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به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- خرمدل با بیان اینکه دستاوردهای 
مطلوبی از قبیل تداوم تولید، بهبود کیفیت محصوالت، افزایش تولیدات 
تولید  افزایِش  از  است،  شده  حاصل  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  و 

محصوالت پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی خبر داد.
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افزایِش تولید محصوالت 
پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی 

به گزارش زمان،سخنگوی دولت گفت: همه امور را باید به 
دست مردم سپرد. توفیق ما بسته به میزان مشارکت مردم در 
امور است. باید خدمات واقعی دولت، نیروهای مسلح، مجلس 

و قوه قضائیه به اطالع مردم برسد. 

به گزارش زمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
اصالحیه ثبت سفارش واردات خودرو همچنان در دولت است و 
تصویب نشده، گفت: مشکل اصلی صنعت کشور در حال حاضر، 

نبود بازار مناسب برای فروش کاالها است. 
2

 سوء استفاده از گسل 
میان دولت و ملت

نبود بازار مناسب برای 
فروش کاالهای ایرانی
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سرمقاله
داعش به کجا می رود؟

 هوشیاری ایران 
در برابر اعراب 

نگاه روز

1

 عدم تعریف شاخص 
خط فقر در کشور

 دیدار اسد و پوتین
 در سوچی

است  سال  سالیان 
خاورمیانه رنگ آرامش 
است.  ندیده  خود  به 
منازعه  که  جغرافیایی 
امری  آن  در  جنگ  و 
غیر منتظره نیست . روزگاری با جنگ خلیج 
با گردن  ایران وعراق و حال   فارس، جنگ 
رساند.  می  شب  به  را  روز  عربستان  کشی 
سرشار از عصبانیت و خشونت همراه با بنیاد 
گرایی، قوم گرایی، رادیکالیسم های قهار که 
هر کدام برای خود هویتی را تعریف کرده اند.

تبی که سالیان سال است خاورمیانه را فرا 
گرفته و برخی از غربی ها هم در این امواج 
گل آلود موج سواری کرده و نمایشی جدید از 

خود بجای می گذارند.
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2 خانی نژاد

رییس جمهور تاکید کرد:

 بین دولت و مردم فاصله ای 
وجود ندارد

سردار سلیمانی در پیامی به رهبر معظم انقالب اعالم کرد؛ 

پایان سیطره داعش 
فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی به محضر مقام معظم رهبری با اعالم پایان سیطره شجره خبیثه داعش، رهبری حکیمانه ایشان و پایداری ملت، دولت، ارتش و نیروهای مردمی عراق و سوریه و مجاهدین و شهدای 
مدافع حرم از دیگر کشورهای اسالمی را عامل پیروزی جبهه مقاومت دانست. به گزارش زمان، سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی، در پیام مهمی به محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 

اعالم کرد: در پی پیروزی تاریخ ساز جبهه مقاومت اسالمی عراق و سوریه بر فتنه تروریسم تکفیری با پایین کشیدن پرچم این گروه امریکایی - صهیونیستی در »بوکمال« سیطره داعش خاتمه یافت. 
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 افزایش 15 درصدی
قیمت نان از امروز

گو
سخن
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ا ف

 ثن
ن -

زما
س:

عک

رئیس جمهور پایان داعش را به همه رزمندگان اسالم، دیپلمات های کشور ،دولت و ملت رهبری 
االسالم  حجت  زمان،  گزارش  گفت.به  تبریک  سوریه  و  ،عراق  ایران  مسلح  نیروهای  انقالب، 
والمسلمین حسن روحانی اظهار کرد: از همه رزمندگان اسالم، دیپلمات های کشور، دولت و ملت و 
مقام معظم رهبری و همچنین نیروهای مسلح ایران، عراق، سوریه و لبنان به خاطر پایان گروهکی 

که جز شر، نکبت، ویرانی و آدمکشی و توحش چیزی به همراه نداشت تشکر می کنم.

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: حضور تعداد 
زیــادی از اعضــای اتحادیه اروپا، چین و روســیه در 
سمینار سطح باالی ایران و اتحادیه اروپا پیام روشنی 

به سیاست های آمریکا دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهــروز کمالوندی در 
نشســت خبری پس از کنفرانس همکاری های ســطح 
باالی ایــران و اتحادیه اروپا که دیروز در اصفهان برگزار 
شــد اظهار کرد: این دومین نشســتی است که پس از 
نشست بروکسل برگزار می شــود و در همان جا پس از 
مشــخص شــدن برنامه ها دو طرف اعالم کردند که چه 
چشم اندازهایی برای انرژی هسته ای صلح آمیز میان ایران 
و اتحادیه اروپا وجــود دارد.وی افزود: موضوعاتی که در 
این ســمینار مطرح کردیم تمام زمینه های هسته ای از 
قبیل ایمنی، امنیت، پزشکی، ایزوتوپ پایدار و گداخت  
را شامل می شود و دقیقا مشــخص می شود که ایران و 
اتحادیه اروپا در چه زمینه هایی می توانند همکاری داشته 
باشند.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در حال 
حاضر به نتایج خوبی با اتحادیه اروپا دســت یافته ایم و 
در حوزه ایمنی و تســت های »استرس« نیروگاه بوشهر 
همکاری های جدی و مهمی داشته ایم و مبلغ 20 میلیون 
یورو هم در این زمینه قرارداد بسته ایم تا بتوانیم در بحث 
پایداری و امنیت همکاری بســیار خوبی داشته باشیم.

کمالوندی تصریح کرد: اهمیت حفظ برجام بســیار مهم 
اســت و در این سمینار هر دو طرف پیام هایی فرستادند 
برای دولت جدید آمریکا که سیاســت هایش به نتیجه 
منجر نخواهد شــد. آمریکایی ها با این سیاست در انزوا 

قرار می گیرند هر چند پایبندی ما به پایبندی طرف های 
مقابل بستگی دارد.وی ادامه داد: امیدواریم آمریکا پیام 
این نشســت را به خوبی دریافت کند و متوجه شود که 
سیاســت هایی که امروز در پیش گرفته اســت در انزوا 
قرار دارد و بعید اســت که بتوانند با این سیاســت ها به 
نتیجه برســند. این جلســه که تعداد زیادی از اتحادیه 
اروپا، چین و روســیه در آن حضور داشــتند پیام کامال 
روشــنی به طرف های برجام داشتند.سخنگوی سازمان 
انــرژی اتمی ادامه داد: در زمینه برجام مباحث روشــن 
است و پروژه ها مشخص اســت به خصوص پروژه هایی 
که ما در این سمینار بر روی آن تمرکز می کنیم کاربرد 
پرتوهــا و همکاری ایران در این زمینــه با اتحادیه اروپا 
اســت. همچنین موضوع ایمنی که همواره و به صورت 
دائم در حال افزایش ایمنی نیروگاه های خود هســتیم. 
کمالونــدی گفت: ما ســعی داریم در این ســمینار از 
تجربه های طرف مقابل اســتفاده کنیم و به خصوص در 
حوزه گداخت بتوانیم همکاری خوبی داشــته باشیم. ما 
از همه طرف های حاضر در این ســمینار می خواهیم که 
ایران را فقط با ظرفیت غنی ســازی نشناسند و متوجه 
باشند که در حوزه های دیگر و صنایع دیگر اتمی همچون 
رادیوداروها توانایــی و تجربه های خوبی داریم.وی ادامه 
داد: برجام فقط متعلق به ایران نیست و اینکه یک کشور 
بخواهــد به تنهایی این جریــان را عوض کند نمی تواند 
چنین حرکتی انجام دهد، چراکه تعداد زیادی از دولت ها 

و کشورها مسوولیت  آن را پذیرفته اند.
 ادامه در صفحه2

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 

پایبندی ایران به برجام به پایبندی طرف های مقابل بستگی دارد

›دیوید بیسلی‹ مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا وابسته 
به سازمان ملل متحد تاکید کرد که ائتالف عربی به 
سرکردگی سعودی مســئول فاجعه بزرگ و تشدید 
درگیری ها در یمن و نابســامانی اوضاع انســانی در 
این کشور است.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بیسلی 
اعالم کرد: دهها هزار کودک یمنی به دلیل کمبود غذا 

و دارو در معرض خطر مرگ هستند.
این مقام ســازمان ملل، محاصره یمن توسط ائتالف 
عربــی )- آمریکایی( را که شــامل امداد رســانان و 
خبرنــگاران نیز می شــود، محکوم کــرده و با طرح 
سوالی می پرسد: من نمی فهمم چرا به جهانیان اجازه 
نمــی دهند، ببینند چه چیزی رخ داده اســت؟ زیرا 
من معتقدم اگر جهان این فاجعه انســانی را مشاهده 
کند، کمک های مالی به کودکان بی گناه یمن برای 
تهیه غذای آنها ارسال خواهد شد. وی افزود: در یمن 
هرج ومرج، گرسنگی و قحطی همه جا را فرا گرفته و 
این امر ناشــی از درگیری غیر ضروری است که قطعا 
انسان عامل آن می باشد و همه طرف های درگیری 
مســئول آن هستند. بیسلی تاکید کرد: ائتالف عربی 
)- آمریکایی( به سرکردگی عربستان از غذا به عنوان 

ســالح جنگی در یمن اســتفاده می کند، کاری که 
بسیار ســخیف اســت. وی در حالی این سخنان را 
عنوان کرد که ســازمان ملل بار دیگر روز گذشــته 
)دوشنبه( از عربستان و ائتالف عربی حمله کننده به 
یمن خواســت تا به محاصره یمن پایان دهد. فرحان 
حق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل نیز در این 
باره گفت: ما تاکنون چندین بار خواستار رفع محاصره 
و بازگشایی بندر الحدیده و صلیف در غرب یمن شده 
ایم؛ گرسنه نگه داشتن مردم یمن و کشته شدن آنها 

بر اثر وبا محکوم است. 

عربستان مسئول فاجعه بزرگ در یمن است

وزیــر امور خارجه کشــورمان خواســتار توقف 
جنگ در یمن و فراهم شــدن زمینه برای ارسال 

کمک های بشردوستانه به این کشور شد.
به گزارش زمان بــه نقل ازمهر، »مارک لوکاک« 
معــاون دبیرکل ســازمان ملل متحــد در امور 
بشردوســتانه، دیروز با محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان دیــدار و گفتگو کرد.در 
این دیدار موضوع ارائه کمک های بشردوســتانه 
به عنوان مبرم ترین نیاز مردم کشورهای یمن و 
سوریه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.ظریف 

از آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای در اختیار 
قراردادن کمک های بشردوستانه به مردم این دو 
کشور به عنوان اولویت فوری خبر داد و خواستار 
پایــان جنگ در یمــن و فراهم آمدن شــرایط 
مناسب برای ارســال کمک های بشردوستانه به 
مردم این کشور شــد.مارک لوکاک نیز با اشاره 
به اوضاع وخیم انسانی در یمن به دلیل وضعیت 
فوق العــاده جنگی و گســترش قحطی در این 
کشور، بر نیاز فوری مردم یمن به دریافت کمک 

های بشر دوستانه تاکید کرد.

ظریف خواستار توقف جنگ در یمن شد

صدراعظــم آلمان در پی شکســت مذاکــرات برای 
تشکیل یک دولت ائتالفی در این کشور اظهار داشت 
که بجای تشــکیل یک دولت حداقلی، برگزاری یک 

انتخابات جدید را ترجیح می دهد.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، در پی شکســت 
مذاکرات برای تشکیل یک دولت ائتالفی در آلمان، 
»آنگال مرکل« صدراعظم این کشــور روز دوشــنبه 
گفت که ترجیح می دهد بجای تشــکیل یک دولت 

حداقلی، انتخابات جدیدی در آلمان برگزار شود.
طبــق اظهارات صدراعظم آلمــان، مانع اصلی بر راه 

تشــکیل یک دولت ائتالفی موضــوع مهاجرت بود.
اما شکســت مذاکرات برای تشــکیل یــک دولت 
ائتالفی میــان حزب محافظه کار بــه رهبری آنگال 
مرکل- »اتحادیه دموکرات مسیحی«-، حزب لیبرال 
»دموکرات آزاد« )FDP( و »حزب ســبز « احتمال 
برگزاری یک انتخابات جدید را مطرح ساخت و آینده 
صدارت مرکل را پس از ۱2 ســال بــا تردید مواجه 
ســاخت. آنگال مرکل ۶۳ ســاله در گفتگو با شبکه 
تلویزیونی »اِی آر دی« گفت که در مورد تشــکیل 
یک دولت حداقلی بدبین است. وی در این باره گفت: 
»از دیدگاه من برگزاری انتخابات جدید مسیر بهتری 
خواهد بود«.این درحالی اســت کــه رئیس جمهور 
آلمان اظهار داشــت که این کشور با بدترین بحران 
سیاسی ظرف ۷0 سال گذشته روبرو شده است و از 
تمام احزاب سیاسی این کشور خواست تا »به کشور 
خدمت کنند« و تالش کنند تا یک دولت تشــکیل 
دهند.اظهــارات وی ظاهراً متوجه احزاب »دموکرات 
آزاد« و »سوســیال دموکرات« آلمــان بود که روز 
دوشــنبه از تجدید »ائتالف بــزرگ« خود با حزب 

محافظه کار به رهبری آنگال مرکل سر باز زدند.

آمادگی مرکل برای برگزاری انتخابات جدید

معــاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون،کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
شــاخص هایی برای فقر در حیطه بین المللی داریم به طور مثال 
افــرادی که روزانه یک تا دو دالر درآمد دارند اما هنوز در ایران به 

شاخصی برای خط فقر نرسیده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،»احمد میدری« دیروز در کمیسیون 
شــورای عالی رفاه با بیان اینکه بحث فقر و حمایت از آن از سوی 
دولت، پیشــنهادی از سوی وزیر کار بود که در برنامه های رئیس 
جمهوری قرار گرفت.وی اظهار داشت: تعاریف متفاوت درباره فقر 
ارائه می شود و کشــورها به طور معمول تعریفی ملی از فقر دارند 
بر اساس شاخص های بین المللی نیز گزارشاتی تهیه و مورد بهره 
برداری قرار می دهند. میدری اضافه کرد:برنامه ای در سال جاری 
به اجرا درآمد تا مستمری برای خانوار چهارنفره با احتساب یارانه 

به ۶90 هزار تومان برسد که نزدیک به حداقل دستمزد است. 
وی یادآور شــد: اگر رقم یاد شده به رقم حداقل دستمزد نزدیک 
شود، انگیزه کار از بین می رود، باید سعی کنیم حداقل دستمزد را 

افزایش داده تا نرخ حداقل معیشت را نیز بتوانیم باال ببریم. 
وی با اشــاره به آیین نامه تامین زنان و کودکان بی سرپرست در 
ســال ۷۱ گفت: این آیین نامه هیچ گاه به طور کامل اجرا نشــد، 
این موضوع که مشــخص شود چند درصد جامعه از حداقل سطح 
معیشــت برخوردار نیســتند دالیل مختلفی دارد،علت نخســت 
ناکارآمدی در تشــخیص است. به گفته وی، به طور عام دولت ها 
فاقد سیستم تشخیص قوی برای شناسایی نیازمند از غیر نیازمند 
بودند که از سال 8۱ با صدور کارت ملی و تعریف کدملی، اطالعات 
مختلف بر روی آن قرار گرفت و امکان تشخیص را باال برد. میدری 

با بیان اینکه علت دیگر این است که بلندگویی که این مسأله را در 
کشــور بگوید و پیگیری کند وجود ندارد، گفت :شان شورای عالی 
رفاه این است دستگاهها که دور هم جمع می شوند، مراقب باشند 
، گروه های آسیب پذیر فراموش نشوند. معاون رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه علت دیگر، اجرای نشــدن قانون همپوشانی بین دستگاه ها 
اســت، افزود: افرادی را داشتیم که از چند نهاد، مستمری دریافت 
می کردند که در حال رفع آن هســتیم. وی افزود: در حال حاضر 
2.2 میلیون خانوار مســتمری از بهزیستی و کمیته امداد دریافت 
می کنند. وی گفت: براســاس برآورد ما بایــد 500هزار خانوار از 
چرخه حمایتی این دو نهاد خارج شوند؛ به عبارتی باید 500هزار 

خانوار خارج شــده امــا 800 هزار خانوار وارد سیســتم و چرخه 
حمایتی شــوند. وی احتمال سوء اســتفاده از برخی خانوار اقشار 
محروم را پیش بینی کرد و گفت: در قالب طرح پیشنهادی با کمک 
مرکز آمار و نهادهای حمایتی مجددا به منازل این خانوارها مراجعه 
مــی کنیم. میدری ادامه داد: می توانیم از اواخر آذر ماه این پایش 
را انجام دهیم که چند نفر باید واقعا از چرخه حمایتی خارج شوند. 
وی گفت: اگر پایش انجام شــود ۱۳00میلیــارد تومان به بودجه 
دو نهــاد حمایتی اضافه خواهد شــد و می توانیم مدعی باشــیم 
همه کســانی که کمتر از رقم مصوب دریافت می کنند را پوشش 
داده ایــم. وی با بیان اینکه احتمال دارد ثبــت نام از خانوارهای 
زیر خط فقــر را از طریق پنجره واحد انجــام دهیم، عنوان کرد: 
تجربه خوبی در این زمینه داریم و ســال گذشته ثبت نام از بیمه 
کارگران ســاختمانی انجام شد که 50 درصد کارگران ساختمانی 
ادعای نادرســت کرده بودند و از 400 هزار نفر ثبت نام شده،200 
هزار نفر کارگر ســاختمانی نبودند و آنها را خارج کردیم.وی ادامه 
داد: پیشــنهاد ما این است برای شناسایی خانوار واقعی دچار فقر 
نیز ثبت نام از طریق پنجره واحد داشته باشیم. وی افزود: در قانون 
تامین زنان و کودکان بی سرپرست این نکته دیده شده بود هرکس 
تحت پوشــش قرار می گیرد و توانایی انجام کار دارد و سالمند و 
معلول نیست را به مدت یکسال تحت پوشش قرار دهیم تا طی این 
مدت توانمند شوند .وی ادامه داد: بررسی کردیم از 800هزار خانوار 
ذکر شده، ۱۱۶هزار سرپرســت خانوار توانایی کار کردن دارند اما 
فقیر هستند و ما موقتا آنها را وارد برنامه می کنیم تا توانمند شده 
تا پس از گذشت یکسال خارج شوند و بتوانند شغلی داشته باشند.

عدم تعریف شاخص خط فقر در کشور 
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 حذف داعش در سوریه
 و عراق،دستاورد بزرگ ملت ایران

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیروزی 
های اخیردر مبازره با داعش درســوریه و عراق 
گفت: حــذف داعش از صحنه ســوریه و عراق، 
روز بزرگی برای ملت ایران اســت که توانست با 
پایداری و استقامت این دستاورد بزرگ را بدست 
آورد.به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، آقای 
الریجانی افزود: اقداماتی که در سال های اخیر با 
محوریت ایران در مبارزه با تروریســم انجام شد، 
ضربه ای بســیارکاری به بدنه تروریست ها وارد 
ســاخت و می توان گفت تروریســت ها آخرین 
نفس های خود را در عراق و ســوریه می کشند.
وی این پیروزی را یک دســتاورد بزرگ دانست 
که جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم 
بدست آورده است.رییس مجلس شورای اسالمی، 
گفت: پنج شش سال است که جمهوری اسالمی 
ایران در برخی مقاطع حتی به تنهایی مسئولیت 
مبارزه با داعش را به دوش می کشد.وی افزود: در 
ابتدا کشورهای زیادی به این امر اعتراض داشتند 
اما امروز همه قبول دارند که جمهوری اســالمی 
ایران نقش پیشــرو در مبارزه با تروریسم داشته 
است.الریجانی همچنین حذف داعش در سوریه 
و عراق را که با همکاری جمهوری اسالمی ایران و 
پایداری ملت عراق و سوریه صورت گرفت را برای 
تمامی جهانیان به ویژه برای کشــورهای منطقه 

آسیا ایجاد امنیت و ثبات دانست.

 جاعل عناوین بزرگ توسط 
وزارت اطالعات دستگیر شد

ســربازان گمنام امام زمان )عج( فردی را که با 
جعل عناوین مختلف از جمله بازرس ویژه بیت 
رهبری و پرســنل وزارت اطالعــات به اخاذی و 
دریافت رشــوه از طعمه هایش در تهران و کرج 
اقدام می کرد، دســتگیر کردند.به گزارش زمان، 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( فردی را که با 
جعل عناوین مختلف از جمله بازرس ویژه بیت 
رهبری و پرســنل وزارت اطالعــات به اخاذی و 
دریافت رشــوه از طعمه هایش در تهران و کرج 
اقدام می کرد، دســتگیر کردند. در بازرســی از 
منــزل ح-ف، کارت ها و احکام جعلی دیگری از 
قبیل مشاور محاکم عمومی و انقالب دادستانی 
تهــران، معــاون بازرگانی و مکاتبــات جعلی با 
سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اطالعات و دیگر 
ســازمان ها و نهادها بدست آمده است. در بین 
مدارک این جاعل دیپلمه، مهر جعلی پزشــک 
متخصــص قلب و عــروق با کد نظام پزشــکی 
نیز وجــود دارد. وزارت اطالعــات از هموطنان 
می خواهد در صورت مشــاهده سوء استفاده از 
عناوینی همچون بیت رهبری یا وزارت اطالعات، 

آن را به ستاد خبری ۱۱۳ اطالع دهند.

دیدار اسد و پوتین در سوچی

کرملین دیروز در بیانیه ای از دیدار روز دوشنبه 
روســای جمهور سوریه و روسیه در سوچی خبر 
داد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، کرملین در 
این بیانیه اعالم کرد که بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه روز دوشنبه در سفر کاری از پیش اعالم 
نشــده به سوچی رفت.اسد در حضور فرماندهان 
نظامی روس و مقامات ارشد سیاسی این کشور 
با والدیمیر پوتین در ســوچی دیــدار کرد و در 
نشست فرماندهی عالی نیروهای مسلح روسیه به 
ریاست والدیمیر پوتین که بی سابقه بوده، شرکت 
کرد.پوتیــن در این دیــدار پیروزی های ارتش 
سوریه علیه تروریست ها را تبریک گفت و تاکید 
کرد: مردم ســوریه دوران ســختی را پشت سر 
می گذارند و به تدریج به مراحل نهایی ریشه کن 
سازی تروریسم نزدیک می شوند.وی خاطرنشان 
کرد، دیدار با هدف هماهنگی و مشــورت میان 
دو طرف روسیه و ســوریه پیش از نشست او با 
روسای جمهوری ایران و ترکیه انجام شد که قرار 

است امروز برگزار شود.

ارزیابی خسارت ۱۴۰۰ واحد 
مسکونی زلزله زده غرب کشور

بیمــه دانــا از اولیــن روز حادثــه زلزله غرب 
کشــور با اعزام شــش گروه ارزیاب خسارت به 
شــهرهای ســرپل ذهاب،قصرشیرین،اسالم آباد 
غرب،ازگله،ثــالث باباجانــی و جوانرود، خدمت 
رســانی به زلزله زدگان را انجــام داد.به گزارش 
زمان بــه نقل ازمهر، این شــرکت بیمه تاکنون 
ارزیابی خســارت بیش از ۱400 واحد مسکونی 
در حال ارزیابی اســت کــه کار ارزیابی بیش از 
50 درصد آنها به اتمام رســیده است.بیشترین 
خســارات وارد شده به واحدهای مسکونی تحت 
پوشش این شرکت مربوط به شهر سرپل ذهاب 
اســت که طی زلزله اخیر بیشــترین تخریب را 

داشته است.

خبر

کالم  نور
داعش به کجا می رود؟

هوشیاری ایران در برابر اعراب 
* خانی نژاد

سالیان سال است خاورمیانه رنگ آرامش به خود 
در  و جنگ  منازعه  است. جغرافیایی که  ندیده 
آن امری غیر منتظره نیست. روزگاری با جنگ 
خلیج فارس، جنگ ایران وعراق و حال  با گردن 
کشی عربستان روز را به شب می رساند. سرشار 

از عصبانیت و خشونت همراه با بنیاد گرایی، قوم گرایی، رادیکالیسم 
اند.تبی  کرده  تعریف  را  هویتی  برای خود  کدام  هر  که  قهار  های 
که سالیان سال است خاورمیانه را فرا گرفته و برخی از غربی ها 
از  نمایشی جدید  و  آلود موج سواری کرده  امواج گل  این  هم در 
ایاالت متحده  ترامپ در  خود بجای می گذارند.با روی کار آمدن 
و تیم ضد ایرانی پیرامون او و دیدگاههای ضد برجامی اش که به 
شدت حامی اسرائیل است، برای حاکمان جدید عربستان بهانه ای 
است برای تحریک علیه ایران و همچنین با به قدرت رسیدن ملک 
سلمان در عربستان که مثلث مقاومت ایران، سوریه و حزب ا... شکلی 
دیگر به خود گرفته است. بهانه عربستان در دخالت ایران در یمن و 
ائتالف بر علیه حوثی های یمنی که مورد حمایت غرب و اسرائیل 
است و حال با خبر پیروزی نیروهای عراقی و سوری بر داعش که 
سالها برای شکست و عقب نشینی آن جنگیدند، این گروه تروریستی 
همزمان هم در عراق و هم در سوریه متحمل شکست های راهبردی 
متعددی شد و بسیاری از مناطق اشغالی پیشین خود را از دست 
داد. پیشینه نابودی داعش از ماه ها قبل رقم خورد و حال ذره ذره 
نابودی است و کارش در این دو کشور به  این دمل چرکی رو به 

پایان رسیده است.
داعش به کجا می رود؟

مدت  کوتاه  در  که  حالی  در  متحمل شده  داعش  که  وضعیتی  با 
مناطق بسیاری را طی دو سال گذشته از طریق اشغال سرزمینی 
بدست آورده بود، از دست داده نیروهایش به همان سرنوشتی دچار 
می شوند که القاعده دچار شده است.  به احتمال زیاد این گروه 
دنبال خواهد کرد.  اهداف خود  برای  را  القاعده  راه  نیز  تروریستی 
براین اساس می توان انتظار داشت از این پس تالش داعش به جای 
تمرکز بر عملیات قهری اشغال زمین به طور صرف بر انجام عملیات 
تروریستی متمرکز شود. جمع شدن گروه های تکفیری و یکی شدن 
آنان  نیز دور از انتظار نیست. اما عربستان سعودی به دنبال چیست؟ 
عربستان سعودی در سال های اخیر شاهد برهم خوردن توازن قدرت 
به  زیادی  تا حدود  و  به ضرر خود  را  امر  این  که  بوده  منطقه  در 
و  اسراییل  آمریکا،  با  اتحاد  این روی خواهان  از  دانسته  ایران  نفع 
دیگر کشورهای منطقه عربی است. بنابراین این بار نقش این بازیگر 
منطقه ای به سمت معامله با روسیه و عراق خواهد بود. از آنجایی 
که روسها در تاریخچه خود معامله گران خوبی بوده اند، دور از انتظار 
نیست که در کنار عربستان ایستاده و از آنجایی که عراق پیشینه 
دوستی با عربستان را در جنگ عراق با ایران داشته، این مسئله نیز 
دور از انتظار نیست. چرا که عراق با کوتاه کردن دست داعش از 
منطقه نفس تازه ای خواهد گرفت که زمان مناسبی برای دوستی با 
عربستان خواهد بود.امتیازاتی که کشورهای منطقه از تحریم ایران از 
سوی آمریکا و پشتیبانی فرانسه خواهندگرفت، فرصت مناسبی است 
که جایگاه خود را تثبیت کرده و نفسی تازه کنند، چرا که در کارنامه 
اعراب جز خیانت نمی توان چیزی در آن مشاهده کرد.در این میان 
حزب ا... لبنان نیز قدرت یافته، با این وجود می توان انتظار داشت 
که  اینجاست  بود.  خاورمیانه شاهد وضعیت خطرناکی خواهد  که 
دولتمردان باید با مهارت و احتیاط بیشتری در رویارویی با عربستان، 
عراق، سوریه و لبنان رفتار کنند. با توجه به اینکه عربستان با وجود 
حامیان منطقه ای وحمایت غرب از موضع اش و همچنین صرف 
عمال شکست  عراق  و  سوریه  در  میلیاردی  صد  چند  های  هزینه 
خورد، حال مجال یافته تا با قدرت ایران مقابله کرده و نفوذ منطقه 
ای خود را افزایش دهد.وجود بن سلمان و رفتارهای وی نیز ناشی 
های  کمک  که  است  معتقد  عربستان  که  چرا  است.  تفکر  این  از 
مستشاری ایران به یمن، ارسال موشک حوثی ها برای پاسخ دادن 
و  ناامنی  را دچار  این کشور عمال منطقه  به  به حمالت عربستان 
تروریسم و خشونت می کند، و این موضوعی شده تا شیوخ عربی 
خلیج فارس از آن برای  ایران ستیزی و ایران هراسی در منطقه بهره 
ببرند.رفتار حاکمان عربستان همواره شورای ملل متحد و شورای 
امنیت را مجاب خواهد کرد که ایران سعی دارد تا از طریق دست 

یابی به قدرت موشکی امپراطوری خود را در منطقه افزایش دهد.
از طرفی بر این نکته باید توجه کرد که عربستان به تنهایی توان 
مقابله با ایران را نداشته و سعی کرده تا با استفاده از تحت فشار 

قراردادن اطرافیان جنگی دیگر در خلیج فارس را شاهد باشد.
استعفای نابهنگام سعد حریری و همچنین اقامت او در عربستان که 
در همین سرزمین استعفای خود را اعالم کرد، نشان می دهد که 
انتخاب گزینه جنگ نیابتی برای  ایفای نقش و  عربستان خواهان 
ایران است که باید دید چگونه این تفکر را عملی خواهد کرد.نکته 
قابل تامل آن است که با وجود سه فردی که قدرت خود را در جنگ 
افروزی خالصه کرده اند مانند دونالد ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان 
این سه شخصیت به دنبال جنگ افروزی و افروختن آتشی دیگر در 

منطقه هستند که می توان با تدبیر این موازنه را برهم زد. 
هوشمندی مقامات ایرانی روشی است که می تواند نقشه های شوم 
آنان را نقش بر آب کرده و تقویت فکری دستگاه های سیاستگذاری 
تصمیم گیری  اتخاذ  منظور  به  خارجی  سیاست  زمینه  در  کشور 
عقالنی به ویژه در مورد اوضاع فعلی منطقه خاورمیانه با استفاده از 
نظرات کارشناسان و اساتید مجرب رشته های علوم سیاسی و روابط 

بین الملل در دانشگاه ها این معضل را نیز مرتفع نماید.
o.khaninezhad@yahoo.com

محاکمه غیابی »محمودرضا خاوری« 

جلسه رســیدگی به پرونده »محمودرضا خاوری« مدیرعامل وقت 
بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موســوم به فساد بزرگ بانکی، 
دیروز برگزار شــد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، این جلسه که 
در شــعبه ۱5 دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، 
غیرعلنی بود. بر اســاس این گزارش، حجت االسالم و المسلمین 
محسنی اژه ای  ســخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اش در 
اواخر شــهریور ماه در پاسخ به سوالی در خصوص محاکمه خاوری 
گفت: برای اواخر ماه ۷ یا ماه 8 وقت رســیدگی تعیین شده است.
محسنی اژه ای در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده خاوری با 
تاخیر انجام می شود؟ و اینکه آیا قوه قضاییه ابزارهای الزم را برای 
محاکمه این فرد دارد؟ گفت: فرض کنید این فرد محکوم به حبس 
شود، قطعا نمی توان او را حبس کرد؛ زیرا دست ما نیست. یکی از 
دالیلی که منجر به طوالنی شدن محاکمه شده این است که تالش 
کردیم این فرد را از کشورهایی که در آنجا هست برگردانیم. گفتیم 
مساله او مالی اســت، تحویلش دهید، اما اگر در خصوص این فرد 

حکم توقیف اموال باشد، اقدامات قانونی صورت می گیرد.

سرمقاله

رئیس جمهــور پایــان داعــش را بــه همه 
رزمندگان اسالم، دیپلمات های کشور ،دولت 
و ملت رهبری انقالب، نیروهای مسلح ایران 

،عراق و سوریه تبریک گفت.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، حجت 
االســالم والمسلمین حســن روحانی دیروز 
در پنجمین کنگره سراســری خانه کشاورز 
که در اردوگاه شــهید باهنر تهــران برگزار 
شــد، با اشاره به اعالم پایان سیطره گروهک 
تروریســتی داعــش اظهــار کــرد: از همه 
رزمندگان اسالم، دیپلمات های کشور، دولت 
و ملــت و مقام معظم رهبــری و همچنین 
نیروهای مســلح ایران، عراق، سوریه و لبنان 
به خاطر پایان گروهکی که جز شــر، نکبت، 
ویرانی و آدمکشی و توحش چیزی به همراه 

نداشت تشکر می کنم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچگاه کسی 
فکــر نمی کرد که در قــرن 2۱ جنایتکاران 
این چنین وحشــی مورد حمایت قدرتهای 
بزرگ، غربی ها به ویژه آمریکا و رژیم غاصب 
صهیونیستی قرار بگیرند، اظهار کرد: اربابان 
آنها فکــر می کردند که ســالیان درازی در 
منطقه خواهند ماند و اختالف افکنی و غارت 
را برای سال ها در منطقه انجام خواهند داد، 
اما به لطف خدا و مجاهدت  ملت های منطقه 
امــروز می توان گفت که شــر این گروهک 
تروریستی از سر مردم منطقه برداشته شده 
یا بســیار کمتر شده اســت. وی با اشاره به 
تالش رزمندگان نیروهای مسلح و همچنین 
دیپلمات های کشــورمان در ریشه کن شدن 
داعــش در منطقه گفت: این پیــروزی را از 
مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح از جمله 
ارتش و سپاه و نیروی قدس و همچنین برادر 
عزیزمان آقای سلیمانی که زحمت بسیاری 
در این راه کشــیده اند و دیپلمات هایی که 
تالشــهای تاثیرگذاری در ایــن زمینه انجام 
داده اند تبریک می گویم. روحانی با تاکید بر 
اینکه ریشه کن شدن بنیان داعش در منطقه 
خبر بسیار خوبی برای مردم منطقه از جمله 
مردم ایران اســت، خاطر نشان کرد: در این 
راه کار اصلی را مردم و ارتش عراق و سوریه 
و مردم لبنان انجام دادند اما کشــورهایی از 
جمله جمهوری اســالمی ایــران نیز تالش 
در این زمینه را وظیفه خود می دانســتند. 
روحانی در ادامــه صحبت های خود با انتقاد 

از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای 
عضو اتحادیه عرب با موضوع حمله موشکی 
یمن به ریاض، اظهار کرد: جای تاسف است 
که در شرایطی که مردم منطقه با ریشه کنی 
داعــش کار بزرگــی انجام داده انــد، وزرای 
خارجه یک تشــکیالت پوســیده و بی رمق 
و بی اثــر به نام اتحادیــه عرب دور هم جمع 
شوند و تمام فکرشان این باشد که چرا مردم 
یمن بعد از دو ســال در معرض بمباران قرار 
داشــتن، یک موشک به سمت ریاض پرتاب 

کردند و از این موضوع اظهار تاسف کنند.
حجت االسالم والمسلمین روحانی در بخش 
دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه 
حــوادث و تحــوالت اخیر منطقه بــار دیگر 
نشــان داد که باید روی پای خود بایســتیم 
و قدرت ملــی، نظامی و امنیــت غذایی مان 

توسط خودمان ایجاد شود، اظهار کرد: بسیار 
خوشــحالیم که کشــاورزان از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون موفقیت های خوبی در زمینه 
تولید محصوالت کسب کرده اند. وی با تاکید 
بر اینکه ما کشــاورزی  و منابع غذایی پایدار 
می خواهیم، خاطر نشــان کرد: منبع اصلی 
ما در مســئله غذا و محصوال ت کشاورزی به 
معنای عام آب و خاک هستند؛ این دو سرمایه 
بسیار ارزشــمندی برای کشاورزی محسوب 
می شود و باید از آنها حفاظت و حراست شود. 
روحانی با اشاره به حمایت های دولت از بخش 
کشاورزی طی ســالهای اخیر گفت: در طول 
دولت یازدهم تالشهای فراوانی برای حمایت 
از کشــاورزان انجام شــد که خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی از جمله این حمایتها 
بود. وی با بیان اینکه دولت در سال جاری به 

ازای خرید تضمینی 8.8 تن گندم، ۱۱.5 هزار 
میلیارد تومان به گندمکاران پرداخته و هیچ 
بدهی به آنها ندارد، خاطر نشــان کرد: تالش 
دولــت در زمینه حمایت از کشــاورزان تنها 
محدود به بحث خریــد تضمینی محصوالت 
نیســت بلکــه در زمینــه خریــد تجهیزات 
کشــاورزی و همچنیــن زهکشــی و آبیاری 
مدرن نیز اقدامات بزرگی انجام داده اســت. 
وی در ادامــه صحبت های خود بر لزوم توجه 
به محیط  زیســت تاکید کرد و گفت: در کنار 
توجه به آب، زمین کشــاورزی و محصوالت 
آن، مسئله محیط  زیســت نیز برای دولت از 
اهمیت بســیاری برخوردار است. باید تالش 
کنیم تا مســئله تصفیه فاضالب ها به سرعت 
در دســتور کار قرار گیرد و موضوع کشاورزی 
در آبهای آلوده هر چه سریعتر رسیدگی شود. 
حسن روحانی در بخش دیگری ازصحبت های 
خود با تقدیر از حضور و کمک رســانی مردم 
در امدادرسانی به زلزله زدگان کرمانشاه اظهار 
کرد: در زلزله غمبار کرمانشــاه همه در کنار 
هم بودند و هســتند و غم هموطنان، برادران 
و خواهران کرمانشاه غم همه کشور محسوب 
می شود و کمک به آنها وظیفه همه ما است. 
وی خاطر نشــان کرد: نمی گوییم که حرکت 
ما در جریان ایــن زلزله بی نقص بوده اما در 
این شــرایط سخت حرکت خوبی انجام شد و 
همه مقامات مسئول، ارگانهای نظامی و مردم 

تالش و کوشش بسیار کردند.
رئیس جمهوری با زشــت خواندن اقدام برخی 
رسانه های خارجی در انتشــار برخی مطالب 
در جریان امدادرســانی بــه  حادثه دیدگان 
زلزله اخیر گفت: بسیار زشت است که برخی 
رسانه های خارجی که گاهی می خواهند خود 
را طرفدار مردم نشــان دهند، در روز ســخت 
مردم به جای اینکــه به فکر آنها و حمایت از 
آنها باشــند، به فکر ایجاد اختالف میان مردم 
هســتند. وی بــا تاکید بر اینکــه ملت ایران 
ملتــی بیدار و هوشــیار اســت، تصریح کرد: 
دولت چیزی جز نمایندگی مردم را در اختیار 
ندارد و منتخب آنها است. به همین دلیل نیز 
هیچگاه میان دولت و مــردم فاصله ای وجود 
ندارد و هر آنچه کــه دولت انجام می دهد از 
پول ملت است. روحانی افزود: خزانه متعلق به 
مردم است و دولت به نمایندگی از سوی مردم 

تالش می کند.

رییس جمهور تاکید کرد:

 بین دولت و مردم فاصله ای وجود ندارد
آنكه پاد          اش الهي را باور د          ارد          ، 

د          ر بخشش سخاوتمند           است.
 حضرت علی)ع(

وزیــر اطالعات گفت: امنیــت اقتصادی و 
ســالمت اقتصــادی از ارکان مهم تحقق 

اقتصاد مقاومتی هستند.
بــه گــزارش زمــان به نقــل ازایســنا، 
حجت االسالم  ســید محمود علوی با بیان 
اینکه برقراری امنیت مسئولیت حاکمیت 
است، اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم در 
دستگاه های امنیتی و انتظامی امنیت پایدار 
و باثبــات را در بخش هــای مختلف حفظ 
کنیــم.وی ادامه داد: در مشــی حکومتی 
موظف به اعمال روش دین و آئین و سیره 
ائمه اطهار)ع( و آیات قرآن کریم هستیم و 
در این صورت است که می توان از مشکالت 
مردم گره گشایی کرد.وزیر اطالعات با بیان 
اینکه اختالف بین مردم و بین مســئوالن 
موجــب زمین گیر شــدن و از بین رفتن 
صالبت می شــود، تصریح کــرد: از اینکه 
انسان ها و مجموعه هایی که باید خدمتگزار 
باشند، انرژی و توان خود را صرف اختالف 
می کنند، دلگیر می شــویم. حجت االسالم 
علوی تأکید کرد: باید به مسئولیت به عنوان 
امانت نگریســت و آن را در جهت اجرای 
عدالت و گره گشایی از مشکالت مردم به کار 
بســت.وی اختالف را مایه هالکت دانست 

و بیان داشــت: در شــرایطی که آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و دشــمنان منطقه ای 
به دنبال تخریب جمهوری اســالمی ایران 
هســتند باید وحدت داشــت چون ملتی 
که در امورش دســت وحدت به هم دهند، 
اطالعات  شکست ناپذیر خواهد شــد.وزیر 
خاطرنشــان کرد: شــکر نعمت مسئولیت 
در حکومت اسالمی، خدمتگزاری به مردم 
اســت و همه مردم باید مورد ارائه خدمات 
مسئوالن نظام اسالمی قرار گیرند تا حتی 
افرادی که دل در گروی نظام ندارند نیز از 
عدالت و برکات این نظام بهره مند شــوند.
علوی اضافه کرد: مســئوالن باید دل های 
خود را سرشــار از مهــر و محبت به مردم 
کنند و توجه به طبقات پایین جامعه را در 
رأس برنامه ها و فعالیت هایشان قرار دهند.
وی یادآور شــد: ازآنجاکــه مردم صاحب 
حکومت و انقالب هستند باید بدون منت 
و با نهایت دلسوزی به آن ها خدمت کنیم. 
وزیر اطالعات امنیت اقتصادی و ســالمت 
اقتصادی را از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی 
برشــمرد و افزود: برای تحقق یافتن آرمان 
اقتصاد مقاومتی نیازمند امنیت اقتصادی و 

سالمت اقتصادی هستیم.

ادامه از صفحه ۱
و آنچــه در صحنه بین المللــی می بینیم 
جایــگاه دولت هــا و کشورهاســت و نه 
افراد.ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی 
افزود: فرســتادن پیام در ایــن مقطع به 
صورت متحدانــه از همه طرف های برجام 
نشــان می دهد که آمریــکا باید در برخی 

سیاست هایش تجدیدنظر داشته باشد.
کمالوندی به مراسم گودبرداری دو نیروگاه 
جدید اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر 
صدها هزار متر مکعب خاک برداری انجام 
شده و با توجه به زمان قرارداد که از آن 9 
ماه می گذرد در مرحله خوبی هستیم و در 
واقع جلوتر از زمان مشخص شده حرکت 
کردیم. قرار است این دو نیروگاه 80 ماهه 
تکمیل شود که با این روند احتماال زودتر 
آماده می شــود و هر دو با هــم دو هزار و 
۱50 مگاوات بــرق تولید می کنند که اگر 
آن را بــه اضافه نیــروگاه فعلی کنیم طی 
این هشت سال ســه هزار و 200 مگاوات 
برق اتمی خواهیم داشــت.وی تاکید کرد: 
این میزان تولید برق اتمی جایگاه نســبتا 
خوبــی دارد اما با توجه بــه ظرفیت های 
ایــران باید جایگاه بهتــری پیدا کنیم. در 

این خصوص مذاکراتی با روس ها داشتیم و 
سعی می کنیم که در خصوص نیروگاه های 
نیروه هــای  بیشــتری مذاکــره کنیــم. 
اتمی ۱00 ســال عمر دارند و نســبت به 
نیروگاه هایی با سوخت های فسیلی ارزان تر 
هستند به شکلی که می توان گفت ساالنه 
500 میلیــون دالر تفــاوت قیمت دارند.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی ادامه 
داد: ایمنی در نیروگاه بســیار مهم اســت 
همان طور که در هواپیما بسیار مهم است. 
امــروز همــه در دنیا تبادالت خــود را به 
گونه ای انجــام می دهند که ضریب ایمنی 
نیروگاه های خود را افزایش دهند. در کشور 
ما نیروگاه های اتمی نســل به اضافه ســه 
هســتند که بر اساس تجربیات فوکوشیما 
بهبــود یافته اند و می توان گفــت از نظر 
نیروگاهی وضعیت مطلوبی داریم و نیروگاه 
بوشهر یکی از ایمن ترین ها در دنیاست اما 
هیچ موقع نباید خود را در وضعیت مطلوب 
نگه داریم و همواره باید برای ایمنی تالش 
کنیــم. در بررســی های دوره ای ایمنــی  
تاسیســات و نیروگاه های هسته آی ایران 
یکی از ایمن ترین نیروگاه های هسته ای را 

در دست دارد.

امنیت و سالمت اقتصادی ارکان تحقق 
اقتصاد مقاومتی هستند

پایبندی ایران به برجام به پایبندی 
طرف های مقابل بستگی دارد

اجرای کامل برجام، آزمون مهم برای همکاری های بین المللی
رؤسای جمهوری اسالمی ایران و فرانسه در تماس تلفنی درباره مهم ترین مسائل دوجانبه، 
منطقــه ای و بین المللــی گفتگو و تبادل نظر کردند. روحانی دیــروز در گفتگوی تلفنی 
»امانوئل مکرون«تصریح کرد که جمهوری اسالمی ایران آماده است روابط خود را با فرانسه 
در همه عرصه های مورد عالقه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بر مبنای احترام متقابل و 
منافع مشترک، توسعه دهد. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع برجام و با قدردانی 
از تالش فرانسه و اتحادیه اروپا برای تحکیم این معاهده بین المللی، اظهار داشت: از دیدگاه 
ایران از یک سو اجرای کامل و دقیق برجام آزمون مهمی برای سایر همکاری های مهم در 
عرصه بین المللی است و از سوی دیگر، اضافه کردن بخشی به برجام و یا حذف بخش هایی 

از آن، موجب فروپاشی کامل این توافق خواهد شد.

از گسل میان دولت و ملت سوء استفاده 

نشست خبری دیروز سخنگوی دولت پس از پیام مهم سردار 
ســلیمانی به رهبری انقالب مبنی بر »پایان شجره ملعونه 
داعش« برگزار شد. نقطه آغاز سخنان محمدباقر نوبخت نیز 
بــه این موضوع اختصاص یافت که طی آن از هوشــمندی 
رهبری در شناســایی هویت داعش پیش از دیگران سخن 
گفــت و از جانب دولت از ســردار ســلیمانی تقدیر کرد.به 

گزارش زمان، سخنگوی دولت ادامه داد: همه امور را باید به 
دست مردم سپرد. توفیق ما بسته به میزان مشارکت مردم در 
امور است. باید خدمات واقعی دولت، نیروهای مسلح، مجلس 
و قوه قضائیه به اطالع مردم برسد. رسانه های خارجی تالش 
می کنند از هر گسلی بین دولت و مردم سوءاستفاده کنند 
بنابراین رســانه های مستقل باید قوی تر حضور پیدا کنند 
تا پیام اقدامات انجام شــده را به اطالع مردم برســانند. وی 
درباره قطع موقتی کمک های ایران به کشورهای خارجی با 
هدف امدادرســانی به زلزله زدگان، ادامه داد: دولت تصویب 
کرد 28۱ میلیارد تومان بالعوض برای امر اســکان موقت، 
خرید لوازم خانگی و تعمیر و مرمت خانه های آسیب دیده و 
احداث خانه هایی که ۱00 درصد تخریب شدند، اختصاص 
یابد. این مبلغ همان روز به حســاب بنیاد مسکن واریز شد. 
این رقم برای 4500 خانوار روستایی و ۱۱ هزار خانوار شهری 
اســت. ۶59 میلیارد تومان به عنوان تسهیالت ارزان قیمت 
با تضمین دولت درنظر گرفته شــده است. همچنین بانک 
مرکزی نیز ۱0 میلیون تومان تســهیالت برای زلزله زدگان 
اختصاص داده است.نوبخت درباره گزارش ۱00 روزه رئیس 
جمهور نیز یادآور شد: این گزار ش آماده شده است. سازمان 

برنامه و بودجه موظف شــد گزارشــی را از همه دستگاه ها 
جمع کند که اکنون روی میز من است و رئیس جمهور آن 
را در زمان مقرر به اطالع مردم می رســاند. الحمداهلل دست 
پری داریم. وی درباره الیحه پولشویی و نگاه FATF افزود: 
دولت براساس نگاه خود این الیحه را تنظیم و به مجلس داد. 
بنابراین هیچ چیزی خارج از چارچوب مصالح نظام در الیحه 
نیست، مجلس هم آن را در نظر می گیرد. ضمن آنکه بعد از 
تصویب مجلس، شورای نگهبان نیز در این باره نظر می دهد. 
ســخنگوی دولت درباره بیانیه نفتی ترامپ ضد ایران یادآور 
شــد: هر نوع تخلف و نقضی از ســوی طرفین برجام انجام 
شود مکانیزم رسیدگی به آن در خارج کشور و هم در داخل 
مشخص است. ما نیز فعاالنه برخورد خواهیم کرد. وی درباره 
تعلل توتال برای اجرای پروژه و پرداخت غرامت به ایران نیز 
افزود: این قرارداد یک فرایند بسیار طوالنی را طی کرد و در 
ایســتگاه های مختلف مورد مداقه قرار گرفت. اتفاقا یکی از 
نکات قوت این قرارداد آن بود که اگر طرف مقابل خلف وعده 
کند، چه کاری صورت گیرد؟ البته هنوز اتفاقی نیفتاده است. 
ما از حقوق ملی خود دفاع می کنیم. هر اتفاقی در آن قرارداد 

بیفتد ما نیز رفتار متقابل می کنیم.
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هوشمند سازی بیش از7 هزار کالس در گیالن

و  آموزش  ریزی  برنامه  و  پژوهش  معاون  رشت؛  منکویی- 
پرورش گفت: از ابتدای برنامه هوشمند سازی مدارس تاکنون ۷ 
هزار و 59۷ کالس درس با کمک های خّیران ،اعتبارات آموزش 
و پرورش ،کمک های مردمی و نوسازی مدارس در استان گیالن 

هوشمند شده است.
مانند:  تجهیزاتی  گفت:   خبر  این  اعالم  با  امجدی  محمد 
مدارس  اختیار  در  نمایش  پرده  و  تاب  لپ  پروژکتور،  دیتا 
است. گرفته  قرار  استان  پرورش  و  آموزش  مختلف    مناطق 

رتبه  تعیین  آمار،  آوری  جمع  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
هوشمندسازی مدارس و برنامه ریزی جهت توسعه هوشمندی 
isms. آدرس:  به  هوشمند  مدارس  مدیریت  سامانه  مدارس 

برنامه  پژوهش،  معاون  است.  شده  اندازی  راه   giledu.ir
افزود:  گیالن  استان  پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  و  ریزی 
هوشمندسازی مدارس در گیالن از سال 90 آغاز شده و تاکنون 
2 هزار و 505 مدرسه )با حداقل یک کالس( شامل ۷ هزار و 
59۷ کالس درس زیر پوشش این برنامه قرارگرفته است که ۶0 

درصد مدارس استان را شامل می شود.
 

 ارزیابی زیرساخت های فناوری اطالعات آبفا 
»قابل تحسین« است

وحیدی فر-اهواز: در جلسه مشترک مرکز مدیریت راهبردی افتا 
خوزستان و شرکت آبفا اهواز مطرح شد: صبح  روز گذشته، جلسه 
ای با حضور حسینی رییس مرکز افتا استان خوزستان و مهندس 
فردوس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز ،با موضوع ایجاد تعامل و 
تسریع در تحقق اهداف این مرکز در ارگان ها و دستگاه های اجرایی  

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، مهندس 
کریمی در این جلسه گفت: با گسترش فضای مجازی و  توسعه روز 
افزون نرم افزارهای دستیابی به  اطالعات در فضای سایبری، امکان 
نفوذ به اطالعات شخصی و محرمانه وهمچنین سازمان های دولتی 
بیش از پیش فراهم گشته که این امر  همواره به عنوان یک خطر 

امنیتی محسوب می گردد.
وی افزود: آموزش راهکارهای حفظ و حراست از این اطالعات امری 

ضروری و همگانی است.
کریمی رویکرد شرکت آب و فاضالب اهواز  در این زمینه را اینگونه 
توسعه دولت  راستای  در  و  روز  دانش  از  بهره گیری  با  داد:  شرح 
الکترونیک در حال ارتقای زیر ساخت های الکترونیکی و انفورماتیکی 

مجموعه آب و فاضالب اهواز با رعایت امنیت اطالعات می باشیم.
استان  افتا  مرکز  با  بیشتر  هرچه  تعامل  برقراری  به  نسبت  وی 
خوزستان اعالم آمادگی و رضایت نمود  و این تعامل را عامل افزایش 

سطح امنیت فضای سایبری این مجموعه دانست.
از  استان  افتا  بازدید میدانی کارشناسان مرکز  پیرو  گفتنی است، 
زیرساخت های فناوری اطالعات شرکت آب و فاضالب اهواز، مرکز 
افتا استان در این جلسه ارزیابی خود را »قابل تحسین« اعالم نمود.

کمک های کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اسالمشهر به زلزله زدگان

نوری- اسالمشهر: جمعی از مدیران و اعضای 
شهرستان  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های 
های  ارسال کمک  و  آوری  با جمع  اسالمشهر 
زلزله زدگان  یاری  به  نقدی خود  نقدی و غیر 
غرب کشور شتافتند . به گزارش روابط عمومی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، مدیران 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  اعضای  و 
اسالمشهر در راستای وظیفه شرعی و انسانی خود 
و اجرایی شدن بیانیه دبیر ستاد عالی کانون های 
مساجد کشور مبنی بر یاری رسانی به زلزله زدگان، 
اقدام به  گردآوری کمک های مردمی برای ارسال 

به مناطق آسیب دیده نمودند .
گفتنی است: این کمک ها در قالب وجوه نقدی 
و غیر نقدی شامل البسه، مواد غذایی، پتو، وسایل 
گرمایشی و... توسط  52 کانون فرهنگی هنری در 
مساجد سطح شهرستان اسالمشهر جمع آوری و 

ارسال گردید. 

آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب 
شرب در روستای کرند 

سلیمانی- گلستان: مدیر امور آبفار شهرستان 
گنبد کاووس از آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه 
آب شرب در روستای کرند از مجتمع آبرسانی 
نوار مرز وبا اعتباری بالغ بر ۳4۷8 میلیون ریال 
خبر داد   سید مهدی حسینی مدیر امور آبفار 
شهرستان گنبد کاووس با اعالم این خبر افزود : 
با توجه به اینکه تامین آب شرب مردم روستای 
کرند از طریق ناوگان آبرسانی صورت می گرفت 
این مدیریت در جهت رفع این مشکل با آغاز 
و  روستا  این  در  عملیات حفاری 2 حلقه چاه 
آغاز اجرای تصفیه خانه در آن منطقه و با اجرای 
خطوط انتقال از چاه های مذکور تا تصفیه خانه 
و به مخازن روستای هوتن و کرند به طول 8 
کیلومتر مشکل آب شرب در این روستاها برطرف 
خواهد شد.  وی اظهار داشت: با تخصیص به موقع 
اعتبارات 2۱۶۶ خانوار با جمعیتی بالغ بر 9۷4۷ 
نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند 

می گردند. 
الزم به ذکر است  با اتمام عملیات حفر چاه و 
برداشت آب  احداث تصفیه خانه و نصب شیر 
آشامیدنی  آب  مشکل  رفع  بر  عالوه  روستا  در 
روستاهای هوتن و کرند ، از طریق ناوگان آبرسانی 
سیار مسافت کوتاهتری را برای آبرسانی به ۱2 

روستای نوار مرز خواهند داشت.

خبر خبر

بهادری- اصفهان؛ در پی وقوع حادثۀ دلخراش 
گروه  کارکنان  و  مدیریت  کشور،  غرب  زلزلۀ 
فوالد مبارکه دوشادوش اقشار مختلف مردم با 
ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی خود با این 
عزیزان ابراز همدردی نمودند. اولین محمولۀ 
مناطق  به  فوالدمبارکه  شرکت  های  کمک 
قالب 5000 تخته  زلزله زدۀ غرب کشور در 
شل   ۱5000 لباس،  انواع  ثوب   4۳۶0 پتو، 
آب معدنی، 20000 قوطی انواع کنسرو غذا و 
20000 قرص نان توسط ۱۳ دستگاه کامیون 

برای هموطنان نیازمند ارسال شد.
شرکت  سازماندهی  و  انسانی  نیروی  معاون 
فوالدمبارکه در مصاحبه با خبرنگار فوالد ضمن 
اعالم این خبر و عرض تسلیت به خانواده های 
فعالیتهای  کنار  در  گفت:  زده  زلزله  داغدار 
اقتصادی فوالدمبارکه ایفای نقش محوری در 
توسعۀ اجتماعی کشور از مهمترین مأموریت 
های این شرکت است. در این خصوص تمامی 

مدیران و کارکنان شرکت ضمن ابراز همدردی 
با هموطنان عزیز برای ارائۀ هرگونه کمک اعالم 
آمادگی کردند و در همین راستا و در کوتاه 
ترین زمان ممکن با هماهنگی مسئوالن ستاد 
بحران استان برای تهیۀ بخشی از اقالم موردنیاز 

این عزیزان اقدام شد.
ایاز اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود 
از اعالم آمادگی مدیران و کارکنان فوالدمبارکه 
برای تخصیص بخشی از حقوق خود برای کمک 
به هموطنان زلزله زده خبر داد و گفت: ازآنجاکه 

کارکنان فوالدمبارکه در امور خیر همواره پیش 
قدم بوده اند، در این مورد نیز ترتیبی اتخاذ 
شده است تا همکاران بتوانند نسبت به این 
امر نیز اقدام کنند. در همین راستا شرکتهای 
فوالد هرمزگان و صنایع معدنی فوالد سنگان 
خراسان فوالد مبارکه نیز هموطنان زلزله زده 

غرب کشور را یاری کردند.
در جریان این اقدام خداپسندانه شرکت فوالد 
احمر  هالل  جمعیت  هماهنگی  با  هرمزگان 
استان، ضمن اهدای خون از سوی کارکنان این 
شرکت، با ارسال یک هزار تخته پتو، 500 عدد 
چادر، 5000 کنسرو مواد غذایی و 2000 ثوب 

انواع البسه به یاری این عزیزان شتافتند.
این گزارش حاکی است کارکنان شرکت صنایع 
معدنی فوالد سنگان خراسان فوالدمبارکه هم به 
منظور ابراز همدردی و عمل به وظیفۀ انسانی، 
بخشی از حقوق و دستمزد آبان ماه خود را به 

آسیب دیدگان این حادثه اختصاص دادند. 

معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

ارسال کمک های گروه فوالد مبارکه به مناطق زلزله زده 

مفقودی
موتور  شماره  82و  4۱۷م۷4ایران  پالک  شماره  با   90 ۱۱۱مدل  پراید  سبز  برگ   
454۱842و شماره شاسیs54۳00900829۱9 بنام کوثربابائی ارچی مفقود گردیده 

 بابلو از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
برگ سبز پراید تیبا مدل 94 به شماره شهربانی ۶9۳ م 24 82 ۱ موتور 8۱98۶۱2 

شاسی۱2۱0058505۶2مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
موتور   82  ۶8 ص   452 شهربانی  شماره   95 مدل  سبزپژو20۶  برگ 

۱۶۶B0002۱۱۶شاسی   ۷۶05۱8مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
برگ سبز پراید ۱۳۱EXمدل 92با شماره شهربانی485ص54 ایران82ش موتور4855۱28ش 

شاسیNA4۱2۱00D۱24۱9۶۷مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

ابوالحسنی - جویبار: کتابخانه عمومی نیمه 
کاره ای که از سال 9۱ ساخت آن آغاز شده به 
دلیل کمبود اعتبارات حدود دو سالی است که 

ساخت آن متوقف شده است.
شهرستان جویبار که در حال حاضر حدود 
۷5 هزار نفر جمعیت دارد دارای سه کتابخانه 
در شهر جویبار، کوهیخیل و شورکا  است 
طبق  جویبار  شهر  جمعیت  به  باتوجه  و 
استانداردهای جهانی این شهر به تنهایی باید 
دارای سه کتابخانه باشد که همیشه به خاطر 
و  نقیصه ها در کشور  این  اعتبارات  کمبود 

استان جبران نمی شود.
باوجود تمامی کمبودها در بخش های مختلف 
در شهرستان جویبار با همت مسئولین این 
شهرستان جز شهرستان های برخوردار اعالم 
این در حالی است که مردم در  شده است 
حوزه های مختلف همچون آب، راه مناسب، 
گردشگری و مهم تر از همه در حوزه فرهنگی 

با مشکالت عدیده ایی مواجه هستند.
به هرحال دلیل تصمیم این مسئولین از قرار 
زمره شهرستان  دادن شهرستان جویبار در 
های برخوردار هنوز مشخص نیست و این امر 
موجب شده که کمترین اعتبارات در بخش 
نظر  در  شهرستان  این  برای  مختلف  های 

گرفته شود و بسیاری از پروژه های نیمه تمام 
در سطح شهرستان به دلیل کمبود تخصیص 
حوزه  نمایندگان  توجهی  کم  و  اعتبارات 

انتخابیه بر زمین مانده است.
یکی از طرح هایی که زمین آن از دولت دهم 
برای احداث کتابخانه الریم در نظر گرفته شده 
سال هاست که تکمیل آن در سایه ایی از ابهام 
با رئیس  این راستا  باقی مانده است که در 
اداره کتابخانه شهرستان جویبار به گفت و گو 

پرداخته ایم.
رئیس اداره کتابخانه عمومی شهرستان جویبار 
با بیان اینکه کتابخانه الریم از سال 9۱ ساخت 
آن آغاز شده است گفت : زمین این طرح در 
زمان دولت دهم به منظور ساخت سایت اداری 
در نظر گرفته شد و اداره کتابخانه شهرستان از 

این امر مستثنی نبوده است.
رضا اکبری با اشاره به اینکه زمین مورد نظر 
برای ساخت این کتابخانه 500 متر مربع است 
اظهار داشت: طی دو سال گذشته هیچ مبلغی 
برای این طرح در نظر گرفته نشده و ساخت 

این کتابخانه برعهده بسیج سازندگی است.
فرهنگ  از  دم  همیشه  اینکه  بیان  با  وی 
میزنیم ولی اعتبارات در نظر گرفته شده در 
این حوزه بسیار قطره چکان است ، تصریح 

کرد:منطقه الریم با هفت هزار جمعیت فاقد 
یک کتابخانه عمومی است و عالقه مندان به 
مطالعه برای دست رسی به کتابهای مورد 
نظر خود باید به کتابخانه های شهرهای هم 

جوار مراجعه کنند.
رئیس اداره کتابخانه شهرستان جویبار با اعالم 
اینکه در حال حاضر 50 میلیون تومان از سوی 
این طرح اختصاص  بین  اداره کل کتابخانه 
یافته است گفت:با پیگیری های فراوان 80 
میلیون تومان اعتبار دیگر نیز مطرح شده که 

هنوز نهایی نشده است.
اکبری بیان کرد : این طرح تاکنون ۷0 درصد 
پیشرفت ساخت داشته که از دو سال گذشته 

اقدامی انجام نشده است.
بودجه  حوزه  دو  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای شهرستان تعریف می شود گفت:مبالغ 

مورد نظر در غالب پروژ ه ها و تملک دارای 
،تعمیر و تجهیزات می باشد ولی در حوزه دوم 
مبلغ بسیار ناچیزی از سوی استانداری به این 

شهرستان در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره کتابخانه شهرستان جویبار ادامه 
داد: در حوزه تملک دارایی و تعمیر و تجهیزات 
مبلغ مورد نظر 90 میلیون تومان به شهرستان 
جویبار اختصاص یافته است و سوالی تامل 
برانگیز که این اعتبار ناچیز چگونه در بین 
دست گاه های اجرایی شهرستان توزیع می 

شود.
نفر  هزار   ۷0 از  بیش  جویبار  شهرستان 
جمعیت دارد که طبق استاندارد جهانی شهر 

جویبار نیازمند به دو کتابخانه دیگر است.
شهرستان جویبار ۳ کتابخانه و 2 هزار و 500 

عضو با 42 هزار نسخه کتاب وجود دارد.

نبود اعتبار و معلق ماندن دومین کتابخانه روستایی 
شهرستان جویبار
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مفقودی
مالکیت)برگ سبز( خودرو سواري-  اطالع می رساند که شناسنامه  به  بدین وسیله 
سیستم: پژو 405 -تیپ: 405GLX XU۷CNG  مدل:۱۳94 به  شماره موتور: 
۱24K0۶۷00۱۷ و شماره شاسی : NAAM۱۱VE۱FR5۱5۱۷4 به نام عسکر 

محمدی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه اول بشماره 
دو فرعی از قطعه 8 بشماره ۶4 فرعی از 40 فرعی از 5502 اصلی واقع در بخش یک 
اردبیل که بشرح صفحه ۳۷8 دفتر ۱4۷ ذیل ثبت ۳0858 بنام آقای یوسف محمدی 
گللو ثبت و صارد گردیده است و برابر درخواست وارده بشماره 9۶/8/۱4-۱0۱44۱9 
اعالم داشته که سند مالکیت به پالک ثبتی فوق الذکر بعلت اسباب کشی مفقود شده 
است و تقاضای سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 
۱۳958000۳۱44000588-9۶/4/۱0 به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در 
اجرای تبصره یک ماده ۱20 اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده 
که هرکس ادعایی بوجود سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشد، ظرف ۱0 روز 
پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم 
این اداره نماید بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت 
المثنی بنام آقای یوسف محمدی گللو صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار 
ساقط خواهد شد توضیح اینکه در اجرای استاندارد سازی پالکها توسط بایگانی مربوطه 
نسبت به پالک فوق االشاره پالک ۱9۳40 فرعی از 5502 اصلی منظور شده است. تاریخ 

رئیس ثبت منطقه یک اردبیل- حیدریانتشار- 9۶/09/0۱

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
شماره پرونده اجرایی 9۶0۱80 

اجراییه  و   ۱۳94/۳/2۳ مورخه   9۶099۷0404۱005۳۷ شماره  دادنامه  بموجب 
9۶0۱80 صادره از شعبه دوم دادگاه خانواده اردبیل، محکوم علیه آقای علی محمدی 
کله سر فرزند مطلب محکوم هستند به پرداخت ۱۷2 قطعه سکه تمام بهار آزادی 
بابت مهریه و مبلغ ۶9/4۶۷/200 بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم نفیسه 
اصغری فرزند جابر با توجه به امتناع محکوم علیهم از پرداخت آن، محکوم لها تقاضای 
توقیف و فروش ششدانگ یک باب خانه یک طبقه به مساحت عرصه ۱44 مترمربع 
و اعیانی شامل همکف به مساحت 9۱ مترمربع و خرپشته به مساحت 9 مترمربع به 
پالک ثبتی 282۳ اصلی که واقع در بخش 2 اردبیل می باشد بنابراین ارزش پایه 

مزایده برای فروش مبلغ ۱/۳50/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد.
بنابراین جلسه مزایده روز دوشنبه مورخه ۱۳9۶/9/۱9 از ساعت ۱0/00 الی ۱0/۳0 
ظهر واقع در شهرک کارشناسان دادگاههای عمومی و انقالب دفتر شعبه دو اجرای 
احکام خانواده اردبیل در حضور نماینده محترم دادستان اردبیل برگزار خواهد شد و 
مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد 
شد. طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت 
پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند مزایده به باالترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده 
مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن 
حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره ده درصد 
واریزی به نفع صندوق دوبت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه مخارج قانونی بعهده محکوم 

علیهم می باشد.
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اردبیل- محمدی

دادنامه
پرونده  کالسه 9۶0998۱۳۱55004۶۱ شعبه ۱۱۱ دادگاه  کیفری  دو شهرستان  

رشت ) ۱۱۱ جزایی  سابق(
تصمیم نهایی  شماره 9۶099۷۱۳۱۳۱250089۶

شاکی: خانم  لیال  فروهربجاربنه  فرزند رضا  به نشانی  استان گیالن  شهرستان  
 – پالک 2۶  نانوایی  کوچه  خ چمران  امام  حسین   خ  عینک  رشت  شهر  رشت  

090254۶5۶92
متهم: آقای  حمید  مهدی زاده  به نشانی  گیالن  رشت  کوزه گران  منزل  مهدی  

زاده  مجهول المکان 
اتهام: ضرب  و جرح  عمدی

 رای دادگاه
به شرح  کیفر  خواست  شماره 9۶۱04۳۱۳۱4۷05۳۷8 صادره  از دادسرای  عمومی  
و انقالب  شهرستان رشت  آقای  حمید مهدی زاده  که  اطالعات  بیشتری  از او  در 
کیفر  خواست  ذکر نشده  است  متهم  است  به ایراد  ضرب  و جرح  عمدی  نسبت  
به خانم  لیال  فروهر  بجاربنه  با توجه به  شکایت  شاکیه  خصوصی  و گزارش  مرجع 
انتظامی  و گواهی  پزشک  قانونی  و صورتجلسه  تحقیقات  محلی  مورخ ۱۳9۶/4/2۶ 
و سایر  قراین  و امارات  موجود و منعکس  در پرونده  از جمله  عدم حضور  علی رغم  
احضار  از طریق  نشر آگهی  ارتکاب  بزه انتسابی  از  ناحیه  متهم  فوق  محرز  و مسلم  
است  لذا  دادگاه  مستندا  به مواد 448 و 449 و 450 و 488 و 490 و 59۳ و ۷۱4 
و ۷۱5  قانون  مجازات اسالمی  ۱۳92  حکم  به محکومیت  متهم  فوق  به پرداخت  
پانزده  هزارم  دیه کامل  بابت  کبودی  پل  بینی  و سیاه  شدگی  زیر چشم  راست  
و چپ  و سه  دهم  درصد  دیه کامل  بعنوان  ارش تورم  بینی  و چهاردرصد  دیه 
کامل  بعنوان  ارش  شکستگی استخوان  بینی  ظرف  یکسال  قمری  از تاریخ  وقوع 
جرم  وبه  نرخ  روز  در حق  شاکیه  خصوصی  صادر  و اعالم  می نماید  رای  صادره  
غیابی  بوده و ظرف  بیست  روز  پس از  ابالغ  واقعی  به متهم  قابل  واخواهی  در 

دادگاه صادر کننده  رای  می باشد.
4810- رییس  شعبه 111 دادگاه  کیفری  2 رشت – احمد  توکلی

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
آقا / علیرضا حشمتی چقایی فرزند شیرخان به شماره شناسنامه ۳۳۱0۱88۱59 صادره 
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم رحیم بگ حشمتی 
چقایی فرزند بدربگ به شماره شناسنامه ۱۳۶ صادره ازدلفان متولد ۱2۷5/2/2 در تاریخ 

۱۳25 در شهرستان هرسین فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به:
۱-صید مهدی خان حشمتی چقایی فرزندرحیم بگ به شماره شناسنامه ۱40 متولد 

۱۳02/۷/۶ نسبت با متوفی پسر-فرزند
2-شیرخان حشمتی چقایی فرزندرحیم بگ به شماره شناسنامه ۱42 متولد ۱۳08/۳/۳ 

نسبت با متوفی پسر-فرزند
۳-بدربیک حشمتی چقایی فرزندرحیم بگ به شماره شناسنامه ۱4۳ متولد ۱۳۱2/۶/۱ 

نسبت با متوفی فرزند
4-اکبرخان حشمتی چقایی فرزندرحیم بگ به شماره شناسنامه ۱4۱ متولد ۱۳04/4/2 

نسبت با متوفی فرزند
5-کشورخانم حشمتی چقایی فرزندرحیم بگ به شماره شناسنامه ۱ متولد ۱۳۱5/۱/۳ 

نسبت با متوفی فرزند-همسر
۶-عیسی حشمتی چقایی فرزندرحیم بگ به شماره شناسنامه ۱۳9 متولد ۱۳00/2/5 

نسبت با متوفی فرزند
۷-آهو حشمتی چقایی فرزندرحیم بگ به شماره شناسنامه 4۶ متولد ۱۳8۷/5/8 نسبت 

با متوفی فرزند
باتوجه به اظهارات خواهان  ارزش ماترک متوفی بیش از سی میلیون ریال است فلذا با 
انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های کثیر النتشار اگهی 
میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از 
متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه}۳0{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۱بخش 
کاکاوند تقدیم دارد واال مستندا به مواد ۳۶۱ و۳۶2 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت 

صادر وبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شدم الف 48۶
 مسئول شورای حل اختالف شعبه1بخش کاکاوند

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

رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابر رأی شماره ۱۳9۶۶0۳۱500۱00۱805 مورخ 0۷/۱۶/ ۱۳9۶ هیأت اول/ هیأت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله پروانه، فرزند احمد، به کد 
ملی 4500۱2424۱ مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 
2۱۳/45 مترمربع، پالک شماره 24 فرعی از ۱۳۳ اصلی، واقع در ایالم- خ شهید عبدالهی 

پور - خریداری شده از بهیار پروانه و منتسب به مالکیت عزیز علی تیموریان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱5 روز اگهی می شود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت 
دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 9۶/08/۱۶

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:9۶/09/0۱
صفری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود طبق ماده ۱2 قانون ثبت و رعایت ماده 
59 آیین نامه قانون ثبت اسامی اشخاصیکه در سه ماهه دوم سال 9۶ نسبت به امالک 
مجهول المالک در حوزه ثبتی شهرستان جوانرود تقاضای ثبت نموده اند جهت اطالع 

عموم بشرح ذیل آگهی میشود:
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه

فروعات یک اصلی جوانرود
از یک اصلی جوانرود آقای حبیب مرادی فرزند  از ۱۱۶ فرعی  پالک 48۷2 فرعی 

محمد ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۷5/۶0 متر مربع
پالک 4890 فرعی از ۱۱0 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای صابر ویسمرادی فرزند 
مصطفی یک و نیم ۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱04/48 متر 

مربع
آگهی  این  در  مندرج  ثبت  درخواستهای  به  کسانیکه  ثبت  ۱۶قانون  ماده  برابر  لذا 
معترض می باشند می توانند اعتراضات خود را از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی ظرف 
مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید دریافت نمایند و 
با توجه به ماده ۱۷ قانون چنانچه بین متقاضیان ثبت و دیگران قبل از انتشار آگهی 
دعوی در محاکم قضایی مطرح بوده به اخذ گواهی از شعبه مربوطه و ارائه آن ظرف 
همان مدت مانع اسقاط حق خود میشوند حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود در موقع 

تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدیدی پذیرفته و منظور می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱۳9۶/8/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۳9۶/9/۱ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود -عزیزی

رای دادگاه 
در رابطه با دعوای آقای حسن کریمی فرزند حسین به طرفیت آقای عباس کاظمی فرزند 
حاتم به خواسته ی الزام به ایفای تعهد موضوع توافق نامه مورخ ۱۳8۷/4/۱۳ مبنی بر 
اعطای وکالت بالعزل جهت انتقال سند یک دستگاه بیل زنجیری 9۱2 به انضمام هزینه 
دادرسی دادگاه با توجه به خواسته ی خواهان و مالحظه رونوشت توافق نامه مورخ 
۱۳8۷/4/۱۳ که به موجب آن خوانده متعهد شده که در خصوص انتقال بیل زنجیری 
نسبت به صدور وکالت بالعزل اقدام نماید و نظر به این که خوانده حاضر نشده الیحه ای 
ارسال ننموده دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده ۱0 قانون مدنی و 
مواد ۱98 و 5۱9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت خوانده در موارد زیر صادر و اعالم می دارد ۱-صدور وکالت بالعزل به نام 
خواهان در خصوص بیل زنجیری 9۱2 -2- پرداخت مبلغ ۱/45۶/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی ۳-هزینه نشر آگهی در مرحله اجرای احکام محاسبه از دادباخته اخذ به 
دادبرده تحویل می شود رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی در دادگاه 

محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی .  

آگهی حصر وراثت}نامحدود{
خانم / زهرا پیری فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه 4200055۷۶۷ صادره ازحوزه 
2 باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم توران کرکئی فرزند 
تاریخ  در   ۱۳40/9/۱ متولد  ازدلفان  صادره   2250۳ شناسنامه  شماره  به  باباخان 

۱۳9۶/8/۱۶ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به:
۱-زهراپیری فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه 4200055۷۶۷ متولد ۱۳۶9 نسبت 

با متوفی فرزند
 ۱۳۷۱ متولد   4200204۱2۶ شناسنامه  شماره  فرزنداسفندیاربه  پیری  2-حدیث 

نسبت با متوفی فرزند
متولد ۱۳۶5  شناسنامه 4209۷85۶۳۶  شماره  به  اسفندیار  فرزند  پیری  ۳-سعید 

نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   مورخه  / /  ارزش ماترک متوفی بیش از سی میلیون 
ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های 
کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض 
داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه}۳0{ روز پس 
از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا به مواد ۳۶۱ و۳۶2 
قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب 

اثر داده نخواهد شدم الف 428
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳9۶۶0۳۳۱0۱۱00۱802   مورخه ۱۳9۶/08/0۷  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
محمد دهقانی سانیچ بشناسنامه شماره ۱۷9۶ صادره از کرج فرزند فضل اله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳00  
مترمربع مفروز از پالک شماره 249 فرعی از ۱4۳ اصلی واقع در البرز با خریداری از 
خانم رقیه زارع رفیع و با مالکیت مالک اولیه خانم فرحناز امیری تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۷909/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/08/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/09/0۱
سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
اول  هیات     ۱۳9۶/۶/۳0 مورخ    ۱۳9۶۶0۳۳۱00900۱44۷ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
بصورت    209۶ شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  قدیانی  اکبر  آقای  متقاضی 
به مساحت ۶9/۷4 مترمربع  مفروز و  بنای احداثی  با  ششدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک 4۳   فرعي از ۱5۶- اصلي واقع در حاجی آباد خریداری از 
ایزد یار که مالکیت نامبرده ذیل ثبت صفحه ۷9 دفتر  مالک رسمی خانم فاطمه 
۱۱۱9 ثبت و صادر شده،  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۷۶۷8/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:9۶/8/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/9/۱

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳9۶۶0۳۳۱0۱۱00۱۳92   مورخه ۱۳9۶/0۶/22  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مریم 
دیرکوند بشناسنامه شماره 90  صادره از تهران فرزند پرویز در قسمتی از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 4۱۶/۶۶   مترمربع مفروز از پالک 
شماره 840  فرعی از ۱۶۷ اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود متقاضی 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۷8۳0/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/08/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/09/0۱

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳9۶۶0۳۳۱0۱۱00۱80۱   مورخه ۱۳9۶/08/0۷  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
محسن دهقانی سانیچ بشناسنامه شماره ۱۷۶۶  صادره از کرج فرزند فضل اله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳00  
مترمربع مفروز از پالک شماره 249 فرعی از ۱4۳ اصلی واقع در البرز و با خریداری 
از خانم رقیه زارع رفیع و با مالکیت مالک اولیه خانم فرحناز امیری تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/۷9۱۱/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/08/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/09/0۱

سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهي ابالغ دادنامه
نظر به اینکه متهمین ۱- حدیث بازرگان قربانی  2- سعید حیزانی  فعاًل مجهول 
به موجب دادنامه  ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی  اتهام مباشرت در  از حیث  المکان 
شماره ۱۳9۶0022۳0۱0000۷4۷ مورخ 9۶/۶/2۷ غیاباً عالوه بر ضبط کاال به نفع 
لذا  مبلغ 4200000000ریال محکوم گردیدند.  به  نقدی  پرداخت جزیمه  و  دولت 
در اجراي تبصره ذیل ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
در امور کیفری به نامبردگان ابالغ مي گردد که ظرف مدت ۳0 روز از تاریخ انتشار 
آگهي چنانچه نسبت به راي صادره معترض مي باشند اعتراض خود را به شعبه پنجم 
ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در بلوار 
امام خمیني، چهارراه مطهري، جنب مجتمع قضایي امام خمیني، اداره کل تعزیرات 
حکومتي استان هرمزگان اعالم، در غیر این صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه 

صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رضا ساالر کریمی - رئیس شعبه پنجم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتي بندرعباس

آگهی حصروراثت
بانوزهرارحمی نژادنام پدررحمه بشناسنامه۷5۷0صادره ازشادگان درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرش مرحوم محمدعلی خنافره 
بشناسنامه۷5۱۱صادره از شادگان درتاریخ۱۳9۶/۷/۱۳درشادگان اقامتگاه دائمی اش فوت 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی با مشخصات فوق2-قاسم بشناسنامه۱8902484۳۶متولد2
۱۳۷2/۱/8صادره ازشادگان۳-جاسم بشناسنامه۷۳42متولد۱۳۶5/۱0/28وکدملی۱899

8۱۳9۱8صادره ازشادگان4-مصطفی بشناسنامه ۱890۳۷۶809متولد۱۳۷5/2/۷صادره 
ازشادگان۶- ۱۳۷۳/۶/۱8صادره  بشناسنامه۱890۳۱0۷4۳متولد  ازشادگان5-حسن 
۷-فریده  ازشادگان  بشناسنامه۱8904۷0۳09متولد۱۳۷۷/9/20صادره  جمال 
ازشادگان8- بشناسنامه۳88متولد۱۳۶4/4/۱5وکدملی۱8999۶28۷5صادره 

ازشادگان9-ساریه  ۱8900۳94۱۱متولد۱۳۶۷/۱/۱۳صادره  بشناسنامه  مهدیه 
همگی  شهرت  ازشادگان  ۱۳۷۶/۷/8صادره  بشناسنامه۱890۷0۷۳۷۶متولد 
خنافره)فرزندان متوفی(۱0-لطیفه خزرائی گیداری بشناسنامه5408متولد۱۳۱8/۶/۱0
وکدملی۱8990۳9۷08صادره ازشادگان)مادرمتوفی(والغیر.اینکه پس ازتشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه 

بجز سری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
امین نصیریان-قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی  پدردنیاربشناسنامه2صادره  نام  نادرحیدری  آقای 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم دنیارحیدری بشناسنامه۱82صادره 
رامهرمزدرتاریخ ۶9/8/۱۱درماهشهراقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی 
شناسنامه29۱رامشیر۳-رفیعه  بشماره  متوفی(2-طلیعه  فوق)فرزند  بامشخصات 
بشماره  شناسنامه9رامهرمز5-غازی  بشماره  شناسنامه292رامشیر4-غالم  بشماره 
بشماره  شناسنامه۳0۶رامشیر۷-هوشنگ  بشماره  شناسنامه۳0۷رامهرمز۶-مالیه 
حیدری  متوفی((8-حصیله  حیدری)فرزندان  همگی  شناسنامه۳۳8رامهرمز)شهرت 
قانونی  تشریفات  باانجام  شناسنامه۱8۳رامشیر)همسرمتوفی(والغیر.اینک  بشماره 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  یک  مزبوررادر  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه بشورای حل اختالف حوزه مرکزی 
ماهشهرکد2تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م.الف)۱۶/590( 
حوزه مرکزی شورای حل اختالف ماهشهرکد2

آگهي ابالغ دادنامه
فرزند  رضائیه شهرضا  مهسا  رضا  2-  فرزند  نیانی  مهیا  متهمین ۱-  اینکه  به  نظر 
کاالی  قاچاق  ارتکاب  در  مباشرت  اتهام  حیث  از  المکان  مجهول  فعاًل  محمدعلی  
گمرکی به موجب دادنامه شماره 400۷۱۳9۳00024۱ مورخ 9۳/۳/۳0 غیاباً عالوه 
بر ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت جزیمه نقدی به مبلغ ۳0۷4۶۷82 ریال محکوم 
گردیدند. لذا در اجراي تبصره ذیل ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي 
و انقالب در امور کیفری به نامبردگان ابالغ مي گردد که ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ 
انتشار آگهي چنانچه نسبت به راي صادره معترض مي باشند اعتراض خود را به شعبه 
پنجم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در بلوار 
امام خمیني، چهارراه مطهري، جنب مجتمع قضایي امام خمیني، اداره کل تعزیرات 
حکومتي استان هرمزگان اعالم، در غیر این صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه 

صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رضا ساالر کریمی - رئیس شعبه پنجم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حکومتي بندرعباس

آگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب پرونده نیابتی به شماره 9۳0۳20 صادره از شعبه سوم حقوقی دادگستری ایالم 
آقایان الماس.کیومرث و خانم فرنگیس همگی جهانبخشی محکوم اند به پرداخت مبلغ 
8۳0۶8۷28 ریال بابت باقیمانده از اصل خواسته و مبلغ ۳598۷4۶ ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ ۱0000000 ریال بابت حق الوکالله وکیل و مبلغ 2000000 ریال 
بابت حق الزحمه کارشناس در حق محکوم له غالمرضا فرخی و مبلغ ۱۳808822 ریال 
نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت لذا محکوم له در راستای تامین طلب خویش 
به میزان محکوم به اموال غیر منقول شامل یک دستگاه ساختمان دو طبقه به شماره 
ملک48۱۶ فرعی از 2۶4۱ فرعی از یک اصلی اسالم آباد غرب را معرفی و توسط دایره 
اجرای احکام مدنی توقیف گردیده و با ارجاع امر به کارشناس منتخب به مبلغ یکصد 
میلیون تومان ارزیابی و براورد قیمت گردیده.الزم به ذکر است ساختمان فوق در انتهای 
خیابان ابومسلم خراسانی داخل کوچه 8 متری واقع می باشد لذا مزایده مرحله دوم این 
ساختمان در مورخه ۱۳9۶/9/25 ساعت ۱۱ الی ۱2 مستقر در اجرای احکام شعبه اول 
خانواده )چهارم سابق ( دادگستری اسالم آباد غرب برگزار خواهد شد.هرکس که باالترین 
قیمت را اعالم نماید به ایشان فروخته و مبلغ ده درصد بهای مزایده فی المجلس از برنده 
مزایده به صورت نقد دریافت و الباقی را حداکثر مدت یکماه از تاریخ مزایده به اجرای 
احکام تودیع نماید. چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن 
معامله را تودیع نماید پس از کسر هزینه های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی مابقی 
به نفع صندوق دولت ضبط واهد شد مزایده تجدید خواهد شد می تواند 5 روز قبل از 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود.
دادرس اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری اسالم آباد غرب- یعقوب ناصری

دعوتنامه هیات تشخیص 
– لرستان  استان   : نشانی  به  : یحیی صیدی زیر طاق    /نماینده خواهان  خواهان 

شهرستان خرم آباد بلوار والیت کوچه سوم گلستان 
خوانده / نماینده خواهان : شرکت خدمات فنی مهندسی رامان کار غرب – نعمت 
عبدالهی                  به نشانی : استان ایالم شهرستان ایالم بلوار شهید بهشتی کوچه 

آژنگ 092۱۶۱8994۱8 کدپستی ۶9۳۱۱48۶4۷ تلفن9۱8240۷0۳5 
خواسته دعوا : حقوق معوقه 

زمان جلسه :روز 28 ماه 09 سال ۱۳9۶ ساعت 09:00 
مکان جلسه : هیات تشخیص مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم آباد- خرم آباد 

بلوار شهید شفیع پور )شصت متری (نرسیده به پل مدیریت تعاون کار 
تذکر : خوانده می بایست اصل کارت شناسایی و روزنامه رسمی را همراه خود داشته 
باشد اگر نماینده طرفین در جلسه شرکت نمایند همراه داشتن معرفی نامه کتبی 
تام االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی است خواهشمند است کلیه مدارک مورد 

استناد خود را برای طرح در جلسه هیات تشخیص همراه داشته باشید . 
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد – مجید کریم نژاد  

متن آگهی 
مشخصات ابالغ شونده : 

۱-نام : شرکت شقایق وحشی البرز    2- نام خانوادگی : محمد بستان مدیرعامل 
۳-نام پدر : نصیب                  4- کدپستی :........            5-کدملی ..........

۶-نشانی :............... تاریخ حضور :۱۳9۶/۱0/۱0     محل حضور :لرستان –خرم آباد 
جنب نمایشگاه بین المللی –اتاق بازگانی 

علت حضور : جهت رسیدگی در خصوص دعوی شرکت سرمایه گذاری لرستان علیه 
شما در وقت مقرر در این مرکز حاضر شود چنانچه دلیلی و یا مدارکی دارید در جلسه 
حاضر نمائید .توضیح اینکه رسیدگی به اختالف فیما بین آن شرکت و شرکت سرمایه 
گذاری لرستان در خصوص یکدستگاه ماشین تولید شبکه فوالدی تیرچه از طریق 
ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقالب خرم آباد به هیات داوری ارجاع شده است 
مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران دفتر خرم آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳9۶۶0۳۳۱0۱۱00۱۶94   مورخه ۱۳9۶/0۷/2۷  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
علیرضا افتاده بشناسنامه شماره ۱۳  صادره از سراب فرزند عیوض در قسمتی از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱5۳/۷5   مترمربع 
قطعه ۱۶ تفکیکی از پالک شماره 54۱۱ فرعی از ۱۷0  اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقای مراد حیدرنژاد و با مالکیت مالک اولیه آقای حسین خاکباز تایید 
مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

9۶/۷8۳2/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/08/۱۶

  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/09/0۱
سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی ابالغ 
دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 

خواهان آقای جعفر جعفریان با وکالت آقایان حسینی و عزیزی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت خوانده آقای موسی فتاح پورتحت کالسه 9۶/ح۳9۳/2  تقدیم 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اله سعیدی . روبروی 
ایران خودرو دیزل. خیابان سدید. خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی 
به تاریخ 9۶/۱0/02 ساعت ۱5:45 تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با 
مراجعه به دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه. ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در 

جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند. م/الف ۱55۶ 
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمدرضا رحمانی فرزند عبداهلل

خواهان آقای رضا شامنصوری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا رحمانی به 
خواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 95099۷2۶۱۱۷005۶0 شعبه ۱۷ کرج مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9409982۶۱۱۷0۱520 شعبه ۱۱ دادگاه 
تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳9۶/۱0/0۳ ساعت 
۳0: 09 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.9۶/8529/ف        م/الف
مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل استان البرز- زهرا شاهنده

استان البرز- شهرستان کرج- باالتر از میدان طالقانی- ساختمان مرکزی دادگستری

آگهی فقدان سند
از پالک 254/۱20 فرعی بخش ۱۱ لرستان شهرستان  آگهی فقدان سند مالکیت 
دلفان آقای علی مراد پاکزبان با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده شماره ۱2۶202 
۱۱4/۶/5555مورخه  شماره  به  وارده  درخواست  انضمام  به  دلفان   2 خانه  دفتر 
پالک  از  عمارت  یکباب  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم   9۶/8/24
254/۱20 بخش۱۱ لرستان که ذیل ثبت ۷۶49صفحه 2۱ جلد ۱4 بنام علی مراد 
پاکزبان صادر و تسلیم گردیده به علت پارگی و خارج شدن آن از حیز انتفاع تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت ملک مزبور رانموده لذا مراتب به استناد ماده ۱20 اصالح 
موادی ازایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم به وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک دلفان مراجعه و اعتراض کتبی 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند رسید دریافت دارد بدیهی چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض سند مذبور ارایه نشود المثنی سند 
مزبور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.که دارای دو فقره بازداشتی 
تاریخ94/۱2/۱8  94/۱2/۱8و۱۳94-۱4022  تاریخ  های۱۳94-۱40۱9  شماره  به 

شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی دلفان میباشد. م الف 484
امیر حسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دلفان

فقدان سند
آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابرآراء شماره ۱۳9۶۶0۳0۱05900۱۷92/92/۱۳۶۳ مورخ ۱۳9۶/0۶/28 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد رجبی فرزند حسین 
شماره شناسنامه ۱  صادره از اسالمشهر به شماره ملی 55۶99۶۳2۶۱ نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۱8/۳۶ متر مربع پالک 2۳02۱ فرعی از 52 
اصلی مفروز و مجزی شده  قسمتی از پالک ۱895 فرعی از اصلی مذکورواقع در قریه سالور 
بخش ۱2 تهران خریداری از مالکیت رسمی آقای محمد رجبی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱54۷
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/09/0۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۶/09/۱۶

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسینی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
بشماره  فرزندهادی  گرزاده  شیشه  مجتبی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
مکانیک  مهندسی  رشته  کارشناسی  درمقطع  دزفول  از  شناسنامه8۱8۳صادره 
است  باشماره۷۶4894مفقودگردیده  آزادواحددزفول  ازواحددانشگاهی  صادره  جامدات 
وفاقداعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضامی شوداصل مدرک رابه دانشگاه آزاداسالمی واحددزفول 
دوم:9۶/9/۱5-نوبت  اول:9۶/9/۱-نوبت  نماید.نوبت  نشانی۶4۶۱۶45۱۶9ارسال  به 

شهرستان دزفولسوم:9۶/9/29
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مفقودی
 برگ سبز پیکان وانت مدل 88 با شماره شهربانی 228ج5۶ایران 82با شماره موتور 
۱۱488089848و شماره شاسی NAAA4۶AA۷Ac098۶۳۳بنام حسین عبداهلل 

نیابیشه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو20۶مدل 85با شماره پالک ۶۶4م92ایران ۷2با 
شماره موتور ۱۳0850۳۷۷85و شماره شاسی ۱0855044بنام محسن آزادی کناری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مزایده مجدداموال توقیفی
علیه  محکوم  درخصوص  کالسه950۱0۳اجرایی  پرونده  موجب  به  اینکه  نظربه 
بابت  مبلغ200000000ریال  پرداخت  به  محکوم  فرزندعباس  پور  مهدی  حمزه 
اصل خواسته ونیزپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت 
علی جاللی  له  محکوم  درحق  اجرای حکم  لغایت  ازتاریخ صدورچک  تاخیرتادیه 
نیم عشر دولتی درحق  بابت  ونیزپرداخت مبلغ۱0000000ریال  وندفرزندروزعلی 
عرصه  ششدانگ  شامل  علیه  محکوم  اموال  له  محکوم  درخواست  حسب  دولت 
ثبتی40/۱9844مفروزومجزی  پالک  به  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  واعیان 
میزان۱۱۱/۶۱مترمربع  به  واعیان  عرصه  مساحت  دربخش9و  از۱۳54واقع  شده 
همراه  باکابینتMDFبه  اوپن  وآشپزخانه  وپذیرایی  خواب،حال  شامل2اتاق 
سقف  وپوشش  آجری  دردیوارهاازنوع  ملک  فنی  ومشخصات  بهداشتی  سرویس 
عرصه  وکاربری  ازنوع سنگ  آن  ونمای  بصورت سرامیک  وکفسازی  بلوک  تیرچه 
مسکونی باتراکم متوسط بوده ودارای انشعاب آب وبرق وگازوتلفن ودارای انباری 
بمساحت۱0مترمربع وپارکینگ اختصاصی می باشدکه به مبلغ۱۳95۱25000ریال 
مزایده  ازطریق  گردیدکه  ومقرر  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط 
دادگاه  احکام  اجرای  بعدازظهردرمحل  یک  درمورخ9۶/9/۱۳ازساعت۱2الی 
بندرامام)ره(به اجراگذاشته خواهدشدومزایده ازقیمت کارشناسی تعیین شده شروع 
ومال متعلق به کسی خواهدشدکه بیشترین قیمت پیشنهادی راارائه نمایدوخریداران 
می توانندظرف پنج روزقبل ازموعد جهت کسب اطالع بیشترومالحظه اموال به این 

اجرامراجعه نمایند.   شماره م.الف)۱۶/2۷(
مدیردفترشعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-سیدهاشم 
محمدی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
 انجمن صنفی کارگری گچ کاران استان البرز

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی گچ کاران استان البرز 96/9/4 
روز شنبه ساعت 18 در محل مجتمع آفتاب به نشانی کرج میدان 
اجتماعی  تامین   1 شعبه  جنب  مطهری  خیابان  ابتدای  آزادگان 
در  آید  می  بعمل  دعوت  مربوطه  اعضا  کلیه  از  میگردد.  برگزار 

جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1-گزارش بازرسی
2-گزارش مالی بیالن )بیالن 1 سال(

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

هیئت مدیره انجمن گچ کاران استان البرز5-انتخاب بازرس

آگهی مفقودی
شناسنامه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس به رنگ یشمی متالیک مدل ۱۳82 
به شماره موتور 225۶8۱2۷542 و شماره شاسی 008۱02۶42۱ و شماره پالک 
245ب 5۱ ایران 84 بنام سید حجت اهلل اجاق مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.      
 )بندرعباس(

خطرشیوع کانکس نشینی 
درپایتخت

 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب 
نشینی  کانکس  شیوع  خطر  به  نسبت 
رضایی  داد.مسعود  هشدار  پایتخت  در 
کانکس  شیوع  خطر  به  نسبت  هشدار  با 
نشینی  کانکس  گفت:  پایتخت،  در  نشینی 
پدیده نامتعارف جدیدی نیست و شبیه این 
پدیده مانند بیغوله نشینی و کپرنشینی در 
اطراف تمامی کالن شهرهای کشور به ویژه 
نماینده مردم شیراز  تهران دیده می شود. 
در مجلس شورای اسالمی، با انتقاد از اینکه 
برخی از حاشیه نشینان در خانه های محقر 
شیوع  خطر  کنند  می  زندگی  ها  خرابه  و 
آسیبی  پایتخت  برای  را  نشینی  کانکس 
این  جدی دانست و تصریح کرد: متاسفانه 
محروم  بهداشتی  اولیه  امکانات  از  مناطق 
بیشتر  این مناطق  هستند و محرومیت در 
انتقاد  با  از سایر مناطق دیده می شود.وی 
از غفلت مسئوالن اجرایی نسبت به حاشیه 
نشینان، افزود: متاسفانه حاشیه نشینان در 
گرفته  قرار  برنامه های کشور  های  حاشیه 
و به فراموشی سپرده شده اند. این نماینده 
اینکه  یادآوری  با  دهم،  مجلس  در  مردم 
حاشیه  مدیریت  برای  شده  انجام  اقدامات 
نشینی و حمایت از حاشیه نشینان در حد 
شعار باقی مانده است، ادامه داد: این اقدامات 
بیشتر ظاهر سازی و در حد تبلیغات است 
و به حدی برای مقابله با این معضل و رفع 
پدیده  که  شده  تعلل  اقتصادی  مشکالت 
است. افزایش  حال  در  نیز  نشینی  کانکس 

رضایی با بیان اینکه حاشیه نشینان در بافت 
تصریح  ندارند،  جانی  امنیت  فرسوده  های 
کرد: افزایش حاشیه نشینی کاهش امنیت 
فساد  عفونی،  های  بیماری  افزایش  و  شهر 
اخالقی و معضالت و آسیب های اجتماعی 
ثمره بی توجهی به مدیریت حاشیه نشینی 
و عدم نظارت مناسب بر این مناطق است.

با  دهم،  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
که  است  رسیده  آن  زمان  اینکه  بر  تاکید 
رفع  برای  قشری  و  جناح  هر  از  حاکمیت 
نشینی  کانکس  خطر  و  نشینی  حاشیه 
گامی جدی بردارد، گفت: هر اندازه که در 
مدیریت پدیده حاشیه نشینی تعلل شود به 
همان میزان باید منتظر افزایش آسیب های 
بروز  آن  تبع  به  و  نشینی  حاشیه  از  ناشی 
باشیم.نایب رییس  برخی پدیده های دیگر 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، 
با یادآوری اینکه بی توجهی به کنترل پدیده 
را  بیغوله و کپرنشینی زمینه  های حاشیه، 
برای شکل گیری پدیده های جدید مانند 

کانکس نشینی مهیا کرده است.

خبــــر

شرکت اجباری نیروهای حق التدریس 
در آزمون استخدامی

اسفندیار چهاربند گفت: اصرار وزارت آموزش و پرورش و مقررات 
نیروهای  و  ها  التدریس  حق  شرکت  کشوری،  خدمات  قانون 

نهضت سواد آموزی در آزمون استخدامی است.
برای  پرورش  و  آموزش  پیشنهاد  درباره   چهاربند  اسفندیار 
سوادآموزی  نهضت  و  التدریس  حق  نیروهای  جذب  چگونگی 
برقراری  و  برابر  فرصت  ایجاد  ما  پیشنهاد مشخص  کرد:  اظهار 
خدمات  مدیریت  قانون   4۱ ماده  مطابق  استخدامی  عدالت 
کشوری است.وی بیان کرد: برای کسانی که سابقه و تجربه دارند، 
به ازای سابقه تدریس تمام وقت آنان در وزارت آموزش و پرورش، 

می توانیم ضریب  دو درصدی به نمره آزمون آنان بدهیم.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت 
آموزش و پرورش به مهر  گفت: اصرار وزارت آموزش و پرورش 
آزمون  در  قانون خدمات کشوری، شرکت  مقررات  و  و ضوابط 
اسالمی،  شورای  است.مجلس  برابر  شرایط  برقراری  و  عمومی 
التدریس«،  حق  معلمان  استخدام  »تعیین تکلیف  طرح  طی 
آزاد،  حق التدریس  نیروهای  کرده  مکلف  را  آموزش وپرورش 
مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت را استخدام کند. از 
نمایندگان  از  پرورش  و  آموزش  عالی  دبیر شورای  دیگر  سوی 
مجلس شورای اسالمی درخواست کرد، تا به وزارت آموزش و 

پرورش اجازه دهد تا با برگزاری آزمون نیرو جذب ک

رضایت 83درصدی از نیروی انتظامی  در 
حیطه امنیت جانی

معاون اجتماعی ناجا در خصوص رضایت زوار اربعین حسینی از 
عملکرد ناجا گفت: نتایج حاصل از نظرسنجی ها نشان داده که 
رضایت از عملکرد ناجا با میانگین حدود 8۳ درصد، در صدر قرار 
داشته است.سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی 
انتظامی در یادداشت خود با عنوان رضایت قدرشناسانه زائران 

اربعین از ناجا، آورده است:
و  مومن  ایرانی  ها  میلیون  اخیر،  سال  چند  همچون  امسال   «
شیفته و شیدای سرور و ساالر شهیدان ، حضرت اباعبدالحسین 
)ع(، در مدت زمانی کوتاه از طریق مرزهای زمینی و عده ای نیز 
از طریق مرز هوایی، عازم سرزمین عراق شدند تا همراه و همگام 
با میلیون ها زائر مسلمان دیگر در راهپیمایی شکوهمند اربعین 

فعاالنه و مشتاقانه مشارکت جویند.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به همراه نهادهای دیگر 
همچون وزارت کشور، سپاه پاسداران ، ارتش ، هالل احمر و ... 
تمام توان و تالش خود را خالصانه به کار بستند تا بستر و زمینه 
ایمن و قانونی اعزام چند میلیونی زوار ایرانی و نیز دیگر زواری 
که تردد از مسیر امن و مناسب ایران را برگزیده بودند را فراهم 
سازند و از آن طریق از ثواب این حماسه معنوی شگفت انگیز 
و سترگ بهره مند شوند.نهادهای مذکور در عملیات اعزام افراد 
تمام توان و تالش حرفه ای خود را به کار بستند تا رضایت و 
این  اند  توانسته  نهادها  آن  آیا  فراهم سازند.  را  آنان  خشنودی 
هدف را محقق سازند؟برای یافتن این پرسش در روزهای انجام 
مرکز  نظیر   ، نظرسنجی  مرکز  اربعین چند  زوار  اعزام  عملیات 
نظرسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( و مرکز نظرسنجی و پایش 
اجتماعی )امین( ، مبادرت به سنجش و ارزیابی نظرات گروه های 

معرف از زوار محترم نموده اند.

خبر

سازمان بیمه سالمت اعالم کرد: ارائه خدمات تمدید 
رایگان دفاتر بیمه برای بیش از ۱4 میلیون بیمه شده 
استمرار  رایگان  همگانی  سالمت  بیمه  پوشش  تحت 

دارد و تغییری ایجاد نشده است. 
 اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه 
سالمت ایران اعالم کرد: ارائه خدمات تمدید دفاتر بیمه 
سالمت همگانی رایگان برای بیش از چهارده میلیون 
بیمه شده تحت پوشش و افرادی که یکبار به عضویت 
این صندوق در آمده اند ولی االن فعال نیستند، کماکان 

بصورت رایگان انجام می گیرد.
در این اطالعیه آمده است: هیچگونه تغییری در مورد 
بیمه رایگان اعضای کلیه صندوق های بیمه سالمت 
صورت نگرفته است و برای افراد تحت پوشش صندوق 
بیمه همگانی رایگان منتظر ابالغ آزمون ارزیابی وسع 
قانون  به موجب  و  بوده  از سوی هیات محترم دولت 
برای ورود به صندوق بیمه همگانی رایگان باید  آزمون 
ارزیابی وسع انجام شود.در بخش دیگری از این اطالعیه 
آمده است: کسانی که برای اولین بار اقدام به ثبت نام 
ارزیابی  کنند،  می  رایگان  همگانی  بیمه  صندوق  در 
می شود  منعکس  سازمان  این  به  نتیجه  و  می شوند 
سپس این سازمان بر اساس نتایج فوق افراد را بیمه 
وسع  ارزیابی  نخواهد  متقاضی  اگر  همچنین  می کند. 
سرانه،  حق  پرداخت  با  می تواند  شود،  انجام  او  برای 
صندوق بیمه ایرانیان را انتخاب کند که پنجاه درصد 

حق بیمه را نیز دولت پرداخت می کند.

تمدید رایگان دفترچه های بیمه سالمت 

آموزش  امسال  بهزیستی کشور گفت:  رئیس سازمان 
های پیش از ازدواج را در یزد اجباری کردیم و برنامه 
هایی در دست است تا این طرح در کل کشور اجرایی 
شود.انوشیروان محسنی اظهار کرد: آموزش های پیش 
از ازدواج امسال در یزد بصورت اجباری اجرا شد که 

طی آن زوج ها ، ۱۶ ساعت آموزش می بینند. 
وی تصریح کرد: 4۷ درصد طالق ها در پنج سال اول 
از  پیش  های  آموزش  بنابراین  دهد  می  رخ  زندگی 
ازدواج به عنوان یکی از راه های پیشگیری از طالق، 
مطرح است چراکه مشاوره های ازدواج صحیح و آموزش 
مهارت های زندگی به زوج ها تا حد زیادی از آمار طالق 
می کاهد. وی ادامه داد: در این آموزش ها ، موضوعات 
مربوط به تشکیل خانواده و مهارت های زندگی ارائه 
می شود که نتایج این طرح هنوز استخراج نشده اما 
هایی  زوج  از رضایتمندی  غیررسمی حاکی  خبرهای 
است که در این کالس شرکت می کنند و استان های 
دیگری نیز داوطلب شده اند که این طرح را در استان 
مربوطه خود اجرا کنند. رئیس سازمان بهزیستی کشور 
گفت: این خدمات از سوی بخش خصوصی ارائه می 
شود و در حال حاضر سه هزار و 900 مدرس ازدواج در 
کشور در حال همکاری با ما هستند که برای اجرای این 
طرح از این تعداد مدرس استفاده می کنیم. محسنی 
بندپی اظهار داشت: عالوه بر طرح آموزش های قبل از 
ازدواج در استان یزد، طرح آموزش های بعد از ازدواج 

نیز راه اندازی کردیم.

اجباری شدن آموزش های پیش از ازدواج 

به  اشاره  با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
از سوی  اعتیاد  بیمه درمان  ابالغ دستورالعمل جدید 
طور  به  فردی  گفت:اگر  ایران  سالمت  بیمه  سازمان 
متوسط شش ماه تا یکسال تحت پوشش باشد، هزینه 
درمان وی حدود یک میلیون تومان خواهد بود که با 
 احتساب اعتبار مصوب می توانیم 80 هزار نفر را تحت

 پوشش ببریم.
بیمه  اجرای  وضعیت  آخرین  توضیح  در  افشار  پرویز 
درمان اعتیاد اظهار کرد: اعتبار بیمه درمان معتادین 
ماه  طی  است.  تومان  میلیارد   ۷9 جاری  سال  در 
اعتیاد برگزار شده و  با کمیته درمان  جاری جلساتی 
و  مکرر  پیگیری های  از  بعد  آن  اجرایی  دستورالعمل 
مذاکره با سازمان بیمه سالمت نهایی و توسط سازمان 

بیمه سالمت ابالغ شد.
وی افزود: قرارداد با مراکز درمانی تا پایان آبان ماه بر 

اساس دستورالعمل سال گذشته ادامه دارد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه میزان 
جذب و تخصیص بودجه تا یک ماه گذشته حدود ۱2 
میلیارد تومان بوده و چندان قابل توجه نیست، درباره 
هزینه های ترک اعتیاد در قالب بیمه درمان معتادین 
اظهار کرد: اگر درمان سرپایی و نگه دارنده با متادون 
باشد به ازای هر نفر ۱00 هزار تومان در ماه باید هزینه 
کنیم. اگر فردی به طور متوسط شش ماه تا یکسال 
یک  حدود  وی  درمان  هزینه  باشد،  پوشش  تحت 

میلیون تومان خواهد بود.

اجرای بیمه درمان اعتیاد معتادین

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
باید شورای عالی رفاه در فصل جدید، کار 
کارشناسی انجام دهد تا بتوانیم رفع فقر را 
هدف گذاری کرده و مسایل را ملموس تر 
تامین  چندالیه  نظام  اکنون  گفت:  کنیم 
کار جدید  این  و  می بریم  جلو  را  اجتماعی 
سخت  های  جراحی  به  ما  بود.  خواهد  ما 
جلسه  در  ربیعی  داریم.علی  نیاز  اجتماعی 
شورای عالی رفاه با بیان اینکه دکتر روحانی 
بحث فقر را جزو برنامه هایش قرار داده است 
، گفت : وجه دیگر برنامه ششم توسعه نیز 
که   هستیم  آن  نیازمند  و  است  فقر  مهار 
این  در  را  تخصصی  اصلی  های  کمیسیون 
زمینه فعال کنیم.وی افزود : باید ساالنه چهار 
برگزار  را  رفاه  عالی  شورای  نشست  مرتبه 
کنیم. همچنین باید بتوانیم منابعی را که از 

محل هدفمندی بدست می آید را با سازمان 
برنامه و بودجه در قالب برنامه های منسجم 
رفاهی هزینه گذاری کنیم و در عقبه آن یک 
تعاون،  باشیم.وزیر  داشته  مند  نظام  برنامه 

کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لحاظ شدن 
۱2هزار میلیارد تومان برای اشتغال فقرا در 
نفر  ۱0هزار  از  کمتر  شهرهای  و  روستاها 
گفت: به نوعی اشتغال حمایتی را دنبال می 

کنیم. باید اشتغال حمایتی در شهرهای زیر 
۱0 هزار نفر و روستاها پیگیری شود تا این 
افراد بتوانند در چرخه توانمندسازی رفاهی 
افراد به  این  قرار بگیرند الزمه وصل کردن 
پیگیری مداوم  و  برنامه  اشتغال های خرد، 
است.ربیعی ادامه داد: باید شورای عالی رفاه 
در فصل جدید کار کارشناسی انجام دهد تا 
بتوانیم رفع فقر را هدفگذاری کرده و مسایل 
را ملموس تر کنیم. باید با توجه به اجرای 
تمام این برنامه ها در سال 9۷ برنامه رفاهی 
توانمندسازی داشته باشیم. در همین راستا 
نظام چندالیه تامین اجتماعی را جلو می بریم 
و اینکار جدید ما خواهد بود.وی تاکید کرد: 
به جراحی های سخت اجتماعی نیاز داریم و 
 جهت رفاه درازمدت نیازمندیم که این امور

 انجام شوند.

ربیعی:

 نیازمند جراحی های سخت اجتماعی هستیم

یک جامعه شناس، مدارس را بهترین مکان 
برشمرد  اعتیاد  از  آموزش پیشگیری  برای 
آموزش ها،  این  برای  فضا  بهترین  افزود:  و 

در  همچنین  و  مربیان  و  اولیاء  جلسات 
دوره متوسطه است.مجید دهقانی پور اظهار 
مدارس،  در  دانش آموزان  متاسفانه   : کرد 
آموزشی درباره عوارض مصرف مواد مخدر 
هم  والدین  این  بر  عالوه  و  نمی گیرند  فرا 
بی اطالع هستند بنابر این وقتی والدین بر 

به  نیستند چگونه می توانند  واقف  موضوع 
کودکان آموزش دهند، پس بهترین مکان 

برای این نوع آموزش، مدارس است.
این استاد دانشگاه تهران اظهار کرد یکی از 
علل ناآگاهی نوجوانان و جوانان از عوارض 
و  آموزش  نبود  مخدر،  مواد  مصرف  سوء 

درباره  اجتماعی  قبح  نشدن  شکسته 
موضوع اعتیاد است.دهقانی پور اظهار کرد 
ناشی  باید عوارض خطرناک و آسیب های 
از مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی 
برای افراد جامعه به ویژه گروه های مخاطب 

جوانان و نوجوانان بطور صریح بیان شود.

مدرسه بهترین مکان برای 
آموزش پیشگیری از اعتیاد است 
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نظر به دستور ماده11قانون ثبت اسناد وامالک ماده  59  آیین نامه مربوطه   ابنیه و امالک حوزه ثبتی شهرستان بروجن که در سه ماهه دوم  سال 1396 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده است به شرح 
زیر آگهی میگردد  .                                                   

بند )الف(   امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه ماهه دوم سال 1396 پذیرفته شده و مهلت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به مدت نود روز می باشد به شرح زیر میباشد
  ابنیه و امالک واقع در اراضي دهکده فرادنبه پالک 504- اصلي و فرعي هاي زیر : 

   537 فرعي-   آقاي کرامت اله صادقي راد  فرزند محمود ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  226  متر مربع  واقع درفرادنبه خیابان سید جمال الدین  اسدابادي  .
  ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده بروجن پالک 533- اصلی و فرعی های زیر: 

5568فرعي مجزي از2628فرعي- آقاي اسمعیل کردیان بروجني  فرزندمحمدعلي ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/05 مترمربع واقع در بروجن بلواربوعلي کوچه جامي روبروي استخر شهداء   .
 5575فرعي- خانم خدیجه میرزائي فرزندعلي محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/65 مترمربع واقع در بروجن خیابان 15خرداد کوچه حافظ بن بست  مقدس   .  

    بند )ب(   ابنیه و امالکی که طبق آراء هیئت نظارت صادر شده یا با اختیارات تفویضی آگهی آنها تجدید میگرددو فقط یک نوبت آگهی میشود و مهلت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار نوبت اول به 
مدت سی روز میباشد

 ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده بروجن پالک 533- اصلی و فرعی های زیر:
    918 فرعي خانم فرخ وطن خواه فرزندعلي بخش ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 279/14   متر مربع واقع در  خیابان شترخون کوچه کشکولي که درآگهي قبلي اشتباها فرعي5540آگهي شده 

است   .
1798مجزي از 801/3 فرعي- آقاي محمد برجیان  فرزندعباسعلي  نسبت به 28حبه و هشتصد وهفتادوپنج هزارم حبه از57حبه وسه چهارم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 

24/46 مترمربع واقع در خیابان طالقاني میاني که در آگهي قبلي اشتباهامیزان28حبه وهفت هشتم حبه چاپ ومنتشر نشده است. 
  لذا به موجب ماده 16قانون ثبت و ماده 86 ایین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک تقاضای ثبت شده مندرج در این اگهی اعتراض داشته باشد ظرف مدت نود روز اعتراض 
)واخواهی( خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صالحه اقامه دعوا نماید و در صورتی که قبل از انتشار اگهی 
دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوابایستی گواهی دادگاه را مشعر برجریان دعوا ظرف مدت فوق تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک بروجن تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد 0 اعتراض یا گواهی 
طرح دعوا که پس از انقضای مهلت واصل گردد بالاثر است و مطابق مقررات ماده 16وتبصره های ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد در ضمن طبق ماده 56 ایین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 

موقع تحدید حدود تعیین و در صورت مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدودو حقوق ارتفاقی مطابق ماده20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 8/1 /1396  تاریخ انتشار نوبت دوم :  1 /1396/09

علی اکبر باقری ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بروجن

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1396 حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجن

حمایت امارات از تمدید توافق اوپک
سازمان  کرد:  اعالم  امارات  انرژی  وزیر  المزروعی«  »سهیل 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیاز به تمدید توافق کاهش 
تولید نفت دارد تا مازاد عرضه نفت را محدود کند، اما تشدید 
میزان کاهش ضرورتی ندارد. به گفته المزروعی، با توجه به شرایط 

کنونی، تمدید این توافق ضروری و منطقی به نظر می رسد.

رکورِد صادرات نفت
 از پایانه های جنوبی عراق

رصد  به  مربوط  آمار  و  عراق  منابع صنعتی  رویترز،  گزارش  به 
کشتی ها اعالم کردند که صادرات نفت از پایانه های جنوب این 
کشور تاکنون در ماه نوامبر۱50 هزار بشکه در روز نسبت به ماه 
پیش افزایش یافته و نزدیک به باالترین رقم خود است؛ که این 
میزان در شمال عراق )کرکوک( از 450 هزار بشکه در روز به 

250 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. 
میزان صادرات نفت از جنوب عراق در20 روز نخست نوامبر به 

میانگین سه میلیون و 500 هزار بشکه در روز رسید.
باالترین رقم مربوط به دسامبر 20۱۶ با حجم سه میلیون و 5۱0 

هزار بشکه در روز بوده است.

رشد 18 درصدی درآمد بازار انرژی الجزایر 
آمار دولتی نشان می دهد؛ در پی رشد قیمت های نفت، درآمد 
حاصل از صادرات انرژی الجزایر در فاصله ماه های ژانویه تا اکتبر 
20۱۷ میالدی ۱8 درصد جهش یافت. مجموع صادرات انرژی 
این کشور با ۱۷.۱ درصد رشد، به 28 میلیارد و ۶۷0 میلیون 
به  کشور  این  گاز  و  نفت  صادرات  از  حاصل  رسید.درآمد  دالر 
2۷ میلیارد و ۱80 میلیون دالر )95 درصد از مجموع صادرات 
انرژی( رسید، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال پیش 

2۳ میلیارد و 40 میلیون دالر بوده است.

چین زنجیره جهانی عرضه نفت ایجاد می کند
شرکت روسنفت که ماه سپتامبر توافق کرد ۱4.2 سهام خود را 
به ارزش بیش از 9 میلیارد دالر به شرکت انرژی چین »سی یی 
اف سی« واگذار کند، با امضای نهایی این قرارداد مهر تأییدی بر 
آن زد.با امضای این قرارداد، چین به زنجیره جهانی عرضه نفت 
می پیوندد و در جایگاه معامله گران برچسته غرب مانند ویتول و 
ترافیگورا قرار می گیرد؛ روسیه نیز جایگاه عربستان را به عنوان 

اصلی ترین عرضه کننده نفت به چین خواهد گرفت.

روند رشد قیمت  نفت آهسته شد
قیمت نفت روز چهارشنبه در شرایطی که تاثیر انتظارات برای تمدید 
توافق کاهش تولید اوپک با رشد تولید آمریکا جبران شد، تغییر 
چندانی نداشت.بر اساس این گزارش، نفت برنت که قیمت پایه برای 
بازار بین المللی است، با هشت سنت افزایش نسبت به قیمت نهایی 

معامالت دوشنبه، ۶2.20 دالر در هر بشکه معامله شد.
با هشت  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  نفت وست  معامالت  بهای 
سنت افزایش نسبت به روز گذشته، به 5۶.50 دالر در هر بشکه 
رسید.معامله گران می گویند آنها از انجام معامالت جدید بزرگ به 

دلیل ابهامی که در بازارها وجود دارد، اجتناب می کند.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به همراه گروهی از 
تولیدکنندگان خارج از این سازمان که در راس آنها روسیه قرار 
دارد، از ابتدای سال میالدی جاری با هدف پایان دادن به اشباع 
عرضه جهانی و حمایت از قیمت ها تولیدشان را محدود کرده اند.

رشد 8 درصدی مصرف بنزین 
نسبت به پارسال 

ابتدای سال  از  ایران  بنزین  میانگین مصرف 
جاری تا 28 آبان ماه 8۱ میلیون لیتر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد 
رشد داشته است.میانگین مصرف بنزین ایران 
تا یکشنبه 28 آبان ماه )244روز( 8۱ میلیون 
لیتر بوده و با رشد هشت درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، میانگین مصرف بنزین 
از ابتدا تا 28 آبان ماه ۷8.2 میلیون لیتر بوده 
و  پاالیش  ملی  شرکت  آمارهای  است.طبق 
مصرف  میانگین  نفتی،  های  فرآورده  پخش 
سال  نخست  ماهه  شش  در  کشور  بنزین 
به  نسبت  که  است  بوده  لیتر  میلیون   8۱.۷
درصد   8.۳ گذشته  سال  ماهه  شش  آمار 
رشد داشته است .از نظر حجمی بیش از ۱5 
میلیارد و ۱9۶ میلیون لیتر بنزین در شش 
ماهه نخست سال ۱۳9۶ مصرف شده است. 
باالترین میزان مصرف بنزین در سال جاری 
و  لیتر  میلیون  با ۱04.۷  شهریورماه  در ۱۶ 
کمترین میزان مصرف در 25 فروردین ماه با 

۶2.۷ میلیون لیتر بوده است.

سوخت کافی در استانهای زلزله 
زده وجود دارد

نفتی  فرآوردهای  پخش  شرکت  سخنگوی 
کافی  ذخیره  نباشند،  نگران  مردم  گفت: 
سوخت در استانهای ایالم و کرمانشاه وجود 
دارد.به گزارش زمان به نقل از صداوسیما، 
روز  زلزله  وقوع  پی  در  افزود:  کاهی  فاطمه 
کرمانشاه  و  ایالم  استانهای  در  دوشنبه 
به  هموطنان  از  کثیری  جمع  مراجعه  و 
اطالع  به  سوخت،  عرضه   جایگاههای 
می رساند هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت 
همه  گفت:  ندارد.وی  وجود  استانها  این  در 
فرآورودهای  پخش  ملی  شرکت  تأسیسات 
سالم  کرمانشاه  و  ایالم  استانهای  در  نفتی 
سوخت  تامین  برای  کافی  ذخیره  و  هستند 
تاکید  دارد.وی  وجود  موقع  به  و  نیاز  مورد 
تامین سوخت  نگران  کرد: هموطنان گرامی 
خود نباشند و آنها می توانند در هر ساعت از 
شبانه روز با مراجعه به مراکز سوخت رسانی، 

سوخت مورد نیاز خود را تأمین کنند.

نفت در جهانکوتاه از انرژی

مدیر پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی ضمن 
اعالم این خبر که این پاالیشگاه هم اکنون 
از  گاز  مکعب  متر  میلیارد   ۶2.۷ روزانه 
سکو دریافت و 55.۱۷ میلیون متر مکعب 
تزریق  سراسری  خط  به  شیرین  گاز 
جاری  سال  اساسی  تعمیرات  از  می کند، 
باعث  که  داد  خبر   ۱0 و   9 فازهای  در 
بهبود کیفیت و کمیت پاالیشگاه در تمام 
محصوالت  تمام  تولید  و  شده  شاخص ها 

افزایش یافته است.
آمرکاشی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
ایرج خرمدل با بیان اینکه در سال جاری 
تجهیزات  روی  فعالیت هایی  انجام  با 
دستاوردهای  عملیاتی،  واحدهای 
بهبود  تولید،  تداوم  قبیل  از  مطلوبی 
و  تولیدات  افزایش  محصوالت،  کیفیت 
صرفه جویی در مصرف انرژی حاصل شده 
محصوالت  تمام  تولید  افزایِش  از  است، 

پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی خبر داد.
جنوبی  پارس  پنجم  پاالیشگاه  مدیر 
برداشتی  خوراک  میزان  اینکه  بیان  با 
پاالیشگاه پس از تعمیرات 5 درصد بیشتر 

برداشت  افزایش  این  گفت:  است،  شده 
گاز  درصدی   5 تولید  افزایش  باعث 

شیرین پاالیشگاه نیز شده است.
و ۱0  فازهای 9  فعلی  تولید  میزان  وی، 
و  کرد  عنوان  بیشتر  نیز  طراحی  از  را 
میعانات  میزان  تعمیرات  از  پس  گفت: 
گازی پاالیشگاه نیز 4 درصد رشد داشته 
روز  در  بشکه   800 و  هزار   85 سقف  و 
افزایش  مورد  در  است.خرمدل  رسیده 

افزود:  پنجم  پاالیشگاه  محصوالت  سایر 
 ۱0 و   9 فازهای  تولیدی  پروپان  میزان 
افزایش  درصد   ۱9 تعمیرات  از  پس  نیز 
این پاالیشگاه  یافته و در حال حاضر در 
پروپان  تن   ۱00 و  2هزار  حدود  روزانه 
تولید  افزایش  درصد  می شود.وی  تولید 
بوتان را نیز ۱۷ درصد عنوان کرد و گفت: 
هم اکنون فازهای 9 و ۱0 روزانه یک هزار 

و ۳90 تن بوتان تولید می کنند.

در  جنوبی  پارس  پنجم  پاالیشگاه  مدیر 
پاسخ به این سوال که میزان اتان تولیدی 
این پاالیشگاه نیز با توجه به اهمیت این 
محصول پس از تعمیرات چه میزان رشد 
بیشترین  اتان  تولید  گفت:  است،  داشته 
با افزایش 22 درصدی،  رشد را داشته و 
پاالیشگاه پنجم هم اکنون روزانه 2 هزار و 

۷54 اتان تولید می کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه این افزایش 
شده  نیز  درآمد  افزایش  به  منتج  تولید 
است، گفت: رشد تولید محصوالت عالوه 
درآمد  افزایش  باعث  کیفیت  افزایش  بر 
میلیارد   ۳9( دالر  میلیون  یک  روزانه 
ریال( برای مجتمع گاز پارس جنوبی شده 
است.  در آمد حاصل از این افزایش تولید 
معادل  دالر  میلیون   ۳45 سال  طول  در 
۱4 هزار و ۳44 میلیارد ریال خواهد بود.
پارس  پنجم  پاالیشگاه  است:  ذکر  قابل 
میلیارد   ۶2.۷ روزانه  هم اکنون  جنوبی 
متر مکعب گاز از سکو دریافت و 55.۱۷ 
خط  به  شیرین  گاز  مکعب  متر  میلیون 

سراسری تزریق می کند.

خرمدل خبر داد:

افزایِش تولید محصوالت پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی 

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر تصفیه خانه 
آب سیار که از کشور دانمارک برای بخش 
به  بود،  شده  خریداری  کشور  از  دیگری 
این منطقه انتقال یافت تا به هیچ عنوان 
توزیع  مردم  بین  ناخالص  یا  آلوده  آب 
مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به  نشود. 
اقتدار  همایش  حاشیه  در  اردکانیان  رضا 
براساس  گفت:  کارآمدی  و  همبستگی 
زلزله  مناطق  از  که  بازدیدهایی  آخرین 
زده در غرب کشور داشتیم وضعیت آب و 
برق مورد رضایت مسئولین محلی است و 
بجز پس لرزه ها که در بعضی مواقع منجر 
دیگری  مشکل  شود،  می  آب  قطعی  به 
وجود ندارد. علت کدورت آب هم به دلیل 
آهکی بودن منابع تأمین آب منطقه است 

رسی  ناخالصی های  می شود،  موجب  که 
اینکه خط  بر  تأکید  با  شود.وی  آب  وارد 
است  سالم  آب  از  مردم  استفاده  ما  قرمز 
نیرو  وزارت  اینکه  وجود  با  کرد:  تصریح 
اما  نداشته  خدماتی  امر  در   ای  وظیفه 
مناطق  این  به  حمام صحرایی  چادر  صد 
تخصیص داده بودیم که اکنون این میزان 
به 500 چادر حمام صحرایی رسیده است. 
به این ترتیب می توان گفت مشکل کلی 
نداریم.اردکانیان  برق  و  آب  بخش  در 
گفت:  تاکنون بیش از 4 هزار چادر برق 
دار شده اند.این مقام مسئول با بیان اینکه 
خسارات و آسیب های زلزله در آن سوی 
یادآور شد: در  بوده،  ناچیز  ایران  مرزهای 
استانبول مالقاتی با وزیر منابع آب عراق 

داشتم. در صورتی که کشور عراق نیازمند 
از طریق هالل احمر  باشد،  کمک رسانی 
کشور با توجه به توانمندی های این نهاد 
به آنها کمک می شود.به گفته وزیر نیرو 
در حال حاضر تصفیه خانه  آب سیار که 
از  دیگری  بخش  برای  دانمارک  کشور  از 

این منطقه  به  بود،  کشور خریداری شده 
انتقال یافت تا به هیچ عنوان آب آلوده یا 
ناخالص بین مردم توزیع نشود.او گفت: در 
صورتی که تصفیه سیار پاسخگوی نیاز به 
آب منطقه نباشد، به توزیع آب به صورت 

دسته بندی ادامه می دهیم.

وزیر نیرو خبر داد:

استقرار تصفیه خانه سیار در مناطق زلزله زده

وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون 
انرژی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای 
با شرکت  جنوبی  پارس   ۱۱ فاز  قرارداد 
زمان  گزارش  کرد.به  ارائه  را  توتال 
با  قره خانی  اسدا...  ایسنا،  از  نقل  به 
کمیسیون  دیروز  صبح  جلسه  تشریح 
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  گفت:  انرژی، 
در  نمایندگان  سوال  به  پاسخ  برای 
نمایندگان  و  داشت  حضور  جلسه 
برندینگ  خصوص  در  هم  سوال کننده 
دانش  از  استفاده  سوخت،  جایگاه های 
باشگاه  طرح ها،  در  تکنولوژی  و  فنی 
در  اخیر  آتش سوزی های  و  نیرو  و  نفت 

پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها سواالت خود 
با  رابطه  در  افزود:  کردند.وی  مطرح  را 
شد  مقرر  سوخت  جایگاه های  برندینگ 
و پخش  پاالیش  معاون  و  نفت  وزیر  که 
بیشتر  پذیرش  فعال  بنویسند که  نامه ای 
موضوع  این  تا  شود  متوقف  شرکت ها 
تعیین تکلیف گردد که چه سیاستی را 

اتخاذ کنند.
همچنین  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 

دانش  از  استفاده  زمینه  در  کرد:  بیان 
ماه  یک  طرح ها  در  تکنولوژی  و  فنی 
فرصت داده شد تا بررسی های بیشتری 

به عمل آید.
کریمی  سوال  کرد:  اظهار  قره خانی 
قدوسی و قاضی پور در خصوص باشگاه 
اخیر در  آتش سوزی های  و  نیرو  و  نفت 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها نیز به دلیل 
به  نشدند  قانع  نماینده  دو  این  اینکه 

صحن علنی مجلس ارجاع شد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی 
نفت  وزیر  کرد:  بیان  همچنین  مجلس 
اجرای  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
جنوبی  پارس   ۱۱ فاز  توسعه  قرارداد 
گفت  و  کرد  ارائه  را  توتال  شرکت  با 
به  را  خود  کار  کمافی السابق  توتال 
قرارداد  شرف  در  حتی  و  می برد  پیش 
حال  در  لذا  است  داخلی  پیمانکاران  با 
پروژه ها  اجرای  در  عقب ماندگی  حاضر 
نداریم و توتال هم طبق زمان بندی کار 
خود را انجام می دهد، در خالل کار هم 

مسأله ای مشاهده نشده است.

 گزارش زنگنه از اجرای قرارداد  
فاز 11 پارس جنوبی با توتال
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دبیر ستاد تنظیم بازار؛

گرانی ۱۵ درصدی نان از امروز

 ۱5 افزایش  اجرای  از  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
درصدی قیمت نان از امروز)یکم آذرماه( خبر داد 
و گفت: نان از امروز گران می شود، اما افزایش آن، 

تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت.
نشست  در حاشیه  ارض اقدس  بهرامی  محسن 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع 
خبرنگاران از اجرای افزایش قیمت نان به میزان 
گفت:  و  داد  خبر  آذرماه  ابتدای  از  درصد   ۱5
افزایش قیمت نان از اول آذرماه اجرایی می شود 
نانوایی های  برای  آرد  قیمت  شرایط،  این  در  و 
سنتی همان ۶۶0 تومان سابق و برای نانوایی های 
صنعتی 900 تومان است.دبیر ستاد تنظیم بازار 
افزود: افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد 
نخواهد داشت؛ البته یکسان سازی نرخ آرد، در 
مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا 
است.وی  بررسی  دست  در  اکنون  که  می شود 
تاکید کرد: افزایش قیمت آرد، نیازمند تصویب 
که  است  حالی  در  این  دارد؛  دولت  تصمیم  و 
هر اصالح اقتصادی که قرار باشد صورت گیرد، 
هزینه و فایده هایی برای کشور دارد؛ اما باید در 
نظر بگیریم که این تصمیم فایده های بیشتری در 
مقایسه با هزینه ها داشته باشد؛ با توجه به اهمیت 
موضوع گندم و آرد و نان ساالنه دولت رقم باالی 
یارانه این بخش می پردازد اما بازیافت این یارانه 

مابه ازای خوبی ندارد.

2.۳ میلیون شاغل کمتر از ۴۴ساعت 
در هفته کار می کنند

از ساعت  افرادی که در هفته کمتر  جمعیت 
 ۱85 حدود  رشد  با  می کنند  کار  معمول 
نفر  هزار   ۳00 و  میلیون   2 به  نفری  هزار 
تعاریف  طبق  مهر،  گزارش  یافت.به  افزایش 
افراد دارای اشتغال ناقص شامل  رسمی آمار، 
از44  کمتر  دالیلی،  به  که  می شود  شاغالنی 
ساعت در هفته کار می کنند و تمایل به انجام 
یعنی 44  معمول  میزان  تا سقف  اضافی  کار 
اشتغال  بروز  دالیل  دارند؛  هفته  در  ساعت 
کار  با ساعت  کار  نکردن  پیدا  ناقص می تواند 
بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و دالیل 
اقتصادی نظیر رکود کاری باشد.اما بررسی و 
مقایسه آمارهای جدید مرکز آمار ایران از بازار 
کار نشان می دهد، دو میلیون و ۳۳5 هزار و 
از 44  از »افراد در سن کار« کمتر  نفر   4۷8
ساعت در هفته کار می کنند و به عنوان افراد 
دارای اشتغال ناقص شناخته می شوند.جمعیت 
غالب افراد دارای اشتغال ناقص را گروه مردان 
تشکیل می دهد به طوریکه بیش از 2 میلیون و 
۱4۳ هزار نفر از مردان کمتر از ساعت معمول 
در هفته کار می کنند؛ ضمن اینکه سهم زنان 
از اشتغال ناقص ۱9۱ هزار و 895 نفر است.

بررسی این آمار در گروه های سنی مختلف نیز 
حاکی از آن است که دو میلیون و ۳۳2 هزار 
و 4۷0 نفر از جمعیت دارای اشتغال ناقص در 
این  از  که  دارند  قرار  بیشتر  و  سال  سن ۱5 
میزان ۳92 هزار و 4۶8 نفر در گروه سنی ۱5 
تا 29 سال و یک میلیون و ۶۷۷ هزار و 5۳0 
نفر نیز در گروه سنی ۳0 ساله به باال هستند.

پرداخت ۵2 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانک ملی به بخش 

صنعت و معدن

بانک ملی ایران در جهت حمایت از بنگاه های 
اقتصادی بخش صنعت و معدن، تعداد ۱5 هزار 
و 585 فقره تسهیالت به ارزش 52 هزار و ۳8۳ 
میلیارد ریال در هفت ماه ابتدای امسال پرداخت 

کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، تعداد ۳4 
هزار و 92۶ فقره تسهیالت به ارزش ۱5 هزار و 
۷48 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و صنایع 
تبدیلی و تعداد 24 هزار و 59 فقره تسهیالت به 
ارزش ۶ هزار و 2۷۷ میلیارد ریال به بخش مسکن 

و ساختمان اختصاص یافته است.
همچنین سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت 
پرداختی بانک ملی ایران به بخش های مختلف 
اقتصادی کشور طی این مدت، ۷۱ هزار و ۱42 
فقره به ارزش ۳8 هزار و ۱5۷ میلیارد ریال بوده 
تعداد 485  امسال،  ابتدای  ماه  در هفت  است. 
فقره تسهیالت به ارزش یک هزار و 85۶ میلیارد 
ریال به بخش صادرات و 8۱5 هزار و 40۱ فقره 
تسهیالت به ارزش 285 هزار و ۳۳4 میلیارد ریال 

به بخش خدمات اختصاص یافته است.
فقره   ۱42 و  هزار   ۷۱ هم  بازرگانی  بخش 
تسهیالت به ارزش ۳8 هزار و ۱5۷ میلیارد ریال 

از بانک ملی ایران دریافت کرده است.
گفتنی است، در مجموع 9۶۱ هزار و  598 فقره 
تسهیالت به ارزش ۳99 هزار و ۷55 میلیارد ریال 
در هفت ماه ابتدای امسال توسط بانک ملی ایران 
به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده 

است.

خبــــر

 ساخت 2۵ خانه بهداشت مناطق زلزله زده 
توسط بانک آینده

ویژه  به  کشور،  غربی  مناطق  در  دلخراش  زلزله  وقوع  پی  در 
ابراز  ضمن  آینده،  بانک  قصرشیرین،  و  ذهاب  سرپل  شهرهای: 
هم-دردی با بازماندگان این فاجعه انسانی، آمادگی خود را برای 
پشتیبانی و یاری رساندن به هم وطنان عزیز آسیب دیده در این 

زلزله اعالم می دارد.
به دنبال وقوع این ضایعه دردناک و آسیب دیدن ساختمان ها و 
مراکز خدماتی و بهداشتی در این حادثه، بانک آینده در راستای 
و  دلی  به-منظور هم  و  اجتماعی خویش  های  ایفای مسئولیت 
همراهی با هموطنان زلزله زده، کار ساخت و بازسازی 25 خانه 
بهداشت در این مناطق را با هماهنگی مسئولین وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان های مسئول در دستور 

کار خود قرار داد.
شایان ذکر است؛ بانک آینده با این اقدام خداپسندانه، می کوشد 
تا عالوه بر سهیم شدن در کمک به زلزله زدگان محترم، سهمی 
هر چند کوچک در کاستن از آالم و رنج های این عزیزان داشته 
باشد و احیای خانه-های بهداشت مذکور بتواند؛ در کاهش آسیب 
و سالمتی  بهداشت  ارتقای  چنین  و هم  روحی  و  های جسمی 

منطقه، نقش موثری داشته باشد.

افزایش امنیت در انتقال وجه باالی۳۰میلیون 
ریال در بانک پاسارگاد

به منظور افزایش امنیت در انتقال وجه باالی ۳0میلیون ریال در 
روز از طریق بانکداری مجازی بانک پاسارگاد، از تاریخ چهارم آذر 
الزامی  ماه سال جاری ورود کد عامل دوم )رمز یک بار مصرف( 

خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، از این تاریخ مشتریان این 
بانک می توانند با وارد کردن کد عامل دوم )رمز یک بار مصرف 
ارسال شده به تلفن همراه( هنگام انتقال وجه در بانکداری مجازی 
بانک پاسارگاد، مبالغ باالی ۳0میلیون ریال را با اطمینان خاطر 
از  می توانند  مشتریان  خبر،  این  اساس  دهند.بر  انتقال  بیشتر 
طریق نرم افزار پرداخت همراه، USSD و همچنین پیام کوتاه، 

کد عامل دوم را دریافت کنند. 
در روش دریافت کد از طریق نرم افزار پرداخت همراه، مشتریان 
پس از نصب و فعالسازی برنامه پرداخت همراه از طریق سایت 
یک بار  »رمز  دکمه  روی  بر  کلیک  با  می توانند  پاسارگاد،  بانک 
 ،USSD مصرف« رمز دوم مربوطه را دریافت کنند. در روش
روی  از   *۷20*۱*۱# کد  شماره گیری  با  می توانند  مشتریان 
روش  در  همچنین  کنند.  دریافت  را  کد  این  خود،  همراه  تلفن 
»ارسال کد«، کد  روی دکمه  بر  کلیک  با  کوتاه، مشتریان  پیام 
عامل دوم را دریافت می کنند. در تمامی این موارد، شماره موبایل 
بانک  شعبه  در  شده  ثبت  موبایل  شماره  با  می بایست  مشتری 
مطابقت داشته باشد. همچنین مشتریان می توانند با مراجعه به 
شعبه های بانک پاسارگاد، سقف مورد نظر برای انتقال وجه را از 

۳0میلیون ریال به مبالغ دلخواه خود تغییر دهند.

مشارکت بانک اقتصادنوین در بازسازي مدارس 
زلزله زده

خانواده بانک اقتصادنوین با همراهي سازمان نوسازي، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور با هدف تسریع در بازسازي زیرساخت ها و 
فضاهاي آموزشي مناطق زلزله زده و لزوم مشارکت جمعي براي 
بازگشت زندگي هموطنان آسیب دیده به روال عادي،در بازسازي 
مشارکت  کشور  غرب  زده  زلزله  مناطق  دیده  آسیب  مدارس 

مي کند.
منظور  همین  به  اقتصادنوین،  بانک  عمومي  روابط  گزارش  به 
زلزله  بازماندگان ضایعه  با  ابراز همدردي  با  بانک،  هیئت مدیره 
درگذشتگان  جهت  خداوند  درگاه  از  مغفرت  و  آمرزش  طلب  و 
نقدي  کمک  ریال  میلیارد   ۳.5 مبلغ  اختصاص  با  حادثه  این 
همکاران  حقوق  روز  یک  اختصاص  همچنین  و  نقدي  غیر  و 
از  گوشه اي  دارد  سعي  خداپسندانه  امر  این  براي  داوطلب 
اقتصادنوین  بخشد.بانک  التیام  را  گرامي  هموطنان  این  آالم 
شباي  شماره  و   ۱4۷-850-۱0050-۳ شماره  حساب  شماره 
کارت  شماره  و   IR۱۱05500۱4۷850000۱005000۳
نقدي  کمک هاي  واریز  جهت  را   ۶2۷4۱2۱9400۳822۷
هموطنان عزیز براي مشارکت در این اقدام خداپسندانه اختصاص 
داده است.این بانک با همکاري سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور، وجوه جمع آوري شده را صرف احداث مدرسه در 
مناطق آسیب دیده مي نماید و گزارش آن را به هم میهنان عزیز 

ارایه خواهد کرد.

خبر

آگهی مزایده کتبی
به اجاره یک  به استناد مجوز شورای اسالمی شهر، در نظر دارد نسبت  شهرداری قائم شهر 
واحد فروشگاه مواد غذایی واقع شده در پارک سراج به متراز 55 متر مربع، را از طریق مزایده 
کتبی به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالع بیشتر 
همه روزه از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته با شماره 01142084056 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت 

اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت WWW.GHaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.
1-نوع کار: اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی واقع شده در پارک سراج به متراژ 55 متر مربع 

2-محل تحویل و اخذ اسناد: واحد قراردادها شهرداری قائم شهر
3-مهلت فروش اسناد: از تاریخ 96/9/1 الی96/9/9 به مدت 7 روز کاری 

4-قیمت پایه: طبق نظریه کارشناسی، اجاره بهاء یک واحد فروشگاه مواد غذایی ماهیانه 5/000/000 ریال )پنج 
میلیون ریال( و سالیانه 60/000/000 ریال )شصت میلیون ریال( می باشد.

5-میزان سپرده شرکت در مزایده 3/000/000 ریال )سه میلیون ریال( می باشد.
6-نوع سپرده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه.

7-در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط 
شود.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی رسمی دادگستری بر عهده برنده مزایده می باشد.

چاپ نوبت اول از مورخ 96/9/1 چاپ نوبت دوم از مورخ 96/9/2

حمیدرضا خنکدار - سرپرست شهرداری قائم شهر

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
خودرو  واردات  سفارش  ثبت  اصالحیه 
نشده،  تصویب  و  است  دولت  در  همچنان 
در حال  اصلی صنعت کشور  گفت: مشکل 
حاضر، نبود بازار مناسب برای فروش کاالها 
است. محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم 
چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران 
مشکل  امروز  گفت:  خبرنگاران  جمع  در 
و  کشور  معدن  و  صنعت  بخش  اصلی 
برای  مناسب  بازار  نبود  تولیدکنندگان، 
باید  اساس،  این  بر  که  است  کاالها  فروش 
باید در  به این نکته توجه کرد که کیفیت 
باشد. داشته  وجود  تولیدی  کاالهای  مورد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تسخیر 
که  است  این  نیازمند  بین المللی  بازارهای 
شده  عرضه  و  تولیدی  محصوالت  کیفیت 
باال رود، چراکه درغیر این صورت نمی توان 
داشت؛ عالوه  بین المللی سهم  بازارهای  در 
مورد  معدن  و  صنعت  نوسازی  باید  این  بر 
در  اگر  است:   معتقد  گیرد.وی  قرار  توجه 
گذشته  سال  چند  ویژه  به  اخیر  دهه های 
بنابر جایگزینی واردات به منظور جلوگیری 
از خروج ارز بوده است، باید 85 هزار واحد 
صنعتی که در ایران فعالیت می کنند مقوله 
دهند..این  قرار  مدنظر  را  بودن  صادرات گرا 
ثبت  اصالحیه  گفت:  دوازدهم  کابینه  عضو 
دولت  در  همچنان  خودرو  واردات  سفارش 
است.شریعتمداری  نشده  تصویب  و  است 
در  بزرگ  صنعتی  واحد   ۱۷ اینکه  بیان  با 
کرمانشاه آسیب دیده است، گفت: در بحث 
کنیم.  توجه  ساخت  کیفیت  به  باید  زلزله 

قرار  گسل  روی  ما  کشور  اینکه  به  باتوجه 
استانداردهای  به  باید  حتم  طور  به  گرفته 
باشیم.  داشته  بیشتری  توجه  ساخت 
در  بزرگ  صنعتی  واحد   ۶4 مجموع  در 
کرمانشاه وجود داشته که ۱۷ واحد به طور 
۱00 درصدی تخریب شده و مابقی واحدها 
تا 80 درصد خسارت دیده اند.وی  بین 20 
روش های  و  صورت برداری  اینکه  بیان  با 
کارشناسی  واحدها،  این  مورد  در  بازگشت 
شده است و این امیدواری وجود دارد که در 
اسرع وقت، به چرخه تولید بازگردند، گفت: 
خواهد  مصوباتی  رابطه  این  در  دولت  البته 
داشت؛ هرچند ما کارمان را برای بازسازی 
واحدهای صنعتی پیش از این مصوبات آغاز 
سریع تر  هرچه  امیدواریم  و  کرد  خواهیم 
وضعیت واحدهای صنعتی استانی به حالت 

قبل برگردند.

 دپوی 1000 دستگاه خودروی وارداتی 
غیراستاندارد

از دپوی  ایران  استاندارد  ملی  رییس سازمان 
۱000 دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد 
اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  در 
تملیکی خبر داد. نیره پیروزبخت در حاشیه 
چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران که 
ظهر امروز سالن همایش های بین المللی سازمان 
صداوسیما برگزار شد، در پاسخ به این که چه 
تعداد خودروی وارداتی که با معیارهای سازمان 
ملی استاندارد ایران انطباق نداشته اند مرجوع 
و دپو شده اند؟ اظهار کرد: در حال حاضر در 
گمرکات ما حدود ۱000 دستگاه خودرو مجوز 
ترخیص ندارند و مربوط به خودروهای مختلفی 
دور  آسیای  یا  اروپایی  خودروهای  جمله  از 
می شوند. تنها در یکی از گمرکات که مربوط 
خودروی  دستگاه   800 است  هرمزگان  به 

غیراستاندارد وجود دارد و در دو گمرک دیگر 
حدود 200 خودرو نیز چنین وضعیتی دارند.

در  حاضر  حال  در  خودروها  این  افزود:  وی 
اجازه  که  دارند  قرار  تملیکی  اموال  سازمان 
ترخیص یا فروش به آنها نداده ایم و از ابتدای امر 
نیز اعالم کردیم که باید مرجوع یا صادر شوند. 
این خودروها ابتدا در گمرک بودند و سپس 
به اموال تملیکی رفتند و آنجا نیز نتوانستند 
تاییدیه های الزم را اخذ کنند.رییس سازمان 
ملی استاندارد در پاسخ به این که بیشترین 
مغایرت تطبیق استاندارد این خودروها چه بوده 
است؟ گفت: این خودروها موفق به اخذ گواهی 
تاییدیه نو نشدند و نتوانستند 52 استاندارد الزم 
را کسب کنند. برخی از آنها در خصوص میزان 
مصرف سوخت تطبیق نداشتند و برخی دیگر با 
مسائل دیگری روبرو بودند.پیروزبخت همچنین 
در مورد کیفیت مصالح ساختمانی بیان کرد: 
استاندارد مصالح ساختمانی به روز شده و تولید 
در این حوزه مطابق استاندارد است. اما فرآیند 
ساخت از شناخت ساختگاه تا مرحله ی نهایی 
باید براساس استانداردهای مربوطه که شامل 
ایین نامه ها و مقررات ساختمان است مدنظر قرار 
گیرد و هر کدام از آنها رعایت نشود مشکالتی 
ایجاد خواهد شد. یکی از مسائل مهم این است 
را  تاییدیه های الزم  نباید  مهندسی  نظام  که 
صادر کند.وی در پاسخ به سوال دیگری مربوط 
به صنایع غیراستاندارد در بازار اعالم کرد: در 
سال گذشته حدود ۱50 نشان جعلی استاندارد 
در همه صنایع کشف شده که در بخش لوازم 
خانگی بیشترین محصوالت مربوط به اجاق گاز 

و کولر بود.

دپوی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی غیراستاندارد

نبود بازار مناسب برای فروش کاالهای ایرانی

فرصتی بی نظیر برای معرفی کاالهای ایرانی 
به بازار جهانی

از  و خدمات،  کاال  شماره گذاری  مرکز  مدیرعامل 
امکان ثبت اطالعات کاالهای ایرانی در بزرگترین 
پایگاه اطالعات معتبر و مطمئن محصوالت در دنیا 

)Cloud GS۱( خبر داد.
به گزارش مهر ، بهزاد عمرانی گفت: امروزه بیش 
با کد  را  از یک میلیون شرکت، محصوالت خود 
شناسایی  کد  فراگیرترین  عنوان  به  که   GTIN
محصوالت در جهان پذیرفته شده معرفی می کنند 
و روزانه بیش از۶ میلیارد تراکنش تجاری براساس 
و  فروشی ها  خرده  فروشی ها،  عمده  در  کد  این 
با  انجام می شود.وی  دنیا  زنجیره ای  فروشگاه های 
اشاره به اینکه با استفاده از همین شناسه می توان 
حوزه های  در  دیگری  ارزش افزوده  سیستم های 
و  پخش  تامین،  فروشی،  عمده  خرده فروشی، 
توزیع کاال و نیز تجارت الکترونیکی ایجاد نماید، 
اظهارداشت: در واقع Cloud GS۱ یک سامانه 
محصوالت  اطمینان  قابل  و  استاندارد  بین المللی 
است که براساس اطالعات صحیح، موثق و اصیلی 
که در خود دارد، جعل اطالعات را به حداقل رسانده 
و خدمات متعددی را در بستر B2B و B2C به 
کلیه ذینفعان زنجیره های عرضه، تأمین و تقاضا ارائه 

 Cloud GS۱ می دهد.عمرانی با تأکید بر اینکه
از ابتدای سال 20۱8 میالدی شروع به ارائه خدمات 
خواهد کرد و در فاز اول، هفت مشخصه اصلی و 
مورد نیاز متقاضیان برای بیش از 50 میلیون کد 
کاال را ارائه خواهد نمود، توضیح داد: شماره جهانی 
قلم کاالی تجاری)GTIN(، نام شرکت تولیدکننده 
یا مرجع عرضه کننده، بِرند یا نام تجاری محصول، 
شرح کاالتصویر محصول با وضوح متوسط، بازارهای 
هدفی که محصول در آنها توزیع می شود و گروه 
ساختار  براساس  محصول  طبقه بندی  یا  کاالیی 
استاندارد و بین المللی، هفت مشخصه اصلی ارائه 

شده در این بانک می باشد.

عرضه کنندگان  با  عصرانه  جلسه  در  وزرا 
بدست  را  بازار  کنترل  می خواهند  ارز،  خرد 
گیرند؛غافل از این که چند هفته ای هست که 
اختالل عرضه ارز در بازار، آالرم های سوداگری 
را به صدا درآورده است.جلسات عصرانه وزرا 
با عرضه کنندگان خرد ارز دوباره رونق گرفته 
است، گویا هر جا دولت کم می آورد، می خواهد 
تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد و این طور 
وانمود کند که برخی ارزشان را در بازار توزیع 
نمی کنند و به این ترتیب، می خواهند که جو 
بازار را به هم بریزند؛ در حالیکه این طور نیست 
و به نظر می رسد ریشه های کاهش عرضه ارز 
در بازار را باید در همان شرکتهای دولتی و 
ارزشان در  توزیع  دنبال کرد که  شبه دولتی 
بازار، اثرگذار است.چند روزی هست که قیمت 
ارز باز هم رو به افزایش نهاده و گویا قرار است 
که با همین روند آرام، ماه پیش رو را سپری 
کرده و افزایش را هر چند جزئی تجربه کند؛ 
اما این روند آهسته و پیوسته افزایش نرخ ارز 
در بازار سبب شده تا جذابیت برای سوداگری 
هم افزایش یابد و برخی با سودای اینکه قیمت 
ارز گران می شود، از عرضه آن خودداری کنند.

دولت برای ارز چاره اندیشی کند
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه 
دولت نباید بیش از حد، اصرار به ثبات نرخ 
ارز داشته باشد، گفت: باید اجازه داد ارز هم به 
عنوان یک کاال، قیمتگذاری شده و دولت تنها 
کنترل و مدیریت کند. مسعود خوانساری در 
جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
از  نگرانی  ابراز  با  تهران  کشاورزی  و  معادن 
کاهش نرخ رشد اقتصادی در ماههای آینده 
گفت: امید می رود که طی ماههای آینده، 
کمتر  درصد  سه  از  حداقل  اقتصادی  رشد 
نشود و همه تالش بر این صورت گیرد که نرخ 
رشد اقتصادی در حد معقولی باقی مانده یا 
باال رود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران اظهار داشت: طلب پیمانکاران 
از دولت همچنان به قوت خود باقی است و 
مشکالت اساسی در این زمینه وجود دارد، به 
خصوص شرکتهای مشغول به کار در حوزه 

سالمت و بهداشت، با معضل بزرگی مواجه 
هستند و بودجه های دولت، تکاپوی پرداخت 
بدهی آنها را نمی دهد؛ بنابراین انتظار داریم 
دولت بیش از این، جفا در حق پیمانکاران و 
شرکتهای بخش خصوصی نداشته باشند.وی 
با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: در شرایط 
طی  ارز  قیمت  افزایش  شاهد  همه  کنونی، 
البته پیش بینی می  ماه گذشته هستیم و 
شد که قیمت افزایش یابد، چراکه تورم در 
متناسب  و  داشته  وجود  اخیر  سالهای  طی 
با آن نرخ ارز، تغییر نداشته است، اما هنوز 
هم، نرخ ارز واقعی نیست.خوانساری گفت: از 
دولت انتظار داریم که برای کنترل قیمت، از 
ممنوعیت کاالها و برخوردهای غیرکارشناسی، 
خودداری کند؛ این در حالی است که در شروع 
دولت روحانی، قیمت لیر 2500 تومان بوده 
که اکنون به ۱000 تومان رسیده است، در 
حالیکه ما در ابتدای دولت یازدهم، ارز ۳۷00 
تومان را در بازار داشتیم و تا دو ماه قبل این 
نرخ وجود داشت؛ اما اکنون قیمت دالر افزایش 
یافته است؛ این در حالی است که وقتی که 
قیمت لیر کاهش می یابد، واردات کاال به ایران 

افزایش می یابد.
سوبسید دولت به سفر 400 هزار نفر به آنتالیا

وی اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سال جاری، 
که  اند  کرده  سفر  آنتالیا  به  نفر  هزار   400
ایران داده شده  از سوی دولت  سوبسید آن 
است؛  پایین  بسیار  لیر  قیمت  است؛ چراکه 
ضمن اینکه باید توجه داشت که اصرار بیش 
از اندازه به ثبات نرخ ارز، تولید را دچار مشکل 
با  را  تولیدی  شرکتهای  از  بسیاری  و  کرده 
معضالت جدی مواجه کرده است.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: امید می رود 
که دولت به این موضوع فکر کرده و راهکار و 
چاره اساسی و جدی برای نرخ ارز بیاندیشد تا 
هر روز شاهد تصمیمات موردی نباشیم؛ پس 

باید اجازه دهیم که ارز هم به عنوان یک کاال، 
قیمتگذاری شده و دولت کنترل و مدیریت آن 

را به عهده داشته باشد.
رونق جلسات ارزی عصرانه دولتمردان

تمام اینها در شرایطی است که عرضه کنندگان 
ارز در بازار را بانک مرکزی و صادرکنندگان 
از منابع  تشکیل می دهند؛ بخش عمده ای 
و  دولتی  شرکتهای  هم  را  صادراتی  ارزی 
شبه دولتی تشکیل می دهند که اصوال عرضه 
ارز را به روال تعیین شده از سوی دولت، هیچ 
وقت انجام نداده اند و به نظر هم نمی رسد که 
بنا داشته باشند، آن را به روال تعیین شده ادامه 
دهند؛ در حالیکه دولت به دنبال آن است که 
ارز مورد نیاز خود در روزهای پرتقاضای پیش 
رو را که تسویه شرکتهای خارجی به دلیل 
اتمام سال میالدی رونق می گیرد و سفرهای 
خارجی نیز از جذابیت خاص خود برخوردار 
می شود، از بخش غیردولتی تامین کرده و به 
این ترتیب، بازار را کنترل نماید.یک منبع آگاه 
در نظام بانکی به مهر می گوید: وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی جلسات عصرانه ای را برای تامین 
ارز مورد نیاز بازار در هفته های پیش رو برگزار 
کرده و از عرضه کنندگان ارز می خواهند که ارز 
خود را به بازار بیاورند و عرضه کنند؛ غافل از 
اینکه پتروشیمی ها و صادرکنندگان عمده مواد 
معدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند، بیشتر 
دولتی هستند و دولت باید برای آنها یک فکر 
مرکزی  بانک  و  اقتصاد  بکند.وزارت  اساسی 
مورد  ارز  تامین  برای  را  عصرانه ای  جلسات 
نیاز بازار برگزار کرده و از عرضه کنندگان ارز 
خواسته اند که ارز خود را در بازار عرضه کنند؛ 
غافل از اینکه پتروشیمی ها و صادرکنندگان 
عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم 
دارند، بیشتر دولتی هستند.وی می افزاید: در 
مقابل به جای اینکه دولتمردان به دنبال این 
باشند که ارزهای حاصل از فروش کاالها در 

شرکتهای دولتی و شبه دولتی را به اقتصاد 
ایران بیاورند، در حال رایزنی برای آوردن ارز 
صادرکنندگان کاال هستند که اتفاقا رقم عمده 
ای را هم در برنمی گیرد؛ بنابراین دولت تالش 
بیهوده ای را آغاز کرده که به نظر نمی رسد 
راه به جایی ببرد.این مدیر بانکی خاطرنشان 
می کند: صادرکنندگان خرد ممکن است در 
ارز در اختیار داشته  نهایت ده میلیارد دالر 
باشند، بنابر این آنها به دلیل خرید مواد اولیه و 
نیاز به تامین نقدینگی که دارند، تمام ارزهای 
بازارهای صادراتی را هزینه  از  دریافتی خود 
می کنند و به نوعی به کشور برمی گردانند، در 
حالیکه این پتروشیمی ها و شرکتهای بزرگ 
هستند که با سودای گرانی ارز در هفته های 
پیش رو،  ارز را نگاه داشته، عرضه نکرده و یا به 

صورت کامل عرضه نمی کنند.
صادرکنندگان: ارز را می آوریم، شبه دولتی ها 

نمی آورند
در این میان، صادرکنندگان هم معتقدند که 
ارز خود را به بازار می آورند و این پتروشیمی ها 
هستند که باید نسبت به عرضه ارز حاصل از 
فروش محصوالت خام یا مواد پتروشیمی، اقدام 
کرده و این نشان بد را از دوش جامعه صادراتی 
کشور بردارند که صادرکنندگان ارز خود را به 
درستی یا به صورت کامل به بازار عرضه کنند.در 
واقع، فعاالن اقتصادی به کارنامه عملکردی خود 
نسبت به آوردن و عرضه ارز حاصل از صادرات 
در اقتصاد ایران اطمینان دارند و انگشت اتهام 
دولت را متوجه شرکتهای دولتی و شبه دولتی 
می دانند که عالوه بر اینکه میزان ارز زیادی در 
اختیار دارند، همیشه سودای گرانی ارز را در 
سر می پرورانند و گاهی از عرضه خودداری می 
کنند؛ بنابراین می گویند که به دولت آدرس 
غلط داده اند.محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس 
کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد 
است که قیمت فعلی دالر باتوجه به قوانین و 
احکام باالدستی و هم شرایط اقتصادی کشور، 
غیرواقعی است و عمدتا به دلیل دخالت دولت 
در بازار ناشی از عرضه دالرهای نفتی، پایین 

نگهداشته شده است.

اولتیماتوم دولت به دارندگان ارز
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اوقات شرعی

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش 
دلهاست .

 ارد بزرگ

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
صالح ما همه آن است کان تو راست صالح

سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات
بیاض روی چو ماه تو فالق االصباح

امروز با حافظ

گزیده ای از داستان های تولستوی 
در یک کتاب منتشر شد

گزیده ای از داستان های کوتاه لئو تولستوی در 
غالب کتابی با عنوان » از جناب غول چه خبر« 
منتشر شد. انتشارات کتاب نیستان گزیده ای از 
داستان های کوتاه لئو تولستوی را در قالب کتابی 
با عنوان »از جناب غول چه خبر« باانتخاب و 
ترجمه لیدا طرزی منتشر کرد.این اثر شامل 
چند داستان کوتاه و یک داستان نیمه بلند 
از این نویسنده است که در انتخاب آنها سعی 
شده نمایی از تفکر بلند و عمیق تولستوی به 
نمایش کشیده شود به ویژه اینکه این نویسنده 
در دورانی دست به خلق داستان های کوتاه زد 
که بینش تازه ای به زندگی پیدا کرده بود و به 
دنبال کشف تازه اش از ایمان، نگاهی متفاوت 
و ژرف به تاریخ و ادبیات از خودش به نمایش 
گذاشته بود.با وجود اینکه این نویسنده روس را 
بیشتر با چیره دستی اش در خلق داستان های 
پر فراز و نشیب می شناسیم، اما داستان های 
کوتاهش، خاصه آنچه در این کتاب گردآوری 
شده، نشانی است از بینش عمیق و فلسفی او 
که کمتر نویسنده ای قبل و بعد از حیات او 
توانسته به جایگاه و تراز آن دست پیدا کند.

در این کتاب داستانهایی با عناوین »خدا صبر 
می کند و می بیند«، »یک آدم چقدر زمین الزم 
»دخترکانی  »شمع«،  پرسش«،  »سه  دارد«، 
عاقل تر از  مردان بزرگ«، »دانه ای به بزرگی 
شاه«،  »آشور  بی جهت«،  »عزیز  مرغ«،  تخم 
»آنجا که عشق هست خدا هست« و »مرگ 
ایوان ایلیچ« منتشر شده اند از منظر نام نیز به 
تازه ای  اتفاق روحی و فکری  خوبی روایت گر 
هستند که تولستوی در پایان زندگی خود در 
درون خود آن را کشف کرده بود و سعی داشت 
از این دریچه تازه به زندگی و دنیا نگاه بیاندازد؛ 
هر چند که پایان این راه صدور حکم ارتداد 
وی توسط کلیسای ارتودکس و زیرنظر گرفته 
شدن توسط پلیس مخفی روسیه و مرگ در 

جنوب روسیه در تنهایی بود.

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

شهرام ناظری و کامکارها به عنوان خانوادگی 
ترین گروه موسیقی کشور، یک هفته پس 
بر  را  کرمانشاه  زلزله  تیغ  جراحت  آنکه  از 
خیریه  کنسرت  کردیم،  لمس  خود  جان 
ای را برای کمک به هموطنان پرآالم زلزله 
زده برپا کردند.فضای برگزاری این کنسرت 
را که در تاالر سه هزار نفری وزارت کشور 
برگزار شد، چنین توصیف کرده است: شمع 
پارچه  با  زده  ماتم  صحنه  است،  روشن  ها 
و  کامکارها  و  شده  پوشیده  مشکی  های 
پوشند. ناظری همگی سراپا مشکی  شهرام 

دردهای کرمانشاه قهرمان از زلزله سهمگین 
روزها  این  کشور،  غرب  در  قبل  هفته  یک 
و  برده  فرو  سنگین  اندوهی  در  را  همه 
البته  که  نشانده  ایران  روح  بر  عظیم  داغی 
همراه شدن همه مردم از گروه ها و طبقات 
به هموطنان  برای کمک  مختلف اجتماعی 
زلزله زده شاید مرهمی بر این درد مشترک 
باشد.اما گروه کامکارها به خوانندگی شهرام 

ناظری کنسرتی در تاالر وزارت کشور برگزار 
کردند که عواید آن به زلزله زدگان کرمانشاه 
اختصاص می یابد. قیمت بلیت ها از 90 هزار 
تومان تا 250 هزار تومان تعیین شد تا مردم 
با خرید این بلیت ها به زلزله زدگان کرمانشاه 
کمک کنند.اولین قطعه از دل ماتم زده مادر 

زاری گفت که مرگ از زمین همره داغ پسر 
سر  از خاک  کفن  خونین  الله  بُرون.  آورده 

آورده بُرون.
خاک َمستوره قلب بشر آورده برون

دل ماتم زده مادر زاری است که مرگ
از زمین همره داغ پسر آورده برون

آتشین آه فرو مرده مدفون شده است
که زمین از دل خود شعله ور آورده برون

تصنیف »الله بهار« که بر روی شعری از ملک 
الشعرای بهار ساخته شده است. تصنیفی که 
اردوان کامکار همراهی  با سنتور  به زیبایی 
موسیقی  از  ماندنی  یاد  به  ای  قطعه  شد، 
کالسیک ایرانی که مخاطب را مات خود می 
کند.نوبت به تصنیف »سفر« رسید، صدای 
شهرام ناظری را به یاد بیاورید که می خواند:
به کجا چنین شتابان، َگون از نسیم پرسید 

دل من گرفته زینجا 
هوس سفر نداری. ز غبار این بیابان ؟ 

همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم.
مردم  با  کالمی  چند  سپس  ناظری  شهرام 
مقاطع  در  همواره  ایران  ملت  گفت:  سخن 
خاص نشان داده که وقتی می خواهد پیشتاز 
باشد و تصمیم بگیرد، پیش از همه حرکت 
می کند و این زیباترین نشان از اعتماد ملی 

یک کشور است. 

بغض موسیقی بر زخم کرمانشاه در کنسرت ناظری 

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم ملطیه با اهدا جایزه 
یک عمر فعالیت سینمایی به رخشان بنی اعتماد پایان 
بنیاد  روابط عمومی  زمان  پیام  گزارش  پذیرفت.به 
سینمایی فارابی، فیلم »روسری آبی« به مناسبت تقدیر 
به  ملطیه  هفتمین جشنواره  در  اعتماد  بنی  رخشان  از 
نمایش در آمد و بزرگداشتی به یادماندنی را برای یکی از 
کارگردانان بزرگ سینمای نوین ایران رقم زد و جایزه یک 

عمر فعالیت سینمایی را برای وی به ارمغان آورد.
فیلم  کارگردان  همت  به  آبی«  »روسری  فیلم  مرمت 
فام  استودیو  ایران،  ملی  فیلمخانه  اعتماد،  بنی  رخشان 
و بنیاد سنمایی فارابی انجام شد.در جشنواره بین المللی 
ملطیه که از ۱8 تا 25 آبان سال جاری در کشور ترکیه 
برگزار شد، فاطمه معتمدآریا بازیگر فیلم »روسری آبی« 
نیز در جمع داوران حضور داشت.در این رویداد سینمایی، 
در بخش مسابقه بین الملل، دو فیلم بلند از سینمای ایران 
به اسامی »سد معبر« به کارگردانی محسن قرایی و پخش 
کارگردانی  به  »مادری«  و  ایرانی  مستقل های  کنندگی 
رقیه توکلی و پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی نیز 
در  را  آبی«  »روسری  بنی اعتماد  داشتند.رخشان  حضور  
سال ۱۳۷۳ و با بازی عزت اهلل انتظامی، فاطمه معتمدآریا، 
گالب آدینه، افسر اسدی، جمشید اسماعیل خانی، فرهاد 

اصالنی، نادیا دلدار گلچین و... ساخته است.

 جایزه یک عمر فعالیت سینمایی 
به رخشان بنی اعتماد

به گفته مسعود سالمی فیلمبردار »مصادره«، این فیلم یک 
اثر کمدی سیاسی است که بخش کمدی آن مانند برخی آثار 
سخیف نیست.مسعود سالمی فیلمبردار سینما در گفتگو با 
مهردرباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر 
مشغول فیلمبرداری »مصادره« به کارگردانی مهران احمدی 
هستم که قسمت های خارج از کشور آن به پایان رسیده 
است و هم اکنون در تهران مشغول به کار هستیم.وی افزود: 
مهران احمدی از دوستان قدیمی من است که از وقتی او 
دستیار کارگردان بود با یکدیگر همکاری داشتیم و او را می 
شناختم در حال حاضر هم هرچند او به واسطه »مصادره« به 
عنوان یک فیلم اولی شناخته می شود اما به نظرم یک فیلم 
اولی نیست چون سابقه زیادی در حرفه دستیار کارگردانی 
بسیار  کارگردانی  در  رو  همین  از  است  داشته  بازیگری  و 
مسلط و خوب ظاهر می شود و این فیلم فضای گرمی دارد.

سالمی بیان کرد: »مصادره« یک فیلم کمدی- سیاسی است 
و در روزهایی که کمدی ها بیشتر سخیف شده اند، می تواند 
انتظارات مخاطبان را برآورده کند و منتقدان و مخاطبان را 
با موضوع کمدی آشتی دهد.این فیلمبردار سینما بیان کرد: 
تدوین این فیلم به صورت همزمان انجام می شود و ما نیز 
مشغول فیلمبرداری در نقاط مختلف تهران مانند ولنجک 
به تهران  در  فیلم  این  فیلمبرداری  نهایت  در  که   هستیم 

 پایان می رسد.

»مصادره« کمدی سیاسی است
اما از نه  نوع کمدی سخیف

مسعود نجابتی، مدیر گروه هنرهای تجسمی بنیاد روایت 
روزه ی  یک  ورکشاپ  در  حاضر  آثار  اینکه  بیان  با  فتح 
هنرمندان در حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه، صرف بحث 
زلزله نیست و موضوع آزاد است، به تاثیر حضور هنرمندان 
در عرصه های خاص که باعث التیام دردها می شود اشاره 
کرد و گفت: هنرمندان به سبب مسوولیت اجتماعی که 
کارساز خواهد  در شرایط خاص  قطعا حضورشان  دارند 
بود.به گزارش پیام زمان ،این هنرمند خط نقاشی در 
در  هنری  حوزه  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت و گویی 
ابتدا توضیحی از جزئیات برگزاری ورکشاپ یک روزه ی 
هنرمندان در جهت حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه 
در  روزه  یک  کارگاه  یک  است  قرار  گفت:  داد.وی  ارائه 
برگزار  از سوی هنرمندان در حوزه هنری  راستا  همین 
شود و هنرمندان به دو شکل هنرهایشان را به مخاطبان 
آثار  از  هنرمندان  برخی  است  ممکن  کنند،  عرضه 
قبلی شان استفاده کنند و با بازسازی آنها اثر جدید خلق 
باشند،  تولیدات جدیدی داشته  یا ممکن است  و  کنند 
به حضور  روزه هم  کارگاه یک  این  از  همچنین بخشی 
آثار آرشیوی حوزه هنری و هنرمندان اختصاص خواهد 
اینکه کمک ها چگونه قرار است به  اما در جهت  داشت 
دست مردم زلزله زده برسد اطالعی ندارم که حوزه هنری 
برایش چه برنامه ای دارد.نجابتی که خود نیز در ورکشاپ 
یک روزه هنرهای تجسمی شرکت خواهد کرد، در پاسخ 
به زلزله  از چه زاویه ای  اینکه به عنوان یک هنرمند  به 
نگاه کرده است؟ خاطرنشان  اثر هنری اش  کرمانشاه در 
کرد: آثار حاضر در این کارگاه قرار نیست صرفا با موضوع 
زلزله همراه باشد بلکه موضوعات متنوع و بحث آزاد است؛ 
چنین  برگزاری  از  اصلی  هدف  و  بحث  درواقع  چراکه 
برنامه ای کمک به مردم زلزله زده است، یعنی ممکن است 
از  آیاتی  یا  و  اشعار حافظ  از  یکی  هنرمند خوشنویسی 
قرآن کریم را برای اثرش انتخاب کند و دستمایه کارش 

قرار بدهد، بنابراین موضوعات کامال آزاد است.

حاضردر ورکشاپ یک روزه هنرمندان، 
صرف موضوع زلزله نیست

کاریکاتور

قسمت اول از فاز دوم »لیسانسه ها« 
از چهارم آذر پخش می شود

اعالم  ها«  »لیسانسه  سریال  کننده  تهیه 
سریال  دوم  فاز  از  اول  قسمت  که   کرد 
»لیسانسه ها« به کارگردانی سروش صحت 

از شنبه چهارم آذر پخش می شود.
سریال  کننده  تهیه  جودی   رضا 
»لیسانسه ها« در گفتگو با مهر درباره زمان 
از  کرد:  بیان  ها«  »لیسانسه  سریال  پخش 
امشب دوشنبه 29 آبان خالصه قسمت های 
فصل اول سریال »لیسانسه ها« روی آنتن 

شبکه سوم سیما رفت.
وی ادامه داد: این سریال از این به بعد هر 
هفته شنبه تا چهارشنبه روی آنتن شبکه 
سه سیما می رود و پنجشنبه ها خالصه ای 
از قسمت های پخش شده در طول هفته را 

خواهیم داشت.
جودی در پایان گفت: همچنین قسمت اول 
شنبه  از  ها«  »لیسانسه  سریال  دوم  فاز  از 
چهارم آذر پخش می شود.»لیسانسه ها« به 
کارگردانی سروش صحت سال گذشته در 
یک فصل روی آنتن رفت و ادامه آن در فاز 

دوم از چهارم آذر پخش می شود.

خبر

 سه نمایش جدید با پایان یافتن ایام سوگواری ماه های 
محرم و صفر از آذر ماه سال جاری در تاالر سایه و پالتو 

اجرا مجموعه تئاتر شهر به صحنه می روند.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، 
همزمان با پایان یافتن ایام سوگواری ماه های محرم و صفر 
برنامه جدید تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر در آذر 
این  از  این در حالی است که  ماه سال جاری اعالم شد. 
هفته سه نمایش جدید در تاالر سایه و پالتو اجرا میزبان 
نویسندگی و  به  اَ.َوَسط«  بود.» فرق  عالقه مندان خواهد 
کارگردانی رسول کاهانی عنوان نمایش جدیدی است که 
از روز چهارشنبه اول آذر ماه ساعت ۱8 با مدت زمان 80 
دقیقه و قیمت بلیت 20 هزار تومان  با بازی مجید یوسفی، 
کیمیا  ورزی،  سالح  بهراد  ملکی،  ستاره  زاده،  رضی  بهار 
کاوند، باربد طوالبی در تاالر سایه  روی صحنه می رود.در 
همین تاالر تاالر نمایش جدید دیگری با عنوان »آبجی « 
به نویسندگی فرهاد امینی ، کارگردانی مهدی شاه پیری و 
بازی مینو ملکی، نسیم تاجی، مهرنوش بلمه، کتایون رزم 
حسینی، داریوش فائزی پذیرای دوستداران تئاتراست. این 
اثر نمایشی از روز دوم آذر ماه ساعت 20 به مدت زمان 

اجرا می شود. تومان  بلیت 20 هزار  قیمت  و  ۶0 دقیقه 
با  در پالتو اجرا مجموعه تئاتر شهر هم نمایش جدیدی 
عنوان »اصفهان شهر بچه های لهستان« نوشته محمد چرم 
شیر و کارگردانی رکسانا مهر افزون از روز دوشنبه ششم 
آذر ماه ) حتی روزهای شنبه( ساعت 20 به صحنه می 
پارسایی،  اعلم، دیبا پیشدادی، سایه  اکبری  رود. سپندار 
دلشاد جلیلی، عرفان رهبری، رومینا قاسمی زاده، روژینا 
قاسمی زاده، اشکان زمردی مطلق، شیدا سجادی، برتیبا 
مطهری،  رستا  کرخی،  کیارش  کرمانیان،  کیانا  عاقبتی، 
نمایش  این  بازیگران  ناظری  پارسا  نوروزی،  دخت  پناه 
و  نویسندگی  به  »کلنل«  نمایش  اصلی  تاالر  هستند.در 
پاکدل،  حسین  بازی  و  پور  تقیانی  خیراهلل  کارگردانی 
شهرام حقیقت دوست، مونا فرجاد، اتابک نادری، سیروس 
آتیه  ناصحی،  رضا  علی  وحیدنفر،  علی سلیمانی،  همتی، 
جاوید، الهه شه پرست، جوادپورزند، حسین شفیعی، آناهیتا 
مهری دروی،  محسن  رهامقدم،  سمیراسلیمی،  خسروی، 
امیر  توده فالح،  سیامک  محمدشکری،  ابراهیمی،  میالد 
با مدت زمان 90  باده دست، آیسان حداد ساعت ۱9:۳0 
دقیقه و قیمت بلیت 20، ۳0 و 40 هزار تومانی روی صحنه 

می رود.نمایش »بوی خواب« نوشته محمد چرم شیر و 
مدت  به   ۱9:۳0 ساعت  نیز  سلیمی  سهراب  کارگردانی 
۷5 دقیقه و قیمت بلیت 25 هزار تومان در تاالر قشقایی 
اجرا می شود. مسعود دلخواه، قاسم زارع، شهره سلطانی 
هم  چهارسو  تاالر  هستند.در  نمایشی  اثر  این  بازیگران 
نمایش »آکواریوم« به نویسندگی سیامک احصایی و مهرک 
قزوینی ، کارگردانی سیامک احصایی و بازی کاظم سیاحی، 
به  ساعت ۱9:45  لسان  اهلل حق گوی  روح  شاکری،  غزل 
مدت زمان ۶0 دقیقه و قیمت بلیت 25 هزار تومان میزبان 
می  تماشاگران  و  مندان  است.عالقه  تئاتر  مندان  عالقه 
توانند برای آگاهی از تازه ترین رویدادها و اطالعات آثار 
 نمایشی مجموعه تئاتر شهر به سایت این مجموعه با آدرس 

www.teatreshahr.com مراجعه کنند.

برنامه جدید تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر اعالم شد

فیلم  کارگردان  صمدی  فرنوش 
فیلم  بهترین  جایزه  »نگاه«  کوتاه 
به  را  آمریکا   AFI Fest کوتاه 
سال  دومین  برای  و  آورد  دست 
معرفی  اسکار  آکادمی  به  متوالی 
فرنوش  رسیده،  گزارش  شد.به 
صمدی برای کارگردانی فیلم کوتاه 
و  خودش  نویسندگی  به  »نگاه« 
کنندگی  تهیه  و  عسگری  علی 

جایزه  برنده  اوره  حیدری  پوریا 
یکمین  و  کوتاه سی  فیلم  بهترین 
امریکا  فیلم  انسیتو  دوره جشنواره 
AFI و برای دومین سال متوالی به 

آکادمی اسکار معرفی شد.
کوتاه  فیلم  با  کارگردان  این 
آن  نام »سکوت« که  با  پیشینش 
را به طور مشترک با علی عسگری 
کارگردانی کرده، به آکادمی اسکار 
برنده  با  حال  و  بود  شده  معرفی 
لیست  در  که  جایزه  این  شدن 
بهترین  اسکار  مقدماتی  جوایز 
دومین  برای  است  کوتاه  فیلم 
اسکار  آکادمی  به  متوالی   سال 

معرفی شد.
در  جشنواره  این  داوران  هیات 
صمدی  فیلم  به  راجع  متنی 
بدون  خوبی  عمل  »هیچ  نوشتند 
مجازات نمی ماند«. این جمله ای 
برنده  فیلم  دیدن  از  بعد  که  است 
با  امسال  جشنواره  بزرگ  جایزه 

تماشاگرانش می ماند.

»نگاه« برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره Afi fest شد

سریال  نویسنده  وارسته  حسن 
ویژگی  درباره  هزارپایان«  »افسانه 
اثر توضیح داد و گفت در این  های 
مدرن  پست  کمدی  سراغ  مجموعه 
نویسنده  وارسته  اند.حسن  رفته 
گفت:  پایان«  هزار  »افسانه  سریال 
اکنون به کارگردانی شهاب عباسی 
برای شبکه نسیم ساخته می شود، 
»افسانه  مجموعه  داستان  گفت: 
اتفاق می  تاریخ  هزارپایان« در دل 
افتد و ما در این کار به سمت کمدی 
درواقع  رفتیم.  مدرن  پست  های 
شکند  می  مجموعه  این  در  زمان 
همچنین  شود  می  پیش  و  پس  و 
ارجاعاتی داریم و می توانیم بعضی 
از گونه های آشنای سریال ها مثل 
ببینیم.وارسته  را  روزگاری«  »روزی 
شده  ساخته  های  قسمت  درباره 
کنونی اظهار کرد: تاکنون 2 قسمت 
من  که  است  شده  مونتاژ  سریال  از 
در  اما  دارم  آن  به  »ان قلت «هایی 
این  در  ما  پسندم.  می  را  آن  کل 

سریال کمدی های تجربه نشده ای 
باید  مخاطب  که  کردیم  استفاده  را 
ببیند.وی درباره درباره فیلمنامه این 
ساخت  برای  ما  داد:  توضیح  سریال 
52 قسمت از این سریال تعهد داریم 
نگارش  به  قسمت   ۳0 تاکنون  و 
نویس  فیلمنامه  است.این  درآمده 
که نویسندگی سریال »دنگ و فنگ 

روزگار« را هم بر عهده دارد.

 »افسانه هزارپایان« در دل تاریخ اتقاق می افتد

گزارشی از وضعیت سینمای ایران
ماه  آبان  پایان  تا  که  کرد  اعالم  گزارشی  فارابی طی  بنیاد سینمایی 

امسال ۱۶2 فیلم در مراحل مختلف تولید قرار دارند.
به گزارش پیام زمان، تا پایان آبان ماه امسال، ۱۶2 فیلم سینمایی 
مراحل مختلف تولید را سپری می کنند که از این میان 24 فیلم آماده 
نمایش، ۱5 اثر در مرحله صداگذاری، ۱5 فیلم در مرحله تدوین و ۱۷ 
اثر نیز در مرحله فیلمبرداری قرار دارند. 9۱ پروژه نیز در مرحله پیش 
از ۱0 درصد مراحل  این میان بیش  از  تولید قرار دارد که ۱۱ فیلم 
پیش تولید را طی کرده اند و باقی پروژه ها در مراحل ابتدایی پیش تولید 
هستند.در این پروژه ها آثاری با مضامین مختلف از جمله دفاع مقدس، 
پایداری، دینی، کودک و نوجوان، تاریخی، کمدی، حادثه ای، اجتماعی 
و خانوادگی به چشم می خورد.فیلم های »توچال« به کارگردانی محمد 
آهنگرانی و تهیه کنندگی سیدمحسن جاهد، »بادسوار« به کارگردانی 
کارگردانی  به  »فیلشاه«  انیمیشن  تهیه کنندگی حجت اهلل سیفی،  و 
هادی محمدی طبقی و تهیه کنندگی حامد جعفری، »راز پروانه ها« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی علی تنهایی، »اکسیدان« به کارگردانی حامد 
محمدی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی، »پل سفید« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی علی قوی تن، »نسترن های وحشی« به کارگردانی و تهیه 
کنندگی رهبر قنبری، »من دیوانه نیستم« به کارگردانی علیرضا امینی 
و تهیه کنندگی مرتضی شایسته، »همه چی عادیه« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی محسن دامادی، »دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور 
و  کارگردانی  به  ابرها«  »پشت  حمزه زاده،  محمد  کنندگی  تهیه  و 
علیرضا  کارگردانی  به  »جوراب شو«  مجیدی،  مجید  کنندگی  تهیه 
محمودزاده و تهیه کنندگی داریوش باباییان)توضیح مهر: این فیلم در 
حال حاضر با نام »حقه باز دم دراز« در حال اکران است(، »آینه بغل« 
به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی منصور سهراب پور و امیر 
پروین حسینی، »در وجه حامل« به کارگردانی بهمن کامیار و تهیه 
کنندگی مصطفی کیایی، »اسکی باز« به کارگردانی فریدون نجفی و 
تهیه کنندگی محمد احمدی، »یواشکی« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
تهیه  و  نعمت اهلل  حمید  کارگردانی  به  »شعله ور«  درمیشیان،  رضا 
کنندگی محمدرضا شفیعی، »دارکوب« به کارگردانی بهروز شعیبی و 
تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی، »هت تریک« به کارگردانی رامتین 
لوافی پور و تهیه کنندگی مجید مطلبی، »کار کثیف« به کارگردانی و 
تهیه  و  کارگردانی  به  »آستیگمات«  معصومی،  کنندگی خسرو  تهیه 
به  زده«  زنگ  کوچک  »مغزهای  مصطفوی،  سیدمجیدرضا  کنندگی 
کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی سعید سعدی، »طالقم بده 
به خاطر گربه ها« به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدعلی سجادی و 
»خالتور« به کارگردانی آرش معیریان و تهیه کنندگی عبداهلل علیخانی 

آماده نمایش هستند.
فیلم های »کامیون« به کارگردانی و تهیه کنندگی کامبوزیا پرتوی، 
»سرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر و تهیه کنندگی 
حامد حسینی، »دم سرخ ها« به کارگردانی آرش معیریان و تهیه 
کنندگی سعید سعدی، »حکایت دریا« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
کنندگی  تهیه  و  کارگردانی  به  آتش«  و  »عشق  آرا،  فرمان  بهمن 
محمد عرب، »ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد و تهیه کنندگی 
بهمن گودرزی  کارگردانی  به  باحالیم«  »ما خیلی  علیرضا جاللی، 
به کارگردانی پیمان معادی  و تهیه کنندگی رویا شریف، »بمب« 
و تهیه کنندگی مانی حقیقی، »لونه زنبور« به کارگردانی مسعود 
برای  امضا  »اولین  تهیه کنندگی سیدغالمرضا موسوی،  و  حاتمی 
به  »هایالیت«  ژکان،  علی  کنندگی  تهیه  و  کارگردانی  به  رعنا« 
کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی ساسان سالور، »گرگ بازی« 
به کارگردانی عباس نظام دوست و تهیه کنندگی محمدعلی نجفی، 
»فصل شکار« به کارگردانی داریوش یاری و تهیه کنندگی علیرضا 
ابوالقاسمی، »جاده قدیم« به کارگردانی و تهیه کنندگی منیژه حکمت 
نیز در مرحله صداگذاری قرار دارند.فیلم های »هزار پا« به کارگردانی 
ابوالحسن داوودی و تهیه کنندگی محمدرضا رخشان، »عرق سرد« 
به کارگردانی سهیل بیرقی و تهیه کنندگی مهدی داوری، »شکستن 
همزمان بیست استخوان« به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه 
مسعود  کارگردانی  به  قورباغه«  »خاله  محمودی،  نوید  کنندگی 
کرامتی و تهیه کنندگی فرشته طائرپور)توضیح مهر: پیش از این 
این  کارگردانی  هاشمی  افشین  و  کرده  تغییر  فیلم  این  کارگردان 
اثر را برعهده گرفته بود(، »چهارراه استانبول« به کارگردانی و تهیه 
ابراهیم  کارگردانی  به  شام«  وقت  »به  کیایی،  مصطفی  کنندگی 
بیست و  و  تهیه کنندگی محمد خزاعی، »یک کیلو  و  حاتمی کیا 
وحید  کنندگی  تهیه  و  طوفان  رحیم  کارگردانی  به  گرم«  یک 
نیکخواه آزاد، »گیتی همسر علیرضا« به کارگردانی حمیدرضا هنری 
و تهیه کنندگی عزت اهلل جامعی ندوشن و همایون رضا عطاردی، 
»کروکدیل« به کارگردانی مسعود تکاور و تهیه کنندگی عزت اهلل 
جامعی ندوشن، »لس آنجلس- تهران« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
تینا پاکروان، »تگزاس« به کارگردانی و تهیه کنندگی سیدمسعود 
بادکوبه و تهیه کنندگی روح  اطیابی، »درساژ« به کارگردانی پویا 
حسن  کارگردانی  و  کنندگی  تهیه  به  سوم«  »جنس  برادری،  اهلل 
یکتا پناه، »زنانی که با گرگ ها دویده اند« به کارگردانی امیراطهر 
تاریک«  »اتاق  و  الدین  شرف  محمدرضا  کنندگی  تهیه  و  سهیلی 
مرحله  در  نیز  حجازی  اهلل  سیدروح  کارگردانی  و  کارگردانی   به 

تدوین قرار دارند.

خبر

نقشه بن سلمان علیه حزب ا...!


