 
افزون  روز  نابودی  و  تخریب  شاهد  زیست 
جنگلها و مراتع، نابودی گونه های نادر گیاهی 
و جانوری، آلودگی آب، خاک و هوا، استفاده از 
سالحهای هسته ای و شیمیایی، ورود مواد نفتی 
و آالینده های دیگر بوده ایم. اندکی تأمل و تفکر 
وضعیت  مورد  در  روزه  همه  که  آمارهایی  در 
محیط زیست بیان می شود، کافی است تا انسان 
خود را بر لب پرتگاهی احساس کند که ساخته 
و پرداخته خود اوست.محیط زیست به تمامی 
محیطی اطالق می شود که نسل انسان به طور 
مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و 
زندگی و فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد 
پس چه بهتر که انسان با این همه وابستگی و 
نیاز به محیط زیست، در حفظ آن کوشا باشد و 
از آن بهره برداری اصولی و عادالنه داشته باشد؛ 
به طوری که هم نسل حاضر و هم نسلهای آینده 
بتوانند در پناه آن زندگی سالمی داشته باشند. 

خبر

و  شهری  امور  توسعه  عمران،  معاون 
روستایی وزیر کشور گفت: یکی از دغدغه 
و  نشینی  حاشیه  بحث  کشور  مهم  های 
فرهنگی،  تبعات  که  است  آن  گسترش 
به  و  دارد  نامطلوبی  اقتصادی  و  اجتماعی 
می بایست  عمرانی  معاونین  جهت  همین 

توجه جدی به این بخش داشته باشند.
آیین  در  که  افشانی  محمدعلی  سید 
عمرانی  معاونین  انتصاب  احکام  اهدای 
فارس،  اردبیل،  تهران،  های  استانداری 
زنجان و ایالم سخن می گفت، اظهار کرد: 
نتایج و عملکرد حوزه معاونت عمرانی در 
است  محسوس  و  لمس  قابل  استانداریها 
و  هماهنگی  دارم  اعتقاد  همین جهت  به 
توان باالی عملکردی دستگاههای اجرایی 
رابطه مستقیم با میزان توانمندی معاونین 
عمرانی در هماهنگی، هدایت و نظارت در 
دارد.معاون  عمرانی  های  پروژه  و  استان 
عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور ضمن اشاره به شرایط جوی کشور 
با توجه به وضعیت آب و هوایی و  گفت: 
کشور  سراسر  در  آسمانی  نزوالت  کاهش 
و  باشیم  مواجه می  با مشکل کمبود آب 
در  جدی  ریزی  برنامه  و  تالش  باید  لذا 

جهت جلوگیری از کم آبی در فصول آینده 
از  دارم  اکید  توصیه  افزود:  آید.وی  بعمل 
بعنوان مهمترین منبع آب  پساب شهری 
پایدار شهری و در چرخه مجدد قرار دادن 
سبز  فضای  همچون  مصارفی  جهت  آن 
شهری و یا آبیاری باغات و مصارف صنعتی 
آن  رفت  هدر  از  و  بیاندیشیم  تدبیری 
جلوگیری کنیم.رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور در ادامه افزود: نکته 
بایست معاونین  خیلی مهم دیگر که می 

عمرانی به آن اهتمام داشته باشند توجه 
و  شهری  پسماندهای  موضوع  به  جدی 
فعلی  فرایند  تداوم  زیرا  است  روستایی 
منجر به فجایع زیست محیطی خواهد شد 
که پیامدهای جبران ناپذیری برای آینده 
کشور دارد.وی همچنین با بیان اینکه یکی 
از کارهای مهمی که معاونین عمرانی در 
استانها می بایست مدنظر قرار دهند، توجه 
جدی به حاشیه نشینی در شهرها است، 
مهم  های  دغدغه  از  یکی  داشت:  اظهار 

گسترش  و  نشینی  حاشیه  بحث  کشور 
اجتماعی و  تبعات فرهنگی،  آن است که 
اقتصادی نامطلوبی دارد و به همین جهت 
معاونین عمرانی می بایست توجه جدی به 
کاهش  تا ضمن  باشند  داشته  بخش  این 
حاشیه نشینی در شهرها،  تدبیر کنند تا با 
شناسایی مشکالت و برنامه ریزی مناسب 
نقاط  دیگر  و  روستاها  شدن  خالی  از 
خاطرنشان  آید.افشانی،  بعمل  جلوگیری 
وزارت کشور،  اصلی  وظایف  از  یکی  کرد: 
که  است  ها  دهیاری  و  شهرداریها  حوزه 
باید به آن ویژه توجه شود.وی افزود: تسلط 
کامل به قوانین و مقررات شهرداری ها و 
تامین منابع پایدار و انجام اقدامات اساسی 
های  اولویت  از  باید  گذاری  سرمایه  برای 
کاری معاونان عمرانی استانداری ها باشد.

تا  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  افشانی 
معاونین عمرانی جدید با توجه به سوابق و 
تجارب خود بتوانند بعنوان یکی از بازوهای 
و  آبادانی  عمران،  بحث  در  دولت  اصلی 
صورت  به  شهروندان  به  رسانی  خدمات 
مثبت نقش آفرینی نمایند و رضایت دولت 
و عموم مردم را در پایان دوران مسئولیت 

خویش حاصل نمایند.

گسترش حاشیه نشینی از دغدغه های مهم کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این 
که علم و دانش و فناوری سرمایه الیزال و ارزشمندی 
مشکالت  رفع  و  پیشرفت  باعث  تواند  می  که  است 
دانش  و  علم  به طور حتم حوزه  کشور شود، گفت: 
کشورمان در عمل نیازمند حمایت های بیشتر است.

دکتر سیدحسن هاشمی در آئین تجلیل از برگزیدگان 
بیست و سومین جشنواره رازی در تاالر امام خمینی 
با  ابتدا  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیان این که بسیاری از مرگ ها در کشورمان قابل 
پیشگیری است، به حادثه اخیر غرق شدن نفتکش 
کشورمان و اژ دست دادن ٣٢ نفر از عرصه خدمت به 
میهن اسالمی اشاره کرد و گفت: این در حالی است 
که ما در کشور شاهد از بین رفتن بیش از این تعداد 
در جاده ها، نزاع ها و آلودگی هوا هستیم که اینها 
همه قابل پیشگیری است، البته اگر به دانشمندان و 

تجربیات عرصه بین الملل اعتماد کنیم.

پرورش  و  آموزش  وزارت  وفرهنگی  پرورشی  معاون 
نشاط  روحیه  ایجاد  هدف  با  فکر  اتاق  اندازی  راه  از 
کاظمی  داد.علیرضا  خبر  مدارس  در  شادابی  و 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
اقامه نماز، قرآن و عترت را  توسعه و ترویج فرهنگ 
با  اولویت های کاری خود برشمرد و اظهار داشت:  از 
هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی بیش از پیش در 
فضای مدرسه، اتاق فکرهایی را در حوزه ستادی راه 
چالش ها،  از  عبور  راه  داد:  ادامه  کرده ایم.وی  اندازی 
مدیریت  روی  بر  باید  و  است  نوین  راهکارهای  ارائه 
تربیتی و تغییر مدل های آن متمرکز شویم.کاظمی، 
روح حاکم بر سند تحول بنیادین را تربیتی دانست و 
تصریح کرد: قرآن و نماز، هر دو محور تربیت هستند 
و بر اساس آموزه های اسالمی و قرآنی، معتقدیم نماز 
بازدارنده از بدی هاست، بنابراین برای برگزاری فریضه 
نماز و همچنین امر به معروف و نهی از منکر باید سعی 

و تالش کنیم.

علم و دانش کشور در عمل نیازمند 
حمایت است

راه اندازی اتاق فکر با هدف ایجاد 
روحیه نشاط و شادابی در مدارس

از  تهران  شهرداری  اجتماعی  خدمات  سازمان  مدیرعامل 
برگزاری دوره های ورزشی و آموزشی کالسیک ویژه کودکان 
کار خبر داد.رضا قدیمی درباره برگزاری دوره های ورزشی و 
موسسه  و  ورزش  سازمان  همکاری  با  کالسیک  آموزشی 
هنرهای رزمی سبک نیرو گفت: برای تقویت روحیه نشاط 
کودکان کار و ایجاد بستری مناسب برای فرار از موقعیت های 
تنش زا و سختی های کار، اقدام به برگزاری کالس های ورزشی 
شد.وی، هدف از برگزاری این دوره های ورزشی و آموزشی 
را افزایش رشد روحی و معنوی و همچنین کشف و توسعه 
توانایی های شخصی کودکان کار و خیابان تحت پوشش 
مراکز پرتو عنوان کرد.مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران گفت: در طرح ساماندهی کودکان در معرض 
آسیب و آسیب دیده اجتماعی شهر تهران )مراکز پرتو( در 
راستای سیاست های مدیریت شهری مبنی بر پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در محالت آسیب  پذیر و ارائه خدمات 
ویژه به کودکان کار و خیابان، با همکاری NGOهای مختلف، 
به کودکان بازمانده از تحصیل خدمات تحصیلی ارائه می شود.

برگزاری دوره های آموزشی 
کالسیک ویژه کودکان کار

Mahnazhemmati66 ا @yahoo.com
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ابالغ اتهام 
سرکارخانمدکترفاطمهسیفی–فرزندابوالقاسم–شاغل
دربیمارستانشهیدباهنر–استانالبرز-شهرستانکرج

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیبت غیر موجه در دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی 
به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ 
نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه 
کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در 
کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری – 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – دفتر هیات 

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت 
قانون  نامه  آئین  ماده 18  بر طبق  مربوطه  و مدارک  دفاعیه  تسلیم 
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  96/327/د 

م/الف
رییس هیات

 ابالغ اتهام 
جنابآقایدکتربردیانعمتی–فرزندعلیاصغر–شاغل

دربیمارستانشهیدرجائی–شهرستانکرج
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیبت غیر موجه در دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی 
به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ 
نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه 
کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در 
کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری – 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – دفتر هیات 

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت 
قانون  نامه  آئین  ماده 18  بر طبق  مربوطه  و مدارک  دفاعیه  تسلیم 
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  96/328/د 

م/الف
رییس هیات

ابالغ اتهام 
سرکارخانمدکتراشرفمقرری-فرزندحسینقلیشاغلدر

بیمارستانثاراله–شهرستانکرج
نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غیبت غیر موجه در دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی 
به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ 
نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه 
کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در 
کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک اداری – 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – دفتر هیات 

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت 
قانون  نامه  آئین  ماده 18  بر طبق  مربوطه  و مدارک  دفاعیه  تسلیم 
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  96/329/د 

م/الف
رییس هیات

آگهی ابالغ
اوراقمالیاتیادارهکلامورمالیاتیاستانایالم

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال 
80 بدین وسیله دعوتنامه جلسه کمیسون هیئت بدوی حل اختالف مالیاتی مؤدیان 
مشروحه ذیل ابالغ می گردد. جلسه در تاریخ های ذکر شده راس ساعت 14 در محل 
هیئت حل اختالف مالیاتی به آدرس: ایالم – انتهای خیابان استقالل، باالتر از سازمان 
برنامه و بودجه استان برگزار می شود، مقتضی است مؤدی یا نماینده وی در جلسه 
حضور یافته و دفاعیات خود را به صورت مکتوب و مستند به هیئت مذکور اعالم نماید.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

نام و نام خانوادگی

عبداالمیر خلیلوند

ابوذر خدایاری

جعفر حمیدی

کریم کریم بیگی

حسن مظفری

نادر حیدرزاده

حسین امیدی

دولت اشتاب

سال عملکرد

89-90-91

87-88
92-93-94
89-90-91

93

88-89-90

90

88-89

88-89

شغل

مشاور امالک

کارت بازرگانی

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

بازرگان

تاریخ برگزاری جلسه

شنبه 1396/11/7

شنبه 1396/11/7

دوشنبه 1396/11/9

دوشنبه 1396/11/9

دوشنبه 1396/11/9

دوشنبه 1396/11/9

سه شنبه 1396/11/10

سه شنبه 1396/11/10

دادنامه
پرونده کالسه ٩6٠٩٩88۴6٠٣٠٠٢٩7 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ٩6٠٩٩78۴6٠٣٠1165
خواهان:آقای کریم امیری فرزند احمد به نشانی استان کرمانشاه –شهرستان جوانرود-

شهر جوانرود-بخش مرکزی روستای بانی عزیز نهراب 
فاتح آورش٢-خانم قمرناز آورش٣-خانم ستاره آورش همگی به  خواندگان:1-آقای 

نشانی مجهول المکان
۴-آقای برهان آورش به نشانی کرمانشاه – شهرک فرهنگیان فاز 1 چهار راه امیرکبیر 
به طرف ناسیونال کوی شهید صحرایی بلوک 11 طبقه سوم همراه ٠٩188٣٢٩18٣

5-خانم فوزیه آورش به نشانی کرمانشاه-شهرک وحدت ایستگاه ٣ کوی نوید پالک 
٩---1٠ منزل قادر مسعودی تلفن ٠8٣٣77٩٢٣۴٢۴

6-خانم طلیعه آورش به نشانی کرمانشاه-جوانرود خیابان فرهنگیان کوی دانش 6 
منزل بهرام هاشمی جنب نانوایی حیدر

خواسته:رای اصالحی
رای اصالحی

در خصوص استدعای وارده به شماره 1٣٢5-٩6/٩/۴ آقای کریم امیری از دادنامه 
شماره ٩6٠٠615-٩6/5/٣1 این دادگاه متضمن اصالح رای با عنایت به محتویات 
پرونده و ورود دادخواست خواهان در اجرای مقررات ماده ٣٠٩ قانون آیین دادرسی 
مدنی دادنامه صادره را که داللت بر محکویت وراث مرحوم فاطمه حبیبی به انتقال 
رسمی مبذر 6٠ سهم آبی واقع در قریه بان گالن داشته به مبذر 16٠ من زمین آبی 
با حفظ سایر ارکان دادنامه اصالح می کند . رای تصحیحی نسبت به آقای برهان آرش 
حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ نشر آگهی قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
اصالحی  رای  رونوشت  بدون  اصلی  رای  رونوشت  تسلیم  گردید  اعالم  ایضا  و  بوده 

ممنوع است.
رونوشت برابر با اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(جوانرود-مالح
رئیسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیشهرستانجوانرود-حسیننادری

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم بتول زنده زبان دارای شناسنامه شماره 5۴1بشرح دادخواست به کالسه٩6166٣ 
از این شورا   درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد زنده زبان بشناسنامه ٢٣1در تاریخ7/8/٩6اقامتگاه دلئمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به:1-کیومرث زنده زبان فرزند احمد ش 

ش ٣٣٠۴8نسبت با متوفی فرزند
٢-سیاوش زنده زبان فرزند احمد ش ش ٢٠7نسبت با متوفی فرزند

٣-بتول زنده زبان فرزند نجف ش ش 5۴1نسبت با متوفی همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد  شماره ٩8٣۴/م الف/1٢
شعبهدومحصروراثتشورایحلاختالفکرمانشاه

دادنامه
پرونده کالسه ٩6٠٩٩88۴6٠٣٠٠٢٩7 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود تصمیم نهایی شماره ٩6٠٩٩78۴6٠٣٠1165
خواهان:آقای کریم امیری فرزند احمد به نشانی استان کرمانشاه–شهرستان جوانرود-

شهر جوانرود-بخش مرکزیروستای بانی عزیز نهراب 
فاتح آورش٢-خانم قمرناز آورش٣-خانم ستاره آورش همگی به  خواندگان:1-آقای 

نشانی مجهول المکان
۴-آقای برهان آورش به نشانی کرمانشاه – شهرک فرهنگیان فاز 1 چهار راه امیرکبیر 
به طرف ناسیونال کوی شهید صحرایی بلوک 11 طبقه سوم همراه ٠٩188٣٢٩18٣

5-خانم فوزیه آورش به نشانی کرمانشاه-شهرک وحدت ایستگاه ٣ کوی نوید پالک 
٩---1٠ منزل قادر مسعودی تلفن ٠8٣٣77٩٢٣۴٢۴

6-خانم طلیعه آورش به نشانی کرمانشاه-جوانرود خیابان فرهنگیان کوی دانش 6 
منزل بهرام هاشمی جنب نانوایی حیدر

خواسته:رای اصالحی
رای اصالحی

در خصوص استدعای وارده به شماره 1٣٢5-٩6/٩/۴ آقای کریم امیری از دادنامه 
شماره ٩6٠٠615-٩6/5/٣1 این دادگاه متضمن اصالح رای با عنایت به محتویات 
پرونده و ورود دادخواست خواهان در اجرای مقررات ماده ٣٠٩ قانون آیین دادرسی 
مدنی دادنامه صادره را که داللت بر محکویت وراث مرحوم فاطمه حبیبی به انتقال 
رسمی مبذر 6٠ سهم آبی واقع در قریه بان گالن داشته به مبذر 16٠ من زمین آبی 
با حفظ سایر ارکان دادنامه اصالح می کند . رای تصحیحی نسبت به آقای برهان آرش 
حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ نشر آگهی قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
اصالحی  رای  رونوشت  بدون  اصلی  رای  رونوشت  تسلیم  گردید  اعالم  ایضا  و  بوده 

ممنوع است.
رونوشت برابر با اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(جوانرود-

مالح
رئیسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیشهرستانجوانرود-حسیننادری

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای احمد باتمانی دارای شناسنامه شماره 6بشرح دادخواست به کالسه٩616٢6از 
این شورا   درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی محمد باتمانی بشناسنامه ٣8٣8۴5٣8٣٢در تاریخ1٢/6/76اقامتگاه دلئمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به:1-احمد باتمانی فرزند 

علی محمد ش ش 6نسبت با متوفی فرزند
٢-محمد باتمانی فرزند علی محمد ش ش 11نسبت با متوفی فرزند

٣-حسن باتمانی فرزند علی محمد ش ش 7نسبت با متوفی فرزند
۴-خورشید باتمانی فرزند علی محمد ش ش 18نسبت با متوفی فرزند.
5-صاحب باتمانی فرزند علی محمد ش ش 8٠5نسبت با متوفی فرزند
6-گرجی باتمانی فرزند علی محمد ش ش 6٩7نسبت با متوفی فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد شماره ٩8٢1/م الف/1٢
شعبهدومحصروراثتشورایحلاختالفشهرستانکرمانشاه

متن اگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم و در راستای ماده 17۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به رضا زرین کوب فرزند محمد 
رضا به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت محسن حسنوند فرزند نور مراد ظرف 

یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
بازپرسشعبهچهارمبازپرسیدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد–علیاصغرجمشیدی.

متن اگهی
 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ٩61٠٠٩661٠1٠1٣٩۴ و شماره 
دادنامه ٩6٠٩٩7661٠1٠1٠٣8 مربوطه محکوم علیه بنام حسن براتی مهوار فرزند 
فقره چک  دو  وجه  ریال  مبلغ ۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠  پرداخت  به  است  محکوم  یقینعلی 
صدرالذکر به عنوان اصل خواسته مبلغ 1٢/5۴٠/٠٠٠ ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور )سررسید (چک موصوف تا زمان اجرای حکم که 
بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک 
مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید و 

هزینه نیم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم علیه است. 
مدیردفترشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیدادگستری
شهرستانخرمآباد–کرمرضاهاشمی.

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ٩۴٠٩٩8661٣1٠٠5٩8 در خصوص شکایت آقای حمید رضا پور 
یگانه فرزند عبدالمحمد علیه روح اله سپهوند فرزند علی خان دائر بر سرقت به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1٣٩٢ نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف ٣٠ روز در شعبه یازدهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبهیازدهمدادیاریدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد.

آگهی احضار متهم
آقای 1-شیر محمد پاپی فرزند کرم جان که به اتهام تخریب اشجار به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع 
و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور در مهلت تعیین 

شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیارشعبهدومدادسرایعمومیوانقالبخرمآباد–سارامیرحسینی.

رونوشت آگهی حصروراثت
نامه  استنادشهادت  شناسنامه5٠8به  شماره  به  علی  فرزندحمزه  فرشیدکیان  اقای 
تقدیم  شماره٩6/1/518/ح  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه  وفتوکپی  فوت  وگواهی 
به  کیان  علی  حمزه  آقای  شادروان  که  است  اشعارداشته  چنین  شورانموده  این 
شماره شناسنامه7درتاریخ1٣/٠٩/1٣٩6در اقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان 

درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
نسبت  ازطالقان  شناسنامه5٠8صادره  شماره  متولد1٣66به  فرشیدکیان  1_اقای 

پسرمتوفی
ازکرج  کدملی۴8٩٠115161صادره  شماره  متولد1٣7٠به  کیان  فاطمه  ٢_خانم 

نسبت دخترمتوفی
نسبت  ازساوجبالغ  شناسنامه18٣صادره  شماره  متولد1٣٣۴به  میناکیان  ٣_خانم 

همسرمتوفی
نسبت  ازساوجبالغ  شناسنامه٢1صادره  شماره  متولد1٣1٠به  زهراکیان  ۴_خانم 

مادرمتوفی
وچون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهارنامه مالیاتی بیش ازمبلغ سی میلیون 
مطابق  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  قانونی  تشریفات  باانجام  میباشداینک  ریال 
داردو  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  مرتبه  یک  بندآخرماده٣6۴امورحسبی 
یاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نصب آگهی ظرف یک ماه به این شوراتقدیم 

دارد و اال گواهی صادر می گردد. م//الف ۴۴75
دبیرشورایحلاختالفشهرستانطالقان

آفت ردیف های بی منطق بودجه!
اکبر نعمت اللهی-مدیر طرح موزه های صنعت نفت

تلخ  خاطره  یک  نفتخیز  کشورهای 
پشت  نویسی  بودجه  در  سال  هر  را 
سر می گذارند. منابع خدادادی آنها 
چنان است که می توانند راحت بذل 
همایش  از  خیلی  کنند.  بخشش  و 
ممکن  ما  علمی  المللی  بین  های 
برای  گردشی  تور  به  تنها  است 
دارند  آرزو  که  باشد  درآمده  کسانی 
کشور  یک  به  مجانی  بلیت  یک  با 

ها  میلیون  ای  بهانه  به  سال  هر  نهایت  در  و  کنند  سفر  زیبا 
دالر صرف سفر آدمهایی به کشور شده است که بیشترشان، نه 
ارزش علمی داشته اند و نه حتی سفرشان به ایران نتیجه ای!

در سالهای دهه 1٣7٠ از سوی عزیزان کیهان فردی به دولت 
معرفی شد. این فرد یک روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا بود. 
او که به ظاهر در آن زمان علیه دولت آمریکا فعالیت می کرد، 
موالنا  بنیاد  کرد.  مي  اداره  موالنا  بنیاد  نام  به  را  اي  موسسه 
بنیادي عرفاني نبود بلکه به واسطه نام بنیانگذارش حمید موالنا 
به این نام خوانده شد. دولت وقت یک ردیف بودجه به این بنیاد 
خاص اختصاص داد و از آن پس علي الظاهر این بنیاد هر سال 
یک ردیف بودجه کمکي از دولت دریافت مي کند. دانشجویان 
سیر  نام  به  دارد  کتابي  او  شناسند.  مي  را  او  ارتباطات  رشته 
ارتباطات در ایران. حمیدموالنا یکي از دستیاران مصباح زاده در 
کیهان بود. او که از سوي مدیر وقت کیهان بورسیه شده بود در 
لندن موفق شد نسخه اي از روزنامه کاغذ اخبار را در کتابخانه 
نام نخستین  این موفق شد  بر  بنا  انگلیس پیدا کند  سلطنتي 
روزنامه ایران را از وقایع اتفاقیه به کاغذ اخبار تصحیح کند که 
تحول مهمي بود. به این ترتیب منشا تاریخ روزنامه نگاري ایران 
البته رویدادي فرخنده و  حدود سي سال جابجا شد. این هم 
تا  اقامت گزید  از آن در واشنگتن  بعد  بود. حمید موالنا  مهم 
»مبارزات« خود را علیه استکبار جهاني در قلب شیطان بزرگ 
بودجه اي که مي گرفته است، علت  از سرنوشت  دنبال کند. 
تداوم آن، نتایج آن و عملکرد آن خبري در دست نیست. تنها 
این را مي دانیم که جناب پروفسور پس از آن مدتي است که 

دیگر به ایران سفر نفرموده اند و ...
از نقاط اعجاب انگیز بودجه نویسي در ایران یکي همین است 
از عملکردشان  و  نباید  به جاهایي مي روند که  بودجه ها  که 
هم اطالعي نمي رسد و از آن طرف بودجه هایي که باید براي 
تکمیل یک سري پروژه ها هزینه شوند هزینه نمي شوند و الخ.

سخت نیست خیلي امور را درک کردن. وقتي بودجه نیست خب 
به طور طبیعي برخي پروژه ها در اولویت بندي قرار مي گیرند. 
اما این که پروژه هاي ملي مانند تکمیل بازسازي بم زمین بمانند 
بودجه  موالنا ردیف  پروژه هاي جناب  تکمیل  براي  و حضرات 
بگذارند، بحثي دیگر است. در روزگار قحطي منابع، اولویتها را 
باید درست تشخیص داد. با حاتم بخشي نمي توان به دل منابع 
زد. ما همین طوري هم به کلي از برنامه هایمان عقب هستیم. 
بسیاري از هزینه هاي بودجه اي را دوستان به گردن دولت مي 
گذارند و بعد خودشان هم از آن انتقاد مي کنند و علیه آن موج 

به راه مي اندازند. باید هوشیار بود.

یادداشت

راه اندازی فاز 2 پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس تا آخر امسال

خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
دوم  فاز  اعتبار،  تأمین  صورت  در  گفت: 
خلیج  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
فارس تا پایان امسال تحویل خواهد شد.به 
گزارش زمان به نقل قرارگاه سازندگی خاتم 
پاسدارعبادا...  سرتیپ  سردار  االنبیا)ص(، 
مرحله  راه اندازی  زمان  از  گفت:  عبداللهی 
نخست پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس )نهم اردیبهشت ماه امسال( تاکنون ۴ 
میلیارد لیتر فرآورده های نفتی تولید شده که 
یک میلیارد و 7٠٠ میلیون لیتر آن بنزین 
یورو پنج است. وی ادامه داد: با بهره برداری 
از مرحله دوم این پاالیشگاه، ظرفیت تولید 
بنزین یورو پنج از 1٢.5به ٢٠ میلیون لیتر 
تأمین  صورت  در  می یابد.  افزایش  روز  در 
این  سوم  و  دوم  ترین  می توانیم  ما  اعتبار 
پاالیشگاه را ظرف مدت یک سال وارد مدار 
کنیم که با بهره برداری از مرحله دوم و تکمیل 
 مرحله سوم پاالیشگاه، کشور در تولید بنزین

 خودکفا می شود.

تولید 40 میلیون تن محصول 
پتروشیمی در 9 ماه 

ابتدای  از  کشور  پتروشیمی  های  مجتمع 
امسال تا پایان آذرماه بیش از ٣٩ میلیون و 

٩٠٠ هزار تن محصول تولید کردند.
گزارشی  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
مجتمع   57 اسمی  ظرفیت  کرد:  اعالم 
پتروشیمی تا پایان امسال حدود 6٢ میلیون 
تن است که از میزان حدود 6٠ میلیون تن 
براساس  دارد.  قرار  واقعی  تولید  برنامه  در 
این گزارش، عملکرد ٢1 مجتمع پتروشیمی 
مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا 
پایان آذر ماه امسال 1۴ میلیون و 768 هزار 
تن بوده است. ظرفیت اسمی ساالنه مجتمع 
میلیون   ٢5.6 ماهشهر  در  پتروشیمی  های 
میلیون  نیز ٢1  آن  تولید سال  برنامه  و  تن 
تن برآورد شده است. همچنین، عملکرد 16 
مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه 
نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در 
میلیون   16 حدود  در  شده  یاد  زمان  مدت 
اسمی  ظرفیت  است.  بوده  تن  هزار  و 857 
عسلویه  در  پتروشیمی  های  مجتمع  ساالنه 
آن  سال  تولید  برنامه  و  تن  میلیون   ٣٢.7
نیز در حدود ٢6.5 میلیون تن برآورد شده 
پتروشیمی  مجتمع   ٢1 واقعی  تولید  است. 
مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان 
 مذکور درحدود هشت میلیون و ٢٩۴ هزار تن

 بوده است.

کره  سوی  از  ایران  خام  نفت  واردات 
به مدت مشابه  جنوبی در دسامبر نسبت 
سال ٢٠16 به میزان ٣٠.6 درصد کاهش 
از  کشور  این  واردات  میزان  اما  یافت 
ایران در کل سال میالدی گذشته، 1.٢٩ 
زمان  گزارش  داشت.به  افزایش  درصد 
به نقل از ایسنا، آمار گمرکی کره جنوبی 
خام  نفت  بزرگ  واردکننده  پنجمین  که 
در  کشور  این  داد  نشان  است،  جهان  در 
معادل ٢55  یا  تن  میلیون  دسامبر ٠8.1 
هزار و 81 بشکه در روز نفت ایران را وارد 
کرده که در مقایسه با 1.55 میلیون تن در 
سامبر سال ٢٠16، به میزان ٣٠.6 درصد 
آسیایی  خریداران  است.  داشته  کاهش 
نفت  خرید  جنوبی  کره  جمله  از  بزرگ 
هسته ای  تحریم های  لغو  زمان  از  را  ایران 
افزایش داده اند. کره جنوبی عمدتا میعانات 
از ایران خریداری می کند، اما آمار واردات 
این کشور به صورت کلی منتشر می شود. 
با وجود تالش ایران برای افزایش صادرات، 

فروش میعانات این کشور به دلیل مشکالت 
فنی در میدان نفتی پارس جنوبی با کاهش 
روبه رو شده است. منابع کشتیرانی و نفتی 
ایران اوایل ماه میالدی جاری اعالم کردند 
که تولید نفت ایران که سومین تولیدکننده 
به شمار می رود، حدود  اوپک  بزرگ عضو 

٣.8 میلیون بشکه در روز مانده است. میزان 
ایران در سال  از  واردات نفت کره جنوبی 
و  میالدی گذشته ٢٩.1 درصد رشد کرد 
به 18.٠7 میلیون تن یا ٣6٢ هزار و 88۴ 
میلیون   1۴ با  مقایسه  در  روز  در  بشکه 
تن در سال ٢٠16 رسید. کره جنوبی در 

مجموع 1٣.٢5 میلیون تن یا معادل 1٣.٣ 
میلیون بشکه در روز نفت خام در دسامبر 
وارد کرد که در مقایسه با 1٣.٢۴ میلیون 
تن در مدت مشابه سال گذشته ٠.1 درصد 
افزایش داشت.میزان واردات نفت خام کره 
گذشته  ماه  سعودی  عربستان  از  جنوبی 
٠.٢ درصد نسبت به مدت مشابه در سال 
٢٠16 کاهش یافت و به چهار میلیون تن 
یا معادل ٩۴6 هزار و 615 بشکه در روز 
این  از  واردات کره جنوبی  رسید. مجموع 
 1.7 میزان  به   ٢٠17 سال  کل  در  کشور 
درصد نسبت به سال ٢٠16 کاهش یافت 
و به ۴٣.٠6 میلیون تن رسید. واردات نفت 
کره جنوبی در کل سال ٢٠17 به میزان 
٣.٣ درصد رشد کرد و به 1۴8.68 میلیون 
تن یا ٢.٩٩ میلیون بشکه در روز در مقایسه 
با 1٣٠.71 میلیون تن در سال پیش از آن 
کره  نفت  واردات  برای  نهایی  آمار  رسید. 
ملی  شرکت  سوی  از  دسامبر  در  جنوبی 

نفت کره منتشر خواهد شد.

رشد ساالنه صادرات نفت ایران به کره جنوبی کوتاه از انرژي

بر اساس تصمیم گیری صورت گرفته در 
کارگروه تنظیم بازار و محاسبه نرخ خوراک 
قیرسازی )وکیوم باتوم( با نرخ ارز آزاد در 
طی دو ماه گذشته شاهد تعطیلی واحدهای 
تبریز  تهران،  اراک،  پاسارگاد در  قیرسازی 
و شیراز بوده و واحد آبادان هم با کمترین 
و  میدهد  ادامه  خود  فعالیت  به  ظرفیت 
حدود  به  را  خود  تولید  نفت جی  شرکت 
٢٠درصد کاهش داده و مابقی شرکت های 
تقریباً  نیز  این صنعت  بازرگانی  و  تولیدی 

تعطیل شده اند.
و  قیر  کمیسیون  رئیس  زمان،  گزارش  به 
این  بیان  با   OPEX مدیره  هئیت  عضو 
را  ها  تعطیلی  و  رکود  این  علت  مطلب، 
تصمیم گیری های یک جانبه می داند و 
معتقد است زمانی که نقش سازمان حمایت 
به  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  از 
یک  و  شود  می  رنگ  کم  متولی  عنوان 
ذینفع مسئول جمع بندی بسته پیشنهادی 
انتخاب می گردد و نتیجه کاماًل قابل پیش 
بینی بود و این عملکرد منجر به تعطیلی 
واحدهای قیرسازی، آسفالت و عایق سازی 
کشور شده است. وحید شیخی بیان کرد: 
در آذر ماه 1٣٩5 محاسبه نرخ ارز آزاد برای 
خوراک وکیوم باتوم توسط پخش فرآورده 
های نفتی اجرا شد و در همان موقع کل 
قیر دچار چالش گردید.  و صادرات  تولید 
بحرانی که مجدداً در مورد قیر اتفاق افتاده 
نتایج فاجعه باری داشته است ظرفیت تولید 

قیر به نسبت قبل از این تصمیم به 15درصد 
درصد  رسیده است و پروژه های راهسازی 
دچار  گسترده  صورت  به  کشور  سطح  در 
این وضعیت  با  اند  تعطیلی شده  و  بحران 
باتوم«  »وکیوم  از  ها  پاالیشگاه  مخازن 
کوره  نفت  فروش  کاهش  و  شده  انباشت 
شرایط  و  است  گردیده  علت  بر  مزید  هم 
ایجاد  بود  شده  اعالم  قبل  از  که  بحرانی 
شد. در بخشنامه ای که آقای جهانگیری در 
بهمن ماه سال گذشته ابالغ کردند، دستگاه 
های اجرایی را مکلف کردند که در تبیین 
و تصمیم گیری ها، نظرات و پیشنهادهای 
های  گیری  تصمیم  در  نیز  را  ها  اتحادیه 
صنفی مورد توجه قرار دهند. بر این اساس 
کارگروه  دعوت  از  بعد  اوپکس  اتحادیه 
کارشناسی  پیشنهادی  بازاربسته  تنظیم 
شده ای برای کارگروه و بورس کاال ارسال 
نمود که در تنظیم آن با حفظ منافع ملی، 
و  کنندگان  تولید  کلیه  مشترک  منافع 
صادرکنندگان مدنظر گرفته شده بود. البته 
با پی جوئی هیئت مدیره و اعضاء اتحادیه 
دستورالعمل  این   1٣٩6/٠٩/٠5 تاریخ  در 
مجدداً  ماه گذشته  دو  اما طی  گردید  لغو 
صنعت قیرسازی کشور بهای سنگین این 

از  افزود:  شیخی  نمود.  پرداخت  را  اشتباه 
اول ژانویه سال جدید میالدی دولت امارات 
مالیات  5درصد  وجوه  انتقال  و  نقل  برای 
با  و  است  گرفته  نظر  در  افزوده  ارزش  بر 
توجه به شرایط حاکم اکثر قریب به اتفاق 
گردش وجوه معامالت ایران در بانک های 
آن کشور صورت می گیرد. از سویی دیگر 
بانک های چین نیز در حال قطع همکاری 
و  هستند  ایرانی  های  شرکت  با  را  خود 
این مواضع هزینه های سنگینی را متوجه 
صادرکنندگان کشور نموده و شایسته است 
در محاسبات نرخ خوراک شرایط به طرزی 
عمل شود که محصول ایرانی با حفظ مزیتی 
رقابتی در بازارهای بین المللی عرضه گردد. 
یکی دیگر از هزینه های صادرات از ایران 
فروش با روش Cash است در صورتی که 
 LC بصورت  را  خود  کاالی  ایرانی  رقبای 
خریدار  امنیت  روش  این  و  فروشند  می 
اما در حال  تامین می کند  را  فروشنده  و 
فروش  امکان  ایرانی  صادرکننده  حاضر 
بین  استاندارد  های  روش  با  کاال  مستقیم 
ندارد  نهایی  کننده  مصرف  به  را  المللی 
با اعمال تخفیف های گسترده  باید  و می 
واسطه ها را وارد چرخه نماید و با پرداخت 

هزینه ها اسناد مبداء و اسناد حمل را نیز 
تغییر دهد راه حل پیشنهادی برای ترغیب 
به  آنها مجبور  مشتریان و پوشش ریسک 
تخفیفات جذاب است و در این شرایط می 
باید سود واسطه ها نیز تامین گردد چون 
مشتریان نهایی نمی توانند از ایران به طور 
مستقیم خرید کنند و تغییر اسناد مبداء و 
حمل نیز شامل هزینه می گردد و همه این 
مشکالت در کنار کمبود امکانات حمل و 
نقل عرصه را برای رقابت تنگ تر می نماید. 
در کشور 5/5 میلیون تن وکیوم باتوم در 
گیرد  می  قرار  قیرسازی  واحدهای  اختیار 
قیمت  در  رقابتی  مزیت  که  صورتی  در  و 
گذاری لحاظ نگردد این کاال می باید با نفت 
سفید با ارزش ترکیب و با صرف هزینه ٣٠ 
دالر به بنادر کشور ارسال و با تخفیف قابل 
توجه زیر قیمت پالتس بفروش برسد که با 
توجه به اینکه از سال ٢٠٢٠ مصرف نفت 
ممنوع  از ٠/5درصد  بیش  گوگرد  با  کوره 
در  موجود  ٣/5درصدگوگرد  و  باشد  می 
قیر می گردد  افزایش کیفیت  باعث   VB
برای تسهیل  را  جا دارد مسئولین شرایط 
تولید و صادرات قیر فراهم کنند تا شرکت 
وفادار  مشتریان  حفظ  ضمن  بتوانند  ها 
برنامه  در  را  بازارهای جدید  به  ورود  خود 
قرار دهند و طی دو سال آینده بدون نیاز 
به سرمایه گذاری جدید با امکانات موجود 
قیر  تن  میلیون  کشور شاهد صادرات 1٠ 

ایران باشیم.

رئیسکمیسیونقیروعضوهئیتمدیرهOPEXمطرحکرد:

تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت
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بورس ۷1۵ واحد رشد کرد

در جریان معامالت بازار سرمایه، شاخص کل با رشد 715 واحدی، 
بر روی ٩7 هزار و ٩۴۴ واحد  نزدیک شد و  به مرز ٩8 هزار واحد 
نشست.در جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه، شاخص با رشد 
اساس، 1٠5۴  این  واحد رسید.بر  و ٩۴۴  به ٩7 هزار  واحدی   715
میلیون سهم به ارزش ٢ میلیون و 71٣ هزار و 685 میلیون ریال در 
قالب 75 هزار و ٣7٠ معامله، دست به دست شد.ارزش بازار سرمایه 

اکنون به ٣ میلیون و ٩15 هزار و ٢٢7 میلیارد ریال رسیده است.

طال و ارز به سوی سراشیبی رفت
در بازار روزگذشته طال، دالر و سکه تمام در مقایسه با روزیکشنبه 
با روند نزولی قیمت همراه شده است.سکه تمام طرح جدید که روز 
یکشنبه  افزایش قیمت پیدا کرده بود، روزگذشته معکوس شد و به 
یک میلیون و ۴٩5 هزار تومان برگشت اما نیم سکه و سکه گرمی 
با ثبات قیمت به ترتیب 7٢6 و ٢81 هزار تومان فروخته می شوند. 
ربع سکه نیز ۴٢٠ هزار تومان قیمت دارد که اندکی افزایش قیمت 
را تجربه می کند.در بازار ارز، دالر کاهشی شده است و ۴۴٠5 تومان 
قیمت دارد. یورو 5۴65 تومان، پوند انگلستان 61۴٠ تومان،   لیر ترکیه 
تومان  امارات 1٢17  و درهم  تومان  یوان چین 7٠5  تومان،   1٢1٠
عرضه می شود. دالر مبادله ای نیز ٣651 تومان از سوی بانک مرکزی 
قیمت گذاری شده است.همچنین طال در بازار داخلی کاهشی و در 
بازار جهانی افزایشی شده است. هر گرم طالی 18 عیار 1٣٩ هزار و 
766 تومان، هر مثقال طال 6٠5 هزار و ۴٠٠ تومان و هر اونس طال در 

بازار جهانی 1٣۴٣ دالر داد و ستد می شود.

۵ هزار آیفون غیرفعال شد
در حالی که طبق آخرین آمار، 5٠٠٠ گوشی آیفون همزمان با اجرای 
طرح رجیستری غیرفعال شده، طبق اظهارات وزیر ارتباطات، جوانب 
فاز  اجرای  و تصمیماتی درباره  بررسی  آینده  طرح رجیستری هفته 
بعدی آن گرفته خواهد شد.به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا ثبت 
شناسه گوشی های همراه با آگاه سازی بخش های مختلف و پایش کل 
شناسه های  آخرین  مانیتورینگ  و  ثبت  و  موبایل  اپراتورهای  شبکه 
وزیر  و  خورد  کلید  جاری  مهرماه  از  سیم کارت،  و  گوشی  ترکیبی 
ارتباطات و فناوری اطالعات از مکانیزم پله ای برای اجرای این طرح 
خبر داد.در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی درباره آمار گوشی های 
واردشده از مبادی رسمی بیان کرد: 6٠ درصد گوشی های آیفون که 
در برهه زمانی اجرای طرح رجیستری، فعال شده اند، از مجاری رسمی 
در  که  حالی  در  است،  قبولی  قابل  آمار  این  و  می شوند  کشور  وارد 
گذشته تنها پنج درصد این گوشی ها به صورت رسمی وارد می شد. 
یعنی۴٠ درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی های 
غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس از کشور خارج شده 
باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر باشد که بعد 
از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیر مجاز شناخته می شوند.وی درباره 
نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی های ساخت شرکت 
اپل اظهار کرد: بنا بر آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
5٠٠٠ گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها 
تعدادی گوشی وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته 

و غیرفعال شده است

گندم خودکفا ماند
صادرات گندم در حالی 1٣51 درصد نسبت به پارسال بیشتر شده 
که واردات آن با ادامه ممنوعیت، تقریبا متوقف شده است و نشانگر 
ایران و مثبت شدن تراز  این محصول استراتژیک در  خودکفا شدن 
تجاری آن مانند ماه های گذشته است.به گزارش ایسنا، براساس آخرین 
آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی، طی ٩ ماهه نخست امسال 
بیش از ٢76 هزار و ۴1٠ تن انواع گندم ایرانی به ارزش بالغ بر 7٠ 
میلیون و 78٠ هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که 
از نظر وزنی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 1٣51.7٣ 
درصد و از نظر ارزشی 758.٩8 درصد افزایش داشته است.حال آنکه 
واردات این محصول تقریبا متوقف شده و به صورت الک پشتی در 
حال افزایش است، چرا که براساس همین آمار، طی ٩ ماهه نخست 
امسال واردات این محصول استراتژیک به بیش از 6٠ هزار و 7٢٠ تن 
به ارزش 17 میلیون و 8٣ هزار دالر رسید که نسبت به واردات بیش از 
یک میلیون و ٣6٩ هزار تنی ٩ ماهه پارسال ٩5.57 درصد از نظر وزنی 
و ٩۴.٩1 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و در واقع می توان 

گفت که تراز بازرگانی گندم مثبت 5٢.٩5 میلیون دالر شده است.

 برای پرداخت وام نوسازی بافت فرسوده
 نیاز به بخشنامه جدید نیست

رییس کل بانک مرکزی گفت: در بخشنامه های قدیمی بانک مرکزی 
اجازه پرداخت تسهیالت برای نوسازی بافت های فرسوده به بانک ها داده 
شده و نیازی به بخشنامه جدید نیست.به گزارش ایلنا؛ ولی اهلل سیف 
درباره نامه بانک ها به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت بازسازی 
بافت ها فرسوده، اظهارداشت: نظر بانک مرکزی نسبت به این موضوع 
بانکی  شبکه  به  ابالغیه ای  هم  سال ٩٣  در  افزود:  وی  است.  مثبت 
دستورالعمل های  طبق  می توانند  ها  بانک  آن  اساس  بر  که  داشتیم 
بافت های  نوسازی  برای  تسهیالت  پرداخت  به  نسبت  موجودشان 
فرسوده اقدام کنند.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک ها 
در این زمینه هیچ محدودیتی ندارند، افزود: بنده قبل از آنکه نامه ای 
از طرف بانک ها دریافت کنم در یکی از رسانه ها خواندم که رییس 
شورای هماهنگی بانک ها و رییس کانون بانک های خصوصی نامه ای به 

من نوشته اند و تقاضای چنین کاری را دارند.

خبر

اشتغال و خروج از رکود اولویت 
اصلی دولت قرار گیرد

اساسی  مشکل  گفت:  اقتصادی  کارشناس  یک 
بوده  مهم تر  دیگر  چیز  هر  از  که  مملکت  این 
حالت  از  کشور  کردن  خارج  و  اشتغال  مساله 
در  را  مهم  امر  این  باید  دولت  که  است  رکود 
دستور کار خود قرار دهد.علی عدالتیان به ایسنا 
گفت: دولت در این چند روز اخیر کنترل بازار 
کنترل  را  تخم مرغ  قیمت  گرفته،  دست  در  را 
کرده، سهام عدالت واریز شده و عوارض خروج 

از کشور کاسته شده است. 
دولت  سوی  از  اخبار  این  شنیدن  هرحال  به 
ادامه  دارد.وی  خوشحالی  و  امید  جای  بسیار 
دارند  عالقه  خبرها  این  شنیدن  به  مردم  داد: 
ولی مشکل اساسی این مملکت که از هر چیز 
دیگر مهم تر بوده مساله اشتغال و خارج کردن 
این  باید  دولت  که  است  رکود  حالت  از  کشور 
دهد.این  قرار  خود  کار  دستور  در  را  مهم  امر 
کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید حتما برای 
خروج از رکود و اشتغال چاره ای بیندیشد و اگر 
این اتفاق رخ دهد بسیاری از مشکالت کشور ما 

حل خواهد شد.
عدالتیان با اشاره به اینکه بودجه دو فصل مجزا 
دارد که شامل درآمدها و هزینه ها می شود، بیان 
کرد: با توجه به اینکه دولت درآمدهایش را بر 
اساس پیش بینی های خود در اقالم درآمدی در 
پیدا  افزایش  بنزین  قیمت  اینکه  می گیرد  نظر 
نکند باید مجلس آن را به تصویب برساند، اما 
هدف دولت این بوده که قیمت بنزین افزایش 
وضعیت  باتوجه  اینکه  بیان  با  کند.وی  پیدا 
موجود در کشور لغو افزایش قیمت بنزین کار 
درستی بوده و افزایش قیمت آن به صالح کشور 
نخواهد بود، عنوان کرد: اقتصاد به صورت یک 
افزایش  منتقل می شود،  به سایر بخش ها  موج 
به  دولت  برای  را  درآمدی  یک  بنزین  قیمت 
برای  پول  این  از  می تواند  و  می آورد  وجود 
برنامه های خود در سال آینده استفاده کند، اما 
این را باید در نظر داشت که دولت در کنار آن 
به دنبال این است که رکود را نیز از بین ببرد 
اما اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند 
بر قیمت کاالهای تولیدی نیز تاثیر دارد و باعث 
و  توام شده  رکود  با  تورم  این  و  تورم می شود 

مشکالت کشور را بیشتر خواهد کرد.

تبادل ۳6 هزار پیام سوئیفتی 
توسط بانک ملی 

شعب داخلی بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای 
 ٣٢ با  کارگزاری  رابطه  ایجاد  به  موفق  امسال 

کارگزار خارجی شده اند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  داخلی  شعب  و  واحدها  ایران،  ملی  بانک 
از  بیش  تبادل  به  بانک در مدت مذکور موفق 
٣6 هزار و ٢٣٩ پیام سوئیفتی و برقراری کلید 
با ٣٢ کارگزار خارجی   )RMA( رمز سوئیفت

از داخل ایران شده اند.
و  وارده  سوئیفتی  های  پیام  تعداد  همچنین 
صادره واحدهای خارج از کشور بانک ملی ایران 
نیز از ابتدای برجام تا پایان ٣٠ سپتامبر سال 
سال  مهرماه  با هشتم  مصادف  میالدی   ٢٠17
جاری به 181 هزار و ۴51 فقره با ٣66 کارگزار 
راستای  در  نیز  اخیرا  ملی  بانک  است.  رسیده 
کشور  خارجی  تجارت  از  پشتیبانی  و  حمایت 
های  بانک  با  خود  کارگزاری  روابط  شد  موفق 
حضور  با  ترتیب  بدین  کند.  برقرار  را  برزیلی 
تجارت  و گسترش حجم  افزایش  امکان  بانک، 
جنوبی  آمریکای  در  اقتصادی  فعاالن  برای 
بانک  اعتباری  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  با 
جهانی  جامعه  سوئیفت  شد.  خواهد  فراهم  ها 
آن  مرکز  که  است  بانکی  بین  مالی  ارتباطات 
درکشور بلژیک بوده و مؤسسات مالی در سراسر 
اطالعات  تبادل  جهت  سیستم  این  از  جهان 

مالی محرمانه خود استفاده می کنند.
بدین ترتیب پس از رفع تحریم ها امکان برقراری 
ارتباط سوئیفتی و نقل و انتقال وجوه بانک های 
داخلی بار دیگر فراهم شد و حساب های بانک 
ملی ایران نزد کارگزاران بانک در خارج از کشور 

آماده دریافت و انتقال وجوه هستند.

 ایران فقط یک برند 
سنگ معدنی دارد!

و  زمین شناسی  سازمان  اکتشافات  معاون 
باید  ایران  درحالیکه  گفت:  کشور  اکتشافات 
 1٠٠٠ جهانی  تجارت  در  درصد  یک  حداقل 
داشته  سهم  قیمتی  سنگ های  دالری  میلیارد 
باشد، این بخش متصدی ندارد و دپودزدی هم 
به برداشت قاچاق سنگ های قیمتی اضافه شده 

است. 
برای  باید  این که  بر  تاکید  با  معدنی  فعال  این 
قیمتی  سنگ های  حوزه  در  معدنی  محصوالت 
اکنون  کرد:  اظهار  بیفتد،  اتفاق  برندسازی 
حوزه  در  برند  یک  فقط  که  گفت  می توان 
فعالیتی  دیگر  و  دارد  وجود  قیمتی  سنگ های 

در این زمینه صورت نگرفته است.

خبر

گروه اقتصاد: کارآیی و ثبات نظام پولی- بانکی، 
مقّوم و پشتیبان کار آیی بخش واقعی اقتصاد 
بوده و برخالف آن بی ثباتی و عدم کارآیی نظام 
ناکارایی  و  بی ثباتی  بروز  بانکی موجب  پولی- 
وظیفه  می گردد.  اقتصاد  واقعی  بخش  در 
اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و 
تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت 
پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و 
گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در ایران 
به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، 
نقش نظام بانکی در تأمین و تجهیز منابع مالی 
سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذاران  تشویق  و 
رشد  تسهیل  و  مالی  منابع  مطلوب  و  بهینه 
اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است.نظام 
پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول 
در اقتصاد و اهمیت سازمان های بانکی در اداره 
پول، از اهرم های اساسی دخالت دولت در امور 
اقتصادی به شمار می آید. اهرم پولی و بانکی 
در کنار اهرم بودجه و برنامه قدرت اقتصادی 
مهمی را در اختیار دولت قرار می دهد که بنا 
به ماهیت دولت می تواند کل اقتصاد جامعه را 
تحت تأثیر خود قرار دهد. پول به عنوان وسیله 
سنجش ارزش کاال و خدمات، وسیله دادوستد 
و پرداخت و وسیله حفظ و ذخیره ارزش ها از 
وسایل مهم توسعه اقتصادی به شمار می آید.

در سال های اخیر مدیریت بانک های کشور به 
صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه 
مشاهده  ایران  در  هرگز  بانکی  شدید  بحران 
اساس  بر  رسد  می  نظر  به  اما  است،  نشده 
اخیر  اتفاقات  رسمی،  غیر  های  زنی  گمانه 
بازار  در  حاضر  بانکی  نمادهای  برای  داده  رخ 
بورس و اخطارهای جسته و گریخته مسئوالن 
چندان  ایران  بانکی  وضعیت  کشور،  اقتصادی 
امیدوار کننده نیست و حتی ممکن است در 
عقیده  باشد.به  داشته  قرار  بحران  آستانه یک 
آمده  پیش  ،وضعیت  کارشناسان  از  بسیاری 
برای بانک ها ، نتیجه سال ها مدیریت غلط در 
بانک ها بود که آرام آرام در حال نمایان شدن 
های  بانک  مرکزی،  بانک  که  حالی  در  است. 
بر  مالی  ارائه صورت های  به  را مجبور  کشور 
اساس استاندارد IFRS کرده است، بسیاری 
های  صورت  در  ها  بانک  گذشته  سودهای  از 
است.به  زیان شده  به  تبدیل  مالی جدیدشان 
گفته کارشناسان در گذشته صورت های مالی 
بانک ها شفاف نبوده و سودهای موهوم اعالم 
می شد و سودی که اعالم می کردند مربوط به 
اما در حال حاضر  مطالبات معوق بوده است، 
شفاف،  مالی  های  به صورت  موظف  ها  بانک 
داشتن ذخیره مالی و عدم پرداخت سود موهوم 
شده اند،اما قصه بانک ها به همین مسأله ختم 
نمی شود. واقعیت این است که بخش عمده ای 
از مشکالت بانک ها به بدهی های دولت به آن 

ها برمی گردد.
تبیینوضعیتنظامبانکیدرآستانهسال1397

در همین راستا ،مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی با عنوان تبیین وضعیت نظام بانکی در 
آستانه سال 1٣٩7 اعالم کرد: بر اساس آخرین 
مرکزی  بانک  توسط  شده  منتشر  آمارهای 
حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه 1٣٩6 به 
1٣8٩٩.5 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت 
به همین زمان در سال گذشته بیش از 8.٢٣ 
این سهم رشد شبه  یافته که در  درصد رشد 

پول )که بخش غالب آن را سپرده های سرمایه 
)که  پول  رشد  از  دهد(  می  تشکیل  گذاری 
بخش غالب آن را سپپرده های دیداری تشکیل 
می دهد( بیشتر بوده است.بر پایه این گزارش، 
شهریورماه  تقدینگی  کل  از  پول  شبه   سهم 
در حالی که سهم  است  با ٩.87  برابر   1٣٩6
اسفندماه  پایان  در  نقدینگی  حجم  از  آن 
1٣٩5 برابر با 86.٩ درصد بوده است. بر این 
اساس، با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی 
در  مرکزی  بانک  از سوی  ها  سپرده  الحساب 
سهم  افزایش  شاهد   ،1٣٩6 شهریورماه   11
عین  بوده ایم.در  گذاری  سرمایه  های  سپرده 
برای  مرکزی  بانک  روزه   11 مهلت  حال، 

سپرده های  قرارداد  بستن  و  سپرده ها  انتقال 
سرمایه گذاری یک ساله با نرخ های باالتر در این 
واقعه نقش داشته است، اما باید اذعان کرد که 
کماکان نرخ سود بانکی 15 درصد در مقایسه 
با نرخ تورم 1٠ درصدی باالست و بسیاری از 
عامالن اقتصادی نرخ حقیقی 5 درصدی بدون 
بر سایر فرصت های پیش روی خود  را  ریسک 
نرخ سود حقیقی  بودن  دهند.باال  می  ترجیح 
سپرده گذاری و به تبع آن باال بودن سهم شبه 
پول در حجم کل نقدینگی در سال های اخیر 
پیامدهای بسیار منفی برای شبکه بانکی کشور 
داشته است. به طور مشخص هزینه های تامین 
افزایش یافته، زیرا  بانک ها بسیار  منابع برای 
هم نرخ سود و هم حجم سپرده ها افزایش یافته 
محل  این  از  بانک  های  هزینه  است.افزایش 
محل  از  بانک ها  درآمدهای  کاهش  کنار  در 
تسهیالت )با توجه به کاهش تسهیالت دهی 
بانک ها و افزایش نکول در بازپرداخت اصل و 

سود تسهیالت پرداخت شده به واسطه شرایط 
نابسامان بنگاه های اقتصادی( و سایر دارایی ها 
)بدهی های دولت، امالک و مستغالت و سایر 
بانک ها شده  افزایش زیان  دارایی ها( منجر به 
در  زیان  این  گذشته  سال های  طول   در  که 
است.طی  شده  انباشت  بانکی  شبکه  ترازنامه 
دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان ها در 
ترازنامه شبکه بانکی شناسایی شده و مابقی آن 
به صورت دارایی های موهومی در آمده است. 
از  بانکی  شبکه  ترازنامه  بدهی  طرف  واقع  در 
محل افزایش سود سپرده ها منبسط شده که 
بخشی کوچکی از آن از طریق شناسایی زیان 
و کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و 
بخش غالب آن به صورت دارایی های موهومی 
در طرف دارایی های ترازنامه قرار گرفته است.

تداوم این روند به واسطه افزایش سهم سپرده 
هزینه  )افزایش  مدت دار  گذاری  سرمایه  های 
های بانک ها( و کاهش سهم دارایی های مولد 
در ترازنامه بانک افزایش این زیان خواهد بود. 
با وجود کاهش دستوری نرخ سود علی الحساب 
سپرده ها در بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی 
در  مشخصی  تکلیف   ،1٣٩6 مرداد   ٣٠ در 
ابالغ  بانک ها  به  تسهیالت  نرخ سود  خصوص 
نشده است.بر این اساس با توجه به هزینه های 
مربوط به پرداخت سود به نظر نمی رسد کاهش 
صورت  تسهیالت  سود  نرخ  در  توجهی  قابل 
تنگنای  که  است  آن  معنای  به  این  و  گیرد 
مالی بنگاه های اقتصادی کماکان تداوم خواهد 
داشت.انتشار اوراق مالی از سوی دولت در این 
شرایط از طریق فشار بر نرخ افزایش هزینه های 
عرضه  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد  ها  بانک 
فعاالنه پایه پولی )ذخایر( از سوی بانک مرکزی 
از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، 
در جهت کاهش هزینه های بانک ها خواهد بود. 
تسهیل در پرداخت و تسویه بدهی های دولت و 
پیمانکاران به بانک ها به میزان زیادی می تواند 
در بهبود ترازنامه بانک ها موثر باشد.در شرایطی 
که مرکز پژوهش های مجلس خواستار تعیین 
تکلیف نرخ سود تسهیالت بانکی در سال آینده 
شده است کارشناسان اقتصادی معتقدند برای 
اصالح نظام بانکی به سمت کاهش نرخ سود 

حرکت کرد.
بانکمرکزیدرراستایکمکبهاقتصاد

حرکتکند
مسائل  کارشناس  و  اقتصاددان  طیبی،  کمیل 
بانکی معتقد است که در هر صورت باید برای 
اصالح نظام بانکی به سمت کاهش نرخ سود 

دستورالعمل  این  که  چند  هر  کرد،  حرکت 
می تواند دستوری بوده و یا بانک ها هم چندان 
تمایلی به اجرای آن نداشته باشند.وی توضیح 
داد:در این شرایط چاره ای جز همکاری و تفاهم 
با  را  این رابطه خود  باید در  بانک ها نیست و 
باید  که  چرا  کنند  منطبق  موجود  وضعیت 
توجه داشت در حال حاضر تورم کنترل شده 
است،  همراه  کاهش  با  گذشته  به  نسبت  و 
به  نیاز  و  دارد  وجود  رکود  که  وقتی  بنابراین 
حمایت بانک هاست، آنها باید بهانه های موجود 
و  مرکزی حل  بانک  و  یکدیگر  همکاری  با  را 
حرکت  اقتصاد  به  کمک  راستای  در  و  فصل 
کنند. این  در حالی است که به هرصورت با 
کاهش تورم هزینه های بانک ها نیز به طور حتم 
کاهش پیدا می کند و الزم است تا در شرایط 
رکودی برای سرمایه گذاری در حوزه هایی که 
نیاز به حضور آنها است، فعالیت کنند. به طور 
حتم یکی از اهداف بانک مرکزی برای کاهش 
نرخ سود تحریک تولید و سهولت تامین مالی 
اقتصاددان  است.این  بانکی  سیستم  سمت  از 
به صورت  را  سود  نرخ  نمی توان   : کرد  تاکید 
دستوری کاهش داد. به خاطر حساسیت زمانی 
که وجود دارد، الزم است تا نرخ سود با شرایط 
بازار منطبق شده و باید کارکردهای اقتصادی 
و تعادل بازار موجب ایجاد تعادل در نرخ سود 
و تعیین سود سپرده شود. پس اکنون نیاز به 
همکاری بانک هاست تا بتوانند با گردش مالی 
کنند.وی  عرضه  پایین تری  سود  نرخ  بیشتر 
همچنین در رابطه با احتمال خروج سرمایه از 
بانک ها با توجه به کاهش نرخ سود بانکی یادآور 
شد: زمانی تورم آنقدر زیاد است که بازارهای 
دیگر در هیجان قرار داشته و شرایط به گونه ای 
است که می توانند برای ورود سرمایه و دریافت 

سود باالتر جذاب باشند.
پیشنهادتشکیلشورایساماندهیسود

اقدام  گرچه    : است  معتقد  شقاقی  وحید  اما 
برای کاهش نرخ سود بانکی و الزام بانک ها به 
اجرای آن می تواند مثبت باشد، اما باید توجه 
داشت که انجان این کار با دستور و بخشنامه 

امکان پذیر نیست .
با این حال شقاقی نسبت به برخی موارد دیگر 
انتقاد داشته و عنوان می کند که مسائل دیگری 
صندوق های  جمله  از  پابرجاست  همچنان 
سرمایه گذاری و فعالیت های رقابتی آنها با سود 
بانکی، نرخ سود در بازارهای بدهی و به ویژه 
اوراق سخاب و همچنین تراز منفی بانک ها و 
یا سررسید بدهی آنها و از سوی دیگر پایین 
بودن کفایت سرمایه بانک ها موضوعاتی است 
که خود عامل به هم خوردن تعادل می شود.

نرخ  کاهش  برای  بود  الزم  کرد:  تاکید  وی 
سود بانکی شورای ساماندهی سود در اقتصاد 
تشکیل می شد تا بتواند سود پرداختی در سایر 
بازارها به ویژه بازارهای مالی را به حال تعادل 
اتفاق  سود  نرخ  کاهش  نهایت  در  و  درآورده 
بیفتد، چرا که دستوری بودن آن به طور حتم 
معتقد  نیز  اقتصاددان  داد.این  نخواهد  جواب 
خروج  برای  عاملی  سود  نرخ  کاهش  است: 
سرمایه از بانک ها نخواهد بود، چرا که در حال 
حاضر 5٠ تا 6٠ درصد از دارایی شبکه بانکی 
هر  به  بانک ها  حالت  این  در  و  شده  منجمد 
طریقی می خواهند مانع از خروج سپرده شوند، 

حتی اگر بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند

»پیامزمان«ازبررسیوضعیتنظامبانکیگزارشمیدهد

 گمانه زنی های نرخ سود تسهیالت 

آگهی حصروراثت
آقای عباس دیوان زاده نام پدرفاضل بشناسنامه1٩۴٠1168٠صادره ازماهشهردرخواستی 
فاضل  فرزندمرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ٩6/8/٣دربندرامام  صادره  بشناسنامه151٣8  زاده  دیوان 
فرزندفاضل  زاده  لیالدیوان  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه 
فاضل  فرزند  زاده  ازماهشهر)دخترمتوفی(٢-هنادیوان  بشناسنامه٢۴81صادره 
فرزندفاضل  زاده  دیوان  ازسربندر)دخترمتوفی(٣-عباس  بشناسنامه٣٩86صادره 
زاده  دیوان  ازماهشهر)پسرمتوفی(۴-حسن  1٩۴٠116688٠صادره  بشناسنامه 
فرزندفاضل بشناسنامه 1٩۴٠۴5٠٢۴1صادره ازماهشهر)پسرمتوفی(5-معصومه دیوان 
زاده فرزندفاضل بشناسنامه 1٩۴٠56٣161صادره ازماهشهر)دخترمتوفی(والغیر. اینک 
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.   
قاضیشعبهشورایحلاختالفدادگاهعمومیبندرامامخمینی)ره(-وحیدخندانی

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  پدرفاخربشناسنامه5٣8صادره  نام  بهمنی  باویان  بانوسلیمه 
فرزندم مرحوم حسن  داده که  وتوضیح  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
غیردائمیش  اقامتگاه  تاریخ٩6/6/٢٣درقم  ازاهوازدر  بشناسنامه7٢٣صادره  بغالنی 
الذکر)مادرمتوفی(٢- فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 

زهرا  بشناسنامه٠56٠1٢11٢1محالت)پسرمتوفی(٣-نازنین  الدین  حسام 
حنابشناسنامه٣٠٢1٢1866٠جیرف بشناسنامه٣٠٢1٠٩6٠77جیرفت۴-فاطمه 
بشناسنامه11٠جیرفت)همسرمتوفی( امیری کچمی  متوفی(5-افسانه  ت)دختران 

والغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید 
نشرآگهی  ازتاریخ  اوباشد  نزد  ازمتوفی  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  کس  هر  تا 
جز  به  نامه  صادروهروصیت  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 
اعتبارساقط است.شماره م  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  سری و رسمی که 

الف)11٢٠/٩(
رئیسشعبههفتمشورایحلاختالفخرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت
بانوسمانه مطوری نام پدرعبداللطیف بشناسنامه186٢صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم مراعه خانم مطوربشناسنامه٢5٢صادره 
خرمشهردرتاریخ1٣86/7/11درخرمشهراقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با 
مشخصات فوق الذکر)دخترمتوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)1111/٩(
رئیسشعبههفتمشورایحلاختالفخرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت
بخواسته  درخواستی  ازآبادان  بشناسنامه8صادره  پدرعلی  نام  دریس  بانوکوکب 
حمیدراشدی  همسرمرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  وراثت  حصر  صدورگواهی 
تاریخ1٣٩6/1٠/1٩دربندرامام  خرمشهردر  نژادبشناسنامه٣5٣٩صادره 
مهمره  خلفی  مغانی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه 
دریس  ازخرمشهر)مادرمتوفی(٢-کوکب  فرزندحمیدبشناسنامه1٩6صادره 
فرزندعلی بشناسنامه8صادره ازآبادان)همسرمتوفی(٣-کوثرراشدی نژادفرزندحمی
نژادفر ازماهشهر)دخترمتوفی(۴-دنیاراشدی  دبشناسنامه1٩۴٠6561٠٩ صادره 

زندحمیدبشناسنامه1٩۴٠8٣587٩صادره ازماهشهر)دخترمتوفی(5-امیرحسین 
با  اینک  والغیر.  نژادفرزندحمیدبشناسنامه7٠6٠٠٠6٠٠1)پسرمتوفی(  راشدی 
هر کس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابرازشود از درجه اعتبارساقط است. 
قاضیشعبهشورایحلاختالفدادگاهعمومیبندرامامخمینی)ره(-وحیدخندانی

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی کامیون کمپرسی ٢6تنی مدل 1٣6٢با شماره پالک 6٣٣ع٢5 
ایران 7٢با شماره موتور ٠٠۴18٢ و شماره شاسی ٠1٠٢٠٠ مفقود کردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

افزایش  دنبال  به  دامداران  جهاد  وزیر  معاون  گفته  به 
اعمال  خواهان  بلکه  نیستند  شیرخام  نرخ  جدید  قیمت 
تعیین  قبل  چندسال  که  هستند  تومانی   1۴۴٠ مصوبه 

شده است.
طی هفته های گذشته اکثر برندهای لبنی قیمت فرآورده 
در  و   داده اند  افزایش  درصد   1٠ حدود  را  خود  های 
را  لبنی  اقدام کارخانجات  این  حالی که سازمان حمایت 
قیمت  افزایش  هرگونه  کرده:  اعالم  و  خوانده  غیرقانونی 
غیر  بازار  تنظیم  کارگروه  رسمی  ابالغ  از  قبل  لبنیات 
قانونی است؛ رئیس انجمن صنایع لبنی در این زمینه به 
جدید،  های  قیمت  نیست؛  کردن  گران  این  گفت:  مهر 
قیمت های منطبق بر اسناد و مدارک و  بهای تمام شده 
تولید این محصوالت هستند.وی  با اشاره به عدم موافقت 
و  قیمت  افزایش  با  بازار  تنظیم  ستاد  و  حمایت  سازمان 
اینکه  از سال ٩٣ تاکنون  تاکید آنها بر نرخ های ٩٣ و 
قیمت داده نشده است، افزود:  تورم عادی ساالنه کشور را 
اگر ٩ درصد هم در نظر بگیریم، بهرحال  از ٩٣ تا ٩6 این 
تغییرات تورمی، در قیمت تمام شده محصوالت لبنی هم 
تاثیرگذار بوده است.دبیر انجمن صنایع لبنی کشور افزود: 
درحالی که دولت برای کارخانجات، 17 درصد سود قانونی 
انجام شد حتی  اما  در بررسی هایی که  لحاظ می کند 
یک کارخانه را نتوانستند پیدا کنند که 5 درصد سود برده 
باشد، و اکثر شرکت های کوچک همه زیان ده هستند؛ 
کارخانه های بزرگ و متوسط هم در این مدت توانسته 
اند با میانگین سود 1.8 درصدی، خود را سرپا نگهدارند. 

اعمال نرخ 1٤٤٠ تومانی 
شیرخام بعد از ٣سال

 اگرچه دالر طی روزهای گذشته روند روبه رشدی را در 
پیش گرفته و دالالن بازار را فتح کردند، یک مقام مسئول 
در بانک مرکزی از افزایش توزیع ارز مداخله ای و تشدید 
ارز طی  بازار  مهر،  گزارش  بر صرافی ها خبرداد.به  نظارت 
روزهای گذشته وضعیت آشفته ای را داشته است که البته 
ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی می گوید که نوسانات 
نرخ طبیعی است؛ اما به هرحال روز گذشته قیمت به باالی 
۴۴٠٠ تومان هم رسید و در میانه روز، قیمت ۴۴٢٠ تومانی 
پایان معامالت به ۴٣٩٠ تومان  را هم ثبت کرد، ولی در 
رسید و روی این نرخ بسته شد.مسئوالن بانک مرکزی وعده 
یابد  ژانویه کاهش  از تعطیالت  بعد  بودند که قیمت  داده 
اما اکنون باز  بازار روند منطقی خود را در پیش گیرد؛  و 
هم افزایش قیمت در بازار به چشم می خورد و همین امر 
منجر به برخی رفتارهای غیرمنطقی از سوی صرافی ها شده 
است. برخی از مردم نیز اسیر هیجانات و وضعیت کنونی 
بازار ارز قرار گرفته و برای خرید دالر و یورو به عنوان یک 
سرمایه گذاری به بازار مراجعه می کنند که همین امر، قیمت 
را به دلیل افزایش تقاضا باال برده است.اما تجربه بلندمدت 
نشان داده که سرمایه گذاری های این چنینی نه تنها منجر 
داشته  پی  در  هم  را  خریداران  ضرر  بلکه  نشده؛  سود  به 
است؛ چراکه صرافان به همان راحتی که ارز می فروشند، 
در چنین شرایطی ارز نمی خرند و همین امر، منجر به ضرر 
خریداران خرد و آن دسته از افرادی می شود که بدون توجه 
به محاسبات و تحلیل های منطقی، ارز را به عنوان یک کاال 

برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. 

افزایش توزیع ارز مداخله ای 
در بازار

ثبت  مجدد  آغاز  از  خودرو  واردکنندگان  انجمن  رییس 
غیرنمایندگی  شرکتهای  برای  خودرو  واردات  سفارش 

رسمی پس از دو روز وقفه خبر داد.
سایت  روزگذشته  از  گفت:  ایسنا  به  احتشام زاد  فرهاد 
غیرنمایندگی  واردکننده  شرکتهای  برای  سفارش  ثبت 
رسمی، مجددا فعال شد و امکان ثبت سفارش برای این 

دسته از واردکنندگان وجود دارد.
گرفته  صورت  پیگیری های  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
برای  خودرو  واردات  سفارش  ثبت  روزه  دو  توقف  دلیل 
به  اما  نشدیم  متوجه  را  رسمی  غیرنمایندگی  شرکتهای 
هر حال صرف برطرف شدن مشکل مهم است زیرا فعال 
نمایندگی های  کنار  در  رسمی  غیر  واردکنندگان  بودن 
رسمی خودروسازان خارجی، مثبت بوده و باعث افزایش 

رقابت و تعدیل قیمتها در این بازار می شود.
از  خودرو  واردکنندگان  انجمن  رییس  یکشنبه   
شرکت های  برای  خودرو  واردات  سفارش  ثبت  توقف 
موضوع  این  از  بود.احتشام زاد  داده  خبر  غیرنمایندگی 
این  در  رسمی  دلیل  هنوز  بود:«  کرده  اظهار  و  انتقاد 
هستیم  آن  پیگیری  حال  در  و  است  نشده  اعالم  باره 
برای  سفارش  ثبت  توقف  که  است  این  واقعیت  اما 
صریح  دستورالعمل  برخالف  غیرنمایندگی  شرکت های 
واردکننده ای  هر  آن  براساس  که  است  دولت  ابالغی 
و  رسمی  نمایندگی  شرکت  با  قرارداد  عقد  با  می تواند 
ثبت  به  نسبت  فروش،  از  و خدمات پس  گارانتی  خرید 

سفارش و واردات خودرو اقدام کند«.

ثبت سفارش واردات خودرو 
برای غیرنمایندگی ها

پولـی  پایـه  فعاالنـه  عرضـه 
)ذخایر( از سـوی بانـک مرکزی از 
طریـق کاهش نـرخ سـود در بازار 
کاهـش  جهـت  در  بانکـی،  بیـن 
هزینه هـای بانک هـا خواهـد بود. 
تسـویه  و  پرداخـت  در  تسـهیل 
پیمانـکاران  و  دولـت  بدهی هـای 
بـه بانک هـا بـه میزان زیـادی می 
توانـد در بهبـود ترازنامـه بانک ها 

باشـد موثر 



 ۴دستگاه خودروی دو منظوره اطفای امداد و نجات ناوگان 
عملیاتی سازمان آتش نشانی بابل از منابع داخلی سازمان آتش 

نشانی خریداری و به بهره برداری رسید 
مراسم آغاز بهره برداری از این چهار دستگاه با گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای آتش نشان حادثه پالسکو و با حضور مهندس 
کبود فیروزه ای شهرداری بابل مهندس موالیی رئیس شورای 
اسالمی و چند تن از اعضای شورای شهر بابل مهندس دابوئیان  
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و تعدادی از مسئولین شهرستانی 
اعضای محترم هیئت مدیره و شورای سازمان ، اصحاب رسانه و 

همکاران آتش نشان برگزار گردید. 
نداشتن باالبر مهمترین مشکل سازمان آتش نشانی بابل است

به  مهندس_دابوئیان مدیر عامل سازمان ضمن خیر مقدم 
مدعوین ومهمانان حاضر از زحمات و تالشهای اعضای محترم 
شورای اسالمی ، مدیران محترم شهرداری و اعضای هیئت 
مدیره و شورای سازمان  تقدیر نمودند. ایشان در بخشی از 
و  بودجه  از محل  این خودروها   : نمود  عنوان  سخنان خود 
اعتبارت داخلی شهرداری و سازمان آتش نشانی که با پرداخت 
عوارض توسط شهروندان عزیز تامین می شود خریداری گردید 
که در اینجا الزم است از حسن توجه مسئولین و حمایت و 
همراهی شهروندان تشکر و قدردانی شود.مهندس دابوئیان  
مبلغ خودروها را 1٢7 میلیون تومان اعالم کرد و افزود حدود 
1٠٠ میلیون تومان برای تغییر کاربری آتش نشانی و حدود 15٠ 
میلیون تومان هزینه تجهیز هر ماشین می باشد وی با تقدیر از 
همه کسانی که در تهیه این چهار دستگاه خودرو آتش نشانی 

تالش کردند عنوان کرد نداشتن باالبر مهمترین مشکل سازمان 
است امیدواریم با قول های شهرداری بابل در این خصوص داده 

است هر چه زودتر مشکل ما در این زمینه حل گردد
رئیس شورای اسالمی شهر بابل هم در این مراسم با اشاره به 
اینکه در مقابل با حادثه و بحران چهار اصل تعریف شده است 
گفت پیشگیری از اولین اصل از یک مجموعه باید اقدامات و 
تمهیداتی را اتخاذ نمایند تا مانع بروز حادثه شود و یا وقوع  
حادثه را به کمترین حد آن برساند مهندس موالیی خاطرنشان 
کرد دومین  نکته ای که باید توجه کنیم آمادگی است اعم از 
مدیریتی ساماندهی نیروی انسانی و تجهیزات در موقع حادثه 
غافلگیر نشویم وی ضمن اینکه مقابل را به عنوان سومین اصل 
مد نظر داشته باشیم گفت پیشگیری آمادگی مقابله درست و 
به موقع مقابله کردن و وارد صحنه شدند و عوامل متعددی از 
جمله توزیع خدمات امکانات و نیروهای آموزش دیده و کارآمد 
و ورزیده بستگی دارد مالیی  گفت با سازی بعنوان  
فصل چهارم در مقابله با بحران هم بسیار مهم 
است رئیس شورای شهر بابل یادآور کرد ما در 
توزیع خدمات و ایستگاه ها در قسمت شمال شهر 
بابل از نظر دسترسی کمی ضعیف هستیم که 
امیدواریم در برنامه های آتی این ضعف رفع  شود 
در ادامه شهردار بابل در این مراسم با تقدیر از 
تالش از همه کسانی که در پیگیری این امر مهم 
تالش نمودند گفت امکانات و تجهیزات در زمان 
حوادث و بحران مهمترین عامل در کاهش شدت 
حادثه است مهندس کبود  فیروزه ای بیان کرد 
عدم توازن و باالنس بین حادثه و امکانات دو اصلی 
است که در به وجود آمدن بحران نقش دارد و این 
امر در هر بخشی از قبیل اقتصاد تجارت پروژه 

های عمرانی خدماتی وجود دارد وی با اشاره  به اینکه عدم 
توازن بین نوع  حادثه ای که اتفاق می افتد و میزان امکانات 
موجود باعث می شود تا ما با بحران مواجه شویم افزود ما باید 
تالش کنیم حداالمکان از رخ دادن اتفاقات پیشگیری کنیم  و 
از سوی دیگر چون اتفاقاتی وجود دارد که شاید نتوان مانع روی  
دادن آن باشیم لذا باید امکانات و تجهیزات مقابله با آن را فراهم 
نماییم تا در مواقع نیاز بتوانیم  از شدت بحران بکاهیم شهردار 
بابل  ادامه داد این اصل  در حوزه آتش نشانی هم مصداق دارد 
به همین دلیل در نحوه مواجه و مقابله با حادثه باید با امکانات و 
دانش استفاده از تجهیزات از طریق آموزش به دست می آوریم 
در مقابل حادثه قرار گیریم چرا که استفاده درست از تجهیزات 
در کاهش و برعکس عدم  دانش کافی می تواند در شدت حادثه  
تاثیرگذار باشد شهرداری بابل از خریداری خودروی باالبر 5٢ 
متری خبر داده گفت ردیف  اعتباری آن در بودجه شهرداری 
شورای شهر در نظر گرفته شده است و افزود اگرچه امروز شاهد 
اتفاقات خوبی در حوزه تجهیزات هستیم ولی این  امکانات کافی 
نیست ما همچنان پیگیر هستیم که اتفاقات خوب و بهتری 
بیافتد تا بتوانیم از نظر ساختار اداری و سازمانی مان به  آن 
حد نرمال که مدنظر ماست و شهروندان این موضوع را حفظ 
کنند برسیم و خدمات خوبی را در حوزه سازمان آتش نشانی 

داشته باشیم
برنامه طی مراسمی پرچم_ این  ادامه  شایان ذکر است در 

آرم  به  منقش  پرچم  و  _جمهوری_اسالمی_ایران  مقدس 
سازمان_آتش_نشانی به طور همزمان در ایستگاههای_پنج_

گانه شهر بابل برافراشته شد و در پایان نیز با اعطای سوئیچ 
خودروهای جدید به رانندگان آتش نشانی  توسط شهردار و 
اعضای محترم شورای شهر ورود و بهره برداری رسمی از این 

خودروها اعالم گردید.

باگرامیداشتشهدایحادثهپالسکو

بهرهبرداریاز۴دستگاهخودرویدومنظورهاطفاءوامدادنجاتسازمانآتشنشانیبابل

انسانبایدازهرحیثچهظاهروچهباطن،
زیباوآراستهباشد.

)آنتوانچخوف(

سخنحکیمانه

سفرکردمبههرشهریدویدم
چوشهرعشقمنشهریندیدم
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»پیروزی فکر« 
به چاپ بیست و ششم رسید

فکر«  »پیروزی  کتاب 
اسوت  اوریزن  نوشته 
رضا  ترجمه  با  ماردن 
توسط  سیدحسینی 
چاپ  به  نگاه  انتشارات 

بیست و ششم رسید.
کتاب  مهر،  گزارش  به 
نوشته  فکر«  »پیروزی 

اوریزن اسوت ماردن به تازگی با ترجمه رضا 
انتشارات نگاه به چاپ  سیدحسینی توسط 

بیست و ششم رسیده است.
پژوهشگر  و  نویسنده  ماردن،  اسوت  اوریزن 
آمریکایی است که آثار او را در زمینه فضایل 
موفق عمل کردن  و  زیستن  انسانی، خوب 
موفق  متدهای  وی  دانند.  می  بخش  الهام 
به  کاربردی  و  عملی  شکل  به  را  زیستن 
دیگران آموزش می داد، در نتیجه آثار وی 
تا به امروز با استقبال مخاطبان مواجه شده 
است.ماردن در کتاب »پیروزی فکر«، به ارائه 
راهکارهای عملی به منظور زیستنی توام با 
درون،  توانایی های  کشف  نفس،  به  اعتماد 
از عادات و تفکرا ت منفی  زدودن بسیاری 

انسان ها در مواجه با خود پرداخته است.
کتاب،  این  نویسنده  که  ای  ایده  مهمترین 
به خواننده منتقل می کند، این است که بر 
مبنای روانشناسی انسانگرا الگوهای کارامد 
می  کمک  و  معرفی  مخاطب  به  را  زندگی 
شادتر،  انسان هایی  به  بیشتر  تا هرچه  کند 
ویژگی های  از  شویم.  بدل  کاراتر  و  تواناتر 
بودن  شفاف  و  صریح  به  توان  می  اثر  این 
آن و همچنین دسته بندی به جا و کارامد 

موضوعات اشاره کرد.
عناوین این کتاب عبارت اند از:

در  می کنند  کار  فکر  روی  از  که  آنان 
فکر،  نمی شوند،  غرق  زندگی  توفان های 
فرمانروای وجود است، فکر هم مایه صحت و 
هم باعث بیماری می شود، ترس بزرگ ترین 
دشمن ما، چگونه می توان ترس را شکست 
داد؟، چگونه بر هیجان ها غلبه کنیم، برای 
این که طبع بانشاطی داشته باشید، مضرات 
بافی  منفی  نشاط آور،  افکار  قدرت  بدبینی، 
افکار،  نفوذ  اعتقاد،  و  ایمان  نابود سازیم،  را 
چگونه  می آفرینند،  موفقیت  که  افکاری 
اعتماد دیگران را به خود جلب کنیم، بنای 
خصائص اخالقی، نقاط ضعف مان را از میان 
ببریم، زیبایی چگونه کسب می شود؟، قدرت 
خیال، با پیری مبارزه کنید، راه تسلط بر فکر 

و انسان آینده به درجه کمال خواهد رسید
 16٠ با  کتاب  این  ششم  و  بیست  چاپ 
صفحه و قیمت 1٣ هزار تومان به بازار عرضه 

شده است.

دردنیایکتاب

حضورچشمگیرسینمایایراندرجشنواره»داکا«بنگالدش

در  چشمگیر  حضوری  ایران  سینمای 
جشنواره بین المللی فیلم داکا دارد.

به گزارش رسیده، فیلم های »ویالیی ها« 
در  سابقه حضور  )با  قیدی  منیر  ساخته 
مسابقه  بخش  و  کراال  فیلم  جشنواره 
در  آسیا-اقیانوسیه(  سینمایی  جوایز 
بخش سینماگران زن، »وقتی برگشتم« 
ساخته  فرنگ«  و  »قشنگ  قبلی  نام  با 
در  حضور  سابقه  )با  موساییان  وحید 

جشنواره های معتبری چون سائوپائولو، بوسان، فرفیلم کوزوو، جشنواره 
فیلم خانه آسیا، کلهاپور هند و نیز نمایش ویژه فیلم های ایرانی در دانشگاه 
لوزان سوییس( در بخش سینمای معناگرا و »سویوق« ساخته برادران 
ارک )با سابقه سه نامزدی در جشنواره شانگ های و برنده بهترین فیلمنامه 
در بخش مسابقه سینمای کودک از جشنواره تامیل نادوی هند، بهترین 
کارگردانی و بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم خانه آسیا و نیز جایزه مردم 
و مذاهب از جشنواره بین المللی مذهب امروز وحضور در جشنواره هایی 
چون ترتیو میلنیوی ایتالیا، تامیل نادوی نروژ، کودکان استانبول، کودکان 
در بخش سینمای  بمبئی(  آسیایی چشم سوم  نوجوانان سئول،  کانادا، 
کودک به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، در شانزدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم »داکا« حضور دارند.

ساختموسیقی»امپراطورجهنم«
محمدرضا علیقلی آهنگسازی »امپراطور 

جهنم« را به پایان رساند.
موسیقی  ساخت  رسیده،  گزارش  به 
مسابقه  بخش  در  که  جهنم  امپراطور 
جشنواره سی و ششم فیلم فجر حضور 
دارد، به پایان رسید .محمدرضا علیقلی 
با اعالم این خبر گفت :همان امضایی که 
اصوالً در همه کارهای قبلی من بوده در 
این فیلم نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که 

فضای اکشن و هیجانی فیلم باعث شده تا حد زیادی موسیقی آن هم 
به همان سمت برود .علیقلی همچنین گفت: به نظرم موسیقی امپراطور 
جهنم یک اتفاق نو است که در کنار کارهای قبلی من قرار میگیرد. با 
اینکه از سال گذشته برای موسیقی این کار با من صحبت شده بود، اما 
به دلیل تاخیرهایی که در اکران آن افتاد ، این کار صورت نگرفت و در 
نهایت امسال و از ۴ ماه پیش ساخت موسیقی آن را آغاز کردم که هم 
اکنون تمام شده است .علیقلی برنده ۴ سیمرغ بهترین آهنگساز در دوره 
های جشنواره فیلم فجر است که آخرین بار و در اتفاقی بی سابقه سیمرغ 
و »امکان  فیلم »دختر«  برای دو  را همزمان  آهنگساز  بهترین  بلورین 
جهنم  .  امپراطور  کرد  دریافت  فجر  چهارم  و  سی  جشنواره  در  مینا« 
تازه ترین اثر موسیقایی این هنرمند است.  فیلمی که به تهیه کنندگی 
محمد خزایی و کارگردانی پرویز شیخ طادی ساخته شده است.  امپراطور 
 جهنم با پژوهش و مستنداتی که طی ۴ سال انجام شده است به پشت

 پرده ی گروهک تروریستی داعش میپردازد و در این میان به نقش مهم 
آل سعود اشاره می کند.

»دخترشیطان«اواخربهمنجلویدوربینمیرود

کارگردان فیلم سینمایی »دختر شیطان« بیان کرد این پروژه سینمایی 
اواخر بهمن ماه جلوی دوربین می رود.

قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی »دختر شیطان« )سالم بمبئی( 
در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه این اثر سینمایی در مرحله پیش تولید 
قرار دارد، گفت: به تازگی از سفر به هند بازگشته ایم و در حال حاضر 
مشغول صحبت با بازیگران مورد نظر برای حضور در این پروژه سینمایی 
هستیم.وی ادامه داد: در تالش هستیم عوامل پشت صحنه تا ٢ هفته 
دیگر راهی هندوستان شوند تا براساس برنامه ریزی های انجام شده این 
فیلم ٢٠ بهمن ماه جلوی دوربین برود تا قبل از آغاز سال نو فیلمبرداری 

این فیلم به پایان رسد.

خبر 

»درسوگکشتیشکستگانوطن«
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آغازپیشفروشبلیتهای
جشنوارهملیفیلمفجراز۳۰دی

علیزاده  عزت اهلل  گفته  به 
جشنواره  اجرایی  معاون 
ملی فیلم فجر، پیش فروش 
سینماهای  بلیت های 
ششمین  و  سی  مردمی 
فجر  فیلم  ملی  جشنواره 
ماه  دی   ٣٠ شنبه  از 

روابط عمومی  از  گزارش  آغاز خواهد شد.به 
اجرایی  معاون  فجر،  فیلم  ملی  جشنواره 
خبر  این  اعالم  با  فجر  فیلم  ملی  جشنواره 
گفت: عالقه مندان به حضور در سی و ششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر می توانند از ساعت 1٠ 
صبح شنبه ٣٠ دی ماه با مراجعه به سایت 
Fajr.Cinematicket.org )با پشتیبانی 
خرید  پیش  به  نسبت  سینماتیکت(  سایت 
بلیت های جشنواره در سانس ها و سینماهای 
مورد عالقه خود اقدام کنند.  عزت اهلل علیزاده 
از  ادامه داد: پیش فروش بلیت های جشنواره 
ساعت 1٠ صبح روز شنبه ٣٠ دی ماه آغاز 
می شود و در ساعت ٢۴ دوشنبه دوم بهمن 
ماه به پایان خواهد رسید.وی افزود: بر اساس 
درخواست متقاضیان، ششم و هفتم بهمن ماه، 
بلیت های خریداری شده یا از طریق پیک و یا 

به صورت حضوری تحویل خواهد شد. 

خبر

* افشین عال

الهیجانآبآتشبگیرد/کهدریازینعذابآتشبگیرد
ندیدمجزشماپروانهایرا/کهدرآغوشآبآتشبگیرد

خرابممن،خرابممن،الهی/کهاینجانخرابآتشبگیرد
دراینغم،گونهورخسارهبگذار/کهبااشکمذابآتشبگیرد

درونسینه،آراممبسوزد/دروندیده،خوابآتشبگیرد
اگرپرسیزکشتیبانوکشتی/زبانمدرجوابآتشبگیرد

توایخورشیدبربالیندریا/نیاچونآفتابآتشبگیرد
ندارمچارهغیرازشعروترسم/بهدفتر،شعرنابآتشبگیرد

16 دی ماه یک فروند کشتی نفتکش ایرانی با یک فروند کشتی چینی 
ایرانی و مفقود شدن ٣٢ پرسنل  برخورد کرد که باعث حریق نفتکش 
آنشد. در ابتدا پیکر سه نفر از کارکنان کشتی ایرانی پیدا شد، اما نفتکش 
»سانچی« پس از چند روز سوختن در آتش، غرق و در نهایت جان باختن 

تمام پرسنل آن تایید شد.

سینمای  محبوب  بازیگر  عبدی«  »اکبر  بزرگداشت 
ایران در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برگزار 
بازیگر  عبدی  اکبر  رسیده،  گزارش  شد.به  خواهد 
از جمله هنرمندانی است  ایران،  57 ساله سینمای 
مردمی  ویژه  جایگاه  از  برخورداری  بر  عالوه  که 
جهت  از  مختلف،  نسل های  بین  در  محبوبیت  و 
آن خود  از  که  و جوایزی  متفاوت  نقش آفرینی های 
در  ایران  سینمای  موفق  بازیگران  جمله  از  کرده، 
است.اجاره نشین ها  بوده  فجر  فیلم  جشنواره  ادوار 
)داریوش مهرجویی(، گراند سینما )حسن هدایت(، 
ای ایران )ناصر تقوایی(، دزد عروسک ها )محمدرضا 
هنرمند(، سفر جادویی )ابوالحسن داودی( از جمله 
فعالیت  اول  دهه  در  عبدی  کارهای  شاخص ترین 
مادر  در  او  ماندگار  بازی  بی شک  اما  بود  سینمایی 
بهترین  بلورین  سیمرغ  برایش  که  حاتمی(  )علی 
اوج  نقطه  آورد،  ارمغان  به  را  مرد  دوم  نقش  بازیگر 
فعالیت  این هنرمند به شمار می رود.عبدی که حاال 
عالوه بر فعالیت های تلویزیونی و تئاتری، تجربه بازی 
در بیش از 1٠٠ فیلم سینمایی را دارد، از ناصرالدین 
تا کارهای  شاه آکتور سینما، دلشدگان و هنرپیشه 
شاخص این سال هایش مثل اخراجی ها، خوابم می آد، 
رسوایی، قندون جهیزیه و… همواره با امضای خود، 
به آفرینش خالقانه و پرانرژی نقش ها پرداخته و به 
یک میزان مورد توجه مردم و کارشناسان واقع شده 
است.سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از 1٢ تا ٢٢ 
بهمن 1٣٩6 به دبیری »ابراهیم داروغه زاده« برگزار 

خواهد شد.

آئین بزرگداشت اکبر عبدی در 
جشنواره فیلم فجر

جایگزین  دی ماه  از ٢7  انسانی«  »کمدی  فیلم 
فیلم »قاتل اهلی« می شود.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش 
این شورا  درباره جلسه روز دوشنبه ٢5 دی ماه 
به ایسنا گفت: از روز چهارشنبه ٢7 دی ماه فیلم 
محمدهادی  کارگردانی  به  انسانی«  »کمدی 
اهلی«  »قاتل  آزادی جایگزین  گروه  در  کریمی 
می شود و فیلم مسعود کیمیایی فقط در سرگروه 
ادامه  زیرگروه ها  در  اکرانش  و  شده   تعویض 

خواهد داشت.
فیلم »دعوتنامه« مهرداد فرید  قرارداد  افزود:  او 
پس از پایان اکران فیلم »آینه بغل« هم در گروه 

سینمایی استقالل ثبت شد.
وی گفت: همچنین با توجه به اینکه کف فروش 
خواهد  ادامه  آن ها  اکران  بود  باال  فیلم ها  بقیه 
داشت تا هفته آینده بررسی دیگری صورت گیرد.

از  موقعیت  کمدی  یک  انسانی«  »کمدی  فیلم 
زندگی تراژیک فردی است که می بایست علی رغم 
پیرامونش  مردم  با  همرنگ  درونی اش  خواست 
سیدی،  هومن  کریمی،  نیکی  و  کند  زندگی 
علیرضا شجاع نوری، لیال زراع، بهاره کیان افشار، 
مهوش افشارپناه و فرخ نعمتی از جمله بازیگران 

»کمدی انسانی«
 از چهارشنبه در سینماها

استقبال  با  و  برگزار  میالد  برج  در  الر  عاشیق  کنسرت 
مخاطبان آذری مواجه شد.

کنسرت آذری عاشیق الر به سرپرستی عاشیق احد ملکی 
علیشاه در پنجمین روز از سی و سومین جشنواره موسیقی 

فجر شب ٢۴ دی در برج میالد برگزار شد.
زبان  آذری  مخاطبان  استقبال  با  که  کنسرت  این  در 
همراه بود، احد ملکی علیشاه نوازنده قوپوز و خواننده و 
عباس  خواننده،  و  قوپوز  نوازنده  بابایی  ستار  سرپرست، 
فرد  گلزار  فرامرز  خواننده،  و  قوپوز  نوازنده  زاده  رسول 
نوازنده باالبان، باقر حیدری نوازنده باالبان، فرید عربگری 
نوازنده قوشا ناقار، وحید عربگری نوازنده ناقار و تاروردی 

حیدری نوازنده قاوال حضور داشتند.
در ابتدای این کنسرت مجری برنامه روی صحنه آمد و 
سانچی  نفتکش  حادثه  قربانیان  یاد  گرامیداشت  ضمن 
آمده  از آن  قرائت کرد که در بخشی  را  بیانیه جشنواره 
بود »این حادثه میلیون ها هموطن را داغدار کرده است 
های  برنامه  سانچی،  قربانیان  به  احترام  ادای  با  بنابراین 

جشنواره موسیقی فجر را پیش می گیریم.«
چند  و  برخیزند  تا  خواست  حضار  از  مجری  این  سپس 
لحظه ای را برای احترام و گرامیداشت یاد قربانیان سانچی 

سکوت کنند.
موسیقی  اساس  بر  موسیقی  این  کرد:  اظهار  نیا  بزرگ 
تشکیل »ِدیشَمه«  را  آن  از  بخشی  و  است   عاشیقی 

 می دهد که حاوی بحث های محاوره ای است.

آذری ها از عاشیق الر
 استقبال کردند 

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اسناد تعیین کننده 
و مهم را بخشی از هویت افراد دانست و بر تعمیم فرهنگ 
مستندسازی و حفظ مواریث تاکید کرد. اشرف بروجردی 
در هشتمین همایش مدیران و کارشناسان اسناد دستگاه 
ها با محوریت »تهیه بانک مستندات موضوعی دستگاه 
کارشناسان  افزود:  شد،  برگزار  ملی  آرشیو  در  که  ها« 
اسناد دستگاه ها، حامالن و وارثان تاریخ این سرزمین 
کنیم،  می  زندگی  آنها  با  که  هایی  ارزش  از  و  هستند 
نگهبانی می کنند تا آنها را به نسل های آینده منتقل 

کنیم.
وی اسناد تعیین کننده و مهم تاریخی را بخشی از هویت 
انسان دانست و افزود: باید تالش کرد این هویت تثبیت 

و به آیندگان یادآوری شود. 
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کارشناسان اسناد 
را افرادی تاثیرگذار در آینده ایران معرفی و اضافه کرد: 
این تاثیرگذاری به این دلیل است که آنها هویت یابی می 
کنند.به گفته بروجردی، بر اساس اراده جمعی حاکمیت، 
قالب سند ثبت و  انچه در کشور رخ می دهد در  باید 
ضبط شود و چه جایی بهتر از سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران است.وی با بیان اینکه همه در ساختن تاریخ 

نقش آفرین هستند، ادامه داد: باید چگونگی شکل گیری 
تاریخ و شناسنامه آن را به فرزندان خود آموزش دهیم 
و اینکه چگونه این تاریخ به اثری ماندگار و مایه مباهات 
تبدیل شد.مشاور رییس جمهوری، تاریخ ایران را مملو 

از فراز و فرودهایی دانست که همه تجربه بهتر زیستن 
را در خود دارد.بروجردی با بیان اینکه نوشتن و نگارش 
گویاترین بخش هویت هر فردی است، افزود: اگر همه 
اسناد الکترونیکی شوند، باز مبنای همه آنها یک سند 
که  در صورتی  داد:  ادامه  است.وی  نوشتاری  و  مکتوب 
بخواهیم هویت یابی کرده و خود را به جامعه بشری و 
جهانی معرفی کنیم باید از اسنادی که در اختیار داریم 
برای این منظور بهره گیریم، هر چند در این میان تعامل 

همه دستگاه ها با آرشیو ملی الزم و ضروری است.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به رویکرد 
این  بر  تاریخ شفاهی گفت:  بر  تاکید  یازدهم در  دولت 
اساس باید در پی افراد رفت و یافته های بدست آمده از 

زبان آنها را نگارش، حفظ و نگهداری کرد.
وی ضمن قدردانی از تالش سازمان اسناد و آرشیو ملی 
نحوه  درباره  اطالعات  افزود:  اسناد  سازی  استاندارد  در 
است. همه  دوش  بر  بزرگ  رسالتی  استانداردسازی 

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
تاریخ نگاری کاری دشوار و معموال همراه با شبهه است، 
تاریخ  صحت  بر  تواند  می  مدارک  و  اسناد  داد:  ادامه 

گواهی دهند و رفع شبهه کنند.

 فرهنگ مستندسازی و حفظ مواریث تعمیم یابد


