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به گزارش زمان، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور 
خارجه، با بیان اینکه ممکن است آمریکا از برجام خارج 
سناریوها  و  شرایط  همه  برای  را  خود  ایران  گفت:  شود، 

3آماده کرده است.

 عراقچی: ممکن است آمریکا

 از برجام خارج شود
پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل  زمان،  گزارش  به 
به شرط  مدارس  زمستانی  تعطیالت  کلیات  با  اینکه  بیان  با 
اصالح تقویم آموزشی موافق هستیم، گفت: موضوع تعطیالت 

مدارس بسیار پیچیده است.

از دبیرخانه  به گزارش زمان،معاون اول رییــس جمهوری 
نیز  ابرها و  باروری  شــورای عالی آب خواســت موضوع 
اســتفاده از منابع آب ژرف را نیز در دستور کار جلسات 

قرار دهد. 1

 موافقت با کلیات 

»تعطیالت زمستانی مدارس«

 لزوم مشارکت مردم

 در حل بحران خشکسالی

2

سرمقاله

 انزوای آمریکا در شورای امنیت
 ثمره سیاست های دولت

نگاه روز

 تغییر اقلیم، تاب آوری
 و توسعه پایدار

 چی فکر می كردیم
 كه این طور شد؟

در جلســه جمعه شــب که بنا به درخواست 
نیکی هیلی نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
بــه بهانه حوادث اخیر در ایران برگزار شــد، 
آمریکا بار دیگر در صحنه جهانی در انزوا قرار 
گرفــت و اکثر اعضای شــورای امنیت تاکید 
کردند که مسائل داخلی ایران هیچ ارتباطی با 
حوزه کاری شورای امنیت سازمان ملل ندارد.

بدین لحاظ ورود شــورای امنیت به بحث نا 
آرامیهای ایران و البته نتیجه این نشســت از 
ابعاد مختلفــی دارای اهمیت و قابل تحلیل 
اســت. در درجه نخســت، موافقت شورای 
امنیت با درخواســت آمریکا برای مداخله در 
امور داخلی یک کشور مستقل عضو سازمان 
ملل، حرکتــی خطرناک و برخــاف اصول 

منشور سازمان ملل است.
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2 محمد مهدی مظاهری
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 برگزاری جلسه مشورتی
5 درباره برجام با سه عضو اروپایی 1+

3 علیرضا دائمی
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سود سهام عدالت امروز واریز می شود

افزایش سقف وام ازدواج
به گزارش زمان، ســقف پرداخت وام ازدواج به جوانان با موافقت رییس جمهوری از 10 میلیون به 15 میلیون تومان افزایش یافت.با موافقت حجت االســام و المســلمین حسن روحانی همچنین توزیع سود سهام 
عدالت به مشمولین ثبت نام شده قطعی این طرح از دیروز 18 دی ماه 96 آغاز شد.همچنین آن دسته از مشمولین که از محل تخفیف یا آورده خود یک میلیون تومان سهام دارند، 50 هزار تومان دریافت می کنند. 

این رقم در نوبت های بعدی تا 150 هزار تومان تکمیل می شود.بر اساس این گزارش بقیه مشمولین سهام عدالت نیز متناسب با سهام خود از سود متعلقه بهره مند می شوند.

اکبر نعمت اللهی

وزیر امور خارجه خبر داد :

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه نشست 
اخیر شــورای امنیت می تواند یــک درس عبرت برای ترامپ 
باشد، در عین حال تأکید کرد: به منش و رفتار ترامپ چندان 

اعتمادی نیست.
به گــزارش زمــان، بهرام قاســمی ســخنگو و رئیس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رســانه  ای وزارت امور خارجه دیروز در 
نشســت خبری با رسانه ها در پاسخ به ســؤالی درباره نحوه 
بهره برداری جمهوری اســامی ایران از شکست اخیر آمریکا 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت: اتفاقی که 
در سیاست خارجی آمریکا در یک سال اخیر به وقوع پیوسته 
و آنچه در جلســه اخیر شــورای امنیت اتفاق افتاد، شکست 
دیگری اضافه بر شکســت های پیشین ترامپ بوده است.وی 
افزود: جامعه جهانی و اعضای شــورای امنیت نشان دادند که 
دوران جدید، دوران دیگری اســت و تبعیتی از ترامپ ندارند 
و کار ترامپ در کشــاندن مسائل داخلی یک کشور به شورای 
امنیت که خاف موازین کلی است، با یک »نه« بزرگ مواجه 
شد.ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: این 
نشســت می تواند برای آقای ترامپـ  اگر بخواهدـ  یک درس 
عبرت بزرگ باشد، اگرچه چندان به رفتار و منش او اعتمادی 
نیست، اما به هر حال این یک شکست برای او در سطح جامعه 
جهانی بوده است.ســخنگوی وزارت امــور خارجه در بخش 
دیگری از ســخنان خود پیرامون موعد تصمیم گیری ترامپ 
در خصــوص برجام در تاریخ ۲۲ دی ماه ســال جاری گفت: 
فعــًا در این خصوص باید صبر کنیــم تا ببینیم تصمیم آنها 
چه می شــود. ما از موضع جمهوری اسامی ایران، پیش بینی 
الزم را در خصوص هر ســناریویی کــه می تواند به وجود آید، 
داشته ایم و تمام گزینه های ما برای شرایط مختلف، متناسب با 
تصمیمات اتخاذی از جانب آمریکا روی میز قرار دارد.وی ادامه 
داد: با توجه به ماهیت بین المللی برجام، آمریکا باید به تعهدات 
خودش در قالب این قرارداد عمل کند و خروج این کشــور از 
برجام می تواند هزینه سنگینی را متحمل آنها کند؛ بنابراین اگر 
اشتباه محاسباتی در این خصوص انجام دهند، قطعاً برای آنها 
پشیمانی به همراه خواهد داشت.سخنگوی وزارت امور خارجه 
در خصوص برخی اظهارات از ســوی مقامات کردستان عراق 
افزود: با توجه به روابط میان ایران و اقلیم کردســتان عراق و 
شــناختی که آنها از ما دارند، خیلی بعید می دانم که بخواهند 
اقدامی علیه امنیت ملی ما انجام دهند و در خصوص مســائل 
دوجانبه میان ما و منطقه کردستان عراق، به دلیل آنکه بخش 
عمده این مسائل امنیتی اســت، باید دستگاه های ذیربط در 
این خصوص اظهارنظر کنند؛ ولــی آنچه که مرتبط با وزارت 
خارجه است، ما شــواهدی دال بر اقدامات تخریبی آنها علیه 
ایران نداریم.قاســمی در ادامه و در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه ســفر ظریف به آلمان در رسانه های خارجی به حوادث 
اخیر ایران ارتباط داده شــده است، این موضوع صحبت دارد 
یا خیر، گفت: آنچه که در رســانه هــای خارجی به خصوص 
از جانب رژیم صهیونیســتی در خصوص این سفر مطرح می 
شود قطعا دروغ اســت و آنها می خواهند عمدا فضا را نسبت 
به این سفر مسموم کنند. ما روابط سازنده ای با اتحادیه اروپا 
داریم و به صورت مستمری با آنها در تماس هستیم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه تصریح کرد: خانم موگرینی از آقای ظریف 

و وزرای خارجه ســه کشــور انگلیس، آلمان و فرانسه دعوت 
کرده که درباره برجام گفتگوهایی داشته باشند و این سفر می 
تواند در انتهای همین هفته صورت بگیرد.وی با بیان اینکه این 
سفر حتما قبل از 1۳ ژانویه صورت می گیرد، افزود: بعد از  آن 
تاریخ هر مذاکره ای که بخواهد شکل بگیرد حتما جنس و نوع 
متفاوتی خواهد داشت. دیدار آقای ظریف و خانم موگرینی در 

مقر اتحادیه اروپا و در دفتر خانم موگرینی انجام می گیرد.
قاســمی درباره حادثه برخورد دو کشتی نفتی ایرانی و چینی 
و مفقود شدن تعدادی از هموطنان اظهار کرد: این یک اتفاق 
ناگواری بود که طی آن کشــتی که حامل 1۳۷ هزار تن نفت 
ایران برای کره جنوبی بود، در آب های چین با یک کشــتی 
چینی تصادف کرده و منجر به اشــتعال شدهاست.قاســمی 
گفــت: صحبت از ۳۲ مفقود در این حادثه اســت که ۳0 نفر 
از آنها ایرانی هستند و در میان این تعداد هم چند دانشجوی 
دریانوردی حضور داشتند که همانطور که گفتم نمی توانیم با 
قطعیت در خصوص سرنوشــت کسانی که در این حادثه بوده 

اند، اظهار نظری داشته باشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آخرین وضعیت پرونده فرد ایرانی کشــته شــده در کانادا چه 
شده است، بیان کرد: ما از کانال های مختلفی از دولت کانادا 
تقاضا کردیم ابعاد مختلف موضوع را هر چه زودتر مشــخص 
کننــد و در اختیار ما قرار دهند ولی هنــوز اطاع دقیقی از 
موضوع در دســت نداریم و همچنان پیگیر مساله هستیم.وی 
درباره تاخیر ایجاد شــده در ســفر قریب الوقوع وزیر خارجه 
فرانسه و رئیس جمهور آن کشور به تهران بیان کرد: روابط ما 
با فرانسه در سطوح عالی برقرار است و ما تماس های مختلفی 
را در قالب تماس های تلفنی میان روســای جمهور دو کشور، 
وزرای امور خارجه و دیگر مقامات عالی رتبه ایران و فرانســه 
داریم و دو طرف مصمم به بهبود روابط میان یکدیگر هستند.

قاسمی افزود: ما برای آینده روابط میان خود سفرهای مختلفی 
را پیش بینی کرده ایم و البته انجام سفر به منظور صرفا سفر، 
برای جمهوری اسامی ایران مطرح نیست چرا که هر سفری 
باید مقدمات الزم خود را داشته باشد. برای سفر وزیر خارجه 
فرانسه و آقای ماکرون به تهران در حال برنامه ریزی هستیم و 
این دو سفر در دستور کار ایران و فرانسه وجود دارد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه این سفرها حتما انجام خواهد 
شــد چرا که ما روابط خود را با فرانسه مهم می دانیم، گفت: 
تهران و پاریس دارای اشتراکات زیادی در مسائل منطقه ای و 
دوجانبه با یکدیگر هستند.وی افزود: علیرغم عدم تمایل آمریکا 
نســبت به این موضوع، دولت فرانسه بر سیاست خود نسبت 
به اســتمرار روند اجرایی شدن برجام و پایبندی کشورش در 
قبال آن قرارداد تاکید دارد. همچنین رفتار فرانسه در شورای 
امنیت سازمان ملل همانطور بود که ما از آنها انتظار داشتیم و 
امیدواریم سیاست های منفی که بدخواه گسترش روابط میان 
ایران و فرانسه است، بر رویکرد پاریس تاثیر نگذارد.قاسمی در 
خصوص طرح شکســت خورده آمریکا در قبال تغییر پایتخت 
رژیم صهیونیســتی به قدس شریف اظهار کرد: سیاست ما در 
بحث قدس تغییری نکرده و تا زمانی که اشــغالگری هســت، 
حمایت هم وجــود دارد و ما از گروه هــای مقاومت حمایت 
خواهیم کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا 
چه سیاستی را در قبال قدس در آینده  اتخاذ می کند بستگی 
به خودشــان دارد و البته این رویکرد آنها می تواند با توجه به 
پاســخ منفی شدیدی که از جانب جامعه جهانی در قبال این 
مســاله دریافت کرده اند و همچنین در نظر گرفتن واقعیات 
منطقــه تغییر کند و ما هم امیدواریــم تصمیم گیران آمریکا 
دست از حمایت رژیم صهیونیســتی بردارند.وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه موضع ایران در قبال طرح افزایش تحریم 
ها علیه ایران توســط برخی از اعضای کنگره آمریکا چیست، 
گفت: این قبیل اظهارات جدید نیست و ما چهار دهه است که 
شاهد چنین سیاست های کینه توزانه ای علیه ایران از جانب 

سیاستمداران آمریکا هستیم.
قاســمی گفت: آنها باید متوجه این مطلب شوند که این قبیل 
سیاست ها نمی تواند در تصمیم های ایران خللی ایجاد کند و 
جمهوری اسامی ایران همچنان با اقتدار کامل سیاست های 
به حق خــودش را در منطقه و در عرصه جهانی ادامه خواهد 
داد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره سفر هیاتی از 
جانب سازمان حج و زیارت به عربستان در خصوص مذاکره دو 
کشور در خصوص حج سال 9۷ اظهار داشت: در این خصوص 
اطاع دقیقی ندارم و همانطور هم که قبا گفته بودیم موضوع 
حج مربوط به ســازمان حج و زیارت اســت و وزارت خارجه 
خیلی در این مساله دخیل نیست؛ مگر اینکه برخی کمک های 
کنسولی و یا تسهیات اینچنینی الزم باشد و هر نوع مذاکره 
ای پیرامون حج از جانب سازمان حج و زیارت انجام می شود.

قاسمی درباره ادامه روند مذاکرات سیاسی در خصوص سوریه 
اظهار کرد: پیش از برگزاری مذاکرات آســتانه در دور نهم آن 
که فوریه انجام می شود، ما مذاکرات کارشناسی قبل از نشست 
ســوچی را داریم که در تاریخ ۲0 ژانویه انجام می شــود و در 
پایان همین ماه اجاس اصلی را در ســوچی و کنگره مردمی 

سوریه را خواهیم داشت.

پاسخ سنگین ایران به خروج احتمالی آمریکا از برجام

جزئیات اجرای برنامه های اشتغال فراگیر و روستایی
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تشریح 
جزئیات برنامه اشــتغال فراگیر و اشــتغال روستایی، 
شــرایط پرداخت این تسهیات و همچنین مداخات 
توسعه ای برای موفقیت اجرای طرح ها را اعام کرد. 
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، عیســی منصوری در 
نشســت مطبوعاتی تشریح برنامه های اشتغال وزارت 
تعــاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امســال یک برنامه 
اشــتغال عام را در دســتور کار قرار دادیم که پس از 
تصویب در دولت و ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
به فعــاالن و کارگزاران امر اباغ شــد؛ همچنین یک 
برنامه خاص اشتغال نیز تحت عنوان »برنامه حمایت 
از توسعه و اشــتغال مناطق روستایی و عشایری« در 
دســتور کار است.وی با اشــاره به ابعاد برنامه اشتغال 
فراگیر گفت: اشتغال پذیری یکی از جنبه های اصلی 
این برنامه اســت که از طریق اجــرای طرح کارورزی 
ویژه جذب فارغ التحصیان دانشــگاهی و همچنین 
طرح آمــوزش در محیــط کار واقعی اجرا میشــود. 
همچنین کاهش هزینه آموزش با ارائه طرح مشــوق 
های کارفرمایی برای جذب نیــروی کار و ارائه یارانه 
دستمزد برای کارفرمایان در صورت جذب متقاضیان 
شــغل در مناطق دارای نرخ بیکاری باال از ابعاد برنامه 
اشتغال فراگیر هســتند.منصوری ادامه داد: بعد دیگر 
»برنامه اشــتغال فراگیر«، توسعه کسب و کار و ایجاد 
اشــتغال پایدار مبتنی بر ظرفیت های هر اســتان در 
ســطح ملی و روستایی است که این ظرفیت ها تحت 
عنوان رســته های پراشتغال شناســایی و اباغ شده 
است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: 
برای برنامه اشــتغال فراگیر عاوه بر مداخات توسعه 
ای، ارائه تسهیات همراه با یارانه در دستور کار است 
و بــرای این امر ۲0 هزار میلیارد تومان از محل منابع 

بانکی اختصاص پیدا کرده اســت که این منابع صرفاً 
محدود به ســال 96 نخواهد بود و در سال آینده نیز 
تداوم دارد.معاون وزیر کار بــه جزئیات اجرای برنامه 
حمایت و توسعه از اشتغال مناطق روستایی و عشایری 
اشــاره کرد و گفت: قانون مربوط به اجرای این برنامه 
در تابستان امسال به تصویب مجلس شورای اسامی 
رسید و پس از تدوین آئین نامه اجرایی، دستورالعمل 
مربوطه اخیراً از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 

به استان ها اباغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه مداخات توســعه ای و پرداخت 
تســهیات دو جنبــه اصلــی برنامه خاص اشــتغال 
روســتایی و همچنین برنامه اشتغال فراگیر هستند، 
ادامه داد: برنامه حمایت و توســعه اشتغال روستایی 
سه گروه هستند. گروه نخست شهرهای زیر 10 هزار 
نفر و نواحی صنعتی خواهند بود که مشــمول ســود 
10 درصدی پرداخت این تســهیات هســتند. گروه 
دوم نیز مناطق روستایی و عشایری معمولی خواهند 
بود که نرخ ســود تسهیات برای اهالی این مناطق 6 
درصد در نظر گرفته شــده است؛ همچنین گروه سوم 
اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی 
هســتند که مشــمول تســهیات با نرخ ۴ درصدی 
خواهند بود.منصوری افزود: برای پرداخت تســهیات 
اشــتغال روســتایی، معادل ریالی یک و نیم میلیارد 
دالر بــه میزان حدود 6 هزار میلیــارد تومان از محل 
صندوق توســعه ملی اختصاص می یابد که به همین 
میزان نیز از طرف موسسات عامل باید برای پرداخت 
این تســهیات تخصیص یابد که در مجموع می توان 
گفت 1۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیات 
حمایت و توسعه از اشــتغال روستایی در نظر گرفته 

شده است.

موافقت با کلیات »تعطیالت زمستانی مدارس«
دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه 
با کلیات تعطیات زمســتانی مدارس به شرط اصاح 
تقویم آموزشی موافق هستیم، گفت: موضوع تعطیات 
مدارس بســیار پیچیده است و کل کشــور را از ابعاد 
مختلف تحت تاثیر قــرار می دهد.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، مهدی نوید ادهم در نشست خبری که 
در استودیو الفبای وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، 
درباره پیشــنهاد اخیر سازمان محیط زیست مبنی بر 
تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان به منظور کاهش 
آلودگی هوا و اظهار نظرهای چند گانه معاونین وزارت 
آموزش و پرورش در این خصوص گفت: مغایرتی بین 

نظرات بنده و سایر معاونین وزارتخانه در این خصوص 
وجــود ندارد.وی افــزود: ما به تعطیلــی مدارس چه 
تعطیات زمســتانه و چه تعطیات موردی که پیش 
می آید از منظــر تعلیم و تربیتی نگاه می کنیم و نه از 
منظر آلودگی هوا و همه ســال تحصیلی را یکپارچه 
می بینیم.دبیرکل شــورای عالی آمــوزش و پرورش با 
بیان اینکه از منظر ســند تحول یک سال تحصیلی از 
اول مهر شــروع می شود و تا شهریور سال آینده ادامه 
پیدا می کند، گفت: برای این یکسال باید برنامه داشته 

باشیم و کل یک سال را مدیریت کنیم.
ادامه در صفحه 5

جناب آقای حمید رضا بذر افشان
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان رییس اداره دفتر فنی فرمانداری 
 شهرستان مالرد را تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را از

خداوند منان خواهانیم.
روزانمه زمان، رسپرسیت استان هتران
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 انزوای آمریکا در شورای امنیت
 ثمره سیاست های دولت تدبیر و امید 

*محمد مهدی مظاهری

در جلســه جمعه شب که بنا به درخواست نیکی هیلی نماینده آمریکا در 
سازمان ملل به بهانه حوادث اخیر در ایران برگزار شد، آمریکا بار دیگر در 
صحنه جهانی در انزوا قرار گرفت و اکثر اعضای شورای امنیت تاکید کردند 
که مسائل داخلی ایران هیچ ارتباطی با حوزه کاری شورای امنیت سازمان 
ملل ندارد.بدین لحاظ ورود شورای امنیت به بحث نا آرامیهای ایران و البته 
نتیجه این نشســت از ابعاد مختلفی دارای اهمیت و قابل تحلیل است. در 
درجه نخست، موافقت شــورای امنیت با درخواست آمریکا برای مداخله 
در امور داخلی یک کشور مســتقل عضو سازمان ملل، حرکتی خطرناک 
و برخاف اصول منشــور ســازمان ملل است که حق حاکمیت ملی ایران 
را خدشــه دار می کند و دستگاه دیپلماســی ایران باید تدابیری را اتخاذ 
کند تا این امر به یک رویه ثابت و ســنگ بنای سایر اقدامات سازمان ملل 
تبدیل نشــود. با این وجود از این زنگ هشدار که بگذریم، مهمترین زاویه 
این جلسه که آن را به نشستی تاریخی تبدیل می کند، این است که برای 
نخســتین بار در طول تاریخ انقاب اسامی، جلسه ای در شورای امنیت 
تشــکیل شــده که ایران و آمریکا موضوعات اصلی آن بوده اند، جلسه به 
درخواســت آمریکا و برای محکوم کردن عملکرد ایران در برابر اعتراضات 
داخلی تشــکیل شد؛ اما بر خاف همیشــه نتیجه آن محکومیت رویکرد 

آمریکا بود نه عملکرد ایران! 
دونالد ترامپ که در روزهای اخیر به واســطه اشــک تمساح هایی که در 
توئیترش برای ملت ایران ریخته، به مضحکه و موضوع انتقاد رســانه های 
آمریکا و جهان تبدیل شده، حال با تدارک این نشست در شورای امنیت، 
به گفته وزیر امور خارجه کشورمان، »افتضاحی دیگر در سیاست خارجی 
ایاالت متحده امریکا« را رقم زد و انزوا و تنهایی کشورش را بیش از پیش 
در عرصه جهانی به نمایش گذاشت. رد درخواست آمریکا در شورای امنیت 
و تخفیف وجهه و اعتبار این کشــور تنها نکته برجســته نشست شورای 
امنیت نبود؛ بر خاف گذشــته که در برخی مقاطع کشورهای اروپایی و 
روسیه در مقابل آمریکا به ایران نزدیک می شدند؛ اما در بزنگاههای مهم از 
جمله جلسات شورای امنیت به ایران پشت می کردند و به ضرر کشورمان 
رأی می دادند، این جلسه شورای امنیت یک استثنای بزرگ و قابل تأمل 
بود که در آن کشــورهای اروپایی و روســیه و چین نه تنها با درخواست 
آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران مخالفت کردند، بلکه به حمایت 
تمام قد از کشــورمان و توافق هســته ای برخاستند و تاش آمریکا برای 
مداخله در امور داخلی یک کشور دارای حاکمیت و بهانه تراشی آن برای 
نقــض برجام را تقبیح کردند. انگلیس و فرانســه برجام را غیر قابل نقض 
دانستند و بر لزوم پایبندی به آن تأکید کردند، چین و روسیه هم حوادث 
اخیر ایران را یک مســاله داخلی دانســتند که تهدید کننده امنیت بین 

المللی نیست و نمی بایست در شورای امنیت مطرح می شد. 
باز هم برخاف اکثر مواقع، اینبار نماینده روســیه در شــورای امنیت در 
لباس یک حامی و متحدایران ظاهر شــد و با اشــاره به مداخات آمریکا 
در خاورمیانه که به آشــوب در این منطقه منجر شده، به این کشور طعنه 
زد که »طبق منطق آمریکا ما هم باید بعد از حوادث فرگوســن، میسوری 
یا بعد از تظاهرات جنبش اشغال وال استریت، درخواست برگزاری نشست 

اضطراری در شورای امنیت می دادیم!«
این کشــورهامداخله جویی آمریکا و دشــمنی آن با برجام و ایران را 
زیر ســؤال بردند و تاکیدکردندکه محور و تمرکز شــورای امنیت باید 
بر موضوعات مهمی از جمله مبارزه با تروریســم،صلح خاورمیانه،حل 
بحــران ســوریه و غیره باشــد.بدین ترتیب هر چنــد در اعتراضات و 
ناآرامیهای اخیردر کشــور، برخی گروهها و افراد تاش کردند تا نوک 
پیــکان اعتراضات را متوجه دولت و ناکارامدی آن کنند؛ اما به نظر می 
رســد تاشــهای دولت تدبیر و امید در عرصه بین المللی در حال ثمر 
دادن است؛ بواسطه این سیاســتها، جو خصومت آمیز و بازدارنده بین 
المللی علیه ایران، به ســمت تعامل، همکاری و حتی دفاع و جانبداری 
قدرتهای آســیایی و اروپایی از کشورمان در حال تغییر است از سوی 
دیگر با سیاستهای همگرایانه، تعاملگرا و تنش زدای دولتهای یازدهم و 
دوازدهم، دشمن دیرینه کشورمان در انزوا قرار گرفته و سایر قدرتهای 
جهانی دیگر حاضر به همراهی با آن برای ضربه زدن به ایران نیســتند 
و فضای بازیگری جمهوری اســامی در عرصه بین المللی به ســمت 
مطلــوب و مورد نظر یعنی انزوای دشــمن و اســتقبال از همکاریهای 
اقتصادی و تجاری با کشــورمان پیش رفته است. چنین گشایشی در 
عرصه بین المللی بی شــک دستاوردی عظیم برای جمهوری اسامی 
ایران است و این ضرورت را ایجاد می کند که هم گروههای مخالف که 
در ناامید کردن مردم از دولت، از هیچ تاشی فروگذار نمی کنند و هم 
بخشــهایی از جامعه که مطالباتی به حق دارند، اندکی صبورتر باشند.

بایداین قضیه را مد نظر قرار دهیم که ضایعاتی که در دولت پیشــین 
بر کشور وارد شده، همچون آن مثل قدیمی که می گوید »مرض، کوه 
به کوه می آید و مو به مو می رود«، به یکباره گریبان کشــور را گرفته 
و اقتصاد و اشــتغال کشــور را دچار رکود مزمن کرده است؛ اما تنها با 
اصاح تدریجی ساختارها و گذر زمان قابل اصاح و بهبودی است.باید 
صبور بود، منافع بلند مدت کشــور را در نظر گرفت و دســتاوردهایی 
که با ســختی حاصل شده را با بخشی نگری و حرکتهای جناحی نابود 
نکرد. از ســوی دیگر از این قضیه هم نباید غفلت کرد که صرف طرح 
چنین درخواستی از ســوی ایاالت متحده آمریکا برای تشکیل جلسه 
شورای امنیت بر علیه ایران، نشان از آن دارد که مقابله دولت ترامپ با 
ایران یک حرکت ایزایی و زودگذر نیســت، بلکه یک استراتژی ثابت و 
دنباله دار در دولت جدید ایاالت متحده آمریکا اســت تا از یکسو حلقه 
فشــار و تحریم ایران را تنگ تر کند و از ســوی دیگر، با خارج کردن 
مسأله فلسطین از مرکزیت مســائل خاورمیانه، ایران را به مرکز توجه 
و فشــار جامعه بین المللی تبدیل کند. در چنین شــرایطی الزم است 
تا جامعه ایرانی با اتحاد و همدلی و دســتگاه سیاست خارجی کشور با 
هوشیاری، برنامه ریزی و گسترش تعامات دیپلماتیک، جلوی اجرایی 

شدن سیاستهای خصمانه آمریکا در قبال کشورمان را بگیرند.
Alborz.payam@gmail.com

 اظهارات موگرینی پیرامون
 »راهبرد اتحادیه  اروپا درباره عراق«

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا همزمان با انتشــار »راهبرد 
اتحادیه اروپا درباره عراق« به اظهار نظر درباره آن پرداخت.

بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، اتحادیه اروپا دیــروز راهبرد خود درباره 
عراق را در وب ســایت این اتحادیه قــرار داد.در متن این راهبرد، حمایت 
های جاری و بلندمدت اتحادیه اروپا »با در نظرگرفتن اولویت های دولت 
عراق« تشریح شده است.فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در این باره اعام کرد: عراق پس از شکست داعش در مقطع تاریخی 
مهمی قرار دارد.مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت: 
در این شرایط، اتخاذ اقداماتی عاجل در راستای بازسازی عراق با مشارکت 
همه بخش های جامعه این کشور و نیز ارتقاء و حمایت از حقوق اساسی و 
حاکمیت قانون در هر منطقه از اهمیت وافری برخوردار است.وی در بخش 
دیگری از اظهارات خور در این باره افزود: ما نیز آماده همکاری و مشارکت 
در این زمینه هستیم تا از این طریق مردم و دولت عراق را در فائق آمدن 

بر چالش های در پیش رو کمک کنیم.

هشدار صالحی به آمانو نسبت به 
بدعهدی آمریکا در برجام

رئیس ســازمان انرژی اتمــی ایران در گفت و 
گوی تلفنــی با مدیرکل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی نسبت به عواقب بدعهدی و نقض 
احتمالــی تعهــدات برجامــی از جانب دولت 
آمریکا هشــدار داد.به گزارش زمــان به نقل 
ازروابط عمومی ســازمان انــرژی اتمی، علی 
اکبر صالحی دیروز در تماس تلفنی با » یوکیا 
آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نســبت به عواقب بدعهــدی و نقض احتمالی 
تعهدات برجامی از جانب دولت آمریکا هشدار 
داد.صالحی تاکید کرد: در صورت عدم اجرای 
تعهدات برجامی از جانــب آمریکا، جمهوری 
اسامی ایران تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد 
که می تواند بر روند فعلی همکاری های ایران 
بــا آژانس بین المللی انــرژی اتمی تأثیرگذار 

باشد.

بازگشت »پیرمرد پرحاشیه« به 
عرصه سیاسی ایتالیا

 »سیلویو برلوسکنی« که به دلیل حاشیه های 
فراوان خود در مقام نخست وزیری ایتالیا حتی 
رخــت رفتگری را نیز برتن کــرد بار دیگر در 

آستانه رسیدن به مسند ریاست دولت است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وضعیت سیاسی 
ایتالیا به گونه ای اســت که شــانس »سیلویو 
برلوسکنی« نخست وزیر اســبق ایتالیا، برای 
رســیدن به قدرت پیش از ســایرین است.در 
همین رابطه »پی یر کارلو پادوآن« وزیر اقتصاد 
ایتالیــا اعام کرده چنانچه پیروز مشــخصی 
در انتخابــات پارلمانــی آتی وجود نداشــته 
باشــد ائتاف میان احزاب چپ اصلی و جناح 
راســتگرای ایتالیا بعید نیست.ایتالیا در تاریخ 
چهارم مارس شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی 
خواهد بود و جدیدترین نظرســنجی ها نشان 
می دهد بلوک راستگرا که شامل حزب »فورزا 
ایتالیا« به رهبری سیلویو برلوسکنی است اکثر 
کرســی  های پارلمان را در انتخابات مارس به 
دست می آورد اما به اکثریت مطلق نمی رسد. 
برلوســکنی  سه دوره ســمت نخست وزیری 
ایتالیا را در ســال های 1995-199۴، ۲001-

۲006 و از ۲008-۲011 به عهده داشته  و در 
این مدت به دلیل اقدامات خود حاشــیه های 
زیــادی را بوجود آورده که معروف ترین موارد 
آن ماجــرای »روبی«، »بونــگا بونگا« و تنبیه 
شدن از ســوی دادگاه و ارائه خدمات شهری 

و پوشیدن رخت رفتگری بود.

 پرداخت وام کارآفرینی
 به تشکل های جوانان 

معاون ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش 
و جوانــان از پرداخت وام به تشــکل های مردم 
نهاد خبــر داد و گفــت: ایــن وام 10 تا 100 
میلیون تومانی به طرح های کارآفرینی سمن ها 
پرداخت می شــود.به گــزارش زمــان به نقل 
ازمهر، محمدمهدی تندگویان با اشاره به وجود 
اعتباراتــی در حوزه پرداخت وام به تشــکلهای 
مــردم نهاد، افــزود: از ردیــف ۲۷ صدم درصد 
مالیات برارزش افــزود بودجه ای برای پرداخت 
وام به ســمنها پیش بینی شده بود و در همین 
زمینه مذاکراتی با بانک های مختلف برای انعقاد 

قرار داد انجام گرفت.
وی ادامــه داد: بــا بانکهای مختلــف چانه زنی 
داشتیم و در نهایت امروز تفاهم نامه ای با صندوق 
کارآفرینی امید صورت گرفت و براساس آن مبلغ 
۲10 میلیــارد تومان اعتبار بــرای پرداخت وام 
به تشــکل های کارآفرین در نظر گرفتیم.معاون 
ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: حداقل این وام 
10 میلیون تومان و سقف آن 100 میلیون تومان 
است که با سود ۴ درصد به طرح های کارآفرینی 
تشکل های مردم نهاد پرداخت می شود.تندگویان 
اضافــه کرد: در کل کشــور حدود ۳50 ســمن 
کارآفرین داریم که بــه طور ویژه در حوزه ایجاد 
اشــتغال برای جوانان فعالیت می کنند اما این 
وام به تشکلهای دیگر که در حوزه های مختلف 
فعالیت می کنند اما طرحهایی در حوزه کارآفرینی 
دارنــد هم قابل پرداخت اســت.وی در خصوص 
شــرایط دریافت این وام گفت: دستورالعمل های 
دریافت وام به تشــکل ها و همچنین به صندوق 
کارآفرینــی امید ارائه شــده و طرحهای جوانان 
در حوزه کارآفرینی پس از پایش در اســتانها به 
این صندوق معرفی می شود. وی افزود: تاکید ما 
گرایش طرحها در حوزه کارآفرینی در شهرستانها 
و طرحهای روستایی اســت.این وام از بهمن ماه 

آماده پرداخت به تشکلهای مردم نهاد است.

اخبار

سرمقاله

هر که عملش سبب عقب ماندگی او 
شود، نسبش او را جلو نیندازد.

رییــس جمهــور وظیفه همه مســووالن را کالمامیر
خدمت به دین، انقاب، کشور و مردم دانست 
و با بیان اینکه اگر با جان بپذیریم مردم همه 
کاره کشورند، مســائل حل می شود، تاکید 
کرد: ما ملت بزرگی داریم؛ معصوم نداریم و 
همه مســووالن قابل نقد هستند و اگر نقد 
با امید، اراده و راه حل درســت همراه باشد، 

بسیار مفید است.
به گزارش زمــان به نقل ازایســنا ، حجت 
االسام و المسلمین حسن روحانی دیروز در 
دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اظهارداشت: همه جای دنیا برخی از 
خواســته ها و تجمع مردم سوء استفاده می 
کنند اما مردم به حق می گویند ما را ببینید، 
به حرفمان گوش کنید و به خواست ما عمل 
کنید.رییــس جمهور در این دیــدار با بیان 
اینکــه مدیران وزارت اقتصاد ســختکوش و 
در مسیر درست حرکت می کنند،از زحمات 
وزیر سابق دکتر طیب نیا و همکاران ایشان 
تشــکر کرد و گفت: دکتر کرباسیان دانش و 
تجربه را توام با هم دارد.روحانی خاطر نشان 
کرد: امروز وظیفه همه ما این اســت که به 
کشور، فرهنگ، دین، آیین، انقاب، تاریخ و 
نسل های آینده خدمت کنیم و می توان گفت 
که پایه گذار کشــور برای نســل های آینده 
هســتیم.رییس جمهور در ادامه با اشاره به 
حوادث روزهای اخیر اظهارداشــت: در این 
حوادث یک موضوع اساســی وجود داشــت 
که با کمال تأســف در رســانه ملی و سایر 
رســانه ها آن موضوع دیده نشده و بیشتر به 
دنبال مسایل جزیی و فرعی بودند و معتقدم 
توجه به آن موضوع اساسی می تواند، آرامش 
و امنیت بلندمــدت باثبات و تأثیرگذاری در 
کشــورمان بوجود آورد.روحانی تصریح کرد: 
مشــکلی که امــروز با آن مواجه هســتیم، 
فاصله ما  مســووالن با نســل جوان است. 
امروز آنطوری که ما فکر می کنیم، با آنچه که 
جوانان فکر می کنند، متفاوت است. امروز نگاه 
جوانان به دنیا و زندگی با نگاه ما فرق می کند 

و این اشکال اساسی است که بایستی آن را 
حل و فصل کنیم.رییس جمهور با بیان اینکه 
نمی توان سبک زندگی خود را به نسل های 
آینده تحمیل کرد، افزود: اشــکال این است 
که ما می خواهیم دو نســل بعد از ما، آنطور 
که ما می پسندیم زندگی کنند، در حالی که 
نمی توان برای آنها تعیین تکلیف کرده و یک 
نوع ســبک زندگی برایشان مشخص کرده و 
گفت که مسیر همین است که ما می گوییم.

روحانی گفت: نسل جوان ما یک حرف بیشتر 
نــدارد و آن که می گوید من هم می فهمم و 
حــرف دارم و باید به حرف من گوش کنید. 
مردم هم صراحتــاً اعام می کنند که حرف 
دارند و باید به حرف مردم گوش داده و باالتر 
از آن به آن عمل کنیم و اگر اکثریت کشور با 
نسل جوان است به معنای آن است که باید 
به نظر اکثریت عمل کنیم. البته در اینکه در 
یک اجتماع و تظاهراتی عده ای سوء استفاده 
کنند یک موضوع طبیعی اســت و در همه 

جای دنیا وجود دارد که برخی از خواســته 
ها و تجمع مردم سوء استفاده ها می کنند.

رییس جمهور با تأکیــد بر اینکه مردم باید 
بتوانند از تمام مسئولین کشور انتقاد کنند، 
گفت: انتقاد حق مردم است، چرا که صاحب 
کشور هستند و تمام افتخار ما مسئولین این 
است که نماینده مردم هستیم و امانتدار امور 
کشور از سوی مردم می باشیم لذا مردم حق 
دارند که در کارهای ما نظارت کرده و انتقاد 
کنند. روحانی نقد را بســیار مفید و سازنده 
و نفی را بســیار بد و مخرب توصیف کرد و 
گفت: نباید کســی را نفی کرد و باید توجه 
داشت که نفی وضع موجود خطرناک اما نقد 

وضع موجود سازنده است.
رییس جمهــور در ادامه لزوم شــفافیت و 
نظارت مردم بر مسئولین را مورد تأکید قرار 
داد و گفــت: همچنان که دولت باید در اتاق 
شیشــه ای باشد مجلس شــورای اسامی و 
دیگران هم باید در اتاق شیشه ای قرار بگیرند 

و تصمیماتی که اتخاذ می گردد بایســتی به 
طور شفاف به مردم، توضیح داده شود و مردم 
باید قضاوت کنند.رییس جمهور خاطر نشان 
کرد: در بودجه 9۷ که بودجه شــفاف تری از 
سایر بودجه های کشور است، کامًا مشخص 
کردیم که اگر قرار است اصاح قیمتی داشته 
باشــیم، صرفاً برای اشــتغال هزینه خواهد 
شــد و آن را در سایت گذاشــته و به مردم 
گزارش خواهیم داد. اگر مجلس همکاری و 
همراهی الزم را در این زمینه داشــته باشد، 
باید تصمیماتی که گرفته شده را ادامه دهیم 
و معتقدم در سال 9۷ با بودجه ای که تقدیم 
مجلس شده اقدامات خوبی را در مسیر بهتر 

شدن زندگی مردم، شاهد خواهیم بود.
 روحانی خطاب به مردم گفت: مردم بدانند 
برای اینکه زندگی بهتر داشــته باشیم باید 
فضای کشــور آرام باشــد و ناآرامی این فضا 
را بهم می زنــد. در آرامش و امنیت اســت 
که مردم و ســرمایه گذاران می توانند ســود 
قابل قبولی از ســرمایه گذاری را برای خود 
محاســبه کنند و در این مســیر الزم است 
سرمایه گذاری را تسهیل کرده و راه های ارایه 

مجوز سرمایه گذاری کوتاه تر شود.
رییس جمهور تصریح کرد: با شفافیت، فساد 
از بین می رود و رقابت ســالم و امید بوجود 
می آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم 
از بین می رود. لذا باید دســت به دست هم 
داده و متحدتر باشــیم و در شرایط حساس 
کنونــی منافع ملی را در نظر بگیریم. در این 
شرایط حساس حزب و جناح اولویت ندارد، 
بلکه ملت ایــران، نظام، انقــاب، آرامش و 
امنیت اولویت اصلی اســت و امروز بایستی 

بیشتر از همیشه به فکر مردم باشیم.

رییس جمهور:

 مردم به حق می گویند ما را ببینید 

 لزوم مشارکت مردم
 در حل بحران خشکسالی

برگزاری جلسه مشورتی با سه 
عضو اروپایی 1+5 درباره برجام

معاون اول رییس جمهوری از دبیرخانه شورای 
عالی آب خواســت موضوع باروری ابرها و نیز 
استفاده از منابع آب ژرف را نیز در دستور کار 
جلسات قرار دهد تا امکان تامین آب از اینگونه 

روش ها مهیا شود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطاع رســانی 
دولت؛ اسحاق جهانگیری جلسه شورای عالی 
آب که با حضــور رضا اردکانیــان، وزیر نیرو 
برگزار شــد، مســئله کمبود آب را از چالش 
های مهم و بزرگ پیش روی کشــور برشمرد 
و گفت: مدیریت مصرف آب باید به دستور کار 
جدی و دائمی همه دستگاه های اجرایی کشور 
تبدیل شود تا با همت و مشارکت همگانی، از 
مشکات ناشی از کمبود منابع آب عبور کنیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه کمیته تخصصی 
شــورای عالی آب نیز باید فعال تر از گذشته 
وارد میدان شود، تصریح کرد: دبیرخانه شورای 
عالی آب مباحث اصلی را در جلســات کمیته 
تخصصی شــورا با حضور نمایندگان دستگاه 
های مرتبط مورد بررسی قرار دهند و توافقات 
الزم را برای مصوبات پیشنهادی حاصل کنند 
تا زمینه ســرعت بخشــیدن به روند سیاست 
گذاری و تصمیم گیری ها درجلسات شورای 
عالی آب فراهم شود.این مقام مسوول با اشاره 
به گزارش رییس سازمان هواشناسی کشور در 
جلسه مبنی بر کاهش 58 درصدی بارش کل 
کشور در بلند مدت و کاهش ۳5 درصدی این 
شاخص نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: 
با توجه به کاهــش میزان بارش ها، باید برای 
مدیریت عرضه و تقاضای آب تصمیمات جدی 
اتخــاذ کنیم و تدابیر ویــژه ای برای مدیریت 
مصــرف آب در بخش های مختلف شــرب، 
کشــاورزی و صنعت بیندیشــیم.جهانگیری 
از وزارت نیرو و ســازمان هواشناســی کشور 

خواست با توجه به اینکه خشکسالی تقریباً به 
وضعیت ثابت کشور در چند سال اخیر تبدیل 
شده اســت، با اطاع رســانی دقیق به مردم 
در خصوص کاهش بــارش ها، آحاد جامعه را 
به مشــارکت جدی در مدیریت مصرف آب و 
همکاری با دولت دعوت کنند.  البته دولت نیز 
از تمام ابزارها و راهکارهای موجود برای تامین 
آب اســتفاده خواهد کرد و دانش و تجربیات 
جهانی در این زمینه را نیز بکار خواهد گرفت 
تا آب شرب مناســب همواره در اختیار مردم 
قــرار گیرد.وی از دبیرخانه شــورای عالی آب 
خواست موضوع باروری ابرها و نیز استفاده از 
منابع آب ژرف را نیز در دســتور کار جلسات 
کمیته تخصصی شورا قرار دهد تا امکان تامین 
آب از اینگونه روش ها نیز مورد بررســی قرار 
گیرد.معــاون اول رییس جمهــوری در ادامه 
جلسه با اشــاره به گزارش مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضاب کشور مبنی بر وجود 
تنش آب در برخی شــهرها، خاطر نشان کرد: 
الزم اســت وزارت نیرو تمام پیش بینی های 
الزم را برای تامین آب شــرب شهرهایی که با 
تنش آبی مواجه هستند انجام دهد و سازمان 
برنامه و بودجه نیز مکلف است اعتبارات مورد 

نیاز در این زمینه را فراهم کند.

وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد که 
گفت وگوهــا با اتحادیه اروپــا در خصوص 
برجام خواهد بود و خبرســازی های برخی 
رسانه های اسرائیلی در این مورد بی اساس و 
بی مبنا است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
محمد جواد ظریف در حاشــیه کنفرانس 
امنیتی تهران در پاســخ به سئوالی مبنی 
براینکه آیا مقامات آلمان از شما خواسته اند 
که در خصوص گفت وگو درباره وقایع اخیر 
کشور به آلمان سفر کنید؟ گفت: صحبتی 
که بین ما شــده این است که توافق کردیم 
باتوجه به اهمیتی که این روزها برجام دارد 
به خصوص باتوجه به سیاست های مخرب 
ایاالت متحده جلســه مشورتی بین ایران و 
سه عضو اتحادیه اروپا درمورد برجام برگزار 
شــود.وی ادامه داد: برخی از رســانه ها  به 
خصوص رسانه های اسرائیلی تاش کردند 
خبرســازی کننــد در این زمینــه که این 
خبرســازی ها هم بی اساس و هم بی مبنا 
است.ظریف در مورد تحوالت اخیر در کشور 
گفت: در خارج تاش کردند از این موضوع 
سوء اســتفاده کنند. این واقعیت است که 
در ایران مردم برخاف متحدین منطقه ای 
کشــورهای مداخله گر در این موضوع، حق 

دارند اعتراض کرده و نظر و انتقادات شــان 
را مطــرح کنند. البته انتقــاد و اعتراض به 
صورت مســالمت آمیز حق مردم بوده و با 

خشونت هم فرق دارد.
وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه 
مردم نشان دادند ضمن این که اعتراض را 
حق خود می دانند خشونت را نمی پذیرند و 
برنمی تابند، افزود: آمریکایی ها تاش کردند 
از این حرکت یک ســوء اســتفاده سیاسی 
برای اهداف خــود کنند. دیدیم که چگونه 
در شــورای امنیت و حتــی با وجود اعمال 
فشاری که در این شورا داشتند و روش های 
نامناسب، منزوی شــده و همه کشورها به 
جای این که درمورد مسائل مورد نظر آنها 
صحبت کنند درخصــوص ضرورت حفظ 
برجــام و امتناع از دخالــت در امور داخلی 
صحبت کردنــد و از اینکــه بخواهند این 
موضــوع را بهانه ای برای اســتفاده اهداف 
سیاسی کنند اظهار نگرانی کردند. براساس 
تمام گزارش هایی کــه از جاهای مختلف 
حتی در داخــل آمریکا و از طریق مقاالتی 
که نوشته شــد و آنطور که تلویزیون های 
آمریکایی گفتند این جلســه نشان داد که 
گرایــش دولت جدیــد آمریکا در ســطح 
جهانی گرایشی منزوی است.ظریف گفت: 
جمهوری اســامی، نظامی اســت مبتنی 
برمردم و ما قدرت ، اقتدار، پیشرفت و همه 
چیزمان را مدیون مردم هســتیم . نظام به 
جد اعتقــاد دارد که مــردم ولی نعمت ما 
هســتند و بیش از همه نگران وضع مردم و 
معیشت مردم هست و تاش می کند که در 
این زمینه عــاوه بر تاش، نظرات مردم را 
بشنود. البته مردم راه خود را از خشونت و 

اغتشاش جداکردند.

سود سهام عدالت امروز واریز می شود 

 افزایش وام ازدواج 
به 15میلیون تومان

ســقف پرداخــت وام ازدواج بــه جوانان بــا موافقت رییس 
جمهوری از 10 میلیون به 15 میلیون تومان افزایش یافت.با 
موافقت حجت االسام و المسلمین حسن روحانی همچنین 
توزیع سود ســهام عدالت به مشمولین ثبت نام شده قطعی 
این طرح از دیروز 18 دی ماه 96 آغاز شد.همچنین آن دسته 
از مشــمولین که از محل تخفیف یا آورده خود یک میلیون 
تومان سهام دارند، 50 هزار تومان دریافت می کنند. این رقم 
در نوبت های بعدی تا 150 هزار تومان تکمیل می شــود.بر 
اساس این گزارش بقیه مشمولین سهام عدالت نیز متناسب با 

سهام خود از سود متعلقه بهره مند می شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش ســقف وام ازدواج خبر 
داد و گفــت: بانکها مکلف به پرداخت وام ازدواج هســتند و 

شرایط و مقررات تخصیص وام تغییر نمی کند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، مسعود کرباسیان با 

اشــاره به تخصیص وام 100 میلیون ریالی وام ازدواج برای 
550 هزار نفر از طریق بانکهای دولتی درچند ماه اخیر گفت: 
بنا به دستور رئیس جمهور این مبلغ به سقف 150 میلیون 
ریــال افزایش یافت.وزیــر امور اقتصــادی و دارایی تصریح 
کرد: شــرایط و مقررات تخصیــص وام تغییر نمی کند ولی 
با مصوبه دیروز که به منزله اباغ اجرایی اســت بانکها مکلف 

به پرداخت وام به مبلغ 150 میلیون ریال هســتند. رئیس 
ســازمان خصوصی سازی: به دســتور رئیس جمهور،  امروز 
مرحله نخســت وازیر سود سهام عدالت انجام می شود.پوری 
حســینی با تاکید بر واریز قطعی سود ســهام عدالت  افزود: 
هزار و دویست میلیارد تومان از سود سهامداران را  تا به حال 
 سازمان خصوصی ســازی دریافت  کرده است   که در مرحله  
نخست    با دستور رئیس جمهور از امروز به حساب مشمولین 
واریز می شود.وی گفت:  مبلغ آن برای کسانی که آورده یکی 
میلیونی کامل دارند، یعنی آن هایی که تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی هستند و کسانی که ۴۷0 هزار تومان مابقی 
را واریز کرده اند؛ 150 هزار تومان ســود ســال 96 بصورت 
کامل واریز می شود و برای بقیه نسبتی از آورده ای که داشته 
اند واریز خواهد شــد.پوری حسینی گفت: البته این مرحله 
نخســت ِ  واریز سود ســهام عدالت خواهد بود که با توجه به 
1۲00 میلیارد تومان ســود دریافت شده از شرکت ها امکان 
پرداخت 50 هزار تومان از 150 هزار تومان سود سهامداران 
یک میلیونی   را به سازمان خصوصی سازی می دهد.وی  افزود: 
سعی سازمان خصوصی سازی این است که الباقی مبلغ سود 
را قبل از عید واریز کند که این بســتگی به دریافت ســود 
از شرکت های ســرمایه پذیر دارد. اگر تا پایان سال سازمان 
خصوصی سازی نتوانســت  همه  سود را از شرکت ها دریافت 
کند مرحله ســوم و نهایی پرداخت سود سهام عدالت سال 

96، اوایل سال 9۷ واریز خواهد شد.
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تغییر اقلیم، تاب آوری و توسعه پایدار
*علیرضا دائمی

ادامه روند فعلی تامین و مصرف آب، غذا و انرژی درکشور بویژه اختصاص یارانه 
به مصرف بیشتر این مولفه ها به طور بدیهی نمی تواند راه حل قابل قبولی برای 
پایداری اقتصاد کشــور و تاب آوری منابع و مصارف در سطح ملی باشد.تارنمای 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش ک رد از ابتدای پاییز امســال تا پایان 
روز دهم دی ماه میزان بارندگی کل کشــور ۳0.8 میلیمتر بود که در مقایسه با 
آمار متوسط ۴9 ساله که معادل ۷۳.6 میلیمتر است، 58.۲ درصد کاهش نشان 
می دهد.آمار صدروزه بارندگی بیانگر ادامه خشکسالی در دهه اخیر و همچنین 
خشــک ترین پاییز ایران در سال های آماربرداری است.در برخی استان ها مانند 
قم، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان میزان بارندگی نسبت 
به آمار بلندمدت بیش از 90 درصد کاهش را نشان می دهد و در عمل در یکصد 
روز اخیر بارندگی پاییزه این استان ها کمتر از پنج میلیمتر بوده است؛ در صورتی 
که میزان بارندگی انتظاری در این اســتان ها با توجه به آمار درازمدت باید بیش 
از 50 میلیمتر می بود.این وضعیت خشکی در پاییز و ادامه آن براساس اطاعات 
منتشر شده از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، 
از شــرایط کم آبی شدید در تابستان سال آتی نشان دارد و امروز توجه ویژه به 
برنامه ریزی تامین آب در فصل تابســتان و در صورت ادامه آن برای ســال های 
آینده نیز ضروری است.کاهش بارندگی، افزایش درجه حرارت و در نتیجه افزایش 
تبخیر و تعریق و کاهش میزان آب تجدیدشــونده از 1۳0 میلیارد مترمکعب به 
۷0 میلیارد مترمکعب در ســال های آتی و استفاده روزافزون از منابع آبی برای 
مصارف مختلف بویژه کشاورزی ضرورت توجه به تغییر نحوه مصرف آب خانگی، 
الگوی کشت و روش آبیاری را انکارناپذیر می نماید.در این زمینه نه فقط وزارت 
نیرو بلکه همه آحاد جامعه از مصرف کنندگان و کنشگران تا دستگاه های دولتی 
متولی مصارف آب باید روش های جدیدی را برای ســازگاری با تغییر اقلیمی و 
افزایش تاب آوری برای توسعه پایدار ایجاد کنند.مدیریت تامین و مصرف آب، غذا 
و انرژی در آینده ای نه چندان دور در منطقه و بویژه در کشور از مباحث مهمی 
خواهد بود که توجه به آن و تعیین مسیر راه برای رفع مشکات ناشی از کمبودها 
ضروری خواهد بود. ادامه روند فعلی تامین و مصرف آب، غذا و انرژی درکشــور 
بویژه اختصاص یارانه به مصرف بیشتر این مولفه ها به طور بدیهی نمی تواند راه 
حل قابل قبولی برای پایداری اقتصاد کشور و تاب آوری منابع و مصارف در سطح 
ملی باشــد. لذا تغییر الگوهای تولید، توزیع و مصرف منابع سه گانه آب، غذا و 
انرژی چالش مهم دهه پیش رو خواهد بود و در این میان مدیریت آن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.در مصرف انرژی، براساس آمار انتشار یافته توسط مراجع 
بین المللی]1[، کشور ایران باالترین نسبت شدت انرژی معادل در جهان را دارد 
و در مقایسه با سایر کشورهای جهان نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی 
کشورمان چند برابر است. در انتشار گازهای گلخانه ای کشورمان به دلیل استفاده 
بیش از حد از سوخت های فسیلی جزو 10 کشور نخست جهان محسوب می شود 
و این روند به صورت فزاینده ادامه دارد.در مصارف کشاورزی نیز بیشترین میزان 
آب بدون توجه به کمبودها و رعایت الگوی مصرف بهینه و الگوی کشت مناسب 
در ایران استفاده می شود. براساس آمار سازمان جهانی غذا و کشاورزی سازمان 
ملل متحد]۲[ بهــره وری مصرف یک مترمکعب آب بــه ازای یک مترمکعب 
محصوالت کشــاورزی در ایران نسبت به متوسط جهانی ۲برابر است.حدود 10 
میلیارد مترمکعب آب ناشــی از ضایعات کشاورزی در مرحله برداشت تا قبل از 
مصرف محصوالت کشاورزی به دلیل شیوه بسته بندی و ارائه به بازار هدر می رود. 
همه آمار و اطاعات و شواهد انتشار یافته توسط مراجع ملی و بین المللی حاکی 

از مصرف گرایی و توجه کم به پایداری و تاب آوری اقتصاد آب و انرژی است. 

تاکید وزیر اطالعات بر ریشه یابی 
اعتراضات اخیر 

 وزیــر اطاعات با اشــاره به حوادث اخیر در کشــور 
ریشه یابی این حوادث و اعتراضات را ضروری دانست.

به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســام 
والمسلمین سید محمود علوی طی سخنانی به تشریح 
علل و زمینه های اتفاقات اخیر کشور پرداخت.علوی با 
بیان اینکه حوادث تلخ روزهای گذشته نیاز به آسیب 
شناسی دارد، اظهار داشت: باید با نگاه کارشناسانه، غیر 
متعصبانه، واقع بینانه و فراجناحی ریشه ها و علل این 
اتفاقات را شناسایی و در جهت پیشگیری و جلوگیری 
از تکرار آنها در آینده گام برداشت.وزیر اطاعات درس 
آموزی از حوادث و بحران ها را از آموزه های مورد تاکید 
در دین و شــرط موفقیت در امور دانســت و افزود: با 
نگاه ژرف و واقع بین می توان به ریشــه یابی حوادث 
اخیر پرداخت و از آنها عبرت گرفت.وی به اســتراتژی 
دشمنان و معاندین در آشوب های دی ماه اشاره و بیان 
داشت: دشمن با آگاهی نسبت به مسائل و مشکات 
کشور از مدت ها قبل اوضاع را به دقت رصد کرده و در 
صدد دامن زدن به نارضایتی ها و تشدید آنها بود.وزیر 
اطاعات تسری دامنه نارضایتی ها به گروه ها و طبقات 
مختلف اجتماعی را راهبرد دوم دشمن عنوان و تصریح 
کرد: دشــمن به دنبال این بود کــه دامنه اعتراضات 
گسترش یافته و به قشــر خاصی بسنده نشود.علوی 
سیاسی و امنیتی کردن نارضایتی ها را از دیگر اهداف 
دشــمنان در ماجرای اخیر برشــمرد و گفت: عناصر 
ضدانقــاب و معاند در فراخوان های خود برنامه ریزی 
خاصی را برای عمومی کردن اغتشاشــات و تجمعات 
داشتند که با هشیاری عوامل امنیتی و اطاعاتی این 

توطئه خنثی شد. 

بررسی زوایای اعتراضات اخیر در 
شورای امنیت کشور

ســخنگوی وزارت کشور گفت: بررســی اعتراضات 
اخیر در شــورای امنیت کشور با نگاه دقیق، علمی و 
جامعه شناســانه در حال انجام است.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، سیدسلمان سامانی در نشست خبری 
امروز خود با تشکر از آگاهی و هوشیاری مردم که در 
بزنگاه های تاریخی با حضور و هوشمندی  حاکمیت 
خود را بر اداره کشور به اثبات رسانده اند، اظهار کرد:  از 
همه نهادهای مسئول در این زمینه نیز تشکر می کنم 
که با همکاری، همدلی و هماهنگی از امنیت عمومی 
و آرامــش مردم صیانت کرده و آرامش را به کشــور 

بازگرداندند.

نگاه روزخبر

رئیس قــوه قضاییه با بیان اینکه ما به هیچ عنوان 
موافق بســتن همه پیام رسان ها و فضای اینترنت 
نیســتیم، بر لزوم ضابطه مندسازی فضای مجازی 
و شناسنامه دار شدن فعاالن این فضا تأکید کرد و 
گفت: استفاده از فضای مجازی و پیام رسان ها باید 

شفاف و با رعایت امنیت ملّی و حقوق مردم باشد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایســنا، آیت اهلل آملی 
الریجانــی تصریح کــرد: حوادث اخیــر از جهات 
مختلفــی قابل تأمل اســت. برخــی تجمعات در 
تعدادی از شــهرها برگزار شد و دشمن با تحریک 
و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشــوب کشید. 
در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال 
عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و 
میزانی قابل توجیه نیست.رئیس قوه قضاییه با بیان 
اینکه نقشه و تحریکات دشــمن در حوادث اخیر 
کامًا آشــکار بود، افزود: خوشبختانه مردم عزیز و 
بصیر ایران به ســرعت صفوف خود را از آشوبگران 
جدا کردند و به اقدامات خبیثانه دشــمن پاســخ 
محکمی دادند.رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد 
اشتغال و رفع تنگناهای معیشتی، مطالبه بر حقی 

است که نباید فراموش شود، اظهار کرد: حضور به 
موقع مردم در صحنه و تشخیص صحیح که منجر 
به جمع شدن بساط دشمن و آشوبگران شد نباید 

مانع از شنیدن مشکات آنان شود. در این میان باید 
اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و اگر مردم جهد و 
تاش مسئوالن را در این زمینه ببینند قطعاً مانند 

همیشه در صحنه حضور خواهند داشت و با نظام 
همراهــی خواهند کرد. امیدواریم که با تدبیر، فکر 
صحیح و کار جهادی مشکات با تاش مسئوالن 
و همکاری مردم، برطرف شود.رییس قوه قضاییه، 
حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مســئوالن 
کشــور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و 
گفت: وجود این میزان اطاعات در دست بیگانگان 
صد درصد برخاف امنیت ملی کشــور است. ما از 
مسئوالن موکداً می خواهیم که این مسیر را اصاح 
کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا 
پیام رسان ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه 
و قانون باشد.آملی الریجانی با بیان اینکه بعید می 
دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی 
شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد 
برخی مسئوالن در روزهای گذشته نیز انتقاد کرد 
و یادآور شد: ما این را نمی پذیریم که دولت مقتدر 
جمهوری اسامی که توانست داعش را در سوریه و 
عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی 
از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند 
که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

رییس قوه قضاییه: استفاده از فضای مجازی باید با رعایت امنیت ملّی باشد

موافق بستن همه پیام رسان ها نیستیم

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت خودروی سواری پراید GTX مدل 88 به رنگ 
سرمه ای به شماره پاک 66۳م68 ایران ۷۲ به شماره موتور ۲866۳19 و شماره 

شاسی S1۴1۲۲88955585 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان به شماره انتظامی ۳1 ایران 596 ب 1۳ به 
کوشکی  بهرام  نام  به  به شماره شاسی 8۳9109۳0  موتور 11۲8۳0۷۴0۳  شماره 

فرزند حسین مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010005680 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 بامعارض متقاضی آقای افصل توب ریز فرزند 
اله شکر به شماره شناسنامه 89 صادره از اهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 98/۳1 مترمربع از پاک 10۳5 فرعی از16۳ اصلی واقع 
گلستان 16-پاک 9۷  شرقی-  حافظ  خیابان   - خمینی  امام  خیابان  فردیس-  در 
خریداری از مالک رسمی آقای سید احمد وکیلی میرزمانی - سیما مقصودی- فردوس 
کشاورزی- مهین طلوعی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع 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 198۲
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳9660۳۳10100050۷0  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ولی اله دانش آموز فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 50۷۴ صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲50 
مترمربع مفروز از پاک 1۴۷88 فرعی از16۳ اصلی واقع در فردیس- فضای سبز - نبش 
1۲ متری امید - پاک 1۷  خریداری از مالک رسمی آقای جهانگیر فاطمی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطاع 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 1991
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010005905 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 بامعارض متقاضی آقای داود رستمی فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 6۳55 کد ملی 006۲۳815۳9صادره از تهران درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  1۳6 مترمربع مفروز از پاک 15۴۴ فرعی 
از 16۳ اصلی واقع در کرج - ج مارد- ابتدای ج شهریار - ک طالقانی شمالی - پ 
۲8 خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی نیک نهاد محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطاع 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 199۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررای شماره  1۳9660۳۳1010006۲۴۳  مورخ 1۳96/10/11و رای شماره هیات 
اول موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ارضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متاقضی 
مرحوم محمد رضا یزدی به شماره شناسنامه ۳9۴ فرزند غامرضا صادره از شمیران 
که برابر گواهی حصر وراثت بشماره 96099۷۳0۳۷۳۳00119 مورخ 1۳96/۳/۳ فوت 
و ورثه حین الفوت ایشان عبارتند از : فاطمه اقاشیخ حسن)زوجه(و مرضیه یزدی و 
عطیه یزدی ومحمدحسین یزدی  علیرضا یزدی و قدسیه یزدی و احسان یزدی می 
باشند.نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160 مترمربع پاک ۲۳68 
فرعی از 16۳ اصلی  واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک 
رسمی علی اکبر سعیدی مقدم محرز گردیده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف۲1۳9
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/19 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/11/0۴

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳1010005۷61 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 بامعارض متقاضی آقای علی کریمی فرزند یحیی 
به شماره شناسنامه 890 کد ملی ۴۲8۴1۲5559 صادره از..... در ششدانگ یک باب 
واقع در  اصلی  از16۳  از پاک ۲6۲ فرعی  به مساحت  1۴0 مترمربع مفروز  خانه 
فردیس- فلکه دوم - خیابان 1۴ شرقی - خیابان آزادی - کوچه قربانلو - پاک ۳1 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد شفیع نادری و محمد قاسم زاده گوری  محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطاع 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 1989
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳101000590۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  لشگری  لیا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
محمدعلی به شماره شناسنامه 69 کد ملی 0۳۲۲05۲1۷۳ صادره از کرج در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۳6 مترمربع مفروز از پاک 15۴۴ 
فرعی از16۳ اصلی واقع در کرج - جاده مارد- ابتدای جاده شهریار- ک طالقانی - پ 
۲8 خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی نیک نهاد محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطاع 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 1996
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

))اعالمیه طالق((
در اجرای دادنامه 96099۷8۴60۳008۲۷ مورخه 1۳96/۷/19 صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی جوانرود در خصوص طاق خانم فوزیه عثمانی به شما آقای کیهان عبدی اعام 
می گردد که سند طاق 1690 /  96/10/1۷ صادره از دفترخانه طاق ۷9 جوانرود ثبت 

گردیده است مراتب حسب ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده جهت اطاع اعام می گردد.
سردفتر ازدواج/طالق79/113 جوانرود خلیل حیدری

متن آگهی 
احتراما بعرض می رساند که خواهشمند است رای دادگاه شعبه 1 خانواده خرم آباد 
هادی  فرزند  ثابت  باغبانی  محسن  آقای  به  را   96099۷6610۳01۲۲5 شماره  به 
خان اخطارو اباغ درج در آگهی نموده تا نامبرده ظرف یک هفته جهت ثبت طاق 
همسرش به دفتر خانه خرم آباد خیابان انقاب روبروی ناصر خسرو اول مطهری کوچه 

یاسمن پاک 11 مراجعه نماید . 
سردفتر طالق 2 خرم آباد – مهرداد کشوری . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم حمید رستمی و هادی فاحی

آقای 1- حمید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ایام  برق شهرستان  اداره  خواهان 
رستمی۲- هادی فاحی به خواسته انشعاب غیرمجاز برق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 95099808۴0۷0089۲ شعبه 10۴ دادگاه کیفری 
دو شهرستان ایام ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳96/11/۲5 ساعت 8:۳0 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم – مصطفی ملکی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

  1-کاظم ظهرابی ساالری فرزند علی عباس به نشانی خرم آباد گلدشت شرقی –خ 
ارغوان ک فروزان 1۲-ح۳ سمت چپ 

۲-رکسانا گابتون فرزند فریدون به نشانی  خرم آباد گلدشت شرقی –خ ارغوان ک 
فروزان 1۲-ح۳ سمت چپ

آباد گلدشت شرقی –خ ارغوان ک  ۳-رضا گابتون فرزند فریدون به نشانی  خرم 
فروزان 1۲-ح۳ سمت چپ

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :  1-لیا ملکی فیضی فرزند علی شاه به نشانی 
:لرستان – خرم آباد 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به انضمام هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه شورای حل اختالف آبفا – فاطمه نظری

دادنامه
پرونده کاسه 9609986610۳006۴8 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
– نهایی شماره 96099۷6610۳01۷۲8  تصمیم   ) سابق  )سوم حقوقی  آباد  خرم 

خواهان : خانم ندا گودرزی فرزند محمد علی به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد شهر خرم آباد خ ولیعصر )عج ( خ کهمان ک بنفشه ۳ پ 11۴ –خوانده 
:آقای عابدین نازاری نبی وند فرزند علی محمد به نشانی مجهول المکان – خواسته : 

طاق به درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست و اظهارات خانم ندا گودرزی فرزند محمد علی 
به طرفیت آقای عابدین نازاری نبی وند فرزند علی محمد به خواسته طاق به لحاظ 
از ناحیه زوج بدون داشتن  از ترک زندگی مشترک خانوادگی  عسر و حرج ناشی 
عذر موجه بیش از ده سال با کتک کاری وبیرون کردن زوجه از منزل مشترک و 
رها کردن و با تکلیف گذاشتن وی و با اعام اینکه ... دیگر باهات زندگی نمی کنم 
و برو هر کاری می توانی بکن ، مگر موهایت مثل دندانهایت سفید شود تا طاقت 
، احراز رابطه و  اوراق و محتویات پرونده  این دادگاه توجها به مجموع   ... بدهم و 
علقه زوجیت دائم طرفین بر اساس رونوشت سند نکاحیه فیما بین به شماره ترتیب 
1۴6۲ مورخ 86/۴/9 دفتر ازدواج شماره 11 شهرستان خرم آباد حوزه ثبتی استان 
لرستان مثمر ثمر واقع نشدن تاش و مساعی دادگاه در اصاح ذات البین ارجاع امر 
به داوری بنا به تکلیف شرعی مقرر در آیه ۳5 سوره مبارکه نساء و در اجرای مواد 
۲۷و ۲8 قانون حمایت خانواده مصوب 1۳91/1۲/1 مصوب مجلس شورای اسامی 
و عدم توفیق داوران در سازش تحقیقات محلی صورت یافته مودای گواهی گواهان 
خواهان و مجهول المکان بودن خوانده و اینکه با وصف نشر آگهی های قانونی در 
جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و هیچگونه الیحه دفاعیه یا اعتذاریه ای تقدیم 
و ارسال نکرده است دادگاه با التفات به مراتب فوق و نظریه موافق قاضی محترم 
مشاور در امور خانواده دعوای خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و اعام می نماید 
هر چند به داللت ماده 11۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی )الطاق بیده من اخذ با 
الساق ( طاق از اختیارات مرد می باشد لیکن از باب قاعده الضرر و نفی عسر و 
حرج می بایست از قاعده فوق عدول نمود و من باب حکم ثانوی زن را از باتکلیفی 
نجات داد به همین منظور به داللت مطالبه مذکور ضمن صدور گواهی عدم امکان 
سازش و با اجازه حاصل از قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع و مستندا به تبصره ماده 
11۳۳ و مواد 11۲9 -11۳0-11۲9-11۴5 قانون مدنی و مواد ۲9-۲1-۲0-۴-

۳1تا ۳۳ -۳۷ قانون حمایت خانواده یاد شده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن 
زوجه خود با شرایط ذیل را صادر و اعام می نماید :1-زوجه در قبال طاق مهریه 
و کلیه حقوق مالی –قانونی و شرعی خویش را به زوج بذل و به وکالت مکتسب از 
سند نکاحیه از جانب زوج هم قبول بذل نموده است ۲-زوجین فاقد فرزند مشترک 
می باشند ۳-زوجه حسب االقرار و گواهی شماره 1۳96۲۴۳00008۳890 مورخ 
1۳96/۷/6 سازمان پزشکی قانونی استان لرستان باردار نمی باشد ۴-نوع طاق بائن 
قضایی )خلع( و برای نوبت اول است 5-مدت اعتبار این حکم 6 ماه پس از قطعیت 
آن می باشد رعایت جهات شرعی و قانونی فوق به منظور اجرای صیغه طاق بر 
عهده دفتر خانه مجری صیغه طاق است و سردفتر محترم مربوطه در زمان اجرا 
با رعایت کلیه موارد مزبور به نمایندگی از این دادگاه نسبت به جاری نمودن صیغه 
طاق اقدام خواهد کرد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز بعد از انقضاء مدت 
واخواهی قابل درخواست تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان و سپس 
ظرف مدت بیست روز بعد از انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی قابل فرجام خواهی 

در دیوانعالی کشور است . 
رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور . 

متن آگهی
عباس  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرزندمهدی  حیدرانی  امل  خانم  خواهان 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طاق  بخواسته  فرزندقاسم  حیدرانی 
به شعبه۲دادگاه عمومی حقوقی خرمشهرواقع  خرمشهرنموده که جهت رسیدگی 
وبه  خرمشهرارجاع  شهرستان  دادگستری  اداری  سایت  درخیابان۴0متری 
امربه  قرارارجاع  اینکه  به  باتوجه  گردیده  کاسه96099861۴1۲00۴۳6ثبت 
ودرخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  است  داوری صادرشده 
درامورمدنی  وانقاب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده۷۳قانون  وبه 
ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 
پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن ظرف یک هفته ازتاریخ صدورنشرآگهی نسبت به 
معرفی داورخودبه این مرجع اقدام نمایددرغیراین صورت وفق مقررات اتخاذتصمیم 

می گردد.      شماره م.الف)9/1080(
محمودمقدس نژاد-مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

معــاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امــور خارجه، با بیان اینکه 
ممکن اســت آمریکا از برجام خارج شود، گفت: ایران خود را برای 

همه شرایط و سناریوها آماده کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور 
خارجه کشورمان در نشست ترتیبات امنیتی غرب آسیای کنفرانس 
امنیتی تهران با بیان اینکه مشــکات منطقه غرب آسیا مشکات 
پیچیده ای اســت، گفت: برجام تجربه موفقی در این زمینه اســت 
چراکه تنهــا تجربه حل و فصل مصالمت آمیز یک بحران اســت. 
مهمترین درس برجام این اســت که هنوز میتوان به مذاکره امید 
داشــت.وی گفت: البته مســائلی مانند مقابله با تروریسم و داعش 

موضوعی نیست که بتوان آن را با مذاکره حل و فصل کرد.
عراقچی ادامه داد: متاسفانه آمریکا در تاش است برجام را با شکست 
مواجه کند. کاری که رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام انجام می 
دهد باعث از بین رفتن آن خواهد شــد.معاون وزیر امور خارجه با 
بیان اینکه بیش از یکسال است که رئیس جمهور آمریکا تمام توان 
خــود را برای نابودی برجام با نقض مکرر آن به کار بســته، گفت: 
این تاش ها در روزهای آتی که موعد تایید برجام از ســوی آمریکا 
است ممکن است باعث خروج ایاالت متحده از برجام شود.وی افزود: 
جامعه بین الملل باید برای خروج آمریکا از برجام آمادگی داشــته 

باشد. جمهوری اسامی ایران خود را برای همه شرایط و سناریوها 
آماده کرده است.عراقچی خاطرنشان کرد: خروج آمریکا از برجام و 
نابودی آن بیشــترین ضرر را به جامعه بین الملل و منطقه خواهد 
رســاند.معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اظهارات جک استراو در 
خصوص لزوم حفظ امنیت دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک، گفت: 
نخســتین بار سفارت ایران در لندن مورد حمله قرار گرفت و اولین 
دیپلمات کشورمان نیز در دین شهر کشته شد. تظاهرات های متعدد 
در برابر سفارت کشورمان و پرتاب کوکتل مولتف به داخل سفارت 
جمهوری اســامی ایران، پایین کشیدن پرچم جمهوری اسامی و 

تهدید دیپلمات های کشورمان هم اکنون نیز در برخی کشورهای 
اروپایی جریان دارد.وی گفت: امروز شــاهد آن هستیم که گروهک 
های تروریســتی که در ایــران مرتکب جنایت شــده اند امروز در 
کشورهای اروپایی ساکن شده اند و از این رو ما نیز از تامین امنیت 
اماکن دیپلماتیک استقبال می کنیم.عراقچی با بیان اینکه از راه حل 
جامع و سیاســی برای حل بحران سوریه استقبال می کنیم، اظهار 
داشت: کشورهای اروپایی در صورتی می توانند از استقرار دموکراسی 
در منطقه غرب آسیا حمایت کنند که سیاست های خود را درباره 
متحدان منطقه ای که برخی از آنها رژیم های اقتدارگرایی هستند، 
بازنگری کنند.وی افزود: امروز در یمن فجایع و جنایات گسترده ای 
از ســوی عربستان در حال وقوع اســت. آنها در حالی مدعی بودند 
ظــرف ۲ ماه حوثی ها را نابود می کنند که امروز پس از ۲ ســال 
حوثی ها مواضع عربســتان را با موشک هدف قرار می دهند.معاون 
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: مسئله یمن راه حل نظامی 
ندارد و باید به دنبال راه حل غیرنظامی رفت.عراقچی در پایان با بیان 
اینکه همیشــه اعام کرده ایم که آماده تعامل با عربستان هستیم، 
خاطرنشان کرد: درخواســت های ما از سوی عربستان رد شده که 
علت آن این است که عربستان از ادامه تنش در منطقه منافع خود 

را پیگیری می کند.

عراقچی: ممکن است آمریکا از برجام خارج شود
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سازمان محیط زیست گیالن خبر داد:

برگزاری جلسه بررسی مجوز های 
شن و ماسه و معادن

منکویی- رشت: جلسه بررسی مجوز های شن و 
ماسه و معادن برگزار شد.

با توجه به دستور مدیرکل حفاظت محیط زیست 
گیان  مبنی بر نظارت دقیق بر صدور  مجوزهای 
معدنی شن و ماسه ای که از اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان . شهرستان های تابع استام 
به عمل می آید ؛  کمیته ویژه با حضور و نظارت 
معاونت  فنی، فرمانده یگان، نماینده گان اداره 
حقوقی، بازرسی و روسای ادارات  حفاظت محیط 
زیست که اقدامات اولیه را در شهرستان خود به 
انجام رسانده اند و  با حضور کارشناسان مرتبط در 

دفتر معاونت فنی برگزار شد.
متقاضیانی  شد  مقرر  جلسه   این  پایان  در 
آثار تخریب زیست  ترین  انها کم  فعالیت   که 
مناطق  و همچنین  ها  رودخانه  برای  محیطی 
تحت مدیریت محیط زیست استان را دارا باشد 
و شرایط فعالیت انها با ضوابط زیست محیطی 
همخوانی داشته باشد مورد موافقت این کمیته 

برای فعالیت قرار گیرند.

آماده سازي هشت رمپ شناور براي 
توسعه گردشگري دریایي

مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان از آماده 
ارتقاء  براي  شناور  رمپ  فروند  هشت  سازي 
ظرفیت گردشگري دریایي در بنادر و سواحل 
ایفاي مسئولیت هاي  راستاي  استان در  این 

اجتماعي سازماني خبر داد.
در  پور«  عفیفي  مراد  »اله  زمان،  گزارش  به 
این  اعام  قشم ضمن  بندر  از  بازدید  جریان 
گردشگري  هاي  ظرفیت  افزایش  گفت:  خبر 
آفریني،  کار  ساز  زمینه  تواند  مي  دریایي 
از  مندي  بهره  و  اشتغال  هاي  فرصت  ایجاد 
مزیت هاي مختلف دریا و ساحل براي توسعه 

اقتصاد دریا پایه در این استان باشد.
وي افزود: قشم به عنوان جزیزه اجایب هفتگانه 
خلیج فارس محسوب مي شود با برخورداري 
از سواحل و دریا شرایط مناسبي براي تبدیل 

شدن به قطب گردشگري ساحلي دارد.
جزیره  همجواري  داشت:  اظهار  پور  عفیفي 
قشم و بنادر ساحلي هرمزگان با خلیج فارس 
و دریاي عمان باعث شده تا زندگي مردم نیز 
تحت تاثیر قرار گیرد و بسیاري از اهالي این 
از  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  جزایر 
بیان  با  وي  کنند.  معاش  امرار  دریا  طریق 
استعداد  کنون  تا  هرمزگان  استان  در  اینکه 
و  شایسته  نحو  به  دریایي  گردشگري  هاي 
سرمایه  افزود:  است  نشده  شکوفا  بایسته 
هیچ  توان  نمي  که  صنعت  این  در  گذاري 
توسعه  به  بود،  متصور  آن  براي  پایاني  نقطه 
اقتصادي در مناطق ساحلي، درآمدزایي براي 
در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  نشینان  ساحل 

کشور منجر خواهد شد.

خبر

 تقدیر شهردار از مدیریت بحران های اخیر 
در شهرداری کرج

در  کرج  مدیریت شهری  عملکرد  از  رضایت  اعام  با  کرج  شهردار 
نشانی،  آتش  معاونت خدمات شهری،  از  ویژه  به  اخیر،  رخدادهای 

بازرسی، حراست و مناطق درگیر در آشوب ها قدردانی کرد. 
به گزارش زمان؛ دکتر اصغر نصیری، با اشاره به اینکه نظام انقاب 
اسامی ایران، با خون شهیدان به دست آمده و به سادگی آن را از 
دست نخواهیم داد، از تاش همه نیروهای خدوم این دستگاه برای 

حفظ اموال مردم و آرامش شهر تقدیر کرد.
فعالیت های معاونت خدمات شهری و آتش  نصیری عنوان کرد: 
نشانی در دو برهه وقوع زلزله و آشوب های اخالگران ویژه و متمایز 

بود.
وی گفت: به رغم اینکه تاکنون ساز و کار آزموده شده ای در حوزه 
مدیریت بحران شکل نگرفته بود، معاونت خدمات شهری با مدیریت 
شایسته و مناسب خود توانست آرامش را به سرعت به شهر بازگرداند؛ 
به نحوی که بسیاری از نیروهای این بخش به طور شبانه روزی مشغول 

فعالیت و بازگرداندن شهر به وضعیت عادی بودند.
شهردار تاکید کرد: همبستگی، تعصبت به کار و وظیفه شناسی به کار 
گرفته شده در این امر از سوی همه مسئوالن و نیروهای فعال، فراتر 

از حد و حدود اداری بود که این امر شایسته تقدیر و تحسین است.
به نقل از نصیری، اقدامات به موقع و اصاح شرایط شهر در کمترین 

زمان، موجب احساس امنیت و تقویت روحیه شهروندان شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد:

عملکرد مثبت کارکنان شرکت در افزایش ارزش 
سهام فوالد مبارکه

کمیتۀ  جلسۀ  در  سبحانی  بهرام  دکتر  اصفهان:  بهادری- 
مبارکه  فوالد  ارزش سهام  افزایش  گفت:  مبارکه  فوالد  مدیریت 

نشانۀ عملکرد مثبت شرکت است.
مدیرعامل،  حضور  با  که  جلسه ای  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
استماع  از  پس  شد،  برگزار  کمیته  این  اعضای  سایر  و  معاونان 
گزارش نواحی و معاونتهای مختلف شرکت، موفقیت فوالد مبارکه 
 )EFQM( در نخستین دورۀ ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
همچنین  و  ستاره  پنج  تقدیرنامه  و  سرآمدی  عنوان  کسب  و 
راهیابی فوالد مبارکه به جایزۀ جهانی تعالی سازمانی را به همۀ 
مدیران و کارکنان شرکت تبریک گفت و از تاش کارکنان گروه 

فوالد مبارکه در کسب رکوردهای تولید قدردانی کرد.
وی با اشاره به این مطلب که سهام شرکت فوالد مبارکه از زمان 
از  بیش  تاکنون  جاری  سال  تیرماه  در  عمومی  مجمع  برگزاری 
100درصد افزایش داشته است اظهار کرد: این روند مثبت و این 
فوالد  حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  سهام  ارزش  افزایش  میزان 

مبارکه نشان دهندۀ عملکرد مثبت کارکنان شرکت است.
بدون  کرد:  تصریح  کارکنان  از  قدردانی  ضمن  سبحانی  دکتر 
شک ادامۀ موفقیت در شرکت و به طور کلی در همۀ بنگاه های 
ایمنی کارکنان مجموعه  ارتقای  اقتصادی به سامت، شادابی و 
بستگی دارد؛ از این رو ضرورت دارد کارکنان شرکت و پیمانکاران 
مدیرعامل  کنند.  رعایت  جدیت  با  را  ایمنی  های  دستورالعمل 
فوالد مبارکه با اشاره به مدیریت حمل ونقل مواد اولیه ،گفت: به 
همین منظور میتوان با تشکیل یک کارگروه کارامد از سوی واحد 
خرید شرکت، حمل مواد اولیه از معادن تا شرکت فوالد مبارکه 

را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن بررسی کرد.
فوالد  زیر سقف  های  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  دکتر سبحانی 
مبارکه اظهار کرد: توسعه ها باید با هماهنگی کامل بهره بردار 
ناحیه صورت گیرد تا بدون وارد آوردن هرگونه مانع و خلل در 

تولید، تحقق اهداف بهره بردار را نیز در بر داشته باشند.

خبر

داودی- اراک: در نشست هم اندیشی شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان مرکزی  ا ز 
عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان  در 
کشور  غرب  زلزله زدگان  به  خدمات رسانی 
تقدیر شد.  مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
مرکزی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
شرکت  در  که  مرکزی  استانداری  بحران 
توزیع نیروی برق استان مرکزی برگزار شد، 
گفت:آموزش قبل از بحران نقش بسزایی در 

کاهش حوادث دارد.
در  اینکه  بابیان  فرخی  سعید  مهندس 
افزود:  امری ضروری است،  بحران پیشگیری 
پیشگیری،مجموعه تمهیدات واقداماتی است 
که عمدتا پیش از وقوع بحران ولزوما در حین 
یا پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از بروز 
خطر یا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شود.

و  اطاعات  افزایش  وی خاطرنشان کرد:برای 
توانایی شهروندان  در مراحل مختلف بحران 
باید آموزش های همگانی وتخصصی از طریق 
مردم  های  سازمان  یا  گروهی  های  رسانه 

نهادصورت پذیرد.
 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری مرکزی بابیان اینکه 
مواقع   در  مردم  اولیه در حفظ جان  اقدامات 
و  آمادگی  است،افزود:هرچقدر  مهم  بسیار 
آموزش قبل از بحران صورت پذیرد پس از وقوع 

بحران شاهد خسارات کمتری خواهیم بود.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مرکزی هم دراین جلسه ضمن تقدیر از تاش 
و همیاری دستگاه های خدمات رسان در زلزله 
اخیر کرمانشاه،گفت: استان مرکزی  در مواقع 
بحران به عنوان استان معین در بخش منطقه 
چهار استان تهران و خراسان شمالی به عنوان 
پشتیبان معین استان مرکزی منتخب شده 
که با قدری بررسی مشخص می شود با توجه 
به شرایط منطقه چهار و ظرفیت های استان 
مرکزی تصمیم گیری درستی انجام شده است. 
مهندس مهدی زندیه وکیلی از کلیه دستگاه 
های اجرایی جهت اطفای حریق تاالب میقان 
تقدیر کرد و افزود: تاش های بعمل آمده مانع 

بروز آسیب های جدی و گسترش حریق در 
تاالب میقان شد. نماینده سازمان مردم نهاد در 
تدوین قوانین و مقررات برنامه ششم هم در این 
جلسه گفت:برنامه ریزی ها و مانور ها با آنچه 
که در بحران رخ می دهد فاصله دارد و برای 
کاهش این فاصله ها باید برنامه ریزی دقیق تر 

صورت پذیرد.
دکتر سیاوش آقاخانی استفاده از پتانسیل و 
را بسیار  کمک های مردمی در وقوع بحران 
تر  آگاه  افراد  انتخاب  افزود:   و  دانست  موثر 
برای مدیریت و ارتباط با مردم و آموزش های 
ضروری  را  بحران  وقوع  حین  در  شهروندان 

عنوان کرد.
مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در این 
جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت 
پذیرفته در وقوع زلزله اخیر کرمانشاه گفت: 
پیش بینی لوازم اولیه ومهیا سازی زیرساخت 

ها در هنگام بحران یک نیاز است.
تخصصی  تیم  اعزام  افزود:  امینی  مهندس 
تعمیرات توزیع برق در زلزله اخیر کرمانشاه 
اول شاهد روشنایی  روز  باعث شد در همان 
معابر مناطق زلزله زده باشیم که امید و امنیت 

را برای مردم زلزله زده به ارمغان آورد.
» مهندس خلیلی »رییس شورای هماهنگی 
مدیران وزارت نیرو در استان مرکزی هم دراین 
جلسه اقدامات صنعت آب و برق استان  در 
حادثه کرمانشاه را خوب ارزیابی کرد و افزود:باید 
سناریویی از زلزله کرمانشاه تهیه و تدوین شود.

»مهندس یوسفی »مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان مرکزی، در این جلسه ضمن 
تاالب  حریق  اطفای  زمینه  در  گزارشی  ارائه 
میقان،گفت: یکی از مهمترین بحران های رایج 
دنیا آتش سوزی جنگل ها و مراتع است که در 
این راستا قوانین و کنفوانسیون های بین المللی 
تدوین شده و شماره 150۴تلفن امداد مراتع و 

جنگل است.
در پایان این جلسه از زحمات پرسنل توزیع برق 
استان مرکزی که در امداد رسانی به مناطق 
زلزله زده با اهدای  لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

تقدیر از عملکرد شرکت برق استان مرکزی در خدمات رسانی به زلزله زدگان غرب کشور

 85 درصد تخم مرغ کشور در 10 استان
 تولید می شود

دیدار معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای گلستان 
با فرماندار ترکمن

با  بروجرد  کشاورزی  جهاد  مدیر  ایسنا: 
گفت:  مرغ،  تخم  قیمت  افزایش  به  اشاره 
کل  در  مرغ  تخم  تن  هزار   9۴0 ساالنه 
هزار   860 میزان  این  از  که  تولید  کشور 

تن در داخل مصرف می شود.
رضا امینی با بیان اینکه حدود 85 درصد 
کشور  استان   10 در  کشور  مرغ  تخم 
تولید می شود، اضافه کرد: به دلیل شیوع 
مرغداری  واحد   ۲5 پرندگان  آنفلوآنزای 
تولید  رده  از  و  شدند  بیماری  این  دچار 
هزار  حذف شدند که سبب کاهش ۲50 

تن مرغ شد.
وی بیان کرد: ساالنه تولید تخم مرغ در 
لرستان هفت هزار تن بوده که نیاز استان 
در  فعال  واحد   1۴ و  است  تن  هزار   19
این راستا فعالیت دارند که در شهرستان 
بروجرد از سه واحد فعال ۲ هزار و 1۴0 

تن تخم مرغ تولید می شود.
بیان  با  بروجرد  کشاورزی  جهاد  مدیر 
لرستان  استان  مرغ  تخم  یک سوم  اینکه 
می شود،  تولید  بروجرد  شهرستان  در 
مرغ  تخم  شانه  هر  اکنون  هم  داد:  ادامه 
 600 و  هزار   1۲ قیمت  به  شهرستان  در 

تومان به فروش می رسد.
مدیرجهاد کشاورزی بروجرد گفت: هشت 
هزار تن سیب در سردخانه های شهرستان 

وجود دارد.
تنطیم  برای  کرد:  اظهار  امینی  رضا 
در  سیب  تن  هزار  هشت  حدود  بازار 

سردخانه های بروجرد وجود دارد.
عید،  شب  بازار  تنظیم  به  اشاره  با  وی 
تن   1۲0 امسال  نوروز  عید  برای  افزود: 
شهرستان  برای  سیب  تن   1۲ و  پرتقال 

بروجرد در نظر گرفته شده است.

سلیمانی- گلستان: معاون حفاظت و بهره 
برداری شرکت آب منطقه ای گلستان به همراه 
رئیس اداره بندرترکمن، بندرگز، کردکوی و 
گمیشان با فرماندار جدید بندرترکمن دیدار 

کرد.  
گفت:  دیدار  این  در  محسن حسینی  سید 
شرکت آب منطقه ای گلستان در مدیریت، 
توسعه و حفاظت و بهره برداری در سه بخش 
منابع آب، مجاری و تاسیسات آبی فعالیت می 

کند.
وی تصریح کرد: شهرستان ترکمن دارای چاه 
های مجاز عمیق و نیمه عمیق و تعدادی چاه 
غیر مجاز است و در نظر است با اقدامات پیش 
رو این شهرستان نیز مانند شهرستان گمیشان 
از لحاظ چاه های غیر مجاز به شهرستان پاکی 

تبدیل شود.
حسینی افزود: در بخش سواحل دریای خزر 
حدود 110 کیلومتر ساحل داریم که بخشی 
از آن در شهرستان ترکمن است که سواحل 
خلیج گرگان  را تشکیل می دهند که  این 
خلیج به علت نوسانات تاریخی دریای خزر هم 
اکنون وضعیت مناسبی ندارد و کارگروه طرح 
نجات خلیج در حال حاضر با محوریت شرکت 

آب منطقه ای گلستان در حال فعالیت است.
آب  شرکت  برداری  بهره  و  حفاظت  معاون 
منطقه ای گلستان در ادامه با اشاره به اینکه 

وجود  رودخانه  یک  تنها  این شهرستان  در 
دارد، گفت: طول این رودخانه در شهرستان 
بندرترکمن ۳5 کیلومتر است و نقشه برداری 
و مطالعات حد بستر در آن انجام شده است. 
این رودخانه همچنین هر سه سال یک بار نیاز 
به الیروبی دارد و سازه های تقاطعی و پل های 
غیر اصولی در مسیر رودخانه باید تخریب شود.

حسینی با بیان این که در حوزه تاسیسات آبی 
نیز مجموعه سازه انحرافی، کانال وسد کوچک 
مخزنی سیجوال در این شهرستان قرار دارد، 
گفت:  بخشی از طرح زهکشی اراضی اولویت 
انجام  این شهرستان در حال  استان در  دار 
است و انجام این طرح می تواند کمک شایانی 
در راستای بهبود اراضی این منطقه و کاهش 

شوری آن نماید.
فرماندار شهرستان ترکمن نیز در این دیدار با 
بیان این که در مساله آب در وضعیت بحران 
هستیم، گفت: مجموعا در کل استان به علت 
همسو نشدن همه مردم جامعه در بخش مهار 
در  مناسبی  مدیریت  نتوانستیم  آب  بحران 

بهینه سازی مصرف منابع آبی داشته باشیم.
کشت  موضوع  در  افزود:  چی  هیوه  الیاس 
دلیل  به  زیرزمینی  آب  از  استفاده  با  شالی 
اینکه برخوردها، بازدارنده نبوده است در سال 
جاری نیز ادامه داشت والبته به علت بحران آب 

کشاورزان خسارات زیادی دیدند.

مفقودی سند کمپانی 
دو   ۲99 گردptoتراکتور  زمین  تراکتور  صورتمجلس  و  فروش  ،صورتحساب  سند 
دیفرانسل به شماره موتور V 01۷۳ LFTXW به شماره سری T 0108 H ۲ بنام 
منصور میر دریکوندی به کدملی ۴0۷16110۳0مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان –خرم آباد 

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین وانت پیکان مدل 1۳90 به شماره شهربانی 8۲-۴81م۷8 
و شماره موتور 11۴900۷۳151 و شماره شاسی NAAA۴6AA9CG۳0۷9۲۴ به 

بابلنام محمد عابدی مصیر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 1۷۴ قانون آیین دارسی کیفری به آقای روح اله ابراهیمی فرزند 
علی مراد فعا مجهول المکان اباغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دایر بر غیبت 
از زندان در پرونده کاسه 96059۲ شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو ایام در جلسه 
مورخ 1۳96/11/0۷ ساعت 9 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا 

مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم

مفقودی 
پروانه کارشناسی دادگستری اینجانب شیرزاد خاکی داوودی فرزند حسین به شماره 
ملی ۲060۴19۲55 کارشناس رسمی دادگستری قوه قضاییه در رشته راه و ساختمان 
با شماره پروانه کارشناسی 18۷/68۷۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی نوبت سوم 
مدرک دانشنامه فارغ التحصیلی  اینجانب مصطفی ولی پور فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 10۳ در مقطع کارشناسی رشته مهندسی متالورژی صنعتی صادره از واحد 
دانشگاهی یزد مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود مدرک را 

 بابل به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید

 رونوشت آگهی حصر وراثت
طاهره بابایی مقری به ش ش 6۳ به شرح دادخواستی به کاسه 8/1۲۳9/96از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هدایت 
اهلل بابایی مقری  که شناسنامه 8 در تاریخ 96/9/۲۲اقامتگاه  دائمی خودبدرود  زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از : 1- علی بابایی مقری  فرزند هدایت اهلل و 
عشرت به شماره شناسنامه ۲050۳۲۳891پسر متوفی ۲-  محمد بابایی مقری  فرزند 

هدایت اهلل و عشرت به شماره شناسنامه  865۴پسر متوفی
۳-  طاهره بابایی مقری  فرزند هدایت اهلل و عشرت به شماره شناسنامه 8655 دختر 

متوفی
۴-  نجمه بابایی مقری  فرزند هدایت اهلل و عشرت به شماره شناسنامه 108۳5دختر 

متوفی 
5- فاطمه بابایی مقری  فرزند هدایت اهلل و عشرت به شماره شناسنامه 6۳ دختر 

متوفی 
6- عشرت براری مقری  فرزند قدیر و زینب شماره شناسنامه 96۴ همسر 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 
مدیر دفتر شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

اصالحیه 
اباغ وقت دادرسی از شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بابل به کاسه 11/6۲1/96که 
در تاریخ 96/10/18 چاپ شده است وقت  رسیدگی ان در مورخه 96/11/۲9 ساعت 9 

صبح می باشد که چاپ نشده است که در این شماره اصاح میگردد 

مفقودی
 المثنی سند کمپانی و برگ سبز پژو آردی مدل 85 با شماره شهربانی ۷1۷س58 
ایران 8۲ با شماره موتور 11۷8۴0869۲0و شماره شاسی 1۳۴890۲۲مفقود گردیده 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دادنامه 
دادگاه   ۲ شعبه  کاسه950998196۴۲00۲61  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم   نور  شهرستان  حقوقی  عمومی 
خطیب  خیراهلل  آقای  96099۷196۴۲00699خواهان  
فرزند محمدعلی وکالت آقای مالک رستگار فرزند صفرعلی 
به  همگی  فرزندتقی   کالجی  گر  کوزه  محمد  آقای  و 
نشانه نور خ امام ساختمان برج نور طبقه چهارم جنوبی 
خواندگان آقای اسماعیل خطیب فرزند خیراهلل به نشانی 
آقای  شخصی  منزل  لزیر  روستای  رویان  نور  مازندران 
محسن قرهی  قمی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها 
خلع ید ابطال مبایعه نامه رای دادگاه دعوی آقایان مالک 
رستگار محمد کوزه گر به وکالت از آقای خیراهلل خطیب 
فرزند محمدعلی به طرفیت آقایان اسماعیل خطیب فرزند 
خیراهلل و محسن قرهی قمی به خواسته ابطال مبایعه نامه 
عادی مورخ 8۲/۷/5نسبت به چهاردانگ از  شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 810 متر مربع موضوع سند 

صلح مورخ 1۳58 از ۳1۲6 متر
و خلع ید مشاعی  نسبت به چهاردانگ از  شش دانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 810 مترمربع موضوع سند 
از ۳1۲۴متر مربع واقع در روستای  صلح مورخ 1۳58 
میانبند معروف خرابه هر یک مقوم به سه میلیون و ده 
بدین توضیح و  انضمام کلیه خسارت دادرسی  به  ریال 
کای  خواهان اظهار داشتند نظر به اینکه موکل مالک 
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۳1۲۴متر مربع در 
اول  ردیف  بوده که خوانده  منطقه خرابه  لزیر  روستای 
مالکیت 810  مدعی  مورخ 1۳58  عادی  سند  حسب  
مترمربع از آن گردیده و مبایعه نامه عادی مورخه8۲/۷/5 
اقدام به انتقال کل ملک به مساحت ۳1۲۴متر مربع به 
خوانده ردیف دوم نموده است که با اقامه و طرح دعوی 
اول و دادنامه  به طرفیت خوانده ردیف  از سوی موکل 
استان  نظر  تجدید  دادگاه   16 شعبه  شماره9۳0106۷ 
از ششدانگ سند صلح  به چهار دانگ  مازندران نسبت 
صرفاً  اول  ردیف  خوانده  و  صادر  موکل  له  ابطال  حکم 
مالک دو دانگ به مساحت ۲۷0 متر مربع از موضوع 

سند صلح مارالذکر شناخته شود حالیه بنا به مراتب فوق 
فضولی   اول  ردیف  خوانده  سهم  بر  مازاد  انتقال  نقل  و 
میباشد  غاصبانه  صورت  به  نامبردگان  تصرفات  و  بوده 
تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست  
برابر دادنامه شماره  اینکه  اول  به مراتب فوق  با عنایت 
9۳0106۷صادره از  شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان 
مازندران حکم به ابطال با اسناد واگذاری راجع به نواحی 
سیل باغ الت باغ خرابه باغ سنگینا واقع در قریه لزیر 
از سوی خواهان به خوانده ردیف اول سال 1۳58صادر 
از یک مورد که  لذا مالکیت خوانده ردیف اول  گردیده 
مربع  متر   ۳1۲۴ مساحت  به  زمین  قطعه  یک  شامل 
معروف به خرابه حدود ۲۷0 متر مربع بوده است و باقی 
مانده آن در مالکیت خواهان می باشند دوم اینکه انتقال 
ردیف دوم  به خوانده  اول  ردیف  از سوی خوانده  ملک 
برابر مبایعه نامه 8۲/9/۷/5به مساحت ۳1۲۴ متر مربع با 
توجه به مالکیت ناقل ملک به خوانده ردیف دوم به میزان 
۲۷0 متر مربع مشاع از۳1۲۴ متر مربع فضولی بوده و 
خواهان به عنوان مالک آن را درندید و تنفیذ نموده است 
و اکنون نیز برابر دادخواست تقدیمی خواستار ابطال آن 
می باشد لذا انتقال مازاد مساحت ۲۷0 متر مربع ۳1۲۴ 
ردیف  خوانده  به  اول  ردیف  خوانده  از سوی  مربع  متر 
دوم باطل و بی اعتبار است سوم اینکه با توجه به نظریه 
کارشناس منتخب دادگاه که به شماره های 960069۳ 
دفتر  96/5/8ثبت  96/۲/۲0و9601۷۴5نورخه  مورخ 
دادگاه گردید که خاصه آن نیز چنین است وفق دادنامه 
9۳0106۷ شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان مازندران 
موضوع  مترمربع   810 مساحت  از  اول  ردیف  خوانده 
سند  واگذاری مورد 1۳58 در منطقه مرسوم به خرابه 
قریه لزیر  نسبت به دو دانگ از ششدانگ سهم  داشته 
میزان ۲۷0 متر مربع به نام برد ه طی مبایعه نامه مورخ 
8۲/۷/5 به میزان ۳1۲۴ متر مربع به خوانده ردیف دوم 
فروخته و در نهایت خوانده ردیف دوم نیز این زمین را به 
شخص دیگری به نام آقای را ود مند می فروشد علیهذا  
خواندگان زمینی در تصرف ندارند و زمین 810 مترمربع 

به صورت مشاع در داخل زمین ۳1۲۴ مترمربع قرار 
نامه  مبایعه  موضوع  ملک  و  است  نشده  افراز  و  داشته 
8۲/۷/5با ملک موضوع  دادنامه شماره9۳0106۷ شعبه 
و  است  واحد  مازندران  استان  نظر  تجدید  دادگاه   16
حالیه  شخصی به نام آقای راودمند کل ملک موصوف 
جمعا  اطرافش  زمین های  همراه  به  مترمربع   ۳1۲۴
را خریداری و دور آن را  به مساحت حدود 15 هکتار 
نظریه  اباغ  از  پس  که  است  نموده  محصور  فنس   با 
کارشناسی به طرفین مصون از تعرض مانده و یا اوضاع 
و احوال مورد کارشناسی نیزمغارت و منافاتی ندارد لذا 
دادگاه دعوی ابطال مبایعه نامه را به دلیل عدم مالکیت 
خوانده ردیف اول نسبت به مازاد مساحت ۲۷0 متر مربع 
مترمربع   810 تقریبی  مساحت  ششدانگ  از  دانگ  دو 
موضوع مبایعه نامه 1۳58 وجود داشته به استناد مواد 
و مواد 198 و 519  قانون مدنی  ۲۴۷ و ۲55 و ۲56 
در  انقاب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
ابطال  به  امور مدنی مصوب 1۳۷9 ضمن صدور حکم 
به  نسبت  فیمابین خواندگان  تنظیمی  باال  نامه  مبایعه 
مشترکان  را  خواندگان  مربع  متر   ۲۷0 مساحت  مازاد 
ابطال  بابت هزینه  ریال  پرداخت مبلغ 5/195/000  به 
تمبر و دستمزد کارشناسی و نیز مبلغ111/600 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید 
به  را  باال  خواندگان  طرفیت  به  ید  خلع  دعوی  دادگاه 
و  ترافع  مورد  ملک  در  الیهما  جهت عدم تصرف مشار 
موصوف  ملک  در  راودمند  آقای  ثالث  تصرفات شخص 
به استناد مواد ۲ و بند ۴ و 8۴ و 89 قانون باال قرار رد 
قسمت  در  دادگاه  رای  نماید  می  اعام  و  دعوی صادر 
محکومیت غیابی ظرف مدت ۲0 روز پس از اباغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف ۲0 روز قابل 
تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران و در 
پس  روز   ۲0 مدت  ظرف  حضوری  قرار  صدور  قسمت 
استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  تجدیدنظر  قابل  اباغ  از 

مازندران می باشدم. الف 96/۳5۴
 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور یوسف رضایی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و احضار متهم کاسه پرونده960809 وقت رسیدگی96/11/۲۳ ساعت 
10:۳0صبح شکات ذات اهلل فتحی مصطفی معصومی  پژمان روحی امید نصیری متهمان 
بیت  اهلل توسن  رضا توسن  رمضان رنجبر وحسب  گزارشی که تصمیم مرجع قضایی 
گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع و وقت  رسیدگی تعیین شده 
به علت مجهول المکان بودن متهم بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده 1۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از اطاع از تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه 
حضور به هم رسانند چنانچه بعد از اباغی به وسیله آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام 
میگردد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعام عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی و صدور رای مقتضی نخواهدبود 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو محموداباد محمدزاده

 دادنامه
 کاسه پرونده9/5۴9/96 شماره دادنامه 96/9/۲6/۷16خواهان حسینعلی صفائیان 
حمزه کایی فرزند علیجان با وکالت آقایان محمد بهرام پور و کاظم علیزاده به صورت 
منفردا و مشترکا  به آدرس بابل کمربندی غربی بهار ۲1 ساختمان افاک خوانده 
فریاد سیدی  مجهول المکان هادی اسداللهی به آدرس بابلسر بلوار شریفی بعد از میوه 
فروشی میرزایی نمایشگاه خودروی امیر خواسته مطالبه وجه رای شورا در خصوص 
دعوی حسینعلی صفائیان حمزه کایی فرزند علیجان و وکالت آقایان محمد بهرام 
پور و کاظم علیزاده به صورت منفردا و مشترکا به طرفیت خوانده فریاد سیدی هادی 
اسداللهی فرزند سید قاسم به خواسته مطالبه وجه به میزان 1۲0 میلیون ریال به 
استناد یک فقره چک بانک سپه به شماره89۷088 به تاریخ 95/5/۲0که به علت 
کسری موجودی گواهی عدم پرداخت صادر گردیده با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم 
نسبت به امضای ظهر چک انکار و تردید داشته و با قرار ارجاع امر به کارشناسی هیچ 
گونه همکاری با کارشناسی انجام نداده است لذا شورا با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مدارک ابرازی دعوی خواهان را تهیه و وارد تلقی مستندا به مواد  5۲۳-519-198 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانندگان و متضامنا به پرداخت مبلغ 1۲0 میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق 
الوکاله وکیل از با رعایت قواعد تصویب و الضرر در حق خواهان محکوم می نمایند 
اجرای احکام مکلف است حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید 
چک 95/5/۲0لغایت  وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال  نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر و نسبت به خوانده ردیف دوم 
حضوری ظرف مهلت پس از ۲0 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی بابل می باشد
 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بابل محسن سیار

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازباختران  پدرجعفربشناسنامه۴۲۲صادره  نام  محمدمحمدی  آقای 
مرحوم  که960۷5۴/1/96ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اقامتگاه  مشهددرتاریخ95/9/6درکرمانشاه  بشناسنامه۲05۴۷صادره  محمودمحمدی 
بشناسنامه ۴08کرمانشاه)مادرمتوفی( یلوه  عبارتنداز1-فرشته  اش  ورثه  فوت  موقت 

والغیر.پرونده کاسه960۷5۴/1/96ح درشوراثبت گردید. 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 صادروهر 
وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول

آگهی اعالن افراز
با عنایت به تصمیم ثبت اسناد و اماک شهرستان جوانرود به شماره ۳۷09 مورخ 
96/10/11 و صورت جلسه افرازی به شماره وارده ۳686 مورخ 96/10/10 و نقشه 
افرازی و موافقت شهرداری شهرستان جوانرود به شماره 18/9190 مورخ 96/9/1۲ 
مبنی بر موافقت با افراز پاک 106 فرعی از یک اصلی به مساحت ۳0000 هزار متر 
مربع به نام شرکت تعاونی مسکن بسیجیان شهرستان جوانرود پاک 106 فرعی از 
یک اصلی واقع در بخش 1۳ کرمانشاه به استناد ماده 5 قانون افراز و ماده 6 آیین 
نامه قانون مذبور مبنی بر افراز مالکیت شرکت تعاونی مسکن بسیجیان شهرستان 
جوانرود در اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین مشاعی پاک 106 فرعی از یک اصلی بخش 1۳ کرمانشاه 
اباغ، چنانچه نسبت به انجام افراز اعتراض دارند ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار این 
آگهی مرتب اعتراض خود را به دادگاه محل وقوع ملک اعام نمایند در غیر اینصورت 
پس از تقاضای مدت مذکور سند ملک مورد تقاضا طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد 

شد. تاریخ انتشار:96/10/19
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود-نعمت عزیزی
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان شهرداري محمد شهر

جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني 
اعتبار کارکنان شهرداري محمد شهر در ساعت 13 روز شنبه مورخ 
1396/11/21 در محل نمازخانه شهرداري محمد شهر به آدرس : محمد 
شهر بلوار امام خمیني )ره( خیابان شاه حسیني تشکیل میگردد. از 
کلیه اعضا دعوت مي شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند .ضمنا به اطالع مي 
رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومي، 
 تعداد آراي وکالتي هر عضو حداکثر 3 راي و هر شخص غیر عضو تنها 
یک راي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي مي بایست 
به همراه نماینده خود حدااکثر تا تاریخ 96/11/18 در محل شهرداري 
محمد شهر حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به 

مجمع را دریافت دارند.
اعضایي که تمایل به کاندیدا توري هیات مدیره /بازرسان را دارند 
درخواست کتبي فرم مشخصات حداکثر ظرف مدت )7 روز ( از تاریخ 
انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي به همراه داشتن مدارک الزم ) کپي 
صفحات شناسنامه – مدرک تحصیلي – تخصصي و تجربي – کارت 
– )آقایان ( و 2 قطعه عکس ( به دفتر  – کارت پایان خدمت  ملي 

تعاوني تحویل نمایند .
دستور جلسه :  1-گزارش کتبي هیات مدیره از عملکرد سال 95 

2-گزارش کتبي بازرس از عملکرد سال 95 
3-طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 95 

4-طرح و تصویب بودجه پیشنهادي هیات مدیره براي سال 96
5-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یکسال مالي 

6-طرح و تصویب تغیرات سرمایه تعاوني 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳10100056۲۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آقای محمود مشرف  مالکانه بامعارض متقاضی  حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 1۷8 کد ملی 0۴509۴۲90۲ صادره از تهران 
)شمیران(در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 9۳/۲1 مترمربع پاک فرعی ازاصلی 
مفروز و مجزی شده از پاک ۷59 فرعی از ۲۲ اصلی واقع در کاک پایین - خیابان 
برق- بعد از زیر گذر مترو - کوچه امام حسین - پاک 115 خریداری از مالک رسمی 
خانم معصومه میرالی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع 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 1988
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳9660۳۳10100059۲0 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 بامعارض متقاضی آقای رمضان پرهازه  فرزند 
یونس به شماره شناسنامه 56۴ کد ملی ۴۴10۴98061 صادره از ابهر)رحمت آباد( 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۴0 مترمربع پاک ۳9۲ فرعی از16۳ اصلی 
واقع در البرز-کرج- فردیس-خ ۲۲ شرقی قدیم -کوچه بنفشه -پاک ۳ خریداری از 
مالک رسمی بانو شمس عمومی محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع 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 1985
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابر رأی شماره1۳9660۳۳10100056۷9 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای افسر توپ ریز فرزند اله شکر به 
شماره شناسنامه 5 صادره از اهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 98/۳1 مترمربع از پاک 10۳5 فرعی از16۳ اصلی واقع در فردیس- خیابان 
امام خمینی- خیابان حافظ شرقی- گلستان 16-پاک 9۷ خریداری از مالک رسمی 
آقای سید احمد وکیلی میرزمانی- سیما مقصودی - فردوس کشاورزی- مهین طلوعی 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع 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 1981
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره1۳9660۳۳10100056۷8  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا 
قاسم فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 15۷6 صادره از تهران در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 191/۳6 مترمربع پاک 1900 فرعی از16۳ اصلی واقع 
نونیاز  زاده  تقی  جمشید  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  سوم  فلکه  فردیس-  در 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع 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 19۷9
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19
ابالغیه  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس -  محمد سلیمانی 

بخواسته  مسعودی  اکبر  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شیری  کاکه  خواهان 
تحویل مبیع که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی جوانرود واقع در استان کرمانشاه 
آن در  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کاسه 9609988۴60500818  ارجاعو 
تاریخ96/11/18 در ساعت 8 صبح تعیین گردیده است به علت مجهول المکانبودن 
خوانده آقای علی اکبر مسعودی درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن و جهت تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق در جلسه رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-ولدی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کاسه 1/6۲1/96 شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان جوانرود 
آقای ایوب محمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
شادروان محمود محمدی در تاریخ  96/9/18 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1.فریده رحمانی   زایچه : ۲5۳-1۳۴8/۲/1  کد ملی  5959856۳۳6 

۲.فائزه محمدی  زایچه: ۳8- 1۳65/۷/۲   کد ملی  59599۷۴665
۳.یسری محمدی  زایچه: ۴9500۲۷6۴6- 1۳69/5/5  کد ملی ۴9500۲۷6۴6

۴.آقای ایوب محمدی  زایچه: 91-1۳6۷/۲/1۲  کد ملی 59599۷5191
5.محمد محمدی  زایچه: 595009۳8۲8-1۳۷9/8/۴  کد ملی 595009۳8۲8  

6.بشرا محمدی  زایچه: 00198۲۲-595-۷1/۷/1 کد ملی  59500198۲۲  
هر کس  تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  اینک 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعام نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

گواهی عدم افراز 
خانم مریم جزایری بازگشت به درخواست شما وارده بشماره 11۴/1/1۳۳91 مورخ 
1۳96/09/08 مبنی بر افراز سهم مشاعی خویش از پاک 80 فرعی از 8۳۷ اصلی 
بخش یک خرم آباد اعام می دارد با توجه به نوع ملک و وجود قسمتهای مرغوب و 
نامرغوب در صورت افراز قسمتهای افرازی ،تضییع حق دیگر مالک مشاعی محتمل 
است لذا افراز پاک فوق امکانپذیر نمی باشد که بدینوسیله به استناد ماده 5 و 6 آیین 
نامه قانون افراز گواهی عدم افراز صادر و به شما اعام می گردد چنانچه به رای صادره 
اعتراضی دارید می توانید برابر ماده ۲ قانون افراز و فروش اماک مشاع ظرف 10 روز 

شکایت خود را به مراجع ذیصاح قضایی تقدیم نمایید . م الف 11۳ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بابلسر

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳9660۳1000۳005۳۴9 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بابلسر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سید جعفر حبیب 
اله پور فرزند میر حبیب اله پوربشماره شناسنامه 1۷0 در یک یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 159/۳۷ مترمربع پاک فرعی از 1- اصلی بخش 1۲ واقع 
در بابلسر خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان بابلسر محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف: 96/1۲0/168
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/۳

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- حمید روشن

متن آگهی 

–محمد  زیبا  طرفیت  به  غیره  و  مینایی  محمدرضا  تقدیمی  دادخواست  حسب 
و  تخلیه  بر  دائر  عیسایی  فریبا شهرت همگی  و  –فریدون  – حسین  –فرهاد  تقی 
مجهول المکان بودن نامبردگان در مهلت مقرر ظرف یک هفته جهت ماحظه نظریه 

کارشناسی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید . 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
علیرضا تقی پور . 

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 1۷۴ قانون آیین دارسی کیفری به آقایان 1- حامد رجبی ۲- رضا 
اباغ می گردد  المکان  گویا ۳- محسن گویا و خانم۴- فرشته میری فعا مجهول 
جهت دفاع از اتهام خود دایر بر ضرب و جرح عمدی، تهدید، توهین و تخریب موضوع 
شکایت خانم فریده عبدی و آقای داریوش نیازی در پرونده کاسه 960۲0۷ شعبه 
10۳ دادگاه کیفری دو ایام در جلسه مورخ 1۳96/11/0۷ ساعت 10 در این دادگاه 

حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم

متن آگهی 
پرونده کاسه 96099866۲81001۴0 شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان دوره 
چگنی تصمیم نهایی شماره 96099۷66۲8100۳۲۷ خواهان :آقای کورش عبدی 
شاهیوند فرزند عبداله به نشانی لرستان دوره چگنی روستای کلهو بخش شاهیوند 
خوانده : آقای امیدشاه محمدی فرزند رشید به نشانی کرمانشاه –اسام آباد غرب 
شهرک ولی عصر شاهد 1 پ 95 –خواسته ها :1-مطالبه هزینه اقساط خودرو ۲-الزام 

به تنظیم سند خودرو 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای کوروش عبدی شاهیوند فرزند عبداله به 
طرفیت آقای امید شاه محمدی فرزند رشید به خواسته الزام خوانده به انتقال سند 
و مطالبه هزینه اقساط خودرو و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه مقوم به بیست و یک 
میلیون تومان بدین شرح که خواهان اعام داشته یک دستگاه خودرو نیسان زامیاد به 
شماره شهربانی ۲9-۳18ب ۴6 از خوانده در تاریخ 88/9/۳ خریداری نموده ام و قرار 
بر این بود که فروشنده تمام اقساط و بدهی ماشین را بدهد و چون اقساط پرداخت 
نکرده بوده شرکت زامیاد درخواست توقیف خودرو داده و خودرو مذکور توقیف شده 
است و جهت آزادی آن بنده )خواهان (اقساط را پرداخت نمودم لذا تقاضای الزام انتقال 
سند و وجه پرداختی به شرح فوق را خواستار شده و در این مورد به قرارداد عادی 
مربوط به خرید خودرو و تعهد خوانده فاکتور مربوط به پرداخت اقساط استناد نموده 
و ضمنا اصول اسناد خودرو نیز در ید خواهان می باشد و خوانده نیز علی رغم اباغ 
قانونی )نشر آگهی (حضور نیافته لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به 
مواد 519-515-198-5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳6۲-۲19-۲۲0-۲۲۳ 
قانون مدنی ضمن حکم به الزام خوانده به انتقال سند خودرو کامیون ون سیستم 
نیسان رنگ آبی مدل 1۳88 به شماره موتور 6860۲۷ و شماره بدنه ۴08۳55 به 
مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  خواهان  حق  در  ۴6ایران ۲9  شهربانی ۳18ب  شماره 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ 5/۳50/000  و  پرداختی  اقساط  بابت  تومان   15/050/000
دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از زمان مطالبه )۲/۷/96 ( لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ابتدا ظرف مدت بیست روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان میباشد . 
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دوره چگنی – اکبر رشیدی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کاسه پرونده: ۳/96ش/9۷8
 وقت رسیدگی: 96/11/۲۴ ساعت 10

خواهان:محسن کریمی انزالی 
خوانده:بابا خان خاکپور 

خواسته: استرداد خودرو 
حل  شورای  سوم  حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختاف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
قانون آیین  به تجویز ماده ۷۳  بودن خوانده به درخواست خواهان و دستورشورا و 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده 
از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
باال جهت  مقرر  وقت  در  و  نماید  رادریافت  و ضمائم  دادخواست  نسخه  کامل خود 
رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
م الف1542خ–دبیر حوزه سوم شورای حل اختالف ورامین 

آخرین  را  بهمن   ۳0 حافظ  سازان  آتیه   شرکت  مدیرعامل 
مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین 

اجتماعی اعام کرد.
تکمیلی  بیمه  قرارداد  اینکه  به  اشاره  با   ، ادیانی  مرتضی 
اظهار  شد  تمدید  ماه  آبان   ۳0 اجتماعی  تامین  بازنشستگان 

کرد: این قرارداد تا اول آذر سال 9۷ اعتبار دارد.
درصدی خدمات   ۴0 تا   ۲5 افزایش  شاهد  اینکه  بیان  با  وی 
ایسنا  به  هستیم،   گذشته  سال  به  نسبت  فعلی  قرارداد  در 
و  هزار   ۳۲ گذشته  سال  بیمه  حق  نرخ  که   حالی  در  گفت: 
تومان  و ۲00  هزار   ۳6 امسال  بازنشستگان  بود،  تومان   ۲00
پرداخت می کنند. در این قرارداد سقف خدمات فوق تخصصی 
به  از پنج  به 1۴ میلیون، سقف خدمات طبی عمومی  از 1۲ 
شش میلیون، سقف تعهدات خدمات پاراکلینیکی یک)سی تی 
اسکن، ام آر آی و...( از 500 هزار به۷00 هزار تومان، سقف 
تعهدات پاراکلینیکی دو و سه از ۳00 به500 هزار تومان  و 
سقف تعهدات آزمایش و پاتولوژی از۲50 به ۴00 هزار تومان 

افزایش یافته است.
به گفته مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ،بر اساس قرارداد 
منعقد شده، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تا 
مدت سه ماه از زمان شروع می  توانند برای ثبت نام و یا انصراف 
از دریافت خدمات  اقدام کنند. بر این اساس مشموالن تا ۳0 

بهمن برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی فرصت دارند.

آخرین مهلت »حذف و اضافه«
 بیمه تکمیلی بازنشستگان 

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
گفت: شیوع چاقی کودکان در دو دهه گذشته ۲ برابر شده 
و به ۲0 درصد رسیده است 60 درصد بزرگساالن نیز در 

ایران اضافه وزن دارند.
علیرضا رئیسی در نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت 
افزود: زنگ خطر افزایش چاقی و اضافه وزن در کشور به 
رسیده  نیز  دو سال  زیر  کودکان  به  و حتی  درآمده  صدا 
است و حدود 1۴ درصد کودکان 15 تا ۲۳ ماهه در ایران 
اضافه وزن دارند و این میزان در استانهای شمالی مانند 
به  غربی  و  شرقی  آذربایجان  اردبیل.  مازندران.  گیان. 

۲0درصد می رسد.
ایرانی  تا 18 ساله  آموزان ۷  وی گفت: ۲0 درصد دانش 
افزایش  نامناسب.  تغذیه  به  توجه  با  و  دارند  وزن  اضافه 
و کم  تنقات  . چرب و شور سایر  آماده  مصرف غذاهای 
تحرکی در کشور شیوع چاقی و اضافه وزن در بین همه 

گروه های سنی در حال افزایش است.
این مقام وزارت بهداشت گفت: ۷6 درصد بار بیماری ها 
واگیر  غیر  های  بیماری  از  ناشی  ایران  در  میر  و  و مرگ 
است که علت اصلی آن تغذیه نامناسب است.رئیسی گفت: 
توصیه وزارت بهداشت این است که حداکثر 10 درصد از 
کالری مورد نیاز روزانه از طریق مصرف شکر و قند ساده 
مانند قند. شیرینی و شکات. بستنی و کیک تامین شود.

 شیوع چاقی کودکان 
در ایران 2 برابر شده است

از  کشور  شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  سرپرست 
تا ماه   ناوگان تاکسیرانی  برلیانس به  ورود خودروی 
آینده خبر داد و گفت: رونمایی و قرارداد اولیه ورود 
داده  قول  نیز  سایپا  و  شده  انجام  برلیانس  تاکسی 
پایان  تا  را  قراردادی آن  است که مسائل حقوقی و 
ماه جاری نهایی کند تا بتوانیم از ماه آینده خودروی 

برلیانس را وارد ناوگان تاکسیرانی کنیم.
مرتضی ضامنی با بیان اینکه تغییر مدیریت در سایپا 
نوید همکاری های خیلی خوبی را داد، اظهار کرد: در 
در  و  سایپا  مدیریتی جدید  تیم  با حضور  جلسه ای 
همایش شهر ایده ال در جزیره کیش اتفاقات خوبی 
رقم خورد و این اراده شکل گرفت تا شرکت سایپا 

در حوزه تاکسیرانی ورود کند.
خودروهایی  تمامی  آتی  سال  دو  تا  داد:  ادامه  وی 
که از طریق شرکت سایپا وارد ناوگان حمل و نقل 
شدند و اکثر آنها نیز خودروی پراید بودند از چرخه 
تاکسیرانی خارج خواهند شد؛ زیرا به سن فرسودگی 
که  پرایدی  خودروهای  کرد:  اضافه  می رسند.وی 
عمدتا در سال 86 و 8۷ به ناوگان تاکسیرانی واگذار 
بنابراین طی  شده بودند، درسن فرسودگی هستند. 
دو سال آینده هیچ خودروی پرایدی در چرخه حمل 

و نقل به علت فرسودگی نخواهیم داشت.

 حذف تاکسی های پراید 
تا سال 98

افزایش طول عمر بیماران مبتال
به سرطان با توجه به پزشکی شخصی

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران  از 
افزایش طول عمر بیماران مبتا به سرطان و تشخیص و درمان 

آنها با استفاده از  پزشکی شخصی خبر داد.
آستانه  در  نکوئیان  رضا  ،دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
ایران  شخصی  پزشکی  المللی  بین  کنگره  دومین  برگزاری 
پزشکی  داشت:  اظهار   )Personalized Medicine(
شخصی یکی از جدیدترین رشته های علم پزشکی است و درمان 
بیماران را به صورت منحصر به فرد و شخصی مدنظر قرار می دهد 
و در واقع در این روش از کلی گویی و تشخیص عمومی بیماری 

افراد جلوگیری می شود.
افراد  روش خصوصیات شخصی  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرد  مبنای درمان حساب می شود، گفت: خصوصیات شخصی 
شامل ژن های اختصاصی، شرایط زندگی، محیط زندگی فرد و 
نحوه و کیفیت زندگی شخصی آن هر فرد است بنابراین درمان 
هر فرد با توجه به تشخیص منحصر به فرد و به صورت شخصی 
برای همه  که  تشخیص های گذشته  برخاف  و  انجام می گیرد 
بیماران همچون بیماران مبتا به سرطان پستان و تخمدان یک 
درمان به یک روش صورت می گرفت اکنون با پزشکی شخصی 
درمان بیماری های یکسان برای افراد مختلف متفاوت است. یعنی 
دو فرد با یک بیماری یکسان با توجه به ویژگی های شخصی خود 

درمان های متفاوت خواهند داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: پزشکی 
شخصی باعث بهبودی بیشتر بیمار و کامل شدن درمان آن می 
شود همچنین شانس زنده ماندن فرد را در یک بیماری همچون 
سرطان افزایش می دهد.نکوییان گفت:دومین بین المللی پزشکی 
شخصی ایران به همت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(و با 
همکاری  پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دانشگاه 
دانشجویان  کرد:  عنوان  برگزار می شود.وی  ایران  پزشکی  علوم 
رشته های پزشکی و متخصصین مختلف از مخاطبین این کنگره 
هستند. همچنین صاحب نظران و اساتید برجسته از کشورهای 
این کنگره حضور خواهند داشت و جدیدترین  نیز در  مختلف 
دستاورد ها در حوزه پزشکی شخصی مورد بحث و گفتگو قرار 
خواهد گرفت.این محقق ژنتیک و سرطان گفت: در این کنگره 
در مورد دارو نیز مباحثی در مورد پزشکی شخصی مطرح خواهد 
شد چرا که با توجه به این مسئله ، هر فردی برای یک بیماری 
نیاز به دارویی متفاوت بر اساس ژنوم خود دارد و همچنین نقش 
تغذیه)نوتروژنومیکس( و تاثیر آن در پیشگیری از سرطان  و یا 

ابتا به آن نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
شخصی   پزشکی  المللی  بین  کنگره  دومین  علمی  دبیر   
و  رسانی  اطاع  کنگره  این  برگزاری  از  هدف  کرد:  خاطرنشان 
تا  است  سرطان  مختلف  حیطه های  در  متخصصین  همگرایی 
تشخیص های شخصی ایران را مورد بحث و استفاده قرار دهیم و 
در مورد درمان های شخصی و داروهای شخصی و منحصر به فرد  

بحث و گفت وگونماییم.

خبر

کاهش 25 درصدی اعتیاد در 

برنامه ششم توسعه 

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی 
هدفگذاری  و  توسعه  ششم  برنامه  براساس 
سیاست های کان این برنامه باید ۲5 درصد 
کاهش اعتیاد به مواد مخدر در کشور داشته 
همایش  پنجمین  در  افشار  باشیم.پرویز 
شدن  اجتماعی  سازی  گفتمان  و  صیانت 
مبارزه با مواد مخدر سازمان های مردم نهاد 
بدان  این  افزود:  در شیراز  منطقه ۲ کشور 
پنج درصد  باید  پنج سال  معناست که هر 
کاهش اعتیاد در کشور محقق شود. وی ادامه 
داد: باید گفت که به رغم افزایش ۲ برابری 
نهاد  تعداد تشکل ها و سازمان های مردم 
فعال درعرصه مبارزه با مواد مخدر )از سال 
9۲ تاکنون( که از یک هزار و ۲00 تشکل 
به ۲ هزار و ۳60 رسیده، کاهش ساالنه پنج 
کاهش  معاون  نیست.  ممکن  اعتیاد  درصد 
تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
کنار  در  کرد:  اظهار  مخدر  مواد  با  مبارزه 
افزایش سمن ها )سازمان های مردم نهاد( 
کنیم  توجه  نیز  آنها  آموزش  مقوله  به  باید 
به گونه ای که ساختار آنها به خوبی شکل 
باشند.  افزایی  دانش  در حال  دائما  و  گیرد 
افشار گفت: اگر این حضور همراه با دانش 
نمی شود  ای حاصل  نتیجه  تنها  نه  نباشد 
شایع  وی  خورد.  خواهیم  هم  صدمه  بلکه 
ترین ماده مواد مخدر مصرفی در کشور را 
اما  افزود:  و  دانست  آن  مشتقات  و  تریاک 
شاهد تغییر سریع الگوی مصرف مواد مخدر 
از سنتی به صنعتی هستیم. معاون کاهش 
تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر افزود: تاکنون بیش از 
۷00 نوع ماده محرک شناسایی شده و این 
یک خطر بسیار جدی برای دنیاست، دنیا به 
این نتیجه رسیده اگر بخواهد تنها به توان 
و بضاعت دولت و حاکمیت اکتفا کند نمی 
تواند با این مقوله برخورد کند و به همین 
پیش  سیاستگذاری  سمت  به  بیشتر  دلیل 
در  شده  انجام  اقدامات  افشار،  است.  رفته 
حوزه درمان مواد مخدر در کشور را پررنگ 
دانست و اضافه کرد: امروز از مجموع هشت 
هزار مرکز درمانی فعال در کشور، 91 درصد 
آنها توسط بخش های خصوصی، غیردولتی 

و سمن ها هدایت و راهبری می شود. 

خبر

ادامه از صفحه 1
بخشی از این زمان در مدرسه می گذرد و بخشی 
دیگر به ویژه در تابستان در خارج از محیط مدرسه 
که بایــد آن زمان را نیز با مشــارکت خانواده ها 
مدیریــت کنیم. از این منظر ســه مــاه تعطیلی 
تابستان توجیهی ندارد و به جد خواهان تعطیلی 
تعطیات تابستانی هســتیم که یکی از مصوبات 
مجلس مانع آن است. نوید ادهم ادامه داد: طبق 
مصوبه ســال 1۳۷6 مجلس یک سال تحصیلی 
از اول مهر شروع می شــود و تا پایان اردیبهشت 
مــاه ادامه پیدا می کند و خــرداد زمان امتحانات 
اســت. اگر بخواهیم این تقویم آموزشی را تغییر 
دهیم و به عنوان مثال زمان شروع سال تحصیلی 
را عقب کشــیده و به شــهریور بیاوریم مخالف و 
مغایر این مصوبه و قانون مجلس است. برای تغییر 
تقویم آموزشی ابتدا باید با مجلس توافق کنیم و 
سپس وارد فازهای بعدی و بررسی مواردی چون 
تعطیات زمستانه شــویم.نوید ادهم با تاکید بر 
اینکه با کلیات تعطیات زمستانی به شرط اصاح 
تقویم آموزشــی موافقیم، گفت: آلودگی هوا تنها 

در چند کانشهر موضوع بحرانی است اما باید به 
کل کشــور توجه کرده و تنوع اقلیمی استان های 
مختلف را در نظر بگیریم و به این ســوال پاســخ 
دهیم که چگونه می توان با توجه به تنوع اقلیمی 
زمان شــروع ســال تحصیلی را برای استان های 
مختلــف در نظر بگیریم؟.نوید ادهم با بیان اینکه 
آنطور نیســت که همه دنیا به این نتیجه رسیده 
باشــند که آموزش های زبان را پیش از دبستان 
آغاز کنند اظهار کرد: ســن شــروع آموزش زبان 
دوم در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران 
این آموزش از کاس هفتم شــروع می شود و ما 
در دوران دبستان بیشتر روی تقویت بنیه فارسی 
متمرکز می شــویم. اگر بنیه فارسی دانش آموزان 
تقویت شــود روی یادگیری همه دروس اثرگذار 
است. البته وقتی از آموزش زبان صحبت می کنیم 
مقصود ما فقط انگلیسی نیست. ما نخواستیم اسیر 
امپریالیسم زبانی بشویم به همین خاطر در سند 
تحول چند زبان دیگر از جمله عربی، آلمانی و ... 

نیز دیده شده است.
وی با تاکیــد بر اینکه تــاش می کنیم آموزش 

زبان در دوره متوســطه را تقویت کنیم در پاسخ 
به اینکــه آیا آمــوزش و پــرورش همانطور که 
خواســته والدین اســت قصد ندارد آموزش های 
زبان را از دوره دبستان شروع کند؟، گفت: در این 
خصوص اختاف نظر وجود دارد و بررســی های 
کارشناســانه ای در حال انجام است اما در شرایط 
فعلی به هیچ وجــه موافق با اجرای آموزش زبان 
در برنامه رســمی دوره ابتدایی نیستیم و چیزی 
تحت عنوان آموزش زبان نه در دوره رسمی و نه 
در دوره هــای فوق برنامه وجود ندارد و اگر غیر از 
این در مدارس رخ دهد تخلف محسوب می شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در بخش 
پایانی سخنان خود با بیان اینکه آموزش و پرورش 
نیازمند تغییر و افزایش کارآیی و اثربخشی است 
اظهار کرد: نقشه راه این تغییر و تحول سند تحول 
بنیادین اســت که اکنون به عنوان یک سند مادر 
در اختیار ما قرار دارد. ما سعی کردیم با نگاه آینده 
پژوهانه این سند را تولید کنیم. زیرا پیش فرض ما 
این است که دانش آموزان امروز شهروندان آینده 
هستند و باید مهارت خوب زیستن در آینده را به 
آنها منتقل کنیم. بچه های ما باید زندگی در عصر 

فناوری ها را بلد باشند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تشریح کرد

موافقت با کلیات »تعطیالت زمستانی مدارس«
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رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمود سقایی فنی دارای شناسنامه شماره 19  به شرح دادخواست به کاسه 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهرداد سقایی شماره شناسنامه 1۷۲9   در تاریخ 1۳96/10/۷ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-ونداد سقائی به شماره شناسنامه 0۳۷۳88۷-۴85  فرزند متوفی 
۲-کارن سقائی به شماره شناسنامه 0۴۴5616 -۴85  فرزند متوفی

۳-معصومه طاهری به شناسنامه شماره 801 همسر متوفی 
۴-بانو دریکوندی به شناسنامه شماره 99 مادر متوفی 

5-محمود سقائی فنی به شناسنامه شماره 19 پدر متوفی و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رییس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند

دادنامه
پرونده کاسه 950998661۳1011۷1 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 96099۷661۳501081 شاکی : آقای 
کیومرث دریک وند فرزند صید محمد به نشانی لرستان خرم آباد قاضی آباد خ نهم پ 
۷۳ متهم : آقای احمد رضایی به نشانی تهران – اتوبان نیایش خ سردار جنگل کوچه 
گلها روبروی سوپر مارکت پ ۲0 –اتهام :عدم اجرای رای هیات حل اختاف اداره کار 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای احمد رضایی فرزند علی رضا اهل و ساکن تهران 
دائر بر عدم اجرای رای هیات حل اختاف موضوع اجرائیه صادره از شعبه ششم اجرای 
احکام حقوقی خرم آباد و شکایت کیومرث دریکوند با عنایت به اینکه حسب محتویات 
پرونده دلیلی که بیانگر سوء نیت متهم در ارتکاب جرم باشد وجود ندارد و صرف به 
تاخیر افتادن حقوق و مطالبات شاکی بدون احراز سوء نیت مجرمانه مفید وقوع بزه 
نیست بنابراین دادگاه به صرف فقد ادله مستند به اصل ۳۷ از قانون اساسی حکم بر 
برائت نامبرده صادر مینماید این رای حضوری و ظرف ۲0 روز قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش قاسمی . 

ابالغ
شاکی ابوالقاسم جبلی  خوانده/ متهمین  اکبر زینال زاده و حسن مرادی به اتهام 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان  امانت  خیانت در 
اسامشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کاسه 961108  ثبت گردیده. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهمین و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهمین پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن ظرف مدت یک هفته جهت انجام تحقیقات احضار و به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م/الف 18۷8 
منشی دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- بهرام سهرابی زاده  

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9660۳0106000۷۲۷1 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
/خانم نازگل بخشی وند فرزند خداداد بشماره شناسنامه 810صادره از در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۲60متر مربع پاک ۴8۲ فرعی از 1۲ اصلی 
واقع در قریه خیرآباد   خریداری از مالک رسمی آقای/حسن آرانی  محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطاع 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 تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/5 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19

م.الف 689ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه
پرونده کاسه 9۲099808۴0501996 شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایام تصمیم نهایی شماره 96099۷08۴۳001۴81 
متهمین: 1- آقای حسین گل بیگی فرزند جبار به نشانی ایام ۲- آقای حسین 

ناصری فرزند عبداله به نشانی ایام مجهول المکان
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 

گردشکار- دادگاه پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده ضمن اعام ختم 
موجود  ادله  و  وجدان  شرف  بر  تکیه  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  دادرسی 

مبادرت به صدور رای می نماید.
علیه  علی رضا  فرزند  انوری  الدین  آقای صباح  دادگاه- در خصوص شکایت  رای 
مجهول  کیفری  سابقه  دارای  و   1۳69 متولد  عبداله  فرزند  ناصری  حسین  آقای 
المکان دائر بر سرقت خودرو بدین شرح که مورخ 9۲/1۲/۴ به مامورین گزارش 
به  ایام  محور  از   98 ۲۲9ج11  شماره  به  سرقتی  پراید  یک  که  شود  می  داده 
سمت سرابله در حال حرکت است که پس از تعقیب و النهایه تیراندازی به سمت 
وسیله نقلیه مذکور که موجب مصدومیت سرنشینان شده است خودرو توقیف و 
ارجاع  دادسرای چرداول  به  پرونده  و  شوند  می  منتقل  بیمارستان  به  مصدومین 
و واصل که با قرار عدم صاحیت به دادسرای ایام ارسال می گردد اسامی افراد 
مصدوم دستگیر شده متهم فوق و شخصی به نام حسین گلی بیگی است شاکی 
به شرح صفحه ۴9و۴8 بیان داشته که سارق به ایشان حمله ور شده و کت خود 
را روی مالبلخته )شاکی( انداخته و خودرو که روشن بوده را سرقت نموده است و 
مجددا در صفحه 51 بیان نموده که خودرو روشن بوده و یک باره سارق را پشت 
فرمان دیدم که خودرو را سرقت نمود و ضمنا شاکی در همین صفحه بیان نمئده 
که چون چند روز قبل سارق برای کار به مغازه ام آمده ایشان را شناختم متهم 
تحویل  امانتی  به صورت  را  که خودرو  داشته  بیان  مامورین  نزد  بار  مذکور چند 
گرفتم و سرقت را قبول ندارم ))از جمله صفحه 55و69و۷0(( در ادامه به شرح 
صفحه 6۲ متهمین باقید آزاد گردید و تامینی نیز اخذ نشده است دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده از جمله اینکه اوال در پرونده کمترین دلیل علیه متهم مبنی 
بر سرقت یافت نگردید و قطعا در این زمینه مجازات ایشان برخاف اصل برادت 
و قاعده درء است ثانیا: با وجود عدم دلیل دادگاه با شبهه مواجه است و رای بر 
محکومیت می بایست با علم و یقین کامل اصدار یابد و ماده 1۲0 قانون مجازات 
در  است  بالشبهات  الحدود  تدراء  قاعده  از  برگرفته  که   1۳9۲ مصوب  اسامی 
مانحن فیه جاری است ثالثا اظهارات شاکی در تمام مراحل پرونده مختلف بوده و 
دلیلی هم بر ارتکاب سرقت توسط متهم ارائه نکرده است رابعا متواری بودن متهم 
و فرار ایشان به هیچ وجه نمی تواند دلیل بر مجرم بودن ایشان باشد خامسا متهم 
در چند مرحله به شدت منکر وقوع بزه شده است فلذا دادگاه به استناد اصل سی 
و هفتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و ماده 1۲0 قانون مجازات اسامی 
مصوب 1۳9۲ و ۴ آیین دادرسی کیفری و اصول محکوم فقهی برائت و احتیاط 
اعام می گردد رای  انتسابی صادر و  اتهام  از  برائت متهم  به  قاعده دراء حکم  و 
اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در  از  صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس 

محاکم محترم تجدیدنظر استان ایام است.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 ایالم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه حدود ششدانگ یکباب خانه بشماره ۲9۲۳9 فرعی مفروز و مجزی شده 
از 196 فرعی از ۳۳ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل تحت مالکیت آقای حسین شهابی 
فرزند بیوک آقا تاکنون بعمل نیامده است فلذا طبق ماده 1۴ قانون ثبت تحدید حدود 
پاک مرقوم روز دوشنبه مورخه 96/11/9 راس ساعت 10 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار می شود در موعد مقرر 
در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پاک مزبور نظارت فرمایند و 
اعتراض بحقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود 

به مدت ۳0 روز خواهد شد.
رحیم محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل

دادنامه
پرونده کاسه 9۳099808۴1101۲89 شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایام تصمیم نهایی شماره 96099۷08۴۳001۴۷۳
شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی استان ایام با نمایندگی آقای هادی رحمانی 

فرزند سلیمان به نشانی ایام – جاده مهران اداره کل راه و شهرسازی استان 
متهم: آقای احمد احمدی به نشانی شهرستان ایام مجهول المکان

اتهام : تصرف عدوانی
گردشکار- دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
در  بیشتر  فاقد مشخصات  احمدی  احمد  آریاالی  اتهام  دادگاه- در خصوص  رای 
پرونده دایر بر تصرف عدوانی اراضی به مساحت 150 متر مربع در پاک 15۴۷ 
ایام دادگاه با عنایت به محتویات پرونده گزارش اداره راه و شهرسازی به شرح 
گزارش  تقدیمی  الیحه  در  مذکور  اداره  نماینده  توضیحات  و  پرونده  یک  صفحه 
مرجع انتظامی تصویر سند مالکیت )صفحه 9( و عدم حضور متهم در دادسرا و 
وقت رسیدگی این دادگاه با وصف اباغ قانونی اوراق احضاریه بزهکاری مشارالیه 
مصوب  اسامی  مجازات  19قانون  ماده  استناد  به  و  شده  دانسته  مسلم  و  محرز 
1۳9۲ و ماده ی 690 قانون مجازات اسامی مصوب 1۳۷5 حکم به محکومیت 
متهمموصوف به مجازات تعزیری درجه شش به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 
رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق صادر و اعام می نماید. رای صادره شده 
غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان ایام است.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو ایالم / محمد سهراب زاده

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9660۳0106000۷۲81 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بامعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای/ خانم حاجیه بی بی قیطاسی فرزند مراد حسین بشماره شناسنامه 
1 صادره از در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 18۲/88 متر 
مربع پاک ۲۲16 فرعی از 1۲ اصلی  واقع در ..... قریه خیر آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای/ محمد قربان فرهادی محرز گردیده است  . لذا به منظور اطاع 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 تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:1۳96/10/5 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳96/10/19
م.الف 690ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

چی فکر می کردیم که این طور شد؟
اکبر نعمت اللهی- مدیر طرح موزه های صنعت نفت

ترکیه سعي زیادي کرده است که 
به نحوي خود را وارد اتحادیه اروپا 
کند که نشده است. طي سالها به 
استانداردهاي سیاسي مورد  دلیل 
سوي  از  که  اروپا  اتحادیه  نظر 
تایید  ترکیه اجرا شده است مورد 
به  قرار نگرفته است و  اروپایي ها 
بر  اروپا  هاي  دروازه  دلیل  همین 

فارس  بزرگ خلیج  در طول جنگ  است.  بوده  بسته  او  روي 
ترکیه  پایگاههاي  از  تا  کردند  زیادي  تاش  ائتاف  نیروهاي 
کنند.  استفاده  باشد  اینجرلیک  که  ها  آن  مهمترین  از جمله 
بود  با عراق و مشکاتي که ممکن  به دلیل همجواري  ترکها 
خالي  شانه  کار  این  از  آید  وجود  به  برایشان  امنیتي  نظر  از 
اشتیاق  و  هیجان  به  را  غرب  وقتي  سرانجام  اما  کردند  مي 
دهند  قرار  اختیار  در  را  اینجرلیک  پذیرفتند  رساندند  زیادي 
تا از آن براي بمباران عراق استفاده شود. به جاي هزینه هم 
پذیرفتند که اجازه داشته باشند بازار دست نیافتني اروپا را رو 
به پوشاک و پارچه شان باز شود. ترکیه کشوري فقیر در دهه 
1980 میادي، طي سالها از شاق دیکتاتورها و کودتاچیان 
بود  این  این دوره  ترکها در  بود. گام مهم  سخت جریحه دار 
که چند کار مهم را در کارنامه خود به ثبت برسانند. نخست 
از  اورن کودتاچي  ارجمند کنعان  برادر  زدایي کردند.  نظامي 
سمت خود خلع شد و روندي دموکراتیک براي انتخاب دولت 
است  ممکن  دیکتاتوري  سنتهاي  که  شد)البته  گذاشته  بنا 
رئیس  و  کند  باز  سر  ترکیه  اساسي  قانون  در  جایي  همواره 
جمهوري را وارد فاز بزن و بکوب و بنشان کند(. در گام بعدي 
با دنیا مطرح شد. هیچ جاي  تعامل  براي  نمایش دموکراسي 
دنیا نمي خواهد با کشوري طرف قرارداد شود که هر روز ادعا 
مي کند تحت فشار حمله دشمنان است و مسائلي دارد که 
مي ارزد از آن جاسوسي بشود. ترکها این را فهمیدند و سعي 
به  دخلي  شاید  ترکیه  اخیر  برسند)مسائل  آرامش  به  کردند 
کردن  کوچک  باشد(.  نداشته  اخیر  سال  پانزده  تا  ده  مسائل 
بودجه هاي نظامي و تامین نیروي فني و دستیابي به فناوري 
از جمله مهمترین نکات در سیاست گذاري ترکها  هاي الزم 
بود. همان گونه که گفتیم ترکیه کشوري بود که جز صنعت 
نساجي و فندق چیز زیادي براي عرضه به جهان نداشت. نفت 
نداشت و زمین زیادي هم در اختیار نداشت با این حال امور 
خود را بر این منوال ردیف کرد. قبًا بخشي از دستاوردهاي 
آن ها را مورد اشاره قرار دادیم و حاال بخشي دیگر از آمارهاي 
مربوط به این کشور را مورد بحث قرار مي دهیم: در ده سال 
1۲5 دانشگاه و 510 بیمارستان در این کشور ساخته شد و 
در طول بحران اقتصادي اخیر شهریه آنها رایگان بود. )اشتباه 
بلکه  تولید نکردند  بیکار  التحصیل  فارغ  این دانشگاهها  نشود 
براي نیازهاي آتي نیرو تربیت کردند تا در صنایع، کشاورزي 
و سایر امور به کار گرفته شوند(. هم اکنون درآمد سرانه در 
ترکیه از ۳500 دالر به 15هزار دالر افزایش یافته است که نه 
یارانه اي است و نه کمکهاي دولتي! این میزان از شهروندان 
در  کشور  این  پژوهشگران  تعداد  است.  بیشتر  هم  فرانسوي 
سال ۲0۲۳ به سیصدهزار نفر مي رسد. ترکیه توانسته است 
با یک حاجي سیاسي زخم دیرین اختافات با یونان و قبرس 
را حل کند. همین امر باعث شده است تا بتواند از بودجه هاي 
نظامي بکاهد و این بودجه هاي دورریز را صرف توسعه کند. 
رسیده  درصد  دو  به  ۳8درصد  از  کشور  این  بیکاري  میزان 
امور  بودجه  از  بهداشت  و  آموزش  نظیر  هایي  بودجه  است. 
پزشک  یک  اندازه  به  معلم  یک  و  است  شده  بیشتر  دفاعي 

حقوق مي گیرد. 
را  دالري   ۴۷میلیارد  بودجه  موفق شد کسري  ترکیه  دولت 
100میلیارددالر  جهاني  بانک  در  آن  بر  عاوه  و  کند  جبران 
ودیعه دارد. صادرات از دیگر مباحث مهم در ترکیه است که 
دالر  میلیارد   15۳ به  دالر  ۲۳میلیارد  از  را  آن  اند  توانسته 
برسانند. این میزان صادرات به 190 کشور در جهان انجام مي 
شود که نتیجه قطعي داشتن روابطي پایدار با این کشورها و 

جهان است. در این زمینه باز هم خواهیم گفت...
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت 

کره جنوبی خواستار یک محموله 
دیگر میعانات گازی از ایران شد

اعام  دوشنبه  روز  بلومبرگ  خبری  پایگاه 
کرد: در حالی که نفتکش ایرانی که به مقصد 
کره جنوبی میعانات گازی حمل می کرد و 
با یک کشتی چینی اکنون  پس از تصادف 
در خطر غرق شدن قرار دارد، شرکت »هانویا 
میعانات،  این  خریدار  پتروکمیکال«  توتال 
خواستار تحویل یک محموله دیگر از سوی 
ایران شد. به گزارش زمان به نقل از ایرنا، این 
شبکه خبری همچنین یادآور شد که هنوز 
هم ۳۲ خدمه نفتکش ایرانی مفقود هستند و 
نفتکش مذکور در حال سوختن است. گزارش 
می افزاید: هانویا همچنین پیشنهاد خرید نفتا 
برای تحویل در ماه فوریه )بهمن - اسفند( 
را داده است. در حالی که هانویا اعام کرده 
است که این شرکت ذخیره کافی برای جبران 
کسری ناشی از محموله از دست رفته دارد، 
معامله گران بر این باورند تقاضای نفتای این 
شرکت در پی این حادثه افزایش یافته است.

به گفته سخنگوی شرکت هانویا، این شرکت 
از دست  بابت محموله  دارد  همچنین قصد 
رفته از شرکت بیمه طرف قرارداد خود ادعای 
ایران  گزارش،  این  اساس  بر  کند.  خسارت 
کشورهای  بزرگ  تولیدکننده  سومین  که 
نفت  بیشتر  است،  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
مشتریان  به  را  خود  نفتی  میعانات  و  خام 
آسیایی می فروشد. چین، کره جنوبی و ژاپن 

از مشتریان اصلی نفت ایران هستند.

قیمت نفت در سال 2018 میالدی 
به 80 دالر می رسد

به گزارش پایگاه خبری مانی کنترل، )پایگاه 
اطاع رسانی تازه های انرژی ایران( نفت که 
اوایل سال ۲01۷ میادی، به قیمت حدود 
50 دالر در بازارهای جهانی معامله می شد، 
هفته نخست سال ۲018 میادی به 68 دالر 
برای هر بشکه رسید که در مجموع، بیش از 

۲0 درصد افزایش ساالنه ثبت کرد.
»سامیت  جمله  از  کارشناسان  از  بسیاری 
پوخارنا«، رئیس تحقیقات انرژی در موسسه 
»کوتاک سکیوریتیز«، با درنظر گرفتن توافق 
کاهش تولید نفت سازمان اوپک، قیمت 80 
دالر را برای این کاال در سال جاری میادی و 
تا 90 دالر را برای هر بشکه، در دو سال آینده 

پیش بینی می کنند.

استرالیا تا سال 2019 میالدی 
قطب اصلی گاز جهان می شود

»بیزینس اینسایدر«، با توجه به اتمام پروژه 
های عظیم گازی در استرالیا، به ویژه پروژه 
رود  می  انتظار  گرگون،  دالری  میلیارد   5۴
که این کشور تا سال آینده میادی به بزرگ 
ترین صادرکننده این سوخت پاک در جهان 
احتمال  ها،  گزارش  اساس  شود.بر  تبدیل 
می رود که استرالیا جایگاه قطر را به عنوان 
و  بگیرد  جهان  گاز  صادرکننده  بزرگترین 
ظرفیت صادرات آن در بازه زمانی ۲018 تا 

۲019 میادی به ۷۷ میلیون تن برسد.
بیشتر  تن  میلیون  صادرات، 5۲  حجم  این 
از میزان ثبت شده در سال ۲016 تا ۲01۷ 

میادی است.

این  بیان  با  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایران  گاز  دریافت  برای  بصره  که  مطلب 
گاز  و  کرده  آمادگی  اعام  سال  پایان  تا 
شلمچه  مرز  در  بصره  به  ایران  صادراتی 
به  ایران  گاز  صادرات  درباره  شده،  آماده 
نیروگاه  دو  خوراک  تامین  برای  عراق 
برق در بغداد و بصره اظهار داشت: پایانه 
در  بصره  به  گاز  صادرات  برای  شلمچه 
نظر گرفته شده و تزریق گاز به خط لوله 
صادراتی اهواز- شلمچه انجام شده است.

وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرد:  مطرح  عراقی«  »حمیدرضا  نفت، 
عراقی، صادرات  آمادگی طرف  به محض 
گاز ایران به بصره آغاز می شود که مانند 
قرارداد بغداد، قابلیت صادرات روزانه ۲5 
گفته  دارد.به  وجود  مکعب  متر  میلیون 
گاز  صادرات  زیرساخت های  همه  عراقی، 
گاز  حجم  و  شده  فراهم  بصره  به  ایران 
ورود  آماده  شلمچه  مرز  در  نظر  مورد 
کار  که  آنجا  از  اما  است  عراق  خاک  به 
به  بصره  در  الزم  زیرساخت های  احداث 
پایان نرسیده، صادرات انجام نشده است.

باید  بصره  کرد:  تصریح  نفت  وزیر  معاون 
تعدادی گذر، زیر رودخانه احداث کند که 
سبب  آن،  اجرای  سختی  و  عملیات  این 

اعام  براساس  اما  شده  صادرات  تاخیر 
 ۲ تا  زیرساخت ها  همه  عراقی،  مسئوالن 
ماه آینده به پایان می رسد و بصره آماده 
بود.براساس  خواهد  ایران  گاز  دریافت 
امضا  عراق  و  ایران  میان  که  قراردادی 
تا  حداکثر  و  میلیون  هفت  حداقل  شده، 
۳5 میلیون مترمکعب صادرات گاز ایران 
به عراق خواهد بود که این حجم بر اساس 
نیروگاه های  نیاز  یا  ایران  داخلی  مصرف 
است.گفتنی  تغییر  قابل  بصره  و  بغداد 
از  حجم  نخستین  امسال،  خرداد  است؛ 

ارسال  بغداد  نیروگاه  سوی  به  ایران  گاز 
صادرات  روزانه  صورت  به  تاکنون  و  شد 
هنوز  اما  داشته  ادامه  بغداد  به  ایران  گاز 
به بصره صادر نشده است.صادرات  گازی 
گاز که از اولویت  های اساسی برنامه ششم 
توسعه و سند چشم انداز به شمار می رود، 
افزایش ظرفیت  با  در چهار سال گذشته 
برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی 
با شتابی بیشتر در شرکت ملی گاز ایران 

پیگیری می شود.
یکی از رویکردهای مهم اقتصاد مقاومتی، 

در  اساس،  این  بر  و  است  گاز  صادرات 
ششم  ساله  پنج   برنامه  چشم انداز  سند 
توسعه و برنامه های ساالنه، توجه ویژه ای 
پروژه های  البته  است،  شده  صادرات  به 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  صادراتی 
عراق  به  گاز  صادرات  مشخص  طور  به 
ایران گاز  ملی  شرکت  ویژه  اولویت   در 

 قرار دارد
.آغاز پروژه صادرات گاز به عراق تا میزان 
پایان  تا  روز  در  مترمکعب  میلیون   1۴
اقتصاد  سیاست های  جمله  از   96 سال 
اول  معاون  از سوی  اباغ شده  مقاومتی 
شمار  به  نفت  وزیر  و  جمهوری  رئیس 
اسنادی  اعتبارات  گشایش  با  که  می رود 
از  قانونی،  فرآیندهای  پایان  و   )LC(
میلیون   ۷ روزانه  ارسال  با  خرداد،   ۳1
حجم  اکنون  و  شد  اجرایی  مترمکعب 
روزانه  رقم  به  بغداد  به  گاز  صادرات 
است.به  رسیده  مکعب  متر  1۴میلیون 
مدیرعامل شرکت  توکلی«  گفته »سعید 
و  ایام  شبکه  طریق  از  گاز،  انتقال  ملی 
مترمکعب  1۴میلیون  روزانه  کرمانشاه، 
بغداد  به  نیروگاهی  مصارف  برای  گاز 
افزایش آن بستگی به  صادر می شود که 

مصرف گاز داخلی در فصل سرما دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد:

انتقال گاز ایران به بصره تا  2 ماه آینده
نفت در جهان

نفتی  فرآورده  های  و پخش  پاالیش  ملی  و مدیرعامل شرکت  نفت  وزیر  معاون 
گفت: بودجه ای در سال آینده برای واردات نفت پیش بینی نشده و در نتیجه 

چیزی به عنوان بنزین وارداتی در این سال نخواهیم داشت.
علیرضا صادق آبادی اظهار داشت: پاالیشگاه ها باید همه همت خود را برای حفظ 

ظرفیت 80 میلیون لیتری بنزین در سال آینده بکار گیرند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که هم اکنون یک سوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در حال بهره برداری است، ابراز داشت: این پاالیشگاه باید تا 
برسد.  یورو پنج  بنزین  لیتر  تولید روزانه ۳6 میلیون  به ظرفیت  پایان سال 9۷ 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: با بهره برداری 
به  بنزین  لیتر  میلیون   1۲ روزانه  فارس،  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  مرحله  هر  از 
ظرفیت تولید کشور افزوده می شود و با بهره برداری کامل از این پاالیشگاه کشور 

می تواند صادر کننده بنزین باشد.
 وی خاطر نشان کرد: ظرفیت افزایش تولید روزانه یک تا ۲ میلیون لیتر دیگر در 
پاالیشگاه الوان وجود دارد که تا پایان سال روزانه یک میلیون لیتر به ظرفیت 
این پاالیشگاه اضافه می شود. صادق آبادی اضافه کرد: برای پرداخت بدهی های 
خود به پیمانکاران درخواست دریافت ۲60 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه 
ملی داریم که این به تکمیل مرحله های دوم و سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
کمک می کند. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین پاالیشگاه طراحی 
شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳60 هزار بشکه در روز شامل 
واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، 
تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت 

جت در کنار پاالیشگاه فعلی بندرعباس ساخته و در حال تکمیل است.

نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی با اشاره به منتفی شدن 
بنزین 1500 تومانی در سال9۷، دو نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت و یا 

افزایش 15 درصدی را از پیشنهادات جایگزین توسط مجلس برشمرد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، هدایت ا... خادمی با اشاره به حذف کامل تبصره 
افزایش  شدت  داشتیم  اعتقاد  »ما  کرد:  اظهار  مجلس  انرژی  کمیسیون  در   18
قیمت حامل های انرژی باعث رکود اقتصادی شدید تر و ریزش شغل خواهد شد.« 
قیمت  درصدی   60 افزایش  ی  ادامه  در  کاال  صدها  قیمت  شدید  افزایش   وی 
حامل های انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت :»دولت می توانست از سال 9۲ 
با شیب مایمی افزایش قیمت را اعمال کند؛ بنابراین کمیسیون انرژی کل تبصره 

18 را رد کرد.« 
خادمی دو نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت و یا افزایش 15 درصدی را از 
دیگر پیشنهادات دانست و افزود: »تصور می کنم به سمت کارت سوختی حرکت 
کنیم که حذف نشده و تنها مدتی کنار گذاشته شده بود. همچنین دو نرخی بودن 
بنزین نیز بصورت پیشنهاد مطرح شد .«وی افزود: مردم توان پرداخت هزینه های 
برای خود  بعنوان درآمدزایی  را  بنزین  افزایش قیمت  ندارند و دولت  را  سنگین 

پیش بینی کرده بود. 
خادمی با بیان این مطلب افزود: »ما نیز در برخی مواقع نظارت صحیحی نداریم 
و اگر بعد نظارتی را تقویت کنیم، در راستای شأن مجلس عمل شده و بسیاری از 

مشکات حل و فصل می شود ولی هم اینک این مشکل وجود دارد.«
 این نماینده مجلس در ادامه گفت: »بخشی از نظارت صورت می گیرد ولی در 
بسیاری زمینه ها مشکاتی ایجاد کرده است و شاید اگر کار نظارتی خود را بخوبی 

انجام می دادیم، امروز هیچ جوانی بیکار نبود!«

 سال 97 بنزین وارداتی 
نخواهیم داشت

 بنزین 115۰ تومانی
 گزینه احتمالی مجلس 

مدیر فاز 19 پارس جنوبی گفت: تا نیمه دی 
ماه بیش از 1۷ هزار و ۴95 میلیون متر مکعب 
فاز  از مخزن مشترک پارس جنوبی در  گاز 
19 پارس جنوبی برداشت شده است.سهیل 
اظهار  جنوبی  پارس   19 فاز  مدیر  رفیعی، 
داشت: از ابتدای مهر که مجتمع گاز پارس 
را تحویل  پاالیشگاه  به صورت موقت  جنوبی 
گرفته، یک هزار و ۳99 میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی در پاالیشگاه دهم تولید شده است.وی 

افزود: کل تولید میعانات گازی فاز 19 پارس 
جنوبی در این مدت بیش از ۲0 میلیون بشکه 
بوده که حدود 5 میلیون و 800 هزار بشکه آن 
ار ابتدای مهر ماه تا نیمه دی ماه سال جاری 
»این  اینکه  بیان  با  است.رفیعی  شده  تولید 
پاالیشگاه بیش از 16 هزار و 68۴ تن گوگرد 

مایع نیز تولید و صادر کرده است«، گفت: این 
پاالیشگاه در صورت تأمین خوراک روزانه توان 
تولید 56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را 
داراست.این مدیر مسئول تصریح کرد: تا نیمه 
دی ماه بیش از 1۷ هزار و ۴95 میلیون متر 
مکعب گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی 

در فاز 19 پارس جنوبی برداشت شده است.
بر اساس این گزارش، فاز 19 پارس جنوبی 
توان دریافت گاز از پاالیشگاه چهارم )فازهای 
6، ۷ و8( را نیز دارد که در صورت ارسال گاز 
از این فازها به پاالیشگاه دهم میزان تولیدات 
این پاالیشگاه افزایش می یابد.یکی از ویژگی 
فاز 19 پارس جنوبی باال بودن درصد تبدیل 
H۲S به گوگرد بوده که برابر با 99.9 درصد 

اعام شده است.

تولید تجمعی گاز از فاز 19 پارس جنوبی 
به 17.5 میلیارد مترمکعب رسید
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تولید شکر 2 برابر شده است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر سطح زیر کشت شکر 
نصف دهه هفتاد است اما تولید شکر دو برابر آن زمان شده است.

اهدای  ایسنا، محمود حجتی در مراسم دومین دوره  به گزارش 
نشان کارآفرینی امین الضرب که روزگذشته برگزار شد، اظهار کرد: 
امروز گرد هم آمدیم تا از خاقیت، پشتکار بزرگمردان این کشور 
که در تاریخ منشأ اثر و برکات بودند، تجلیل کنیم.وی ادامه داد: از 
کسانی تقدیر می کنیم که در مسیر بزرگانی چون امین الضرب گام 

برداشته اند. امروز ما دنباله رو آن نسل و افراد هستیم.
حجتی اظهار کرد: در بخش کشاورزی، بحران آب داریم و گاهی 
این تصور ایجاد می شود که به آخر خط رسیده ایم اما ظرفیت های 
زیر کشت شکر  مثال سطح  عنوان  به  دارد.  وجود  زیادی  نهفته 
است.  زمان شده  آن  برابر  دو  آن  تولید  اما  است  نصف دهه ۷0 
عنوان  به  است.  زیاد  بسیار  ساحل  و  دریا  در  ما  ظرفیت های 
نمونه تولید میگو از 1۲ هزار تن به ۳0 هزار تن رسیده است و 
صادرکنندگان توانسته اند بازارهای بسیار خوبی ایجاد کنند.وزیر 
جهاد کشاورزی گفت: هر جا که بر انجام کاری اصرار کردیم، موفق 
شدیم. باید بتوانیم از ظرفیت ها و امکانات فوق العاده پیرامون مان 
استفاده کنیم. گذشتگان ما هیچ وقت نگفته اند که کمبود داریم. 
در شرایطی که امکانات آن زمان نسبت به امروز بسیار محدود بود.

 قیمت خرده فروشی کاالهای اساسی 
روی مدار افزایش 

لبنیات 1.۴ درصد، میوه های  بانک مرکزی، قیمت  اعام  بر اساس 
تازه ۲.۴ درصد، گوشت مرغ 1.1 درصد و روغن نباتی 0.۳ درصد 
نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. بانک مرکزی گزارش 
هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران 
را در هفته منتهی به 15 دی ماه منتشر کرد که براساس آن نرخ 
و سه گروه کاهش  افزایش  آن  از  قبل  به هفته  نسبت  چهار گروه 
نشان می دهد؛ ضمن اینکه قیمت لبنیات 1.۴ درصد، میوه های تازه 
۲.۴ درصد، گوشت مرغ 1.1 درصد و روغن نباتی 0.۳ درصد نسبت 
به هفته قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت تخم مرغ 
1۴.۳ درصد، سبزی های تازه 1.8 درصد و گوشت قرمز 0.5 درصد 
کاهش داشت و قیمت برنج، حبوب، قند و شکر و چای نیز در مدت 
زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است.در هفته مورد گزارش در 
گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه معادل 1.۲ درصد، ماست 
پاستوریزه ۲.9  درصد و پنیر پاستوریزه ۲.۳ درصد نسبت به هفته 

قبل افزایش داشت و بهای سایر اقام بدون تغییر بود.
 قیمت تخم مرغ معادل 1۴.۳ درصد کاهش یافت و شانه ای 1۲6 هزار 
تا 180 هزار ریال فروش می رفت.در این هفته در گروه های برنج و 
حبوب بهای تمام اقام ثابت بود.در هفته مورد بررسی، در میادین زیر 
نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی شد و موز عرضه کمی داشت. سایر 
اقام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه 
با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین 
میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقام میوه و 
سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت انگور 
معادل 5.6 درصد کاهش ولی بهای سایر اقام این گروه بین 0.5 
درصد تا 6.۴ درصد افزایش داشت. در گروه سـبزی های تازه قیمت 
سـیب زمینی معـادل 0.9 درصد، لوبیا سبز ۴.1 درصد و سبزی های 
این گروه بین 0.5  اقام  افزایش ولی بهای سایر  برگی ۲.9 درصد 

درصد تا ۷.1 درصد کاهش یافت.
درصد   0.6 معادل  گوسفند  گوشت  قیمت  گزارش  مورد  هفته  در 
و گوشت تازه گاو و گوساله 0.۴ درصـد کاهش ولی بهای گوشت 
مرغ 1.1 درصد افزایش داشت.در این هفته قیمت قند، شکر، چای 
خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود. بهای روغن نباتی جامد 
معادل 0.8 درصد افزایش یافت.در یک سال منتهی به هفته پانزدهم 
برنج 0.8  لبنیات 8.1 درصد، تخم مرغ ۴5.8 درصد،  نرخ  دی ماه 
درصد، حبوب ۲.6 درصد، میوه های تازه ۳6 درصد، سبزی تازه ۴۷.9 
درصد، گوشت قرمز 6.5 درصد، گوشت مرغ 9.6 درصد، چای 19.5 
درصد و روغن ۲.5 درصد رشد کرده است. همچنین قیمت قند و 

شکر 10.5 درصد کاهش نشان می دهد.

سامانه »کارا« راه اندازی شد
سامانه »کارا« به منظور ثبت طرحهای توجیهی اشتغال زا توسط 
مهر،  گزارش  شد.به  رونمایی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
روزگذشته در حاشیه نشست مطبوعاتی معاون توسعه کارافرینی و 

اشتغال از سامانه کارا رونمایی شد.
و  کارافرینان  که  کار  و  اندازی کسب  راه  متقاضیان  اساس  این  بر 
سرمایه گذاران )اعم از خرد و کان( هستند می توانند طرح توجیهی 
خود را ثبت کنند.طرح های ثبت شده در کمتر از یکماه مورد بررسی 
قرار می گیرند و به متقاضیان سه ماه فرصت داده می شود تا مدارک 

مورد نیاز برای دریافت تسهیات را تکمیل کنند
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احتمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق 
کارگران

احتمال  به  اشاره  با  کارگری  مسئول  مقام  یک 
افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال 
نمایندگان  گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان  آینده، 
گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به 
رقم دو میلیون و ۴80 هزار تومان به عنوان رقم 
سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که 
تصویب هم شد اما با وجود آنکه قرار بود این رقم 
مبنای تصمیم گیری مزد سال 1۳96 قرار گیرد، 
خاف آن عمل شد.علی اصانی ایسنا اظهار کرد: 
با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار بررسی 
ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است 
متاسفانه تنها در دو ماه آخر سال این شورا فعال 
می شود و درنهایت چند روز مانده به عید رقمی که 
مورد رضایت گروه های کارگری نیست به تصویب 
می رسد.وی با تاکید بر ضرورت محاسبه نرخ تورم 
سبد مصرفی کارگران، گفت: تا زمانی که تورم سبد 
و  محاسبه  دقیق  طور  به  کارگران  ماهانه  هزینه 
مشخص نشود، هزاران جلسه دستمزد هم که برگزار 
شود بی نتیجه خواهد بود.اصانی ادامه داد: ماده ۴1 
قانون کار در کنار نرخ تورم، سبد معیشت خانوار را 
هم ماک تعیین مزد قرار داده است یعنی قبل از 
تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت خانوار محاسبه 
شود و آنچه به دست می آید، مبنا و ماک تعیین 
کانون  گیرد.رییس  قرار  دستمزد  رقم  تصویب  و 
شورای اسامی کار البرز در ادامه با اشاره به احتمال 
افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارگران در سال 
آینده، با انتقاد از کسانی که افزایش حقوق کارگران 
را تورم زا می دانند، گفت: چطور است که اگر قیمت 
حامل های انرژی در قبوض آب و برق و گاز افزایش 
 یابد تورم ایجاد نمی کند ولی چند درصد به حقوق 
مسئول  مقام  زاست؟ین  تورم  شود  اضافه  کارگر 
کارگری با این اعتقاد که اگر کارخانه  یا بنگاهی توان 
اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند 
بهتر است، گفت: چرا برخی کارفرمایان در طول 
سال از ورشکستگی کارخانه ها و بنگاه ها و مالیات و 
عوارض سخن نمی گویند ولی زمان تعیین دستمزد 
یاد بهره وری پایین بنگاهشان می افتند؟ نمی توانیم 
به هر قیمتی و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه 
را نگه داریم، اگر کارفرمایی به بهره وری و توان پایین 
کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه اش 

را ندارد، کارگران مقصر نیستند.

تامین ذخایر راهبردی ازتولید داخلی
وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان 
و خروج بازار برنج از رکود،شرکت بازرگانی دولتی 
از ذخایر  بار بخشی  اولین  برای  تا  را مکلف کرد 
راهبردی برنج را از محل تولید داخلی تامین کند.به 
گزارش وزارت جهاد کشاورزی، با هدف حمایت از 
کشاورزان و خروج بازار برنج از رکود، محمود حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای، شرکت بازرگانی 
دولتی ایران را مکلف کرد تا برای اولین بار بخشی از 
ذخایر راهبردی برنج را از محل تولید داخلی تامین 
کند.وزیر جهاد کشاورزی در این نامه با اشاره به 
رکود حاکم بر بازار برنج داخلی و کاهش قیمت 
انواع برنج پرمحصول در بازار، خطاب به مدیرعامل 

شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرده است

قیمت دالر کاهشی شد
در بازار روزگذشته سکه تمام طرح جدید مجددا 
با ادامه روند صعودی قیمت خود به بیش از یک 
میلیون و ۴۷0 هزار تومان فروخته شد. دالر آمریکا 
نیز با کاهشی 1۷ تومانی به قیمتی معادل ۴۳68 
تومان رسید. در بازار انواع سکه فقط سکه تمام طرح 
جدید در جهت افزایش قیمت حرکت کرده و نیم 
سکه به روند کاهشی قیمتش ادامه داد و هزار تومان 
دیگر ارزان شد. ربع سکه با کاهش بیش از سه هزار 
تومانی روبه رو شد و سکه گرمی نیز تغییر قیمتی 
نداشت. بدین ترتیب در بازار، نیم سکه ۷1۷ هزار 
تومان، ربع سکه ۴15 هزار تومان و سکه گرمی 
۲۷۳ هزار تومان عرضه می شود. در بازار ارز نیز اما 
تنها دالر با کاهش قیمت مواجه شد و پوند، یورو، 
لیر ترکیه، یوان چین و درهم امارات افزایش قیمت 
داشتند. یورو 5۳۴0 تومان، پوند انگلستان 5995 
تومان، درهم امارات 1191 تومان، لیر ترکیه 118۴ 
تومان و یوان چین 680 تومان قیمت دارد. از سوی 
بانک  از سوی  تومان  مبادله ای ۳61۲  دیگر دالر 

مرکزی قیمت گذاری شده است.
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گروه صنعت ، بازرگانی : مدتی است که کلمه 
استارت آپ کاربرد فراوانی یافته است و هر روز 
یک استارت آپ جدید جهت رفع برخی نیازهای 
مردم ظهور می کند. این کلمه که در ایران به 
»شرکت نوپا« ترجمه شده است، یک کسب و کار 
جدید می باشد که عموماً حول محور تکنولوژی 
شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد.دو سالی 
دل  به  ایران  در  ها  آپ  استارت  این  که  است 
خدمات مالی نفوذ کرده اند و در تاش هستند 
تا در آینده جایگزین بانک ها و موسسات مالی 
سنتی و قدیمی شوند. در خارج از کشور به این 
استارت آپ های مالی فین تک گفته می شود. 
فین تک مخفف کلمه یا فناوری های مالی می 
باشد. طبق تعاریف، فین تک به مجموعه فعالیت 
 ها و کسب و کارهایی گفته می  شود که با استفاده 
از توان نرم  افزاری نوین )که بیشتر مبتنی بر بستر 
وب بوده( به ارائه خدمات مالی در سطحی وسیع و 
فارغ از مرزهای جغرافیایی می  پردازند. به عبارتی 
فین تک ها به اپلیکیشن ها، پروسه ها، محصوالت 
یا مدل های کسب وکار در حوزه مالی گفته می 
شود. حال با توجه به اینکه کسب وکار های فضای 
مجازی به عنوان به حرفه نوین مطرح است، این 
روزها در معرض فیلترینگ قطعی قرار گرفته است 
.این موضوع بسیاری از مشاغل نوپا را در فضای 

اینترنتی در معرض تعطیلی قرار داده است .  .
نظارتی کافی نیست 

حدود یک هفته از فیلترینگ دو شبکه مجازی 
این  و  می گذرد  تلگرام  و  اینستاگرام  پرطرفدار 
درحالی  است که به گفته رئیس انجمن صنفی 
نیم میلیون  اینترنتی »حدود  کسب و کارهای 
مجازی  شبکه های  این  وارد  که  شغلی  فرصت 
بنیان  دانش  شرکت  چند  همچنین  و  شده اند 
خدمات تخصصی در این زمینه، پس از فیلترینگ 
معلق شدند.به گزارش ایسنا، کسب و کارها در 
فضای اینترنت از طریق گواهی هایی نظیر نماد 
تجارت  توسعه  سازمان  که  الکترونیکی  اعتماد 
اعتبار بخشی  را صادر می کند،  الکترونیکی آن 
می شوند و این به معنی اهمیت انتقال فعالیت ها 
به نظر می رسد بخش  به فضای مجازی است. 
کارهای  و  از کسب  بسیاری  از مشاغل،  بزرگی 
نوپا یا مشاغل خانگی که توان استفاده از فضاهای 
محصوالت  ندارند،  را  محصول  ارائه  و  حقیقی 
و خدمات خود را در شبکه های مجازی معرفی 
می کنند و به فروش می رسانند و عما شبکه های 
مجازی به خواستگاه آنها تبدیل شده اند.با وجود 
اینکه رمضانعلی صادق زاده - رئیس سازمان توسعه 
تجارت الکترونیکی- می گوید »هنوز نظارتی بر 
فضای شبکه های مجازی بابت کسب و کار های 
موجود در آن صورت نگرفته است«، این بستر 
رایگان چیزی نبود که کاربران و صاحبان مشاغل 
نوپا از کنار آن به راحتی عبور کنند و امروز فقط 
در تلگرام بر اساس آماری که از سوی مرکز ملی 
فضای مجازی که تا پایان روز 15 مهرماه امسال 
برآورد شده »تعداد کانال های فارسی در شبکه 
تلگرام به 6۲6 هزارو 5۳9 کانال رسیده و در مدت 
10 روز، بالغ بر 10 هزار کانال به تعداد کانال های 
فارسی ایجادشده در تلگرام، افزوده شده است«؛ 
به طوری که در روز پنجم مهرماه امسال، تعداد 
کانال های ایجاد شده 616 هزارو ۷6 کانال اعام 

شده بود.عمده این کانال ها یا به رسانه های کسب 
برای  ویترینی  یا  بدل شدند  موجود  کارهای  و 
تبلیغات محصوالت و خدمات یا خودشان با جذب 
مخاطب و دریافت تبلیغات جذب درآمد می کنند. 
اینها تنها گوشه ای از فعالیت های کاربران در 
این  فیلترینگ  با  فضای مجازی است که حاال 
شبکه ها فعا از دست رفته اند.مسعود خوانساری 
- رئیس اتاق بازرگانی تهران- هم درباره موضوع 
مسدود سازی شبکه های مجازی گفته که »این 
شبکه ها از اشکاالتی هم برخوردار است اما مزایای 
آنها بیش از ایرادتشان است. ما زمانی نیستیم که 
بتوانیم با شبکه های مجازی مقابله کنیم. زمانی 
نسبت به ماهواره خیلی سخت گرفته می شد اما 
بعد متوجه شدیم که این کار عملی نیست. بستن 
شبکه های اجتماعی هم راه حل درستی نیست و 
باید راهکاری برای آن بخش هایی که نکات منفی 
شبکه های مجازی است، پیدا کنیم. هر گونه تقابل 
با فضای مجازی مطمئنا به ضرر اقتصاد و اشتغال 
است.سولماز صادق نیا - رئیس انجمن صنفی 
به  باره  این  در  نیز  اینترنتی-  کارهای  و  کسب 
ایسنا گفت که در حال حاضر تعداد قابل توجهی 
از مشاغل خانگی یا مشاغل کوچک، محصوالت و 
خدمات خود را در شبکه های مجازی به خصوص 
طریق  از  یا  می کنند  ارائه  اینستاگرام  و  تلگرام 
کسب تبلیغات کسب درآمد می کنند که حاال 
پس از اعمال فیلترینگ روی تلگرام و اینستاگرام 
این مشاغل و فرصت های شغلی همگی وضعیت 
مبهمی پیدا کردند.وی اظهار کرد برای اینکه ابعاد 
بزرگ فعالیت در فضاهای مجازی به دست آید 
فقط کافی است به کانال های فارسی ایجاد شده 
در تلگرام نگاهی انداخت که بر اساس آخرین آمار 
که به پانزدهم مهرماه برمی گردد، 6۲6 هزار و 
5۳9 کانال تلگرامی ثبت شده است.به گفته این 
عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، چندی 
پیش از سوی دولت طرح »شامد« جهت ثبت و 
ساماندهی فضای مجازی مطرح شد و کانال های 
دارای بیش از  5000 عضو موظف شدند در این 
سامانه خود را به ثبت برسانند. اتفاق جالبی که 
افتاد این بود که روز چهارشنبه یعنی دقیقاً در 
زمان اعمال فیلترینگ روی شبکه های مجازی، 
پیامکی به همه اعضای شامد ارسال شد که از 
آنها خواسته شده بود برای دریافت کد خود به 
سامانه اینترنتی مربوطه مراجعه کنند.صادقی نیا با 
بیان اینکه باید تکلیف شبکه های مجازی روشن 
شود، اظهار کرد که اجرای طرح ساماندهی فضای 
مجازی و ارسال پیامک به اعضای این طرح به 
معنی به رسمیت شناختن حقوق کسب و کارها 
صاحبان  شود  می  باعث  که  فضاست  این  در 
مشاغل روی این ابزار جهت شروع یا توسعه کسب 
و کار خود حساب کنند و حاال با مسدودسازی 
از  بسیاری  مجازی  های  شبکه  دفعه ای  یک 
مشاغل خانگی که تعداد زیادی از آنها متعلق به 
زنان سرپرست خانوار نیز می شوند، به مشکات 
که  را  کاری  و  کسب  چون  برخوردند  اساسی 
جوانان و صاحبان مشاغل با هزار زحمت در چند 
سال اخیر توسعه دادند و چندین هزار مخاطب 
برای خود فراهم آورده اند یک شبه بر باد رفت و 
جایگزینی هم برای آن مشخص نشد.به گفته وی، 
کسب و کارهای موجود در شبکه های مجازی 

مانند تلگرام فقط شامل کانال ها نمی شود، بلکه 
اکنون چندین شرکت دانش بنیان اقدام به ارائه 
خدمات تخصصی و طراحی ربات های ویژه تلگرام 
کرده اند تا خدمات خاصی را در این فضا ارائه کنند 
و از آن به درآمد برسند؛ حاال می توان گفت کانال 
های تلگرامی و صفحه های اینستاگرام در کنار 
برخی شرکت های خدماتی دانشبنیان و نرم افزارها 
و ربات ها با فیلترینگ یک دفعه ای فضای مجازی 
همگی دچار مشکل شده اند و حدود نیم میلیون 
شغل و فرصت شغلی با این اقدام به خطر افتاده 
است.البته در این میان رئیس مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت به ایسنا 
تاکید کرد که کانال های تلگرامی یا اینستاگرام 
ممکن است که از جانب وزارت ارشاد ثبت شده 
باشد یا در سامانه »شامد« ساماندهی شده باشند 
اما این مرکز نظارتی روی آنها ندارد و آنها را شامل 
نماد اعتماد تجارت الکترونیکی نمی داند.به گفته 
از طریق  پرداخت مستقیم  امکان  وی، موضوع 
درگاه های تلگرامی  هنوز به مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی نرسیده است و هنوز چنین امکانی را 

فراهم نکرده ایم
نقشه راه دولت   مخدوش می شود

اجتماعی  کمیسیون  دبیر  الدین  تاج  ناهید 
مجلس شورای اسامی گفت: فیلترینگ تلگرام 
و  کسب  زمینه  در  را  دولت  رشته های  همه 
متاسفانه  و  کرد  خواهد  پنبه  مجازی  کارهای 
نقشه راه دولت را در این زمینه مخدوش می کند. 
از 600  بیش  آمار  برخی  برابر  تاکید کرد:  وی 
هزار کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که 
بیش از ۴0 درصد آن ها فروشگاه های مجازی اند. 
برخی دیگر آمار حکایت از وجود ۳0 هزار کسب 
و کار اینترنتی در ایران است که 15 هزار کسب و 
کار در این میان همگی مجازی هستند و بخش 
بزرگی از این کسب و کارها بر اساس استفاده 
از شبکه های مجازی طرح ریزی شده است.تاج 
الدین  ادامه داد: اگر هدفگذاری دولت بر روی 
ایجاد اشتغال مجازی می باشد که هست باید از 
سرپا بودن تلگرام و دیگر شبکه های مجازی دفاع 
کند. عاوه بر مزیت های اشتغال، حضور مجازی 
در تلگرام و اینستاگرام به بخشی از سبک زندگی 
جامعه تبدیل شده و باید برای این سبک زندگی 
کرد:  خاطرنشان  الدین  بود.تاج  قائل  احترام 
من متوجه همه تبعات امنیتی این شبکه های 
نظرم  به  اما  هستم  حاضر  شرایط  در  مجازی 
فیلترینگ تلگرام پاک کردن صورت مسئله است 
در حالیکه می توان حتی از ظرفیت های تلگرام و 
شبکه های مجازی برای گفت وگوی ملی استفاده 

کرد

کسب و کارهای اینترنتی راهکار برون رفت 
از بحران اقتصاد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی از بررسی مسائل کسب و کارهای اینترنتی 
و نوپا در مجلس خبر داد. سید فرید موسوی نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
گفت: کسب و کارهای اینترنتی یکی از مهمترین 
از  و یکی  اقتصاد محسوب می شود  پیشران های 
راهکارهای مطلوب برای برون رفت از وضعیت فعلی 
اقتصاد کشور هستند.نایب رئیس اول کمیسیون 
به  اشاره  با  اسامی  شورای  مجلس  اقتصادی 
دغدغه های انجمن کسب و کارهای اینترنتی و نوپا 
افزود: توسعه فعالیت های کسب و کارهای اینترنتی 
نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد که بدیهی 
اشتغالزایی کمک  رونق  به  مهم  این  انجام  است 
می کند.موسوی افزود: در سال های اخیر حرکت های 
حمایتی خوبی در راستای توسعه کسب و کارهای 
اینترنتی در کشور انجام شده است اما با توجه به نو 
بودن مفهوم و ماهیت کسب و کارهای مذکور نسبت 
به کسب و کارهای سنتی، بعضاً در دستگاه های 
اجرایی محدودیت هایی برای این فعالیت ها ایجاد 
می شود که برخاف قوانین مصوب است.وی ادامه 
داد: جلسات نمایندگان و مسئوالن اجرایی باعث 
می شود که دغدغه های فعاالن کسب و کارهای 
اینترنتی شنیده شود عاوه بر شناسایی مشکات 
برنامه ریزی هایی صورت گیرد تا دغدغه ها و مسائل 
رفع شود و امیدواریم جمع بندی این جلسات و 
انعکاس مسائل مطرح شده به دستگاه های اجرایی 

باعث توسعه کسب و کارهای اینترنتی شود.
رفع موانع کسب وکارهای اینترنتی 

درکمیسیون اقتصادی 
اقتصادی  کمیسیون  در  طرحی  افزود:  موسوی 
مجلس شورای اسامی در خصوص توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و رفع موانع کسب و کارهای اینترنتی 
در حال بررسی است که باید با لحاظ دغدغه های 

فعاالن این حوزه به سرانجام برسد.
صدای ذینفعان کسب و کارهای اینترنتی 

شنیده شود
سیده فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی 
کارهای  و  کسب  ذینفعان  صدای  باید  گفت: 
اینترنتی شنیده شود و مشکات فعاالن این حوزه 
کسب و کار رفع شود و در این راستا از تمامی 
ظرفیت ها باید استفاده کرد.این عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسامی افزود: مسائل 
فعاالن کسب و کارهای اینترنتی در حوزه های 
مختلف باید به صورت مشخص رفع شود به طور 
مثال بحث مسائل مالیاتی فعاالن این عرصه باید از 

طریق سازمان امور مالیاتی حل شود.

با فیلترینگ 500 هزار فرصت شغلی هواشد؛

کسب وکارهای اینترنتی در معرض تهدید  

 دادنامه
 پرونده کاسه 950998111080090۷شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل تصمیم نهایی شماره خواهان آقای فرید کارگران فرزند جمشید و وکالت آقای 
محمد رحیم نژاد عزیزی فرزند مسلم به نشانی بابل میدان جهاد س هلیا دو طبقه 
نشانی  به  رمضان  سید  فرزند  موسوی  نورالدین  سید  آقای  خوانده   8 واحد  پنجم 
انفساخ معامله رای دادگاه  اعام  بابل شهرک چمران چمران ۲ خواسته  مازندران 
در خصوص دعوی آقای فرید کارگران فرزند جمشید و وکالت آقای محمد رحیم 
نژاد عزیزی به طرفیت آقای سید نورالدین موسوی فرزند سید رمضان به خواسته 
اعام انفساخ معامله موضوع مبایعه نامه عادی شماره ۴581 مورخ 9۴/1۲/19 به 
انضمام خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست و مندرجات فروشنامه عادی 
ابرازی توسط خواهان که به موجب آن وی اقدام به فروش ششدانگ یک دستگاه 

خودروی ام وی ام 
از نوع 5۳ مدل 1۳91 از نوع 5۳ مدل 1۳91به مبلغ 

ثمن  از  قسمتی  بابت  و  نموده  خوانده  به  ریال  190/000/000میلیون  مبلغ  به 
معامله یک فقره چک به شماره ۲8۷981عهده  بانک ملی به مبلغ 11۴ میلیون 
ریال تحویل فروشنده گردید و در ماده ۳ قرارداد قید گردید در صورتی که مبلغ 
به  مکلف  خریدار  و  شده  کنسل   معامله  نکرده  وصول  مقرر  تاریخ  در  این چک 
پرداخت ضرر و زیان می باشند برابر گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال 
به  منجر  و  بوده  موجودی  فاقد  مقرر  تاریخ  در  معامله  ثمن  موضوعی  چه  علیه 
گواهی عدم پرداخت گردیده خوانده با وصف اباغ قانونی در جلسه دادگاه حضور 
نیافته و دفاعی را ایرادی  به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب 
فوق دعوی خواهان را وارد دانستند به استناد ماده 10 قانون مدنی و ماده  515 
عادی  فروشنامه  موضوعی  معامله  انفساخ  اعام  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون 
مورخ 9۴/1۲/19 صادر و از باب تسبیب خوانده را به پرداخت مبلغ 1/۷95/000 
حق  در  وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال   ۷56/000 و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
قابل  اباغ  از  پس  روز   ۲0 ظرف  و  غیابی  حکم  این  می نماید  محکوم  خواهان 
واخواهی در این دادگاه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف ۲0 روز قابل تجدیدنظ 

استان مازندران می باشد
 رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل سید مرتضی حسینی

آگهی
 بدین وسیله به آقای قنبرعلی ساعی فرفرزند شعبان شناسنامه شماره 6۷0 صادره از بابل 
ساکن بابل جاده قائمشهر کتی غربی سه راه فاح کوچه نیازآذری منزل شخصی اباغ 
می شود که بانک پاسارگاد شعبه بابل به استناد قرارداد بانکی شماره ۴000-1۷0۳-1-

1۷0۳جهت وصول مبلغ101۴۳۷5081 ریال به انضمام خسارت تاخیر متعلقه از تاریخ 
8۷/۷/1۷تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرای صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کاس 960101۷ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما 
بهشرح  متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرای 
مفاد اجرای فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام نمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل محمود رضا علی اکبری

آگهی حصروراثت
آقای اسدارقش نام پدرحسن بشناسنامه10۷9صادره ازدزفول درخواستی بخواسته صدورگواهی 
بشناسنامه59۴صادره  امیرارقش  که960۴۳0مرحوم  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ8۲/9/1۲دردزفول  دزفول 
بشناسنامه10۴9دزفول)مادرمتوفی(۳-رقیه  خدادادلیوسی  باال)پدرمتوفی(۲-ایران 
مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  متوفی(والغیر.اینک  عبدالوندبشناسنامه881ازنا)زوجه 
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.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی دزفول-مرتضی سواری

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
شناسنامه  شماره  به  فرزندموسی  تصدیقی  یاسین  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
ملی19906۷0016 صادره ازدزفول درمقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوترنرم افزارصادره 
ازواحددانشگاهی دزفول باشماره۴66۴مفقودگردیده است وفاقداعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی 
شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاداسامی واحددزفول به نشانی صندوق پستی6۴616۴5169ارسال 

شهرستان دزفولنماید. نوبت اول:96/10/19-نوبت دوم:96/11/۳-نوبت سوم:96/11/1۷

آگهی مفقودی
سند و برگ سبز وکارت وانت پیکان1600Iمدل 1۳85 به رنگ سفید روغنی به شماره 
1۴-۷۲۲ج86به  انتظامی  1۴110۴19،شماره  شاسی  11۴85011۳09،شماره  موتور 
ملی  ۲6۴8،شماره  صدوراهواز،بشناسنامه  ،محل  پدرابراهیم  ،نام  زاده  ویسی  امیر  نام 
1۷5۷5۷5۳۲۴،و کد پستی 61۳96۴۳115مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.

اهواز

آگهی حصروراثت
بانومهرتاج اللهی نام پدراسماعیل بشناسنامه108صادره ازرامهرمزدرخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم 
زهرابیگم راستی زاده بشناسنامه۲68۷صادره رامهرمزدرتاریخ96/8/۳0دررام

هرمزاقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی1-غامرضااللهی 
بشناسنامه111وکدملی19110۴۴۳۳8متولد1۳۳۷/۷/1صا فرزنداسمعیل 
بشناسنامه8۷وکدملی191 فرزنداسماعیل  الهی  اله  رامهرمز۲-عطاء  از  دره 
بشن فرزنداسمعیل  رامهرمز۳-محمدرضااللهی  10۲۲8۳0متولد1۳۳0/8/1 
ازرامهرمز۴- صادره  اسنامه111وکدملی1911058606متولد1۳۴1/۷/1 

بشناسنامه9وکدملی191159۲815متولد  فرزنداسماعیل  اکبراللهی  علی 
فرزنداسمعیل  ازرامهرمز5-اردشیراللهی  1۳۲9/۷/۲صادره 
متولد1۳۳۲/8/1صادره  بشناسنامه۲۳۷وکدملی19110۲9150 
بشناسنامه910۲وکدملی  فرزنداسمعیل  ازرامهرمز6-لیااللهی 
اللهی  ازرامهرمز۷-مهرتاج  1910091081متولد1۳۴9/1۲/۲8صادره 
فرزنداسماعیل بشناسنامه 108وکدملی1911065890متولد1۳۴۳/۷/1صاد
ره ازرامهرمز8-مهین تاج اللهی فرزنداسمعیل بشناسنامه5وکدملی191101
0999متولد1۳۲۷/1/8صادره ازرامهرمز9-افسانه اللهی فرزنداسمعیل بشناسن

ازرامهرمز10-صدیقه  امه19وکدملی19110۷88۴۴متولد1۳۴6/11/1صادره 
اللهی فرزند اسمعیل بشناسنامه1۳وکدملی19110۳۳55۷متولد1۳۳۴/1/1
صادره ازرامهرمز11-مهرانگیزاللهی فرزنداسمعیل بشناسنامه۴وکدملی1911
010980متولد1۳۲۷/1/8صادره ازرامهرمز1۲-پروانه اللهی فرزنداسمعیل بش

ناسنامه۷8وکدملی19110۴1991متولد1۳۳6/5/1صادره ازرامهرمز. 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 صادروهر وصیت نامه به جز سری و 
رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      شماره 

م الف)1۲/589(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی
ودادخواستی  نفقه  مطالبه  شماره960۳۲1باموضوع  پرونده  احترامادرخصوص 
مطالبه  لقب،حسب  خنفریان  علی  بطرفیتی  شریفی  مریم  خانم  تجدیدنظرخواهی 
ازتاریخ  زوجه  نفقه  فوق  محترم  شعبه  از  اصاحی  قرارکارشناسی  ورویت  پرونده 
ذیل  بشرح  قطعی  تاصدورحکم  مورخ95/9/۲9لغایتی  تمکین  به  آمادگی  اعام 
مبلغ۳600000  از95/9/۲9لغایت95/1۲/۳0ماهیانه  زوجه  گردد.1-نفقه  می  اعام 
ازتاریخ96/1/1لغایت96/۷/۳0ما زوجه  بمبلغ110۴0000ریال.۲-نفقه  جمعا  ریال 

زوجه  نفقات  جمعابمبلغ۲8000000ریال.۳-مجموع  ۴000000ریال  بمبلغ  هیانه 
هزارریال( وچهل  میلیون  ونه  ۳90۴0000ریال)سی  از95/9/۲9لغایت96/۷/۳0مبلغ 

ماهیانه  قطعی  صدورحکم  تا  از96/8/1لغایت  زوجه  شود.۴-نفقه  می  محاسبه 
شهرستان خرمشهرمبلغ۴000000ریال)چهارمیلیون ریال(درنظرگرفته می شود.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی وفق ماده115

بدینوسیله به بهزادکلهرمجهول المکان اباغ واخطارمی شودشرکت حمل ونقل سنگین تن 
شکواییه ای علیه شمادائربراخال درامرحمل ونقل کاالبه دفترشعبه101دادگاه عمومی 
بندرامام خمینی)ره(تقدیم که به کاسه9۴1۲۷۷ثبت وبرای96/11/۲8ساعت9صبح وقت 
رسیدگی تعیین شده است لذاحسب تقاضای شاکی ودستوردادگاه به تجویزماده115قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورکیفری مصوب1۳۷8مراتب یک نوبت 
دادگاه  رسیدگی  شوددرجلسه  می  الذکردعوت  فوق  وازمتهم  درجرایدکثیراالنتشاردرج 

حضوریابددرغیراینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
کوثرمحمدی-متصدی دفترشعبه101دادگاه کیفری دوبخش بندرامام خمینی)ره(

اگرچه بر اساس اعام ایکائو، عراق همچنان مشمول 
عدم امنیت هوایی برای پروازهای عبوری تجاری 
است، اما این کشور توانسته با تخفیف به ایرالین ها، 
بخشی از پروازهای قطر را به آسمان خود منتقل 
کند.در پی بروز بحران در اوکراین و جنگ این 
کشور با روسیه و همچنین بحران قطر که به تحریم 
هواپیماهای این کشور برای عبور از آسمان چند 
کشور عربی جنوب خلیج فارس منجر شد، ناگهان 
شاهد افزایش حجم انبوه پروازهای عبوری از آسمان 
ایران بودیم؛ از آنجایی که بر اساس کنوانسیون های 
جهانی هوانوردی، ایرالین ها در سراسر دنیا موظف 
به پرداخت هزینه عبور هواپیماهای خود از آسمان 
کشورهای مسیر هستند، درآمد خوبی در طی 
حدودا یک سال گذشته نصیب شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران شد. ضمن اینکه مصوبه ای 
در مجلس به تصویب رسید که درآمد حاصل از 
پروازهای عبوری به حساب شرکت فرودگاه ها واریز  
شود.با این حال به دلیل آنچه برخی کارشناسان 

صنعت هوانوردی، ضعف مدیریتی عنوان می کنند، 
برنامه مدونی برای تدوام  نتوانست  این شرکت 
رشد پروازهای عبوری از آسمان ایران طراحی و 
اجرا کند. به خصوص که چشم انداز روشنی برای 
برقراری ارتباط مجدد قطر با کشورهای عربی و 
همسایه خود دیده نمی شود و احتمال دارد این 
باشد.از  ادامه داشته  آینده  روند طی سال های 
آنجایی که قطر در سال ۲0۲0 میزبان جام جهانی 
است، فرودگاه های این کشور با حجم انبوه تقاضای 
سفر روبه رو خواهند شد و ما می توانستیم با یک 
برنامه ریزی کاما حساب شده و منعطف، روند 
عبور هواپیماهای قطری از آسمان ایران را حفظ 
کنیم. به خصوص که کشور عراق نیز اگرچه بر 
هوانوردی(  جهانی  )سازمان  ایکائو  اعام  اساس 
همچنان مشمول منع تردد از آسمان به دلیل نبود 
امنیت و وجود گروه های تروریستی است، اما با 
البی های سیاسی و ارائه تخفیف های بیشتر نسبت 
به ایران، توانسته بحشی از پروازهای قطری را به 

سمت آسمان خود منتقل کند. به خصوص که 
عراقی ها از بیانیه سپاه قدس ایران مبنی بر حذف 
کامل داعش در عراق، توانستند نهایت استفاده را 
ببرند.با این توصیف، به نظر می رسد در صورتی 
که نتوانیم نرخ پروازهای عبوری از آسمان ایران را 
به نرخ رقابتی با سایر کشورها نزدیک کنیم، امکان 
حذف کامل ایران از پروازهای عبوری منطقه به جز 

در مواردی که در گذشته برقرار بود، وجود دارد.
آرمان بیات کارشناس صنعت هوانوردی درباره 
پروازهای  محل  از  ها  فرودگاه  شرکت  درآمد 
عبوری به مهر گفت: هزینه ای که ما از ایرالین 
های خارجی برای عبور از آسمان ایران اخذ می 
کنیم در مقایسه با سایر کشورها بسیار باالست. اما 
هزینه ای که عراقی ها از ایرالین ها می گیرند، یک 
سوم مبلغی است که ما به آنها پیشنهاد می کنیم.

بیات تأکید کرد: در حال حاضر کشورهای منطقه 
به دنبال جذب پروازهای عبوری از آسمان خود 
هستند و به رقیبی برای ایران تبدیل شده اند. تا 

زمانی که نتوانیم مبالغی که به ایرالین ها خارجی 
برای عبور از آسمان ایران آفر می دهیم را به ارقام 
رقابتی با دیگر کشورها نزدیک کنیم، در آینده 
نزدیک این درآمد را از دست خواهیم داد و آسمان 
ایران از پروازهای عبوری خالی خواهد شد. سید 
جواد هاشمی تهرانی کارشناس صنعت هوانوردی 
نیز درباره ضعف مدیریت درآمدهای حاصل از 
پروازهای عبوری تصریح کرد: متأسفانه شرکت 
فرودگاه ها استراتژی مشخصی برای استفاده از 
درآمد حاصل از پروازهای عبوری نداشت.وی افزود: 
برخی کشورهای عربی مانند عراق و کویت توانسته 
اند پروازهای عبوری قطر را به سمت آسمان خود 
بکشانند؛ عراقی ها حتی پروازهای عبوری چند 
کشور عربی دیگر را هم به آسمان این کشور منتقل 
کرده اند؛ این در حالی است که ادامه درآمدزایی 
شرکت فرودگاه ها از محل پروازهای عبوری که 
طی ماه های گذشته به اجبار به آسمان ایران 

منتقل شد، باتکلیف است

خطر حذف ایران از مسیر پروازهای عبوری
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مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی 
ها را ازبین می برد.

 دیل کارنگی

سخن حکیمانه

کسی کز غمزه یی صد عقل بندد
اگر برما نخندد، پس کی خندد؟

دال می جوش همچون موج دریا
که گر دریا بیارامد، بگندد

امروز با موالنا

جستجوی انسانیت 
در جهان خشونت

انسان،  »یک  رمان 
نوشته  حیوان«  یک 
ژروم فِراری با ترجمه 
و  یغمایی  بهمن 
خلیل  محمدهادی 
نشر  توسط  نژادی 
چشمه منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
یک  انسان،  »یک  رمان  مهر،  گزارش  به 
با  تازگی  به  فِراری  ژروم  نوشته  حیوان« 
ترجمه بهمن یغمایی و محمدهادی خلیل 
راهی  و  منتشر  چشمه  نشر  توسط  نژادی 
بازار نشر شده است. نسخه اصلی این رمان 
در سال ۲009 منتشر شد و جایزه الندرنو 

را برای وی به ارمغان آورد.
نویسنده این کتاب در رشته فلسفه در شهر 
پاریس تحصیل کرده و عاوه بر نویسندگی، 
الجزایر و  تدریس فلسفه در شمال آفریقا، 
عموما  او  دارد.  کارنامه  در  نیز  را  ابوظبی 
در جزیره کرت در دریای مدیترانه زندگی 
می کند. در حوزه نویسندگی، فراری جایزه 
گنکور را در سال ۲01۲ به خاطر آخرین 
کتابش با نام »مرثیه ای برای سقوط روم« 
را  ایمانم  که  جا  »آن  کتاب  کرد.  دریافت 
رها کردم« از این نویسنده به زبان انگلیسی 
ترجمه شده و چندین جایزه معتبر ادبی در 
فرانسه را نیز به خود اختصاص داده است.

بیانگر  حیوان«  یک  انسان،  »یک  کتاب 
خویی  درنده  مقابل  متعالی  انسان  عشق 
خرد  صحنه  در  ویژه  به  که  است  حیوانی 
توسط  خردسال  پسرکی  پاهای  شدن 
آدامس  بسته  گرفتن یک  به جرم  پدرش، 
گرفتن  آغوش  در  سپس  و  بیگانه  یک  از 
تصویر  به  پدر  همان  توسط  او  نوازش  و 

کشیده شده است.
 ۷00 شمارگان  صفحه،   8۷ با  کتاب  این 
نسخه و قیمت 8 هزار و 500 تومان منتشر 

شده است.

د   ر د   نیای کتاب

رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون 
صنایع دستی  میراث فرهنگی،  سازمان 
مبلغ  کاهش  احتمال  از  گردشگری  و 
مبلغ  به  نسبت  کشور  از  عوارض خروج 
قبلی که ۲۲0 هزار توما تعیین شده بود، 
که  تصاعدی  افزایش  گفت:  و  داد  خبر 
شده  گرفته  درنظر  سفر  نوبت  هر  برای 
مونسان  علی اصغر  می شود.  حذف  بود 
نرخ  درباره  پیگیری ها  آخرین  درباره 
الیحه  در  که  کشور  از  خروج  عوارض 
بودجه سال 9۷، با سه تا 6 برابر افزایش 
»مبلغ  داشت:  اظهار  بود،  شده  روبه رو 
عوارض خروج از کشور در الیحه بودجه 
دولت مشخص شده و درحال بررسی در 
مجلس است، ما هم صحبت های مختلفی 
که  شنیده ایم  آن  جدید  مبلغ  درباره  را 
در   نهایت،  مجلس  ببینیم  منتظریم 
را تصویب می کند.«  رئیس  چه عددی 

و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  سازمان 
صحبتی  »آخرین  داد:  ادامه  گردشگری 
 150 آن  مبلغ  شنیده ام  رسانه ها  از  که 

منتظریم  حاال  است.  بوده  تومان   هزار 
ببینیم مجلس چه تصمیمی می گیرد.« 

به گزارش chtn- معاون رئیس جمهوری 

نرخ  تصاعدی  رشد  درباره  همچنین 
الیحه  در  که  کشور  از  خروج  عوارض 
تعداد  به  برابر، بسته  تا 6  از سه  بودجه 
است،  شده  گرفته  درنظر  ساالنه  سفر 
اظهار کرد: »آن طور که ما شنیدیم این 
رشد تصاعدی حذف خواهد شد و فقط 
یک عدد برای عوارض خروج ثابت خواهد 
پرسش  این  به  پاسخ  در  مونسان  شد.« 
که کاهش نرخ عوارض بر اساس دستور 
معاون اول رئیس جمهوری که به سازمان 
نوشته  نامه  این باره  در  بودجه  برنامه 
صورت می پذیرد یا در نتیجه رای گیری 
خواهد  مشخص  مجلس  نمایندگان 
اظهار کرد:  به تصمیم  این مورد  شد،در 
»الیحه بودجه که براساس اعداد قبلی به 
مجلس فرستاده شده، دچار تغییر نشده، 
 ما فعًا منتظر نظر و تصمیم نمایندگان

 مجلس هستیم.«

عوارض خروج از کشور کاهش مي یابد

قرمزی  کاه  گفت:  خان«  »جناب  گردان  عروسک 
برای نوروز 96 تولید شد تا از تلویزیون پخش شود 
ولی این اتفاق نیفتاد. امیدوارم مشکات حل شود و 
این برنامه در نوروز 9۷ پخش شود اما وقتی قرار بر 
پخش بوده و این اتفاق نیفتاده به نظر می رسد هنوز 

مشکات ادامه دارد.
 مهدی برقعی عروسک گردان »جناب خان« و یکی 
از عروسک های جدید برنامه کاه قرمزی که با یک 
عروسک جدید در این سری برنامه محبوب حضور 
دارد درباره آخرین اخبار پخش برنامه کاه قرمزی 
نوروز 9۷ گفت: خبر موثقی درباره زمان دقیق  در 
پخش کاه قرمزی ندارم و همه خبرهایی که شنیده 
می شود من نیز می شنوم. من یک عروسک گردان 
هستم و از این که چه اتفاقی می افتد اطاعی ندارم.

جزئیات  درباره  تلویزیون  و  سینما  گردان  عروسک 
کرد:  اظهار  قرمزی«  »کاه  برنامه  جدید  سری 
اضافه  قرمزی«  »کاه  برنامه  به  جدید  عروسکی 
شده که بسیار عروسک خوبی است اما اجازه ندارم 
و نمی توانم از جزئیات آن چیزی بگویم چراکه ایرج 
طهماسب باید در این خصوص توضیح دهد و همه 

چیز را می داند.

امیدوارم کاله قرمزی نوروز 97 
پخش شود

با  خماری«  وقت  »به  سینمایی  فیلم  تولید  گروه 
هنگامه قاضیانی برای حضور در این فیلم به توافق 
نهایی رسیدند.به نقل از مشاور رسانه ای پروژه پس از 
قطعی شدن حضور بازیگرانی چون مهدی فخیم زاده 
و هومن برق نورد در فیلم جدید محمدحسین لطیفی 
به  نیز  قاضیانی  هنگامه  خماری«  وقت  »به  نام  با 
تازگی به این پروژه اضافه شده است.فیلمبرداری »به 
وقت خماری« به طور کامل در تهران انجام می شود 
و خانه ای در شرق تهران یکی از لوکیشن های اصلی 
این فیلم است و بخش عمده فیلمبرداری قرار است 
نویسندگی  به  فیلم  شود.این  انجام  خانه  این  در 
است.لطیفی  اجتماعی  کمدی  یک  رفیع زاده  احمد 
در کارنامه خود ساخت فیلم های سینمایی »اسب 
»توفیق  پاریس«،  تا  »پاریس  پادشاه«،  سفید 
»دختر  دختران«،  »خوابگاه  سوم«،  »روز  اجباری«، 

ایرونی«، »عینک دودی« و »سرعت« را دارد.
از  عبارتند  خماری«  وقت  »به  اصلی  عوامل  سایر 
پروژه:  مشاور  نوروزبیگی،  جواد  تهیه کننده:  مشاور 
سیدجواد  سرمایه گذار:  حسینیون،  سیدامین 

حسینی، مجری طرح: علیرضا نجف زاده

حضور هنگامه قاضیاني 
در به وقت خماري

آیین »این سه رنگ  انقاب اسامی  فرهنگ سرای 
شاعران  و  استادان  از  با حضور جمعی  را  سرفراز« 
برگزار  ایران  رنگ  سه  پرچم  تقدیس  در  کشور 
می کند.به گزارش پیام زمان رسانه خبری سازمان 
در  شاعرانه ای  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
تقدیس پرچم ایران با عنوان »این سه رنگ سرفراز« 
فرهنگ سرای  در   18 ساعت  دی ماه   19 سه شنبه 
انقاب اسامی برگزار می شود.در این نشست استاد 
محمد علی مجاهدی، بیت اهلل جعفری، ناصرفیض، 
غامرضا  جهاندار،  مهدی  نژاد،  سهرابی  محمدرضا 
امید  بابایی،  احمد  سیار،  مهدی  محمد  طریقی، 
مهدی نژاد، عباس احمدی، سارا جلوداریان، میاد 
محمد  قدیمی،  صابر  غیاثوند،  افسانه  پور،  عرفان 
برزگر، فاطمه طارمی و محمدرضا وحیدزاده حضور 
خواهند یافت و محمد صمیمی اجرای این نشست 
حضور  برای  داشت.عاقه مندان  خواهد  برعهده  را 
روز سه شنبه 19 دی ماه  این نشست می توانند  در 
واقع  اسامی  انقاب  فرهنگ سرای  به   18 ساعت 
کمیل،  پل  تقاطع  صفوی،  نواب  شهید  بزرگراه  در 

ابتدای کمیل شرقی مراجعه کنند.

»این سه رنگ سرفراز«؛ شاعرانه ای 
در تقدیس پرچم ایران 

غول کنکور حذف شدنی است 
معاون آموزشی وزارت علوم در این نشست خبری عنوان کرد ما بر این باور 
هستیم که کنکور باید حذف شود اما حذف آن یک فرایند تدریجی است 
و این گونه نیست که امروز تصمیم بگیریم و فردا حذف شود. در واقع باید 
دستگاههای ذیربط در این زمینه متمرکز شوند و هماهنگی های الزم با این 

دستگاهها صورت بگیرد.
نیا در نشست  دکتر مجتبی شریعتی   ، به گزارش خبرنگار پیام زمان 
خبری که به منظور تشریح فعالیت های معاونت آموزشی وزارت علوم در 
ستاد مرکزی این وزارتخانه برگزار شد، حذف کنکور را یکی از سیاست های 
جدی وزارت  علوم عنوان کرد و گفت: ما بر این باور هستیم که کنکور باید 
حذف شود اما حذف آن یک فرایند تدریجی است و این گونه نیست که 
امروز تصمیم بگیریم و فردا حذف شود. در واقع باید دستگاههای ذیربط 
در این زمینه متمرکز شوند و هماهنگی های الزم با این دستگاهها صورت 
بگیرد.وی در ادامه تصریح کرد: برای حذف کنکور نیازمند همراهی مجلس 
شورای اسامی و بخصوص وزارت آموزش و پرورش داریم و در صورت وجود 
این هماهنگی ها انتظار این است که کنکور برای دیپلمه ها به طور کامل 
حذف شود.معاون آموزشی وزارت علوم درخصوص حذف کنکور در مقاطع 
تحصیات تکمیلی نیز گفت: در دوره  کارشناسی ارشد و دکتری نیز باید 
کنکور حذف شود. همچنان که در سال 9۴ یک بار کنکور برای پذیرش دوره 
ی دکتری تخصصی حذف شد اما بر اساس طرح مجلس شورای اسامی 
مجددا پذیرش از طریق کنکور صورت گرفت یعنی ما دوباره به سالهای قبل 
برگشتیم. بنابراین حذف کنکور در مقاطع تحصیات تکمیلی نیازمند مصوبه 
مجلس است که قانون فعلی را منسوخ کند.دکتر شریعتی نیا همچنین به 
قانون حذف کنکور در سال 86 اشاره کرد و افزود: در سال 86 قانون حذف 
قطعی کنکور برای دوره ی کارشناسی به تصویب رسید . بر اساس این قانون 
قرار بود کنکور تا سال 91 به طور کامل حذف شود ولی به دلیل این که 
ساز و کار آن توسط آموزش و پرورش محقق نشد و این وزارت خانه نتوانست 
نتیجه حذف  در  برگزار کند،  برای سه سال متوسطه  را  امتحان کشوری 
کنکور که در قانون ذکر شده بود محقق نشد.به گفته ی وی مجلس شورای 
اسامی در سال 9۲ مجددا در بحث کنکور ورود پیدا کرد و قانون جدیدی 
اباغ کرد که بر اساس آن حذف کنکور که در قانون 86 ذکر شده بود به طور 
کامل منتفی شد. اما در عوض قانونی تصویب شد که ظرف 5 سال آینده 
85 درصد پذیرش دانشجویان باید از طریق بررسی سوابق تحصیلی صورت 
بگیرد و این قانون مجلس در سال 96 اباغ شد.معاون آموزشی وزارت علوم 
با تاکید بر پذیرش بالغ بر 8۳  درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها بر  اساس 
سوابق تحصیلی گفت: به طور کلی بحث کنکور امروزه بیشتر در رشته های 
پر متقاضی و دانشگاههای سطح یک مطرح است. چرا که در حال حاضر 
بیش از 8۳ درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها بر اساس سوابق تحصیلی است 
و فکر می کنم تا پایان 5 سال این آمار از مرز 85 درصد نیز عبور کند. اگرچه 
ما معتقد هستیم کنکور باید حتی در رشته های پر متقاضی نیز حذف شود 
اما برای حذف آن نیازمند هماهنگی های الزم با وزارت آموزش و پرورش 
هستیم.وی همچنین در خصوص شایعه انتفاع برخی از افراد از بحث کنکور 
نیز گفت: نباید این شایعه تقویت شود.  چرا که اقدامات سازمان سنجش و 
آموزش کشور به عنوان متولی بحث کنکور و آزمون ها کاما تابع دستگاههای 
باال دستی است و اگر ما در آموزش عالی به این نتیجه برسیم که کنکور 
باید حذف شود، سازمان سنجش آن را اجرایی خواهد کرد.دکتر شریعتی 
به سنوات آموزشی دانشجویان در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: آیین نامه 
آموزش مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای ورودی های سال های 9۳،9۴ 
و 95 به دانشگاهها اباغ شده و در این آیین نامه پیش بینی شده در چه 
اما جزییات و سقف  به پرداخت شهریه می باشد  ناگزیر  شرایطی دانشجو 
دریافت شهریه بر اساس مصوبه هیات های امنای دانشگاهها تصمیم گیری 
می کنند.دکتر  تعیین  را  دانشجویان  شهریه   رقم  هیات ها  این  و  می شود 
شریعتی تصریح کرد: از سال آینده بسیاری از مندرجات آیین نامهْ آموزشی 
مقاطع تحصیلی دانشگاهها بر اساس تفویض اختیاری که صورت می گیرد به 
این مراکز اباغ خواهد شد.وی در خصوص مجوز رشته محل های دانشگاه 
آزاد گفت: رشته محل های دانشگاه آزاد طبق سالهای گذشته برای سال 
امسال نیز بررسی شده است . بخش هایی از این رشته محل ها به منظور 
یک بار پذیرش دانشجو صورت می گیرد و بخش هایی دیگر نیز به پذیرش 
قطعی بوده و این رشته محل ها توسط سازمان سنجش آموزش کشور به 
دانشگاهها اباغ خواهد شد.معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر این که 
پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت متوقف خواهد شد گفت: افزود: 
طرح حذف مرحله تکمیل ظرفیت ببرای پذیرش دانشجو در زیر نظام های 
آموزشی در دستور کار شورای سنجش و پذیرش قرار دارد . امیدواریم با 
رعایت مصالح موسسات آموزش عالی  کشور این طرح به زودی تصویب شود 
و برای امسال نیز هیچ کدام از دانشگاهها مجاز به پذیرش جدید دانشجو 
برنامه  به  علوم  وزارت  آموزشی  نیستند.معاون  ظرفیت  تکمیل  مرحله  در 
این وزارت خانه برای بازنگری سرفصل دروس آموزشی اشاره کرد و گفت: 
این برنامه از سال 9۴ اجرایی شد و در این سال کلیه برنامه های درسی 
مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع قریب به سه هزار برنامه درسی در 
رشته مقاطع مختلف را بررسی کردیم و حدود هشتصد برنامه بیش از ده 
سال قدیمی بودند که  تمامی این برنامه ها بازنگری و به روز شده است.
معاون آموزشی وزرات علوم دکتر شریعتی نیادر این نشست خبری 
از پاسخ به سوال خبرنگار پیام زمان مبنی بر بازداشت دانشجویان 
امتناع کرد و گفت: اتفاقات اخیر  از اغتشاش  در   برای جلوگیری 

» در این حوزه پاسخگو نیستم.«

گزارش پیام زمان از نشست خبری معاون وزیر علوم 

سری جدید برنامه »پرس 
پالس«از شبکه پرس تی وی

جدید  سری  زمان،  پیام  گزراش  به 
 )Press plus( پاس«  »پرس  برنامه 
از برنامه های هفتگی شبکه پرس تی وی 
با برخی تغییرات تولید می شود. مجموعه 
محمد  کارگردانی  به  »پادری«  تلویزیونی 
حسین لطیفی به تازگی در شبکه آی فیلم 
دوبله حرفه ای عربی شده و برای مخاطبان 
گذاشته  نمایش  به  شبکه  این  زبان  عرب 
 » نظر شما چیست؟   « برنامه  و  می شود 
این  در  هیسپان   )?Que Opinas(
ها  انتخابات شهرداری  موضوع  به  قسمت، 
اعتراضات  و  نیکاراگوئه  در  شهر  شورای  و 
در  تقلب  ادعای  به  که  هایی  درگیری  و 
سعی  و  پرداخته  گرفت،  صورت  انتخابات 
این  در  را  مردم  نظر  شفاف  طور  به  کرده 

خصوص جویا شود.

خرب

عمومی  مجمع  زمان  پیام  گزارش  به 
و  منتقدان  انجمن  ساالنه  عادی 
)نوبت دوم(  ایران  نویسندگان سینمایی 
ساعت 1۷ روز چهارشنبه بیستم دی ماه 
داد  اهلل  سیف  یاد  زنده  تاالر  در   1۳96
خانه سینما واقع در خیابان بهار جنوبی، 
کوچه سمنان شماره ۲9 برگزار می شود. 
دستور جلسه این مجمع عبارت است از:

1-گزارش عملکرد شورای مرکزی

۲-گزارش عملکرد بازرس انجمن
۳-انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی

۴-انتخاب بازرس جدید انجمن
منتقدان  انجمن  اعضای  کلیه  حضور 

)وابسته  ایران  سینمایی  نویسندگان  و 
کارت  داشتن  دست  در  با  پیوسته(   و 
الزامی  مجمع  این  در  انجمن،  معتبر 
است.یادآوری می شود در اجرای تبصره 

انجمن،  نامه  آیین   ۲۴ ماده   ۲ و   1
اعضایی که به هر دلیل امکان حضور در 
وقت  پایان  تا  ندارند  را  عمومی  مجمع 
اداری روز سه شنبه 19 دی ماه فرصت 
صورت  به  را  خود  کتبی  وکالت  دارند 
تحویل  انجمن  منشی  به  حضوری 
دهند و یا تصویر آن را از طریق ارسال 
 پست الکترونیکی و یا تلگرام به بازرس 

انجمن بفرستند.

مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 
برگزار می شود

سلمان  بازی  با  است«  زنده  »ببر 
خان و کاترینا کیف در نقش های 
روپیه  کرور   ۳00 فروش  با  اصلی 
بالیوود را جابه جا  چندین رکورد 
دسامبر   ۲۲ از  که  فیلم  کرد.این 
فیلم های  از  شده  سینماها  راهی 
با بودجه بزرگ بالیوود است و به 
کارگردانی علی عباس ظفر ساخته 

شده است.
»ببر زنده است« که از ابتدا انتظار 
روپیه  رقم ۳00 کرور  به  می رفت 
برسد، در شانزدهمین روز اکرانش 
به این رقم دست یافت و نامش را 
به عنوان پنجمین فیلمی که این 
ثبت  می گذارد  سر  پشت  را  رقم 
کرد.این فیلم در عین حال سومین 
فیلم سلمان خان است که موفق 

می شود.  رکورد  این  کسب  به 
و  بایجان«  »باجرانگی  پیشتر 
را  موفقیت  این  نیز  »سلطان« 

کسب کرده بودند.
این  به  که  بالیوود  دیگر  فیلم  دو 
»پی  شامل  رسیده اند  فروش  رقم 
کی« و »دنگال« امیر خان هستند.

مبنای  بر  است«  زنده  »ببر 
کارگردان  قلم  به  فیلمنامه ای 
شده  نوشته  میسرا  نیلیش  و  آن 
 ۲01۲ سال  فیلم  بر  ادامه ای  و 
و  است  بود«  ببر  »یک  عنوان  با 
از جایی  داستان هشت سال پس 
رسید  پایان  به  فیلم  آن  که  را 
روایت می کند. در این فیلم ۴0 تن 
از اعضای کادر یک بیمارستان در 
سوریه توسط داعش ربوده شده اند 
نجات  به  باید  فیلم  قهرمان  دو  و 

آنها کمک کنند.
فیلم جدید سلمان خان با بودجه 
شده  ساخته  دالری  میلیون   ۲۴
فیلم های گران ترین  از  یکی   و 

 بالیوود است.

فیلم جدید سلمان خان پنجمین پرفروش بالیوود

فهرست  حالی  در  دوالن  زاویه 
سال  از  برترش  فیلم های 
کرده  منتشر  را  گذشته  میادی 
منتظر  او  طرفداران  که  است 
با  فیلمش  جدیدترین  تماشای 
اف.  زندگی جان  و  عنوان »مرگ 
آن ها  حاال  و  هستند؛  دانوِون« 
پیشنهادی  فیلم های  می توانند 
این  در  را  محبوب شان  کارگردان 

فرصت تماشا کنند.
 هنر و تجربه به نقل از پلی لیست 
نوشت:فهرست دوالن بدون ترتیب 
که  نیست  غافلگیرکننده  اما  است 
فیلم ترسناک موفق »آن« هم در 
آن دیده می شود چون همان طور 
برمی آید،  هم  فهرست  این  از  که 
او نظر مثبتی درباره آثار این ژانر 
عاقه  دوالن  میان،  این  در  دارد. 
دارد  مؤلف  سینماگران  به  خاصی 
و آن را با انتخاب فیلم های گیرمو 
دل تورو، استیون اسپیلبرگ، لوکا 
النتیموس  یورگوس  و  گوادانینو 

نشان داده است.

و  متفاوت  سیاه  کمدی  از  دوالن 
نام »سه  با  موفق مارتین مک دونا 
بیلبرد بیرون ابینگ میزوری« هم 
لذت برده است اما نگین درخشان 
فوق العاده  نئو-وسترن  او  فهرست 
شریدن  تریلر  اثر  ریور«  »ویند 
توسط  و  جایی  باألخره  که  است 
گرفت؛  قرار  توجه  مورد  کسی 
جوایز  فصل  کل  در  که  فیلمی 
است.  قرار گرفته  بی توجهی  مورد 
هشت فیلم برتر زاویه دوالن بدون 
برد،  لیدی  از:  عبارتند  ترتیب 
مقدس،  گوزن  کشتن  آب،  شکل 
ویند ریور، پست، آن، مرا به اسم 
بیلبرد  سه  و  بزن  صدا  خودت 

بیرون ابینگ میزوری.

هشت فیلم برتر سال 2017 از نگاه دوالن

کاریکاتور

عاقبت فیلترشدن تلگرام!

تصویربرداری  پایان  از  » آنام«  کارگردان 
این سریال در دو ماه آینده و در آذربایجان 
این  جزییات  درباره  افشار  داد.جواد  خبر 
را  خود  ساخت  پایانی  مراحل  که  سریال 

حاضر  حال  در  داد:  توضیح  می گذراند 
کار  آینده  ماه  دو  تا  و  هستیم  کار  اواخر 
به اتمام می رسد. این سریال در قالب 60 

قسمت آماده پخش شده است.

او سپس از ساخت موسیقی سریال »آنام« 
با صدای احسان خواجه امیری خبر داد و 
گفت: موسیقی این سریال در حال مونتاژ 
قرار  سریال  این  در  است.  آماده سازی  و 
آواهای  و  آذربایجانی  موسیقی  از  است 

ترکی نیز استفاده کنیم.
کارگردانی سریال  این  از  پیش  افشار که 
است، در عین  بوده  را عهده دار  »کیمیا« 
در  آنام  مجموعه  ساخت  پایان  از  حال 
روزها  این  گفت:  و  داد  خبر  آذربایجان 
هستیم  تصویربرداری  مشغول  تهران  در 

دیگر  بار  مجموعه  این  پایان  برای  و 
پایان  برای  می رویم.وی  آذربایجان  به 
جدید  بازیگر  انتخاب  از  مجموعه  این 
کارگردان  داد.این  خبر  نیز  آذربایجانی 
اظهار  نیز  آنام  مجموعه  پخش  درباره 
کرد: طبق اعام تلویزیون این سریال قرار 
است پس از مجموعه لیسانسه ها به روی 
فیلم  از ساخت  پایان  برود.افشار در  آنتن 
سه  در  همکاری  به  دعوت  و  سینمایی 
سریال تلویزیونی برای کارگردانی خبر داد 
که پس از این پایان ساخت این مجموعه، 

یکی از این مجموعه ها را که قطعی شده 
است برای تلویزیون می سازد.

تصویربرداری سریال »آنام« در شهرستان 
شاخص  بازیگران  حضور  با  کلیبر 
در  هم  دوم  فاز  و  خورد  کلید  آذربایجان 
تهران، کرج و خیابان های مختلف تهران 

تاکنون مقابل دوربین رفته است.
و  فیلم  گروه  محصول  »آنام«  سریال 
دفتر  مشارکت  با  سه  شبکه  سریال 
 آموزش و ارتقای سامت و دفتر سامت

 تولید می شود.

»آنام« 
در آذربایجان
 تمام می شود


