
  

نشست خبری  به گزارش رویا سلیمی خبرنگارپیام زمان، 
و  سی  ایران  سینمای  مسابقه  بخش  فیلم های  اسامی  اعالم 
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر با حضور احمد امینی و ابراهیم 

8داروغه زاده دبیر این دوره از جشنواره برگزار شد.

سایه سیمرغ سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر تنها بر سر ۲۲ فیلم

به گزارش زمان، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت 
کشورمان  داخلی  امور  در  کانادا  جویانه  مداخله  بیانیه  رد  و 
اظهارداشت: مواضع مداخله جویانه دولت کانادا ناقض حقوق بین 

الملل است.

به گزارش زمان،مدیرعامل شــرکت مهندسی و توسعه گاز 
گفت: با تکمیل شــبکه انتقال گاز در سراســر کشور، زمینه 
گســترش تجارت گاز در ســطح جهان برای ایــران فراهم 

می شود.

تهران- ایرنا- بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی با هدف 
تامین ســرمایه در گردش ویژه صادرات کاالهای صنعتی، در 
قراردادی 2هزارمیلیارد ریال برای ارائه تسهیالت به صادرکنندگان 

این بخش اختصاص دادند.
تخصیص 2هزار میلیارد ریال ســرمایه در گردش به صادرات 

صنعتی
به گزارش زمان به نقل از تارنمای بانک توســعه صادرات، این 
قرارداد سپرده گذاری به مبلغ 2هزار میلیارد ریال برای اجرای 
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و اعطای تسهیالت به 
فعالیت های دارای توجیه در بخش صادرات کاالهای صنعتی بین 

صندوق و بانک توسعه صادرات امضا شد.
برای افزایش پوشش تسهیالت صادراتی، منابع صندوق توسعه 

ملی با منابع داخلی بانک به نسبت 50– 50 ترکیب و به صادرات 
در این بخش اختصاص می یابد.

اعطای این تسهیالت به بخش صادرات کاالهای صنعتی با نرخ 
ســود تلفیقی 14.5 درصد )منابع بانک 18 درصد و صندوق 

توسعه ملی 11 درصد( است.
اعطای تسهیالت به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است 
که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت 
)نسبت مالکانه( در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع 

زمانی از 20درصد کمتر نباشد.
اشــخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیالت یاد شده شامل 
اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه های 

اقتصادی وابسته به موسسه های عمومی غیردولتی می شوند.

موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر مطلق سهام آنها متعلق به 
موسسه های عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های 
بیمه ای و بازنشستگی و نهادهای خیریه عمومی است در حکم 
موسسه ها و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی 

به شمار می روند.
همچنین پرداخت تسهیالت به موسسه ها و شرکت هایی مجاز 
است که دستکم 80درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با 

واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
از سوی دیگر، پرداخت تسهیالت به اشخاص حقوقی و بنگاه های 
اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت، بیش از 20درصد اعضای 
هیات مدیره آنها توسط مقام های دولتی تعیین می شوند، انجام 

نمی پذیرد.

وزیــر کشــور تاکید کرد: حــوادث و 
اتفاقات چند روز اخیر موجب نگرانی، 
تاثر و ناراحتی مردم عزیزمان شده که 

همیشه هوشیاری و هوشمندی مردم 
و اهمیــت دادن آنها به نظم و امنیت 
و قانون موجب شکست هر توطئه ای 

شده است.
رحمانی فضلی: هوشیاری مردم موجب 
شکســت هر توطئه ای اســت/دولت، 
مجلس و قوه قضاییه مصمم به پیگیری 

مطالبات مردم هستند
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی 
فضلی در واکنش به حوادث و اتفاقات 
اخیر افزود: انقالب اسالمی و ارزشهای 
واالی اسالمی و انسانی چیزی نیست 
که مــردم از آن بگذرنــد و هر زمان 
احساس شود که مردم باید در صحنه 

حضور پیدا کنند، خواهند آمد.
وی تاکید کرد: گروه ها، اقشار و طبقات 

مختلف مردم اعالم حضور و به صحنه 
آمدن داشــته اند که اگر الزم باشد به 

موقع خواهند آمد.
وزیر کشــور با تاکید بر لزوم رعایت 
نظم، قانون و امنیت، مدارا و خویشتن 
انتظامــی، امنیتی و  داری نیروهای 
مسئوالن مربوطه را تحسین برانگیز 
توصیف کرد و گفــت: فضای ایجاد 
شــده نه تنها برای امنیــت، تولید و 
اشــتغال کشــور بهره ای ندارد بلکه 
موجب آســیب رســاندن به تولید، 

اشتغال و امنیت کشور می شود.

ادامه در صفحه 3
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مواضع مداخله جویانه کانادا ناقض 
حقوق بین المللی است

ایران آماده گسترش تجارت گاز
 در سطح جهانی
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سرمقاله

مسئوالن، مردم را 
دریابند

نگاه روز

دولت 
در کنار مردم بایستد

تخصیص 2هزار میلیارد ریال سرمایه 
در گردش به صادرات صنعتی

انتقاد از مسئوالن، برنامه ها، 
در  آنان  اقدامات  و  عملکرد 
سطوح مختلف از حقوق مسلم 

و بدیهي مردم است. 
مدیران و مسئوالن کشور در 
همه ي دستگاه هاي اجرایي، 
نهاد ها و سازمان ها باید نقد ها را با سعه صدر و چهره 
گشاده بپذیرند و برآشفته نشوند.  متولیان امور در حوزه 
هاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادي باید بدانند 
و باور کنند که نظرات، دیدگاه ها، سخنان و برنامه ها 
و اقدامات آنان بدون عیب و ایراد و اشکال نیست، آنان 
براي اصالح امور و کم کردن اشتباهات باید  از نقد هاي 
سازنده و پیشنهادات و نظرات مختلف استفاده و بهره 
گیري نمایند. بر اساس آموزه هاي دیني همه مردم 
نسبت به جامعه و امور آن به ویژه در حوزه عمومي 

مسئولند و نباید در خصوص مشکالت

1

2 محمود حیدری

7

مشکالت معیشتی مردم 
و نگرانی از ایجاد گرانی های جدید

2 خانی نژاد

7

کاهش اوراق تسهیالت مسکن به ۷۰هزار تومان؛

تالش برای رونق بازار مسکن

سایت ثبت 
سفارش خودرو 

باز شد

رشد صادرات 
محصوالت عمده 

شیمیایی

خدمات رایگان 
دندانپزشکی در ۸۰ 

کلینیک سیار
765

2

7

روحانی مطرح کرد: 

انتقاد و اعتراض در همه امور حق 
مردم است

عبور رشد اقتصاد دیجیتال
 از مسیر کسب و کارهای نوپا

هر
س: م

عک

به گزارش زمان، در ادامه روند کاهشی نرخ اوراق تسهیالت مسکن، قیمت این اوراق  در بازار سرمایه به ۷0 هزار تومان رسید. علی رغم افزایش میزان معامالت مسکن، قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
همچنان روند کاهشی دو هفته اخیر را حفظ کرده است.در همین راستا قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن منتشره در اردیبهشت امسال با نماد »تسه ۹۶02« در بازار سرمایه که با نرخ ۷1 
هزار 8۳0 تومان به فروش رسیده بود، به رقم ۷1 هزار ۷2۳ تومان رسید.همچنین اوراق تسهیالت مسکن منتشره در تاریخ خرداد ۹۶ )تسه ۹۶0۳( در فرابورس با قیمت ۷1 هزار و ۷84 تومان خرید و 

فروش شد اما همین نماد با اندکی کاهش و با نرخ ۷1 هزار و ۷00 تومان به فروش رسید.
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وزیر کشور در واکنش به اتفاقات اخیر:

هوشیاری مردم موجب شکست هر توطئه ای است

تخصیص 2هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به صادرات صنعتی
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دولت در کنار مردم بایستد

هیاهو و سر و صدا در هر حالی بد است. جامعه 
بزرگ  چالش  است.  آرامش  نیازمند  ایرانی 
کارشناسان  توسط  این  از  پیش  کشور  اقتصاد 
و  بیکاری  به  توجه  بود،  شده  گوشزد  بسیاری 
شرایط  که  است  مردم  خرید  قدرت  نداشتن 
و غفلت مسئوالن  تر کرد  آنان سخت  برای  را 
طی سالهای گذشته کار را به جایی رسانده که 

دامنه این مشکالت وسیع تر شده و شرایط عمومی را تحت تاثیر 
خود قرار داده است.

افزایش معضالت حاشیه نشینی، رشد اعتیاد، سرقت و بسیاری 
از  را  آرامش  که  یافته  گسترش  ای  گونه  به  ها  ناهنجاری  از 
افرادی که سر درالک خود داشته و به کار خود مشغول هستند، 
ربوده است. آنچه طی سال های سپری شده خالء آن احساس 
بعنوان  نه مجلس  تعامل میان دولت و مجلس است که  شده، 
دستگاه نظارتی به حال مردم نگاهی داشته و نه دولت خود را 
مشکالت  و  واماندگی  حال  به  فکری  تا  داده  قرار  مردم  بجای 

آنان کند.
قوانین بسیار است؛ اما قانون گریزی و خالء دستگاه های نظارتی 
باعث شده تا بسیاری از گناهان مسئوالن نادیده گرفته شده و 

کسی از آنان را بازخواست نکند.
رفتار نامناسب بانکها در قبال مردم و بی توجهی به مشکالت، 
که  بوده  ای  گونه  به  تسهیالت  سود  نرخ  بودن  باال  همچنین 
مردم را ناراضی کرده است. در مقابل افرادی در جامعه وجود 
به دریافت  اقدام  قانون  رابطه بدون رعایت  با داشتن  دارند که 
وام های کالن نموده، بدون آنکه اقدام به پرداخت آن نمایند. 
در نگاهی دیگر قوانین تنها برای مردم تعبیه شده که نه تنها 
این امر باعث شده تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی رغبتی 
برای سرمایه گذاری در کشور نداشته باشند بلگه همین رفتار 
رونق اقتصادی را نیز کاهش داده و باعث سلب انگیزه سرمایه 

گذاران شده است. 
با این وجود نباید مردم اعتراضی داشته باشند؟ معترض  حال 
است.  ایرانی  بودن جامعه  زنده  از  نشان  به وضع موجود  بودن 
اما بر این نکته باید توجه داشت که خواسته های اجتماعی و 
اقتصادی مردم با سیاسی کاری و امتیاز گرفتن عده ای مطرح 
نشود. اگر چه در میان اعتراض مردم به بیکاری و گرانی ممکن 
است عرصه برای برخی افراد سودجو باز شود، اما مردم باید به 
هوش باشند و اجازه ندهند این افراد از  خواسته های مردم سوء 

استفاده کنند. 
از آنجایی که مردم صاحب اختیار کشور بوده اند گوش فرا دادن 
مسئوالن به حرف های آنان وظیفه است و باید پاسخگو باشند.

برای گوش دادن به مشکالت مردم نیاز نیست، رفتارهای چند 
گانه از خود نشان دهید؛ کافی است با مبلغی که مردم ماهیانه با 
آن زندگی کرده اند شما نیز واقف باشید که چگونه می توان یک 
ماه زندگی کرد و هزینه خوراک، پوشاک، اجاره مسکن، هزینه 
رفت و آمد و... را تامین کرد. سوءاستفاده برخی از موقعیت باعث 
شده تا مردم حتی از مسئوالن دلسوز نیز ناامید شوند و همه را 

مانند هم بدانند.
در وضعیت کنونی دولت باید به حرف ها و پیام های آنان گوش 
داده و عرصه را برای نامحرمان باز نکرده و فکری به حال گرانی 
ها کند. دستگاه های نظارتی وارد عمل شده و از افرادی که با 
ستوه  به  را  مردم  سالها  این  جایگاه خود طی  از  استفاده  سوء 
اند، مجازات کند. دیگر وقت دو قطبی شدن و استفاده  آورده 
از موقعیت برای دو رقیب نیست. در این جا توجه به مردم و 
رسیدگی به مشکالت آنان باید مورد توجه قرار گیرد و صدای 
آنان شنیده شود. فاصله میان دولت و مردم برداشته شود. اگر 
دولت در کنار مردم بایستد و به حرف های آنان گوش فرا دهد. 
می توان با مدیریت درست و عقالنیت این خالء را پر کرد و به 
صدای مردم پاسخ مثبت داد بدون آنکه سوء استفاده ای از افراد 

هدف دار صورت گیرد.
o.khaninezhad@yahoo.com

مسئوالن، مردم را دریابند
انتقاد از مسئوالن، برنامه ها، عملکرد 
و اقدامات آنان در سطوح مختلف از 

حقوق مسلم و بدیهي مردم است. 
مدیران و مسئوالن کشور در همه ي 
دستگاه هاي اجرایي، نهاد ها و سازمان 
ها باید نقد ها را با سعه صدر و چهره 
نشوند.   برآشفته  و  بپذیرند  گشاده 
متولیان امور در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و 
اقتصادي باید بدانند و باور کنند که نظرات، دیدگاه ها، سخنان 
و برنامه ها و اقدامات آنان بدون عیب و ایراد و اشکال نیست، 
آنان براي اصالح امور و کم کردن اشتباهات باید  از نقد هاي 
سازنده و پیشنهادات و نظرات مختلف استفاده و بهره گیري 
نمایند. بر اساس آموزه هاي دیني همه مردم نسبت به جامعه و 
امور آن به ویژه در حوزه عمومي مسئولند و نباید در خصوص 
مشکالت، نیاز ها، اقدامات به ویژه به عملکرد و سخنان مدیران 
و مسئوالن بي تفاوت باشند. اندیشمندان و آگاهان در حوزه 
وظیفه  و  مسئولیت  مردم  عموم  به  نسبت  گوناگون  هاي 
بیشتري دارند و باید در مبارزه با منکرات، فساد، تبعیض، بي 
عدالتي و حیف و میل اموال عمومي مصمم و جدي باشند و 
کوتاهي و تساهل و تسامح از آنان به هیچ وجه پذیرفته نیست. 
مناصب و مسئولیت هاي حکومتي، اداري و سیاسي، قضایي و 
نظامي و انتظامي امانت است و فرصتي است براي ارائه خدمت 
صادقانه و بي منت به مردم. سوء استفاده از این امانت و کوتاهي 
در ارائه خدمت به بهترین شکل به مردم از هیچ کس پذیرفته 
شده نیست و دستگاه هاي نظارتي بنابر وظایفي که دارند باید 
بدون اغماض با متخلفان و مجرمان برخورد کنند. رهبر فرزانه 
انقالب بارها بر اقدامات جهادي و جدي در ارائه خدمت به مردم 
و توسعه کشور، مبارزه با فساد در دستگاه هاي اجرایي، بي 
عدالتي، تبعیض، و حیف و میل بیت المال به ویژه در دیدار با 
مسئوالن و مدیران ارشد کشور تأکید کردند و امور را پیگیري و 
رصد مي کنند و در مواقع ضروري همانند زلزله اخیر کرمانشاه 
تمام قد در میدان حضور پیدا مي کنند و راهبري مي نمایند 
که مشکالت مردم و نیاز هاي آنان به خوبي حل شود. با تحریم 
هاي ظالمانه که در سال هاي گذشته بر علیه مردم شریف 
کشورمان اعمال شد و در بعضي از مواقع بي تدبیري و بي 
برنامگي برخي از مسئوالن و همچنین کوتاهي و سهل انگاري 
برخي دیگر از آنان در عمل به وظایفشان امروز شاهد بروز و 
ظهور مشکالت اقتصادي و معیشتي در همه طبقات جامعه به 
ویژه طبقات پایین جامعه هستیم. مسئوالن مربوطه باید تمام 
قد و با تمام وجود با تدبیر و درایت در صدد پیگیری و حل 
مشکالت برآیند.عزیزاني که به وضعیت اقتصادي و معیشتي 
و فساد مالي در دستگاه هاي اجرایي کشور اعتراض دارند 
باید بدانند این کشور دشمنان قسم خورده اي دارد که در 
کمین نشسته اند و منتظر فرصت براي ضربه زدن به ملت 
ایران هستند. آشوب، تخریب اموال عمومي و تعرض به مردم و 
نیروهاي انتظامي و هرج و مرج نه تنها حالل مشکالت نیست 
بلکه مشکالت را در همه ي حوزه ها بیشتر و بیشتر خواهد کرد 
و کشور و مردم دچار خسارات جاني، مالي و سیاسي جبران 
ناپذیری خواهند شد. منتقدان و معترضان به وضعیت نابسامان 
اقتصادي، فساد اداري و فساد مالي باید مراقبت نمایند که 
فرصت طلبان و سود جویان سیاسي در صفوف آن ها رخنه و 
نفوذ نکنند. آنان نباید اجازه بدهند حرکتشان آلوده به خواسته 
هاي شیطاني دشمنان دیرینه آزادي و استقالل ملت قهرمان 
ایران اسالمي شود. امیدواریم با تدبیر و درایت و حضور جانانه 
و مصمم مسئوالن کشور در میدان عمل و کمک و همراهي 
مردم هوشمند کشورمان شاهد اصالح امور جامعه در حوزه 

هاي گوناگون باشیم. 

سرمقاله

یادداشت
کالمامیر

رییس جمهور با تشریح توطئه های بدخواهان علیه 
به  ایران همواره  اسالمی، تصریح کرد: ملت  ایران 
خوبی شرایط حساس کشور، منطقه و جهان را درک 
کرده و بر مبنای مصالح ملی خود تصمیم می گیرند.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حجت االسالم و 
المسلمین دکتر حسن روحانی عصر یکشنبه در 
جلسه هیات دولت ضمن تبریک ایام میالد حضرت 
ابراز  میالدی،  نو  سال  آغاز  و  مسیح)ع(  عیسی 
امیدواری کرد این ایام برای همه مسیحیان جهان، 

مسلمانان و ملت ایران مبارک باشد.
روحانی در ادامه  با اشاره به اینکه در روزهای اخیر 
نقاط کشور عزیزمان  اعتراض ها در برخی  شاهد 
بوده ایم، گفت: این نکته باید برای همه روشن باشد 
که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و 
انتقادات و حتی  حقوق شهروندی، مردم در بیان 
اعتراض شان کامالً آزاد هستند؛ اما در عین حال باید 
توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه ای 
باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور 

و زندگی مردم شود.
رییس جمهور تاکید کرد: »حل برخی از این  مسایل 
آسان نبوده و زمان بر است و دولت و ملت باید برای 

حل این مشکالت دست به دست بدهند«.
رییس جمهور با بیان اینکه ریشه برخی از مشکالت 
اقتصادی مردم به سال های قبل برمی گردد و برخی  
دیگر هم به همین ایام مربوط می شود، گفت: دولت 
و ملت باید دست هم را گرفته و یکدیگر را یاری 
کنند؛ اما نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع 
به فساد و شفافیت حرف دارند و می گویند مسایل 
مردم  اینکه  به  اشاره  با  باشد.روحانی  شفاف  باید 
می خواهند در بخش قانون گذاری، اجرایی، قضایی 
و دیگر بخش های کشور، مسایل به وضوح برای آنها 
تبیین شود تا بتوانند قضاوت دقیقی داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: اینکه در رسانه همه نقدهای مردم 
را به دستگاه اجرایی برگردانیم، بی دقتی است.رییس 
جمهور همچنین افزود: مردم نسبت به اینکه باید با 
فساد  مبارزه جدی تر شود و  اینکه برخی چرا مسایل 

به خوبی برای آنان تبیین نمی شود، نقد دارند.
روحانی اظهار داشت: انتقاد در همه امور کشور حق 
مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به 
مردم است و مردم باید آنچه می خواهند را بخوبی 

بیان کنند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه نقد با خشونت و 
تخریب اموال عمومی کامالً متفاوت است، گفت: در 
عین حالی که از نقد استقبال می کنیم و دستگاه های 
مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض 
قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند 
آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین 
حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا 
و  زندگی   برای  نگرانی  مردم  و  انقالب  دوستداران 
امنیت شان، ایجاد شود. روحانی با بیان اینکه شیوه 
صحیح  و انتخابی برای بیان نقد باید یک شیوه کاماًل 
منطقی، دقیق و قانونی بوده و در نهایت منجر به 
اصالح شود، اظهار داشت: اگر شیوه ای برای بیان نقد 
انتخاب شود که بواسطه آن مردم در زندگی، کسب 
و کار، رفت و آمد و سرمایه گذاری، دچار تردید و 
نگرانی شوند و دشمنان ما دست افشانی و پایکوبی 

کنند، حتما شیوه ای غلط است.
ابراز شادمانی دشمنان  به  اشاره  با  رییس جمهور 
آمریکا  در  امروز  که  آقایی  این  گفت:  انقالب، 
رفته  یادش  ما همدردی کند،  با مردم  می خواهد 
که چند ماه پیش ملت ایران را تروریست نامید؛ این 
آدمی که سر تا پایش علیه ملت ایران است؛ حق 

ندارد برای مردم ایران دلسوزی کند.

روحانی با بیان اینکه این روزها برخی از کشورهای 
عرب منطقه که هیچ وقت با مردم ایران  میانه خوبی 
نداشتند، پایکوبی می کنند، تصریح کرد: باید توجه 
کنیم که آیا این شیوه اعتراض، شیوه ای دقیق و به 
نفع مردم است یا به نفع دیگران!؟رییس جمهور 
امنیت ملی، آرامش و انسجام ملی، وحدت و برادری 
در ایران را بزرگترین سرمایه  در منطقه دانست و 
تاکید کرد: در کشور ما همه اقوام و مذاهب برادرانه 
با هم زندگی می کنند و مردم در انتخابات نشان 
دادند که چگونه نسبت به منافع ملی و آینده کشور 

خودشان حساسیت دارند.
روحانی با اشاره به اینکه اگر مردم در انتخابات آمدند 
و اکثریت مردم راهی را انتخاب کردند، ما نیز در مقام 
عمل باید آن راهی که اکثریت خواسته را شروع کرده 
و ادامه دهیم، افزود: توقعات و مطالبات مردم، توقعات 
و مطالبات درستی است، اما اگر شیوه ای انتخاب 
کردیم که در بیان مطالبات به حق مان، افرادی داخل 
شدند و سخنانی ناصحیح، غلط، ناروا، مشکل آفرین، 
دشمن شاد کن و مردم نگران کن مطرح کردند، قابل 

قبول نیست و همه باید به این نکته توجه کنیم.
که  آنچه  هر  دولت  این  داد:  ادامه  جمهور  رییس 
در حقوق شهروندی و در انتخابات به مردم وعده 
داده، پای پیمان خودش ایستاده و می خواهد در 

و  و مردان  زنان  و  دانشگاه ها  این کشور، جوان ها، 
روستائیان با نشاط باشند و همه تالش خود را برای 
حل مشکالت مردم بکار برده است؛ البته معنی اش 
و مردم  نیست که مشکالت مردم حل شده  این 
امروز مشکل ندارند، اما همه شاخص های اجتماعی 
و اقتصادی نشان می دهد که وضع کشور ما نسبت به 

4 سال پیش چند قدم روبه جلو رفته است.
ما  شرایط  و  وضعیت  امروز  داشت:  اظهار  روحانی 
درمان،  و  بهداشت  همانند  موضوعاتی  به  نسبت 
به  کمک  و  روستاها  وضعیت  اقتصادی،  آرامش 
قشرهای بسیار ضعیف ، نسبت به گذشته بهبود 
یافته و در مسأله تحریم و حقوق ملی و تأثیرگذاری 
ایران در ثبات و امنیت منطقه شرایط ما متفاوت شده 
است اما معنی  آن این نیست که همه مشکالت مردم 

حل شده است.
بیشتر  تالش  ضرورت  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
دولت برای اشتغال، گفت: طبیعی است اگر وضعیت 
اشتغال برای 2 خانواده در میان 4 خانواده درست 
اشتغال  هنوز  که  دیگر  آن 2 خانواده  باشد،  شده 
را  رضایت  احساس  این  نشده،  درست  فرزندشان 
قدم هایی  که  است  درست  افزود:  ندارند.روحانی 
برداشته شده، اما کاهش قدرت خرید مردم از 5 - ۶ 
سال پیش هنوز به طور کامل جبران نشده است؛ 
مردم مشکالتی دارند و این مشکالت باید حل شود.

رییس جمهور با بیان اینکه من از جوانان و مردم 
ایران و از همه خانواده ها درخواست می کنم روی 
ما در  بیشتر دقت کنیم، گفت:   راه حل مسایل 
کشور مشکل هوا، ریزگرد، آب، اشتغال و مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگون داریم؛ باید با 
فساد مبارزه کنیم و همه مردم بتوانند روی اعمال 
ما نظارت کنند. این مسایل وجود دارد و باید حل و 

فصل شود. اما چه راهی را باید انتخاب کنیم؟
وی با بیان اینکه مردم در زمینه مسایل اقتصادی و 
اجتماعی مشکالتی دارند، خاطرنشان کرد: امسال در 
فصل پاییز با یک خشکسالی مواجه بودیم که باعث 
شد نسبت به متوسط ده سال گذشته حدود 55 
درصد کاهش بارندگی داشته باشیم و از سویی با 
مشکالت دیگری از قبیل سیل یا زلزله مواجه بودیم 
و مردم با ریزگردها و هوای بد دست و پنجه نرم 

می کنند.

روحانی در جلسه هیات دولت: 

انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردم است

نخستین اقدام عربستان بعد از نشست 
نظامی قطر، ترکیه و سودان

گردهمایی فعاالن و نخبگان سایبری 
برگزار می شود

از  بعد  خود  اقدام  نخستین  در  عربستان 
و  قطر  ترکیه،  امنیتی  فرماندهان  نشست 
خود  دفاع  وزیر  معاون  خارطوم  در  سودان 
را برای رایزنی با همتای سودانی راهی این 

کشور کرد.
اسپوتنیک،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دفاع  وزیر  معاون  العایش«  عبداهلل  »محمد 
یک  رأس  در  سودان  به  سفر  در  عربستان 
با »عوض  دیدار  و در جریان  نظامی  هیأت 
محمد احمد بن عوف« وزیر دفاع این کشور 
و تنی چند از مقامات بلند پایه در خصوص 
اوضاع نظامی و امنیتی منطقه و تدابیر الزم 
برای برخورد با مسائل مربوطه بحث و تبادل 

نظر کرد.
که  مواضعی  اتخاذ  خصوص  در  طرف  دو 
حامی منافع استراتژیک دو کشور و همچنین 

امت عربی و اسالمی باشد رایزنی کردند.
موضع  بر  دیدار  این  در  سودان  دفاع  وزیر 
به  مربوط  مسائل  قبال  در  کشورش  ثابت 
و  مقدسات  از  دفاع  و  اسالم  و  عرب  جهان 

حرمین شرفین تاکید کرد.
طیب  رجب  اخیر  سفر  از  بعد  نشست  این 
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به سودان و 
همچنین نشست مشترک رؤسای ستادهای 
مشترک ارتش های ترکیه و سودان و قطر 

در خارطوم صورت گرفت.

 سومین اجالس وب فارسی پنجم بهمن ماه 
در تهران و به میزبانی کانون توسعه دهندگان 

فضای مجازی برگزار می شود.
اجالس  سومین  زمان،  گزارش  به 
فعاالن  برای  فارسی  وب  توسعه دهندگان 
ایران،  مجازی  فضای  دهندگان  توسعه  و 
همایش های  مرکز  در   1۳۹۶ ماه  بهمن   5
برگزار  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

می شود.
ایجاد  اجالس  این  برگزاری  از  اصلی  هدف 
ارتباط صمیمی و نزدیک بین دولتمردان و 
نخبگان فضای مجازی ایران و استمرار این 
امر است. از دیگر اهداف برگزاری این اجالس 

بزرگ می توان به بررسی فضای وب و روند 
رشد استارتاپ ها، کسب و کارهای اینترنتی 

و کارآفرینی در وب ایران اشاره کرد.
کمیته  جلسه  هفتمین  راستا،  این  در 
حمیدرضا  حضور  با  اجالس  راهبردی 
همتی رئیس کانون توسعه دهندگان فضای 
نهادهای  و  سازمان ها  نمایندگان  مجازی، 
مرتبط، اساتید دانشگاه، کارآفرینان و فعاالن 

وب ایران برگزار شد.
مباحث  نهایی سازی  جلسه،  این  محوریت 
نحوه  همچنین  و  اجرایی  و  محتوایی 
پوشش خبری اجالس در رسانه های ملی و 

بین المللی بود.

مفقودی
 کارت هوشمند ناوگان باری به شماره کارت 2185۳44و شماره پالک ۷۷۶ع2۶ایران 

۶2بنام حسن عظیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹81۹۶42000۷۶شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور تصمیم 
نهایی شماره ۹۶0۹۹۷1۹۶4200881خواهان آقای رمضانعلی حسن نیا فرزند ابوالقاسم با 
وکالت آقای جهانگیر فتحی فرزند احمد به نشانی نور خ پاسداران ساختمان هاشمی طبقه 
اول جنب آزمایشگاه دکتر ترخان خواندگان آقای میثم نقیبی به نشانی مازندران نور سعدی 
گلستان دو پ  1۶ رضا فتحی فرزند مجید به نشانی فعالً مجهول المکان خواسته ها رفع 

توقیف پالک اعتراض ثالث اجرایی 
رای دادگاه دعوی آقای رمضانعلی حسن نیا فرزند ابوالقاسم وکالت آقای جهانگیر فتحی به 
طرفیت آقایان میثم نقیبی رضا فتحی فرزند مجید به خواسته اعتراض ثالث اجرایی و پرونده 
کالسه ۹5044۷اجرای احکام کیفری نور و صدور حکم بر رفع توقیف پالک ثبتی 1۷فرعی  
از 8 اصلی با احتساب هزینه های دادرسی و غیره بدین توضیح خواهان اظهارداشت حسب  
فروش نامه مورخ ۹2/۳/۶18ششدانگ  یک قطعه زمین دارای پالک ثبتی 1۷ فرعی از 8اصلی 
واقع در چمستان دهستان امیر آباد نیایش 12 به مساحت ۷000 متر مربع را از خوانده ردیف 
دوم خریداری نمودم که هنوز سند آن به نام بنده منتقل نشده است و ملک مورد تعرفه از سوی 
وکیل شاکی پرونده اجرای کیفری توقیف شده است وکیل خواهان نیز اظهار داشت خوانده 
ردیف دوم به عنوان فروشنده به موجب وکالت نامه شماره 45۶۳ مورخ ۹4/۷/۳0 در دفترخانه 
اسناد رسمی ۳۷۹ چمستان حضور یافت و حق انتقال شش دانگ عین رقبه  موصوف را به 
موکل بنده تعویض نموده است در در هر حال  تاریخ انتقال و وکالت نامه تفویض  و مقدم 
بر تاریخ توقیف آن یعنی ۹۶/2/10می باشد در نتیجه آقای رضا فتحی محکوم علیه  پرونده 
کیفری هیچگونه تملکی یا  تصرفی بر رقبه مورد  توقیفی ندارد  لذا صدور حکم به شرح باال را 
با احتساب خسارت دادرسی دارم با عنایت به مراتب فوق گر چه سند مالکیت رسمی پالک 
موضوع خواسته به نام محکوم علیه پرونده کیفری آقای رضا فتحی می باشد چون برابر مبایعه 
نامه عادی مورخ ۹2/۳/18 ششدانگ قطعه زمین به مساحت ۷000 مترمربع به شرح پالک 
موصوف از سوی آقای رضا فتحی به معترض ثالث اجرایی آقای رمضانعلی حسن نیا به عقد 
بیع  منتقل شده است لذا با انتقال ملک و احراز رابطه حقوقی فی مابین محکوم علیه  پرونده 
کیفری مالکیتی نسبت به مساحت ۷000 مترمربع مبایعه نامه ابرازی ملک توقیف شده در 
سال 1۳۹5 نداشته است تا به عنوان مال محکوم علیه  توقیف شود و خواندگان نیز در قبال 
دعوی مطروحه و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دادگاه اعتراض معترض 
را وارد دانسته به استناد مواد 14۶ و 14۷ قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور حکم به 
ابطال عملیات اجرایی در پرونده کالسه موضوع رفع توقیف پالک موصوف نسبت به مساحت 
۷00 متر مربع به بشرح  نظریه کارشناسی منتخب به دادگاه و کروکی ترسیمی خواندگان را 
مشترکان به پرداخت مبلغ 5/۳10/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دستمزد کارشناسی و 
نیز مبلغ ۳00000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید رای دادگاه 
غیابی ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشدم. الف ۹۶/۶۹4
 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور یوسف رضایی

مفقودی
گواهینامه موقت پایان تحصیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور مرکز محمودآباد به نام 
مهدی عزیزی فرزند علیرضا با شماره شناسنامه ۹۹ صادره از آمل متولد 1۳۶5 مقطع 
کاردانی در تاریخ 8۷/4/۳1معدل 15/0۶با سریال110251 مفقود شده و درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 فریدونکنار

رای اصالحی 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 ۹۶0۹۹81۹۶42000۷۶شعبه  کالسه  پرونده 
نیافرزند  نهایی شماره ۹۶0۹۹۷1۹۶42008۹۶خواهان رمضانعلی حسن  نور تصمیم 
ابوالقاسم با وکالت آقای جهانگیر فتحی فرزند احمد به نشانی نور خ پاسداران ساختمان 
هاشمی طبقه اول جنب آزمایشگاه دکتر ترخان خوانندگان آقای میثم نقیبی به نشانی 
مازندران نور خ سعدی گلستان 2 پالک 1۶ آقای رضا فتحی فرزند مجید به نشانی فعال 

مجهول المکان خواسته ها رفع توقیف پالک           اعتراض ثالث اجرایی 
شماره ۹۶00881مورخ  غیابی  دادنامه  هجدهم  در سطر   اینکه  به  نظر  دادگاه  رای 

۹۶/8/۳0صادره از این دادگاه سهو قلم رخ داد و بجای 
۷000 متر مربع ۷00 مترمربع درج شده است لذا دادگاه به استناد ماده ۳0۹ قانون 
در سطر   مدنی مصوب 1۳۷۹  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین 
هجدهم دادنامه باال به جای ۷00 متر مربع ۷000 مترمربع درج و اصالح مینماید  
رای دادگاه به تبع رای  اصلی غیابی ظرف مدت 20روز پس  از ابالغ واخواهی  در این 
دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران 

می باشد م. الف ۹۶/۶۹۳
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور یوسف رضایی

درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سبحان کریمی فرزند نجات به شرح درخواستی که به به شماره ۹۶1 این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
نجات کریمی فرزند سبحان به شماره شناسنامه 458 صادره از نور در تاریخ ۹۶/10/۶در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از
1- ماه بانو ای بابایی فرزند ولی به شماره شناسنامه ۷14 صادره از نور همسر متوفی 

2-بهرام کریمی فرزند نجات به شماره شناسنامه 544۹ صادره از نور پسر متوفی
۳-شهرام کریمی فرزند نجات  به شماره شناسنامه ۳11 صادره از نور پسر متوفی 
4-زهره کریمی فرزند نجات به شماره شناسنامه ۶084 صادره از نور دختر متوفی
5- زینب کریمی فرزند نجات به شماره شناسنامه ۳55 صادره از نور دختر متوفی 

۶-سبحان  کریمی فرزند نجات شماره شناسنامه 52۷ صادره از نور پسر متوفی
۷- مریم کریمی فرزند نجات  به شماره شناسنامه 14۶5 صادره از نور فرزند متوفی 

8-خدیجه کریمی فرزند نجات  به شماره شناسنامه 2۹02 صادره از نور 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 خواهدم. الف ۹۶/۶۹1
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی

آگهی
پرونده کالسه ۹50۹۹81۹۷۹۹00۶۶8 شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تنکابن 

تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷1۹21۳01۳8۷ شاکی:
 آقای محمد جواد فقیه عبداللهی فرزند جالل با وکالت آقای مهدی منصور سمائی 
فرزند سلطانعلی به نشانی مازندران چالوس بلوار امام رضا علیه السالم جنب دادگستری 

دفتر وکالت
 متهم : آقای سید احمد مجاوری فشتمی به نشانی مازندران چالوس دوستگر کلوچه 

پزی امیر 
اتهام:  قرار دادن مواد مخدر ۷0 سانت هروئین و دو گرم شیشه در وسیله نقلیه به قصد 

متهم کردن دیگری
 رای دادگاه:   در خصوص اتهام آقای سید احمد مجاوری فشمی بدون  ذکر مشخصات 
دیگر مجهول المکان دایر  بر جاساز کردن و قرار دادن مواد روانگردان در اتومبیل آقای 
محمد جواد فقیه به منظور متهم نمودن دیگری با توجه به گزارش و عنایت مرجع 
انتظامی و دادسرا و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب چالوس و عدم 
حضور متهم علی رغم ابالغ از نشر آگهی بزه انتسابی به متهم موصوف محرز و مسلم 
است و نظر به اینکه متهم به میزان ۷0 سانت هروئین و دو گرم شیشه جاسازی نموده 
است دادگاه به استناد ماده 8 و 2۷ قانون مبارزه با مواد مخدر حکم محکومیت متهم به 
پرداخت /000/000 /20جریمه نقدی و هفتاد ضربه شالق تعزیری و تحمل پنج سال 
حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید همچنین مواد مکشوفه به استناد ماده 215 قانون 
مجازات اسالمی  ضبط می گردد رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرکز سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه 

تجدیدنظر استان مازندران می باشد .
 رئیس دادگاه انقالب اسالمی غرب مازندران مستقر در تنکابن شعبان کاویان پور

آگهی حصر وراثت
 آقای احمد علی احمدی به شماره شناسنامه ۹ به شرح درخواستی که به شماره 
4/105۳/۹۶ این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان روح انگیز قبادی رکنی به ش ش 41تاریخ ۹۶/۶/1۳در اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان بابل فوت نموده و وراثت حین الفوت و عبارتند از 
1-احمد علی احمدی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۹ متولد 1۳۳1 صادره از 

بابل همسر متوفی 
2-رضا احمدی فرزند احمد علی به شماره شناسنامه 40 و متولد 1۳5۷ صادره از بابل 

پسر متوفی 
۳-رامین احمدی فرزند احمد علی به شماره شناسنامه 5۹ متولد 1۳۶0 صادرات بابل 

پسر متوفی 
4-امیر احمدی فرزند احمد علی به شماره شناسنامه ۷۷۹ متولد 1۳۶۷ صادره از بابل 

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
مدیر دفتر شعبه ۴ شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
 پرونده کالسه ۹۶0۹۹81110۶00۳۹0 شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷1110۶0105۶خواهان بانک صادرات مازندران با مدیریت 
علی حاجی پور وکالت خانم حوا کبودتبار فرزند اسحقعلی  به نشانه استان مازندران 
شهرستان بابل خ اکبرین  کوچه دانش 14 خواندگان شرکت حلوا شکری زرین شمال به 

نشانی بابل شهرک صنعتی منصورکنده 
2- آقای جلیل بهمنی فرزند غالمعباس 

۳- آقای ماشااهلل عباسپور خاکی فرزند قاسم همگی و نشانی مازندران بابل بسیج 1 ک 
ش مومن  نژاد آپارتمان خاکی 

4-آقای داوود حیدری فرزند علی به نشانی مازندران بابل میدان کشوری سرداران 1 و 
س  آرش خواسته مطالبه وجه بابت 

مازندران  صادرات  بانک  از  وکالت  به  کبودتبار  حوا  دعوی  در خصوص  دادگاه  رای 
جلیل  پور  عباس  ماشاهلل  شمال  زرین  شکری  حلوا  شرکت  شرکتها  طرفیت  به 
شماره  وام  معوقه  بدهی  1/۶۶۹/۳1۶/000ریال  خواسته  به  حیدری  داوود  بهمنی 
88008۷15-88/12/18دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و 
بقاء اصول مستندات درید  خواهان که اشتغال و استدامه  ذمه  خواندگان را مستصحب 
می نماید و خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک ابرازی دفاع  و تعرضی 
ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستند به مواد 1۹8 و 51۹ 
قانون آیین دادرسی مدنی و 10 و 2۳0 قانون مدنی خواندگان متضامناً به پرداخت 
1/۶۶۹/۳1۶/000ریال به عنوان اصل خواسته و5۳/000/000 ریال هزینه دادرسی 
و نیز۳۷/24۷/۶88 ریال حق الوکاله از با ب رعایت قواعد تسبیب  و الضرر در حق 
خواهان محکوم می نمایند اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 
مبلغ 4۹0/000/000ریال  و  بدهی  مانده  اصل  نسبت  به  ۹۶/5/۳0بماخذ28 درصد 
لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له می نماید رای صادره غیابی 
بودن و ظرف 20 روز قابل واخواهی  در این شعبه و سپس ظرف  بیست روز  و قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مازندران می باشد 
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل صادق غالم نتایج

آگهی فقدان
 / ازبین رفتن سند مالکیت ) موضوع ماده ی 120 آ.ق.ثبت(

آقای سعید جدی زاده ) مالک (  با تسلیم استشهادیه از دفترخانه 4 اسالمشهر و 
در خواستی به شماره وارده 15۶۷5  مورخ 1۳۹۶/۷/1۷  اعالم داشته سند مالکیت 
پالک ثبتی 4۶/1۷2۳۹  که عبارتست از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
واقع در طبقه سوم بمساحت 84/58 متر مربع قطعه سوم تفکیکی پالک 1۷2۳۹ 
فرعی از 4۶ اصلی بانضمام پارکینگ قطعه سوم و انباری قطعه سوم تفکیکی واقع 
در بخش 12 تهران ذیل ثبت 10۳5۹۹ صفحه 2۷8  دفتر 81۳  با سریال چاپی 
112۶42 بنام آقای سعید جدی زاده  ثبت و صادر گردیده و بموجب اسناد رهنی 
1542- ۹0/4/21 و 50۷4- ۹۳/۶/۹ دفترخانه ۳5 اسالمشهر در رهن بانک مسکن 
قرار گرفته است به علت جابجایی مفقود شده است لذا تقاضای صدور سند المثنی 
سند مالکیت مذکور را نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده 120 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت مصوب 1۳80/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا 
چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف  مدت 10 روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  

پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف 1۷۹۶
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

آگهی ابالغ
به موجب دادنامه شماره ۹۶0۹۹۷04۹400008۳ مورخه ۹۶/2/۶ پرونده کالسه ۹51044 
مطروحه در شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل خوانده دعوی آقای مهدی 
طالیی. حامد احمدزاده مقدم محکوم هستند به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و بابت هزینه دادرسی  ۳/۹۷0/000 و خسارت تاخیر تادیه به صورت غیابی 
در حق خواهان نظر به اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص نبوده و مجهول المکان اعالم 
شده لذا مفاد دادنامه به طریق درج در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا 
چنانچه نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی داشته ظرف بیست روز پس از انتشار آگهی 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز اعتراض خود را به این شعبه تقدیم نماید.
شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

محمود حیدري

خانی نژاد
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پارک های آموزش فرهنگ حقوق

* سید ابوالفضل عسکری

امروزه آموزش نقش بسزایی در جامعه ایفا می کند 
و هرچقدر آموزش ها بر اساس نیازهای روز جامعه 

و مقتضیات زندگی روزمره شهری باشد به مراتب اثرگذاری بیشتری 
نیز دارد.

امروزه آموزش نقش بسزایی در جامعه ایفا می کند و هرچقدر آموزش 
ها بر اساس نیازهای روز جامعه و مقتضیات زندگی روزمره شهری باشد 
به مراتب اثرگذاری بیشتری نیز دارد. جامعه ای دارای پایداری و امنیت 
بیشتر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ... می 
باشد که از ابتدا بتواند نسل خود را در همه حوزه ها بطور مناسب، کارآمد 
و مداوم پرورش دهد. در اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیشترین 
تمرکز بر آموزش از سنین کودکی گذاشته می شود که هم فرد آمادگی 
بهتری برای درک و دریافت مطالب دارد و هم ماندگاری بیشتری در 
ذهن مخاطب دارد. بدیهی است که یکی از مشکالت و دغدغه های هر 
کشوری در عصر حاضر مسائل مربوط به عدم آگاهی های حقوقی است 
که این عدم شناخت باعث بوجود آمدن بسیاری از آسیب های اجتماعی 
از قبیل مسائل مربوط به امالک، حقوق کار، اختالفات مالی و... می باشد 
که این موارد خود سبب بوجود آمدن موارد ناخوشایندی از قبیل قتل ، 

دزدی ، طالق ، اعتیاد و غیره می شود.
حال اگر بتوان زمینه ای فراهم کرد تا کودکان از ابتدای سنین یادگیری 
با مسائل و مشکالت پیشروی خود در زندگی فردی و اجتماعی آگاهی 
یابند و بدانند اگر آگاهی های الزم را نداشته باشند، عواقب خوبی در 
انتظار آنان نیست؛ لذا بطور حتم این آموزش ها می تواند همانند سپری 
محکم در مقابل آسیب های اجتماعی عمل نماید. همچنین از دیگر نتایج 
مفید چنین آموزش هایی پدید آمدن نسلی باهوش، منضبط، قانون گرا 
و برخوردار از سواد حقوقی کافی در جامعه خواهد بود. در سال های 
گذشته یکی از ایده های خوبی که شکل گرفت و پیامدهای خوبی نیز 
به همراه داشت طرح پارک های آموزش فرهنگ ترافیک بود که نتایج 
مطلوبی را به دنبال داشت. آشنا نمودن کودکان با مسائل ترافیکی در 
این پارک ها، می تواند در آینده هزینه های کمتری را در خصوص عدم 
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی بخشی از جامعه بر روی 
دست مسئوالن بگذارد. به نظر می رسد در جامعه امروز خالء وجود 
چنین پارک هایی در زمینه آموزش های حقوقی نیز دیده می شود . 
مراکزی که بتوانند کودکان را از همان سنین ابتدایی با حقوق شهروندی 
آشنا کنند تا شهروندان در آینده زندگی فردی و اجتماعی بتوانند از 
حقوق خود دفاع کنند. پارک آموزش فرهنگ حقوق می تواند مدرسه 
ای برای آموزش به کودکانمان باشد تا کودکان بایدها و نبایدهای زندگی 

جامعه کنونی را بیاموزند و در مواقع الزم بهترین تصمیم را بگیرند.
این طرح همکاری و تعامل بین قوای سه گانه، شهرداری ها و مراکزی که 
به هر نحوی در زمینه افزایش و بهبود زندگی شخصی و اجتماعی دخیل 
هستند را می طلبد.چه بسا با اجرای اینگونه طرح ها بتوان بسیاری از 
معضالت و آسیب های اجتماعی را کاهش داد و یا حذف نمود.کاهش 
جرائم، پرونده های قضایی، تنش های خانوادگی از نتایج این قبیل برنامه 

ها است.

ناگفته های نوری مالکی از
 اعدام صدام

معاون رئیس جمهوری عراق و دبیرکل حزب الدعوه در 
بیانیه ای به مناسبت یازدهمین سالروز اعدام صدام فاش 
کرد، صدام در زندان های آمریکایی در بند بود، نه در 
زندان های عراقی و ما از آمریکایی ها خواستیم تا او را 

تحویل ما دهند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، به نقل از سایت الشروق، 
نوری مالکی، معاون رئیس جمهوری عراق و دبیرکل 
حزب شیعه الدعوه در بیانیه ای به مناسبت سالروز  اعدام 
صدام گفت:  در سال 200۶ زمانی که نخست وزیر بودم 
از آمریکایی ها خواستم صدام را به ما تحویل دهند تا در 

عراق اعدام شود و اال او را به زور می گیریم.
وی افزود: آمریکایی ها نیز با درخواست ما موافقت کردند، 

چون می دانستند که می توانیم این کار را بکنیم.
آمریکایی ها  داد:  ادامه  عراق  رئیس جمهوری  معاون 
گفتند، مالکی این کار را خواهد کرد و صدام را به زور 
خواهد گرفت، از این رو صدام را به ما دادند. با اینکه 
با تحویل گرفتن او هرگز دردی از ما دوا نمی شد و 
شهدا و مراجعی که به دست او اعدام شده بودند به ما 
بازنمی گشتند، اما ضروری بود صدام به عراق آورده شود 
تا به دلیل جنایت هایش که در حق ملت عراق مرتکب 

شده مجازات شود.
مالکی تاکید کرد: من در لحظه اعدام صدام در آنجا 
نبودم چون تمایلی نداشتم به شخصه ناظر اعدام او 
باشم، اما زمانی که اصرار کردند که بروم او را ببینم، 
رفتم و او را دیدم. در حالی که صدام را از یک خودروی 
امدادرسانی پایین می آوردند او را دیدم، به او گفتم، اعدام 
تو چه فایده ای برای من دارد، آیا شهید صدر را به من 

بازمی گرداند؟

یورش سعودی ها به 
»الحدیده« یمن

استان  به  سعودی  های  جنگنده  گسترده  یورش 
»الحدیده« یمن به شهادت ۳0 غیرنظامی منجر شد.

به گزارش زمان به نقل از المنار، جنگنده های سعودی 
همچنان به جنایت های خود در یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، جنگنده 
های سعودی منطقه ای در استان الحدیده را بمباران 
کردند.به دنبال این حمله بیش از ۳0 یمنی به شهادت 

رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.
این در حالی است که چندی پیش نیز حمالت سعودیها 
به مناطق مختلف تعز به شهادت و زخمی شدن حدود 

100 غیرنظامی منجر شده بود.

یادداشتخبر

گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه برجلو شماره شناسنامه   ۶88 کد ملی 5۳888۶5185  فرزند عین علی  
متولد 1۳۳5 صادره ازآوج  به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
در خواستی به شماره ۹۶/ح4۷5/1  تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان محرمعلی ارجلو  فرزند عزیز علی  شماره شناسنامه    21۹۳ و کد ملی 
 ۹۶/08/02 تاریخ  در   1۹ ف/   855۷48 شماره   فوت  گواهی  طبق   5۳88۶4242۹

دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
1. نام و نام خانوادگی: حسین ارجلو   متولد: 1۳۶8/۳/12     نام پدر: محرمعلی      کد ملی: 

00104281۳5      شماره شناسنامه: 0  صادره:تهران      نسبت با متوفی پسر
2. نام و نام خانوادگی: علی ارجلو   متولد: 1۳52/0۳/01     نام پدر: محرمعلی    کد ملی: 

5۳888۶۹۶01     شماره شناسنامه: 111۹   صادره:تاکستان     نسبت با متوفی پسر
۳.  نام و نام خانوادگی: نجیبه ارجلو   متولد: 1۳54/0۳/12     نام پدر: محرمعلی     کد ملی: 
5۳888۷0251     شماره شناسنامه: 1181  صادره: بوئین زهرا       نسبت با متوفی دختر 
4. نام و نام خانوادگی: زهرا  ارجلو   متولد: 1۳55/11/15     نام پدر: محرمعلی     کد ملی: 
5۳888۷02۶1     شماره شناسنامه: 1182  صادره: تاکستان       نسبت با متوفی دختر

5. نام و نام خانوادگی: صغری  ارجلو   متولد: 1۳5۷/10/01     نام پدر: محرمعلی     کد ملی: 
5۳888۷1282     شماره شناسنامه: 128۳   صادره: تاکستان        نسبت با متوفی دختر

۶. نام و نام خانوادگی: سمیه  ارجلو   متولد: 1۳۶۳/02/01      نام پدر: محرمعلی     کد ملی: 
00۷۷۳۷۶۷۳0     شماره شناسنامه: 1415   صادره: تهران        نسبت با متوفی دختر

5. نام و نام خانوادگی: هاجر  ارجلو   متولد: 1۳۶4/04/18     نام پدر: محرمعلی     کد ملی: 
0084224۳55     شماره شناسنامه: ۳5۷۹   صادره: تهران       نسبت با متوفی دختر

۶. نام و نام خانوادگی: خدیجه  ارجلو   متولد: 1۳۶۶/04/1۷     نام پدر: محرمعلی     کد ملی: 
0084۳۶84۶2     شماره شناسنامه: ۳2۳4۹   صادره: تهران       نسبت با متوفی دختر

۷. نام و نام خانوادگی: فاطمه برجلو   متولد: 1۳۳5/04/0۶     نام پدر: عین علی     کد 
ملی: 5۳888۶5185     شماره شناسنامه: ۶88  صادره: آوج       نسبت با متوفی همسر

اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی مربوط صادر خواهد شد. م/الف 180۶ 
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳۹۶۶0۳۳101000۶054  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربانعلی مقدم فرزند           فضل 
اله به شماره شناسنامه ۳  کد ملی ۶15۹811851 صادره از ابهر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 142/۹۶مترمربع پالک 18۶45 فرعی از 1۶۳ اصلی واقع در کرج 
- جاده مالرد - منظریه - گلستان 1۹ - کوچه اول - پ 15۶ خریداری از مالک رسمی 
خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2045

تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/10/2۶
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی
کالسه۹50۹۹8۶1411012۳8)بایگانی:۹51240( پرونده  حسب  اینکه  نظربه 
دعوی خانم مکیه مکتوفی بطرفیت خواندگان 1-رمضانعلی همایی2-رمضان آغاز۳-
احمدمطیری4-اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهربه خواسته اعتراض ثالث نسبت به 
رای تایید اصالت سند شماره دادنامه۳۶2۳صادره از شعبه اول حقوقی دادگستری 
خرمشهربا توجه به ارائه نظر کارشناس وبا توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  دستورماده۷۳قانون  سوم حسب  تا  اول  ردیف 
آگهی  انتشار  ازطریق  نوبت  یک  نظرکارشناس  ابالغ  مراتب  درامورمدنی  انقالب  و 
و  اول  )ردیف  خواندگان  گرددبه  منتشرمی  و  کثیراالنتشاردرج  جراید  از  دریکی 
دوم و سوم(ابالغ میگردد ظرف یک هفته ازتاریخ نشرآگهی جهت مالحظه نظریه 
کارشناس به دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر مراجعه درغیراینصورت 

مراتب قانونی اعمال میگردد.         شماره م الف:)۹/1051(
مدیردفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان خرمشهر-عباسی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳۹۶۶0۳۳1010005504 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهباز رحیمیان فرزند باقر به 
شماره شناسنامه ۹51 صادره از شیروان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
از 1۶۳ اصلی واقع درفردیس- خ 48 دستگاه -  200 مترمربع پالک 1248۳فرعی 
گلستان سوم - پالک 18 خریداری از مالک رسمی آقای حسن بنی اسدی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۹0۷
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای رمضانعلی همایی فرزند 
حسنعلی خواهان خانم مکیه مکتوفی دادخواستی بطرفیت خواندگان1-رمضانعلی 
به  خرمشهر  امالک  و  اسناد  ثبت  مطیری4-اداره  آغاز۳-احمد  همایی2-رمضان 
خواسته اعتراض ثالث نسبت به رای اصالت سندو ابطال نقل وانتقاالت واسناد مالکیت 
صادره و صدورسند جدید به نام خواهان مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
شهرستان  حقوقی  عمومی  1دادگاه  کالسه۹50۹۹8۶1411012۳8شعبه  پرونده 
خرمشهر ثبت ووقت اجرای قرارکارشناسی مورخ1۳۹۶/10/2۷ساعت10:۳0تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان ردیف اول،دوم وسوم ودرخواست خواهان مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا مشارالیهم ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم رادریافت و دروقت مقررفوق جهت اجرای قرارکارشناسی در 

دادگاه حاضرگردد.شماره م الف:)۹/1050(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-عباسی

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقایان حسن و حسین و الهیار نصیر مقدم فرزندان ملک نیاز فعال مجهول المکان 
با توجه به محتویات پرونده کالسه 501/104/۹۶/ک 2 کیفری این دادگاه متهم است به 
ممانعت از حق موضوع شکایت خانم عشرت الله رخی که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی در تاریخ ۹۶/11/۷ ساعت 08:۳0 صبح مراتب در اجرای ماده ۳44 قانون 
آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور 

نامبرده دادگاه در اجرای ماده 40۶ قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 10۴ دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سعید سهرابی چگنی . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶1۹10004۶ شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)10۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره۹۶0۹۹۷۶۶1۳۷008۷1 شکات : 1- آقای 
مبین خالقی هرسینی فرزند مسعود 2- خانم معصومه مرادی کمالوند فرزند حسین 
همگی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان علوی کوچه شهربانی بلوک ۳ 
واحد ۷ متهمین :1-آقای مهدی مرادی کمالوند فرزند حسین به نشانی لرستان – خرم 
2- خانم مریم حبیبی فرزند یداله به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد جنب 
شرکت نفت ماسور میانگالل الله ۳5 – اتهام :1-توهین و فحاش2-جرح عمدی با چاقو 
بر  دائر  فرزند حسین  کمالوند  مرادی  آقای 1-مهدی  اتهام  در خصوص   : دادگاه  رای 
1-ایراد ضرب و جرح عمدی و ایراد جرح عمدی باچاقو نسبت به آقای مبین خالقی 
هرسینی و خانم معصومه مرادی کمالوند و توهین و فحاشی نسبت به خانم معصومه 
مرادی کمالوند و مبین خالقی هرسینی 2-خانم مریم حبیبی فرزند یداله دائر بر توهین و 
فحاشی نسبت به خانم معصومه مرادی کمالوند فرزند حسین موضوع کیفر خواست شماره 
۹۶104۳۶۶1100۳20۹ دادسرای خرم آباد با عنایت به گزارش مامورین و شکایت شاکی 
،گواهینامه ی پزشکی قانونی ، گواهی گواهان ، تحقیقات محلی انجام شده توسط ضابطین 
و اینکه متهمین در تمام مراحل تحقیقات متواری بوده و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز 
علیرغم ابالغ اخطاریه شرکت نکرده اند بنابراین بزهکاری آنان محرز است لذا مستندا به 
مواد 55۹ و 4۶1 و 4۶2 و ۷0۹ و ۷10 و ۷14 و ۷15 قانون مجازات اسالمی و مواد ۶08 
و ۶14 قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت 1-یک هزارم دیه 
کامل بابت بریدگی بند ابتدایی انگشت شصت دست راست )دامیه (2-دوازده هزارم دیه 
کامل بابت کبودی خلف شانه راست و چپ و بین دو کتف و تنه راست و چپ و بازوی 
راست و دو کبودی ران چپ و کبودی مچ دست چپ )8 کبودی (۳-نیم درصد دیه کامل 
بابت خراشیدگی سطحی ساعد دست چپ )حارصه ( 4-نیم درصد دیه کامل بابت ارش 
تورم فرق سر 5-چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت شکستگی 
بند انتهای انگشت چهارم دست راست ۶-یک درصد دیه کامل بابت ارش پارگی تاندون باز 
کننده شصت دست راست ۷-سه درصد دیه کامل بابت ارش محدودیت حرکات ایجاد شده 
انگشت شصت دست راست و انگشت چهارم دست راست در حق خانم معصومه مرادی 
کمالوند و پرداخت 1-سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی بازوی چپ 2-نیم درصد دیه 
کامل بابت خراشیدگی )حارصه (و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی پهلوی راست 
۳-دو درصد دیه کامل بابت بریدگی ران راست و ران چپ )دو دامیه (4-نیم درصد دیه 
کامل بابت ارش تورم و سه هزارم دیه کاملبابت کبودی بینی 5-چهار درصد دیه کامل بابت 
ارش شکستگی استخوان بینی در حق آقای مبین خالقی هرسینی در ظرف یک سال از 
تاریخ وقوع جرم )۹5/10/1۹( بابت جنبه عمومی جرم و محکومیت نامبرده به تحمل پنج 
سال حبس بابت جنبه عمومی )جرم ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شکات مذکور (و 
تحمل ۷4 ضربه شالق تعزیری بابت توهین و فحاشی و محکومیت متهم ردیف دوم )مریم 
حبیبی ( به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت توهین و فحاشی 
نسبت به خانم معصومه مرادی کمالوند صادر و اعالم می نماید و در خصوص اعتراض آقای 
مسعود خالقی هرسینی ،معصومه مرادی کمالوند و مبین خالقی هرسینی نسبت به قسمتی 
از قرار شماره ۹۶0۹۹۷۶۶1۹10012۳ شعبه نهم بازپرسی دادسرای خرم آباد که به موجب 
آن در خصوص اتهام آقایان محمد مرادی کمالوند و مسلم مرادی کمالوند دائر بر ایراد ضرب 
و جرح با چاقو و توهین و فحاشی و تخریب عمدی با توجه به تحقیقات انجام شده قرار 
منع تعقیب صادر شده است نظر به اینکه دلیل و مدرکی که موجب نقض قرار صادرباشد 
ارائه نشده و از نظر شکلی نیز ظاهرا ایرادی وارد نیست لذا مستند به ماده 2۷۳ قانون آیین 
دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض شکات قرار منع تعقیب صادر و در این قسمت تایید و 
استوار می گردد آرا صادره در قسمت محکومیت متهمین غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد و در قسمت تایید قرار منع تعقیب قطعی است . 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید رضا موسوی .  

آگهی حصر وراثت
آقای محمود نصیرزاده دارای شناسنامه بشماره 1۹55 به شرح پرونده کالسه ۹۶-14۷۶ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود 
نصیرزاده به شماره شناسنامه 545 در تاریخ 88/10/20 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-محمود نصیرزاده به ش ش 1۹55 فرزند داود پسر متوفی
2-مجید نصیرزاده به ش ش 25۶۷ فرزند داود پسر متوفی
۳-مهین نصیرزاده به ش ش ۹22 فرزند داود دختر متوفی

4-بتول نصیرزاده کرده ده به ش ش 1112 فرزند داود دختر متوفی
5-نوش آفرین نصیرزاده به ش ش 2۷5۳2 فرزند داود دختر متوفی

۶-مریم نصیرزاده به ش ش ۳281 فرزند داود دختر متوفی
۷-رقیه نصیرزاده به ش ش 1450244۳8۶ فرزند داود دختر متوفی

8-هاجر جاللی به ش ش 1۶ فرزند احمد زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و رسمی که بعد 

از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن آبائی فرزند محمد حسن 

خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان سیما و حسن شهرت هر 
دو آبایی و غیره به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶12000۹25   شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۶/11/01  ساعت 08:۳0 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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.
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
آگهی ابالغ گوهری سراب . 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد باقر فتاحی نیکو  
خواهان آقای غالمرضا زید علی بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد باقر 
فتاحی نیکو به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
کالسه ۹۶0۹۹8۶۶55۶00228  شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۶/11/1۶ ساعت 0۹:۳0 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره (شهرستان خرم آباد – محسن چگنی . 

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

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

برابررأی شماره1۳۹۶۶0۳۳1010004۹۶5 مورخ 1۳۹۶/8/22هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سکینه معزی خصوصی فرزند رحیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۹2 
مترمربع مفروز و مجزی شده از125۹ فرعی از1۶۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری 
از مالک رسمی جمعه یونسی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1880
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۹/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/10/11

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی حصر وراثت
آقای حسین جاروبچی دارای شناسنامه بشماره 2002 به شرح پرونده کالسه ۹۶-14۷0 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
جاروبچی به شماره شناسنامه 814۷1 در تاریخ ۹۶/۹/11 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-حسین جاروبچی به ش ش 2002 فرزند رضا پسر متوفی
2-حسن جاروبچی به ش ش ۳1۳5 فرزند رضا پسر متوفی

۳-نرگس جاروبچی به ش ش ۶108 فرزند رضا دختر متوفی
4-سوسن جاروبچی به ش ش 8۹5 فرزند رضا دختر متوفی

5-سمیرا جاروبچی به ش ش 1450۹1۹121 فرزند رضا دختر متوفی
۶-زلیخا محسن نیا به ش ش 82۳۳5 فرزند غضنفر زوجه متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید هرکس 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و رسمی که بعد از 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. 
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

آگهی حصروراثت
آقای شاکرسواعدی نام پدرجعفر بشناسنامه 1820051۹۳5صادره از خرمشهر درخواستی 
هاشمی  فریده  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اقامتگاه غیردائمی  بشناسنامه 125۷صادره خرمشهردرتاریخ 1۳۹۶/1/11در کشورعراق 
خود فوت ورثه اش عبارتنداز 1-نوال شریفی بشناسنامه ۹۳5خرمشهر2-ابتسام شریفی 
18۹001۹۶58شادگان4-احالم  بشناتسنامه  الهام  ۶0۳0شادگان۳-علویه  بشناسنامه 
عبداالمیرشریفی  سید  متوفی(5-  18۹1۹22۳۶شادگان)دختران  بشناسنامه  شریفی 
بشناسنامه125۹خرمشهر)همسرمتوفی(و الغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا 
دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری 

و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م الف:)۹/10۳8(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

وزیر کشور در واکنش به اتفاقات اخیر:

هوشیاری مردم موجب شکست هر توطئه ای است

مواضع مداخله جویانه کانادا ناقض حقوق بین 
المللی است

حرکات ضد امنیتی 
در زمره جرایم عادی نیست

ادامه از صفحه 1
وی با بیان اینکه در طول ســالهای اخیر شاهد 
برگزاری تجمعات مختلف مردمی با رعایت قانون 
و نظم پیرامون مسائلی همچون پدیده شاندیز، 
موسسات مالی و اعتباری و موضوع بازنشتگان و 
... بوده ایم کــه با پیگیری دولت، مجلس و قوه 
قضاییه نسبت به حل بسیاری ازآنها اقدام شده 
است، اظهار کرد: کســانی که اقدام به تخریب 
اموال عمومی، بی نظمی و بــی قانونی کرده و 
موجب ســلب امنیت مردم می شوند در قبال 
قانون مسئول هستند و باید پاسخگوی رفتارهای 

خود بوده و هزینه آن را بپردازند.

وزیر کشور بیان کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه 
مصمم بــه پیگیری مطالبات مــردم برای حل 

مشکالت آنها هستند.
رحمانی فضلی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد 
از فضای مجازی در اتفاقات اخیر گفت: کسانی 
که از فضای مجازی سوءاستفاده کردند و از آن 
در جهت سلب امنیت، بی نظامی، قانون شکنی 
و تخریب اموال مردم استفاده کردند، نشان دادند 
که استفاده از ظرفیت این امکان بهانه است، آنها 
بدنبال خشونت پراکنی و رعب و وحشت هستند 

که قطعا با این نوع رفتار برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در آرامش، امنیت و نظم و در 
چهارچوب قانون بهتر می توان پیگیری مطالبات 

شد، تصریح کرد: مردم عزیزمان همواره با تاکید 
بر روش هــای قانونی پیگیر حقوق خود بوده و 
خواهند بود لذا نباید تخریب ها و تجاوز به حقوق 
عمومی و شــهروندی جامعه را به حساب مردم 

فهیم و عزیزمان گذاشته شود. 

وزیر کشور خاطرنشــان کرد: در شرایط کنونی 
حفظ آرامش، دعــوت به نظم و قانون و تقویت 
وحدت، انسجام و هماهنگی و همکاری و پیگیری 
خواست و مطالبه مردم بهترین راه برقراری امنیت 

عمومی و پاسخگویی مناسب به مردم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت 
و رد بیانیه مداخله جویانه کانادا در امور داخلی 
کشورمان اظهارداشت: مواضع مداخله جویانه 

دولت کانادا ناقض حقوق بین الملل است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، بهرام قاســمی 
سخنگوی وزارت امورخارجه ضمن محکومیت 
و رد بیانیه مداخله جویانه وزارت امور خارجه 
کانادا در امور داخلی کشــورمان اظهارداشت: 
جمهوری اسالمی ایران مواضع مداخله جویانه 
دولت کانــادا را ناقض تعهدات حقوقی و بین 
المللی آن کشور و فاقد هر گونه وجاهت می 

داند.
ســخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره با قتل 
یک شهروند ایرانی مقیم کانادا توسط پلیس 

این کشور و عدم پاسخگویی دولت کانادا، اظهار 
داشــت: نادیده گرفتن مطالبات و درخواست 
های بحــق ایرانیان مقیم کانــادا به منظور 
برخورداری از حقوق اولیه کنسولی و اقامتی به 
رغم پیگیری های مستمر ایرانیان و وزارت امور 
خارجه کشــورمان، از مصادیق سیاست  های 
دوگانه این کشــور در قبال شهروندان ایرانی 
است.قاســمی ضمن تأکید براینکه، اینگونه 
مواضع دولت کانادا با اظهارات مقامات عالیه آن 
کشور درخصوص تعامل و گفتگو با جمهوری 
اسالمی ایران همخوانی ندارد، گفت: متاسفانه 
ایــن ادبیات دولت کانادا تکــرار ادبیات غلط، 
غیرمنطقی و ناکار آمد دولت های قبلی کانادا 

علیه مردم ایران بوده و مردود است.

دادســتان عمومی و انقالب تهــران: عامالن 
اغتشاشــات اخیر از جنس مردم نیســتند و 
حرکات ضد امنیتی، آتش زدن مراکز دولتی، 
تحریق و تخریب اموال عمومی در زمره جرایم 
عادی نیست؛ لذا برخورد قاطع و سریع دستگاه 

قضایی ضروری است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دادســرای عمومی و انقالب تهــران ،عباس 
جعفری دولــت آبادی در بیســت و دومین 
جلسه شورای معاونان دادسرای تهران که با 
حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای 
تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان ها و 
دادیاران تحقیق چهار ناحیه از دادسرا برگزار 
شد با اشــاره به حوادث و تجمعات چند روز 
اخیر در تهران و برخی نقاط کشــور، اظهار 
داشت: پس از انقالب اسالمی در برخی مقاطع 
زمانی دشمن تالش کرد با سوار شدن بر موج 
مشکالت به نظام اسالمی ضربه وارد کند اما 
مــردم ما همــواره در بزنگاه ها نقش تاریخی 
خود را ایفا کرده و طرح های دشــمن را ناکام 

گذاشته اند.
وی به عنوان نمونه به فتنه سال 1۳88 اشاره 
کرد که دشــمن به بهانه تقلب در انتخابات 
تحرکاتــی را دامن زد کــه خاتمه بخش آن 
حماســه مردمی نهم دی بود و امروز هم به 
بهانه مشکالت اقتصادی قصد بهره برداری دارد.

دادســتان تهران با اشــاره به حوادث ســال 
1۳88 که در آن زمان تهران به عنوان مرکز 
اغتشاشات انتخاب شده بود، در تحلیل وقایع 
چند روز اخیر اظهار داشت: هم اکنون دشمن 
به عکس عمل کرده و از نقاط پیرامونی شروع 

کرده است.
وی در تبییــن انتســاب این تحــرکات به 
دشمنان نظام، با اشاره به توئیتر ترامپ، بیانیه 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، حمایت 
سلطنت طلبان و گروهک منافقین از تحرکات 
اخیر، اظهار داشت: آمریکا به لحاظ شکست 
در منطقــه خاورمیانه و ناکامــی گروه های 
تکفیری سعی دارد با سوار شدن بر موج برخی 

نارضایتی ها، شکست خود را جبران کند.
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زمان؛   خبرنگار  اکبرزاده-  علی  مریم   
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در جلسه 
ستاد مدیریت بحران که با حضور استاندار تهران 
در فرمانداری شهرستان مالردبرگزار شد،  ضمن 
یادآوری کمبود دوربین های سطح شهر به لزوم 
ایجاد اتاق مدیریت بحران در فرمانداری شهرستان 
ها اشاره کرد و گفت: ما در ستاد فرماندهی ویژه 
غرب استان تهران بسترهایی جهت ایجاد یک 
اتاق مدیریت بحران فراهم آورده ایم و در بسیاری 
از بحران های تهران بزرگ همین دوربین های 

سطح شهر به مدیریت شهری یاری رساندند.
سردار محسن خانچرلی اظهار داشت: از نخستین 
لحظات زلزله طرح احضار پرسنل نیروی انتظامی 

آغاز شد و هماهنگی های الزم با یگان ویژه ناجا 
نیز به عمل آمد. وی افزود: با توجه به تجربه ما در 
سنوات گذشته یکی از اولویتها باید  انتظام بخشی 
پمپ بنزین ها در هر شش شهرستان باشد لذا 
ضمن استقرار نیروهایمان با ایستگاه هایی که 
سوخت رسانی را متوقف کرده بودند نیز برخورد 
شد و ایستگاه هایی که سوختشان به پایان رسیده 

بود نیز شارژ شدند.
این فرمانده انتظامی در ادامه با اشاره به باز بودن 
درهای ستاد فرماندهی غرب استان تهران به روی 
مردم در زمان زلزله اخیر به لزوم همکاری همه 
در شرایط  ها   به خصوص شهرداری  سازمانها 
بحرانی اشاره کرده و گفت: متاسفانه تعداد زیادی 

از بوستان ها فاقد نور، سرویس های بهداشتی و 
امکانات رفاهی کافی بودند و توقع ما از سازمانها 
این است که عوامل خود را برای تامین امکانات 
رفاهی در بوستان ها مستقر کرده و به مردم اجازه 
دهند تا در صورت لزوم در محوطه آن ها چادر 

بزنند و از امکانات رفاهی بهره مند شوند.
خانچرلی تصریح کرد: پس از زلزله اخیر شاهد 
کمبود متصدی و موانع فیزیکی در پمپ بنزین 
ها بودیم که امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع 
شود، همچنین پیشنهاد می دهیم به لحاظ وجود 
پادگانهایی در اطراف تهران ،  نمایندگانی از ارتش 
جمهوری اسالمی ایران نیز در چنین جلساتی 
داشته باشیم تا بتوانیم از حداکثر ظرفیت های 

منطقه  در شرایط بحرانی استفاده کنیم.
سرتیپ دوم پاسدار محسن خانچرلی در انتها 
پیشنهاد اجرای مانور هایی در سطح شهرستانها 
جهت شناخت بهتر توانایی های هر شهرستان را 

به استاندار تهران ارائه نمود.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران تاکید کرد:

لزوم ایجاد اتاق مدیریت بحران در فرمانداری شهرستان ها

آغاز عملیات پاکسازی محالت 
منطقه یک رشت

منکویی- رشت: مهندس شیخ کاظمی با تاکید 
منطقه  محدوده  محالت  پاکسازی  ضرورت  بر 
یک اذعان داشت: شهرداری با تاکید بر مشارکت 
منطقه در نظر دارد با همکاری سازمانهای مدیریت 
به  شهری  سبز  وفضای  منظر  سیما  و  پسماند 
یک  منطقه  محدوده  محالت  پاکسازی  منظور 
نماید. معاونت خدمات شهری  اقدام  )11محله( 
منطقه یک شهرداری رشت یادآور شد: در زمینه 
پاکسازی محالت ابتدا رییس ناحیه مربوطه درفاز 
اول نسبت به نیازسنجی مشکالت خدمات شهری 
بررسی های الزم را انجام داده و سپس با اکیپی 
مشخص نسبت به مرتفع نمودن آنها نظیر جمع 
آوری نخاله ،رفت وروب، جمع آوری زباله، علف 
گیری  لکه  بایر،  زمینهای  پاکتراشی  و  تراشی 
آسفالت، عملیات باغبانی درسطوح فضای سبز، 

امحاء شعارهای تبلیغاتی و .... اقدام نماید.

حمایت از سرمایه گذاران اولویت 
دولت دوازدهم در گلستان

سلیمانی - گلستان؛ فرماندار شهرستان آق قال  
از واحد تولیدی “دژ پالست”مستقر در شهرک 
صنعتی آق قال در راستای ارزیابی تسهیالت رونق 
تولید  بازدید کرد. شرکت شهرک های صنعتی 
استان گلستان، امانگلدی ضمیر اظهار داشت:  این 
بازدید  به منظور پیگیری کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه 
ادارات صنعت،معدن  روسای  به همراه   ، گذاران 
و تجارت و شهرک صنعتی از واحد تولیدی “دژ 
پالست” تولید کننده نایلون و پالستیک انجام شد.
از  امید”  اشاره به حمایت دولت “تدبیر و  با  وی 
تولیدکنندگان و توسعه و تقویت اشتغالزائی پایدار 
اظهار داشت: مهمترین اولویت دولت دوازدهم در 
شهرستان ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و حمایت از 
سرمایه گذاران و تولید کنندگان بر اساس تاکیدات 
مقام معظم رهبری و تحقق شعار “اقتصاد مقاومتی 
ریال تولید و اشتغال” است و بر اساس پیگیری 
های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در طی 
بازدیدهای دوره ای از واحدهای مختلف نگاه ویژه 
دولت “تدبیر و امید” در این حوزه کامال مشهود 
می باشد. فرماندار شهرستان آق قال به برگزاری 
نشست مشترک شورای اداری با فعالین  اقتصادی 
که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 

منابع استانداری برگزار شد اشاره ای نمود.

خبر

 نقش موثر شوراهاي اسالمي کار در آرامش 
محیط هاي کار

احمد  زمان؛  خبرنگار  گزارش  به 
مشیریان معاون روابط کار وزارت 
در  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون، 
استان  گرایي  جانبه  سه  همایش 
با حضور  که  انزلي  بندر  در  البرز 
کارفرمایي  و  کارگري  تشکالت 
کارورفاه  تعاون،  کل  مدیران  و 
و  اجتماعي  تامین  و  اجتماعي 
و  کل  ادارات  این  کارشناسان 

معاون دیوان عدالت اداري و مدیرکل سازمانهاي کارگري وکارفرمایي 
وزارت متبوع در مجموعه فرهنگي ورزشي سنگاچین بندرانزلي برگزار 
گردید نقش تشکالت کارگري را در کاهش مشکالت  و ایجاد آرامش 

واحدهاي تولیدي مهم ارزیابي نمود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعي در  ادامه این مایش 
ضمن تقدیر از مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز در برگزاري 
این همایش اظهارداشت : اعضاي مراجع تشخیص وحل اختالف در 
رسیدگیها مانند قضات در ارتباط با مسائل کاروکارگري فعالیت مي 
کنند و طبیعي است که نمایندگان ادارات تعاون،کاروفاه اجتماعي نیز 
بعنوان محوریت این دو تشکل باید با تمام موارد قانوني ارتباط برقرار 
کرده  وبراجراي صحیح آن اشرافیت داشته باشند تا بتوانند آراي خوبي 
در رسیدگي ها صادر نموده و در نتیجه آراي کمتري در دیوان عدالت 
اداري نقض گردد. وي جایگاه دیوان عدالت اداري را در جلوگیري از 
تضییع حق درصدور آرا مهم اعالم نمود وگفت : آنچه براي وزارت 
تعاون کارورفاه اجتماعي مالک عمل در ارزیابي عملکرد بخش روابط 
کار ادارات استاني مد نظر مي باشد کمترین میزان آرا نقض شده در 
دیوان عدالت اداري است  وباید روند صدور آرا به نحوي باشد که در 

آینده نقض آرایي در دیوان صورت نگیرد ویا به حداقل ممکن برسد.
مشیریان با تاکید بر اینکه امنیت شغلی برای وزارت کار مقوله بسیار 
مهمی است گفت: در این زمینه چند اقدام باید صورت گیرد که بیش 
از هر چیز شفافیت نوع قراردادها اعم از موقت و دائم است زیرا بحث 
قراردادهای موقت بحثی است که از دیرباز ذهن جامعه کارگران را به 
خود مشغول کرده است و یکی از مباحثی بوده است که همواره براي 

کارگران به جهت انگیزه کار واشتغال بسیار مهم بوده وهست.
سه  همایش  در  اجتماعي  تعاون،کارورفاه  وزارت  کار  روابط  معاون 
جانبه گرایی استان البرز در بندر انزلی ضمن  تاکید بر اهمیت تعامل 
شایسته تشکالت کارگری وکارفرمایی بعنوان شرکای اجتماعی دولت 
بایکدیگر  ابراز داشت: حضور شوراهای اسالمی کار وتشکالت کارگری 
در واحدهای تولیدی بعنوان زبان گویای کارگران و با فراهم آوردن 
زمینه ارتباط موثر بین کارگر وکارفرما و کاهش مشکالت و ایجاد 
آرامش در محیطهای کارگری و کاری نقش مهمي را ایفا نموده  ودر 
روند کاهشی پرونده های روابط کار در ادارت تعاون .کارورفاه اجتماعی 
اهمیت بسزایي دارند. وی افزود: همچنین با فعالیت این سامانه کلیه 
کارفرمایان موظف خواهند بود در اجرای تبصره ماده 10 قانون کار یک 

نسخه از قرارداد کار را در سامانه قرار دهند.

خبر

آگهی مناقصه شهرداری حمیل
شهرداری حمیل در نظر دارد پروژه ساماندهی ورودی و خروجی شهر حمیل )تعریض پل( را با 

اعتباری بالغ بر 5000میلیون ریال را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی اسناد 
نماید.لذا پیمانکاران واجد  به پیمانکار واجد شرایط واگذار  از طریق مناقصه  خزانه در سال 96 
شرایط از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز کاری  فرصت دارند جهت خرید اسناد و همچنین 

جهت تحویل نیز 5روز کاری فرصت دارند به شهرداری حمیل مراجعه نمایند.
به  پیشنهادی  پاکت  تحویل  و  دریافت  و  و شهرسازی  فنی  واحد  مناقصه  اسناد  فروش  1-محل 

ذیحسابی  شهرداری حمیل مراجعه نمایند
2-به پیشنهادهای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4-کلیه کسورات قانونی قرارداد و هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

5-حضور پیمانکار یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه مناقصه بالمانع است.
6-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 10صبح روز چهارشنبه 20دیماه 96 می باشد.

7-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 70/000/000ریال در وجه حساب شماره2171143766000به نام 
شهرذاری حمیل نزد بانک ملی واریز نمایند یا بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری از تاریخ 

صدور  به مدت 3ماه ضمیمه قیمت خود نمایند.
8-سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری باقی و در 

صورت انصراف نفر اول تا سوم به ترتیب ضبط خواهد شد.
9-سایر جزییات و شرایط مربوط به مناقصه در اسناد آن موجود است.

کامران جلوند - شهردار حمیل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
به شماره شناسنامه  کاظم  فرزند  اینجانب مصطفی سیاحی  التحصیلی  فارغ  مدرک 
ازواحد  کامپیوترصادره  رشته  دیپلم  درمقطع  شادگان  از  18۹0152۹۹4صادره 
آموزشگاه معرفت گستربا شماره 1588۶۷02مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمی باشد.
ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان به نشانی 
خوزستان-شادگان-جاده کمربندی-دانشگاه آزاد اسالمی روبروی فرمانداری ارسال نماید.                                                                   

نوبت اول:۹۶/۹/2۷-نوبت دوم:۹۶/10/11-نوبت سوم:۹۶/10/25
شهرستان شادگان

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره 1۳۹۶۶0۳۳105۷00154۳هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رعنا مومیوند 
فرزند مراد بشماره شناسنامه 2۷ صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 1۶/50 مترمربع از پالک 1581 فرعی از ۳۶2 اصلی در محمدشهر خریداری از 
مالک رسمی آقای مراد کولیوند عباس آبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  4۶1 م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

سند رسمی
موضوع  اول  هیات   1۳۹5/12/۹ مورخ   1۳۹5۶0۳۳101000۹۳5۹ شماره  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس 
ذوجناحین فرزند احمد  به شماره شناسنامه ۳55  کد ملی 22۹۷۳514۹۶ صادره از 
شیراز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۷2/۷8 مترمربع پالک 2۹15 فرعی 
از1۶۳ اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی آقای 
صفدر رضائی پسندیده و بیرامعلی حمیدی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف ۹۷82
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/10/2۶

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳۹۶۶0۳۳1010005515  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا موسی زاده فرزند 
نصرت به شماره شناسنامه 4 کد ملی ۶02۹8۷2151 صادره از مهربان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع پالک 1288 فرعی از1۶۳ اصلی واقع در 
کرج- فردیس- خیابان سوم غربی - خ امام حسن- خ سعدی- پالک 80 خریداری از 
مالک رسمی آقای علی حسن گودرزی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 205۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/11/2۶

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی دادنامه
شماره پرونده۹۶/۳-4۶8وقت اجرای قرارتحریرترکه:خواهان:حسن،علیداد،قربان،صاحب 

جان،زینب همگی جاودان خوانده:سارا سلیمانی خواسته:تحریر ترکه.
درخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  قرارتحریرترکه:بدینوسیله  اجرای  وقت  آگهی 
خدادادجاودان  مرحوم  قرارتحریرترکه  سلیمانی  سارا  طرفیت  به  فوق  های  خواهان 
اجرای  ماهشهرصادرووقت  اختالف شهرستان  طی شماره ۹۶/۳-4۶8درشورا ی حل 
قرارساعت 8صبح مورخه ۹۶/11/25تعیین گردیده است لذا ازورثه یا نماینده قانونی 
برترکه متوفی دارند  به متوفی و کسان دیگری که حقی  آنها بستانکاران ومدیونین 
دعوت می شود ودرموعد مذکوردرمحل این شورا واقع درشهرستان ماهشهرباآدرس 
بلوارطالقانی-دادگستری ماهشهرطبقه2اتاق 20۶حاضرشوند عدم حضورمدعوین مانع 

اجرای قرارنخواهد بود.شماره م الف:)1۶/۶۷۷(
مدیردفتر قاضی شورای حل اختالف ماهشهر-شفیعی

آگهی دادنامه
گتوند.خواهان:آقای  شهرستان  دوم  شعبه  اختالف  حل  رسیدگی:شورای  مرجع 
غالمرضامسجدی گماری فرزندصفر.آدرس:گتوندصالح شهرخیابان-مولوی منزل شخصی.

خوانده:جهانشاه مسجدی گماری فرزندصفروآقای مجتبی قهاری به آدرس مجهول المکان 
وغیره.آدرس:گتوندصالح شهرخیابان-مولوی منزل شخصی.خواسته:اثبات عقدبیع وانتقال 
سنداتومبیل.رای قاضی شورا:درخصوص دعوی آقای غالمرضامسجدی گماری فرزندصفربه 
طرفیت آقایان جهانشاه مسجدی گماری فرزندصفرومجتبی قهاری فرزندمحمدحسن 
وخانم فاطمه منتظری نجف آبادی فرزندمحمودبه خواسته صدورحکم به اثبات وقوع 
عقدبیع وانتقال سنداتومبیل پژوسواری به شماره پالک۶۹۷س۹۷ایران1۳ومطالبه هزینه 
دادرسی دادگاه باتوجه به مفاددادخواست تقدیمی خواهان وضمائم پیوست آن ازجمله 
تصویرمبایعه نامه عادی میان خواهان وخوانده جهانشاه مسجدی گماری وباعنایت به 
اظهارات خواهان درجلسه دادرسی وعدم حضورخواندگان جهت دفاع ازدعوی مطروحه 
وباتوجه به پاسخ استعالم ازراهنمایی ورانندگی وشرکت تولیدکننده دعوی معنونه راوارد 
تشخیص به استنادمواد18۳و1۹0و21۹و220قانون مدنی حکم براثبات وقوع عقدبیع 
انتقال رسمی سنداتومبیل موضوع دعوی ومحکومیت خواندگان  والزام خواندگان به 
برپرداخت مبلغ هفتصدونودهزارریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم 
می نمایدرای صادره غیابی ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شوراوسپس 
ظرف مدت بیست روزپس ازانقضاء آن قابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی گتوندمی باشد.    

شماره م.الف)1۶/1۶5(
محمودی-قاضی شورای حل اختالف گتوند

 نوبت اول

داودی- اراک؛ مراسم تجلیل از پژوهشگران 
آزاد  دانشگاه  مراکزآموزشی  و  واحدها  برتر 
اسالمی استان مرکزی با حضور دکتر عباسعلی 
آزاداسالمی  دانشگاه  سرپرست  حیدری 
واحدها  اراک، رؤسای  واحد  و  استان مرکزی 
استان،  آزاداسالمی  دانشگاه  مراکزآموزشی  و 
و  پژوهشگران،کارکنان  استادان،  از  جمعی 
دانشجویان واحدهای دانشگاهی در تاالرآیت اهلل 

هاشمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک برگزار شد.
دکتر عباسعلی حیدری سرپرست  دانشگاه آزاد 
اسالمی استان مرکزی و واحد اراک عالوه بر 
خیرمقدم و گرامیداشت هفته پژوهش با تاکید 
بر اینکه پژوهش یک امر مقدس است گفت: 
»استادان دانشگاه آزاداسالمی باید مراقب باشند 
که  نشود  وارد  پژوهش  عرصه  به  آسیبی  تا 

جبران ناپذیر است.«
آزاد  »دانشگاه  افزود:  اراک  واحد  سرپرست 
رتبه ی  در  پژوهش  عرصه  در  اراک  اسالمی 
بسیار باالیی قرار دارد ولی هنوز باید در این 

حوزه فعالیت های بسیاری صورت بگیرد.«
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی 
در  مغتنمی  فرصت  امروزه  اینکه  بیان  با 
عرصه پژوهش ایجاد شده است  گفت: »باید 
رویکردهای جدیدی در عرصه پژوهش داشته 
باشیم و این رویکرد توجه به داخل دانشگاه 
و  است  قدرتمند  بسیار  عنصری  عنوان  به 
پژوهشگران صاحبان اندیشه اند و از نظرات آنها 
استقبال می شود.« وی افزود:» مشارکت جویی 

جدی  تکالیف  از  کاربردی  های  پژوهش  در 
اساتید دانشگاهی با نهادهای متولی و صنعت 
است و باید ساز و کارهای الزم برای تحقق این 
فرآیند و گرایش عمومی به تحقیق علمی بیش 

ازپیش فراهم شود.«
دکترحیدری در خصوص ارتباط صنایع استان 
های  »نشست  گفت:  عالی  آموزش  مراکز  با 
مختلفی از سوی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 
و  شده  برگزار  استان  صنعتگران  از  برخی  با 
ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها به 
طور کامل برای صنعتگران تشریح شده است.«

دکتر شهاب خاقانی سرپرست معاونت پژوهشی 
و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک در 
و  ها  فعالیت  از  گزارشی  ارائه  بر  عالوه  ابتدا 
آزاداسالمی  دانشگاه  پژوهشی  دستاوردهای 
آزاداسالمی  دانشگاه  واحدهای  و  اراک  واحد 
پژوهشگران  انتخاب  معیار  به  مرکزی  استان 
برتر، بهترین مؤلف و مترجم کتاب، نویسنده 
مقاله برتر، پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران 

برتر  دانشگاهی  برون  نخبگان، طرح  و  جوان 
و مراکز رشد و واحد های فناور برتر براساس 
تولیدات محصوالت اشاره کرد و افزود: »ارزیابی 
فعالیت پژوهشگران برتر واحدهای دانشگاه آزاد 
اسالمی استان مرکزی بر اساس اسناد و مدارک 
5 ساله انجام شده است«.   ایشان اشاره کرد: 
»در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک در سال 
تحصیلی ۹۶-۹5 بیش از  28۹0 پایان نامه 
کارشناسی ارشد و  رساله دکتری تخصصی 

دفاع شده است.«
شهاب خاقانی در ادامه به بیان آمار چشمگیر 
تحصیلی ۹۶- در سال  آزاد  دانشگاه  مقاالت 

۹5 پرداخت و گفت: »این دانشگاه در گروه 
هیات علمی  ۹۶ مقاله ISI، ۷۳ مقاله علمی و 
پژوهشی و 2 مقاله علمی و ترویجی و هچنین 
در بخش باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
55 مقاله JCR در معتبرترین مجالت بین 

المللی منتشر نموده است.«
خاقانی در بیان دستاوردهای دانشگاه آزاد در 

عرصه پژوهش افزود: » این دانشگاه موفق به 
اخذ مجوز همکار استاندارد در ۶ گروه عمده 
مواد غذایی، سموم و آفات کشاورزی در 54 
اسکوپ و هچنین موفق به دریافت مجوز همکار 
غذا و دارو از دانشگاه علوم پزشکی شده است. 
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ها و کالیبره کردن 
100 دستگاه آزمایشگاهی از دیگر دستاوردهای 

حوزه پژوهش است.«
آزاد  دانشگاه  پژوهش  و  معاونت  سرپرست   
در  دانشگاه  این  عضویت  از  اراک  اسالمی 
آزمایشگاه های عضو سازمان ریاست جمهوری 
خبر داد و گفت: »چاپ 1100 جلد کتاب در 
فصلنامه  و چاپ ۶50 جلد  عنوان  قالب ۳۷ 
علمی- پژوهشی در قالب 10 عنوان از دستاورد 
یکسال  در  واحد  این  علمی  انتشارات  های 
گذشته بوده است«. با افزودن نرم افزار کتابخانه 
دیجیتال به مجموعه نرم افزار های کتابخانه در 
 ebook سال ۹۶ منابع مورد نیاز به صورت
ذخیره و ساماندهی گردیده و انتشار بیش از 
2500 پایان نامه و رساله به صورت دیجیتال در 
قالب کتابخانه، این دانشگاه را جز برترین ها از 

لحاظ منابع کرده است.«
دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  شورای  رییس 
آزاداسالمی استان مرکزی اظهارکرد : »استقرار 
18 واحد فناور فعال شامل 2 شرکت دانش 
بنیان، ۶ واحد فناور و 10 هسته فناور از دیگر 
موفقیت های دانشگاه آزاد در عرصه پژوهش 

است.«

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد استان مرکزی

مفقودی
1۳8۹ش  تندر۹0مدل  رنو  سواری  سبز  برگ  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شاسی  ۷۷020۳5۳22D0۹۶۹51ش  موتور  ۷8ایران21ش  ۹51ه  شهربانی 

بابلNAALSRALDAA05۳285 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
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»حفاظت از سفره های آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است«

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید لوله فوالدی

شماره  به  فوق  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  یزد  ای  منطقه  آب  سهامی  شرکت 
برگزارنماید.  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   200961074000029
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
و  نام در سایت مذکور  خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
در  مناقصه  انتشار  تاریخ  سازند.  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت 

سامانه 96/10/19 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 96/10/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 96/11/7
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز شنبه تاریخ 96/11/7

ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
 پاکت های الف: آدرس: یزد، بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، شرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه مدیریت 

حراست - تلفن: 035-38258020
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131، دفتر ثبت نام 

88969737 و 85193768
مدیریت قراردادهای شرکت

 هیات تصفیه تعاونی مسکن فرهنگیان نامه 3 به شماره ثبت 2912
آگهی دعوت مجمع عموی عادی نوبت اول

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم مسکن تعاونی فرهنگیان ناحیه 3 که در هیچ پروژه ای شرکت 
ننموده اند وکالتا یا اصالتا و همچنین اعضائیکه همچنان عضوتعاونی هستند دعوت می شود تا در 
مجمع عمومی عادی نوبت اول راس ساعت 2 الی ۴ بعد از ظهر مورخه 1396/10/28 در محل 
کرج، چهار راه دولت آباد، بلوار نبوت جنوبی روبروی تعمیرگاه جهان بنز جنب کوچه قائم پالک 

1۴7 امالک نبوت حضور بهم رسانید.
یادآوری می شود در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد حق حضور اعمال رای از سوی 
خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نمایند و در اینصورت هر عضوی می تواند سه وکالت را 
بپذیرد وغیر عضو وکالت یکنفر را، لذا بایستی عضو وکالت دهنده )موکل( به اتفاق وکالت گیرنده 
)وکیل( با همراه داشتن مدرک شناسایی مذکور جهت تایید وکالت نامه از ساعت 5 بعد از ظهر 
مورخه 96/10/13 لغایت 96/10/1۴ تا ساعت 7 بعد از ظهر به آدرس کرج چهار راه دولت آباد. بلوار 
نبوت جنوبی، روبروی تعمیرگاه جهان بنز، جنب کوچه قائم پالک 1۴7 امالک نبوت و یا موفق در 
تاریخ نشدند برای تسهیل اعضای محترم باتلفن شماره 0912566۴079 هماهنگی شود که با امضا یکی 
از اعضای هیات تصفیه با مهر تعاونی دریافت نمایند و در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با 
ضوابط قانونی برای کلیه اعضا حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود ، افرادیکه تمایل دارند به عنوان 
کاندید هیات تصفیه و یا ناظر فعالیت نمایند باید درخواست کتبی خود را همراه کپی شناسنامه و 
کارت ملی قبل از زمان انتخابات تحویل هیات تصفیه نمایند و هیچ فردی برای کاندید شدن در 

هیات تصفیه و یا ناظر در زمان انتخابات حق شرکت ندارند.
دستور جلسه: 1-گزارش عملکرد هیات تصفیه در زمان مسئولیت همراه گزارش مالی  2-رسیدگی و 
تصمیم عدم تمکین هیات مدیره سابق در تحویل اسناد و مدارک از زمان انحالل تاکنون 3-تصویب 
حقوق اعضای هیات تصفیه و پیگیری امور تعیین محل بودجه وتامین آن ۴-انتخاب وکیل در صورت 
نیاز در مراجع قضایی 5-انتخاب هیات تصفیه 6-تمدید فعالیت هیات تصفیه مسکن فرهنگیان ناحیه 3 

به مدت 18 ماه 7-انتخاب ناظر ، یا ناظران
مدیر اجرایی هیات تصفیه فرهنگیان ناحیه 3 کرج 

آگهی مفقودی
بدنه  12شماره  کالیبر  چخماق  مدل  پر  ته  یکلول  شکاری  سالح  نگهداری  پروانه 
8۳4501۹0ساخت ترکیه  متعلق به آقای حسین مرادی بان سوله فرزند بابامراد شماره 
شناسنامه ۷۶ و کد ملی 4۹4۹2۷0۳8۹متولد1۳1۳صادره از کرندغرب مفقود گردیده و 

کرمانشاهاز درجه اعتبار ساقط است.

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره1۳۹۶۶0۳۳10100050۷1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی الرضا یوسفی فرزند امان اله به 
شماره شناسنامه ۶۷0 صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹1/50 
مترمربع پالک 11۹58 فرعی از1۶۳ اصلی واقع در البرز خریداری از مالک رسمی آقای 
غالمعباس محمودی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف1۹05
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۹/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/10/11

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳۹۶۶0۳۳101000۶055  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آزیتا عرفانی عزتی فرزند فریدون  
به شماره شناسنامه 1۶۹8  کد ملی 004۹5۳4041 صادره از تهران در ششدانگ یک 
واقع در  از1۶۳ اصلی  به مساحت 1۹۳/50 مترمربع پالک 15۶۶4 فرعی  ساختمان 
فردیس-گلستان ۳8 - بن بست اول - پالک ۳۷  خریداری از مالک رسمی آقای مقصود 
طاهری آراء  محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2044

تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/10/2۶
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به فرنگیز و بهروز هر دو حسن زاده

طرفیت  به  خواهی  تجدیدنظر  دادخواست  زاده  حسن  یاور  آقای  خواه  تجدیدنظر 
تجدیدنظر خواندگان آقای/ خانم فرنگیز و بهروز هر دو حسن زاده نسبت به دادنامه 
شماره ۹۶000۷۹۳ در پرونده کالسه ۹50282 شعبه هشتم تقدیم که طبق موضوع 
ماده ۷۳ و ۳4۶ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر 
خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضما 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و 
چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت 

مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل- محمدی

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

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

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره1۳۹۶۶0۳۳1010005۷25  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  آقای محمد حفیظی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ثبت ملک 
رضا به شماره شناسنامه 2۷ صادره از شهرری در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
1۶۷/20مترمربع مفروز از پالک 1۹5۹ فرعی از1۶۳ اصلی واقع درفردیس - خیابان 
قریشی - بعد از چهارراه خیام - کوچه قریشی - بن بست یاسمن - پالک ۶04 خریداری 
از مالک رسمی آقای محمود عبداللهی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 1۹0۹
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹۶/۹/2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹۶/10/11

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
تاریخ ۹۶/10/۹  آقای غالمرضا رضایی فرزند حسن در  به  ابالغ وقت دادرسی  آگهی 
خواهان آقای هوشنگ اعالئی بطرفیت شما دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند 
تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹۶0۶۳5 ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخه ۹۶/11/21 ساعت ۹ تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان 
بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه 
فوق در شعبه 1۳ شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ بنمایید در غیر 

اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

دادنامه
خواهان : آقای فایق مرادی- فرزند محمد- به آدرس: جوانرود بانک ملت روبروی دبستان 

سیدجمال الدین اسدآبادی فروشگاه لوازم خانگی فایق مرادی
خوانده : یداله سیف پناهی شعبانی - مجهوالمکان

خواسته : مطالبه وجه چک و خسارت تاخیرتادیه و هزینه های دادرسی
باتوجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم وبه شرح 

زیر اقدام به صدور رای می نماید:
رأی شورا: در خصوص دعوای آقای فایق مرادی بطرفیت یداله سیف پنهاهی شعبانی 
بخواسته مطالبه وجه یک فقره بشماره 85202۹ عهده بانک سینا شعبه امام خمینی 
سنندج به مبلغ ۹5/000/000 ریال تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت 
بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد.لذا چون 
خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مستندا به مواد 1۹8 و 515 و 
51۹  ق.آ.د.م  و تبصره ماده 2 قانون صدور چک دعوا را وارد دانسته و رای برمحکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۹5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2۹0/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تاددیه از تاریخ ۹4/12/28 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است.و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت 

20 روز قابل اعتراض در دادگستری جوانرود است 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای یزد

دروغگویی کودکان و روش های
 اصالح و درمان آن

ستواندوم مریم بختیاری -مرکز مشاوره شمیرانات

محیط خانواده مهمترین عامل سازنده شخصیت کودک است 
و پدر و مادر برای کودک، نخستین الگوها به شمار می روند. 
بنابراین، قبل از هر چیز، خودتان باید راستگو و درست کردار 
اندرزهایی که به کودک می  نباید بین اعمال شما و  باشید و 
دهید تفاوت وجود داشته باشد.هرگز به کودک قولی ندهید که 

قادر به انجام آن نباشید.
به یاد داشته باشید که هرگاه به کودک قولی می دهید باید تا 
جایی که امکان دارد به آن عمل کنید؛ زیرا در غیر این صورت، 
کودک توجیهات شما را درک نخواهد کرد و شما را متهم به 
دروغگویی خواهد نمود؛ در صورت تکرار بد قولی تان، زشتی 
دروغگویی نزد کودک از بین می رود و او دروغگویی را مسئله 

ای بی اهمیت تلقی خواهد کرد.
باید بدانید که با استفاده از تنبیه نمی توانید دروغ را از ذهن 
کودکتان پاک کنید بلکه تنها به طور موقت جلوی دروغگویی او 
را آن هم در نزد خود می گیرید و احتماال کودکتان در فرصتی 

مقتضی به این کار اقدام خواهد کرد.
پرورش  کودکتان  در  را  درستی  و  راستی  خواهید  می  اگر 
دهید باید آماده شنیدن حقایق تلخ و شیرین از زبان کودک 
باشید. باید به کودک اجازه دهید تا احساسات مثبت و منفی 
خود را بدون  ترس و واهمه بیان کند. عکس العمل شما در 
مقابل حرف هایش زمینه فکری او را در مورد فایده و مضرات 

راستگویی شکل می دهد.
هرگز کودک را در مورد موضوعی که مایل به دانستنش هستید 
قرار می گیرند  بازخواست  اطفالی که مورد  نکنید.  سوال پیچ 
ناراحت و دست و پاچه می شوند، به خصوص اگر شک کنند که 
شما پاسخ سوال را می دانید. بنابراین از مطرح کردن سواالتی 
که جنبه تله و دام دارد و کودک را وادار به دروغگویی می کند 

بپرهیزید.
هرگاه از کودکتان دروغی شنیدید موضوع را زیاد بزرگ نکنید، 
او را وادار به اعتراف نکنید، با خشم و عصبانیت با او برخورد 
گفتن  دروغ  که  بگویید  او  به  خونسردی  با  توانید  می  نکنید، 
خارج  که  کاری  انجام  توقع  کودک  از  هرگز  ندارد.  ضرورتی 
از  باشد. کودک  نداشته  را  توان جسمی و ذهنی اش است  از 
اینکه   برای  و  نگران می شود  رنجش پدر و مادر می ترسد و 
عالقه و محبت شما را از دست ندهد متوسل به دروغ می شود.
هرگز کودکتان را تحقیر نکنید.خانواده هایی که دائما کودکشان 
را تحقیر می کنند و وی را دست کم می گیرند باعث می شوند 
تا کودک برای ارضای حس خودنمایی خود و نشان دادن عرضه 

خویش، متوسل به دروغ های عجیب و غریب شود.
درمان  و  اصالح  های  روش  و  کودکان  منبع:دروغگویی 
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یادداشت

ژنتیک و حوادث زایمانی 
بیشترین علت صرع در ایران

 
متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه ژنتیک 
و حوادث زایمانی بیشترین علت صرع در ایران 
بهداشت  سازمان  آمار  اساس  بر  گفت:  است، 
جهانی متوسط 1 درصد از افراد جوامع مختلف 
گزارش  هستند.به  صرع  بیماری  به  مبتال 
رئیس  معتمدی،  محمود  زمان،دکتر  پیام 
هیئت موسس بخش ایرانی ILAE در آستانه 
برگزاری چهاردهمین کنگره  بین المللی صرع 
جهانی)انجمن   ILAE انجمن  داشت:  اظهار 
تالش  با  اخیراً  صرع(  علیه  لیگ  المللی  بین 
محققین مغز و اعصاب جمهوری اسالمی ایران، 
انجمن ILAE ایران را مورد تایید قرار داده  و 
 ILAE بر همین اساس افرادی که عضو انجمن
به شاخه جهانی توانند  ایران هستند می  در 

ILAE رای بدهند و سال ها همه متخصصین 
تمایل داشتند که از این طریق در جامعه جهانی 
مهم ترین  اینکه  بیان  با  وی  شوند.   پذیرفته 
ارتباط اند  در   ILAE انجمن  با  که  اعضایی 
و متخصصینی  بهداشت  وزارت  انجمن صرع، 
که در حوزه صرع فعالیت دارند هستند، افزود: 
تفاوت انجمن صرع با انجمن  ILAE این بوده 
که همه می توانند عضو انجمن صرع شود اعم 
از بیماران، روانپزشکان و کسانی که در گروه 
اطفال در زمینه صرع کار کرده، وزارت بهداشت 
و همه متخصصین مغز و اعصاب ولی در انجمن 
این  شوند.  عضو  نمی توانند  بیماران   ILAE
متخصص مغز و اعصاب در ادامه در مورد علت 
بیماری صرع، گفت: این موضوع در کشورهای 
مختلف متفاوت بوده ولی به طور کلی شایع ترین 
علت در کشورهای دیگر نامعلوم ولی در ایران 
زمینه ژنتیکی و بعد از آن حوادث زایمانی و 
نرسیدن اکسیژن به مغز نوزادان بیشترین دلیل 

ابتال به صرع است.

خبر

پرهیز  لزوم  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
من  گفت:  نمایشی،  کارهای  انجام  از 
حوزه  در  حداقل  رایگان  درمان  موافق 
جز  به  بیماری هایی  و  دندانپزشکی 
چراکه  نیستم؛  صعب العالج  بیماری های 
خود  از  تا  کنیم  تشویق  را  مردم  نباید 

مراقبت نکنند.
نشست  در  هاشمی   سیدحسن  دکتر 
دانشگاه های علوم  مسئولین دندانپزشکی 
پزشکی که در وزارت بهداشت برگزار شد، 
اظهار کرد: ما افتخار می کنیم که خدمات 
دندانپزشکی در ایران هم تراز با کشورهای 
پیشرفته رشد کرده و به فناوری  و مهارت 
از  یکی  است.  کرده  پیدا  دست  کافی 
برای  خارج   مقیم  ایرانیان  که  خدماتی 
می کنند،  مراجعه  کشور  به  دریافت 

خدمات دندان پزشکی است.
وی ادامه داد: شرایط در زمینه عدالت و 
دسترشی به خدمات دندانپزشکی مناسب 
نیست. بیمه ها به دالیلی همچمون کمبود 
خدمات  این  از  نمی توانند  عمومی  منابع 
هم  مردم  خود  باشند.    داشته  حمایت 
نمی کنند.  رعایت  را  دندان  بهداشت 
و  آموزش  وزارت  همکاری  با  البته 
درمان  زمینه  در  اقدامات خوبی  پرورش، 
پوسیدگی های دندانی دانش آموزان انجام 
شده و طی این مدت بیش از 40 میلیون 
و  پوسیدگی  از  پیشگیری  برای  خدمت 
از  آسیب های دیگر به مقطع سنی کمتر 
14 سال ارائه شده است و به این ترتیب 
درحال حاضر میزان پوسیدگی از 2.1 به 
به  جدی تر  اگر  است.  یافته  کاهش   1.8
حوزه پیشگیری بپردازیم، حتما می توانیم 
یک  یعنی  ایده آل  رقم  به  و  شویم  موفق 

دست پیدا کنیم.
وی افزود: ما در حوزه پیشگیری اقداماتی 
است.  شده  نمایشی  که  کردیم  آغاز  را 
بیمارستان،   11۶ در  که  کردیم  اعالم 
اما  گذاشته ایم،  دندانپزشکی  یونیت 
در  متاسفانه  کرده ایم؟  کار  آن  با  چقدر 
است.  تعطیل  آنها  از  برخی  حاضر  حال 
کار نمایشی خوب نیست و برکتی ندارد، 
مهم اعتماد مردم است. یکی از اشکاالت 
حرفی  است.  همین  دولتی  دستگاه های 

نزنیم که به آن عمل نکنیم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بایداز ظرفیت 
ببریم،  را  استفاده  حداکثر  دندانپزشکان 
بیان کرد:  من موافق درمان رایگان حداقل 
به  بیماری هایی  و  دندانپزشکی  حوزه  در 
جز بیماری های صعب العالج نیستم. نباید 
مردم را تشویق کنیم که از خود مراقبت 
دانشگاها  دندانپزشکی  مسئوالن  نکنند.  
برای  دولتی  و  خصوصی  بین  تعرفه ای 
می تواند  استانی  هر  کنند.  تعریف  درمان 
شرکتی توسط دندانپزشکان داشته باشد 

تا بتواند این خدمات را ارائه کند.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه میزان ارایه 
روستایی  بخش  در  دندانپزشکی  خدمات 
ارائه  وجود  با  کرد:  اظهار  نیست،  کافی 
خدمات پیشگیری برای ۷ میلیون دانش 
دندانپزشکی  درمان  بخش  در  اما  آموز، 
مناطق روستایی موفق نبوده ایم.مسئولین 
عملی  دستور  به  کشور  دندانپزشکی 
کسانی  برای  تمهداتی  همچنین  برسند. 
که دچار معلولیت، عقب ماندگی ذهنی و 
یا بیماری صعب عالج هستند، بیاندشیند؛ 
چرا که نمی توان کار آنها را در مطب راه 
انداخت. عالوه بر آن آموزش را برای رفع 
مشکالت مردم انجام داد و آموزش نباید 

جدای از بهداشت و درمان باشد.
باید  اول  مرحله  در  داد:  ادامه  وی 
مورد  مواد  لیست  در  اولیه  مواد  بهترین 
طوری  باید  قیمت  در  و  گیرد  قرار  تایید 
رقابت ایجاد شود که با سودی منطقی از 
ادامه  در  کند.وی  حمایت  کننده  مصرف 
صحبت هایش گفت: شاید بتوان بیمه های 

ویژه دندانپزشکی تعریف کرد. این بیمه ها 
بسیار ضروری هستند و می توان آنها را در 

سطح استانی ایجاد کرد.
هاشمی تصریح کرد: قرار بود 80 یونیت 
برای کار خیر نیمی از سال فعال باشند. 
مسئولین باید آن را به بخشی بدهند که 
می توانند آنها را فعال کنند. شاید مشابه 
آن برای خدمت رسانی در حاشیه شهر ها 

و مدارس نیاز باشد.
با  نمی توان  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
دندان هر کاری انجام داد و انتظار داشت 
سالم بماند. در حال حاضر ۶000 کلینک 
دندان پزشکی فعال در شهر و روستا فعال 
سال  اول  نیمه  در  امیدواریم  و  هستند 
تا مردم  این کلینیک ها کامل شوند   ،۹۷
دریافت  دولتی  بخش  از  را  خود  خدمات 
کنند؛ چراکه اکنون بار اصلی ارائه خدمت 
بخش  عهده  بر  پزشکی  دندان  بخش  در 

خصوصی است.
ساالنه  کرد  هزینه  به  اشاره  با  هاشمی 
دندان  حوزه  در  تومان  میلیارد  10هزار 
پزشکی، تصریح کرد: مردم اگر با موردی 
از تخلف یا درمان زیرزمینی مواجه شدند، 
و  کنند  گزارش  شماره 1۹0  به  را  موارد 
بازرسان حتما مراکز غیرقانونی را تعطیل 
می کنند. برای مراکزی که درمان  بدون 
سنگینی  مجازات  می دهند،  انجام  مجوز 
هم  قضایی  دستگاه  و  است  شده  دیده 

طبق قانون با آنها برخورد می کند.
 80 کرد:  اضافه  همچنین  بهداشت  وزیر 
صورت  به  پزشکی  دندان  سیار  کلینیک 
حاشیه  مناطق  در  روز  طول  در  رایگان 
و  می کنند   خدمت  ارائه  کشور  نشین 
امیدواریم بتوانیم آنها را گسترش بدهیم.

وزیر بهداشت خبرداد:

خدمات رایگان دندانپزشکی در 8۰ کلینیک سیار

به  اشاره  با  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
حمایت  الیحه  جزئیات  و  کلیات  تصویب 
تشریح  به  مجلس،  در  معلوالن  حقوق  از 

مهمترین جزئیات آن پرداخت.

اینکه  به  اشاره  با  بندپی  انوشیروان محسنی 
معلوالن  حقوق  از  حمایت  الیحه  تهیه   در 
برای اولین بار از خود جامعه هدف نظرسنجی 
انجام شده  آنان  همکاری  با  کار  این  و  شده 
است، گفت: تشکل های حامی حقوق معلوالن 
پیشین  قانون  اصالح  به  مختلف  ابعاد  در 
پرداختند و آن را بار دیگر مورد بازبینی قرار 
دادند. الیحه جدید در 10 فصل و ۳5 ماده به 
تصویب رسیده است چرا که  علیرغم بهبود 
نسبی و قابل مالحظه در آسایش و آرامش، 

توانبخشی  و  حمایتی  خدمات  سطح  ارتقاء 
حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  معلول،  افراد 
است  نتوانسته   1۳8۳ سال  مصوب  معلوالن 
انتظارات و توقعات میلیون ها نفر از شهروندان 
الیحه  در  کند.  برآورده  را  معلولیت  دارای 
همه  آن،  ابالغ  صورت  در  و  جدید  مصوب 
و خصوصا  معابر  که  شدند  مکلف  دستگاه ها 
را  است  معلوالن  به  متعلق  که  مکان هایی 
مناسب سازی کنند و فضا را برای تحرک و 

تردد معلوالن آماده کنند.

با  ادامه  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
مذکور  قانون  اجرای  صورت  در  نیز  پزشکی 
مکلف است پوشش بیمه سالمت افراد دارای 
معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای 
خدمات  تأمین  بر  عالوه  که  نماید  تأمین 
درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی 
را  معلولیت  دارای  افراد  روانی  و  جسمی 

پوشش دهد.
 وی در ادامه تصریح کرد: وزارتخانه ها، سازمانها، 

مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای  عمومی 
و انقالبی نیز در این صورت  مکلفند ۳ درصد 
از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای 
معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور هم موظف است نسبت به 
افراد  برای  استخدامی  سهمیه  این  تخصیص 
نظارت  آن  رعایت  بر  و  اقدام  معلولیت  دارای 
مربوطه  دستگاه  رئیس  خود  همچنین  کند. 
نیز مشمول مجازات عمومی که در قانون پیش 

بینی شده است خواهد شد.

استخدام
 3 درصدی معلوالن در 

سازمان های دولتی

1890

 نوبت اول
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فراخوان شماره »1607079«                       شماره مجوز : 1396.۴571

آگهـي  مناقصه عمومي
شرکت گازاستان البرز، در نظر دارد پروژه موضوع  مذکور با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی )به صورت فشرده( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 
1-نوع فراخوان: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران

2-موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان اداره گاز کوهسار
3-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت 6، شرکت گاز استان البرز 
خرید اسناد: واریز  مبلغ 300,000 ریال )سیصد هزار ریال( به شماره حساب 2174636001005 نزد بانک ملی شعبه شریعتی کرج کد 

2659 بنام شرکت گاز استان البرزو ارائه اصل فیش واریزی
محل دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی: طبقه سوم، واحد امور پیمانها- تلفن امور پیمانها: 34187146 026- نمابر امور پیمانها: 34187142 026

 محل تحویل اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی: دبیرخانه محرمانه حراست
4-زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران از دستگاه مناقصه گزار: از روز انتشار آگهی نوبت اول 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/10/16
5-برآورد تقریبی اولیه مناقصه: 10,000,000,000 ریال )ده میلیارد ریال(

6-آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی )قیمت( مناقصه گران به دستگاه مناقصه گزار: پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ 1396/10/30

7-مدت اعتبار پیشنهادات: 3 ماه و قابل تمدید برای یک دوره 3 ماهه دیگر از طرف دستگاه مناقصه گزار
8-اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران به طور همزمان با سایر اسناد مناقصه به مناقصه گران تحویل و به طور همزمان از مناقصه گران 

دریافت خواهد گردید. 
9-مدت و محل اجرای پروژه: 120 روز تقویمی شمسی- کوهسار کرج      محل تأمین اعتبار: منابع داخلی

10-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 500,000,000 ریال )پانصد میلیون ریال( مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 
94/09/22 هیأت محترم وزیران

11-زمان و محل گشایش پاکات مناقصه: روز یکشنبه مورخ 1396/11/08 در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز
12-شرایط مناقصه گر: داراي شناسه ملي، توان فني و اجرائي و سابقه در زمینه موضوع پروژه - داراي حداقل رتبه 5 ابنیه و ساختمان معتبر از سازمان برنامه و 
بودجه کشور و ظرفیت خالي درسقف مبلغ مناقصه - دارای توانایی تهیه و تسلیم تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد کل مبلغ پیشنهادی )درصورت برنده 

شدن در مناقصه(
13-زمان و رسانه انتشار فراخوان:  تاریخ درج آگهی نوبت اول: 1396/10/10                        تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1396/10/11

این آگهی در سایتهای www.shana.ir   ،  www.iets.mporg.ir   ،  www.nigc-alborz.ir   قابل رویت می باشد.
الزم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.  

روابط عمومی شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گازاستان البرز

)سهامی خاص(

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی 
مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران 

تامین اجتماعی کرج

در روز شنبه مورخ 96/10/23 ساعت 3 بعد از ظهر در محل مسجد 
امام جعفر صادق )ع( واقع در سه راه رجایی شهر بلوار امام جعفر 
صادق )ع( برگزار میگردد. از کلیه اعضا شرکت دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهمرسانند 
در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد میتواند حق رای 
االختیار  تام  نماینده  یا  دیگر  عضو  به  وکالتنامه  موجب  به  را  خود 
خود واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعضای  کل  از  نفر  یک  بعالوه  نصف  حضور  با  عمومی  مجمع  -این 

تعاونی رسمیت خواهد یافت.
دستور جلسه: -تمدید مدت فعالیت تعاونی

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کرج

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری سایپا 1۳1 مدل 1۳۹1 به شماره شهربانی 
 NAS411100C118۳۷۷۹ 82-۷۹۳م5۶ و شماره موتور 4۷۹۶۶۳۶ و شماره شاسی

بابلبه نام سمانه غالمعلی نتاج بانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصروراثت
آقای شاکرسواعدی نام پدرجعفربشناسنامه 1820051۹۳5صادره ازخرمشهردرخواستی 
نزیهاهاشمی  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
پوربشناسنامه85۷صادره خرمشهردرتاریخ1۳8۹/۷/5در خرمشهراقامتگاه دائمیش فوت 
ورثه اش عبارتنداز1-سیدمهدی هاشمی بشناسنامه2118خرمشهر2-سیدحامدهاشمی 
بشناسنامه۳۳5خرمشهر)پسران متوفی(۳-فریده هاشمی بشناسنامه125۷ خرمشهر4-
بشناسنامه1258)دختران  هاشمی  بشناسنامه۳۹۹خرمشهر5-وحیده  زهراهاشمی 
متوفی(والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد 

ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.  شماره م الف:)10۳۹/ ۹(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶0۹۹88۶02۷00151شعبه 2۷حقوقی شورای حل اختالف مجتمع 

امام خمینی شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی 
خواهان:آقای سیروس پرخیده فرزند غفور به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه 

شهر کرمانشاه شهرک مهدیه خیابان شهید رجایی پالک ۳۳
خوانده:آقای لقمان جهانی هبکی فعال مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه سفته
گردشکار:خواهان دادخواستی به شرح فوق خوانده تقدیم که پس از ارجاع و ثبت بکالسه 
فوق و جری تشریفات مقرر قانونی قاضی شورا با مطالعه اوراق پرونده و مداقه نظر در 
یکایک آنها و مالحظه نظر مشورتی سرانجام ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی انشا رای می دهد.
رای قاضی                 

در خصوص دادخواسست آقای سیروس پرخیده فرزند غفور به طرفیت آقای لقمان جهانی 
هبکی به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000ریال به انضمام کلیه خسارت قانونی و 
تاخیر تادیه مستند به یک طغری سفته واخواست نشده به شماره ۶188۹5)سری ش/1(
نظر به اینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته 
و نامبرده از آنجا که از طرف خواهان مجهول المکان اعالم شده به تجویز ماده ۷۳قانون 
آیین دادرسی مدنی برای یک نوبت از طریق روزنامه عصر اقتصاد مورخه ۹۶/4/2۷دعوت 
که علی رغم ابالغ قانونی }مضبوط در برگه شماره 10پرونده(در جلسه رسیدگی مقرر 
حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برایت ذمه خویش ابراز ننموده نظر به آنچه گذشت قاضی شورا با 
استضحاب بقا دین استحقاق خواهان بر مطالبه به ماده ۹قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب سال 1۳۹4 و ماده 1۳01قانون مدنی و ماده 24۹قانون تجارت رای بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000ریال به عنوان اصل دین و خسارت تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست ۹۶/4/1۷لغایت اجرای احکام بر اساس شاخص االمی بانک مرکزی و 
۳/100/000ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر اوراق و هزینه یک نوبت آگهی دعوت 

در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.
رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد قاضی شورا و بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه می باشد.

قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه-غالمی 

دادنامه
خواهان : آقای فایق مرادی- فرزند محمد- به آدرس: جوانرود-روبروی دبستان سیدجمال 

الدین اسدآبادی لوازم خانگی مرادی
خوانده : آقای امیر تاشک - مجهوالمکان

خواسته : مطالبه و تامین خواسته مبلغ دو میلیون تومان و هزینه های دادرسی و 
تاخیرتادیه از تاریخ ۹۳/۷/20 لغایت اجرای حکم

باتوجه به محتوای پرونده  نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم وبه شرح 
زیر انشاء رای میگردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست آقای فایق مرادی بطرفیت آقای امیرتاشک به خواسته مطالبه 
و تامین خواسته مبلغ دو میلیون تومان و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
ابتدا مستند به  ۹۳/۷/20 لغایت اجرای حکم ، با توجه به موضوع و شرح خواسته 
ماده 108 از ق.آ.د.م قرار تامین خواسته صادرسپس امر رسیدگی به موضوع خواسته 
خواهان در باب مطالبه یا مداقه در اوراق و محتویات پرونده و ادعای خواهان در اثبات 
خواسته خود با تعرفه شهود و صدور قرار استماع گواهی گواهان به استناد مواد 22۹ 
الی 24۹از ق.آ.د.م و تشکیل جلسه مربوطه در تاریخ ۹۶/۶/22 و اخذ شهادت شهود 
تعرفه شده از طرف خواهان و گواهی گواهان بر صحت دعوی خواهان و عدم حضور 
خوانده در جلسات دادرسی مورخه ۹۶/8/۶ و ۹۶/۹/22 علی رغم صدور اخطاریه در 
روزنامه کثیراالنتشار به شماره های ۳5۷4 مورخ ۹۶/۶/22 و ۳۶11 مورخ ۹۶/8/۷ و 
عدم ارائه مدرک و الیحه ای در رد خواسته خواهان، لذا با این اوصاف مستند به مواد 
1۹8 ، 515 و 51۹ و 522 از ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان هزینه 
تومان هزینه دادرسی  پانصد  و  تامین خواسته و مبلغ پنجاه و شش هزار  دادرسی 
مطالبه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)1۳۹۶/۶/21( لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان صادر می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشدو پس از انقضای مدت واخواهی ظرف 

مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹81۹48۶00045 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بهشهر 

)102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷1۹4۶۹01۶44 
شاکی: آقای مهدی علی نژاد رباطی فرزند قنبرعلی به نشانی استان مازندران – شهرستان 

بهشهر- شهر خلیل شهر – علمدار محله جنب عبور سراسری منزل شخصی 
متهم: آقای محمد حسن انصاری فرزند عباسعلی به نشانی مازندران – بهشهر عبدالحق 

جنب ماشین نویسی سونیا 
اتهام ها: 1- انتقال مال غیر از طریق فروش آن 2- خیانت در امانت 

رای دادگاه- در خصوص اتهام محمد حسن انصاری فرزند عباسعلی فاقد سایر مشخصات 
به علت عدم حضور در دادسرا و دادگاه دائر بر فروش مال غیر یک دستگاه اتومبیل 
تویوتای کمری مدل 200۷ به شماره پالک ۹۹4ق18ایران۷2 و خیانت در امانت راجع 
به اتومبیل فوق الذکر موضوع شکایت آقای مهدی علی نژاد رباطی فرزند قنبرعلی با این 
توضیح که شاکی اظهار داشته بنده یک دستگاه اتومبیل تویوتای کمری با مشخصات 
فوق الذکر را بمدت یک هفته به امانت گرفته لکن مشخص گردیده که نامبرده اتومبیل 
مرا به شخصی به نام آقای محمد رضا خراسانی فروخته این دادگاه با عنایت به مجموع 
محتویات پرونده کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب بهشهر – 
شکایت شاکی فوق الذکر- گزارش مرجع انتظامی اظهارات شهود عدم حضور متهم در 
دادسرا و دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی اظهارات آقای محمد رضا خراسانی مبنی بر 
این که نامبرده اتومبیل فوق الذکر را به مبلغ شصت و سه میلیون تومان خریداری کرده 
است – اظهارات آقای عمران تات هشتیکه مبنی بر فروش ماشین فوق االشاره به شاکی 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته فلذا 
با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 
مصوب 1۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال 
مال غیر و ماده ۶۷4 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳۷5 نامبرده را بابت انتقال مال 
غیر به هفت سال حبس تعزیری و نیز به پرداخت شصت و سه میلیون تومان جزای 
نقدی در حق دولت و رد مالی در حق شاکی محکوم می نماید و بابت خیانت در امانت 
به سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید و در اجرای ماده 1۳4 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1۳۹۶ در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
م الف: 96/20/622۴      دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر – ابوالقاسم اندی

درآمد 5۰ میلیارد دالری فروش نفت 
در سال 97

مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرد با احتساب نفت 54 دالری، 
درآمد کشور از محل فروش نفت در سال آینده حدود 50 میلیارد 
بود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در  دالر خواهد 
گزارشی با عنوان » چشم انداز قیمت نفت در بودجه سال 1۳۹۷« 
پرداخت و  نفت در سال 1۳۹۶  بازار جهانی  بررسی وضعیت  به 
برمبنای پیش بینی وضعیت بازار در سال آینده، درآمد تقریبی 
کشور از محل فروش نفت در سال ۹۷ را برآورد کرد.در این گزارش 
آمده است: پیش بینی می شود متوسط قیمت نفت صادراتی ایران 
با فرض  ازاین رو  در سال 1۳۹۷ حدود 54 دال در بشکه باشد. 
اینکه صادرات نفت خام و مایعات و میعانات گازی ایران به طور 
متوسط 2.55 میلیون بشکه در روز باشد، متوسط کل درآمدهای 

صادراتی ایران در سال 1۳۹۷ حدود 50 میلیارد دالرخواهد بود.

صادرات محصوالت عمده شیمیایی
 14 درصد رشد داشت

معدنی  و  صنعتی  محصوالت  صادرات  توسعه  دفتر  کل  مدیر 
سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: طی هشت ماه امسال صادرات 
محصوالت عمده شیمیایی 14 درصد رشد داشت که عمده این 
صادرات در زمینه رزین، آرایشی و محصوالت پلیمری است.مسعود 
کمالی اردکانی با اعالم این خبر افزود: ارزش صادرات اقالم عمده 
این  بیشترین سهم  بوده که  شیمیایی حدود 805 میلیون دالر 
صادرات متعلق به شوینده ها با رقم 155 میلیون دالر ، رنگ با 
58 و محصوالت پلیمری با 50۶ میلیون دالر صادرات بود.به گفته 
وی، همچنین در محصوالت عمده اقالم پایه نفتی هم صادرات 
رشد داشت و صدور محصوالت پایه نفتی با 1۹درصد رشد وزنی 
در هشت ماهه امسال به رقم ۶44 میلیون دالر رسید. براساس 
گزارش سازمان توسعه و تجارت، کمالی اردکانی گفت: عالوه براین 
در محصوالت اقالم پایه نفتی قیر دارای بیشترین ارزش صادرات 
با رقم 481 میلیون دالر بود که سه کشور هند، امارات و پاکستان 
بیش از نیمی از صادرات کشورمان را جذب کردند. وی تراز تجاری 
هشت ماهه محصوالت عمده پتروشیمی را چهار میلیارد و 55۹ 
میلیون دالر عنوان کرد و گفت: ارزش صادرات محصوالت عمده 
پتروشیمی پنج میلیارد و 1۶2 میلیون دالر و ارزش واردات ۶0۳ 
ایران به کشورهای چین، هند،  میلیون دالر ثبت شد. صادراتی 
پاکستان، عراق، ترکیه و افغانستان در دوره این گزارش افزایش 
داشت. بر اساس این گزارش، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۹ 
ماه امسال به ۳1 میلیارد و ۶40 میلیون دالر رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، 2.۳۹ درصد کاهش داشت . همچنین 
در ۹ ماه ۹۶ میزان واردات کشورمان به میزان ۳۷ میلیارد و5۷0 
میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18.۳1 
درصد افزایش نشان می دهد. عمده ترین کاالهای اساسی وارداتی 
به قطعات منفصله خودرو و کاالهای سرمایه ای اختصاص داشت 

که نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش داشتند.

کوتاه از انرژی

 افزایش بهای نفت ایران در 
بازارهای جهانی

نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 22 
دسامبر )یکم دی( با 1۳ سنت افزایش بها، 
در بازارهای جهانی بشکه ای ۶۳ دالر و ۳۶ 

سنت فروخته شد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، قیمت نفت 
روندی  با   201۷ سال  پایانی  های  درهفته 
صعودی همراه شد، بطوری که قیمت اغلب 
نفت های شاخص افزایش داشته است. پس 
از ورود اوپک به مدیریت بازار نفت و همراهی 
عرضه  اوپک،  غیر  تولیدکنندگان  از  برخی 
نفت مازاد در بازار کاهش یافت و با تبعیت 
از این امر، قیمت نفت خام افزایش داشت. 
موافقت اوپک و غیر اوپک برای تداوم طرح 
کاهش تولید نفت، موجب شد تا پیش بینی 
شود که قیمت نفت همچنان روندی افزایشی 
در  دالر  تا ۷0  ای ۶0  بشکه  بین  و  داشته 
روابط  و  اوپک  کل  مدیریت  باشد.  نوسان 
نفت  قیمت  نفت،  وزارت  انرژی  مجامع  با 
خام سبک ایران را در هفته منتهی به 22 
 دسامبر )یکم دی( با 1۳ سنت افزایش، به 
بشکه ای ۶۳ دالر و ۳۶ سنت رسید. قیمت 
مورد  دوره  در  نیز  ایران  سنگین  خام  نفت 
افزایش  بشکه  هر  برای  سنت   52 بررسی 
هر  برای  سنت  یک  و  دالر   ۶1 به  و  یافت 
بشکه رسید. قیمت سبد نفتی اوپک نیز به 
برای هر بشکه رسید  ۶1 دالر و 84 سنت 
و نسبت به هفته گذشته 1۳ سنت افزایش 
یافت. میزان صادرات نفت ایران اکنون حدود 
2 میلیون و ۶00 هزار بشکه در روز است که 
حدود ۶0 درصد آن به بازارهای آسیا و بقیه 

به کشورهای اروپایی صادر می شود.

خبر

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: با تکمیل 
شبکه انتقال گاز در سراسر کشور، زمینه گسترش تجارت 

گاز در سطح جهان برای ایران فراهم می شود.
منتظر  حسن  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تربتی درباره روند توسعه شبکه گازرسانی و خطوط انتقال 
شبکه  اساسی  زیرساخت های  گفت:  کشور  سراسر  در  گاز 
انتقال شرکت ملی گاز ایران شکل گرفته است و ما خطوط 
وی  داده ایم.  توسعه  کشور  کل  در  را  گاز  قوی  فشار  لوله 
که  اجراست  حال  در  مختلفی  پروژه های  اکنون  افزود: 
برخی از آنها آماده بهره برداری و برخی دیگر در آغاز راه 
گاز ششم سراسری  انتقال  نمونه، خط  عنوان  به  هستند، 
انتقال گاز کشور در کریدور  به عنوان راهبردی ترین خط 
و  نهم  لوله  همچنین خط  است،  بهره برداری  آماده  غرب، 
خط لوله یازدهم از جمله خطوطی هستند که پس از خط 
ششم باید مراحل احداث و توسعه را طی کنند. مدیرعامل 
برنامه  در طول  داد:  ادامه  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 

انتقال گاز شرکت ملی  ششم توسعه، شبکه گازرسانی و 
گاز  تامین  بعد  از  یکی  کامل خواهد شد،  بعد  دو  از  گاز 
با  این که،  دوم  بعد  و  کشور  داخل  در  مطمئن  و  پایدار 
تکمیل مراحل احداث شبکه گاز ترسیم شده، صنعت گاز 
در  هاب(  به  شدن  )تبدیل  یافتن  مرکزیت  قابلیت  ایران 
سطح جهان را پیدا می کند. تربتی ادامه داد: از آنجا که 
ایران دارای بزرگ ترین مخزن ذخیره گاز جهان و یکی از 
از لحاظ جغرافیایی  تولیدکنندگان گاز است و همچنین 
است،  نزدیک  مصرف کننده  و  تولیدکننده  کشورهای  به 

موقعیت بسیار مناسبی را در اختیار دارد تا بتواند به قطب 
شبکه  این که  بیان  با  وی  شود.  تبدیل  گاز  تجارت  بزرگ 
اظهار کرد:  آینده تکمیل می شود،  تا پنج سال  گاز کشور 
برای  مطلوبی  فضای  گاز  انتقال  خطوط  و  شبکه  اتمام  با 
فعالیت های تجاری گاز کشور فراهم می شود، اگر الزم باشد 
اطرافمان  در  گاز  دارند  کشورهای  از  می توانیم  سهولت  با 
مانند ترکمنستان، آذربایجان و قطر گاز دریافت کنیم و در 

مقابل امکان صادرات گاز به همه کشورهای همسایه مثل 
افغانستان، پاکستان، کویت، عراق و ترکیه و یا صادرات گاز 
از مسیر ترکیه را داریم. مدیرعامل  اروپا  به  ایران  تولیدی 
شرکت مهندسی و توسعه گاز تصریح کرد: هدف از موارد 
یاد شده، صادرات گاز تولید شده در کشور و تبدیل شدن 
از  چه  است،  جهانی  سطح  در  گاز  تجارت  مرکز  به  ایران 
حال  هر  به  سوآپ  طریق  از  چه  و  فروش  و  خرید  طریق 

زمینه تجارت گاز در کشور فراهم شده است

تربتی خبر داد:

ایران آماده گسترش تجارت گاز در سطح جهانی

دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
تحویل یوری سنتورین شد

به زودی شاهد کیفیت سوخت 
در جایگاه ها خواهیم بود

عادلی  محمدحسین  فعالیت  سال  چهار 
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  در 
روز  دبیرکل،  به عنوان  )جی یی سی اف( 
به  دی ماه(  )دهم  دسامبر   ۳1 یکشنبه، 
کشورهای  مجمع  وی  و  رسید  پایان 
صادرکننده گاز را به دبیرکل روسی این 

مجمع تحویل داد.
به گزارش زمان به نقل از شانا، اعضای 
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع 
نشست  نوزدهمین  در  )جی یی سی اف( 
وزارتی این مجمع در 12 مهرماه )چهارم 
آرا یوری سنتورین  اکثریت  با  اکتبرماه(  
این  جدید  دبیرکل  به عنوان  را  روس 
سازمان برگزیدند، وی سوم ژانویه و پس 
از پایان تعطیالت کریسمس کارش را در 
دبیرخانه این مجمع آغاز می کند. دبیرکل 
گاز  صادرکننده  کشورهای  مجمع  ایرانی 
که در 2 دوره دبیرکلی خود در این مجمع 
دنیا  به  را  بین المللی  نهاد  این  توانست 
خود  فعالیت  سال  چهار  در  کند  معرفی 
اقدام های مهمی انجام داد که از جمله آنها 
می توان به ارائه سند چشم انداز بازار گاز 
جهان در دو هفته گذشته که پیش بینی 

بازار گاز را در میان و بلند مدت تا سال 
نخستین  انتشار  می کند،  برآورد   2040
بولتن آمار ساالنه در  ماه دسامبر که آمار 
مربوط به حوزه گاز همه کشورهای عضو 
جی یی سی اف شامل می شود، اشاره کرد. 
جی یی سی اف  ایرانی  دبیرکل  مدیریت  با 
این مجمع  المللی  نخستین سمینار بین 
نیز 22 نوامبر 201۷ با استقبال گسترده 
سانتاکروز  در  عضو جی یی سی اف  وزیران 

بولیوی برگزار شد.
کشورهای  بین  همکاری  گفت:  عادلی   
ایجاد  زمینه  سه  در  گاز  صادرکننده 
بازاریابی  راهبرد  گاز،  قیمت  شاخص 
جلسه های  و  آغاز  زیست  محیط  و  گاز 
متعددی برای آن برگزار شده است. وی 
با بیان این که در هریک از زمینه های فوق 
به ویژه در چگونگی ایجاد شاخص قیمت، 
بر  است،  گرفته  صورت  پیشرفت هایی 
ضرورت توجه به این موارد تاکید و اظهار 
این سه زمینه مجمع  امیدوارم در  کرد:  
کشورهای صادرکننده گاز به نتیجه برسد 
بازار  اثر خود را بر  از این طریق بتواند  و 

جهانی گاز دو چندان کند.

پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
فرآورده های نفتی گفت: وقتی شرکت ها 
در  دار  جایگاه  برای  شد  زنجیره ای 
است  ممکن  چابهار  مثل  منطقه ای 
از  را  سوخت  که  باشد  نداشته  توجیهی 
ترجیح  این  بر  بنا  کند  تهیه  بندرعباس 
شاید  و  کند  وارد  امارات  از  که  دهد 
هم  ارزان تر  حتی  وارداتی  سوخت  این 
ایلنا،  از  باشد. به گزارش زمان به نقل 
عامل  مدیر  خواه  موسوی  محمدرضا 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
در  سوخت  نوع  در  تفاوت  لزوم  درباره 
داشت:  اظهار  برندینگ  برنامه  اجرای 
یکسان  جایگاه ها  در  فرآورده  نوع  فعال 
شروع  جایی  از  باید  باالخره  اما  است 
برسیم،  پایدار  توسعه  یک  به  تا  کنیم 
سال   ۹0 و  انقالب  از  سال   40 نزدیک 
از عمر شرکت ملی پخش گذشته است، 
سیستم  به  سنت  از  باید  زمانی  چه  ما 
کنیم  شروع  زمان  هر  برسیم؟  مناسب 
دیر است، با اجرای برندینگ هر چند در 
یکسان  جایگاه ها  در  فرآورده  نوع  ابتدا 
انجام  باید  که  است  کاری  اما  است، 

راستای  در  که  کاری  افزود:  وی  شود. 
برندسازی انجام می دهیم نتیجه اش این 
و  است که تعدد فرآورده، تعدد کیفیت 
داشت،  را خواهیم  فرآورده  قیمت  تعدد 
پیش  سال   ۶0 آمریکا  و  ژاپن  آیا  مثال 
خیر.  قطعا  می کردند؟  کار  امروز  مثل 
آغاز  را  کار  جایی  یک  از  باید  نیز  ما 
تغییرات بزرگ  آینده شاهد  تا در  کنیم 
مثبت در عرضه فرآورده باشیم. موسوی 
مصرف  زمانی  چه  تا  کرد:  تصریح  خواه 
الزام  که  برود  جایگاهی  به  باید  کننده 
موجود  که  هرچه  و  دارد؟  اجبار  و 
باید  تا کی  اجبارا خریداری کند؟  باشد 
شاهد برخوردهای ناصواب باشیم، چون 
مشتری  جذب  انگیزه  جایگاه  متصدی 
در  می شود  شروع  که  کاری  با  ندارد؟ 
کوتاه مدت به جایی می رسیم که کارگر 
درآمد  باشد  داشته  فروش  اگر  جایگاه 
درآمد  بخواهد  اگر  و  داشت  خواهد 
رعایت  را  شهروند  حقوق  باشد،  داشته 
از جایی که  تاکید کرد: ما  می کند. وی 
نوع  تغییر  به  در   نهایت  کرده ایم،  شروع 

سوخت، قیمت و کیفیت می رسیم.

 نوبت اول
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سایپا سهمش از فروش پراید را اعالم کرد

تولید  برای  برنامه ریزی  از  سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل 
خودروی برقی خبر داده و سهم خالص این شرکت از قیمت فروش 
پراید را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، محسن جهرودی در نشستی 
تولیدی  سایت های  از  یکی  نزدیک  آینده  در  کرد:  اظهار  خبری 
با  یافت.وی  اختصاص خواهد  الکتریکی  تولید خودروی  به  سایپا 
بیان اینکه تیبای برقی به عنوان اولین نمونه در این زمینه تولید 
شده است، خاطرنشان کرد: سعی می کنیم برای تولیدهای آینده 
به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم به تمام نیازهای بازار پاسخ 
در  گرفته  برنامه ریزی صورت  بنابراین طبق  داد:  ادامه  دهیم.وی 
آینده تولیداتی در تمام سطوح قیمتی خواهیم داشت و به دنبال 
طراحی و تولید پلت فرم هم هستیم.وی افزود: عالوه بر محصوالت 
جدید بررسی می کنیم که آیا استراتژی ما حفظ دو محصول موجود 
در رده کیفی تک ستاره و ارتقای آن یا از رده خارج کردن این 
محصوالت است که این موضوع در جلسه هیات مدیره سایپا در 
هفته آینده بررسی خواهد شد.جهرودی با بیان اینکه سال ها پیش 
توسعه  به  و می توانستیم  داشت  نیاز وجود  مورد  مالی  منابع  که 
محصوالت جدید بپردازیم، در این کار تعلل شد تصریح کرد: ما 
هم اکنون از زمان طالیی صنعت خودرو در گذشته فاصله گرفته ایم 

بنابراین نیازمند بازنگری در استراتژی های صنعت خودرو هستیم.

ممنوعیت تصدی گری بانک ها در صندوق های 
سرمایه گذاری

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن 
مدیر ثبت در صندوق های سرمایه گذاری نیستند.به گزارش مهر 
حسب مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغی 
به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای 
شعب  طریق  از  سرمایه گذاری  صندوق های  برای  سرمایه گذاری 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین 
مجاز  غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  پس  این  از  اساس، 
در صندوق های سرمایه گذاری  ثبت  مدیر  رکن  تصدی سمت  به 
مورد  در  باید  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  بنابراین  نمی باشند. 
مدیر  رکن  سمت  متکفل  قباًل  که  سرمایه گذاری  صندوق های 
به  فوری  و  مقتضی  تمهیدات  و  اقدامات  شده اند،  آن ها  در  ثبت 
منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی 
ارایه خدمات  گونه  هر  کنند.همچنین  اتخاذ  مذکور  صندوق های 
به  مربوط  فرم های  ارایه  شکل  به  سرمایه گذاری  صندوق های  به 
متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مذکور و 
دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق ها در شعب بانک ها و 
مؤسسات اعتباری اکیداً ممنوع می باشد. از این رو بانک ها الزم 
است ترتیبی اتخاذ کنند  تا در اجرای صحیح و دقیق »دستورالعمل 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار« مصوب جلسه مورخ 12 /2 /1۳۹۶ 
شورای پول و اعتبار ابالغی طی بخشنامه شماره ۶12۷۷ /۹۶ مورخ 
1 /۳ /1۳۹۶، در واگذاری تمامی سهام شرکت های تأمین سرمایه، 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری که تحت 
تملک آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا شرکت های تابعه 
مصادیق  جمله  از  مذکور  دستورالعمل  موجب  به  و  می باشند 
سرمایه گذاری غیربانکی قلمداد شده اند، تسریع شود و گزارشی از 
اقدامات انجام شده در این رابطه، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها 

و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال کنند.

سایت ثبت سفارش خودرو باز شد

ایران  مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
خبر از باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو داد و اعالم کرد: قرار 

نیست که دوباره سایت ثبت سفارش خودرو بسته شود.
علی علی آبادی فراهانی مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان 
سفارش  ثبت  سایت  کرد:  اظهار  تسنیم  به  ایران  تجارت  توسعه 
ثبت  برای  می توانند  متقاضیان  و  است  باز  هم اکنون  از  خودرو 
سفارش این محصول اقدام کنند.وی درباره مشخصات خودروهایی 
که اجازه ثبت سفارش برای واردات دارند گفت: بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران خودروهایی  اجازه واردات دارند که شامل خودروهای 
دالر  هزار   40 از  کمتر  ارزش  دارای  و  پایین  به  سی سی   2500
باشند.علی آبادی فراهانی در واکنش به اینکه آیا ممکن است دوباره 
سایت ثبت سفارش خودرو بسته شود و آیا محدودیت زمانی برای 
این کار وجود دارد یا خیر گفت: نه، قرار نیست که دوباره سایت 
ثبت سفارش خودرو بسته شود زیرا مصوبه دولت ابالغ شده است و 

در حال طی امور عادی خود است.
وی افزود: بر اساس ماده ۷ آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو 
مصوب اسفندماه ۹5 هیأت وزیران،  خودورهای وارداتی که از سال 
ساخت آن ها کمتر از یکسال گذشته است نیز امکان ثبت سفارش 
 201۷ میالدی  سال  روز  آخرین  که  ماه  دی  دهم  امروز  دارند، 
محسوب می شود، آخرین فرصت ثبت سفارش خودروهای با سال 

ساخت 201۶ است. 

نبود  و  تورم  بیکاری،  مشکالت  با  مردم 
و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست  کافی  درآمد 
قیمت  افزایش  از  نگرانی ها  نیز  تازگی  به 
و  کاالها  سایر  انرژی،  حامل های  و  بنزین 
احتماالً خدمات عمومی آب و برق مزید بر 
عضو  پورمختار  است.محمدعلی  شده  علت 
اسالمی  شورای  مجلس  حقوقی  کمیسیون 
برخی  در  اخیر  اعتراضات  بروز  به  اشاره  با 
شهرها به فارس گفت: علت این تجمعات و 
اعتراضات، مشکالت معیشتی مردم و نگرانی 
از ایجاد گرانی های جدید ارزیابی می شود.وی 
گفت: مردم با مشکالت بیکاری، تورم و نبود 
درآمد کافی دست و پنجه نرم می کنند و به 
تازگی نیز نگرانی ها از افزایش قیمت بنزین و 
دیگر حامل های انرژی، سایر کاالها و احتماالً 
خدمات عمومی آب و برق مزید بر علت شده 
مردم  توقع  شرایط  این  در  گفت:  است.وی 
قیمت هایی  افزایش  چنین  که  نیست  این 
گفته  شود.به  انجام  منطقی  غیر  صورت  به 
وی، اگر دولت اعالم می کند تورم ۹ درصد 
است اثرات آن در جامعه به میزان همان ۹ 
درصد باید باشد، اما زمانی که قیمت بنزین 
افزایش  درصد   40 گازوئیل  و  درصد   50
یابد، دیگر نباید بگوید تورم ۹ درصد است.
پورمختار خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر 
شاهد تورم در بخش خودرو، مواد غذایی و 
سایر اقالم حتی تا 100 درصد هستیم که این 
باعث نگرانی مردم شده و  افزایش قیمت ها 
هزینه ها را بر مردم سنگین کرده که مدیریت 
این اوضاع اقتصادی به عهده دولت است.وی 
باره  این  در  اول  روز  از  مجلس  کرد:  تأکید 
موضع گرفت و افزایش قیمت های این چنینی 
امکان تصویب در مجلس را نخواهد داشت.

وی گفت: مردمی که دغدغه های  معیشت 
دارند، شعارهای اقتصادی می دهند، در حالی 
که بین معترضان، افرادی نفوذ کردند که با 
توطئه از قبل طراحی شده برای ایجاد فتنه 
دیگری درصدد بودند اصل موضوع ۹ دی که 
به عنوان رویداد بزرگی در تاریخ این کشور 

ندهند  اجازه  و  را خدشه دار کنند  ثبت شد 
صدای مردم ایران و انزجار آنها از فتنه شنیده 
شود.این نماینده مردم در مجلس گفت: این 
جمعیت توسط منافقین، دلدادگان به آمریکا 
نیست  زیاد  تعدادشان  البته  که  دشمنان  و 
اغتشاش  شهرها  در  شبانه  و  شده  هدایت 
می کنند و سطل آشغال ها را آتش می زنند، 
دلشان به حال مردم نسوخته و موضع آنها 
کمیسیون  عضو  نیست.این  مردم  موضع 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  حقوقی 
حضور آگاهانه مردم در صحنه و آگاهانه این 
توطئه را خنثی کرد و شاهد بودیم که مردم 
معترض از شرایط اقتصادی، به سرعت خود 
از جمعیت فتنه گر جدا کردند.وی تاکید  را 
کرد: از نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی 
توقع می رود همکاری خوبی با مردم داشته 
باشند، در عین حال که با جدیت با فتنه گران 
برخورد کنند و اجازه ندهد این افراد از مردم 
مردم می دانند  سوءاستفاده کنند.وی گفت: 
رئیس جمهور  کار،  جنایت  آمریکای  که 
دیگر  بار  اکنون  که  وزیرخارجه اش  و  جانی 
هیچ  به  کرده اند،  حمایت  اغتشاش گران  از 
کس رحم نمی کنند و اعتقادی به مردم ایران 
ندارد که قصد کمک به مردم را داشته باشد.

سوال 180 نماینده از رئیس جمهور درباره 
اعتراضات اخیر

عضو کمیسیون تلفیق در مورد مشکل بیکاری و 
رکود گفت: دولت باید با صداقت با مردم سخن 
بگوید، در حالی که جوانان تحصیل کرده بیکارند، 
چرا برای یک بازنشسته ۳0 حکم کاری صادر 
می شود.علی وقف چی خطاب به دولتمردان در 
مورد وضعیت پیش آمده اخیر و نارضایتی برخی 
و گرانی ها،  به وضعیت معیشتی  افراد نسبت 
خاطرنشان کرد: ما تمام هم و غم مان از یک 
سال گذشته در بحث سپرده گذاران این است 
که به دولتمردان گفتیم، به حرف این افراد که 
برای مال از دست رفته شان به کوچه و خیابان 
می آیند، توجه کنید؛ چراکه شما مدعی با مردم  
بودن هستید، پس چرا به خواست های آنان توجه 

نمی کنید؟
دولت با مردم با صداقت سخن بگوید

وی با تأکید بر اینکه دولت باید نیازهای مردم 
را در اولویت قرار دهد، تصریح کرد: امروز هم 
بهترین راهکار این است که دولت با صداقت با 
مردم سخن بگوید و اینکه برخی از مسئوالن 
مشکل  درصد   ۹8 که  می کنند  مصاحبه 
سپرده گذاران را حل کرده اند،  این سؤال مطرح 
می شود که چطور برای حل 2 درصد دیگر گیر 

کرده اند و باید مسائل پشت پرده را بگویند.
دولتمردان رودربایسی را کنار بگذارند و 

شفاف سازی کنند
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: دولت و مجلس برای مبارزه 
با مفاسد اقتصادی باید با قاطعیت وارد شده 
و موضوع را حل کند؛ چراکه این کشور دیگر 
نیازی به رودربایستی ندارد و اینکه برخی افراد 
و  می زنند  گره  انقالب  به  را  خودشان  منافع 
می گویند این حرف و آن حرف را نزنید، چراکه 
به ضرر نظام است، همان کسانی هستند که 
پشت پرده  مسائل  شود،  بیان  موضوعات  اگر 
خودشان آشکار می شود.وی از رؤسای سه قوه 
خواست تا دست به دست هم داده و به سمت 

شفاف سازی اقتصادی بروند.
به رئیس مجلس  وقف چی همچنین خطاب 
و قوه مقننه هم تصریح کرد: مجلس باید در 
سرلوحه کارهایش، قانون مداری را مدنظر قرار 
با طرح  نماینده مجلس  دهد،هم اکنون 180 
سؤال از رئیس جمهور که در بسیاری از مسائل 
اساسی کشور کوتاهی شده، می خواهند ایشان 
رئیس مجلس  که  و می طلبد  باشد  پاسخ گو 
رئیس جمهور  از  و  دهد  تغییر  را  رویکردش 
دهد.وی  پاسخ  را  به حق  مطالبات  بخواهد 
برداشته  برای  مجلس  نمایندگان  اهمیت  به 
شدن فشارها از دوش مردم اشاره کرد و گفت: 
نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل های 
انرژی مخالفت کردند؛ چراکه می دانیم اگر این 
اتفاق بیافتد، این موضوع به نرخ تورم دامن زده 
و سبب استرس و هیجانات مردمی می شود، 
مجلس و دولت باید دست به دست هم داده تا 

این مسائل را حل کنند.
عضو کمیسیون تلفیق همچنین عدالت در ایجاد 
اشتغال را یکی دیگر از جمله مسائلی دانست که 
باید به آن توجه شود و گفت: ما اآلن افرادی را 
داریم که برایشان ۳0 حکم کاری صادر شده 
است و بسیاری از افراد بازنشسته فرصت های 
شغلی را از جوان ها گرفته اند که باید به سمتی 

برویم که افراد جوان را جایگزین کنیم.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد : مخالفت مجلس با افزایش غیرمنطقی قیمت ها

نـگرانی از ایـجاد گـرانی های جـدید  تسهیالت ازدواج پرداختی بانک ملی 
از مرز 1۷۰ هزار فقره عبور کرد

بانک ملی ایران به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
آبان  ماه  در  تنها  که  به طوری  داده،  ازدواج سرعت 
بیش از 1۹ هزار فقره از این تسهیالت در واحدهای 

مختلف بانک پرداخت شده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت  کل  تعداد  ایران، 
 1۷0 امسال  نخست  ماه  هشت  در  بانک  پرداختی 
هزار و 40۳ فقره بوده است، در حالی که در هفت 
ماه نخست 151 هزار و 2۷۳ فقره از این تسهیالت 
پرداخت شد. بانک ملی ایران تا پایان آبان ماه بیش از 
1۷ هزار و ۷۹5 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج به متقاضیان پرداخته است.
بیشترین  پرداخت  به سبب  مرکزی  بانک  تازگی  به 
سهم از میزان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در طول 

اجرای طرح ضربتی از بانک ملی ایران تقدیر کرد.
این بانک ۷1 هزار و 80۶ فقره از مجموع 520 هزار 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج طی دوره اجرای طرح 

ضربتی را پرداخت کرده است.
طرح ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
از ابتدای مردادماه امسال تا 15 مهرماه اجرایی و طی 
ریال  میلیون  میلیارد و ۹۶5  آن هفت هزار و 8۳2 
واحدهای  سوی  از  ازدواج  الحسنه  قرض  تسهیالت 

بانک ملی ایران در سراسر کشور پرداخت شد.
در حال حاضر تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر 

یک از زوجین مبلغ 100 میلیون ریال است.

 کاهش اوراق تسهیالت مسکن
 به ۷۰هزار تومان

در ادامه روند کاهشی نرخ اوراق تسهیالت مسکن، 
قیمت این اوراق روزگذشته  در بازار سرمایه به 
۷0 هزار تومان رسید.به گزارش مهر، علی رغم 
اوراق  قیمت  مسکن،  معامالت  میزان  افزایش 
تسهیالت مسکن همچنان روند کاهشی دو هفته 
اخیر را حفظ کرده است.در همین راستا قیمت 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن منتشره 
در اردیبهشت امسال با نماد »تسه ۹۶02« در 
بازار سرمایه که روز گذشته با نرخ ۷1 هزار 8۳0 
تومان به فروش رسیده بود، روزگذشته به رقم ۷1 
هزار ۷2۳ تومان رسید.همچنین اوراق تسهیالت 
مسکن منتشره در تاریخ خرداد ۹۶ )تسه ۹۶0۳( 
در فرابورس با قیمت ۷1 هزار و ۷84 تومان خرید 
و فروش شد اما روزگذشته همین نماد با اندکی 
کاهش و با نرخ ۷1 هزار و ۷00 تومان به فروش 
رسید.بیشترین کاهش در قیمت اوراق تسهیالت 
صادره در ۹۶ مربوط به اوراق تسهیالت مسکن 
منتشره در تیر و مرداد امسال با نمادهای »تسه 
۹۶04« و »تسه ۹۶05« با حدودا ۹00 تومان 
کاهش بود که در روز گذشته به ترتیب ۷2 هزار 
و ۷00 و ۷1 هزار و ۹00 تومان خرید و فروش 
شدند اما روزگذشته  در بازار سرمایه با ارقام ۷1 
هزار و 800 تومان در اختیار مشتریان قرار داده 
شدند.در میان اوراق تسهیالت صادره در سال ۹5 
نیز بیشترین کاهش متعلق به تسه ۹50۳ )خرداد 
۹5( با 2 هزار تومان کاهش بود که در روز قبل با 
نرخ ۷2 هزار تومان به فروش رسید اما روزگذشته  
آخرین نرخ معامله این اوراق با قیمت ۷0 هزار 
از  پس  گزارش،  این  اساس  شد.بر  ثبت  تومان 
آنکه در دیدار یک ماه قبل وزیر راه و شهرسازی 
با انبوه سازان و با حضور مسئوالن بانک مسکن، 
انبوه سازان از گرانی اوراق تسهیالت مسکن که 
در قیمت نهایی این اوراق اثرگذار است، اظهار 
گالیه مندی کردند و وزیر راه و شهرسازی نیز به 
مسئوالن باک مسکن دستور داد تا راهکاری برای 
این قضیه بیایند، به نظر می رسد روند کاهش 
معامالت  افزایش  رغم  علی  تسه  اوراق  قیمت 
مسکن و افزایش تقاضای خرید اوراق، آغاز شده 
است.به گفته برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، 
با افزایش تقاضا، همواره شاهد افزایش  با آنکه 
و  بازار عرضه  بر اساس  اوراق تسهیالت  قیمت 
تقاضا هستیم، اما بانک مسکن با تهیه سازوکاری 
توانسته نرخ اوراق تسهیالت را به صورت کنترل 

شده تا حدودی کاهش دهد.

خبرخبر

مفقودی 
ایسوزو  باری  کامیونت  ۳۷۳8-8۷/12/11خودرو  شماره  کمپانی  فروش  سند 
شاسی  شماره  موتور۷2۳285  84شماره  ۶2۹ع۳8ایران  انتظامی  شماره  به 
NAG08۷NPRF1۳80۳ به نام شرکت بهمن لیزینگ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
نکا

مفقودی 
سند و فاکتور فروش خودروی وانت پیکان 1۶00 مدل 1۳84 به رنگ سفید روغنی با 
شماره شاسی12101450 شماره موتور1128402۷۷۳4 شماره پالک 11-۹1۶ط1۶به 

نام تورج مرادی بیدهندی مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی 
برگ سبز و کارت شناسایی خودرو پژو پارس مدل 8۷با شماره پالک 85۹ج۷1 ایران 
۷2 با شماره موتور 1248۷22۷۳04و شماره شاسی naan01ca1۹e804452بنام 

مهرناز رزقی شیر سوار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پیکان 1۶00iمدل 82 با شماره پالک ۹1۳ص12ایران 82 با شماره 
موتور 111582۳۳025و شماره شاسی 8251208۹بنام غالمرضا کاردگر مفقود گردیده 

 بابلو از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
سند کمپانی وانت دوکابین ایسوزو مدل ۹4 با شماره شهربانی 581م24ایران 82با شماره 
موتور mz80۳۳و شماره بدنه NAGP2PG22FC850۳۳1بنام محسن جان زاده 

گلوگاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز رنو تیپ talisman-tceمدل 201۷با شماره شهربانی ۶44ص۶۶ایران 82 
با شماره موتور m5Mb450n0۳485۷و شماره شاسی vf1rfd008hc2415۶۷بنام 

اسماعیل پهلوان پور فوکالیی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای محمد باب اله زاده گردرودباری  فرزند عبداهلل به شرح درخواستی که به شماره 
455 این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که حامدباب اله زاده گردرودباری  فرزند محمد به شماره شناسنامه 218 صادره از بابل 
در تاریخ ۹۶/10/2در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و وراثت حین الفوت 
و عبارتند از  1-محمد باب اله زاده گردرودباری پدر متوفی با شماره ملی 20۶45۷۷0۶8

2-زلیخا رجبی اسپاهی مادر متوفی با شماره ملی 2142۷41۳88
۳-سیده ام البنین طاهری اطاقسرا همسر متوفی با شماره ملی 20۶488۳۷0۳

4-محمد فاضل باب اله زاده گردرودباری فرزند متوفی با شماره ملی ۷1100500۷۶
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 دوم شورای حل اختالف بندپی  شرقی 

مفقودی
با   1۳85 مدل  با  روغنی  شیری  سفید  رنگ  به  1۶00آی  پیکان  وانت  سبز   برگ 
شماره شهربانی 81۷ص۷۷ایران 82 و شماره موتور112850۶0۷۶0 و شماره شاسی 

۳05081۶۶مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

ابالغ 
پرونده کالسه ۹40۹۹81110100808شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹۷11101001۷1خواهان 
تعاونی کارسازان آینده به مدیریت تصفیه  محمد نبی رضایی و بهمن فتحعلی سید رضا 

رضایی با نمایندگی خانم طاهره صامیانبه  به نشانی مازندران بابل خوانندگان 
1-آقای شعبان صادقی فرزند امیر علی به نشانی مازندران بابل جاده قدیم آمل روستای 
باال احمد چاله پی کوچه آزادگان  2-آقای عبداهلل کرمی فرزند غالمعلی نشانی مازندران 
الریجان اداره آموزش و پرورش رینه  ۳-آقای محمد صالحی فرزند عسکری به نشانی 

مازندران ساری بلوار کشاورز کوچه سادات پالک ۶۶ 
4-آقای شهریار آبادیان فرزند گل برار به نشانی مازندران بابل جاده قدیم آمل روستای اهلل 

رودبار کوچه شهید طهماسب پور منزل آبادیان  خواسته مطالبه وجه سفته
 رای دادگاه در خصوص دادخواست شرکت تعاونی اعتباری کارسازان آینده به شماره ثبت 
1۳۷۳ به مدیریت آقایان محمد نبی رضایی و بهمن فتحعلی و سید رضا رضایی به طرفیت 
آقایان شعبان صادقی فرزند امید علی محمد صالحی فرزند عسگری عبداهلل کرمی فرزند 
غالمعلی شهریار آبادیان فرزند گل برار به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت 200 
میلیون ریال وجه دو  فقره سفته به شماره خزانه داری کل 148448و8۷1۷24به انضمام 
کلیه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه 
خواهان دعوی را نسبت به خوانده سوم مستند داشته دادگاه به استناد بند ب ماده 10۷ 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و و اعالم می نماید نسبت به سایر خوانندگان 
به جهت اقرار خوانده اول بدهکار  بودن و اینکه خواندگان دوم و چهارم با وصف ابالغ در 
جلسه دادگاه حاضر نشده و دلیل بر پرداخت دین خود یا برائت ذمه خود ارائه نمودند فلذا 
دادگاه خواسته خواهان و ثابت را وارد دانسته و به جهت اینکه خواهان میزان طلب خود را 
در تاریخ۹5/2/1۹ به مبلغ15۹۷5455۳ ریال اعالم نموده فلذا  به استناد مواد 1۹8 و 515 
و 51۹ و522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان اول و دوم و چهارم را به پرداخت 
مبلغ 15۹۷5455۳ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4۷۹2۶۳۷ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست و زمان اجرای کامل حقوق و حق 
خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد مبلغ 15۹۷5455۳ریال به جهت اعالم میزان 
واقعی طلب توسط خواهان به استناد ماده 1۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد 
دعوی صادر و اعالم می نماید این رای  نسبت به خوانده اول حضوری است و به جهت 
اقرارش قطعی است و نسبت به خواندگان دوم و چهارم غیابی است ظرف مهلت 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است
معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بابل

رونوشت حصر وراثت 
آقای مرتضی سلیمانی به شناسنامه شماره 14۳ به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹۶0۷۳2تقدیم این شورا نمودن چنین 
اشعار داشته شادروان حسین سلیمانی به شناسنامه شماره 14۹ در تاریخ دوشنبه ۳ مهر 

1۳۹۶ در گذشته و رثه در هنگام درگذشت عبارتند از
1-سلطنت افراسیاب فرزند مختار شماره شناسنامه 54۹ نسبت به متوفی زوجه 

2-بیژن سلیمانی فرزند حسین شماره شناسنامه 1۶۹ فرزند متوفی 
۳-مجتبی سلیمانی فرزند حسین شماره شناسنامه 140۶8 فرزند متوفی 

4-مرتضی سلیمانی فرزند حسین شماره شناسنامه 14۳ فرزند متوفی
5- مهری دخت  سلیمانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۳21 فرزند متوفی

۶- زری  سلیمانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 14۷ نسبت به فرزند متوفی 
۷-رقیه سلیمانی فرزند حسین شماره شناسنامه 148 فرزند متوفی

8- نجمه سلیمانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۳50 فرزند 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 خواهدم. الف ۹۶/۶۹2
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمدی اصغری 

آگهی
 وقتی رسیدگی و دادخواست و ضمایم 

آقای اسماعیل گیلک ها فرزند ابراهیم خواهان خانم شهناز مال حسین پور با وکالت آقای 
جعفر صفرپور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسماعیل گیلک ها به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ ۳۷0/000/000ریال مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 
۹۶0۹۹81۹82۶00۹۹۳شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۹۶/11/14ساعت 10 تعیین که به دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده با درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می کردند تا خواننده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم دریا و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد

 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار

توقف اعطای وام با ضمانت یارانه نقدی
 بانکها دچار تردید شدند

 عبور رشد اقتصاد دیجیتال از مسیر 
کسب و کارهای نوپا

اگر چه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعطای 
وام با پشتوانه ضمانتی یارانه را ابالغ کرده بود،اما 
بانکها اکنون به بهانه مشخص نبودن آینده 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای آن را 
متوقف کرده اند.به گزارش مهر، بانک مرکزی 
چندی پیش طی بخشنامه ای به نظام بانکی 
یارانه نقدی سرپرستان  تا  بود  تکلیف کرده 
خانوار را پشتوانه ضمانتی اعطای وام قرار دهند 
به این معنا که خانوارها می توانستند در شعب 
بانکی که حساب یارانه نقدی آنها در آن قرار 
دارد، تقاضا داده و تا سقف 5 میلیون تومان 
وام دریافت کنند.اما اکنون با ارائه الیحه بودجه 
سال ۹۷ کل کشور به مجلس و تبصره های 
یارانه ها،  با اجرای قانون هدفمندی  مرتبط 
اجرای این بخشنامه هم در هاله ای از ابهام رفته 
است به خصوص اینکه نمایندگان مجلس نیز 
بر این باورند که باید یارانه نقدی بخشی از اقشار 
قطع شده و منابع آن به پشتیبانی و حمایت 
از اقشار کم درآمد اختصاص یابد.تمام اینها در 
شرایطی است که پیش از این هم بسیاری از 
بانکها از اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه 
نقدی سرپرستان خانوار سر باز می زدند و در 
مواجهه با درخواست مشتریان برای دریافت وام 
،حاضر نبودند حساب یارانه سرپرستان خانوار 
را به عنوان ضمانت بپذیرند و تنها 2 یا ۳ بانک 
در این زمینه فعال بودند. نظام بانکی اجرای 
طرح اعطای وام با ضمانت یارانه نقدی را که 
می تواند مشکل ُخرد بسیاری از مردم را حل 
کند، روی خوش نشان نمی دهند و اکنون هم 
با مطرح شدن احتمال حذف یارانه برخی از 
مردم، اجرای این طرح را متوقف کرده اند.یکی 

از کارمندان شعب بانکی که پیش از این در 
اجرای اعطای وام با ضمانت حساب یارانه بانکی 
مشارکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر 
گفت: از همان ابتدا هم بانکها بخشنامه بانک 
مرکزی برای اعطای وام با پشتوانه ضمانتی 
یارانه نقدی را جدی نمی گرفتند و در اجرای 
آن روی خوش نشان نمی دادند اما برخی شعب 
بانکی کم و بیش اجرای این آیین نامه را در 
دستور کار خود قرار داده بودند.وی افزود: اکنون 
اما با مطرح شدن احتمال حذف یارانه نقدی 
برخی خانوارها در الیحه بودجه سال ۹۷ کل 
کشور، نظام بانکی در عدم اجرای این بخشنامه 
مصمم تر شده و بر این باور است که آینده 
روشنی برای اجرای این بخشنامه نمی توان 
متصور بود.یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی 
به  مهر گفت: بانکها به شدت با مشکل منابع 
روبرو هستند و اکنون کاهش نرخ سود سپرده 
های بانکی هم مزید بر علت شده و بسیاری 
از مردم سپرده گذاری در بانکها را مثل قبل 
جذاب نمی دانند، بنابراین بانکها منابع اندکی 
دارند تا به مردم در قالب وام بپردازند.وی می 
افزاید: اعطای وام با پشتوانه یارانه نقدی نمی 
تواند به لحاظ ضمانتی و اطمینان از بازگشت و 
بازپرداخت منابع مالی در قالب وام برای بانکها 
راهی مطمئن باشد و بنابراین از همان ابتدا هم 
اجرای این بخشنامه برای نظام بانکی جذاب 
نبود.به گزارش مهر، حال باید منتظر ماند و دید  
عکس العمل بخش نظارتی بانک مرکزی در 
مواجهه با بانکهایی که از اجرای این بخشنامه 
بدلیل احتمال حذف یارانه برخی خانوارها سر 

باز می زنند، چه خواهد بود.

فناوری  سازمان  الکترونیک  دولت  معاون 
اندازه کوچک بخش  به  اشاره  با  اطالعات 
حوزه  نقش  بر  ایران،  اقتصاد  در  خدمات 
ICT به عنوان حوزه ای موثر برای رشد 

اقتصاد خدماتی در کشور تاکید کرد.
رضا باقری اصل در گفت وگو با ایسنا درباره 
رونق  در  اینترنتی  کسب وکارهای  نقش 
اقتصاد دیجیتال بیان کرد: بحث دیجیتال 
که یکی از زیربناهای اصلی توسعه اقتصاد 
آن  از  عمده ای  بخش  است،  دیجیتالی 
توسط فعالیت های بخش خصوصی شکل 
می گیرد، در واقع اما بازیگران اصلی رونق 
هستند  تحصیلکرده ای  جوانان  حوزه  این 
و  کرده  دانش  کسب  حوزه ها  این  در  که 
بیان  با  اند.وی  آغاز کرده  را  فعالیت خود 
این که ما تحقق اقتصاد دیجیتال را بدون 
حضور جوانان تحصیلکرده شاهد نخواهیم 
بود، اضافه کرد: تمام کشورهای پیشرو در 
زمینه اقتصاد دیجیتال، توسعه خود را بر 
مدیریت  و  دیجیتالی  مهارت های  توسعه 
دیجیتالی بنا کرده اند. کشور ایران نیز به 
واسطه عالقه مندی جوانان به این حوزه ها 
و همینطور شاید فاصله  زیادی که در دیگر 
داریم  یافته  توسعه  کشورهای  با  صنایع 
حوزه های  در  را  زیادی  فارغ التحصیالن 

مربوط به ICT داشته ایم.
فناوری  سازمان  الکترونیک  دولت  معاون 
حوزه  در  این که  بر  تاکید  با  اطالعات 
در  را  ویژه ای  ظرفیت  انسانی  نیروهای 
داریم،  کشور  در  دیجیتالی  حوزه های 
اظهار کرد: در مورد زیرساخت های حقوقی 

کسب وکارهای  به  مربوط  فرهنگی  و 
حل  باید  که  داریم  مشکالتی  دیجیتالی 
شوند که اگر حل شوند می توانند تحوالتی 
جدی را در حوزه ICT در کشور به وجود 

بیاورند.
باقری اصل با اشاره به فاصله اندازه واقعی 
بینی  پیش  اندازه  با  دیجیتال  حوزه  بازار 
کرد:  بیان  توسعه،  برنامه های  در  شده 
بخش عمده ای از فاصله 40 هزار میلیارد 
با  کشور  دیجیتال  بازار  فعلی  تومانی 
توسعه  برنامه  در  شده  بینی  پیش  مقدار 
است  تومان  میلیارد  هزار  ششم که 120 
تواند  می  نوپا  کسب وکارهای  توسط  تنها 
البته همیشه  محقق شود.وی اضافه کرد: 
باقی نمی ماند  نوپا  نوپا«،  »کسب وکارهای 
کسب وکارهای  سمت  به  تدریج  به  بلکه 
همچنین  کند؛  می  میل  بزرگتری  بسیار 
این  توسعه ای  آثار  که  گفت  باید 
کسب وکارها همیشه مستقیم نیست بلکه 
آنچه  همانند  غیرمستقیمی  آثار  می تواند 
داشته  آمد  پیش  تلفنی  تاکسی های  در 
را در  افراد  از  زیادی  بسیار  تعداد  و  باشد 
در  کند.وی  مشغول  خود  به  راننده  قالب 
ما  اقتصاد خدمات  که  این  بیان  با  نهایت 
در کشور بسیار ضعیف است و حجم آن 
هم در حال حاضر 50 درصد است، اظهار 
کرد: اقتصاد خدمات حداقل باید به نسبت 
حداقل باالی ۶0 درصد در اقتصاد کشور 
برسد که در این راستا بازار ICT می تواند 
دریافت کننده و تحریک کننده این بخش 

از اقتصاد باشد.



به گزارش رویا سلیمی خبرنگارپیام 
اسامی  اعالم  خبری  نشست  زمان، 
ایران  سینمای  مسابقه  بخش  فیلم های 
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر 
داروغه  ابراهیم  و  امینی  احمد  حضور  با 
برگزار  جشنواره  از  دوره  این  دبیر  زاده 
جشنواره  دبیر  زاده  داروغه  ابراهیم  شد. 
ملی فیلم فجر گفت: انتخاب فیلم ها به 
از بین ۶۷ فیلم 22 فیلم  پایان رسید و 
راه  مسابقه  بخش  به  داستانی  سینمایی 

پیدا کرد.
وی در ابتدای این نشست به معرفی فیلم 
های بخش سودای سیمرغ سی و ششمین 
این  پرداخت.  فجر  فیلم  ملی  جشنواره 
فیلم ها عبارتند از:شعله ور، ساخته حمید 
سهیل  ساخته  سرد،  عرق/  اهلل  نعمت 
بیرقی /کامیون، ساخته کامبوزیا پرتوی/
مهدویان/ محمدحسین  ساخته  التاری، 
حجازی/ اهلل  روح  ساخته  تاریک،  اتاق 

مصطفی  ساخته  استانبول،  چهارراه 
کیایی/دارکوب، ساخته بهروز شعیبی/سرو 
زیر آب، ساخته محمد علی باشه آهنگر/

نعیمی/ماهورا،  اصغر  ساخته  هایالیت، 
ساخته حمید زرگرنژاد/سو تفاهم، ساخته 
ساخته  کثیف،  معتمدی/کار  احمدرضا 
مهران  ساخته  معصومی/مصادره،  خسرو 
احمدی/مغزهای کوچک زنگزده، ساخته 
منیژه  قدیم، ساخته  هومن سیدی/جاده 

ابراهیم  ساخته  شام،  وقت  حکمت/به 
حاتمی کیا/خجالت نکش، ساخته رضا 
پوریا  ساخته  دلتنگی،  مقصودی/جشن 
اقلیما/ نیما  ساخته  آذربایجانی/امیر، 
محمدیان/ هادی  »فیلشاه«  انیمیشن 

معادی/امپراطور  پیمان  ساخته  بمب، 
جهنم، ساخته پرویز شیخ طادی

*فیلم های مستند، اندک و جریانساز
بانو قدس ایران، ساخته مصطفی رزاق کریمی

زنانی با گوشواره های باروتی ساخته رضا 
فرهمند

های  برگزیده  از  دو  هر  فیلم  دو  این 
در  و  بودند  حقیقت  سینما  جشنواره 
 زمان اکران با استقبال بسیار تماشاگران 

مواجه شدند.
*جا مانده های فجر 96

شده  ارسال  فیلمهای  تمام  این  اما 
اسامی  و  نبود  فجر  فیلم  جشنواره  به 
انتخاب خط  هیات  توسط  آن  از  بزرگی 
فیلمهای:  به  توان  می  جمله  از  خورد 
تبریزی/حکایت  کمال  ساخته  خودسر: 
دوم  آرا/سال  فرمان  بهمن  ساخته  دریا: 
صدرعاملی/ رسول  ساخته  دانشکده: 

رضا  ساخته  داشتنی:  دوست  آشغالهای 
فرزاد  ساخته  شب:  درمیشیان/سراسر 
موتمن/شاه کش: ساخته وحید امیرخانی/

الهوتی/دوباره  آرش  ساخته  واسطه: 

تریک:  فهمیی/هت  رضا  ساخته  زندگی: 
بازی:  نژاد/گرگ  لبافی  رامتین  ساخته 
زیبا:  دوست/جن  نظام  عباس  ساخته 
ساخته  فضلی/آستیگمات:  بایرام  ساخته 
ساخته  مصطفوی/درساژ:  مجیدرضا 
سیاوش  ساخته  بادکوبه/درخونگاه:  پیام 
اسعدی اشاره کرد. در ادامه احمد امینی، 
چند  کرد:  بیان  داوران  هیات  اعضای  از 
را فرستاده  فیلم  از  تنها ۶0 دقیقه  فیلم 
بودند که ما قبول نکردیم و گفتیم باید 
نسخه کامل باشد حتی برخی فیلم ها را 
دو بار نگاه کردیم.داروغه زاده در همین 
رابطه گفت: ۶۷ فیلم نسخه های کاملشان 
را به دست ما رساندند و این در حالی بود 

که 100 فیلم ثبت نام کرده بودند.
نسخه  که  هایی  فیلم  وی،  گفته  به 
رسید  دبیرخانه  به   کاملشان 

شدند. بازبینی 
درباره  فجر  فیلم  ملی  جشنواره  دبیر 
های  آشغال  و  جهنم  امپراتور  انتخاب 

امپراتور  کرد:  بیان  داشتنی  دوست 
جهنم و سه فیلم دیگر که سال گذشته 
ارایه شده  دبیرخانه  به  ناقص  به صورت 
بودند  نتوانسته  انتخاب  هیات  و  بودند 
درباره آنها تصمیم بگیرند دوباره بازبینی 
شدند و از بین این چهار فیلم امپراطور 
درباره  انتخاب شدند.  ور  و شعله  جهنم 
باید  هم  داشتنی  دوست  های  آشغال 
بگویم این فیلم خودش انصراف داد تا در 
اکران شود.وی در  بدون حاشیه  شرایط 
برگزاری  زمان  درباره  پرسشی  به  پاسخ 
جشنواره بیان کرد: زمان برگزاری از 12 
تا 22 بهمن است و همیشه در ایام فجر 
احمد  اربابی،  محمود  شود.  می  برگزار 
پوران درخشنده،  امینی، مجید رضاباال، 
و  کرمی  حسین  ساداتیان،  سیدجمال 
اعضای  عنوان  به  کریمی  محمدهادی 
هیات انتخاب، آثار بخش سودای سیمرغ 
را  فجر  فیلم  ششم  و  سی  جشنواره 

انتخاب کردند.

در نشست خبری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر مطرح شد:

سایه سیمرغ تنها بر سر 22 فیلم
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 زیبائی در فرا رفتن از روزمره گی هاست. 
)ورنر هفته(

سخن حکیمانه

چنان کزغم دل دانا گریزد
دوچندان غم ز پیش ما گریزد

بغّرد شیر عشق و گّلۀ غم
چو صید از شیر در صحرا گریزد

 امروز  با موالنا

»ذهن ارتجاعی« خواندنی شد 

»ذهن  کتاب 
نوشته  ارتجاعی« 
با  رابین  ُکری 
شهریار  ترجمه 
توسط  خواجیان 
ققنوس  نشر 
راهی  و  منتشر 
شد.به  نشر  بازار 
گزارش مهر، کتاب 

»ذهن ارتجاعی« )محافظه کاری از ادموند 
به  رابین  ُکری  نوشته  پالین(  سارا  تا  برک 
توسط  خواجیان  شهریار  ترجمه  با  تازگی 
نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده 
است.نسخه اصلی این کتاب در سال 2011 
اندیشه  تاریخ  درباره  اثری  و  شده  منتشر 
قرن  تا  فرانسه  انقالب  از  کاری  محافظه 
اثر  نویسنده  تمرکز  است.  یکم  و  بیست 
روی اروپای غربی و آمریکا بوده و این نکته 
مهم را در کتاب خود پیش روی مخاطب 
و  راه  اساسا  کاری  محافظه  که  می گذارد 
جنبش های  به  واکنش  در  سیاسی  روشی 
مطالب  است.بیشتر  بوده  چپ  و  رادیکال 
و  گاهنامه ها  قالب  در  تر  پیش  کتاب  این 
نشریات منتشر شده اند. »ذهن ارتجاعی« 
از نظر اندیشگی از آرنو مایر و کارن اورن 
کتاب  نویسنده  است.  شده  گرفته  الهام 
خرد  خالف  آرنو،  و  کارن  که  می نویسد 
است  معتقد  که  راست  و  چپ  متعارف 
و  شسته  را  وسطایی  قرون  تفکر  مدرنیته 
فئودالیسم  روی  را  او  چشم  است،  رفته 
اند.  گشوده  پسافئودالی  جهان  دیرآمده 
بخش  می کند،  بیان  رابین  که  طور  همان 
و  کارگاه ها  در  کتاب  این  مطالب  مهمی از 

گفتگوها در دانشگاه ها شکل گرفته اند.
که  دارد  اصلی  بخش  دو  رو،  پیش  کتاب 
به ترتیب عبارت اند از: »برشی از ارتجاع« 
از  کدام  هر  خشنونت«.  »فضیلت های  و 
را  مختلفی  فصل های  نیز  بخش  دو  این 
این فصول  اول  بر می گیرند. در بخش  در 
و ضدانقالب،  کاری  درج شده اند: محافظه 
نخستین ضد انقالبی، زباله و جاذبه، پشت 
قانون  دردانه  پیشین،  خالفکاران  رو،  و 
فصولی  هم  دوم  بخش  مثبت.در  تبعیض 
»یادی  رنگین«،  کشی  »نسل  عناوین  با 
»پروتکل های  گذشته«،  امپراتوری های  از 
مردساالرانه«، »تب پوتوماک« و »سهولت 

خشن بودن« چاپ شده اند.
این کتاب با ۳۳۶ صفحه، شمارگان هزار و 
100 نسخه و قیمت 25 هزار تومان منتشر 

شده است.

دردنیای کتاب

ترامپ، احمقانه 7 تریلیون در خاورمیانه هزینه کرد!

کاریکاتور

آن سوی آبها

فیلمبرداری »ُکنجانَچم«
 به نیمه رسید

ساخته  اولین  »ُکنجانَچم«  سینمایی  فیلم 
بلند سینمایی یاسمن نصرتی، به نویسندگی 
روزبه نریمان و تهیه کنندگی رضا آشتیانی، 
عمومی  روابط  از  گزارش  رسید.به  نیمه  به 
از  که  »کنجانچم«  سینمایی  فیلم  فیلم، 
بازی رضا اخالقی راد، محیا   با  ماه گذشته 
دهقانی، کامران ساعد، رضا جهانی، شیرین 
و  صادری  نازلی  داوودی،  احمد  عطاالهی، 
سهیل برخورداری در شهر مرزی مهران در 
استان ایالم جلوی دوربین رفته بود به نیمه 
رسید.»کنجانچم« اولین فیلم بلند سینمایی 

یاسمن نصرتی در مقام کارگردان است.

خبر

بین المللی  جشنواره  در  بهشت«  از  »رهایی  انیمیشن 
صلح و فیلم در اورالندو به رقابت با دیگر منتخبان حاضر 
در این رویداد سینمایی می پردازد.به گزارش  از سایت 
در  زودی  به  بهشت«  از  »رهایی  انیمیشن  جشنواره، 
جشنواره صلح و فیلم اورالندو به نمایش درمی آید. این 
فیلم انیمیشن درباره کشوری در جنگ است که یک معلم 
زن که نویسنده کمیک هم هست، همراه دانش آموزانش 
در مدرسه ای نزدیک مرز زندگی می کند. بچه هایی که 
پرمخاطره  جهان  این  به  امیدی  و  ترسیده اند  به شدت 
ندارند، هر شب با داستانی از خانم معلمشان به خواب 
می روند. علی نوری اسکویی سازنده این فیلم یک ساعت 
و 1۶دقیقه ای  است. این فیلم از جمله 125 فیلمی است 
که در جشنواره بین المللی صلح و فیلم که از 18 تا 20 

ژانویه 2018 دراورالندو برگزار می شود، رقابت می کند. 
این فستیوال چندین جایزه به برندگان خود در بخش های 
مختلف اهدا می کند که شامل جایزه سفیر صلح، آوانگارد، 

اسانس، ستاره درخشان و ... است. 

»رهایی از بهشت« 
در جشنواره صلح و فیلم 

ساخت  برای  تلویزیون  مدیران  گفت:  فرهنگ  داریوش 
»سلطان و شبان 2« همکاری نکردند.

افسانه »سلطان و شبان« یکی از سریال های محبوب دههٔ 
۶0 تلویزیون ایران در ژانر کمدی است که تولید آن در سال 
1۳۶2 توسط گروه فیلم و سریال تلویزیون آغاز و در سال 

1۳۶۳ از شبکه یک سیما پخش شد.
مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ به اتفاق یکدیگر فیلمنامهٔ 

این سریال را در قالب افسانه ای کهن نوشته اند.
داریوش فرهنگ که در برنامه من و شما حاضر شده بود، در 
بخشی از سخنان خود به عدم همکاری مدیران تلویزیون 
با او برای ساخت »سلطان و شبان 2« اشاره کرد و گفت: 
راه  به  جریان سازی  می خواستیم  شبان  و  سلطان  با  ما 
بیاندازیم، اما به قولی مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق  
آورد! سلطان و شبان دو را ما به اتفاق آقای اصغر عباسی 
عبداللهی نوشته بودیم و دوباره خود مهدی هاشمی آن را 

بازی می کرد، اما در نهایت مدیران همکاری نکردند.  

تلویزیون با »سلطان و شبان 2« 
همکاری نکرد

دوست  »آشغال های  سینمائی  فیلم  عمومی  روابط 
داشتنی« اعالم کرد: این فیلم از حضور در جشنواره ی 

فیلم فجر انصراف داد.
دوست  »آشغالهای  سینمائی  فیلم  عمومی  روابط 
داشتنی« اعالم کرد: »همانطور که در خبرهای گذشته 
اعالم کرده ایم طی پنج سال اخیر و به خصوص از زمان 
از  بیش  امسال،  ماه  شهریور  در  نمایش  پروانه  دریافت 
هرچیز به دنبال اکران بی حاشیه فیلم »آشغالهای دوست 

داشتنی« بودهایم.
متوجه  پائیز  در  فیلم  اکران  برای  تالش  علیرغم  وقتی 
شدیم که باید زمان بیشتری صبر کنیم تا زمان مناسب 
فرصت  از  بشود  شاید  کردیم  تصور  برسد،  فرا  اکران 
اهالی  و  مردم  توسط  فیلم  شدن  دیده  برای  جشنواره 
در  فرم شرکت  دلیل  همین  به  و  کنیم  استفاده  رسانه 

جشنواره را برای پنجمین بار پر کردیم.

انصراف »آشغالهای دوست داشتنی« 
از فیلم فجر

 2
جایزه جشنواره آمریکایی برای

 »چشم انداز خالی«

کوتاه  فیلم  جشنواره  از  خالی«  انداز  »چشم  ایرانی  کوتاه  انیمیشن 
رسیده،  گزارش  گرفت.به  جایزه   2 آمریکا   ASIANS ON FILM
قنات نوی  زارع  علی  کارگردانی  به  خالی«  انداز  »چشم  کوتاه  انیمیشن 
 ASIANS موفق به کسب عنوان بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره فیلم
ON FILM شد؛ همچنین محمدرضا علیقلی برای ساخت موسیقی این 
روایت  به  خالی«  »چشم انداز  گرفت.انیمیشن  قرار  تقدیر  مورد  انیمیشن 
از  پسرش  است  امیدوار  که  می پردازد  شهیدی  مادر  انتظاری های  چشم 
 ASIANS ON FILM جنگ بازگردد.ششم دوره جشنواره فیلم کوتاه
آمریکا که مختص فیلم سازان و استعدادهای نوظهور آسیایی است، بیستم 

دسامبر )2۹ آذر( اسامی برندگان نهایی خود را منتشر کرد.

»رویای دم صبح« 
در رتبه ی هفتم جهانی یک نشریه

نشریه معروف »ویلج ُویس« آمریکا مستند »رویاهای دم صبح« را در رتبه 
هفتم بهترین آثار سینمایی سال 201۷ میالدی قرار داد.

به   201۷ سال  برتر  فیلم   25 از  ویس«  »ویلج  نشریه  فهرست  در 
مستند  آمریکایی،  تبار  ترک  سینمایی  منتقد  اِبیری«  »بیلگه  انتخاب 
فیلم های  از  باالتر  اسکویی  مهرداد  کارگردانی  به  دم صبح«  »رویاهای 
از  »بی عشق«  اسپیلبرگ«،  »استیون  ساخته  »پُست«  چون  مطرحی 
جولی«،  »آنجلینا  از  کشتند«  را  پدرم  »اول  زویاگینتسف«،  »آندری 
ساخته  مکان ها«  »چهره ها  مستند  پیل«،  »جردن  از  بیرون«  »برو 
»روبن  کارگردانی  به  »میدان«  نخل طالی  برنده  فیلم  و  »آنیس واردا« 
است.»منتقد  داده  اختصاص  خود  به  را  هفتم  جایگاه  اوستلوند«، 
»شاید  است:  نوشته  ایرانی  مستند  این  توضیح  در  ُویس«  ویلج  نشریه 
دم  »رویاهای  مستند   201۶ »تروفالس«  جشنواره  کشف  بزرگترین 
یک  درباره  که  بود  اسکویی  مهرداد  ایرانی  کارگردان  ساخته  صبح« 
پخش  که  صبح«  دم  »رویاهای  است.  بزهکار  دختران  نگهداری  مرکز 
روایت کننده سرگذشت  دارد،  برعهده  را نسرین میرشب  بین المللی آن 
برای گرفتن حکم  پایانی سال،  روزهای  در  است که  نوجوانی  دختران 

انتظار می کشند. تربیت  و  از کانون اصالح  آزادی خود 

اعالم اسامی 11 فیلم کوتاه حاضر در جشنواره 
فیلم های ایرانی پراگ

یازده فیلم کوتاه ایرانی در هفتمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی پراگ 
مظاهری،  کاوه  کارگردانی  به  »روتوش«  کوتاه  می کنند.فیلم های  رقابت 
به  اتاق«  میان  در  »دختری  امیرشریفی،  سهیل  کارگردانی  به  »دیدن« 
کارگردانی کریم لک زاده، »آقای احمدی و یک سفر ساده« به کارگردانی 
به  »نگاه«  ارک،  بهرام  و  بهمن  کارگردانی  به  »حیوان«  ساغری،  سارا 
کارگردانی  به  بنداز«  اتاق  تو  منو  »جای  صمدی،  فرنوش  کارگردانی 
به  نه«  »هنوز  حاجی ها،  درناز  کارگردانی  به  »مرضیه«  روستا،  توده  امیر 
»سبز  عابدی،  بهنام  کارگردانی  به  »وال ها«  وزیردفتری،  آرین  کارگردانی 
کله غازی« به کارگردانی آرمان خوانساریان یازده فیلم کوتاهی هستند که 

در این دوره جشنواره فیلم های ایرانی پراگ رقابت خواهند کرد.

در آستانه سي و ششمین دوره جشنواره 
اطالعات  جامع  بانک  سایت  فجر،  فیلم 
سینمای ایران »سوره سینما« دور جدید 
آغاز  را  هنرمندان  اطالعات  بروزرسانی 
عمومي  مدیرروابط  عشیري  کرد.یزدان 
حوزه  سینمایي  سازمان  محافل  امور  و 
هنري گفت:  این بروزرسانی شامل پرونده 
جشنواره ها  سینمایی،  موسسات  افراد، 
صنوف  تمامی  که  است  فیلم ها  و 
آدرس به  مراجعه  با  می توانند   سینمایی 
www.sourehcinema.com/ :
Default.aspx  و تکمیل فرم فراخوان 

اطالعات خود را تکمیل کنند.
اطالعات  بانک  سایت  داد:  ادامه  وی 
بانک  تنها  ایران »سوره سینما«  سینمای 
جامع اطالعاتی سینماگران است که پرونده 
ابتدا  از  ایران  سینمای  تاریخ  فیلم های 
تاکنون به همراه کلیه اطالعات مربوط به 
آنها )عوامل فیلم، مشخصات فنی، خالصه 
فیلم، بیوگرافی و سوابق هنری سینماگران 
ایرانی(، بزرگترین گالری عکس سینمایی 
صحنه  پشت  صحنه،  عکس های  )شامل 
پرونده  همچنین  فیلم ها،  برای  پوستر(  و 
کامل جشنواره ها )شامل قوانین و مقررات، 
فیلم ها، جوایز، تصاویر و...( مانند: جشنواره 

بین المللی فیلم فجر، جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان، جشن خانه سینما، 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، جشنواره 
بانک  این  در   ... و  رشد  فیلم  بین المللی 
گردآوری شده و پرونده فیلم های سینمایی 
به تفکیک سال تولید از 1۳0۹ تاکنون در 
بر  ارائه شده است.به گفته وی، عالوه  آن 
اطالعات مربوط به ۳2 هزار و 4۳۹ سینماگر 
از سال 1۳0۹ در این بانک، سه هزار و 50۷ 
آلبوم عکس ها، خالصه  پروند فیلم شامل 
داستان و تیتراژ، همچنین اطالعات مربوط 
به ۷۶5 شرکت و فیلم های تولید شده آن 
معرفی شده است. محتوای این بانک شامل: 
تاریخچه سینمای ایران، معرفی فیلم های 
ساخته شده ایرانی به همراه کلیه اطالعات 
مربوط به آنها )عوامل فیلم، مشخصات فنی، 
هنری  سوابق  و  بیوگرافی  فیلم،  خالصه 
سینماگران ایرانی( از سال 1۳0۹ تا کنون 
سینمایی  عکس  گالری  بزرگترین  است، 
و  صحنه  ،پشت  صحنه  عکسهای  )شامل 

جشنواره ها،  و  افراد  فیلم ها،  برای  پوستر( 
گزارش کامل از نتایج جشنواره های داخلی 
امکان  آن،  روز  رویدادهای  و  بین المللی  و 
سینماهای  روز  اطالعات  به  دسترسی 
تهران به طور کامل،  بخش آرشیو عکس 
و  فیلم  صحنه  پشت  فیلم،  عکس  شامل 
و  عمومي  می شود.مدیرروابط  هنرمندان 
امور محافل سازمان سینمایي حوزه هنري 
همچنین، عنوان کرد: پرونده کامل )شامل 
تصاویر  جوایز،  فیلم ها،  مقررات،  و  قوانین 
و…( از اطالعات مربوط به جشنواره های 
جشنواره  مانند:  کشور  سینمایی  مهم 
بین المللی فیلم فجر، جشنواره بین المللی 
خانه  جشن  نوجوان،  و  کودک  فیلم 
سینما، جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، 
جشنواره بین المللی فیلم رشد در این بانک 
گردآوری شده و پرونده فیلم های سینمایی 
تاکنون   1۳0۹ از  تولید  سال  تفکیک  به 
اینکه  بیان  با  است.وی  شده  ارائه  آن  در 
دسترسی به اطالعات شرکت های تولید و 

پخش از دیگر خدمات این مرجع اطالعاتی 
سینمای کشور است خاطر نشان ساخت: 
فهرست کاملی از معرفی شرکت ها به همراه 
آدرس و شرح فعالیت ها در آن ارائه شده 
است. همچنین، اطالعات مربوط به اعضای 
صنوف مختلف سینمایی در آن تهیه شده 
به عنوان مثال: آمار و اطالعات تعداد چهار 
هزار و 2۷ نویسنده، چهل و هفت هزار و 
522 بازیگر، سه هزار و 814 تهیه کننده 
سینما قرار گرفته و آمار بقیه صنوف مثل 
نیز  صدابردار، منشی صحنه، تدوین و… 
ارائه شده است.به گفته وی؛ حوزه هنری در 
راستای بسط و گسترش فرهنگ سینمایی 
کشور در سال 1۳82 اقدام به سازمان دهی 
اطالعات سینمای  جامع  بانک  احداث  و  
ایران»سوره سینما« نموده که خوشبختانه 
عالوه بر ایجاد محیطی سالم و مفید گامی 
بلند در این عرصه حساس و مهم فرهنگی 
بانک  توسعه  و  تقویت  قطعا،  و  برداشته 
هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  اطالعاتی 
اطالعاتی  مرجع  بزرگ ترین  عنوان  به 
سینمای کشور و تامین کننده بسیاری از 
نیازها و ضرورت های پژوهشی و اطالعاتی 
مستلزم تعامل و همکاری و مساعدت همه 

سینماگران کشور است.

فراخوان به روزرسانی اطالعات سینماگران 
منتشر شد

فیلم  از  کاپریو  دی  لئوناردو 
مسایل  درباره  جدیدی  مستند 
کرد  حمایت  محیطی  زیست 
آن  به  خواست  هوادارانش  از  و 

توجه کنند.
به گزارش  از پلنت نیوز، بازیگر 
سرشناس هالیوودی که همواره 
مسایل  دغدغه  سخنانش  در 
از  حفاظت  و  محیطی  زیست 
فیلم  از  دارد،  را  زمین  سیاره 

مستند جدیدی در این زمینه حمایت کرد.
دی کاپریو در اینستاگرام از هوادارانش خواست سراغ سریالی جدید درباره سیاره زمین 
بروند و به مطالب آن توجه کنند.وی نوشت: سریال مستند محیطی جدید بنیاد دفاع 

زیست محیطی را ببینید تا از تکنولوژی برای کاهش آلودگی نفت و گاز استفاده کنید.
این بنیاد یکی از سازمان های بزرگ زیست محیطی است.این سریال با عنوان »تکنولوژی 
تغییر« ۶ قسمتی است و هر بر جنبه متفاوتی از این که چگونه نفت و گاز به محیط 
زیست آسیب می رساند و تکنولوژی می تواند به کاهش این آسیب ها و آلودگی ها کمک 
کند، می پردازد.بر مبنای گزارش این بنیاد، حدود ۳500 چاه نفت وجود دارد که نزدیک 
خانه ها، مدرسه ها و بیمارستان ها در لس آنجلس واقع شده اند.گفته شده ارایه دهندگان 
فن آوری، محققان، متخصصان پزشکی و افرادی که نزدیک این چاه های نفت زندگی 
واقعی  زمان  به  مربوط  اطالعات  می توانند  جدید  فن آوری های  از  حمایت  با  می کنند 

آلودگی ها را که نزدیک آنها واقع است، دریافت و با آنها مقابله کنند.

دی کاپریو از هوادارانش خواست یک مستند محیط زیستی را ببینند

آفریقایی«  »بنفشه  سینمایی  فیلم 
از  حقیقی  زندی  مونا  کارگردانی  به 
جشنواره  و ششمین  در سی  حضور 

ملی فیلم فجر انصراف داد.
فیلم،  عمومی  روابط   از  گزارش   به 
»بنفشه آفریقایی« که دومین ساخته 
حقیقی  زندی  مونا  سینمایی  بلند 
ششمین  و  سی  در  حضور  از  است 

جشنواره ملی فیلم فجر انصراف داد.
فیلم  تهیه کننده  علیرضا شجاع نوری 

طی نامه ای به دبیر جشنواره سی و ششم ملی فیلم فجر، دلیل این انصراف را به پایان 
نرسیدن مراحل فنی فیلم اعالم کرد و گفت: تکمیل مراحل فنی فیلم مستلزم صرف 
زمان بیشتری است. بدین وسیله انصراف خود را از شرکت در سی و ششمین جشنواره 

فیلم فجر اعالم می دارم.
فیلمبرداری »بنفشه آفریقایی« که از دهم آبان در شهر آمل آغاز شده بود اواسط آذر ماه 
به پایان رسید و تدوین فیلم به  طور همزمان توسط بهرام دهقانی انجام می گرفت. تالش 
گروه سازنده بر این بود که فیلم را برای حضور در جشنواره ملی سی و ششم فجر آماده 

کنند که به دلیل به  پایان نرسیدن مراحل فنی این اتفاق میسر نشد.
فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعید آقاخانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

در خالصه داستان فیلم آمده است: »شوکو به همراه همسر دومش رضا تصمیم می گیرد 
تا فریدون همسر سابقش که توسط فرزندانشان به خانه سالمندان  راهی گشته را به 

خانه خود بیاورند این تصمیم  اتفاقات جدیدی را در زندگی هر سه بوجود می آورد.«

»بنفشه آفریقایی« از روند انتخاب فیلم فجر کناره گیری کرد


