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2سربازی فرا خواند.

 فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم

 و زیردیپلم به »سربازی«
به گزارش زمان، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: 
تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در 
ساعات رسمی یا غیررسمی ممنوع است و در صور مشاهده برخورد 

خواهد شد.

به گزارش زمان،وزیر نفــت عراق، جبار اللعیبی دیروز اعالم 
کرد که ســواپ نفت از چاه های نفت کرکوک در شمال عراق 
به جمهوری اســالمی ایران از اواخر مــاه جاری میالدی آغاز 

می شود. 5

ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی 

در مدارس ابتدایی

 موقعیت ویژه ایران

 برای سواپ نفت در منطقه
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سرمقاله

 تقابل تفاهمی
 دولت - ملت

نگاه روز

زلزله ۵ ریشتری تهران؛ زنگ 
خطری برای مسئوالن

 تقاضا در اقتصاد مبنای 
برنامه ریزی دولت ها

 در ایــن میان هر چند بــه دلیل قبول 
تعهد از سوی دولتمردان،مسئولیت های 
 بســیار ســنگینی متوجه آنها می شود

)نه صرفا به دالیل اخالقی ،بلکه بیشتر به 
دلیل حل معضالت و ایجاد راهکارها (، 
اما در نقطه مقابل جامعه نیز به واسطه 
نوع تعهدات انکار ناپذیر خود و همچنین 
فرصتی که باید و الزم اســت در اختیار 
برآمــدگان و نخبگان حاکــم قرار دهد، 
ضرورت دارد به تامالت صبری وانتظاری 
خودهمراه باتاکید بر خواســته ها یش 
عمق بیشتری ببخشد. )فراموش نکنیم 
در جوامــع نیمه مدرن و یا تحول طلب، 
توده ها نیز نه در کنــار دولت منتخب 

مسئولیت هایی بر عهده دارند(.

1

2 متین مسلم- بخش پایانی
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 آغاز ثبت نام
 متقاضیان وام

 اشتغال روستایی 
3 فریده اوالد قباد

2

اخذ تعهدات الزام آور؛

شرط ایران برای رفع فیلتر تلگرام
به گزارش زمان، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با تشریح نشست غیرعلنی دیروز مجلس با حضور وزرای اطالعات، کشور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جانشین فرمانده سپاه، 

فرمانده نیروی انتظامی و رییس سازمان صداوسیما، گفت که رفع فیلتر تلگرام منوط به تعهد مدیران آن شد و مقرر شد وزارت ارتباطات تعهدات الزام آور را برای رفع فیلتر اخذ کند.
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شناسایی عامل ثابت ماندن قدرت خرید طبقه متوسط

تقاضا در اقتصاد مبنای برنامه ریزی دولت ها
*نگار احمدی

درحالی که قدرت خرید طبقه متوســط در یک دهه 
اخیــر کاهش یافته که بررســی ها نشــان می دهد 
متوسط هزینه خانوارها طی 8 سال دولت های نهم و 
دهم 372 درصد رشد کرد، اما درآمدها تغییر چندانی 
نکرد،این فاصله هزینه و درآمد موجب شکاف قدرت 
خرید تا امروز شده است.شــتاب باالی نرخ تورم در 
یک دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل 
توجهی مواجه کرد در کنار این افزایش عقب ماندگی 
دســتمزد وثابت ماندن قدرت خرید طبقه متوســط 
از نرخ تورم، ســبب شــد تا در اوایل دهه 90 ،قیمت 
کاالهای مصرفی خانوار با شــتاب قابل مالحظه ای 
نســبت به درآمدها افزایش یابد. نتیجه چنین اتفاقی 
سبب شد تا عوامل دیگر بهبود اوضاع اقتصاد ازجمله 
رشد اقتصادی هم نتوانند این بحران را به سرعت حل 

و فصل کنند.
آمارهای رســمی از شکاف بین نرخ تورم و دستمزد از 
ابتدای دهه 90 خبر می دهد. در شــرایطی که بهای 
دالر، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کاالها، طی 
مدت زمانی کوتاه تا ســه برابر افزایش یافت و افزایش 
نرخ کاالها را نیز به دنبال داشــت، میزان دستمزدها 
و درآمد خانوار ایرانی با نســبت بســیار کمتری رشد 
کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول 
قدرت خرید در میان طبقه متوســط و پایین جامعه 
شــد. اقتصاددانان از همین موضوع به عنوان ریشــه 
بحران فعلی اقتصـــاد در کاهش تقاضا یاد می کنند. 
بنا به گفته اقتصاددانان  از آنجا که طبقات متوســط 
اصلــی ترین تاثیر در ایجاد تقاضا در اقتصاد دارند، لذا 
این گروه با داشــتن حداقل درآمدهــا  در بازار تقاضا 
ایجاد مــی کنند. در واقع این طبقه می توانند به بازار 
عالمــت بدهد که کدام کاالها می تواند تقاضای کم یا 
زیاد داشته باشد.تقاضای باال نشانه ارتقا سطح زندگی 
است که این موضوع تقاضا برای تولیدات انجام شده را 

تقویت می کند.در مقابل تقاضای پایین نشانه کاهش 
میزان درآمد طبقه متوســط بوده که نتوانسته هزینه 
های ضروری را به طور کامل پوشــش دهد.در نتیجه 
خانواده ها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد 
می شــوند.تقاضا در اقتصاد مبنای برنامه ریزی دولت 
ها برای توســعه را پایه ریزی مــی کند. بنابراین طی 
ســالهای ابتدای دهه 90 وقتی  تورم 40 درصدی در 
اقتصاد حاکم شــد و حتی برخی کاالها افزایش های 
بیش از 100 درصدی در قیمت های آنها اتفاق افتاد، 
در مقابل دستمزد و درآمد طبقه متوسط تغییری نکرد.

تنهــا حقوق کارمندان حدود 15 تا 25 درصد افزایش 
یافت.این اتفاق سبب شــد تا به دنبال کاهش قدرت 
خرید بحران تقاضا و رکود در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد. 
بررســی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یک دهه 
گذشته نشــان می دهد که  میزان هزینه های ساالنه 
یک خانوار شهری به طور متوسط بیش از 26 میلیون 
تومان افزایش یافته است.بر اساس گزارش های بانک 
مرکزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شـــهری 
در ســال 84 معادل 6 میلیون و 702 هزار تومان بوده 
است،این در حالی است که حدود یک دهه بعد، یعنی 
در ســال 92 که دولت تحویل حســن روحانی شــد، 
متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری 32 میلیون 
و 875 هزار تومان بوده است.این ارقام نشان می دهد 
طی 10 ســال گذشــته، هزینه زندگی خانواده ها به 
طور متوســط 26 میلیون و 173 هزار تومان، معادل 
390 درصد، افزایش یافته اســت،حال آنکه متوســط 
جمعیت خانوار در این سالها روندی نزولی داشته است.

گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد، متوسط درآمد 
خانوار شــهری در ســال 84 معادل 6 میلیون و 651 
هزار تومان در ســال بوده اســت که این رقم در سال 
93  به 31 میلیون و 393 هزار تومان رســیده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد که متوسط درآمد 
طی 8 سال دولت احمدی نژاد 372 درصد رشد کرده 

،در حالی که درآمدها تغییر چندانی نداشــته است.در 
واقع آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش 
قــدرت خرید و کمبود تقاضا در شــرایط فعلی از آن 
یاد می کننــد، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه 
کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینه ها در سال های 
89 تا 92 است.نرخ تورم در سال 92 به اوج خود طی 
20 ســال گذشته رســید و در میانه های سال، پیش 
از اســقرار دولت یازدهم به 45 درصد رســید. میزان 
افزایش دســتمزد کارگران در این سال اما 25 درصد 
بود. نرخ تورم در ســال 91 نیــز 30/5 درصد به ثبت 
رســید، در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران 
در این سال 18 درصد بود.آمارهای سال 90 نیز نشان 
مــی دهد که با وجود نرخ تورم 21/5 درصدی در این 
سال، میزان افزایش دســتمزد کارگران تنها 9 درصد 
بوده است. حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از 
حداقل دســتمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در 
ســالهای اوج تورم و رشد هزینه های زندگی با چالش 
افول قدرت خرید مواجه شوند.در سالهای ابتدایی دهه 
90 ،رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد 
تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت 
دالر در بازار آزاد، که در طول دهه 80 ،یعنی از ســال 
1380 تــا ســال 1389 ،از 792 تومان به یک هزار و 
100 تومان رسیده بود، به یکباره در سالهای 90 و 91 
از یک هزار و 100 تومان تا 3 هزار و 500 تومان پیش 
رفــت تا جهش 3 برابری بهای دالر تأثیر قابل توجهی 
بر افزایش هزینه زندگی بگذارد.بنا به گفته کارشناسان 
اقتصادی، در این فرایند ارزش پول ملی به یک ســوم 
تقلیل یافت.در چهارســال دولــت یازدهم،قیمت ارز 
تنها نوســان 300 تومانی را داشت،هرچند در ماههای 
اخیر قیمت ارز قیمت ارز تا 4300 تومان باال رفته،اما 
آنطور کــه مقامات دولتــی می گویند ایــن افزایش 
 موقتــی خواهد بود و  بازار ارز به زودی آرامش خود را 

بازخواهد یافت.

ضرورت تدوین برنامه ای برای مقابله با آنفلوآنزای پرندگان 
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اهتمام ویژه 
دولت برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای پرندگان، 
تصریح کرد: تدابیر الزم بــرای تامین مرغ و تخم 

مرغ در ایام پایانی سال اتخاذ شود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی معاون 
اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در 
جلسه ستاد ملی پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان مرغ و تخم مــرغ را دو کاالی پراهمیت 
و تعیین کننده در ســبد غذایی و مصرفی زندگی 
مردم دانســت و بر لزوم برنامــه ریزی دقیق برای 
مدیریت و تامیــن این دو محصول به ویژه در ایام 

پایانی سال تاکید کرد.
وی همچنین با اشــاره به گزارش رییس سازمان 
دامپزشکی از آخرین وضعیت آنفلوآنزای پرندگان 
و اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از شــیوع 
این بیماری، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان برنامه و بودجه کشور هماهنگی های الزم 
را برای تامین منابع مالی جهت جبران خســارات 
تولید کنندگان و نیز پیشگیری از انتشار آنفلوانزای 
پرندگان انجام دهند. جهانگیری همچنین با تاکید 
بر اهتمــام ویژه دولت برای جلوگیری از شــیوع 
آنفلوآنزای پرندگان، تصریح کرد: تدوین برنامه ای 
جامع برای مقابله بــا آنفلوآنزای پرندگان ضروری 

است و الزم است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
دامپزشــکی الزامات مورد نیاز برای پیشــگیری 
از این بیماری را تدوین تا دغدغه ای برای ســال 
های آینده نداشــته باشیم.وزیر جهاد کشاورزی و 
رییس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این جلسه 
گزارشــی از آخرین وضعیت آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان و اقدامات صورت گرفته برای شناســایی 
کانــون های آلوده و از بین بــردن این بیماری در 
استان های مختلف کشور ارائه کردند و به تشریح 

نیازهای موجود برای جبران خسارات مرغداران و 
تولید کنندگان و تداوم برنامه مقابله با پیشگیری 
از آنفلوآنزای پرندگان پرداختند.در ادامه این جلسه 
همچنین موضوع تنظیم بــازار مرغ و تخم مرغ و 
برنامــه ریزی برای تامین این دو کاالی مصرفی با 
قیمت مناسب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
و تصمیماتی نیــز برای تامین مــرغ و تخم مرغ 
بخصوص در ماه های پایانی ســال و ایام شب عید 

اتخاذ شد.

پیش بینی سازمان توسعه تجارت 
درباره قیمت خودروهای خارجی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: 
با تعرفه های جدید واردات خودرو باید قیمت انواع خودروی خارجی در بازار 
کاهش یابد و پیش بینی ما نیز با توجه به باز شــدن سایت ثبت سفارش و 
ورود خودروهای جدید، کاهش قیمت هاست.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
علی علی آبادی در پاسخ به این سوال که به دنبال افزایش تعرفه های واردات، 
ســایر هزینه هایی که به واردکنندگان تحمیل می شود هم افزایش می یابد، 
ایــن موضوع تا چه اندازه می تواند در قیمت انواع خودرو تاثیرگذار باشــد، 
اظهار کرد: این گونه نیست که بگوییم تمام هزینه های واردات افزایش پیدا 
می کند. زمانی که به عوارض واردات یک خودرو افزوده می شود، برخی موارد 
دیگر مانند 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که این بخش ها 
جدا از تعرفه گمرکی هســتند.وی افزود: معموال حقوق ورودی خودروها بر 
اساس ارزش آنها دریافت می شود و بر همین اساس تعرفه واردات روی این 

مسئله تاثیر چندانی ندارد.                                     ادامه در صفحه2

نگار احمدی

با اعتبار 1/5 میلیارد دالری از امروز کلید خورد ؛
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حفظ آرامش ملی و کیان ایران

تقابل تفاهمی دولت - ملت
*متین مسلم

 در این میان هر چند به دلیل قبول تعهد از ســوی 
دولتمردان ،مســئولیت های بسیار سنگینی متوجه 
آنها می شود)نه صرفا به دالیل اخالقی ،بلکه بیشتر 
بــه دلیل حل معضالت و ایجــاد راهکارها (، اما در 
نقطه مقابل جامعه نیز به واســطه نوع تعهدات انکار 
ناپذیر خود و همچنین فرصتی که باید و الزم است 

در اختیــار برآمدگان و نخبگان حاکم قــرار دهد، ضرورت دارد به تامالت 
صبری وانتظاری خودهمراه باتاکید بر خواســته ها یش عمق بیشــتری 
ببخشــد. )فراموش نکنیم در جوامع نیمه مدرن و یــا تحول طلب، توده 
ها نیــز نه در کنار دولت منتخب مســئولیت هایی بر عهــده دارند(. در 
واقع و به ســخن روشــن تر توده ها خواســت و نیاز های مشروع خود را 
بایدهمزمان با دفاع از حقوق اصلی و مشــروع اولیه و بدیهی شــان یعنی 
"مطالبه گری ممتد، اعتراضات مدنی قانونی و اصرار بر تحقق خواست ها" 
خواست های خوذ را پیگیری ودنبال کنند. اما ضرورتا در همان چارچوب 
متناســب باخواست های اولیه انتخابی و قواعد دمکرا تیکی که به آن دل 
بسته و دولتی را برای تحقق آنها انتخاب کرده اند.الجرم چاره یی جز این 
برای تحقق آرمان هایشــان ندارند.در غیر این صورت جامعه با آنارشیزمی 
لگام گســیخته و ویرانگر روبرو خواهد شد. درارتباط با تحوالت اخیر ایران 
هر چند رئیس جمهور حســن روحانی قبال متذکر شــده بود،اما اخیرا با 
صراحتی تمام از طبیعــی و دمکراتیک بودن حق اعتراض قانونی و مدنی 
مردم دفاع و آن را "حق ملی" توصیف کرده است. این تحولی بس مهم و 
بســیار بزرگ در ساختار سیاسی و جامعه ایرانی به شمار می رود. چرا که 
به رســمیت شناختن حق اعتراض قانونی و مدنی چهارمین شاخص نماد 

توسعه ودمکراسی تلقی میشود. 
اینکه در پی یک ناپایداری اجتماعی و اقتصادی ویا حتی نقصان ممتد در 
ساختار سیاسی و اجتماعی)درســت یا غلط( گروهی یا اجتماعی از توده 
های مردم به شیوه یی شناخته شده خیابان ها بیایند و معترض شوند، به 
خودی خود امر نگران کننده یی نیست و همانطور که یادآور شدم" گذاری 
به گذر دمکراسی" خواهد بود که موجب استحکام بنیان های سیاسی یک 
کشور می شود. اما در نقطه مقابل اینکه عده یی حال به هر دلیل )که هر 
دلیلی باشد مشروع نیســت( این سیکل گردشی را متوقف و بسترجامعه 
را به آشــوب و نا امنی بکشانند، منطقا و مطلقا قابل قبول نیست و بیش 
از قابل قبول نبودن ناپســندومذموم است.شورش و آشوب سیستماتیک 
)خصوصا در جوامع روبه تحول و پیشرو( تنها به این دلیل محکوم نیست 
که رویه یی غیر مشــروع و غیر اخالقی ســت. بلکــه عمدتا به این دلیل 
ناپسند و محکوم است که می تواند در کنار شوربختی خود، به چند پارگی 
اجتماع،رو آمدن کینه های کهنه و فراموش شــده مردم در همه ابعادآن، 
رسمی شــدن انتقام گیریهای عمومی ونهایتا نابودی کشور منجر گردد. 
سهل است که به سرعت نیز همه دستاوردهای سخت دمکراتیک، تحوالت 
ایجاد شــده رو به جلو و امید به آینده را در مردم از بین برده وعمال به نا 
کارآمــدی فزآینده دولت منتخب در حل و فصل معضالت منتهی خواهد 
شــد. البته در این میان نباید از کنار پاره یی کم کاری های جدی دولت 
بی تفاوت عبور کرد و قطعا الزم اســت سطح مطالبه گری قانونی ،مشروع 
و دمکراتیک را همچنان باال نگاه داشــت. همانگونه که حسن روحانی به 
تصریح از آن یاد کرده است. اما به غایت و با تجربه تاریخی نزد ملت هایی 
کــه پویا و زنده اند، باید به این نکته وقوف کامل داشــت که تحقق هیچ 
خواست و رفع نیازهای مشروع،پایدار و تحقق حقوق مدنی و زیستی یک 
جامعه و مردم آن از درون تنش فزآینده و رادیکال، مطلقا متصور نبوده و 
قابل حصول نیست. فراموش نکنیم دولت روحانی و شخص او برای جامعه 
ایرانی دولت فرصت ها و امیدها با همه کاستی ها و نقصان های غیر قابل 
انکاراست.اما با توجه به شرایط قابل درک روحانی،کارنامه نمرات عملکرد 
و تصمیمــات وی و دولتش هرچند حاوی نمرات باالیی نیســت، اما اکثر 
نمرات و جمع معدل آنها قابل قبول ودر کل به آنها امکان پاس کردن ترم 
اداره دولت و کشور را می دهد. بر اساس قواعد یاد شده دمکراسی تقابلی 
و مفاهمه اجتماعی، به صرف بروز ناکارآمدی در بخشی از عملکرد دولت،نه 
می توان و نه منطقی ســت و البته به شــدت مخاطره آمیز که موقعیت 
روحانــی و دولت قابل نقدش را رادیکال و بــی رحمانه تضعیف و جامعه 
ایرانی و ثبات کشــوررا باچالشــی مخاطره انگیز روبرو کرد. آنهم در حالی 
که از جنبه بین المللی و منطقه یی، ایران آرام و با ثبات با شــرایط بسیار 
حساس و مخاطره آمیزی روبروشده. اگر زمانی الزم است دولت خاضعانه به 
سوی ملت دست دراز کند و ملت هم این دست را به گرمی بفشارد،تصور 

میکنم موعد آن امروز فرا رسیده است.
matinmos@gmail.com بخش پایانی 

 ترامپ برای گفت و گو با رهبر کره شمالی 
ابراز تمایل کرد

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه مایل به گفت و گو با رهبر کره شمالی 
اســت، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات دو کره از مساله المپیک زمستانی 
2018 فراتــر رود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در حالی که کره شــمالی 
به تازگی پیشــنهاد مذاکره از سوی سئول را پذیرفته، دونالد ترامپ رئیس 
جمهــوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات از مســاله المپیک 
زمســتانی 2018 کره جنوبی فراتر رود.کره جنوبی پیشنهاد کرده بود که 
برای شرکت وزرشکاران همسایه شمالی اش در بازی های المپیک زمستانی 
2018 پیونگ چانگ، دو کشور به پای میز مذاکره بیایند.ترامپ همچنین 
در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید آیا مایل به گفت و گوی مستقیم با 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی است، گفت: قطعا، این کار را می کنم.

وی اما تاکید کرد که چنین امری بدون پیش شرط امکان پذیر نیست. این 
در حالی اســت که »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود 
که واشنگتن بدون پیش شرط حاضر به مذاکره با کره شمالی است.رئیس 
جمهوری آمریکا که تاکنون موضع ســختی در مقابل پیونگ یانگ اتخاذ و 
بارها کره شــمالی را به حمله تهدید کرده، آغاز مذاکرات دو کره را متاثر از 
مواضع خود دانســت.هفته گذشته کیم جونگ اون واشنگتن را تهدید کرد 
که 'یک دکمه بمب هســته ای' همیشــه روی میز او هست که با واکنش 

ترامپ روبه رو شد؛ وی گفت که دکمه بزرگتری روی میز خود دارد.

 درخواست تروریستی اعالم کردن سپاه 
در پارلمان انگلیس

جمعــی از نمایندگان پارلمان انگلیس با طرح ادعاهایی علیه کشــورمان 
خواستار تروریستی اعالم کردن ســپاه پاسداران انقالب شدند.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه تلگراف، ده ها عضو پارلمان انگلیس 
از امبر راد وزیر کشــور بریتانیا خواستند تا سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران را تروریستی اعالم و مقامات این کشور را تحریم کند.69 نماینده از 
این درخواست حمایت کرده اند که 30 نفر از آنها عضو حزب کارگر، یعنی 
اپوزیسیون انگلیس به شــمار می آیند. این نمایندگان انگلیس پس از آن 
این درخواست را مطرح کردند که مدعی شدند سپاه پاسداران در جریان 

اعتراض های هفته گذشته در تهران معترضان را سرکوب کرده است.

ابالغ قانون »حمایت از انقالب 
اسالمی مردم فلسطین«

رئیــس جمهــور در نامه ای به ســه وزارتخانه، دو 
قانون مصوب مجلــس را برای اجرا ابــالغ کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی ریاست 
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رییس جمهور 2 قانون مصوب مجلس را برای اجرا 
به ســه وزارتخانه ابالغ کرد.بر این اساس، در اجرای 
اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، »قانون الحاق یک تبصره به ماده )1( 
قانون حمایت از انقالب اســالمی مردم فلسطین« 
جهت اجرا به وزارت امور خارجه و »قانون الحاق دو 
تبصره به ماده )617( قانون مجازات اسالمی )کتاب 
پنجمـ  تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده(« جهت اجرا 

به وزارتخانه های دادگستری و کشور ابالغ شد.

 ایجاد 161 هزار شغل جدید
 در شهرکهای صنعتی کشور

مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: تکمیل ظرفیت 20 هزار واحد 
مستقر در شهرک های صنعتی کشور، دستیابی به 
161 هزار اشــتغال جدید را طی چهار سال آینده 

امکانپذیر می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »صادق نجفی« افزود: 
تحقق این تعداد اشتغال با تزریق نقدینگی امکانپذیر 
اســت که در این زمینه جلسات متعددی با شورای 
هماهنگی بانــک های دولتی و خصوصی کشــور 
برگزار شده است.وی خاطرنشان کرد: برش استانی 
این برنامه اشــتغالزایی نیز مشخص شده و عالوه بر 
آن، در طــرح ضربتی رونق تولیــد نیز برنامه ریزی 
های متعددی برای افزایش تولید و اشــتغال داریم.

نجفی اظهار داشت: 450 هزار واحد صنعتی کوچک 
و متوسط در کل کشور وجود دارد که بخش عمده 
آنها تولیدی و خدماتی است و 86 هزار واحد آنها در 
داخل شــهرک های صنعتی قرار دارند.به گفته این 
مقام مسئول، از این تعداد 45 هزار واحد پروانه بهره 
برداری داشته و فعال هستند، اما تنها 34 هزار واحد 
آنها با بیش از 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند.

وی ادامه داد: برنامه این ســازمان برای چهار سال 
آینده، افزایــش ظرفیت 20 هزار واحد از واحدهای 
صنعتی مستقر در شــهرک های صنعتی با تامین 
مالی، نوسازی دستگاه ها، تامین بازار برای تولیدات 
آنها، رفع مشــکالت تامین اجتماعــی و مالیات بر 
ارزش افــزوده و همچنین تامین زیرســاخت های 
خدماتی )آب، بــرق، گاز، مخابرات و ... ( مورد نیاز 
آنها اســت.معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
اشاره به شهرک صنعتی شــمس آباد تهران، بیان 
داشــت: اکنون حدود 30 هزار نفر در این شــهرک 
صنعتی اشتغال بکار دارند، اما مطابق قول مسئوالن 
این شهرک در صورت تامین مالی به میزان حداکثر 
2 هــزار میلیــارد ریال، تجدید نظــر در مالیات بر 
ارزش افزوده شــرکت ها و حل و فصل مشــکالت 
زیرساختی شهرک صنعتی، تا 15 هزار نفر دیگر در 
واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در آن مشغول 
به کار شوند.وی با بیان اینکه ستاد تسهیل مستقر 
در وزارتخانه پیگیر مشــکالت واحدهای تولیدی از 
جمله بخشــودگی جرائم بانکی است، تصریح کرد: 
تحقق این اهداف و اقتصــاد مقاومتی مدنظر رهبر 
معظم انقالب با همدلی و هماهنگی همه دســتگاه 

های متولی و ذیربط امکانپذیر است.

فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم 
و زیردیپلم به »سربازی«

ســازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کلیه مشموالن 
فوق دیپلــم، دیپلم و زیردیپلم که بــرگ آماده به 
خدمت بــه تاریخ نوزدهم دی ماه امســال دریافت 
کرده اند را به خدمت ســربازی فرا خواند.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، ســازمان وظیفه عمومی ناجا 
در اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشــموالن کاردانی، 
دیپلــم و زیردیپلم متولد 1355 تــا پایان دی ماه 
1378 که برگ آماده به خدمت به تاریخ 19/10/96 
دریافــت کرده اند، باید بــا مراجعه به یکی از دفاتر 
خدمــات الکترونیک انتظامی )پلیــس+10(، برگ 
معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش را دریافت 
و برابــر اطالعات منــدرج در آن اقدام کنند.در این 
اطالعیه آمده اســت: مشموالن ساکن تهران بزرگ 
می بایست ســاعت 6 صبح روز ســه شنبه مورخ 
19 دی ماه و مشــموالن ساکن سایر استان ها نیز 
ســاعت 7 صبح تاریخ ذکر شده در محل و مراکزی 
که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش 
نیروهای مســلح اعالم شــده، حضــور یابند تا به 
خدمت دوره ضرورت اعزام شــوند.به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، گفتنی اســت، عدم حضور به موقع 
در زمان و محل های تعیین شــده، غیبت محسوب 
شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، 
محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد 
داشت.شایان ذکر است؛ کلیه مشموالن مذکور می 
 توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی ســرباز به نشانی

www.vazifeh.ir مدارک و وســایل مورد نیاز 
جهــت ارائه به مراکز آمــوزش را رویت و در موعد 

اعزام همراه داشته باشند.

اخبار

سرمقاله

وشجاعت هرکس به قدر حمیت اوست. 
وعفت هر کس به قدر غیرت اوست

کالمامیر

رییس جمهور: تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ایرانی باید در مسیر تولید و اشتغال بیشتر در 
کشور و معرفی محصوالت و برند های تولیدی 
ایران به جهانیان، بر تالش هایشان بیفزایند.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رساني 
ریاست جمهوري، روحاني دیروز در نشستي 
ســه ساعته با جمعي از صادرکنندگان عمده 
کاالهــاي غیرنفتي که مســئوالن اقتصادي 
دولت نیز در آن حضور داشتند، اظهارداشت: 
تالش صادرکنندگان غیرنفتــي براي ایجاد 
تنــوع و اعتماد به محصوالت صادراتي ایران، 
اقدامي ضروري و ارزشمند و درخور تحسین 
اســت. رییس جمهور با اشــاره به خطرات 
صادرات تک محصولي براي اقتصاد کشــور 
گفت: بي تردید ایجاد تنــوع در محصوالت 
غیرنفتــي صادراتي، آســیب پذیري اقتصاد 

کشور را بیش از پیش کاهش مي دهد.
وي دستیابي به بازارهاي صادراتي و در عین 
حال حفظ این بازارها را موضوعي بسیار مهم 
در افزایش تولید و صادرات کشور و در نتیجه 
اشــتغال زایي برشمرد و افزود : سرعت عمل 
در دســتیابي به بازارهاي صــادرات و توجه 

دقیق به سالمت و کیفیت کاالهاي تولیدي 
با هدف حفظ بازار صادراتي بسیار مهم است 
چرا که اگر سرمایه اعتماد بازارهاي صادراتي 
به یک برند و محصول تولیدي تضعیف شود، 
جبران آن بســیار دشــوار خواهد بود.رییس 
جمهور تصریح کرد: در صادرات یک محصول 
آنچه بسیار مهم است توجه ویژه به خواست 
مصرف کننــده و حفظ اعتماد او به کاالهاي 

تولیدي اســت. اینکه کاالیي بــا برند ایراني 
مورد اعتماد جهانیان باشــد ، افتخاري براي 
همه ما اســت و این خود مــي تواند تبلیغي 
ارزشمند براي کشور و به مفهوم تعهد تولید 

کننده ما  به اخالق و ایمان باشد.
روحاني در بخش دیگري از ســخنان خود، 
جســتجوي راههاي صرفه جویــي در منابع 
بویژه آب، کاهش هزینــه ها و ایجاد اعتماد 

بــه ســرمایه گــذاري را امري مهــم براي 
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان برشــمرد.

رییــس جمهور در این جلســه همچنین به 
وزراي »صنعت، معدن و تجارت« و »اقتصاد 
و دارایي« و رییس بانک مرکزي دســتور داد 
تدابیري اتخاذ کنند تا با هدف کاهش هزینه 
ها ، صادرکنندگان محصــوالت تولیدي در 
بخش هاي دولتي و خصوصي بتوانند به طور 
مستقیم و بي واسطه تولیدات را به کشورهاي 
هدف ، صــادر و ارز مربوطه را دریافت کنند.

وي همچنین خواســتار شناسایي و بررسي 
طرحهــاي اشــتغال زاي تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان معتبر غیرنفتي و ارایه سریع تر 
تسهیالت از منابع نظام بانکي و یا در صورت 
لزوم منابع ارزي صندوق توسعه ملي در این 

جهت شد.
در این جلســه صمیمي مدیــران مهم ترین 
بنگاه هاي تولیدکننده کشور که در صادرات 
غیرنفتي نقش اساسي دارند، برخي از موانع 
تولیــدي و صادراتي  پیش روي فعالیت هاي 
خــود را بیــان کردند و رییــس جمهور نیز 

دستورات الزم را صادر کرد.

روحانی در دیدار جمعی از صادرکنندگان غیرنفتی تاکید کرد:

تنوع صادرات کاال های غیرنفتی، کاهش آسیب پذیری اقتصاد

وزیر نفت عراق دیروز اعالم کرد که سواپ 
نفت از چاه های نفت کرکوک در شــمال 
عراق به جمهوری اسالمی ایران از اواخر 

ماه جاری میالدی آغاز می شود.
به گزارش زمــان به نقــل ازایرنا، 'جبار 
اللعیبی' در اظهاراتی که در رســانه های 
عراقی منتشر شــد گفته است که اولین 
محموله صادرات نفت عراق شامل حدود 
30 هزار بشــکه نفت از چــاه های نفت 
کرکوک در شــمال عــراق در اواخر ماه 
جاری میالدی به پاالیشــگاه کرمانشــاه 
صادر می شــود.وی اضافه کرده اســت 
که این صادرات در راســتای سواپ نفتی 
بین عراق و ایران صورت می گیرد و قرار 
است که به طور میانگین روزانه 60 هزار 
بشکه در روز به پاالیشگاه کرمانشاه صادر 
شده و در مقابل به همین میزان ایران از 
پاالیشگاه های نفتی خود در جنوب این 
کشــور، محموله نفتی تحویل خریداران 

نفت عراق دهد.
ســوآپ یا معاوضه فــرآورده های نفتی 

شامل واردات فرآورده از یک نقطه مرزی 
جهت مصرف در داخل کشــور و در قبال 
آن صدور فرآورده با همان مشــخصات و 
به همان مقدار یا صدور فرآورده بصورت 
غیرهمنــام )با فرآورده های دیگر( و یا به 
صورت ارزشی)معادل ارزش محموله های 

وارده( از مرز خروجی دیگر است.
جمهوری اسالمی ایران به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی و قرار گرفتن در مســیر اروپا 
- آســیا ظرفیت مناســبی از نظر سوآپ 
نفتی دارد.براســاس اعالم  فرآورده های 
پورتال اطالع رســانی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ملی ایران، حجم تولید 
فرآورده های نفتی در کشورهای آسیای 
میانه به ویژه ترکمنســتان، ازبکســتان، 
قزاقســتان و عدم دســتیابی مســتقیم 
کشــورهای مذکور به آبهای بین  المللی 
خلیج فارس و نیــز بازارهای منطقه ای 
مانند ترکیه، پاکستان، و افغانستان نقش 
ایران را در ســوآپ فــرآورده های نفتی 

بسیار مؤثر و تعیین کننده کرده است.

ســخنگوی هیات رییسه مجلس شورای 
اسالمی با تشریح نشست غیرعلنی دیروز 
مجلس با حضور وزرای اطالعات، کشور، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، جانشین 
فرمانده ســپاه، فرمانده نیروی انتظامی و 
رییس سازمان صداوسیما، گفت که رفع 
فیلتر تلگرام منوط بــه تعهد مدیران آن 
شد و مقرر شد وزارت ارتباطات تعهدات 

الزام آور را برای رفع فیلتر اخذ کند.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، بهروز 
نعمتی در نشســت خبری دیروزخود در 
جمع خبرنــگاران، اظهار کــرد: مجلس 
دیروز جلسه مشورتی با مسئوالن امنیتی 
داشت که در این جلسه در خدمت وزرای 
فرمانده کل  اطالعات، کشور، جانشــین 
ســپاه، فرمانده نیروی انتظامی و رییس 
ســازمان صداوســیما بودیــم و از ابعاد 
مختلف به موضوع اغتشاشــات دو هفته 
گذشــته پرداخته شــد و نماینــدگان از 
کمیسیون های مختلف مواردی را مطرح 
کردند.وی افزود: با توجه به اینکه موضوع 

فیلترینگ به شــورای عالــی امنیت ملی 
مطرح بود، قرار شــد بــا تمهیدات الزم 
نســبت به رفع فیلتر اقدام شــود، البته 
فیلترینگ تلگرام به تعهداتی که مجموعه 
تلگرام باید بدهد، بســتگی دارد به ویژه 
اینکه یکی از ســایت های معاند اقداماتی 
انجــام داد و ابــزار اطالع رســانی آن نیز 
تلگــرام بود بنابرایــن از وزارت ارتباطات 
خواسته شد تعهدات الزام آور را برای رفع 
فیلتر تلگرام انجــام دهد و در این زمینه 
باشد.سخنگوی هیات  مذاکراتی داشــته 
رییسه مجلس با اشاره به گزارشات مطرح 
شده در جلسه دیروز، خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه پشت صحنه اعتراضات اخیر 
برخی سرویس های جاسوسی در منطقه و 
آمریــکا بودند، از زوایــای مختلف به این 
موضوع پرداخته شد و مواردی هم توسط 
نمایندگان مطرح و قرار شــد مسئولین 
این  درباره  پیگیری های جــدی  مربوطه 
موضوعات داشته باشند و گزارش تکمیلی 

را به نمایندگان ارائه کنند.

ایران ویژه   موقعیت 
 برای سواپ نفت در منطقه

تلگرام  فیلتر   رفع 
منوط به تعهد مدیران آن شد

فراموش شدن تحقق دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی
دولت الکترونیک زیرســاختی است که دستگاه ها می بایست 
خدمات خود را مطابق معماری که بوســیله ســازمان فناوری 
اطالعات طراحی شــده،ارائه کنند تا مردم ضمن اســتفاده از 
خدمات بهتر بتوانند به نوعی در اداره جامعه مشــارکت داشته 
باشــند، اما این موضوع انگار هنوز برای بسیاری از دستگاه ها 

مفهوم نشده است.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، دولــت الکترونیک به معنای 
اطالع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت 
های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت 
و شــبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های 
مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات 
رســانی بوده و مهم ترین نتیجــه آن، افزایش رضایت مردم و 
پیشگیری از بروز فســاد و افزایش میزان مشارکت شهروندان 

در اداره حکومت است.
اما ســاختار نظام اداری ایران در طول تاریخ خود به گونه ای 
اســت که خدمت رسانی مطلوب در آن جایی نداشته است. بر 
این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام 
اداری کشور، سازمان فناوری اطالعات دولت یازدهم طرح ملی 
دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا 
و اقدام های الزم برای الکترونیکی ســازی را آغاز کرد.معاون 
دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران چندی پیش 
در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و 
اطالعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت 
به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی 
شده است.»رضا باقری اصل« موضوع دولت الکترونیک را ایجاد 
تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام 
اداری ایــران بیان کرد و ادامــه داد: دولت الکترونیک در واقع 
راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که 
در اصل 44 قانون اساســی بر آن تاکید شده است.باقری اصل 
یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اســاس دو شاخص بودجه و 
نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های 
دولت و افزایش بدنه و نیروی انســانی نشان می دهد تاکنون 
برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده 

اســت.دولت یازدهم پس از اســتقرار به دنبال توسعه بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات با هدف استفاده بهینه از ظرفیت 
های این بخش بود و همه تــالش های خود را در این باره به 
خدمت گرفت.یکی از مفاهیمی که آن دولت به دنبال استقرار 
آن بود مفهوم دولت الکترونیک و ارائه خدمات مورد نیاز مردم 
به صورت الکترونیک بود که گام های مهمی هم در این زمینه 
برداشته شد تا با اســتقرار این مفهوم و پیاده سازی آن مردم 
ضمن بهره مندی از مزیت های گوناگون آن حقوق شهروندی 

شان نیز رعایت شود.
یکی از گام های برداشته شده با همت سازمان امور استخدامی 
کشور و ســازمان فناوری اطالعات ایران شناسنامه دار شدن 
خدمات دولتی اســت کــه اکنون روند احصــاء خدمات برای 
شناسنامه دار شــدن تا حد قابل قبولی روبه جلو است.با آنکه 
خدمات دولتی شناسنامه دار شده اند اما امری که تحقق دولت 
الکترونیک را با اما و اگر مواجه کرده است به گفته معاون دولت 
الکترونیک ســازمان فناوری اطالعات ایران فراموشی کار برای 
اجرای دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی و نیز فعالیت 
براساس ســلیقه و نه معماری طراحی شــده توسط سازمان 
فناوری اطالعات برای اثر بخش بودن دولت الکترونیک است.

باقری اصل در این زمینه معتقد است که مشکل این است که 
همه یادشــان رفته که باید برای دولت الکترونیک کار کنند تا 

هرچه زودتر شاهد اجرا باشیم. 
وی بابیان اینکه اکنون زیرســاخت) پلتفورم( های الزم حاضر 
است و مشــکل پلتفورمی وجود ندارد، ادامه داد:این دستگاه 
های اجرایی هســتند که باید سرویس های خود را ارائه دهند 
تا براساس مدل های معماری خاصی که سازمان فناوری ارائه 
کرده است بر روی پرتال قرار گیرد اما آنها هر کدام می خواهند 
شکل ارائه خودشان را داشته باشند و این شدنی نیست.معاون 
دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات یکی دیگر از موانع 
الکترونیکی شــدن دولت را نبود فهرســت خدمات در برخی 
نهادها و دســتگاه ها می داند که امــکان الکترونیک کردن را 
مشــکل تر می ســازد.به گفته وی، خیلی از دستگاه ها نمی 
داننــد چه خدماتی را باید دولت الکترونیک ارائه دهند و حتی 

نمی دانند مطالبه مردم چیســت و این موضوع کار را مشکل 
تر ساخته اســت.باقری اصل به مطالبه رئیس جمهوری برای 
تحقق هرچه زودتر دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت:مطالبه 
رئیس جمهوری در این رابطــه باید تبدیل به قانون و مصوبه 
شود تا همه دستگاه ها ملزم به اجرا شوند.عضو شورای فناوری 
اطالعات ادامه داد:مطالبه دولت الکترونیک یک مطالبه عمومی 
اســت و تنها الکترونیک کردن دولت نیســت بلکه بهره وری 
کــردن ارائه خدمات به مردم را هم در بر می گیرد.وی معتقد 
اســت: مردم نباید درگیر فرآیند های دولتی شــوند بلکه این 
فرآیند های دولت اســت که باید درگیر مردم شود و دولت در 

خدمت مردم باشد.
باقری اصل با تاکید براینکه بســیاری از دستگاه های اجرایی 
نمــی دانند مردم چه خدماتی را از آنها انتظار دارند و از طرفی 
هم رئیس جمهوری مطالبه می دهد که در قالب دستورالعمل 
که باید اجرایی شود اما در مراجعه سازمان فناوری برای دریافت 
خدمات و قرار دادن آن بر روی پرتال دولت الکترونیک سازمان 
ها همکاری الزم را ندارند و برخی حاضر نیستند خدمات خود 

را به هنگام شده، ارائه کنند.
وی ادامه داد:سازمان ها تالش دارند خدمات را هر زمان که می 
خواهند و به هر روشــی که صالح می دانند ارائه کنند که این 
ناشــی از درک نادرست از معماری فناوری اطالعات در کشور 
است.این درحالی است که اسحاق جهانگیری 29 فروردین ماه 
امســال و در نخستین جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات 
گفته بود: همه دستگاه های اجرایی الزم است در اجرایی شدن 
مصوبات شــورای و الکترونیکی کردن خدمان تحرکات جدی 
داشته باشــند و با فراهم شدن این زیرساخت ها، هیچ تعللی 
در انجام امور ذیربــط پذیرفتنی نخواهد بود.دولت الکترونیک 
یکی از اصلــی ترین راهکارهای جهانی بــرای افزایش رفاه و 
آسایش مردم و کاهش نابرابری های اجتماعی است اکنون که 
دولت مصمم به اجرای این امر اســت به نظر باید بدنه اجرایی 
هماهنگی بیشتری داشته باشــند تا این موضوع مهم اجرایی 
شــده و ضمن کاهش مفاســد اداری زمینه دخالت مردم در 

حکمرانی را فراهم سازد.

پیش بینی سازمان توسعه تجارت درباره قیمت خودروهای خارجی
ادامه از صفحه 1

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ســازمان توســعه 
تجــارت اظهار کرد: با توجه به مجموع شــرایط و اینکه در 
ماه های گذشــته قیمت انواع خودروی خارجی رشد قابل 
توجهی داشته اکنون پیش بینی ما این است که با باز شدن 
ســایت ثبت ســفارش و ورود خودروهای جدید، قیمت ها 
نســبت به گذشــته کاهش می یابد.علی آبادی تاکید کرد: 
تعرفــه واردات انواع خودرو حدود 15 تا 40 درصد افزایش 

داشته که این رقم کمتر از افزایشی است که در حال حاضر 
در بازار خودروهای خارجی صورت گرفته است.وی در پاسخ 
به این ســوال که اگر این گونه است آیا در جلسات تعیین 
تعرفه راهکاری برای مبارزه با گران فروشــی در این بخش 
دیده شده است؟ توضیح داد: اطالع دقیقی از جلسات هیات 
وزیران در این باره ندارم، اما به هر صورت ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت 

به کنترل اوضاع خواهند پرداخت.
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اخبار

 زلزله ۵ ریشتری تهران؛ زنگ خطری
 برای مسئوالن

*فریده اوالد قباد
بنــده به عنوان نائب رئیس مجمع نمایندگان تهران تا کنون به هیچ کدام 
یک از جلســات ستاد مدیریت بحران دعوت نشده ام البته شاید دعوتی از 
دیگر نمایندگان شــده باشــد به هر حال تهران 30 نماینده دارد. اخبار و 
تصمیمات ســتاد را از طریق رسانه ها پیگیری می کنیم، به نظر می رسد 
در این جلســات الزم است حداقل اعضای هیات رئیسه مجمع نمایندگان 
به همراه اعضای شورای شهر و همچنین اعضای کمیسیون عمران شرکت 
داشته باشند.خصوصا که نگرانی جدی از بابت وقوع زلزله در تهران وجود 
دارد. از آنجایی که پیشــگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است ما باید 
به قبل از وقوع حادثه به فکر آن باشــیم. برای مثال برای کالنشــهری که 
واقعه پالســکو را پشــت سر گذاشــت و دیدیم یک هفته طول کشید تا 
شهدای آتشنشان از زیر آوار ساختمان بیرون کشیده شوند در این شرایط 
با توجه به بافت های فرســوده ای که داریم مطمئنا در صورت وقوع زلزله 
با مشــکالت بیشتری مواجه هستیم که باید برای مرتفع کردن آن از قبل 
تدبیر کنیم.ما کشور ژاپن را می بینیم که در زمره کشورهایی است که روی 
گسل قرار دارد اما تمام ساختمان سازی ها با توجه به شرایط کشورشان و 
براســاس مقاومت در برابر زلزله می سازند در همین راستا ما نیز باید قبل 
از حادثه ساختمان سازی ها و مقاوم سازی های الزم را انجام دهیم.به نظر 
می رسد آنچه امروز بیش از هرچیز الزم داریم آموزش مردم است ما باید 
از مدارس و مقاطــع ابتدایی بحث آموزش را کلید بزنیم و آن را از طریق 
رسانه ملی در سطح گسترده انجام بدهیم تا این آموزش ها نهادینه شود. 
زلزله 5 ریشتری تهران یک مانور زلزله برای مسووالن  بود. ستاد مدیریت 
بحران امروز باید درمورد امکانات و تجهیزات خودش یک ارزیابی داشــته 
باشــد و ببیند آیا تمام امکانات تجهیز است؟ ایا اورژانس های ما آمادگی 
الزم و نیروی الزم را دارد؟  در این شرایط ستاد مدیریت بحران باید ببیند 

اگر زلزله اتفاق بیفتد چگونه می تواند با آن مقابله کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی

نقطه ابهام در روابط ایران و فرانسه

پرداختن به سیاهه جنایت های منافقین علیه ملت ایران، مثنوی هفتاد من 
است. این جنایت پیشــگان در روز های اخیر نیز بواسطه عوامل نیابتی خود 
تحت لوای یک پروژه آمریکایی، قصد بمب گذاری و کشتن مردم بیگناه ایران 
برای دامن زدن به آشــوب های ســاختگی را داشتند که هوشیاری و اقتدار 
سربازان گمنام امام زمان )عج( توطئه جنایت بار آن ها را در نطفه خفه کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمیزان،»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه اعالم 
کرده اســت که به زودی به ایران ســفر می کند.روز سه شنبه هفته گذشته 
نیز روحانی و ماکرون روســای جمهور ایران و فرانسه با یکدیگر گفت وگوی 
تلفنی کردند. پس از این تماس تلفنی اعالم شد که سفر وزیرخارجه فرانسه 
به تهران که قرار بود روز شــنبه هفته جاری برگزار شــود، لغو شده است.

همچنیــن در این گفت وگوی تلفنی، روحانی با انتقاد از اینکه یک گروهک 
تروریستی در پاریس پایگاه داشته و علیه ملت ایران فعالیت کرده و مردم را 
تحریک و ترغیب به خشونت در ایران می کند، گفت: از دولت فرانسه انتظار 
داریم تا در راســتای مبارزه با تروریسم و خشــونت به وظیفه قانونی خود 
در قبال این گروهک تروریســتی عمل کند.اشاره رئیس جمهور کشورمان، 
بــه حضور و فعالیت ســرکردگان گروهک تروریســتی منافقین در پاریس 
بود. افراد جنایتکاری که 17 هزار ایرانی بیگناه از مقامات رســمی کشــور 
تا کاســب دوره گرد و حتی کودک سه ساله را به فجیع ترین شکل ممکن 
به قتل رســانده اند.این جنایتکاران چندین سال است که در پاریس روزگار 
می گذرانند و با بودجه های اهدایی دول غربی، ضمن برگزاری میتینگ هایی، 
به توطئه چینی علیه ملت ایران مشــغول اند.پرداختن به سیاهه جنایت های 
منافقین علیه ملت ایران، مثنوی هفتاد من اســت. این جنایت پیشگان در 
روز های اخیر نیز بواسطه عوامل نیابتی خود تحت لوای یک پروژه آمریکایی، 
قصد بمب گذاری و کشتن مردم بیگناه ایران برای دامن زدن به آشوب های 
ساختگی را داشــتند که هوشیاری و اقتدار سربازان گمنام امام زمان )عج( 

توطئه جنایت بار آن ها را در نطفه خفه کرد.

قدردانی سپاه از مردم ، نیروی انتظامی، 
بسیج و سربازان گمنام امام زمان )عج(

ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در بیانیه ای با 
قدردانی از مردم، نیروی انتظامی، بسیج و سربازان 
گمنــام امام زمان )عج(، حماســه ملی ایرانیان در 
مقابله با آشوب ها را باطل السحر فتنه جدید و عامل 
از هم گسســتن زنجیره ی به هم پیوســته توطئه 
امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیســتی، آل ســعود، 
منافقین، سلطنت طلبان دانست.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، در پی شکست فتنه جدید ضدانقالب و 
دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در بیانیه ای از حماسه آفرینی مردم 
و حضور بســیج، نیروی انتظامی و وزارت اطالعات 
در این عرصــه قدردانی کرد.متن این بیانیه به این 
شرح است: حماســه آفرینی جدید مردم غیرتمند 
و آگاه و مؤمن و انقالبی ایران در کنار درخشــش 
حضور دهها هزار نیروی بســیجی فداکار داوطلب 
در صحنه آرام ســازی آشوبها و مجاهدت خالصانه 
برادران نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، زنجیر به 
هم پیوسته آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل 
سعود، منافقین و سلطنت طلبان را در هم شکست 
و باطل الســحر فتنه جدید شد.این حماسه بزرگ 
نشــان داد عظمت ملت بزرگ ایران جاودانه است 
و آرمانهــای بلندش فراتر از توان دشــمنان برای 
دســتیابی به  اهداف شیطانی است.سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی صمیمانه از ملت بــزرگ ایران و 
بسیجیان عزیز- این مالئک زمین-، عزیزان نیروی 
انتظامی و ســربازان گمنام حضرت صاحب الزمان 
)عج( برای خلق این حماســه تشکر و سپاسگزاری 
نموده و از خداوند متعال برای رهبری عظیم الشأن 
انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه 
ای )مدظله العالی( و آن ملت بزرگ ایران توفیقات 

روزافزون مسئلت می نماید.

جانشین موقت علی عبداهلل صالح 
انتخاب شد

حزب کنگــره مردمی سراســری یمن دیروز 
جانشین موقت صالح را انتخاب کرد.

بــه گزارش زمان بــه نقل ازایســنا، به نقل از 
روســیا الیوم، در پی کشته شدن علی عبداهلل 
صالح، رئیس حزب کنگره مردمی سراســری 
یمــن، کمیته سراســری این حــزب »صادق 
امین ابــو رأس«، معاون این حزب را به عنوان 
جانشین موقت صالح برگزید.پس از صالح، ابو 
رأس دومیــن رئیس حزب کنگره مردمی یمن 
است.قرار است این حزب در آینده نزدیک یک 
کنفرانس سراسری برای انتخاب رهبران جدید 
خود برگــزار کند.یک منبــع در داخل حزب 
کنگره مردمی سراســری یمــن پیش تر اعالم 
کرد که کمیته دائمی حزب به عنوان عالی ترین 
هیأت حزب امروز نشســتی را در صنعا برگزار 
کــرده و طی آن جایگزیــن علی عبداهلل صالح 
برای رهبــری این حزب را تعیین می کند.علی 
عبــداهلل صالح و عارف عوض الــزوکا، دبیرکل 
حزب کنگره مردمی سراسری یمن در جریان 

اتفاقات چهارم دسامبر کشته شدند.

نگاه روزخبر

دبیر شــورای عالی امنیت ملــی امروز با 
مشــاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان 
که به ایران سفر کرده است دیدار و درباره 
امنیتی  اقتصادی، سیاسی و  همکاری های 

دو کشور گفتگو کرد.
به گزارش زمان به نقل ازدبیرخانه شوراي 
عالي امنیت ملي، دریابان علي شمخاني در 
این دیدار با اشاره به روابط تاریخي و تمدني 
و همچنین اشــتراکات فراوان فرهنگي و 
مذهبي میان دو کشور بر اهمیت گسترش 
مناســبات و همکاري هــاي دو جانبه در 
زمینه هــاي مختلف و به ویــژه مقابله با 
تهدیدات مشــترک تاکید کرد. وي افزود: 
فعال کردن ساختارهاي همکاري دوجانبه 
و طراحي سازوکارهاي مشترک، متناسب با 
تغییر مولفه هاي تهدیدزا از جمله اقدامات 
فوري اســت که باید از سوي دستگاههاي 
ذیربط در دو کشــور مــورد اهتمام جدي 
قرار گیرد. دبیر شــوراي عالي امنیت ملي 
با انتقاد از راهبرد جدید امنیت ملي آمریکا 
که موجب افزایــش ناامني و بي ثباتي در 
جهان مي شود خاطر نشان کرد: سیاست 
مزورانه، دوگانه و اختالف افکنانه آمریکا در 
قبال کشورهاي اســالمي از جمله ایران و 

پاکستان ایجاب مي کند تا ضمن هوشیاري 
و تمهید اقدامات بازدارنده، همکاري میان 
کشورهاي اســالمي علیه آمریکا گسترش 

یابد. 
شــمخاني گفــت؛ پرداختن به مســئله 
فلســطین به عنوان اولویــت اصلي جهان 
اســالم یک ضرورت اســت و ائتالف هایي 

که با هزینه کشورهاي اسالمي ایجاد شده 
باید معطوف به تحقق آرمان آزادي قدس 
شریف باشــد. وي بر ضرورت به کارگیري 
فرصت هاي متعدد همکاري میان دو کشور 
به ویژه در مســیر حل موضوعات مرتبط با 
جهان اســالم از جمله رفع محاصره مردم 
یمــن تاکیــد کــرد و افــزود: حمایت از 

گفتگوهاي سیاسي میان یمني ها و پایان 
بمباران و محاصره این کشور و امدادرساني 
فوري به مردم خواست کشورهاي اسالمي 
و جامعه جهاني اســت. شمخاني با تاکید 
برلزوم حفــظ و صیانت از امنیت پایدار در 
مرزها و اقدامات مشــترک در موضوعاتي 
مانند مبارزه با ترانزیت مواد مخدر، قاچاق 
انسان و سالح و مبارزه با اشرار خاطر نشان 
کرد؛ اجازه نخواهیم داد برخي کشــورها با 
ارسال سالح و اجاره تروریست براي ایجاد 
ناامني در مرزها ، روابط میان دو کشــور را 
تحت تاثیر قــرار دهند. وي افزود: هیچگاه 
میان پاکستان و ایران تهدید متقابلي وجود 
نداشــته و روابط دو کشور صرفا بر اساس 
فعال سازي فرصتهاي مشترک براي تامین 
منافع دو ملت دنبال شــده است.شمخاني 
گفت: بنــادر ایران و پاکســتان در خلیج 
فارس و دریاي عمان، مکمل یکدیگر بوده 
و موجب هم افزایي ظرفیت هاي بي شمار 
اقتصادي براي دو کشــور است.وي تاکید 
کرد: اجازه نخواهیم داد برخي کشــورها با 
ارسال سالح و اجاره تروریست براي ایجاد 
ناامنــي در مرزهــا ، روابط میــان ایران و 

پاکستان را تحت تاثیر قرار دهند.

شمخانی تاکید کرد:

گسترش همکاری میان کشور های اسالمی علیه آمریکا

دشمن نمی تواند در بین نیروهای 
مسلح شکاف ایجاد کند

به این سادگی ها به انقالب اسالمی 
آسیبی نمی رسد

فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراســم 
اســتقبال از ناوگروه چهل و نهم با اشاره 
بــه جنگ نــرم و تالش دشــمن برای 
شــکل گیری عملیات روانــی در داخل 
کشــور، گفت: دشمن درصدد است تا با 
نفوذ در بین مردم، شــکاف و دودستگی 

ایجاد کند.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، امیر 
دریــادار حســین خانــزادی در آیین 
اســتقبال از ناوگروه چهل و نهم نیروی 
دریایی در منطقه یکــم امامت، عنوان 
کرد: امروز نیروی دریایی به شناورهای 
بزرگ کــه توانایی حضــور در آب های 
آزاد دور دســت را دارند و زیردریایی ها 
و تجهیــزات خود نمی بالــد، بلکه آنچه 
باعث افتخار ماست، سرمایه های انسانی 
مومن، متخصص، متعهد و جان برکفی 
است که اقتدار ما را رقم می زند.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش در بخشی دیگری 
از ســخنان خود با اشاره به جنگ نرم و 
تالش دشمن برای شکل گیری عملیات 
روانی در داخل کشــور، گفت: دشــمن 
درصدد اســت تا با نفوذ در بین مردم، 
شــکاف و دودســتگی ایجاد کند.وی با 

یادآوری اینکه کشور و ملت ایران هنوز 
زخم های دوران دفــاع مقدس را بر تن 
دارد و آن را فرامــوش نکرده و نخواهد 
کــرد، اذعان کرد: امکان ندارد که حمله 
اســتکبار جهانی به ناوشکن های سهند، 
سبالن و جوشن و همچنین هواپیمای 
مســافربری ایربــاس را فراموش کنیم.

خانزادی با بیان اینکه دشمن می خواهد 
با لبخند و بــا القای اینکه در کنار ملت 
اســت بین ما شکاف ایجاد کند، تصریح 
کرد: دشمن نمی تواند در بین نیروهای 
مسلح شکاف ایجاد کند اما باید مراقب 
خانواده هــا و فرزندانمــان باشــیم تــا 

خدای ناکرده آن ها را فریب ندهد.

 رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگرچه حوادث اخیر 
بر وجهه کشــور در عرصه بین المللی تاثیر 
منفی داشــت اما دل ما قرص اســت و به 
انقالب اســالمی به این سادگی ها آسیبی 

نمی رسد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عزیز اکبریان 
گفت: اگر اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا 
می شد بسیاری از مشــکالت ما حل شده 
بود. ســرعت و ابتکار در اقتصاد مقاومتی 
مهم است، اینکه تصمیمی بعد از سه سال 
اجرا شــود به کشور ضرر می زند.اکبریان با 
تاکید بر نقش فرمانداران در موضوع اقتصاد 
مقاومتی افــزود: فرمانداران نماینده دولت 

در شهرستان ها هســتند و باید مشکالت 
را حل کنند.نماینده مردم کرج در مجلس 
در خصوص عملکرد ســازمان بازرسی نیز 
خاطرنشــان کرد: بازرســی نباید آخرین 
تیر خود را اول بزند، بازرســان اگر تخلفی 
دیدنــد ابتدا به اســتانداری گزارش دهند 
نه به دادگاه، ایــن کار جرات را از مدیران 
می گیرد.رییس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس افــزود: تمام نگرانی ما در خصوص 
حــوادث اخیر متوجه ســرمایه گذاری ها و 
اشتغال است، این حوادث بر این دو موضوع 
تاثیر منفی خواهد داشت.وی یکی از عوامل 
در بروز حوادث اخیر را منفی نشــان دادن 
عملکــرد دولت و مجلس عنــوان و اعالم 
کرد: مثال 30 نفر نبودند که حقوق نجومی 
گرفتند ولی برخــی کاری کردند که همه 
مدیران زیر سوال رفتند.اکبریان ادامه داد: 
اصال چیزی به نام افزایش حقوق نمایندگان 
در مجلس مطرح نشــده اما مردم را بدبین 
کرده اند. نظام را تیره و تار نشــان داده اند و 
اینها باعث شــده مردم به همه شبهه پیدا 
کنند، عملکردها هم آن گونه که باید نبوده 
و این باعث شــده بــا کوچک ترین حرکت 

چنین اتفاقاتی رخ دهد.

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز پژو 405 مدل 84 با شماره پالک851ص63ایران 82 شماره 
شاسی14278784 و شماره موتور12484215823 به نام خدیجه مال آقایی کالئی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

برگ اجراییه
 مشخصات محکوم له محمد امین خانلرنیا فرزند داود با وکالت بهرام پور و کاظم علی 

زاده به نشانی بابل کمربندی غربی بهاران 4 ساختمان افالک 
مشخصات محکوم علیه 

سید محسن هادیان فرزند حسن مجهول المکان و حسینعلی صفاییان به نشانی بابل بعد 
از میدان دوم حمزه کال جنب پمپ بنزین امالک هستی 

بموجب رای شماره 403 تاریخ 96/5/17 شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز 
مبلغ 2/580/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  تا زمان اجرای حکم به استناد ماده 19 آیین نامه 
اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف 
است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا داگستری محل تحویل خواهد شد
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی960355
 در خصوص دعوای خانم کتایون بخش عرب به وکالت از خانم ها و آقایان مینا شهریور 
نژاد به طرفیت آقایان و خانمها  و علی و مهتاب و ستاره و ضیاءاهلل همگی کرمانی 
منوچهر مشهدی جعفر فاطمه فرهادی رامین مشهدی جعفر رویا مشهدی جعفر بانک 
اقتصاد نوین حسن احمدی مهین بانوسیف  زاده پزشکان مهدی فرهومند به خواسته 
ابطال سند رهنی 104561مورخه  وابطال سند قطعی 104560و  بیع  و عقد  اثبات 
85/4/16دفترخانه 33 تهران با احتساب کلیه خسارت دادرسی نظر به اینکه خواندگان 
به اسامی حسن احمدی و مهین بانو سیف زاده پزشکان و مهدی فرهو مند  مجهول 
المکان می باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت شوند 
مقتضی است دستور فرمایید تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و چنانچه اعتراض 
دارند ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند و نسخه از آگهی 
منتشره جهت ثبت در سابقه به این شعبه ارسال گردد در ضمن هزینه نشر آگهی متن 

پیوسته از حامل نامه دریافت شودم. الف 96/722
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

 آگهی اخطار اجراییه
 پرونده کالسه 4/182/93محکوم له بانک مهر اقتصاد با مدیریت رضا عسگری وکالت 
سودابه رضی محکوم علیه  مهدی عالمه فرزند علی اصغر و علی اصغر کبیری فرزند علی 
اکبر محکوم به پرداخت تضامنی به مبلغ 20 میلیون ریال به موجب درخواست اجرای 
حکم شماره دادنامه 4/287/95موضوع پرونده کالسه 4/182/93صادره از شعبه 4 حل 
اختالف دادگستری جویبار و دادگاه تجدید نظر جویبار قطعیت یافته و محکوم  علیه 
محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ 20 بابت اصل خواسته و مبلغ 415000ریال بابت 

هزینه  میلیون  ریال 
دادرسی همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم در حق محکوم علیه و همچنین به پرداخت مبلغ یک میلیون 

ریال بابت نیم عشر دولتی 
به استناد ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدیعی 
در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا داگستری محل 

مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جویبارتحویل خواهد شد

 ابالغ وقت
کالری  جمشید  وکالت  با  رستمی  حسین  آقای  خواهان  اینکه  به  نظر   دادرسی   
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت علیرضا قنبری فرزند عباسعلی در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس های 2/791/96ثبت و برای 

مورخه96/11/29 ساعت9:30 صبح تعیین وقت گردیده است
لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار در و به خوانده ابالغ 
می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم  حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به داخل شعبه دوم  مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و زمان ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای حسین رستمی با وکالت جمشید کالری فرزند 
محمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حمید پروین فرزند محمدعلی در 
این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس 2/792/96 ثبت و برای 

مورخه 96/11/29ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است
لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار در و به خوانده ابالغ 
می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم  حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم آن به داخل شعبه دوم  مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و زمان ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 ابالغ وقت 
دادرسی  نظر به اینکه خواهان آقای نیما محسنی لنگوری با وکالت آقای جمشید کالری 
فرزند مسلم دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت احمد کوثری در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 11/621/96ثبت و برای مورخه 
ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار در و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 
یازدهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به داخل 
شعبه یازدهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و زمان ابالغ شده محسوب 

و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
 شماره پرونده 96/415 ش ح 1شماره دادنامه 96/9/22/819خواهان حسین مسلمی 
نادعلی سلحشور فریدونکنارخ  شهدا ساختمان پزشکان خوانده سید ضیاء محمدی 
مجهوالمکان و علی فرزانه فریدونکنار جنب پول میالد و چمران 40 پالک 121 منزل 
شخصی خواسته مطالبه وجه رای شورا در خصوص دعوی خواهان حسین مسلمی به 
وکالت نادعلی سلحشور به طرفیت خوانده سید ضیاء محمدی و علی فرزانه به خواسته 
مطالبه وجه مبلغ 20 میلیون ریال نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان یک فقره چک به 
شماره 929970-94/2/60 بانک مسکن می باشد و مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری 
و بقای اصول سند درید  خواهان دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده خوانده ردیف 
اول و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس دارد و خوانده دعوی نیز در مقابل مستند 
ابرازی خواهان ایراد  و دفاع موثری به عمل نیاورده اند و بدین جهت شورا ضمن پذیرش 
ادعای خواهان مستند به ماده 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان تضامنا را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 615000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و مبلغ 
800,000 ریال و محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی در ظرف 20 روز قابل واخواهی  در شورای و 

ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی فریدونکنار می باشد
 قاضی شورای حل اختالف واحد یک شهرستان فریدونکنار علیرضا برخور

 رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای عبدالمجید ذبیح الهی دارای شناسنامه شماره 2838 به شرح دادخواست به کالسه 
1/1013/96از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه صغری بخش قلی  به شناسنامه 862 در تاریخ 96/8/25اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و رثه  حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
1- عبدالمجید ذبیح الهی فرزند محمدگدا  و فاطمه صغری  به شماره شناسنامه 2838 

صادره از بابل متولد 1358 پسر  متوفی
2- محمد گدا ذبیح الهی  فرزند مشهدی علیجان و گلتاج خانم به شماره شناسنامه 594 

صادره از بابل متولد 1312 همسر متوفی
3-  وحید ذبیح الهی فرزند محمدگدا و فاطمه صغری  را به شماره شناسنامه 433 صادره 

از بابل متولد 1342 پسر متوفی 
4- حمید ذبیح الهی فرزند محمدگدا و فاطمه صغری را به شماره شناسنامه 157 صادره 

از بابل متولد 1339 پسر متوفی 
5- خدیجه ذبیح الهی فرزند محمدگدا و فاطمه صغری به شماره شناسنامه 997 صادره 

از بابل متولد 1344 دخترمتوفی
6-  فاطمه ذبیح الهی فرزند محمدگدا و فاطمه صغری به شماره شناسنامه 521 صادره 

از بابل متولد 1346 دختر 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 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اخطاریه ماده 18 آیین نامه اجرا
 بدین وسیله به آقای قنبرعلی ساعی فر فرزند شعبان شناسنامه شماره 670 صادره از بابل 
ساکن بابل جاده قائمشهر کتی غربی سه راه فالح کوچه نیازآذری منزل شخصی ابالغ می شود 
که بانک پاسارگاد شعبه بابل به استناد قرارداد بانکی شماره2-359360-400-1703 جهت 
وصول مبلغ 503/571/112ریال به انضمام خسارت تاخیر متعلقه از تاریخ 87/7/16تا روز 
تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرایی صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9601018 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح 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 ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

نماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل محمود رضا علی اکبری 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي مهدی محرم پور داراي شناسنامه شماره 19913 به شرح دادخواست به کالسه 
961458/7/96 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محرم محرم پور بشناسنامه شماره 1143در تاریخ 1395/12/30 اقامتگاه 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-داود محرم پور فرزند محرم ش ش 13000 متولد 1354/6/18، پسر متوفی
2-مهدی محرم پور فرزند محرم ش ش 19913 متولد 1359/9/5، پسر متوفی
3-فاطمه محرم پور فرزند محرم ش ش 1648 متولد 1357/3/7، دختر متوفی

4-شفیقه حسنی فرزند محمود ش ش 709 متولد 1338/7/4، زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 96/10520/ف  م/الف
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی سواری لیفان AT-820 مدل 95 به رنگ سفید به شماره 
پالک 899م29 ایران 72 به شماره موتور LF489A150800231 و شماره شاسی 

NAKNH4627GB102863 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

آگهی اعالن افراز
با عنایت به تصمیم ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود به شماره 3709 مورخ 
96/10/11 و صورت جلسه افرازی به شماره وارده 3686 مورخ 96/10/10 و نقشه 
افرازی و موافقت شهرداری شهرستان جوانرود به شماره 18/9190 مورخ 96/9/12 
مبنی بر موافقت با افراز پالک 106 فرعی از یک اصلی به مساحت 30000 هزار متر 
مربع به نام شرکت تعاونی مسکن بسیجیان شهرستان جوانرود پالک 106 فرعی از 
یک اصلی واقع در بخش 13 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 7 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین مشاعی پالک 106 فرعی از یک اصلی بخش 13 کرمانشاه 
ابالغ، چنانچه نسبت به انجام افراز اعتراض دارند ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار 
این آگهی مرتب اعتراض خود را به دادگاه محل وقوع ملک اعالم نمایند در غیر 
اینصورت پس از تقاضای مدت مذکور سند ملک مورد تقاضا طبق مقررات صادر و 

تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:96/10/18
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود-نعمت عزیزی

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

نام عمر حسن زاده  در پرونده کالسه 960998842650062 این شعبه متهم به 
علی آبادی فرزند رسول متهم است به کالهبرداری اینترنتی به مبلغ یک میلیون و 
پانصد ریال حسب شکایت عبدالصاحب شبیبی به با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد و قانونا نیز می توانند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند 
بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی ایالم- روشنی
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اجرای مرحله اول طرح زون بندي 
شبكه آب شرب فرمهین

امور آب و فاضالب شهر  مدیر  داودی- اراک: 
فرمهین از اجرای بخشی از عملیات زون بندی 
و مدیریت فشار شبکه آب این شهر به منظور 
بهبود وضعیت توزیع آب در این شهرخبر داد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی رحیم کریمی مهر آبادی مدیر امور آب 
و فاضالب فرمهین عنوان کرد: برای انجام طرح 
زونبندی شبکه آب فرمهین تا کنون 1585 متر 
اتیلن به قطر 315  لوله پلی  با  شبکه آبرسانی 
میلیمتر با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال اجرا 
با اجرای  ادامه تصریح کرد:  شده است. وی در 
طرح زون بندی شبکه آب فرمهین در صورت بروز 
مشکل در تأمین آب در بخشی از شهر ، شهروندان 
کل شهر با قطع و یا کم بود آب مواجه نخواهند 
شد. کریمی مهر آبادی مدیریت فشار شبکه، بهبود 
کیفیت آب و جلوگیري از قطعي آب شهروندان 
را مهم ترین دستاورد زون بندي شبکه آبرسانی 
دانست. گفتنی است طرح زون بندي شبکه آب 
شرب شهر فرمهین یکي از اقدامات موثر در مقابله 

با بحران آب مي باشد. 

مسكن مددجویان کمیته امداد 
بوشهر زیرپوشش بیمه قرار گرفت 

احمدی- بوشهر: مدیرکل کمیته امداد استان 
بوشهر گفت: با انعقاد قراردادی 28 هزار مسکن 
مددجویان کمیته امداد استان بوشهر زیرپوشش 

بیمه حوادث قرار گرفتند. 
احمد لطفی در نشست بررسی وضعیت مسکن 
بر  تاکید  با  نهاد  این  مددجویان  معیشتی  و 
توانمند سازی مهارتی و حرفه ای مددجویان برای 
این  در  داشت:  اظهار  اقتصادی  استقالل  ایجاد 
راستا برای توانمند سازی مددجویان کمیته امداد 
ضمن شناسایی ظرفیت های اقتصادی و حرفه ای 
آنان زمینه حضور مددجویان در کارگاه های فنی 
و حرفه ای فراهم شده است. وی از بیمه شدن 
بوشهر  استان  امداد  کمیته  مددجویان  مسکن 
خبرداد و افزود: قرار داد بیمه حوادث منزل 28 
هزار مددجوی کمیته امداد استان بوشهر با شرکت 
بیمه گذار منعقد شده که در صورت بروز حوادث 
اقدام شود. مدیرکل  نسبت به جبران خسارات 
کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به پرداخت 
غرامت به حادثه دیدگان در صورت بروز حوادث 
در صورت  مددجویان  خانواده  گفت: سرپرست 
فوت و یا مصدومیت خانواده آنان تا سقف 15 

میلیون تومان از بیمه دریافت می کنند.

خبر

خصوصی سازی،دستور کار شهرداری باقرشهر

در  باقرشهر  شهری  مدیریت  مجموعه  ری:  زمان- شهرستان 
راستای افزایش بهره وری و جلوگیری از تحمیل هزینه های غیر 
ضروری، خصوصی سازی اماکن شهرداری را در دستور کار خود 
دارد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر، 
با  شهرداری،  مدیران  ماهیانه  نشست  اولین  در  باقرشهر  شهردار 
تاکید بر بهره وری و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی، اظهار 
داشت: خصوصی سازی اماکن شهرداری باید در دستور کار قرار 
گیرد تا ضمن حذف بارمالی هزینه های اضافی از دوش مدیریت 
شهری، عالوه بر درآمد زایی، کیفیت خدمات این اماکن نیز ارتقا 
یابد. ناصری پور با اشاره به همراهی و تاکید شورای شهر براین 
مهم، نسبت به اجرای این طرح و نتایج مطلوب آن ابراز امیدواری 

کرد.

تعویض کنتورهای فرسوده آب درمالرد

شهرستان  آبفای  امور  مدیر  زمان:  امیررضاصادقی-خبرنگار 
مالرد گفت: از ابتدای سال 96 بیش از 1700 دستگاه کنتور آب 

فرسوده با ظرفیت های مختلف در این شهر تعویض شده است.
خیرا... کریمی با یادآوری این نکته که کنتورهای فرسوده به دلیل 
عدم امکان محاسبه صحیح آب بهای مشترکان، موجب اختالل در 
مدیریت مصرف آب می شوند،اظهارداشت: واقعیت بروز خشکسالی 
و عدم دسترسی به منابع آبی کافی و دائمی، انکارناپذیر است لذا 
مردم عزیز بایستی با علم به این واقعیت و سعی در تغییر الگوهای 
مصرف، نهایت همراهی و همکاری را در مدیریت منابع این مایع 

حیات داشته باشند.
وی ضمن تاکید بر اینکه  تعویض کنتور،رایگان بوده و مشترکان 
هیچ هزینه ای نباید بپردازند، افزود: با توجه به اینکه کنتورهای 
فرسوده از جمله عوامل مهم موثردر هدر رفت منابع آبی هستند 
امور مشترکان مالرد بازدید و بازسازی دوره ای کنتورها را همواره 

در دستور کار خود دارد.

آغاز نصب انشعاب های فاضالب در شهرقدس  

مدیر دفتر فنی امور آبفای شهرستان قدس ازآغاز عملیات نصب 
انشعاب های فاضالب در این شهرستان خبر داد.

به گفته حسن حاج حیدری، بر همین اساس، نصب انشعاب های 
فاضالب خیابان های دستغیب و کاشانی شهر قدس وارد فاز اجرایی 
شده است.وی اظهارداشت: همراه با آغاز این طرح در خیابان های 
مذکور،اجرای شبکه جمع آوری ونصب انشعابات فاضالب مناطق 

دارای شرایط خاص سنگی در اولویت قرار دارد.
مدیر دفتر فنی امور آبفای شهرستان قدس افزود: پس از اجرای 
شبکه اصلی بطول  1000 متر، حدود 200 رشته  انشعاب فاضالب 
نصب خواهد شد.حاج حیدری با خاطرنشان ساختن این نکته که 
محدوده های اولویت دار به دلیل رهاسازی فاضالب های مسکونی 
با مشکل زیست محیطی روبرو هستند، اجرای  به معابر عمومی 

سریع طرح را در راستای بهبود وضعیت موجود، ضروری دانست.

خبر

جلسه  هشتمین  رشت:  منکویی- 
سهامی  شرکت  مدیریت  توسعه  کمیسیون 
آسیب  درخصوص  گیالن  ای  منطقه  برق 
عملکرد  ارزیابي  عمومي  محورهاي  شناسي 
آبادی  بلبل  مهندس  با حضور  سال 1395 
ای  برق منطقه  عامل شرکت سهامی  مدیر 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  ارزیابان  گیالن، 
در  مدیران  و  معاونین  گیالن،  استان  ریزي 

سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
در این جلسه مهندس بلبل آبادی با اشاره 
به اینکه ارزیابی فرصتی است برای شرکت 
بیان  امور،  بهینه  انجام  و  تعالی  راستای  در 
مختلف  های  ارزیابی  در  اینکه  داشت:برای 
کارآمدی  و  سرآمدی  بهبود،  مسیر  بتوانیم 

شرکت را بهبود ببخشیم بایدتعامل بیشتری با 
دستگاه های ذیربط داشته باشیم و دیدگاهها 

و پیشنهادات ارزیابان را مد نظر قرار دهیم. 
در دو سال اخیر شرکت توانست در چندین 

ارزیابی، رتبه های برتر را کسب کند که این 
موضوع بیانگر این است که شرکت سهامی 
برق منطقه ای گیالن، شرکتی برنامه محور و 

سیستماتیک است.
آقای عسگرپور رئیس گروه نوسازی اداری و 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  عملکرد  مدیریت 
ارزیابی  خصوص  در  گیالن  استان  ریزي 
ارزیابی، سنجش واقعیت ها  از  گفت: هدف 
است. اینکه چقدر یک سازمان در رسیدن به 
اهداف خود موفق بوده است و اگر در رسیدن 
به اهداف خود دچار مشکالت و محدودیت 
در  سازمان  به  بتوانیم  است،  بوده  هایی 
کمک  راهکار  ارائه  با  اهدافش  به  رسیدن 

کنیم.

شرکت برق منطقه ای گیالن، شرکتی برنامه محور و سیستماتیک است

موفقیت شرکت گاز اصفهان در اخذ گواهینامه ایزو 9001
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان خبر داد:

آموزش بیش از 2 میلیون نفرساعت

عمومی  روابط  رئیس  اصفهان:  بهادری- 
این  موفقیت  از  اصفهان  استان  گاز  شرکت 
بین  استاندارد  گواهینامه  اخذ  در  شرکت 
المللی ایزو2015: 9001 و تمدید گواهی نامه 
های ایزو 10002،10004و10015 از شرکت 

توف نورد)Tuv – Nord( خبر داد.
سید حسن موسوی، بابیان اینکه استاندارد 
اساس  بر   9001  :2015 ایزو  المللی  بین 
اصول مدیریت کیفیت تدوین گردیده و در 
حال حاضر آخرین ویرایش الزامات سیستم 
این  باشد گفت:  های مدیریت کیفیت می 
استاندارد بر روی اصولی همچون تمرکز بر 
مشتری، رهبری، مشارکت کارکنان، رویکرد 
بر  مبتنی  گیری  تصمیم  بهبود،  فرآیندی، 
شواهد و مدیریت ارتباطات تاکید دارد . وی، با 
اشاره به استقرار استاندارد ایزو 9001:2008 
در این شرکتطی سال های گذشته، تصریح 
اعتقاد  با  اصفهان  استان  گاز  شرکت  کرد: 
به ارتقای سطح کیفی فعالیت ها، حفظ و 
صیانت از محیط زیست و سرمایه های انسانی 
تمامی  حقوق  رعایت  به  تعهد  همچنین  و 
ذی نفعان می کوشد تا با ایجاد یک سازمان 
متعالی و یادگیرنده با تالش تمامی کارکنان 
خود در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک 

شرکت ملی گاز ایران حرکت نماید.
موسوی گفت: یکی از عناصرکلیدی موفقیت 
سازمانی رضایت مشتری از نحوه ارائه خدمات 
و محصوالت آن دانست و افزود: اندازه گیری 

و پایش رضایت مشتری اجتناب ناپذیر است 
چرا که نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند 
به شناسایی فرصت های بهبود در راهبردها، 

محصوالت و فرآیندهای سازمان منجر شود.
استان  گاز  شرکت  اینکه  اعالم  با  وی، 
گواهینامه  کسب  به  موفق  اصفهان 
)سیستم   ISO9001:2015 استاندارد 
استانداردهای و  شد  کیفیت(  مدیریت 

رسیدگی  )مدیریت   10002:2014  ISO
 :10015  ISO  1999 شکایات(،  به 
 ISOسیستم مدیریت آموزش کارکنان( و(
رضایت  سنجش  )مدیریت   10004:2012
مشتریان( پس از انجام ممیزی در بخش های؛ 
خدمات فنی و مهندسی، برنامه ریزی، اندازه 
گیری و توزیع، بازرسی فنی، روابط عمومی، 
خدمات فنی و فروش عمده، آموزش،امور کاال، 
دبیرخانه  قراردادها،  امور  اطالعات،  فناوری 
تعالی،پژوهش، اداره گاز منطقه 5، ادارات گاز 
نجف آباد، فالورجان، شاهین شهر ، خمینی 
داشت:  بیان  شد  تمدید  آباد  دولت  و  شهر 
بهبود ویژگی هایی که از نظر یک مشتری 
اعتماد  تواند  می  شود  می  محسوب  ارزش 
فواید  باعث  و  را مستحکم ساخته  مشتری 
تجاری و اقتصادی گردد. سخنگوی شرکت 
گاز استان اصفهان گفت: اخذ این استاندارد 
ها را مرهون تالش های بی شائبه و خالصانه 
تمامی همکاران در بخش های مختلف این 

شرکت است.

سلیمانی- گلستان: مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان گلستان با اعالم این خبر گفت: 
عملکرد آموزش در بخش دولتی در 9 ماهه سال 
جاری به 2 میلیون و 864 هزار نفرساعت رسیده 
است و این عملکرد در اجرای دوره های آموزشی 
در 19 مرکز و 118 کارگاه حوزه ثابت و استفاده 
از امکانات آموزشی سیار برای پوشش 22هزار 
پورتال  در  آموزشی،  متقاضیان  از  نفر  و 483 

سازمان مرکز به ثبت رسیده است. 
طلب  حسینی  سیدعلیرضا  گزارش،  بنابراین 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 
بیان کرد: اجرای تعهدات آموزشی سازمانی بر 
مبنای سیاستهای تکلیف شده از ناحیه سازمان و 
شورای اشتغال استان، مهمترین برنامه و رویکرد 
این اداره کل بوده است، بویژه آنکه با اهمیت باالی 
ایجاد بسترهای الزم اشتغال جوانان، طرح های 
بنیادین "کارورزی مهارت آموختگان دانشگاهی" 
و "مهارت آموزی در محیط کار واقعی" و "توسعه 
مهارت های فنی و حرفه ای نیروهای وظیفه 
یگانهای نظامی و انتظامی" در اولویت برنامه های 
این اداره کل بوده است.حسینی طلب گفت: در 
ابتدای سال مطابق سند مبادله شده فی مابین 
این اداره کل و ستاد سازمان با تعهد آموزشی 3 
میلیون و 670 هزار و246نفرساعتی برنامه های 
آموزشی خود را آغاز کرده و با عملکرد 2 میلیون 
و 864 هزار و 265نفرساعتی در 9 ماهه سال 
جاری، 78 درصد از تعهد سال و 104 تعهد 9 

ماهه خود را به انجام رسانده است.
وی اظهار داشت: در 9 ماهه سال جاری تعداد 
حرفه  از 500  بیش  در  آموزشی  دوره   1898

مجزا در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تیم 
های سیار برگزار گردیده و از مجموع 22هزار 
و438 نفر آموزش دیده مهارتی، تعداد 7273 
نفر زن بوده اند که نشان از سهم 32,3 درصدی 
آموزش بانوان است و همچنین این اداره کل 
حوزه  در  نفرساعت   31935 حجم  ارائه  با 
سکونتگاههای غیر رسمی، 68443 نفرساعت 
در حوزه پادگان، 1654174 نفرساعت در حوزه 
حوزه  در  نفرساعت   492431 شهری،  ثابت 
سیار  حوزه  در  نفرساعت   70648 روستایی، 
شهری، 152135 نفرساعت در حوزه اصناف، 
مهارت آموزی و کارورزی، 109025 نفرساعت 
در حوزه دانشجویان، 14927 نفرساعت در حوزه 
عشایری، 93463 نفرساعت در حوزه صنایع و 
شهرکهای صنعتی، 27903 نفرساعت در حوزه 
مهارت آموزی به معتادین بهبودیافته، توانسته 
اموزشهای  در حوزه  را  اجتماعی  عدالت  است 

مهارتی به واقعیت تبدیل نماید.
حسینی طلب بیان داشت: در بررسی مقایسه 
ای عملکرد 9 ماهه آموزش حوزه دولتی سالهای 
1396 و 1395 نیز، با توجه به آمار ثبت شده 
در پورتال سازمان، نشان می دهد که مجموع 
عملکرد 9 ماهه سال جاری با حدود 2 میلیون 
865 هزار نفرساعت 18 درصد معادل 436 هزار 
نفرساعت بیشتر از سال گذشته بوده است و 
این نسبت در حوزه های مرکز ثابت حدود 11 
درصد، در حوزه سیار شهری 59 درصد، در حوزه 
جوار دانشگاهی 46 درصد و در حوزه صنایع و 
صنوف حدود 58 درصد بیشتر از سال گذشته 

بوده است.

تجدید آگهی مزایده 
شهرداری صفادشت در نظر 
شورای   84 جلسه   1 بند  باستناد  دارد 
فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
اقدام  مزایده  طریق  از  پذیرایی  تاالر 

نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد امالک 

مراجعه نمایند. /پ
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مزایده 
شهرداری صفادشت در نظر 
شورای   14 جلسه   7 بند  باستناد  دارد 
جذب  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
عمومی  مزایده  طریق  از  گذار  سرمایه 
مسکن  تجاری  واحدهای  احداث  جهت 

مهر اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران 

مراجعه نمایند. /پ
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مزایده 
شهرداری صفادشت در نظر 
شورای   14 جلسه   8 بند  باستناد  دارد 
فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
طریق  از  مهر  مسکن  تجاری  واحدهای 

مزایده عمومی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران 

مراجعه نمایند. /پ
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مزایده 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
شورای   13 جلسه   5 بند  باستناد  دارد 
خرید  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
پذیرایی  تجهیزات  و  آشپزخانه  وسایل 
تاالر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران 

مراجعه نمایند. /پ
مبلغ اعتبار  30/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1396/11/9

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مفقودی
و  11-444و87  شهربانی  شماره  و   1396 مدل  سمند  سواری  ماشین  سبز  برگ 
 NAACJ1JE7HF234681 و شماره شاسی  147H0339825 موتور شماره 

به نام سهیل فاطری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز کامیونت ون سیستم نیسان تیپ 2400، به رنگ آبی  روغنی،نوع سوخت 
شماره  موتور280478و  11038524،شماره  پالک  1384،شماره  بنزینی،مدل 
شاسی D75720به نام عبدالرضا الناصری،فرزند صالح ،متولد 1348/3/2،بشناسنامه 
ازدرجه  و  گردیده  1899418261مفقود  ملی  شماره  وبه  شادگان  از  119،صادره 

اعتبارساقط می باشد.
 شهرستان شادگان

اگهی ابالغ
در خصوص پرونده کالسه 960809 شعبه پنجم حقوقی بهشهر موضوع دعوی خواهان/

شاکی: ریحانه گیلک قره تپه خوانده/متهم: معصومه پارسی - یونس دشتی- علیرضا 
گیلک قره تپه - توران گیلک قره تپه - مهران پارسی - پرویز گیلک قره تپه - مهرداد 
پارسی - غفور دشتی-محمدرضا قره تپه - معصومه پارسی- انسیه عرب نوذری- فاطمه 
گیلک - عبدالمجید گیلک قره تپه - جهان گیلک خواسته/اتهام: جلب ثالث )مالی 
منقول و غیرمنقول( با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان در پرونده فوق به نامهای 
توران گیلک قره تپه- محمد رضا گیلک قره تپه- عبدالمجید گیلک قره تپه - پرویز 
گیلک قره تپه - معصومه گیلک قره تپه همگی فرزندان عباسقلی مجهول المکان می 
باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب در یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و آگهی می شود که خوانده در مورخه 
1396/11/19 ساعت 8/5 صبح در شعبه پنجم حقوقی بهشهر جهت رسیدگی حضور 
بهم رسانید واال دادگاه اقدام قانونی معمول خواهد داشت. ضمنا پرونده های کالسه 

950324و960211و960410 لف همدیگر می باشند.
حسن تصادفی مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی بهشهر

آگهی مفقودی
جواز حمل سالح شکاری به شماره سالح 2244597 ساچمه زنی دولول ساخت 
اینجانب محمد جواد شعبانی لمراسکی مفقود و فاقد  به  ترکیه کالیبر 12 متعلق 

بهشهراعتبار می باشد.

آگهی حصروراثت
باقربشناسنامه309صادره  پدرعلی  نام  چغاسبزی  شهربانوقیصری  خانم 
ازشوشتردرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرش 
مرحوم ابراهیم امیدی رادبشناسنامه1999 صادره شوشتردرتاریخ1394/8/14دردزفول 
الذکر)همسرمتوفی(2- فوق  بامشخصات  عبارتنداز:1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 

ازشوشتر)پسرمتوفی(3-زهرا  بشناسنامه1882051238صادره  اسماعیل 
بشناسنامه1880945495صادره  ازشوشتر4-مریم  بشناسنامه1882016653صادره 
ازشوشتر6-زینب  بشناسنامه1881011267صادره  ازشوشتر5-فاطمه 
امیدی  همگی  متوفی(شهرت  شوشتر)دختران  از  بشناسنامه1882429540صادره 
رادوالغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه 
آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداو باشدازتاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.  شماره م.الف)16/172(
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی حصروراثت
بشناسنامه7140صادره  پدرمحمدحسین  نام  درویشی  عبدالرحیم  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی 
باغملک  بشناسنامه193صادره  درویشی  محمدحسین  مرحوم  شادروان  که 
درتاریخ96/4/26دررامهرمزاقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی1-

بشناسنامه7140وکدملی1911799967  فرزندمحمدحسین  درویشی  عبدالرحیم 
رادفرزندمحمدحسین  رحمانی  ازرامهرمز2-کرامت  متولد1367/8/28صادره 
ازباغملک3- 4810182495متولد1373/6/1صادره  بشناسنامه0وکدملی 
کدملی1900424746متولد22/ و  بشناسنامه  فرزندمحمدحسین  حمیددرویشی 
وکد بشناسنامه  رادفرزندمحمدحسین  رحمانی  ازرامهرمز4-کریم  1378/4صادره 

رادفرزند  رحمانی  ازباغملک5-رحیم  ملی4810081834متولد1370/3/1صادره 
بشناسنامه76وکدملی1911690681متولد1360/10/1صادره  محمدحسین 
بشناسنامه1647وکدملی1911 فرزندمحمدحسین  درویشی  ازرامهرمز6-فاطمه 

فرزندمحمدحسین  درویشی  ازرامهرمز7-زینب  225812متولد1363/9/1صادره 
ازرامهرمز8-ماه  صادره  وکدملی1903548503متولد1375/12/13  بشناسنامه 
بشناسنامه3833وکدملی1910861881  فرزندمحمدحسین  درویشی  سلطان 
متولد1357/6/30صادره ازرامهرمز9-حوارسائی فرزندنادعلی بشناسنامه191وکدملی 
قانونی  تشریفات  انجام  با  ازباغملک.اینک  4819431651متولد1337/6/4صادره 
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 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  از  بعد  به جز سری و رسمی که  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)12/591(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی فقدان سند
آقای محمودموسوی مالک ششدانگ یکباب خانه تحت پالک1/1083بخش2گتوندباتسلیم 
دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه اسنادرسمی287گتوندمدعی است که 
آقای  نام  ثبت642به  دردفترجلد5صفحه151ذیل  فوق  پالک  سندمالکیت ششدانگ 
محمودموسوی ثبت وسندمالکیت دفترچه ای آن به شماره چاپی0271110صادروتسلیم 
گردیده که بعلت سهل انگاری مفقودگردیده لذابه دستور تبصره یک ماده120آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی میشودکه هرکس مدعی انجام 
آگهی  انتشاراین  نزدخودمیباشدمیتواندظرف10روزازتاریخ  یاوجودسندمالکیت  معامله 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم نمایدودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی 
وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.    شماره م.الف)16/173(
مسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

متن آگهی
به  بهمئی  تورج  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نگارروشنعلی  خانم  خواهان 
خواسته ایفاءتعهدات قراردادی مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986132400916شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش بندرامام خمینی ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/11/25ساعت 9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراال نتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه2دادگاه عمومی حقوقی بخش
 بندرامام خمینی -محمد رضا اکبر زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمایم به اقای/  نیکروزپوراحمد فرزند

نیکروزپوراحمد  اقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   اعالیی  میثم  آقای  خواهان 
به   خواسته:مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده کالسه 
9609983816100566 شعبه اول    دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
اردل  ثبت و وقت رسیدگی آن 96/11/28 ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده ظرف یکماه  پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان اردل ـ سیده صغری حسینی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9509986613100921 در خصوص شکایت خانم مهتاب بیرانوند 
فرزند سرتیپ علیه آقای داود یوسفوند فرزند عیسی دائر بر توهین از طریق انتشار 
عکس و تصاویر شخصی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 
30 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

 نوبت اول نوبت اول
 نوبت اول

 نوبت اول
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان شهرداري محمد شهر

جلسه مجمع عمومي و فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني اعتبار 
مورخ  پنجشنبه  روز  در ساعت 13  کارکنان شهرداري محمد شهر 
1396/11/19 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 
یك 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 

آگهی دعوت   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیان

عادی  عمومی  مجمع  در  رساند  تعاونی می  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
نوبت دوم روز پنجشنبه 1396/11/05 ساعت 10 صبح که در محل میدان سپاه پادگان 
برگزار می  )ره(  امام خمینی  امام حسین)ع( حسینیه  مقاومت  ناحیه  پسند  شهید شرع 

گردد حضور بهم رسانند. 
یادآوری می شود :  1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می 
تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید )تعداد آرای وکالتی هر عضو از اعضای دیگر حداکثر سه رای و هر شخص غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود( اضافه می شود برگه های مزبور با امضا اکثریت هیات 
مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. لذا در صورت لزوم وکیل و موکل باید با 
همراه داشتن مدارک احراز هویت حداکثر تا 5 روز از تاریخ چاپ آگهی از ساعت 
9 لغایت 13 جهت تنظیم و تایید وکالتنامه به محل دفتر شرکت مراجعه و پس از احراز 
هویت طرفین عضویت متقاضی برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- این مجمع با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت 

با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان. 
2- طرح و تصویب صورت های مالی 1395 شامل عملکرد سود زیان و ترازنامه.

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره سال 1396
 4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل.

هیات مدیره شرکت تعاونی پیشکسوتان ایثار ایرانیان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم (
شرکت تعاونی مصرف محلی جهان شماره ثبت 550 

العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  رساند.  می  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  اطالع  به 
)نوبت دوم( این شرکت تعاونی راس ساعت 10/5 روز دوشنبه مورخ 1396/11/2 در محل 
مسجد حضرت ابوالفضل واقع در کرج رجائی شهر منطقه اوقافی نبش 12 متری دوم مسجد 

حضرت ابوالفضل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
یادآوری می شود:  1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق 
این  نماید در  واگذار  االختیار خود  تام  نماینده  به  را  از سوی خود  رای  اعمال  و   حضور 
صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات 
مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
داشتن  با در دست  نماینده خود  به همراه  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ظرف مدت 10 
مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از 
احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام 

مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با 

ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 1395

2- گزارش کتبی بازرسی مدیره از عملکرد سال 1395
3- طرح و تصویب صورت های مالی 1395 شامل عملکرد سود زیان و ترازنامه 

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1396
5- طرح و تصویب تفسیرات اعضاء و سرمایه تعاونی

6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 
7- انتخاب اعضاء هیات مدیره اصلی و علی البدل  8- انتخاب روزنامه 

هیات مدیره 

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده- نوبت سوم
شرکت تعاونی مصرف محلی جهان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مصرف محلی 
جهان شماره ثبت 550 در روز دوشنبه مورخ 1396/11/2 ساعت 10 صبح 
در محل رجائی شهر منطقه اوقافی نبش 12 متری دوم مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( برگزار می گردد از کلیه اعضاء شرکت دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند. در 
صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد  می تواند حق رای خود را 
به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یك 

رای خواهد بود. 
- این مجمع عمومی با حضور هر تعداد از اعضای تعاونی رسمیت خواهد 

یافت. 
دستور جلسه :  1- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون 

بخش تعاون  2- اصالح ماده )6(  اساسنامه مرکز اصلی فعالیت شرکت 
هیات مدیره 

اگهی مفقودی
و  78-418ق21  شهربانی  شماره  به   1393 مدل  پیکان  وانت  ماشین  سبز  برگ 
 NAAA36AA4EG701305 118 و شماره شاسیP0115847 شماره موتور

به نام صفدر عرب مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
-72 ایران  پالک  شماره  به  آی  ایکس  تی  جی  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 

533ق55 و شماره موتور 2664049 و شماره شاسی S1412287550661 فاقد 
اعتبار می باشد.

بهشهر

متن آگهی
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9610436611004247 در پرونده کالسه 9509986622800859 برای میالد و 
فرشاد و محمد پیامنی فرزندان حیدر به اتهام تهدید به قتل تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/11/21 
ساعت 11:00تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 103 دادگاه کیفری دو خرم آباد - مجتبی حسنوند . 

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   13 شعبه   9609986656300326 کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9609976656300489 خواهان 
: خانم مریم بیرانوند فرزند مراد به نشانی لرستان -خرم آباد خ انقالب نبش کوچه 
مصطفی خمینی -خوانده :آقای امیر زند فرزند حجت اله به نشانی مجهول المکان 

-خواسته :مطالبه وجه چک 
رای قاضی : در خصوص دادخواست مریم بیرانوند فرزند مراد به طرفیت امیر زند 
فرزند حجت اله به خواسته مطالبه  مبلغ 50 میلیون ریال بابت یک فقره چک عهده 
بانک مسکن به شماره 880276 به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه لغایت صدور حکم بدین شرح که خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای 
محکومیت خوانده را داشته است که خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است فلذا با عنایت 
به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده دارد و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت ذمه خویش و استصحاب بقاء 
اصل دین دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 312-311-310-

320 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن و بند الف ماده 
9 قانون شورای حل اختالف و مواد 198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
1/360/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت صدور 
حکم وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
همین مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد - سعید ساکی . 

متن آگهی 
در پرونده بشماره 960466 در خصوص شکایت آقای محسن بیگی نژاد فرزند علی 
باقر بر علیه آقای مهرداد مهدیان فرزند علی داد به اتهام امتناع از اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به و در راستای اعمال ماده 180 قانون کار به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار درج تا ظرف مهلت 30 روز از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از 
اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 

عقیده بعمل می آید . 
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد - الهام رحمتی . 

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابرآراء شماره 
 139660301059002267/92/330 و   139660301059002267/92/331
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1396/08/16 مورخ 
مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
  36 شناسنامه  شماره  محمد   فرزند  نامی   میر  فاطمه  خانم  متقاضی  معارض  بال 
صادره از اردکان به شماره ملی 4489747047 و آقای محمود چیت فروش فرزند 
علیرضا شماره شناسنامه 35280 صادره از تهران به شماره ملی 0059183187 
هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
و مجزی شده   مفروز  اصلی  از 10  فرعی  مربع پالک 2026  متر  مساحت 43/10 
قسمتی از پالک 173 فرعی از اصلی مذکورواقع در قریه فیروز بهرام  بخش 12 
تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای عباس دهقانی  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود، در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
ثبت  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1731
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/10/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسینی

متن آگهی
خواهان زهرا حسنوند فرزند شیخ عباس دادخواستی به طرفیت خوانده علی محمد 
های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  به خواسته طالق  موسی   فرزند  حسنوند 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی 
ارجاع و به کالسه  آباد میدان عدالت  حقوقی دادگستری شهرستان واقع در خرم 
9609986610901283 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
از جراید کثیر  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف هفت روز پس از ابالغ یک نفر داور 

مرد متاهل و باالی سی سال به این شعبه معرفی و اعالم نماید .
منشی شعبه دوم دادگاه خانواده داد گستری شهرستان خرم آباد - معصومه تیموری . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای محمد سرافرازی فرزند شیر محمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
دادرسی -مطالبه  پرداخت هزینه  از  اعسار  به خواسته  فرزند عباس  غفارنژاد  یاسر 
خسارت تاخیر تادیه -تامین خواسته - مطالبه وجه چک -مطالبه خسارت دادرسی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986610100500 
وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  که   12:00 ساعت   1396/11/29 مورخ  رسیدگی 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد 
تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد - زهرا زینی وند . 

زبان  تدریس  گفت:  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  کل  دبیر 
ساعات  در  دولتی  غیر  و  دولتی  ابتدایی  مدارس  در  انگلیسی 
برخورد  مشاهده  صور  در  و  است  ممنوع  غیررسمی  یا  رسمی 

خواهد شد.
برخی  در  می شود  دیده  متأسفانه  گفت:  ادهم  نوید  مهدی   
ممنوعیت  به  انگلیسی  زبان  آموزش  کالس های  دبستان ها 
تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی عنوان کالس های فوق 
برنامه دایر می کنند و برای تشکیل این کالس ها از اولیای دانش 

آموزان شهریه می گیرند که این تخلف است.
 وی افزود: برنامه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تقویت زبان 
فارسی و فرهنگ ایرانی اسالمی دانش آموزان است و آموزش 
زبان های خارجی در دوره ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده 

است و آموزش این زبان از دوره اول دبیرستان قابل اجراست.
نوید ادهم به تأسیس مدارس نمونه دولتی و هیأت امنایی اشاره 
کرد و گفت: تأسیس مدارس نمونه دولتی در شهر ها بر اساس 
مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ممنوع است و فعالیت این 

مدارس در شهر ها و مناطق برخوردار خالف قانون است.
وی افزود: مدارس نمونه دولتی طبق قانون باید در مناطق محروم 
برابری  و  آموزشی  کیفیت خدمات  افزایش  برای  و  روستایی  و 
برخوردار  و  مناطق شهری  با  آموزان روستایی  دانش  تحصیلی 
تشکیل شود.نوید ادهم تأکید کرد: متأسفانه در سال های اخیر 
شده  تأسیس  بزرگ  شهر های  در  دولتی  نمونه  مدارس  برخی 
عالی  مصوبه شورای  این خالف  که  اند  پذیرفته  آموز  دانش  و 

آموزش و پرورش است.

ممنوعیت تدریس زبان انگایسي 
در مدارس ابتدایی

بر  مبنی  مورخ96/10/16  در  ای  اطالعیه  انتشار  دنبال  به 
اینکه تعدادی از کارت های شناور غیرفعال در سال جاری 
ابطال شده است توضیحات تکمیلی ارایه و ابهامات بوجود 

آمده از سوی رسانه ها پاسخ داده شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی معاونت حمل ونقل 
های مطرح شده درخصوص طرح  بحث  تمامی  وترافیک؛ 
که  است  بوده  سال1397  به  مربوط  ترافیک  پیشنهادی 
مراحل  شدن  طی  به  منوط  پیشنهادی  طرح  این  اجرای 

قانونی و تصویب در مراجع ذی صالح می باشد. 
آنچه حایزاهمیت و مورد سوال می باشد این است که در 
حال حاضر شیوه اجرای طرح ترافیک هیچ تغییری نکرده 
است و کماکان طرح روزانه مطابق قوانین موجود به فروش 
از کارت های  می رسد.الزم به ذکر است تعداد محدودی 
ماه  آبان  تا  آنها  دارندگان  توسط  که   1396 سال  شناور 
سالجاری فعال نشده بود ابطال شده است. این در حالیست 
که کارت هایی که پیش از این فعال شده است همچنان تا 

پایان سال جاری دارای اعتبار می باشند.

 تشریح ابهامات  اطالعیه سازمان 
حمل ونقل وترافیک

معاون فنی سازمان انتقال خون تاکید کرد: در حال 
حاضر در زمینه ذخیره خون در کشور وضعیت بحرانی 
رادیویی  برنامه  دریک  شمس  کریم  نداریم.دکتر 
گفت: با توجه به اینکه خون فرآورده ای است که از 
اهداکنندگان گرفته می شود و منوط به مراجعه آنان 
با  ایام مختلف سال  اهدای خون است، در  به مراکز 
افزایش یا کاهش مراجعه کنندگان مواجه هستیم که 
باعث  تغییر میزان ذخایر خونی می شود بنابراین در 
ایام خاصی از سال مخصوصا اوایل زمستان، مهرماه و 
نوروز مراجعه کمتر می شود. عوامل جوی و محیطی 
حادتر  را  وضعیت  و  باشند  تاثیرگذار  می توانند  هم 
کنندگان  اهدا  مستمر  حضور  به  اشاره  با  کنند.وی 
خون در 210 پایگاه اهدای خون کشوراظهارکرد: در 
داریم  ملی خون رسانی  شبکه  کشور  در  حاضر  حال 
و خون به نقاطی که با کمبود روبرو هستند، منتقل 
می شود.معاون فنی سازمان انتقال خون ایران با تاکید 
زمینه  در  بحرانی  وضعیت  حاضر  حال  در  اینکه  بر 
ذخیره خون نداریم، اظهار کرد: با توجه به ادامه روند 
آلودگی هوا، همیشه سعی می کنیم ذخایر مطمئنی از 
خون را نگهداریم. اگر این ذخایر بیش از اندازه افزایش 
داده شوند، باعث اتالف منابع می شود و اگر کاهش 
پیدا کنند احتمال خطر کمبود منابع وجود دارد. در 
حال حاضر با ذخیره خونی حدود شش تا هفت روزه 

در کشور منابع قابل قبولی داریم.

بحران ذخیره خون در 
کشور نداریم

 مسیر حل مشکالت مردم از دروازه 
امنیت می گذرد

 
نشستی  در  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
تشکل  این  موضع  اخیر،  حوادث  درباره  رسانه ها  نمایندگان  با 
دانش آموزی را اعالم کرد.به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی 
و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان،حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
اتحادیه  رسمی  موضع  رسانه ها  نمایندگان  با  نشستی  در  آموزان 
انجمن های اسالمی دانش آموزان در خصوص اعتراضات اخیر در 
کشور را اعالم کرد.وی اظهار کرد: مردم کشور ما از مشکالت متعدد 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رنج می برند. هیچ مسئولی حق ندارد 
معضالتی چون فقر، فساد، تبعیض، بیکاری، رکود اقتصادی، اعتیاد 
جوانان، طالق و فروپاشی خانواده ها را نادیده بگیرد یا آن را انکار 
داد:  ادامه  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  کند.دبیرکل 
از راه های قانونی پیگیری  باید مطالبات خود را  مردم ضمن آنکه 
کنند، مسئوالن کشور هم باید گوش شنوایی برای شنیدن و یافتن 
راه حل هایی برای مرتفع کردن این مشکالت داشته باشند. صدای 
معترضان باید شنیده شود و مسئوالن مربوطه باید به میان مردم 

بیایند و مستقیماً حرفها و گالیه های مردم را بشنوند.
مسیر حل مشکالت مردم از دروازه امنیت می گذرد

عالمتی با ذکر این مطلب که مسیر حل مشکالت مردم از دروازه 
امنیت می گذرد خاطرنشان کرد: برای هر ملت و کشوری امنیت 
اولویت نخست است و طبیعی است که مردم اولین قربانیان آشوب 
هستند. از مسیر آشوب و اغتشاش نه تنها گره ای از مشکالت مردم 
گشوده نمی شود بلکه گره کور دیگری بر مشکالت پیشین افزوده 

خواهد شد.
اغتشاشگران تبدیل به پیاده نظام دشمن شده اند

اخیر در خارج کشور وجود  فرمان آشوب های  اتاق  داد:  ادامه  وی 
داشت بنابراین منتقدان و معترضان و همه مردم باید در اولین گام 
صف خود را از اغتشاشگران که خواسته یا ناخواسته تبدیل به پیاده 
نظام دشمنان شده اند جدا کنند بنابراین راه های دخالت بیگانگان در 
امور داخلی ایران باید بسته شود.عالمتی تأکید کرد: این روزها زمان 
مچ گیری و بازخوانی کارنامه عملکرد مسئوالن در دولت و مجلس و 
قوه قضائیه و سایر نهادهای کشور نیست. باید با تصویری شفاف از 
صف بندی داشته باشیم که در یک سوی آن انقالبیون و دوستداران 
از  اعم  انقالب  قابل صف ضد  نظام جمهوری اسالمی و در جبهه 
منافقین، سلطنت طلبان و تکفیری ها و اربابان خارجی آنها هستند.

وی ادامه داد: تالش کنیم با انسجام و وحدت هرچه سریع تر افکار 
عمومی را به آرامش و امیدوار به آینده بهتر برسانیم.

لزوم مهار فضای لجام گسیخته مجازی
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان تصریح کرد: قطعاً 
مسیر تعالی و پیشرفت کشور با نصب العین قرار دادن فرمایشات 
رهبر معظم انقالب همچون لزوم پرداختن جدی مسئوالن به اقتصاد 
مقاومتی، عدم اتکا و اعتماد به بیگانگان در حل معضالت اقتصادی و 
همچنین لزوم مهار فضای لجام گسیخته مجازی و مراقبت از نفوذ در 

مراکز تصمیم ساز می گذرد.

خبر

درمان رایگان در 71 بیمارستان
 زیر چتر بیمه تامین اجتماعی

 
ضمن  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
گفت،71  اجتماعی  تامین  شروط  تشریح 
بیمارستان در سطح کشور هستند که تحت 
هیچ  و  بود  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش 
رایگان  کامال  و  کنند  دریافت  نباید  مبلغی 
هستند.به به گزارش پیام زمان، سید تقی 
امشب،  تیتر  برنامه  در  حضور  با  نوربخش 
برای مردم  این سازمان  به تشریح خدمات 

پرداخت و به سواالت آنها پاسخ داد. 
بیمه  درخصوص  ادامه  در  نوربخش 
کارفرمایان نیز گفت: کارفرمایان می توانند 
اینکه  یکی  ؛  شرط  دو  به  اما  شوند  بیمه 
هیئت مدیره یا مدیرعامل نباشد که در واقع 
سهام دار شرکت باشد که منع قانونی دارد، 
ولی اگر حقوق بگیر باشد و رابطه حقوق و 
دستمزدی باشد می تواند بیمه باشد . شرط 
حمایت  تحت  که  کارگاه هایی  اینکه  دوم 
دولت هستند یعنی حق کارفرمایی را دولت 
با پرداخت حق  پرداخت می کند، کارفرما 
 بیمه می تواند بیمه شود و از خدمات بیمه ای

 برخوردار  شود.
او افزود: 15 تا 20 درصد عوارض شهرداری 
است.  اجتماعی  تامین  سازمان  به  متعلق 
مهارت  کارت  باید  ساختمانی  کارگران 
این  غیر  در  که  باشد  داشته  حرفه ای  فنی 
باشد.  پوشش  تحت  نمی توانند  صورت 
داشته  هم  اشتغال  حتما  باید  کارگران 
چون  باشند  بیمه  پوشش  تحت  تا  باشند 
حرفه ای  فنی  مهارت  کارت  فقط  اگر 
نداشته  کاری  به  اشتغال  ولی  باشد  داشته 
تامین  بیمه  پوشش  تحت  نمی تواند  باشد 
ساختمانی  کارگران  بگیرد.  قرار  اجتماعی 
به  دارند.  قرار  ریسک  نقطه  باالترین  در 
توانند  می  ساختمانی  کارگران  وی،  گفته 
از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی در 
کنند  نام  ثبت  ساختمانی  کارگران  سایت 
تحت  شد  گفته  که  الزامی  دو  شرط  به  و 
پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند.

از  نوربخش گفت: خدمات درمانی سازمان 
شده  بیمه  افراد  می شود.  انجام  طریق  دو 
پوشش  تحت  تکفل  تحت  افراد  همراه  به 
فرانشیز  با  توانند  می  که  هستند  بیمه 
ای  بیمه  خدمات  از  شده  مشخص   های 

استفاده کنند.

خبر

و  بهداشت،درمان  وزیر  اجتماعی  معاون 
شدن  پیر  روند  با  گفت:  پزشکی  آموزش 
جمعیت کشور در سال 2050 بیش از 30 

درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود.
همایش  در  ایازی  هادی  محمد  سید 
فعلی  شرایط  توانبخشی،  های  فناوری 
هفته  دو  افزود:  رو  پیش  افق  و  کشور 
پیش جلسه شورای عالی سالمت و امنیت 
غذایی در حضور رئیس جمهوری گزارشی 
آن، حدود 8,2  اساس  بر  که  ارائه کردیم 
و  است  سالمند  کشور  جمعیت  درصد 
درصد   30,2 میالدی،   2050 سال  تا 
جمعیت کشور سالمند هستند که فاجعه 
است و باید زیرساخت های مورد نیاز در 
حوزه سالمت و از جمله توانبخشی، ایجاد 
شده و گسترش یابد.وی یادآور شد: حوزه 
توانبخشی در نظام سالمت کشور، مغفول 

مانده و شاید یکی از دالیل آن، چندپارگی 
وزارت  جمله  از  سازمانها  برخی  وظایف 
است  بوده  بهزیستی  سازمان  و  بهداشت 
مناسب  کشور  در  توانبخشی  وضعیت  اما 
نیست و باید در جهت توسعه این خدمات 
های  مشارکت  ظرفیت  از  گیری  بهره  با 
مردمی، تالش کنیم.ایازی، بهره گیری از 
بخش خصوصی، توسعه فناوری های نوین 
و استفاده از توان مشارکت های مردمی را 
در توسعه خدمات توانبخشی مهم ارزیابی 
کرد و گفت: توانبخشی، یکی از حوزه هایی 
به  زیادی  عالقه  و  انگیزه  مردم،  که  است 
آن دارند.معاون اجتماعی وزارت بهداشت 
خودمان  نیازهای  اگر  کرد:  خاطرنشان 
آنها  به خیرین منتقل کنیم،  به خوبی  را 
به  داشت  خواهند  خوبی  بسیار  مشارکت 
دیدیم  زلزله غرب کشور  در  که  ای  گونه 

بیمارستان،  دو  ساخت  برای  خیرین  که 
22 مرکز جامع خدمات سالمت، 5 پایگاه 
اورژانس و 62 خانه بهداشت و تامین بیش 

از 100 کانکس جایگزین برای خانه های 
بهداشت آسیب دیده اعالم آمادگی کرده و 
در ساخت این واحدها، مشارکت می کنند.

هشدارنسبت به بحران سالمندی کشور  
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متن آگهی 
پرونده کالسه 9609986610100463 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9609976610101211 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای علیرضا عزیزی فرزند محمد رضا به طرفیت آقایان 
1-داریوش دالوند 2-علی خوشکالم به خواسته مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال وجه 
سه فقره سفته به شماره های 161160 ، 296607و 161161 به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل حکم 
بدین شرح که خواهان در بیان خواسته خود در دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی 
اظهار داشته که مبلغ خواسته را به عنوان ثمن مربوط به فروش اگزوز ماشین از خوانده 
ردیف دوم به عنوان صادر کننده سفته های استنادی و خوانده ردیف اول به عنوان ضامن 
طلبکار است و با توجه به عدم پرداخت آن تقاضای محکومیت یاد شدگان به شرح ستون 
خواسته مورد استدعا است خواندگان دعوی علی رغم ابالغ های قانونی به عمل آمده 
)از طریق انتشار آگهی ( در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند دادگاه 
پس از وارسی تمامی اوراق پیوستی با عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند به اسناد 
تجاری و واخواست است که تصویر مصدق آنها پیوست شده است و وجود اصول اسناد 
در ید خواهان داللت بر ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده ردیف دوم به عنوان صادر 
کننده و خوانده ردیف اول به عنوان ضامن دارد و در مقابل با فرض آگهی خواندگان از 
دعوی مطروحه و جلسه رسیدگی دفاعی که صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا 
ایفاء تعهد را اثبات نماید ارائه نشده و در راستای کشف حقیقت در محدوده استنادی هر 
یک از طرفین وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 1379 نیز مستندی که متضمن بی اعتباری اسناد و یا ایفاء تعهد باشد 
یافت نگردیده در نتیجه دادگاه دعوی دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد 307-308-309 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 522-519-515-502-198 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 خوانده 
دعوی را به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال وجه سه فقره سفته صدرالذکر به عنوان 
اصل خواسته مبلغ 16/748/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات 
مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام 
مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید و در پایان در خصوص قسمتی از خواسته 
خواهان یعنی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان تقدیم دادخواست با لحاظ 
این واقعیت که بیشترین زمانی که جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص 
سفته قابل مطالبه است تاریخ سررسید و آن هم در صورت انجام واخواست و ابالغ آن به 
شخص مسئول است و نظر به اینکه ابالغ واخواست نامشخص و پیوست نشده است صرفا 
خسارت تاخیر تادیه موضوع محکومیت فوق بر اساس عمومات حاکم بر خسارت تاخیر 
تادیه مورد حکم قرار گرفته و دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
تا زمان تقدیم دادخواست به استناد مواد 197و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر بطالن دعوی صادر و اعالم می 
دارد رای صادره در هر دو شق نسبت به هریک از خواندگان غیابی محسوب که شق اول 
ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض واخواهی نزد این مرجع و با انقضاء مهلت واخواهی 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان 
لرستان است و شق دوم صرفا ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی 

نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان است. 
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد -مهدی مرادی. 

دادنامه
پرونده کالسه 9509983845000177 شورای حل اختالف شماره 10 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره5000513 960997384 
خواهان:آقای مهدی نجفی مرغملکی فرزندحسین  به نشانی چهارمحال وبختیاری 
شهرکرد خیابان بهارستان خیابان خلیف آباد ـ جنب مجتمع شقایق طبقه اول واحد 
3   خواندگان : 1 ـ آقای رامین پردل فرزند فتح اهلل 2 ـ آقای بهمن نظر پور فرزند 

خداداد  همگی به نشانی   مجهول المکان 
خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو  

گردشکار ـ خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس ازارجاع به این شورا وثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی دروقت فوق 
العاده/مقررحوزه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده 
پس ازاخذنظریه کتبی اعضا ختم  رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
)راي قاضي شورا(

در خصوص دادخواست    آقاي مهدی نجفی مرغملکی فرزند حسین  به طرفیت 
آقایان رامین پردل فرزند فتح اهلل و بهمن نظر پور فرزند خداداد  به خواسته الزام 
ایران 911/71 ج 36 مقوم  انتظامی  اتومبیل پیکان شماره  انتقال سند رسمی  به 
به چهل میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار داشته 
است به موجب قولنامه مورخ 92/3/5 شماره 11308 اتومبیل موصوف را از خوانده 
ردیف اول خریداری نمودم سند رسمی نیز به نام خوانده ردیف دوم می باشد پاسخ 
استعالم واصله از پلیس راهور نیز موید این امر می باشد که بدلیل مجهول المکان 
بودن نامبردگان امکان انتقال سند وجود ندارد . خواندگان  دعوا علیرغم ابالغ از 
طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی مقرر حضور نیافته اند و ایراد و انکاری نسبت 
به دعوا وارد نداشته اند . بنابراین باتوجه به  مراتب فوق و نظریه اعضاء محترم شوراء  
به شرح صورت جلسه مورخ 96/5/8 دعوای مطروح را صحیح تلقی و به استناد ماده 
9 قانون شوراهای حل اختالف  مواد 219 ، 220 ، 221 قانون مدنی و مواد 198 
، 515 و 519 قانون آیین دادرسي مدني حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال 
سند رسمی اتومبیل پیکان شماره انتظامی ایران 911/71 ج 36 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 915/000 هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرکرد می باشد . در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه ایشان مالک سند 
رسمی نمی باشد لذا دعوا متوجه ایشان نمی باشد. و مستنداً به بند 4 ماده 84 و 
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد. قرار صادره 
عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مهلت  ظرف 

حقوقی شهرکرد می باشد. 
قاضي  شعبه 10 شوراي حل اختالف شهرکرد ـ رحیم قاسمی

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   13 شعبه   9609986656300328 کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9609976656300488 خواهان 
: خانم مریم بیرانوند فرزند مراد به نشانی لرستان -خرم آباد خ انقالب نبش کوچه 
مجهول  نشانی  به  فرزندعلی   اسکندرزاده   یاسر  :آقای  -خوانده  خمینی  مصطفی 

المکان -خواسته :مطالبه وجه چک 
یاسر  طرفیت  به  مراد  فرزند  بیرانوند  مریم  دادخواست  خصوص  در   : قاضی  رای 
اسکندرزاده  فرزند علی به خواسته مطالبه  مبلغ 60 میلیون ریال بابت یک فقره چک 
عهده بانک ملت به شماره 734742/24  به انضمام  هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه لغایت صدور حکم بدین شرح که خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای 
محکومیت خوانده را داشته است وخوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است فلذا با عنایت به وجود 
اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد 
و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت ذمه خویش و استصحاب بقاء اصل دین 
دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310-311-312- قانون 
تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن و بند الف ماده 9 قانون شورای 
حل اختالف و مواد 198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت 60/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/610/000 ریال 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت صدور حکم وفق شاخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف 

20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد - سعید ساکی .

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی سواری کار هیوندای و راکروز TX55 مدل 2012 به رنگ 
 G6DABA766386 مشکی به شماره پالک 531ل25 ایران 82 به شماره موتور
و شماره شاسی KMHNU81CDCU184375 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

فریدونکنارساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
به شرح دادخواست  آقای منصور کرمی دارای شناسنامه شماره 596984119-6  
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه 960220  به 
توضیح داده شادروان هاشم کرمی به شناسنامه 7-596998206  در تاریخ  96/10/7  

اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه آن مرحوم  منحصر است به : 
1.منصور کرمی   شماره ملی 6-596984119  تاریخ تولد  1336  نسبت  پدرمتوفی
2.گلناز اسدی    شماره ملی  8-596974852  تاریخ تولد  1341  نسبت  مادر متوفی

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

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

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

سند رسمی  قطعه یک ایالم 
1-برابر رأی شماره 139660315001002635 مورخ 09/20/ 1396 هیأت اول/ 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نادیا 
باب  یک  ششدانگ   0532373383 ملی  کد  به  شیردل،  فرزند  دهباالئی،  اکبری 
ساختمان، به مساحت 340/01 مترمربع، پالک شماره 22 فرعی از 1422 اصلی، 
و  نوروزآبادی  نجات  علی  از  شده  خریداری  چالسرا،  شهدای  ایالم-بلوار   در  واقع 

منتسب به مالکیت خداداد صدیق.
2-برابر رأی شماره 139660315001002615 مورخ 09/19/ 1396 هیأت اول/ 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نسیم 
باب  یک  ششدانگ   0520755677 ملی  کد  به  نجات،  علی  فرزند  نوروزآبادی، 
ساختمان، به مساحت 244/21 مترمربع، پالک شماره 28 فرعی از 1422 اصلی، 
و  نوروزآبادی  نجات  علی  از  شده  خریداری  چالسرا،  شهدای  ایالم-بلوار   در  واقع 

منتسب به مالکیت خداداد صدیق.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 96/10/03 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:96/10/18

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

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

اول/دوم  ماه1396هیئت  9دی  شماره139660316001004927مورخ  رای  برابر 
.موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
بال  مالکانه  تصرفات  ناحیه یک   ثبت ملک کرمانشاه  ثبتی حوزه  واحد  مستقر در 
شناسنامه  بشماره  غالمعلی  فرزند  یوسفی  امامعلی  خانم  اعیان  متقاضی  معارض 
مساحت  به  خانه  باب  یک  اعیان  درششدانگ  کرمانشاه  از  4200348322صادره 
119,85  متر مربع پالک 367 اصلی با عرصه موقوفه واقع در حافظیه محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2نوبت به فاصله15روز بنام مالک عرصه 
اداره کل اوقاف و امور خیر به استان کرمانشاه آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت 2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9454/م الف/12
تاریخ انتشار نوبت اول18دیماه1396. تاریخ انتشار نوبت دوم 4بهمن ماه1396

توضیح:الزم به ذکر است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود قابل 
جعفر نظری،رئیس ثبت اسناد و امالکپذیرش نمی باشد .

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

سند ثبتی
اول/دوم  هیئت  ماه1396  شماره139660316001004964مورخ 9دی  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
مالکانه بال معارض متقاضی خداداد ظهیری هرسین فرزند کریم بشماره شناسنامه 
باب ساختمان به مساحت 185,96متر  از هرسین در ششدانگ یک  6744صادره 
مربع پالک 150فرعی از 140 مفروز و مجزی شده واقع در آبادانی مسکن خریداری 
از مالک رسمی محمدحسین خدیوی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله15روز 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 2ماه 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 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:18دیماه1396 تاریخ انتشار نوبت دوم:4بهمن ماه1396

توضیح:الزم به ذکر است آگهی های که خارج از زمان مقرر شده چاپ شود برای 
جعفر نظری رئیس ثبت اسناد و امالک 9274/م الف/ 12هیئت قابل پذیرش نمی باشد.

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  به شرح   1 دارای شناسنامه شماره  اکبر حسینی هاللی  علی  سید 
حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  دادگاه  این  از   4/1058/96 کالسه 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده زهرا حسینی هاللی به شماره 
شناسنامه 3  در تاریخ 96/9/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سید علی اکبر حسینی هاللی  به شماره ش ش 2762 فرزند میر ابوطالب متولد 

1330 صادره از بابل نسبت برادر متوفی
2- سید مهدی حسینی هاللی  به شماره ش ش 286 فرزند میر ابوطالب متولد 

1357 صادره از بابل نسبت برادر متوفی 
3- سید ربیع حسینی هاللی  به شماره ش ش 2763 فرزند میر ابوطالب متولد 

1334 صادره از بابل نسبت برادر متوفی 
4- سید نبی اله حسینی هاللی  به شماره ش ش 2765 فرزند میر ابوطالب متولد 

1336 صادره از بابل نسبت برادر متوفی 
ابوطالب متولد  5- سید احمد حسینی هاللی  به شماره ش ش 513 فرزند میر 

1346 صادره از بابل نسبت برادر متوفی
6- سید ه مرضیه حسینی هاللی  به شماره ش ش 233 فرزند میر ابوطالب متولد 

1319 صادره از بابل نسبت برادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف بابل

احیای شرکت ملی صادرات گاز؛
 تقویت قدرت تجارت گازی ایران

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی 
مهران امیر معینی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صادرات 

گاز ایران NIGEC منصوب کرد.  
به گزارش زمان به نقل از آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 
معینی  امیر  مهران  به  کاردر خطاب  علی  ما«، در حکم  »نفت 
آمده است: » نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و با توجه 
به تصمیم متخذه مجمع عمومی شرکت ملی صادرات گاز ایران 
در جلسه مورخ 12 آذرماه 1396، به موجب این حکم به عنوان 
مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران منصوب می شوید. توفیق 
متعال  خداوند  از  محوله  امور  و  وظایف  انجام  در  را  جنابعالی 
خواستارم. ضمناً از زحمات جناب آقای علی امیرانی نیز در دوره 
تصدی ایشان قدردانی می نمایم.« شایان ذکر است آقای امیرانی 
مجمع  جدید  دبیرکل  سنتیورین  یوری  دفتر  رییس  عنوان  به 
کشورهای صادرکننده گاز، انتخاب شده است. به دلیل عدم اتمام 
عملیات تغییر ساختار شرکت ملی صادرات گاز ایران به مدیریت، 
در حکم صادر شده بنا بر قانون احکام از لفظ شرکت استفاده 
شده اما به محض تکمیل فرایند تغییر ساختار، عنوان به مدیریت 
از  پیش  معینی  امیر  مهران  است،  گفتنی  یافت.  خواهد  تغییر 
این رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی 

انرژی بوده است.

تثبیت تولید روزانه 10هزار بشکه نفت
 در یاران جنوبی

برداشت روزانه 10هزار بشکه نفت از میدان مشترک یاران جنوبی 
تثبیت شده است.به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، همایون 
کاظمینی، مجری طرح توسعه میدان یاران جنوبی با اشاره به 
امسال  آذرماه  اوایل  از  این میدان مشترک  نفت در  تولید  آغاز 
گفت: هم اکنون از 6 حلقه چاه این میدان، روزانه 10هزار بشکه 
نفت تولید می شود و حفاری، راندن رشته های تکمیلی و لوله های 
جریانی 12 حلقه چاه دیگر میدان نیز آماده شده و تنها نصب 
توافقنامه  به  اشاره  با  وی  است.  باقیمانده  سرچاهی  تاسیسات 
اصولی )HOA( توسعه یکپارچه میدان یاران که سال گذشته 
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شد، 
ادامه داد: با توجه به این که توسعه میدان یاران جنوبی از سوی 
تا  این شرکت  می شود،  انجام  نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
امضای قرارداد توسعه میدان به فعالیت های خود در یاران جنوبی 
ادامه می دهد. کاظمینی گفت: بیش از 70درصد نیروهای فعال 
در طرح توسعه یاران جنوبی، از نیروهای بومی استان بوده اند. 
با کشور  از طرح های مشترک  یکی  یاران جنوبی  نفتی  میدان 
عراق است که در غرب رودخانه  کارون و در  130 کیلومتری 
جنوب غربی اهواز واقع شده است. مخزن این میدان میان میدان 

نفتی آزادگان جنوبی و میدان مجنون عراق قرار دارد. 

کوتاه از انرژی

جزئیات بیمه نفتكش حادثه دیده 
ایرانی اعالم شد

 نزدیک 30 درصد نفتکش ایرانی حادثه دیده 
در شــرق چین، تحت پوشــش بیمه بدنه دو 
شــرکت ایرانی ملت و البرز قرار داشته و بقیه 

نزد شرکت های خارجی بیمه شده است.
به گــزارش ایرنا، یک فروند نفتکش متعلق به 
ناوگان شرکت ملی نفتکش جمهوری اسالمی 
شامگاه شنبه )16 دی( در سواحل شرق چین 
با یک کشتی باری این کشور برخورد کرد که 
در نتیجه آن نفتکش ایرانی که حامل معیانات 
گازی بود، طعمه حریق شــد و 32 خدمه آن 

که 30 نفر از آنها ایرانی بودند، ناپدید شدند.
کسرا نوری سخنگوی وزارت نفت ساعاتی پس 
از وقوع این حادثه اعالم کرد که کشــتی یاد 
شده تحت پوشــش بیمه شرکت های معتبر 
خارجی قرار داشته اســت؛ پیگیری خبرنگار 
ایرنا نشــان می دهد کــه بیمه ملت 8 درصد 
و بیمه البرز 20درصد بیمه بدنه این کشتی را 
متقبل شده اند و بقیه پوشش بیمه ای مربوط 

به شرکت های خارجی است.
در همین رابطه احمد صفــرزاده معاون فنی 
شــرکت بیمه البرز در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با تاکید بر اینکه حادثه آتش سوزی سبب 
شــده تا نفتکش به طور کامــل از بین برود، 
ارزش این نفتکش را 32 میلیون دالر و سقف 
تعهدات این شرکت برای پرداخت خسارت را 
6 میلیون و 400 هزار دالر اعالم کرد.به گفته 
وی، از سهم 20 درصدی بیمه البرز در پوشش 
بیمــه ای این نفتکــش، 15 درصد به صورت 
اتکایی اجباری نزد بیمه مرکزی قرار داشــته 
ضمن آنکه بخشی نیز به صورت اتکایی داخلی 
و خارجی بین شــرکت های بیمه توزیع شده 
اســت.به گزارش ایرنا، نفتکش یاد شده طبق 
اعــالم وزارت نفت در اجاره شــرکت »هانووا 
توتال« کره جنوبی بود و محموله این شرکت 
را بــه مقصد کره جنوبی حمــل می کرد که 
ارزش آن حدود 60 میلیون دالر برآورد شــده 
اســت و البته این محموله تحت پوشش بیمه 
ای کلوپ های بین المللی )P&I( قرار دارد.

شــرکت بیمه ملت نیز دیروز در اطالعیه ای 
آمادگی خود را برای پرداخت خســارت ناشی 
از این حادثه به بیمه گذار اعالم و تاکید کرد: 
پــس از تکمیل گزارش ارزیابی خســارت، در 
اســرع وقت به تعهدات بیمه گری خود عمل 

خواهد کرد.

مادرتخصصی  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
قرارداد  گفت:  حرارتی  برق  نیروی  تولید 
F احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه کالس

با راندمان حدود 58 درصد با یک شرکت 
فعال در زمینه نیروگاهی مبادله شد.

نیرو؛  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راندمان  متوسط  عظیمی  حمیدرضا 
نیروگاه های کشور تا پایان سال گذشته را 
حدود 37.8 درصد دانست و افزود: بر اساس 
راندمان  باید  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
برنامه ششم  پایان  تا  را  خود  نیروگاه های 
الزمه  که  برسانیم  درصد   40 به  توسعه 
جدید  نیروگاه های  احداث  امر  این  تحقق 
و افزودن مراکزی با راندمان باال به چرخه 

بهره برداری نیروگاه های کشور است.
وی ادامه داد: در این راستا قرارداد احداث 
با   F کالس  نیروگاه  مگاوات  هزار  پنج 
راندمان حدود 58 درصد با یک شرکت فعال 
در حوزه نیروگاهی امضا شده که واحد گاز 
نخستین نیروگاه آن نیز تا پایان سال آینده 
در بندرعباس وارد مدار خواهد شد.عظیمی 
با تاکید بر اینکه تا پیک سال 97 باید سه 
هزار مگاوات نیروگاه جدید با راندمان های 
مختلف وارد شود، ادامه داد: تاکنون هزار 
و 100 مگاوات از این نیروگاه ها وارد مدار 
شده و دنبال این هستیم تا تیرماه سال 97 
نیز نیروگاه های باقی مانده وارد مدار شوند.  
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته واحد 
تا  )کاسپین(  مازندران  غرب  نیروگاه  گاز 

قبل از اردیبهشت سال 97 و نیروگاه سیکل 
ترکیبی داالهو نیز تا خردادماه سال آینده 
ریزی  برنامه  شد.معاون  خواهد  مدار  وارد 
برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت 
حرارتی ادامه داد: همچنین درصدد هستیم 
واحد  کاشان،  نیروگاه های  بخار  بخش  تا 
دوم پرند، واحد اول و دوم جهرم و واحد 
دوم نیروگاه شیروان را تا قبل از پیک سال 
97 نیز وارد مدار کنیم.این مقام مسئول به 
مشکالت پیش روی تحقق این برنامه اشاره 
کرد و افزود: یکی از فعالیت های که شرکت 
مادرتخصصی نیروگاه های حراراتی کشور 
با عنوان  و  را شروع کرده  از سال 93 آن 
برنامه اصلی وزارت نیرو سرلوحه امور قرار 
گرفته این بوده که بخش بخار نیروگاه های 
گازی موجود را تکمیل و آن ها را به سیکل 

این موضوع هم  تبدیل کنیم که  ترکیبی 
و  داشت  خواهد  پی  را  راندمان  افزایش 
قابل  شکل  به  نیز  را  سوخت  مصرف  هم 
برنامه  داد.معاون  خواهد  کاهش  توجهی 
نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت  ریزی 
برق حرارتی ادامه داد: با اجرای این برنامه 
 500 و  هزار  هفت  حدود  توانستیم  می 
را  گازی  نیروگاه های  بخار  بخش  مگاوات 
احداث و ظرفیت جدید به شبکه برق کشور 
مصرف  سوختی  اینکه  بدون  و  بیفزایم، 
کنیم ساالنه بالغ بر 11 میلیارد مترمکعب 
و  کنیم  جویی  صرفه  سوخت  مصرف  در 
حدود  به  نیز  را  نیروگاه   21 این  راندمان 
برای  شد:  یادآور  برسانیم.وی  درصد   50
از ماده  تا  تحقق این طرح مقرر شده بود 
استفاده کنیم  تولید  قانون رفع موانع   12

با احداث  که در آن ماده دقیقا ذکر شده 
بخش بخار نیروگاه ها، می بایست یا سوخت 
صرفه جویی شده در اختیار سرمایه گذاران 
قرار می گرفت یا اینکه معادل ارزش ریالی 
آن سوخت به سرمایه گذاران پول پرداخت 
می شد. شرکت در این راستا قراردادهای 
زیادی را با سرمایه گذاران بخش خصوصی 
مبادله کرده و مقرر شده بود در سال 96 
نیز واحدهای بخار پرند و جهرم را به شبکه 
سراسری بیفزاید ولی در سال 96 منابعی 
که از سوخت صرفه جویی شده می بایست 
به سرمایه گذاران پرداخت شد، بسیار ناچیز 
بود.وی تصریح کرد: در سال 97 نیز یکهزار 
بخش  این  برای  تومان  میلیارد   100 و 
درخواست کرده بودیم، حال آنکه که بودجه 
مصوب در کمیسیون تلفیق برای این امر 

تنها 6 میلیارد تومان است.
مادرتخصصی  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
پایان گفت:  برق حرارتی در  نیروی  تولید 
است  آمده  توسعه  ششم  برنامه  قانون  در 
مگاوات  هزار   25 بایستی  نیرو  وزارت  که 
سهم  که  بیفزاید  کشور  برق  ظرفیت  به 
امر  این  تحقق  برای  حرارتی  نیروگاه های 
این  در  که  است  مگاوات  هزار  تا 20   18
به  دستیابی  برای  اصلی  بخش  یک  بین 
این مهم مربوط به بخش بخار نیروگاه های 
گازی است که تنها امسال یک واحد پرند 
را توانسته ایم به شبکه سراسری وصل کنیم 
و وضعیت سایر واحدها نیز مشخص نیست.

عظیمی خبر داد:

ساخت 5000 مگاوات نیروگاه کالس F در کشور

فازهای  فراساحل  بخش  از  گاز  برداشت 
20 و 21 پارس جنوبی با عبور از ظرفیت 
اسمی تولید و برنامه مصوب ، از مرز دو 

میلیارد فوت مکعب در روز فراتر رفت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
شرکت نفت و گاز پارس، علیرضا عبادی 
مجری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی با 
اعالم این خبر گفت: در حال حاضر از این 
سکوها یک و نیم درصد بیش از ظرفیت 
تصویب شده، گاز ترش غنی برداشت و به 

بخش خشکی ارسال می شود.
عملکرد  تست  پایان  به  اشاره  با  عبادی 

از  جنوبی،  پارس   21 و   20 سکوهای 
مدیریت  بخش  به   21 سکوی  واگذاری 
تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس 
خبر داد و افزود: تحویل سکوی 20 به بهره 
بردار هم پس از پایان تست های عملکردی 
تا نیمه دی ماه صورت می گیرد.به گفته 
این مقام مسئول با توجه به بهره برداری از 
واحد بازیافت گوگرد در پاالیشگاه خشکی 
، تا بیستم دی ماه دانه بندی گوگرد در 
آماده  تولیدی  گوگرد  و  آغاز  فازها  این 
اینکه  بیان  با  شود.عبادی  می  صادرات 
به  احیاء  گاز  واحد  کمپرسورهای   تمامی 

با  گفت:خوشبختانه  رسیده  برداری  بهره 
بهره برداری از کمپرسورهای مذکور مقدار 
قابل توجهی از گاز سوزی در فلر کاهش 
پاالیشگاه  شیرین  گاز  تولید  بر  و  یافته 
افزوده شد.مجری فازهای 20 و21 پارس 
جنوبی با اشاره به نصب و راه اندازی سه 
دستگاه توربواکسپندر واحد تولید اتان در 
این  اندازی  راه  او  نصب  گفت:  فازها  این 
به ظرفیت  راستای رسیدن  تجهیزات در 
اسمی تولید روزانه 2750 تن اتان دراین 
بهره  افزود:  گیرد.عبادی  می  فازهاصورت 
برداری از این سه دستگاه به ترتیب یکم، 

ام بهمن ماه صورت می  دوازدهم و سی 
به سایت  با ورود  گیرد و دستگاه چهارم 
پاالیشگاه در هفته آینده ، تا پایان سال راه 
اندازی خواهد شد.فازهای 20 و21 پارس 
جنوبی شامل دو سکو هر کدام با ظرفیت 
تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز 
است . منابع گازی تولید شده این دو سکو ، 
از طریق دو خط لوله دریایی جهت فراوری 
پاالیشگاه  به  ارزش،  زنجیره  تکمیل  و 
خشکی این طرح در عسلویه منتقل می 
شود. این فازها، اردیبهشت ماه امسال بطور 

رسمی به بهره برداری رسید. 

تولید گاز سكوهای فازهای 20 و 21 پارس جنوبی از ظرفیت اسمی فراتر رفت

خبر
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آغاز ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت که ثبت نام رسمی 
از متقاضیان برای دریافت تسهیالت اشتغال روستایی و اشتغال دانش 
آموختگان از امروز در سایت کارا آغاز می شود.به گزارش مهر، عیسی 
اجرای  برای  تومان  میلیارد  بانک مرکزی 20 هزار  افزود:  منصوری 
طرح اشتغال فراگیر دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی اختصاص داده است. وی گفت: عالوه بر این معادل یک و نیم 
میلیارد دالر برای اشتغال روستائیان اختصاص یافته است.وی ادامه داد: 
ثبت نام رسمی از متقاضیان برای دریافت تسهیالت اشتغال روستایی 
و اشتغال دانش آموختگان از دو روز دیگر در سایت کارا آغاز می شود.

منصوری افزود: در اجرای طرح اشتغال فراگیر برای سال 96 ایجاد 
951 هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.وی گفت: 650 هزار 
شغل از این فرصتها در رشته های پر اشتغال است و در مشوق های 
بیمه ای هم باید تمایل به ایجاد اشتغال را بیشتر کنیم.معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: طرح کارورزی دانش آموختگان 
از تیر امسال آغاز شده و این طرح می تواند متناسب نبودن تحصیالت 

دانش آموختگان با نیازهای بازار کار را در کوتاه مدت حل کند.

 ترخیص خودروها با بیش از یک سال ساخت
 ممنوع شد

گمرک ایران ضوابط جدید و تغییرات حقوق ورودی واردات خودرو را 
جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابالغ کرد که بر این اساس واردات 
خودروهایی که از سال ساخت آن ها بیش از یک سال گذشته باشد، 
ممنوع شد.به گزارش ایسنا، بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران در 
این خصوص، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش 
از 40 هزار دالر سی انداف و همچنین با حجم موتور باالتر از2500 

سی سی طبق تبصره های 2 و 3 ماده 13 مصوبه مذکور ممنوع است.

کاهش قیمت انواع سكه در بازار

در جریان معامالت روزگذشته بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش 
نسبی همراه بود و نرخ دالر به 4320 تومان رسید.در جریان معامالت 
بازار آزاد تهران، یکشنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 
حدود  2000 تومان افزایش، یک میلیون و 432 هزار و 687 تومان، هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود 6000 تومان کاهش، 
یک میلیون و 467 هزار و 203 تومان، نیم سکه با  حدود 4000 تومان 
کاهش 716 هزار و 343 تومان، ربع سکه با  حدود 4000 تومان کاهش 
419 هزار و 201 تومان و سکه گرمی 279 هزار و 133 تومان معامله 
شد.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 1320 دالر و هر 
گرم طالی 18 عیار 136 هزار و 596 تومان است.براین اساس قیمت دالر 
4320 تومان، یورو 5285 تومان، پوند 5950 تومان، درهم امارات 1185 

تومان و لیر ترکیه 1175 تومان است.

تخم مرغ در آمریكا ۳۵ درصد گران خواهد شد

دپارتمان کشاورزی آمریکا پیش بینی کرد که قیمت گوشت گوسفند، 
گوساله، خوک، بوغلمون و مرغ در اوایل سال جاری میالدی، نسبت 
به آغاز سال قبل ارزان شود اما تخم مرغ 35 درصد گران خواهد شد. 
دپارتمان کشاورزی آمریکا پیش بینی کرد که قیمت مصرف کننده 
جاری  اوایل  در  مرغ  و  بوغلمون  گوساله، خوک،  گوسفند،  گوشت 
میالدی، نسبت به آغاز سال قبل ارزان شود اما تخم مرغ گران خواهد 
شد.سرویس تحقیقات اقتصادی دپارتمان کشاورزی آمریکا اعالم کرد: 
قیمت  تخم مرغ در طول سه  ماهه اول 2018 احتماال بیش از 35 
درصد نسبت به دوره زمانی مشابه سال 2017 افزایش می یابد. طبق 
پیش بینی، افزایش قیمت یک دوجین تخم مرغ بزرگ درجه یک، از 
حدود 80 سنت در آغاز 2017 به هر دوجین 1.06 دالر تا 1.12 
دالر برای اوایل 2018، خواهد رسید که  علت آن افزایش تقاضا برای 

تخم مرغ طی ماههای اخیر است.

تخم مرغ قطعا ارزان تر می شود

رئیس اتاق اصناف کشور معتقد است: گرانی تخم مرغ یک حادثه است 
که نباید آن را به تمام بخش ها تعمیم داد و اکنون هم قیمت این 
محصول تعدیل شده و قطعا در روزهای آینده مناسب تر هم خواهد 
شد.علی فاضلی در پاسخ به این سوال که در هفته های گذشته با توجه 
به شرایط پیش آمده چه اقداماتی برای کنترل بازار اقالم ضروری از 
جمله تخم مرغ صورت گرفته است؟ اظهار کرد: نمی توان این گونه 
گفت که در این مدت دستورالعمل خاصی صادر شده باشد. البته 
وضعیت محصولی مانند تخم مرغ را نباید به تمام کاالها تعمیم داد.وی 
افزود: به تخم مرغ به عنوان یک حادثه نگاه کنید. به هر حال سایر اقالم 

مصرفی چنین وضعیتی نداشته اند.

خبر

افزایش ۵1 درصدی تعاونی ها

طی نهمین ماه از سال جاری 358 تعاونی در 
کل کشور با سرمایه اولیه 77 میلیارد ریال به 
ثبت رسید که از رشد 51 درصدی نسبت به 
آذر 95 حکایت دارد.به گزارش مهر، بر اساس 
آمار ثبت شده در سامانه جامع آمارهای ثبتی 
تعاون که جزئیات آماری تعاونی ها را ماهیانه 
تعداد  جاری  سال  آذرماه  در  کند،  می  اعالم 
رسیده  ثبت  به  کشور  کل  در  تعاونی   358
اند.تعداد کل اعضاء تعاونی ها 5 هزار و 591 
نفر و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده 6 هزار 
و 709 نفر در نهمین ماه از سال بوده است 
تعاونی ها  اعضای  تعداد  متوسط  طوریکه  به 
شده  ایجاد  شغلی  فرصت  متوسط  و  نفر   16
در هر تعاونی 19 نفر است.بنابر این گزارش، 
تعاونی های ثبت شده در آذرماه با سرمایه اولیه 
77 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کردند.

سراسر  در  شده  ثبت  تعاونی  میزان  بررسی 
کشور به تفکیک هر استان نیز نشان می دهد، 
استان های فارس و خراسان رضوی به ترتیب 
تعداد  بیشترین  تعاونی   55 و   56 تعداد  با 
به خود  را  ماه  این  در  ثبت شده  تعاونی های 
تعداد  بیشترین  اند.همچنین  داده  اختصاص 
تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های 
کشاورزی با تعداد 120 واحد و صنعت با تعداد 
فعالیت های  تعاونی های  هستند.  واحد   104
تعاونی های  و  نفر  و 95  هزار  با 2  کشاورزی 
اعضا  بیشترین  دارای  نفر   1236 با  صنعتی 
نسبت به سایر تعاونی ها هستند.در عین حال 
بخش  در  تعاونی  بیشترین  ثبت  به  توجه  با 
فرصت  بیشترین  صنعتی،  و  کشاورزی  های 
است  ها  فعالیت  به همین  مربوط  نیز  شغلی 
به طوریکه در تعاونی های صنعتی 1928 نفر 
و در تعاونی های کشاورزی 1777 نفر فرصت 

شغلی ایجاد شده است.

شرط و شروط بانک های چینی 
برای تجار ایرانی 

چینی  بانک های   2017 سال  در 
بخشنامه  اساس  بر  را  زیادی  محدودیت های 
ایرانی های  و  برای تجار، دانشجویان   FATF
مقیم چین ایجاد کردند؛ محدودیت هایی که 
همچنان ادامه دارد.به گزارش ایسنا، براساس 
ابتدایی سال  ماهه  در 11  آمار گمرک چین 
میلیارد   33 کشور  دو  تجارت  میزان   2017
و  600 میلیون دالر بوده است که این رقم 
نظر  از   2016 سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
ارزشی 20.4 درصد و از نظر وزنی 7.3 درصد 
با  به چین  ایران  است.صادرات  یافته  افزایش 
سال 2017  اول  ماهه  در 11  نفت  احتساب 
رقمی معادل 17 میلیارد دالر بوده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبلش 28.8 درصد 
رشد داشته است. همچنین صادرات چین به 
و 600  میلیارد   16 زمانی  بازه  این  در  ایران 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده  دالر  میلیون 
شده  بیشتر  درصد   13 از  بیش   2016 سال 
است.بنابراین در مجموع 10 میلیارد و 800 
میلیون دالر نفت به چین فروخته شده است 
که این رقم در 11 ماهه ابتدایی سال 2017 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.5 درصد 
و  ایران  تجارت  رقم  است.اگرچه  داشته  رشد 
چین در 11 ماهه سال جاری رقمی بیش از 
33 میلیارد دالر بوده است اما این رقم در سه 
سه  چراکه  است،  یافته  کاهش  گذشته  سال 
سال پیش دو کشور تجارت 51 میلیارد دالری 
را تجربه کرده بودند.طبق اعالم اتاق بازرگانی 
بانک های  که  محدودیت هایی  چین،  و  ایران 
اعمال  چین  در  ایرانی  ساکنان  برای  چینی 
کرده اند براساس بخشنامه FATF است و در 
مواردی دیده شده که مسافران ایران در چین 
برای تبدیل پول شان به یوآن مراجعه کرده اند 

و بانک ها برای آنها این کار را انجام نداده اند. 
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گفت:  مجلس  اقتصادي  کمیسیون  رییس 
پیش بیني مي شود با توجه به وضعیت اقتصادي 
و سیاست هاي پیش رو، شاخص بازار سرمایه 
در هفته هاي آینده در مجموع روند صعودي 

داشته باشد.
محمدرضا پورابراهیمي داوراني درباره نوسانات 
هفته هاي  طول  در  گفت:  بورس  شاخص 
گذشته شاهد افزایش قیمت سهام شرکت هاي 
بورسي بودیم و اثر آن در رشد شاخص بورس 
مشهود بود. در مدت اخیر شاخص بازار بورس 
رکوردهاي قابل توجهي را داشت اما نکته مهم 
روند  این  آیا  بررسي شود  باید  که  است  این 
صعودي شاخص بورس متاثر از رونق اقتصاد 
اقتصادي  کمیسیون  است؟رییس  بوده  ایران 
مجلس در پاسخ به این سوال مبني بر اینکه 
ارزیابي رشد شاخص بورس کشور به صورت 
کلي در مدت اخیر چگونه است؟ گفت: براساس 
و  پایه اي  کاالهاي  قیمت  تغییر  ارزیابي ها، 
تاثیرات آن بر اقتصاد کشور از عوامل موثر در 

رشد شاخص بورس بوده است.وي ادامه داد: در 
مقطعي در چند سال گذشته قیمت هر بشکه 
نفت تا حدود 30 دالر کاهش یافت و همراه با 
این کاهش قیمت در بازار نفت قیمت جهاني 
فوالد نیز تقریبا به یک سوم کاهش و قیمت 
مس نیز حدودا به نصف رسید.پورابراهیمي با 
اشاره به رکود در اقتصاد جهاني در چند سال 
گذشته، افزود: رکود اقتصاد جهاني نیز تاثیرات 
منفي در اقتصاد ایران داشته که حتي به کاهش 
از  بخشي  است.  شده  منتهي  نیز  درآمدها 
شرکت هاي پتروشیمي به دلیل کاهش قیمت 
و  شده اند  رو  روبه  پاییني  سودآوري  با  نفت 
همچنین شرکت هاي معدني، فوالدي و مس نیز 
با مسائلي روبه رو بودند که تاثیرات این مشکالت 
در بازار سرمایه نمود پیدا کرد.رییس کمیسیون 
اقتصادي مجلس افزود: در طول ماه هاي گذشته 
قیمت کاالهاي پایه اي با افزایش روبه رو شده، 
همچنین قیمت هر بشکه نفت از 60 دالر عبور 
کرد و اثرات آن بر درآمدهاي دولتي و بخش 

خصوصي ملموس خواهد بود.پورابراهیمي افزود: 
اگر قیمت هاي جهاني افزایش یابد به تبع آن 
سودآوري شرکت ها نیز بیشتر و قیمت سهام 
نیز با افزایش رو به رو مي شود که نتیجه آن در 
میزان شاخص بورس موثر خواهد بود. افزایش 
تدریجي قیمت کاالهاي پایه اي، جهاني مانند 
است.وي  تاثیرگذار  بورس  نوسانات  در  مس 
تصریح کرد: رشد قیمت ارز به افزایش قیمت 
دارایي هاي سرمایه گذاري شده در شرکت هاي 

بورسي منجر مي شود یعني به طور مثال اگر 
ارزش سرمایه گذاري  باشد میزان  ارزان  دالر 
براي ساخت یک کارخانه کمتر است اما با رشد 
نرخ دالر، ارزش سرمایه گذاري نیز با افزایش 
روبه رو مي شود و نکته این است که علي رغم 
اینکه افزایش نرخ ارز در سودآوري شرکت هاي 
بورسي موثر نخواهد بود اما باعث افزایش قیمت 
ارزش  بر  تاثیر  دلیل  به  این شرکت ها  سهام 

دارایي شرکت هاي بورسي مي شود..

رییس کمیسیون اقتصادي مجلس پیش بیني کرد : 

تدوام سیر صعودي شاخص بورس

 مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز کامیونت یخچالدار مدل 89 با شماره پالک 992ع67 ایران 
حسینعلی  بنام  شاسی01040890102461  شماره    A4001642 موتور 62شماره 

صفرپور مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
اینجانب فاضل قزوینی علی آبادی مالک خودروی سواری پژو 206مدل 89به شماره 
شاسی NAAP03ED2BJ483445و شماره موتور 14189072865و بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شرکت 
پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر انجام خواهد شد
نوشهر  

آگهی مفقودی 
شماره  82و  242د56ایران  پالک  شماره  با   86 مدل  پارس  پژو  خودروی  کمپانی  سند 
شاسی50399362 با شماره موتور12486082846 به نام نغمه خطیبی مفقود گردیده و از 

فریدونکناردرجه اعتبار ساقط می باشد 

 آگهی960356
 در خصوص دعوای خانم کتایون بخش عرب به وکالت از خانم ها و آقایان مینا 
شهریور و علی و مهتاب و ستاره و ضیاءاهلل همگی کرمانی نژاد به طرفیت آقایان و 
خانمها منوچهر مشهدی جعفر فاطمه فرهادی رامین مشهدی جعفر رویا مشهدی 
جعفر بانک اقتصاد نوین حسن احمدی مهین بانوسیف  زاده پزشکان مهدی 
فرهومند به خواسته اثبات و عقد بیع وابطال سند قطعی 104560و ابطال سند 
رهنی 104561مورخه 85/4/16دفترخانه 33 تهران با احتساب کلیه خسارت 
دادرسی نظر به اینکه خواندگان به اسامی حسن احمدی و مهین بانو سیف زاده 
پزشکان و مهدی فرهو مند  مجهول المکان می باشند مراتب ارسال تا خوانده را 
جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت شوند مقتضی است دستور فرمایید تا در 
یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت روز 
از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند و نسخه از آگهی منتشره جهت ثبت در 
سابقه به این شعبه ارسال گردد در ضمن هزینه نشر آگهی متن پیوسته از حامل 

نامه دریافت شودم. الف 96/721
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای قربان اسدی فرزند غالم به شرح درخواستی که به شماره 96/985این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان آسیه 
قاسمی فرزند کاظم به شماره شناسنامه 24 صادره از نور در تاریخ 96/10/4در اقامت 
های دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از 1- قربان 

اسدی فرزند غالم به شماره شناسنامه 1432 صادره از نور زوجه متوفی 
2- انسیه اسدی فرزند قربان به شماره شناسنامه 232 صادره از نور دختر متوفی 

3-عزت اهلل اسدی فرزند قربان و شماره شناسنامه 7 صادره از نور پسر متوفی
4-  شمسیه اسدی فرزند قربان شماره شناسنامه 109 صادره از نور دختر متوفی 

5- عادل اسدی فرزند قربان به شماره شناسنامه 2 صادره از نور دختر متوفی 
6- قدرت اهلل اسدی فرزند قربان به شماره شناسنامه 89 صادره از نور پسر متوفی
7-  راحله اسدی فرزند قربان به شماره شناسنامه 113 صادره از نور دختر متوفی
8-  حجت اهلل اسدی فرزند قربان شماره شناسنامه 48 صادره از نور پسر 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 م. الف 96/720
 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان نور

 آگهی اخطار اجراییه
 پرونده کالسه 4/180/93محکوم له بانک مهر اقتصاد و مدیریت رضا عسگری با 
وکالت سودابه رضی ومحکوم علیه  بهزاد سیفی فرزند فرضعلی محکوم به مطالبه 
طلب به موجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه 4/98/94موضوع پرونده 
از شعبه 4 حل اختالف دادگستری جویبار و دادگاه  کالسه4/180/93 صادره 
تجدیدنظر جویبار که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 50 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 350,000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت پرداخت کامل بدهی در حق 
خواهان و همچنین به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت نیم عشر 

دولتی
به استناد ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا داگستری محل تحویل خواهد شد 
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی مفقودی
فروش(خودرو  )فاکتور  کمپانی  سند  سبز(و  مالکیت)برگ  شناسنامه 
به شماره  ایکس آی8/1مدل 1390به رنگ سفید -روغنی  ال  پژوسواری405جی 
شاسی  شماره  12489281554و  موتور  شماره  34-253ص23به  انتظامی 
گردیده  مفقود  نبواری  فرضعلی  اسماعیل  نام  NAAM01CA4BE041313به 

و ازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی سواری پراید GTX مدل 87 به رنگ سفید به شماره پالک 
 S1412287578954 948ج52 ایران 82 به شماره موتور 2723945 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 9609980840500088 شعبه اول دادیاری به شماره بایگانی 960098 آگهی 
احضار متهم امیر الهاتی فرزند کریم - کد ملی 1753109736 به اتهام: رانندگی فاقد پروانه تحت 
تعقیب قرار گرفته است لذا با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد  تا در 
موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی ) با حق همراه داشتن وکیل( 
در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه اول دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم- 

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 9609988426500211 این شعبه متهم به نام مجید مامی فرزند اسد 
متهم است به کالهبرداری به مبلغ سی میلیون تومان حسب شکایت زینب سبز علی زاده 
به وکالت از رائی چیگل با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه از 
تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و قانونا نیز می 
توانند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر 

موجه، موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی ایالم- روشنی

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

هاشم  عباس  نام  به  متهم  شعبه  این   9609988426500158 کالسه  پرونده  در 
بیگی متهم است به تهدید علیه بهداشت عمومی و فک پلمپ با عنایت به مجهول 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع  از  تا در موعد مقرر )یکماه  ابالغ می گردد  نامبرده 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و قانونا نیز می توانند یک نفر وکیل به 
بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، موجب  باشند  همراه داشته 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی ایالم- روشنی

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به   34 شماره  شناسنامه  دارای  علیا  سرخانجوبی  ساعدی  حسین  آقای 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  شورا  این  از  کالسه  به  دادخواست 
توضیح داده که شادروان مسعود ساعدی سرخانجوبی  شماره شناسنامه 205  در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم  تاریخ 1396/10/3 در 

منحصر است به:
1- انتیکه امرائی شماره شناسنامه 385 مادر 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

برنامه ویژه سایپا در طراحی پلت فرم و خودروهای جدید 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: 
گروه ســایپا در زمینه طراحی پلت فرم و 
خودروهای جدید در صنعت خودروسازی 
ایران یک مجموعه پیشــرو محسوب می 
شود و همچنان این روند را ادامه خواهیم 
داد.به گزارش سایپا نیوز؛ محسن جهرودی 
در جریان بازدید ســورنا ســتاری معاون 
علمــی و فناوری رئیــس جمهور از مرکز 
تحقیقات ونوآوری ســایپا با بیان مطلب 
فوق اظهار کرد: ســایپا با وجود مشکالت، 
اجرای این پروژه ها را ادامه خواهد داد.وی 
با بیان این مطلب که گروه سایپا توانسته 
با اجرای برنامه توســعه محصول، سالیانه 
چنــد خودرو جدید به بــازار عرضه کند، 
افزود: اجرای پروژه های طراحی پلت فرم 
و خودروهــای جدید، نیازمند هزینه های 
بســیار باالیی است که گروه خودروسازی 
سایپا با وجود تنگناهای مالی، اجرای این 
طرح ها را دنبال کرده اســت.جهرودی با 
اشاره به توســعه همکاری با شرکت های 
قطعه ســازی تصریح کرد: گروه ســایپا 
ارتقای ســطح همکاری با شــرکت های 
قطعه سازی را در زمینه های مختلف مالی 
و اقتصادی و همچنین اســتفاده از دانش 

روز جهانی دنبال می کند.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا تاکید کرد: برای ادامه 
اجرای برنامه های توسعه محور در سطح 

گروه ســایپا به ویژه بهره برداری از دانش 
روز و تولیــد خودروهــای جدید، نیازمند 
حمایت بیشتر دولت هستیم.وی در بخش 

دیگــری از اظهارات خــود، عرضه خودرو 
باکیفیت را از برنامه های اصلی ســایپا در 
زمینه مشــتری مــداری و جلب رضایت 
عمومی عنوان کــرد و گفت: با هدف ارائه 
محصــوالت بــا کیفیت و ارتقای ســطح 
مشتری مداری در سازمان، عرضه خودرو 
کوییک منوط به بررسی های کامل و رفع 
نواقص و مشــکالت احتمالی شده و این 
برنامه تاکنون بیش از 95 درصد پیشرفت 
داشــته و به زودی با اجرای مراحل نهایی 
آزمایش هــا، این خودرو به بــازار عرضه 
ادامه درخصوص  خواهد شد.جهرودی در 
زمان توقف تولید و فــروش خودرو پراید 
گفت: ســایپا در حال برنامــه ریزی برای 
معرفی و عرضه تولید خــودرو جایگزین 
پراید اســت.وی با بیان این که بخشی از 
تولید محصول در ســایپا به خودرو پراید 
اختصاص دارد، اظهارکرد: با توجه به جاری 
سازی اســتانداردهای 81 گانه خودرویی، 
ادامه تولید پراید برای گروه خودروسازی 
سایپا مقرون به صرفه و اقتصادی نخواهد 
بود و بر همین اساس سایپا نیز تمایل دارد 
تا این محصول را با خودرویی جدیدتر و به 

روزتر جایگزین کند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد 
که رشد اقتصادی ایران به 4.1 درصد و نرخ 
تورم امسال هم به 10.5 درصد برسد.مرکز 
جدید  گزارشی  در  مجلس  های  پژوهش 
مالیاتی، رشد  پیرامون وضعیت درآمدهای 
اقتصادی،   قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان 
کرد: تغییر عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای 
مالیاتی، تعیین کننده میزان وصولی های 
سال های آتی خواهند بود. بر این اساس، 
مالیاتی  درآمدهای  وصولی  عمده  قسمت 
به ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص 
حقوقی در سال 1397 معطوف به عملکرد 
است.  1396 سال  در  مؤدیان  اقتصادی 

سال 1396  در  چنانچه  اساس،  همین  بر 
شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده 
بخش های مختلف اقتصادی و رونق کسب 
و کار باشیم و یا قیمت های اسمی از رشد 
افزایش درآمدهای  باشند،  برخوردار  باالیی 

مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد 
بود.برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی حکایت از رشد اقتصادی 4.1 
دارد. همچنین  برای سال 1396  درصدی 
برآوردها نشان می دهد نرخ تورم سالیانه از 
9 درصد در سال 1395 به 10.5 درصد در 
سال 1396 خواهد رسید و قیمت صادرات 
نفت به طور میانگین از 44.2 دالر در سال 
به 55 دالر در سال 1396 خواهد   1395
رسید.با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی 
و ارزش افزوده بخش های مختلف، نمی توان 
از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل 
بخش  این  مالیاتی  درآمدهای  در  توجهی 
این موضوع می  به  اعتنایی  بی  ها داشت. 
تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه دار 
اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و 
مشاغل را افزایش داده و نتیجه ای جز بدتر 
شدن شرایط اقتصادی فعاالن و در نتیجه 

اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت.

اگرچه وزیر اقتصاد بر ضرورت فروش اموال و 
دارایی های مازاد بانکی تاکید دارد؛ برآوردها 
اموال  تمام  فروش  که  دارد  آن  از  حکایت 
ترازنامه  کل  از  درصد  تنها 5  بانکها،  مازاد 
که  است  می کند.مدتها  نقد  را  بانکی  نظام 
یکی  به  بانکها  مازاد  دارایی  و  اموال  فروش 
از پروژه های عظیم نظام بانکی تبدیل شده 
تا  بانکی بسیج شده اند  است. همه مقامات 
بلکه بتوانند اموال و دارایی های مازاد بانکها 
نقدشوندگی  قدرت  و  رسانند  فروش  به  را 
نظام بانکی را باال برند، بلکه قفل تسهیالت 
دهی گشوده شده و رونق تولید از مسیرهای 
دیگری هم دنبال شود. حتی رئیس جمهور 
هم به میدان آمده و در حکم وزیر اقتصاد، 
یکی از ماموریت های اصلی را فروش اموال 
و دارایی های مازاد بانکی عنوان کرده است 
میدان  به  هم  وزیر  خود  ترتیب،  این  به  و 
را  بانکی  مدیران  عقد  و شرط ضمن  آمده 
فروش اموال و دارایی های مازاد بانکی عنوان 
می کند.تمام اینها اما در شرایطی است که 
پیش  را  موانعی  بانکها  عامل  مدیرعامل 

روی فروش اموال و دارایی های مازاد بانکی 
بعضا  که  قیمت گذاری هایی  از  و  می دانند 
این  برای  دولتی  شده  تشکیل  کمیته های 
اموال قرار می دهند؛ ناالن هستند.به گزارش 
نبود  و  باال  قیمت  که  می گویند  آنها  مهر، 
مشتری، اکنون چالشی است که پیش روی 
بانکها به خصوص بانکهای دولتی قرار دارد و 
بر همین اساس هم، به راحتی نمی توان این 
پروژه را به سرانجام رساند.اکنون بیش از یک 
سال است که به مدیران عامل بانکها ابالغ 
شده تا فروش اموال و دارایی های مازاد خود 
را به فروش برسانند؛ در حالی سال گذشته، 
بدون کمترین آمار عملکردی فروش اموال و 
دارایی های مازاد بانکی، سال به اتمام رسید 
و کار به سال 96 موکول شد؛ این در حالی 
است که در سال جاری نیز، خیلی خبرهای 
مازاد  دارایی های  و  اموال  فروش  از  خوشی 
از همه مهمتر  و  نمی رسد  به گوش  بانکی 
اینکه، سال بعد هم چندان نمی توان امیدوار 
به  مقرر  مهلت  در  اموال  این  تمام  که  بود 

فروش برسد.

خ تورم امسال، ۱۰.۵ درصد بن بست نقدشوندگی دارایی  بانک ها  نر



 جلســه نهایی شــورای داوران جشــنواره فیلم 
180 ثانیه ای پاسارگاد برگزار شد؛ جهت بررسی 
بیشتر، برگزاری جشنواره به زمان دیگری موکول 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو 
رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأت  داوران جشنواره، 
با اعالم این خبر گفت: در جلســه نهایی شواری 
داوران جشنواره که با حضور اعضای هیأت داوران 
متشکل از دکتر حسن بلخاری، پوران درخشنده، 
نامــی، علی اکبر  روح اهلل حجــازی، غالمرضــا 
امین تفرشی، دکتر محمود دهقان، خسرو رفیعی 
و امیرعلی آقایاری برگزار شــد، ضمن بررســی 
بیشــتر آثار منتخب، تصمیم هــای الزم جهت 
برگزاری هــر چه بهتر مراســم اختتامیه اتخاذ 
شد.وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد به  جهت 
بررسی بیشتر آثار نهایی، تعیین زمان مناسب و 
ایجاد زمینه بهتر برای اکران این آثار و همچنین 
عدم تداخل این مراسم با سایر مراسم مربوط به 
ایام سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه، 
زمان برگزاری اختتامیه جشنواره به زمان دیگری 
موکول شــود.رفیعی با بیان این مطلب که زمان 
دقیق برگزاری مراســم بــه زودی اعالم خواهد 
شد، تصریح کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره 

با حضور مسئوالن سازمان محیط زیست، انجمن 
اهدای عضو ایرانیان، ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور، واحد اهدای عضو بیمارستان 
مسیح دانشوری، مدیران بانک پاسارگاد، جمعی 
از هنرمندان کشور، شرکت کنندگان در جشنواره 
و عالقمندان برگزار خواهد شــد.وی تأکید کرد: 
دبیرخانه جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد، 
زمینه را برای نظرسنجی از هم میهنان و جلب آرای 
آنها در خصوص فیلم های ارسال شده به جشنواره 
نیز فراهم خواهد کرد. در این راســتا هم وطنان 
گرامی می توانند بعد از برگزاری مراسم اختتامیه 
جشنواره، با مراجعه به سامانه تلویزیون اینترنتی 

آیو نســبت به مشاهده آثار شــرکت کنندگان و 
ثبت رأی خود اقدام کنند. بانک پاسارگاد به یک 
فیلم در هر بخش که توسط هم میهنان انتخاب 
شده است، جایزه ویژه تماشاگران را اهداء خواهد 
کرد. همچنین به سه نفر از شرکت کنندگان در 
انتخاب مردمی، هدیه ای به رسم یادبود و به قید 
قرعه اهدا خواهد شــد. رفیعی همچنین اظهار 
امیدواری کرد که هم میهنان عزیز بتوانند مراسم 
اختتامیه دومین جشــنواره فیلم 180 ثانیه ای 
پاسارگاد را نیز به صورت مستقیم از طریق سامانه 
تلویزیون اینترنتی آیو تماشــا کنند.دبیر اجرایی 
جشــنواره در خصوص آمار نهایی آثار ارسالی به 

دبیرخانه افزود: در مجموع 1333 اثر متشــکل 
از 603 فیلم در خصــوص محور تکریم خانواده 
و مســئولیت اجتماعی، 431 فیلم در خصوص 
محور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و 299 
فیلــم در محور اهدای عضو، همچنین 918 ایده 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که هر کدام به 
طور کامل توسط هیأت  انتخاب بازبینی و بررسی 
شــده و آثــار برگزیده در مرحلــه نهایی داوری 
انتخاب شــدند. رفیعی خاطرنشان کرد: به کلیه 
شرکت کنندگان در بخش داوری این جشنواره به 
رســم یادبود تندیس جشنواره اهداء خواهد شد. 
عالوه بر این به کلیه عزیزان شرکت کننده که در 
ارزیابی اول داوری پذیرفته شــده اند، هدیه ای به 
رســم یادبود تقدیم خواهد شد.وی در خصوص 
جوایز این جشــنواره تأکید کــرد: به نفرات اول 
تا چهارم در هر بخش این جشــنواره به ترتیب 
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 
80 میلیــون ریال، تندیس جشــنواره به همراه 
دیپلم افتخار و مبلــغ 60 میلیون ریال، تندیس 
جشــنواره به همراه دیپلم افتخــار و مبلغ 40 
میلیون ریال و تندیس جشنواره به  همراه دیپلم 

افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال اهداء می شود. 

برگزاری جلسه شورای داوران جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 
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اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه 
اعماق هم به درون تو نظر می اندازند.

 )نیچه(

سخن حکیمانه

ای نور دل و دیده و جانم چونی
وی آرزوی هر دو جهانم چونی

من بی لب لعل تو چنانم که مپرس
تو بی رخ زرد من ندانم چونی...

 امروز  با موالنا

ترجمه رمان »پیک نیک کنار 
جاده« چاپ شد

کنار  »پیک نیک  رمان 
جاده« نوشته آرکادی و 
استروگاتسکی  بوریس 
آذسن  فربد  ترجمه  با 
انتشارات  توسط 
تندیس  کتابسرای 
منتشر و راهی بازار نشر 
شد. رمان »پیک نیک 
نوشته  جاده«  کنار 

مشترک آرکادی و بوریس استروگاتسکی به 
تازگی با ترجمه فربد آذسن توسط انتشارات 
کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر 
شده  تحسین  از  یکی  نظر  مورد  شد.رمان 
فیلم  که  است  روسی  زن  گمانه  آثار  ترین 
آندری  کارگردانی  به  »استاکر«  سینمایی 
ویدئویی  بازی های  مجموعه  و  تارکوفسکی 
ساخته  آن  براساس   ».S.T.A.L.K.E.R«
بازدید  شده است.این رمان، داستانی درباره 
این  البته  است؛  زمین  کره  از  بیگانگان 
تفاوت را نسبت به داستان های مشابه دارد 
 که این بار بین انسان ها و بیگانگان دیداری

 صورت نمی گیرد. 

دردنیای کتاب

پور  نورانی  بهروز  کارگردانی  به   »A157« فیلم مستند
درخشش های  ادامه  در  سوره  مستند  مرکز  تولیدات  از 
بین المللی  شانزدهمین جشنواره  در  بار  این  جهانی اش 
پیام  گزارش  آمد.به  درخواهد  نمایش  به  داکا  فیلم 
از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری،  زمان 
مخاطبان  بهتر،  »فیلم های  شعار  با  داکا  فیلم  جشنواره 
بهتر و جامعه بهتر« از 22 الی 30 ام دی ماه سال جاری 
در شهر داکا پایتخت کشور بنگالدش برگزار می شود.در 
این دوره 150 عنوان فیلم بلند سینمایی، کوتاه و مستند 
جشنواره  این  مختلف  بخش   6 در  جهان  کشور  از 60 
فیلم مستند »A157« در  نمایش درخواهند آمد و  به 
بخش »فیلم های معنوی« با دیگر آثار راه یافته به رقابت 
مضامین  با  فیلم هایی  بخش  این  در  پرداخت.  خواهد 
اشاعه گفتمان عمومی در غالب ایمان و معنویات انسانی 
معرفی می شوند.این مستند پیش تر در جشنواره های مهم 
بین المللی به نمایش درآمده و آخرین جایزه این فیلم از 

بیستمین جشنواره مذهب امروز ایتالیا است.

 »A157« حضور مستند
در جشنواره بین المللی فیلم داکا

به  افشار  جواد  کارگردانی  به  »آنام«  سریال  تصویربرداری 
روزهای پایانی نزدیک می شود. سریال »آنام« به کارگردانی 
به  حالی  در  عفیفه  اسماعیل  کنندگی  تهیه  و  افشار  جواد 
احسان  که  شود  می  نزدیک  تصویربرداری  پایانی  روزهای 
خواجه امیری تیتراژ سریال را می خواند. خواجه امیری پیش 
از این هم برای عفیفه تیتراژ سریال »پریا« را خوانده بود.این 
در حالی است که تصویربرداری سریال کمتر از یک ماه و نیم 
دیگر به پایان خواهد رسید و پس از فصل دوم »لیسانسه ها« 
روی آنتن شبکه سه خواهد رفت. تصویربرداری همچنان در 
تهران و مناطق مختلف شمال تهران در حال انجام است.

تصویربرداری سریال »آنام« به کارگردانی جواد افشار و تهیه 
پیام در  امیرعباس  نویسندگی  کنندگی اسماعیل عفیفه و 
شهرستان کلیبر با حضور بازیگران شاخص آذربایجان کلید 
خورد و فاز دوم هم در تهران، کرج و خیابان های مختلف 

تهران تاکنون مقابل دوربین رفته است.

احسان خواجه امیري 
براي »آنام « مي خواند

برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر و با حضور صاحبان 
و  سی  فیلم های  نمایش  جدول  رسانه،  اهالی  و  فیلم 
رسانه ها،  سینمای  در  فجر  فیلم  جشنواره  ششمین 

قرعه کشی می شود.
سیاستگذاری  شورای  تصمیم  با  رسیده،  گزارش  به 
فیلم های  نمایش  جدول  امسال  فجر،  فیلم  جشنواره 
وسیله  به  رسانه  سینمای  در  فجر  فیلم  جشنواره 
قرعه کشی تنظیم خواهد شد.قرعه کشی طی مراسمی با 
حضور تهیه کننده و کارگردان فیلم های جشنواره سی و 
ششم و اهالی رسانه، صبح روز چهارشنبه 20 دی 1396 
برگزار خواهد شد و جدول نمایش فیلم ها در سینمای 

رسانه ها )پردیس ملت( پس از آن منتشر می شود.
فیلم  و 2  انیمیشن  بلند سینمایی، 1  فیلم  امسال 22 
ششمین  و  سی  در  کوتاه  فیلم   4 همراه  به  مستند 

جشنواره فیلم فجر روی پرده خواهند رفت.
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه 

1396 به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.

قرعه کشی برای تعیین جدول نمایش 
فیلم های سینمای رسانه

کاریکاتور

خبر

اینم حمایت بزرگ ترامپ از آشوبگران در ایران!

مهدی عزیزی

فیلم هایش اگر  می گوید  عیاری   کیانوش 
 تلخی هایی را به تصویر می کشند این تلخی ها 
از دل جامعه و مسایل مبتالبه آن آمده و نباید 
چشم خود را بر آنها بست.کیانوش عیاری با اشاره 
به فیلم »بیدار شو آرزو« درباره تلخی و تاثیرگذاری 
فیلم هایش و دلیل توقیف آنها بیان کرد و به مهر 
گفت: عده ای هستند که همیشه نگران هستند 
و برای این نگرانی بهانه های گوناگونی دارند، اما 
باید توجه کنیم وقتی عارضه ای اجتماعی در یک 
فیلم مطرح می شود نمی توان تلخی آن عارضه را 
بهانه ای برای برخورد با فیلم کرد بلکه باید توجه 
داشت که بعضی عارضه های اجتماعی مثل فقر، 
فساد، فحشا و... می توانند تلخی های بسیار بدتری 
در جامعه داشته باشند.وی ادامه داد: شکی نیست 
که در جامعه اتفاقات بسیار تلخ تری رخ می دهد 

و این دلواپسی باید به اجتماع بازگردد و متوجه 
جامعه ای شود که می تواند از فیلم من خیلی تلخ 
تر باشد.عیاری در بخش دیگری از سخنانش درباره 
فیلم هایی که از وی و یا دیگران توقیف می شود و 
گاهی فیلمی ممکن است بعد از سال ها دیگر ارزش 
از بعضی  اظهار کرد:  باشد،  نداشته  را   اولیه خود 

 فیلم ها بعد از سال ها همچنان تازه هستند و 
بسیاری از فیلم ها هم بیات می شوند و موضوعیت 
خود را از دست می دهند. گاهی هم ممکن است 
فیلمی توقیف نشود مثال بسیاری از فیلم های خود 
من شاید توقیف نشده اند اما اتفاقات پیچیده ای 

شامل حالشان شده است که پایمال شده اند.
کارگردان فیلم »خانه پدری« عنوان کرد: به نظر 
من همین اکرانی که برای فیلم »خانه پدری« در 
گروه سینمایی »هنر و تجربه« در نظر گرفته اند 

نوعی توقیف کردن است. این فیلم را از سر خود 
باز کرده اند و اکران در این شرایط با توقیف تفاوت 
چندانی ندارد.عیاری در پایان گفت: چه تعداد از 
مخاطبان ممکن است به سینماهای »هنر و تجربه« 
بیایند و این فیلم را ببینند البته تماشاگرانی خیلی 
مّصر هستند و ممکن است فیلمی قله قاف هم 
نمایش داده شود و آن را ببینند اما »خانه پدری« 
یک فیلم کامال عمومی است و صرفا برای مخاطب 

نخبه نیست.   

تلخی جامعه از فیلم های من بیشتر است

حضور دو فیلم »تابستان داغ« و »نفس«
 در رقابتهای بین المللی

آمریکا  در  خود  جهانی  حضور  سی وسومین   در  »نفس«  سینمایی  فیلم 
یافت.به  راه  داکا  به جشنواره  نیز  داغ«  »تابستان  فیلم  و  رقابت می کند 
ایرج  ابراهیم  از فیلم »تابستان داغ« به کارگردانی  گزارش پیام زمان  
زاد و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی در بخش مسابقه فیلم های آسیایی 
جشنواره فیلم داکا به نمایش درمی آید.شانزدهمین جشنواره فیلم داکا از 
تاریخ 12 تا 20 ژانویه )22 تا 30 دی ماه( در داکا بنگالدش برگزار می 
شود و »تابستان داغ« در بخش مسابقه فیلم های آسیایی این جشنواره به 
نمایش درمی آید.پیش از این نیز این فیلم در بخش مسابقه ایمپکت بیست 
و هشتمین دوره جشنواره استکهلم حضور یافته بود.پریناز ایزدیار، علی 
مصفا، مینا ساداتی، یسنا میرطهماسب، مانیا علیجانی و صابر ابر بازیگران 
اصلی »تابستان داغ« هستند. پخش خارجی فیلم سینمایی »تابستان داغ« 
میرشب  نسرین  مدیریت  به   Dream Lab Films برعهده  کمپانی 
در  آبیار  نرگس  کارگردانی  به  »نفس«  سینمایی  فیلم  است.همچنین 
ارائه شده به بخش اسکار  مرکز فیلم کالیفرنیا که به نمایش فیلم های 
خارجی اختصاص دارد نمایش داده می شود.نرگس آبیار کارگردان فیلم 
»نفس« سی و سومین حضور خارجی این فیلم را با برنامه نمایش فیلم 
 »جهت مالحظه شما« در مرکز فیلم رافایل میل ولی در کالیفرنیا آمریکا

 تجربه می کند.


