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 ارمنستان، یکی از پرطرفدارترین مقاصد سفر ایرانی هاست، کشوری که 
امسال ۲۵۰ هزار نفر از کشورمان به آن مسافرت کرده اند و گردشگری 
در آن بی دردسر نبوده، از کالهبرداری گرفته تا درگیری های قانونی که 

برای مسافران ایرانی پیش آمده است.
8

گرفتاری و کالهبرداری از 
ایرانی ها در ارمنستان 

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، محمدحسین دانشفر، 
مدیر تولید شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: تاکنون بالغ بر 
چهار میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه نفت از الیه نفتی پارس جنوبی 

برداشت شده است.

به گزارش زمان خبر آزادی »متعب بن عبداهلل« وزیر پیشین گارد 
ملی عربستان و پسر شاه سابق این کشور بعد از نزدیک به ۳ هفته 
در فضــای مجازی با گمانه های متعــددی در خصوص تبرئه او یا 

موافقت او با بخشیدن بخشی از دارایی هایش همراه شده بود.
6

تولید الیه  نفتی پارس جنوبی از 
مرز ۴.۷ میلیون بشکه گذشت

۱۰میلیارد دالر؛ بهای آزادی 
شاهزاده متعب

3

سرمقاله

خطر تکفیری ها، فرقه گرایی 
افراطی و نقش استکبار 

نگاه روز

1

5

کشف درمان احتمالی 
سرطان در سال ۲۰۱۸

رعایت قانون سبب ایجاد 
امنیت در جامعه

 ۱6 درصد مبتالیان
  به ایدز، زنان هستند

ناجوانمردانه  حملــه 
بــه  هــا  تکفیــری 
مسجدالروضه در مصر 
، زنگ خطر جدید و 
را علیه  تــری  جدی 
اســالمی  امت  اتحاد 
آن هم در آســتانه ی آغاز هفته ی وحدت و 
 میالد خجسته ی پیامبر رحمت و مهربانی ،

 به صدا در آورده است .این عملیات انتحاری 
حاکی از اســتمرار توطئه هــا و ادامه یافتِن 
خط جریاِن تروریستی تکفیری ها ، در یکی 
دیگر از بالد مسلمین است. ریشه یابِی علِل 

پیدایش و رشد...

5

2 سیدشهاب الدین چاوشی

پرداخت تنها ۹ درصد از تسهیالت بانکی؛

  تولید به فاجعه آمیزترین شرایط خود رسید

هشدار شدید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛

 مشکل "موسسات مالی" حل نشود 
رفتار مجلس تغییر  می کند

2

لوازم آرایشی ارزان، بالی جان زنان

ن 
زما

س: 
عک

2

7

سید جمال موسوی

1

دانشمندان بریتانیایی اعالم کردند؛

کشف درمان احتمالی سرطان در سال ۲۰۱۸

ســال هاست که دانشــمندان برای کشف درمان ســرطان به عنوان یکی از 
مرگبارترین بیماری های جهان به شکل خستگی ناپذیر تالش می کنند.

 دانشمندان بریتانیایی در حال توسعه یک نوع ایمن درمانی مبتنی بر سلول 
های خون بدســت آمده از بیمارانی هســتند که به شکل معجزه آسایی از 
ســرطان نجات یافته اند.طبق اعالم این گروه از دانشمندان، نتایج اولیه از 
آزمایشــات انجام شده در آزمایشگاه نه تنها نشانه وجود درمان بهتری برای 
سرطان بوده بلکه درمان احتمالی می تواند برای آزمایش بر روی بیماران تا 

اوایل سال اینده آماده شود.
درمان جدید شــامل سلول های نوتروفیل است؛ این سلول ها تشکیل دهنده 
بخشی از خط مقدم دفاع بدن در مقابل مهاجمان خارجی هستند.نوتروفیل ها 
یا به طور مستقیم از طریق نابودی سلول های سرطان با مواد شیمیایی یا آنتی 
بادی ها یا به طور غیرمســتقیم از طریق بکارگیری سایر سلول های سیستم 

ایمنی آنها را نابود می کنند.
محققان اذعان می کنند که آنها شــیوه ای برای استخراج سلول های ایمنی 

نابودکننده سرطان از فرد دهنده خون و سپس تکثیر میلیونی آنها یافته اند.
الکس بلیث، سرپرست تیم تحقیق از کمپانی بیوتکنولوژی LIfT، در این باره 
می گوید: »ما فقط در مورد مدیریت ســرطان صحبت نمی کنیم، ما به دنبال 
یک شیوه درمانی قاطع هستیم که یکبار در هفته در طول ۵ تا ۶ هفته انجام 
می شــود.«وی در ادامه می افزاید: »براساس مدل آزمایشگاهی و آزمایش بر 
روی موش ها، ما امیدواریم بیماران به بهبودی کامل برســند. هدف نهایی ما 
ایجاد اولین بانک سلولی نوتروفیل های قدرتمند قاتل سرطان در جهان است.«

به گفته بلیث، »فایده اصلی درمان نوتروفیل این اســت که سلول های دهنده 
بدون هیچگونه ترس از رد جدی آن توســط بیماران دیگر می توانند استفاده 
شوند.«این آزمایش قرار است در اوایل سال ۲۰۱۸ با ۲۰ تا ۴۰ بیمار آغاز شود.

رییس دفتر رییس جمهــور، وجود فضای آرام و 
روحیه همدلی را الزمه آبادانی کشــور و حرکت 
در مســیر تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست و 
گفت: امروز باید همه دست به دست هم داده و با 

همکاری و مودت کشور را بسازیم .
به گزارش زمان، محمود واعظی دیروز در حاشیه 
جلســه هیات دولت در گفت و گو با خبرنگاران 
با بیان اینکه امروز فضای کشــور در مقایســه با 
گذشته بســیار آرامش بخش است، اظهارداشت: 
در چنین فضایی است که می توان بخوبی برنامه 
ریزی و مشــکالت مردم را حــل و فصل و برای 

اشتغال، تولید و معیشت مردم برنامه ریزی کرد.
رییس دفتر رییس جمهور گفت: حرکت در مسیر 
ساختن کشور و رفع مشکالت نیازمند حمایت و 
همکاری همه قوا، نیروهای مسلح و دستگاههای 
مختلف اســت و امروز بیش از همیشه نیاز داریم 
تا زبان مفاهمه با احزاب و اندیشــه های مختلف 
در کشور وجود داشته باشد . واعظی در پاسخ به 
سوال یکی از خبرنگاران تصریح کرد: مطالبی که 
متاسفانه درباره اختالف بنده و دکتر جهانگیری 
مطرح می شــود هیچ پایه و اساسی ندارد. ما نه 
تنها هیچ اختالفی با هم نداشته و نداریم ، بلکه از 
بهترین رابطه و همکاری برخوردار هستیم .رییس 

دفتر رییس جمهور خاطرنشــان کرد: عده ای با 
اهداف خاص بدنبال ترویج اختالف و انتشار اخبار 
دروغ و بی پایه و اساس هستند در صورتی که در 
فضای آرام است که می توان کشور را اداره کرده، 
معیشت مردم را تامین و اشتغال و تولید را تقویت 
کرد.واعظی گفت: در دوران انتخابات طبیعی است 
که فضای رقابت در کشــور حاکم باشــد اما پس 
از پایان انتخابات بایســتی روحیه همکاری شکل 
بگیرد و با این روحیه در مســیر ســاختن کشور 
و رفع مشــکالت و معضــالت گام برداریم. لذا از 

رسانه ها خواهش می کنم وارد مسایل حاشیه ای 
مخصوصا در مواردی که هیچ گونه پایه و اساسی 
ندارد ، نشوند.رییس دفتر رییس جمهور در پاسخ 
به سوالی درباره رابطه دولت با جناح ها و گروهای 
مختلف تصریح کرد: درب دفتر رییس جمهور به 
روی همه تفکرات ، احزاب ، گروهها و اندیشه ها 
و فراکسیون های مختلف باز است و امروز بهترین 
رابطه با گروه های مختلف را داریم و مطالبی که 

خالف این موضوع گفته می شود، نابجا است.
وی افــزود :دولت دکتر روحانی حزبی نیســت و 
 فراجناحی است و به همه مردم ایران تعلق دارد.

 متاســفانه عده ای از حاال بدنبال طرح مباحثی 
درباره انتخابات ســالهای آینده هستند، در حالی 
که اصال چنین مسایلی موضوعیت ندارد و امروز 
همه بدنبال تحقق وعده های آقای رییس جمهور 
به مردم عزیز ایران هستیم . واعظی با بیان اینکه 
دولت همواره از انتقاد استقبال کرده و آنرا مفید و 
سازنده می داند، اظهارداشت: بر این باوریم که اگر 
انتقاد نباشد ارتباط دولت با مردم قطع خواهد بود 
لذا آنرا مفید می دانیم و استقبال می کنیم. البته 
معتقدم باید بین انتقاد و تخریب تفاوت قایل بود 
و از همه بویژه رسانه ها می خواهم که از تخریب 

پرهیز کنند.

دولتازانتقادسازندهاستقبالمیکند

 آمریکا در تیررس موشک های کره شمالی قرار گرفت
خبرگزاری رویترز گزارش داد، کره شمالی اعالم کرده است که موشک بالستیکی 
کــه اخیرا آزمایش کرده، امکان هدف قرار دادن تمامی مناطق در خاک آمریکا 
را دارد.به  گزارش  ایسنا، بر اساس این گزارش، کره شمالی اعالم کرد که آزمایش 
موشــکی اخیر این کشور با موفقیت انجام شده است و این موشک پس از ۵۳ 
 دقیقه پرواز در ارتفاع ۴,۴۷۵ کیلومتری، ۹۵۰ کیلومتر را طی کرده اســت و با 
موفقیت  به هدف مورد نظر اثبات کرده است.کره شمالی اعالم کرد که موشک 
بالســتیک آزمایش شده از نوع هواسونگ – ۱۵ بوده است.از سوی دیگر شبکه 
خبری  سی ان بی ســی نیز گزارش داد، کارشناســان اعالم کرده اند که موشک 
بالستیک بین قاره ای آزمایش شده توســط کره شمالی امکان هدف قرار دادن 
واشــنگتن و بسیاری از نقاط دیگر در ایاالت متحده را دارد.وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( هم با تایید آزمایش موشکی جدید کره شمالی از شلیک این موشک 
در ســاعت ۱۸:۳۰ به وقت گرینویچ خبر داد. پنتاگون همچنین افزود موشکی 
که کره شمالی در سواحل شرقی خود آزمایش کرد، یک موشک قاره پیما بوده 
اســت.گفتنی است که یک مقام ارشد کره جنوبی روز سه شنبه از نشانه هائی 
مبنی بر احتمال آزمایش موشــکی جدید توسط کره شمالی خبر داده بود.این 
مقام ارشــد کره جنوبی اعالم کرد که همسایه شمالی این کشور در هفته های 
اخیر به آزمایش هایی در زمینه موتور و ســوخت موشک مبادرت ورزیده است 
تا از این طریق بتواند به توانمندی های ســاخت موشــک بالســتیک با قدرت 
حمل کالهک هســته ای تا ســال آینده میالدی دست یابد.این مقام عالیرتبه 
کره جنوبی در ادامه گفت که سئول با دقت فعالیت های موشکی پیونگ یانگ 
را مــورد توجه قرر می دهد، چرا که این قبیل اقدامات می تواند  نشــانه ای از 
آغاز مجدد آزمایش های موشــکی این کشور به شــمار آید.الزم به ذکر است، 

دوشنبه ۲۹ آبان ماه سال جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد: 
اکنون کره شمالی در فهرست کشــورهای حامی تروریسم قرار گرفت.وی که 
سخنانش از طریق شبکه تلویزیونی »سی اِن اِن« در حال پخش بود، بدون اشاره 
به اقدامات تحریک آمیز واشنگتن در شبه جزیره کره، ادعا کرد: این اقدام باید 
مدتها پیش به انجام می رسید.وی بی آنکه به زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی 
در خاورمیانه اشــاره ای داشته باشد، گفته بود: کره شمالی باید برنامه موشکی 
و هســته ای خود را خاتمه داده و تمام حمایت های خود را از تروریســم بین 

المللی متوقف کند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی  خبر داد:

ورود روزانه 3300 کانتینر کاالی قاچاق به کشور 
 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد که گفته بود هیچ کاالی قاچاقی از مبادی رسمی به کشور وارد نمی شود، گفت: واردات روزانه ۳۳۰۰ کانتینر کاالی 
قاچاق به کشور و نیز دستگیری اعضای باندی که در عرض ۲سال، ۱۱۲۴کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند، به خوبی نشان می دهد که این گفته ها واقعیت ندارد.امیر خجسته، نماینده مجلس، در واکنش به اظهارات 

7کرباسیان، وزیر اقتصاد که گفته بود هیچ کاالی قاچاقی از مبادی رسمی به کشور وارد نمی شود، به ایلنا گفت: این گفته های آقای کرباسیان نشان می دهد که ایشان هیچ اطالعی از واقعیت های موجود ندارند.



2 اخبارپنجشنبه 9 آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3635

کرباسیان مطرح کرد؛
تامین ۲۳ میلیارد دالر منابع مالی از 

بازارهای خارجی در ۱۰۰ روز اول

وزیر امــور اقتصاد و دارایی گفت: در ۱۰۰ روز 
اول دولت توانستیم از بازارهای چین، دانمارک 
و روسیه ۲۳ میلیارد دالر منابع خارجی تامین 
کنیم. مســعود کرباســیان وزیر امور اقتصاد و 
دارایی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع 
خبرنگاران در خصوص مهمترین اقدامات انجام 
شــده در  ۱۰۰ روزه دولت اظهار کرد: در سال 
تولید و اشــتغال هستیم که یکی از محورهای 
دولت همین است به خصوص در احکام ابالغی 
بــه وزرا بحث اشــتغال از مهمترین مســائل 
بوده اســت.وی افزود:  در ۱۰۰ روز اول دولت 
توانستیم از بازارهای چین، دانمارک و روسیه 

۲۳ میلیارد دالر منابع خارجی تامین کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سرمایه گذاری 
خارجــی که بالــغ بر ۵۷ مورد بــوده از دیگر 
اقدامــات ما بود که در پروژه های دانش بنیان 
بوده است.کرباســیان خاطرنشان کرد: بالغ بر 
۲۵۰هزار میلیارد ریال برای طرح های عمرانی 
در نظــر گرفته که به دســتگاه هــای مرتبط 

تخصیص داده شده است.

نهاوندیان:
 دارایی موسسات مالی با سود
 ۱۵ درصد پرداخت می شود

نهاوندیان با اشــاره به مشــکالت موسســات 
مالی گفت: بانــک مرکزی با خط اعتباری که 
تخصیص داد، قرار شد دارایی این بنگاه ها نقد 
شود و ســپرده های این ها با سود قانونی ۱۵ 

درصد پرداخت  شود.
بــه گزارش زمــان، محمد نهاوندیــان معاون 
اقتصادی رئیــس جمهور دیروز در حاشــیه 
نشســت هیئت دولت در جمــع خبرنگاران 
با اشــاره به وضعیت ســپرده هــای مردم در 
موسسات مالی و اعتباری متخلف اظهار کرد: 
پنجشــنبه و جمعه اطالعیه هایی که توسط 
بانک ها و موسسات اعتباری صادر شد، هم در 
رابطه با موسسه فرشتگان که در مرحله نخست 
بود و هم در رابطه با سه تعاونی اعتباری دیگر 
به نام های افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان 
تصمیم گرفته شــد که جدول زمانی تعیین و 
پرداخت ها آغاز شــد و به این ترتیب نگرانی و 
دغدغه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از 
هموطنان مــان را که درگیر کرده بود برطرف 
شد.وی افزود: با تصمیمی که گرفته شد، قرار 
شــد بانک مرکزی به میدان بیایــد و با خط 
اعتباری که تخصیص داد، دارایی این بنگاه ها 
نقد شود و ســپرده های این ها با سود قانونی 
۱۵ درصد پرداخت  شــود. کســانی که ۱۰۰ 
میلیون سپرده داشتند، همه سپرده شان را با 
سود قانونی متعارف دریافت می کنند. سپرده 
گذارانی هم که میزان ســپرده شان بیشتر از 
۱۰۰ میلیون تومان است هم می توانند تا ۱۰۰ 

میلیون تومان را دریافت کنند.
نهاوندیان اضافه کرد: شاید بیش از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر از این تعداد، مشــکل شــان 
برطرف می شــود و بقیه بدهی های این ها را 
موسسات باید با نقد کنند. خوشبختانه ما این 
مسئله را که دغدغه هایی ایجاد می کرد را در 
حد همین تعاونی های اعتبار مدیریت کردیم.

معــاون اقتصادی رئیس جمهــور گفت: البته 
عبرتی در سطح جامعه آموخته شد و آن اینکه 
مردم اگر می خواهند ســرمایه گذاری کنند، 
باید بدانند که ریســک کســانی که نرخ های 
باال به آن ها وعده می دهند باالســت. اثر این 
موسساتی که اختالل ایجاد می کردند، پایین 
آمدن نرخ ســود بازار بین بانکی بود.نهاوندیان 
در همین بــاره اظهار کرد: این رقم ۲۸ درصد 
بود که امروز به ۱۸ درصد رســیده است و در 
اوراق ما هم این مســئله اثرگذار بوده اســت. 
حاصل این کاهش در آمار سپرده های بانکی از 
مهر ۹۵ تا مهر ۹۶، ۲۱ درصد افزایش سپرده 
ها را داشــتیم که این نشان می دهد که مردم 

به سیستم بانکی اعتماد دارند.

خبر

کالم  نور
 خطر تکفیری ها

 فرقه گرایی افراطی و نقش استکبار 
* سیدشهاب الدین چاوشی

بــه  هــا  تکفیــری  ناجوانمردانــه  حملــه 
مســجدالروضه در مصر ، زنــگ خطر جدید 
و جدی تری را علیه اتحاد امت اســالمی آن 
هــم در آســتانه ی آغاز هفتــه ی وحدت و 
 میالد خجســته ی پیامبر رحمت و مهربانی ،
 به صدا در آورده اســت .این عملیات انتحاری 
حاکی از استمرار توطئه ها و ادامه یافتِن خط 

جریاِن تروریستی تکفیری ها ، در یکی دیگر از بالد مسلمین است. ریشه 
یابِی علِل پیدایش و رشــد این قبیل فرقه های خطرناک و ضد دینی که 
برای نیل به مقاصد و اغراِض قدرت طلبانه ی سیاسی خود از کشتار دسته 
جمعی انســان های بیگناه هیچگونه ابایی ندارند ، باید دغدغه ی عمومی 
و اصلِی همه ی انســان های دردمند و آنان که نگران سرنوشت و حقوق 
بشر در تمام دنیا هستند، قرار گیرد .به راستی جریان تروریست های کور 
تکفیری که با حمایت ســازمان های جاسوسِی اســتکبار جهانی ، شکل 
تازه ای از زنجیره عملیات های کور و ایذایی خود را شــروع کرده اند، چه 
اهدافــی را دنبال می کنند؟آیا می توان پذیرفت که این جریان ها با آیین 
و ســنت پیامبِر صلح و دوستی که همواره در طول حیات مبارک خویش، 
انســان ها را به مودت ، مدارا، صلح و زندگی انســانی و مسالمت آمیز فرا 
خواند، آشــنایی و قرابتی ولو اندک دارند؟کسانی که کشتار جمعی انسان 
ها را اعم از مســلمان و غیرمســلمان جایز میدانند ، آیا می توانند مدعی 
کوچکترین بهره مندی ای از تعالیم پیامبران الهی باشند؟هفته ی وحدت 
و کنفرانس بین المللی امســال ، فرصتی بزرگ و مغتنم برای چاره جویی 
در مقابل جریان های رو به رشِد تکفیریست که به راحتی مخالفان خود را 
از دم تیع می گذرانند و در عین حال به خود لقب 'مسلمان' نیز داده اند 
. دفع کامِل این غده های ســرطانی در سرزمین های اسالمی جز در سایه 
ی وحدت و عزم عمومی و افزایِش بصیرت و روشــنگری همه ی عالمان 
و آگاهــان ، ممکن نخواهد بود . موج اســالم گرایی در کشــورهای دنیا، 
موجب شده است ســازمان های جاسوسی به پرورش و تعلیِم گروه های 
متعدد تروریســتی روی آورند تا از این طریق و با معرفِی چهره ای سفاک 
و دهشــتناک از دین مبین اسالم و آیین مســلمانی، شناخت ، آگاهی و 
دیدگاه های ملتها را دچار خدشه و آلودگی کنند تا به تصور خود بتوانند با 
تحریف حقایق ناب و اصیِل کامل ترین دین خداوند ، جلوی گسترش آییِن 
محمدی را در جهان بگیرند. زیرا آن ها می دانند با مطرح شــدِن حقیقت 
اسالم و حقایق انسان ساز و عدالت خواه آن ، راهی برای گسترِش مکاتب 
انحرافی و ادامه ی زورگویی های استکبار باقی نخواهد ماند.با فراگیر شدن 
تعالیم اسالمی ، چهره حقیقِی مکاتب انحرافی برای همه ی جهان ، هویدا 
خواهد شــد و آنها از دست یابی به اهداف شوم خود ، باز خواهند ماند. در 
این میان حفظ وحدت و یکپارچگِی ملل اســالمی و تالش برای معرفی و 
نمایاندن مفاهیم اسالم ناب ، بیش از پیش حائز اهمیت است.در سایه ی 
حفظ وحدت و پرهیز از اختالفات و چند دستگی ها ،همانطور که خداوند 
نیز وعده داده است ، هیچ قدرت سلطه گری نمی تواند در میان مسلمانان 

رخنه و نفوذ نماید. 

رشد چشمگیر قیمت انواع ارز در بازار

 معامالت بازار آزاد تهران شــاهد رشد نسبی قیمت برخی از انواع 
سکه و رشد چشمگیر انواع ارز بود.به گزارش مهر، در جریان معامالت 
بازار آزاد تهران دیروز، قیمت انواع ســکه از رشد نسبی برخوردار بود؛ در 
همین راســتا محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه طال و جواهر در گفتگو 
با خبرنگار مهر قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید را یک میلیون و ۳۶۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این عدد نســبت به روز گذشــته 
حدود ۳۵۰۰ تومان افزایش داشــته است ضمن اینکه دلیل این افزایش 
نرخ نیز رشــد قیمت ارز بوده است.  وی ادامه داد: قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر نسبت به روز گذشته یک میلیون 
و ۳۴۲ هزار تومان و نیم ســکه با ۳ هزار تومان افزایش ۶۸۳ هزار تومان 
اســت.  رئیس اتحادیه طال و جواهر قیمت ربع سکه را ۳۸۳ هزار تومان 
و هر قطعه سکه یک گرمی را ۲۶۱ هزار تومان عنوان کرد.  کشتی آرای 
اضافه کرد: قیمت هر اونس طال با حدود ۲ دالر افزایش نســبت به روز 
گذشــته ۱۲۹۶ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیــار ۱۲۸ هزار و۸۰۰ تومان 
است.  براساس این گزارش، قیمت انواع ارز نیز در جریان معامالت امروز 
بازار آزاد تهران با رشد چشمگیری همراه بوده به طوری که نرخ هر دالر 
با ۲۷ تومان افزایش به  ۴۱۳۷ تومان، پوند با ۵۰ تومان افزایش به ۵۵۹۰ 
تومان، یورو با ۲۵ تومان افزایش به ۴۹۸۰ تومان، درهم امارات با ۵ تومان 

افزایش به ۱۱۳۳ تومان و لیر ترکیه به ۱۰۶۰ تومان رسیده است.  

سرمقاله

رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: بانک 
مرکزی باید با سرعت بیشتری در حل مشکل 
ســپرده گذاران اقدام کند در غیر این صورت 
رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد و بانک 

مرکزی تغییر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار زمان، در ابتدای جلســه 
علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی 
علی الریجانــی ضمن تبریک ایــام والدت 
پیامبر اکرم گفت: تکیه اصلی پیامبر بر توحید 
و وحدت مسلمانان بود و می فرمود »اختالف 
نکنید که پیشینیان شما دچار اختالف شدند 
و نابود شدند« و می فرمود »مومنان برادرند 
و خون هایشــان یک رنگ اســت و در برابر 

دیگران قدرتی واحد هستند.«
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: اگر در 
میان روایاتــی که از پیامبر بــه جای مانده 
است به همین دو روایت تکیه می شد، امروز 
وضعیت مسلمانان اینگونه نبود که با داشتن 
بیش از یک میلیارد جمعیت مجبور باشند در 

برابر قدرت های بزرگ سر خم کنند.
الریجانی ادامه داد: ریشــه این درد بزرگ را 
مرحوم مدرس که نمــاد نمایندگی مجلس 
در جمهوری اســالمی ایران است، بیان نمود 
»فکــر می کردم چرا ممالک اســالمی رو به 
ضعف رفته و ممالک غیر اسالمی رو به ترقی 
چندین روز فکر کردم و باالخره به این نتیجه 
رســیدم ممالک اسالمی سیاست را از دیانت 
جدا کردند ولی ممالک دیگر سیاســت شان 

عین دیانت شان است.«
الریجانی اظهار داشت: ممکن است امروز در 
کشــورهای غربی صحبت از سکوالریسم یا 
جدایی دین از سیاست باشد اما حرف مدرس 

در حقیقت عمل آنهاست نه شعارهای آنها.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
»ژان پل ســارتر« این حقیقت رفتاری را این 
چنین بیان کرد. غرب همیشــه با عرب ها به 
مثابه موجوداتی مادون انسان رفتار می کرد 
و از نظر آنهــا، مردمان آنجا فقط ســاکنان 

ســرزمین های عربی بودند نه مالکین واقعی 
آنها. چرا »ســارتر« عقیده غربــی ها را این 
چنین بیان داشت در حالی که چند قرن در 
اروپا ســخن از جدایی دین از سیاست مطرح 
است چون در پس سکوالریسم غربی تحقیر 
مسلمانان و استعمار آنها نهفته بوده و هست.

نماینده مردم قم اظهار داشــت: او این ماجرا 
را در استعمار فرانســه در الجزایر به درستی 
دریافت. قرار نبود و نیســت غربی ها از تاریخ 
مســلمانان و خدمات علمــی آنها بی اطالع 
باشــند بلکه نوعی سلطه طلبی از مسلمانان 

را مبنای حرکت خود قرار دادند.
عضو مجمع تشــخیص مصحلت نظام تاکید 
کرد: این رفتارهای تحقیرآمیز و ماجراجویانه 
غرب باعث نفرت و انزجار ملت های مسلمان 
از آمریکا شــده اســت. برژینسکی که زمانی 
مشــاور امنیت ملی آمریکا بود می گوید در 
کشــورهای خاورمیانه انزجار حاد نسبت به 
دخالت های بی مورد آمریکا در خاورمیانه و 
پشتیبانی آن از اسرائیل وجود دارد و آمریکا را 
دلیل اصلی محرومیتی که احساس می کنند، 
می دانند.الریجانی با طرح این سئوال که چرا 
پتانســیل فرهنگی درجــا زد و بعد از یکصد 

ســال همچنان مشــکل ما در بعد اقتصادی 
همان اســت، ادامه داد: یکی از دالیل آن این 
است که از تجدد، رویه آن را دریافته است و 
شــگرد باطن آن را درست فهم نکرده است. 
رضا خان به جای تکنولوژی غرب کاله فرنگی 
و مبارزه با روحانیت و دین را دریافت اســت 
و بــه جای تکیه بر توانمندی داخلی، نگاه به 

واردات اولویت یافت.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
بانکها به جای اینکه وســیله توسعه کشور و 
رونق تولید گردند موضوعی خودبنیان شدند 
که گاه مانع تولید کشــور شدند، گفت: نمی 
خواهم ســخن »برتولت برشــت«  را بپذیرم 
که گفت دزدها دو قسم هستند. یکی دزدان 
حرفه ای که برای دزدی، بانک تاســیس می 
کننــد و دیگــری دزدان غیرحرفه ای که به 
بانکها دســتبرد می زنند و سرقت می کنند. 
قطعا در این ســخن اغراق است اما بانکها در 
کشورهای توســعه یافته در خدمت تولید و 
توسعه کشــورها هستند نه اینکه خود اصلی 
شوند و بقیه مسائل توســعه کشور، فرع آن 
قــرار گیرد.نماینده مردم قم بیان داشــت: با 
مجموع شراط کشــور امروز چیزی واجب تر 

از این نیســت که محور تالش های ما بر دو 
ستون استوار باشــد. ایجاد وفاق در کشور و 
ترک مراق. پیامبر اســالم فرمود: با پرواترین 
مردم کسانی هستند که مراق و جدال گری 

را رها کنند اگرچه حق با آنها باشد.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تصریح 
کرد: امروز با حجم مشــکالت کشور در ابعاد 
مختلــف نیازمنــد همگرایی و هــم افزایی 
هســتیم و حل مســائل اصلی کشور در گرو 
این راهبــرد اســت.الریجانی تمرکز بر حل 
مشکالت اقتصادی مردم را دومین امر واجب 
کشور خواند و اظهار داشت: مجلس و دولت 
وظیفه ای مهمتر از حل مشــکالت و چالش 
های اساسی کشور ندارند. امسال بحث های 
مهمی در مجلس مطرح شد. کمیسیون ها و 
مرکز پژوهــش ها درگیر ارائه طرح برای این 
مشکالت بودند. یک نمونه آن مشکل سازمان 
تامیــن اجتماعی بود که ابعاد آن مشــخص 
و پیشــنهاد برای حل آن نیز ارائه شــد که 
امیدواریم با ســرعت بیشتری در کمیسیون 

مربوطه بررسی شود.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در بخش 
دیگری از اظهارات خود درباره مسئله بانکها 
و موسســات اعتباری افزود: مسئله بانکها و 
موسسات اعتباری که باعث نگرانی عده زیادی 
از مردم شده است مجلس با وقت گذاری زیاد 
و پیگیری مســتمر، مشکالت مردم را دنبال 
کرد و بانک مرکزی را در مسیر حل قرار داد. 
بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری در حل 
مشکل سپرده گذاران اقدام کند در غیر این 
صورت رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد 

و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.
نماینده مردم قم در آستانه ارائه الیحه بودجه 
سال ۹۷ گفت: فرصت خوبی است که به جای 
روند متعارف بودجه نویسی در سالهای اخیر 
که موجب نشــر اوراق مشــارکت به صورت 
غیرموجه شــده اســت، بودجــه هدفمند را 

ساماندهی کنیم.

هشدار شدید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛

مشکل "موسسات مالی" حل نشود، رفتارمجلس تغییر می کند

لوازم آرایشی ارزان، بالی جان زنان

ناتوان ترين مرد          م کسي است 
که د          ر د          وست يابي ناتوان است، 
و از او ناتوان تر آن که د          وستان 

خود           را از د          ست بد          هد
 حضرت علی)ع(

معاون دبیــرکل جمعیت الوفاق بحرین با 
اشاره به شرایط حســاس و نگران کننده 
آیت اهلل عیسی قاسم، درمان وی را نیازمند 

هماهنگی با پزشکان مربوطه دانست.
بــه گزارش زمــان به نقل از المنار، شــیخ 
حســن الدیهی، معاون دبیــرکل جمعیت 
الوفاق بحرین از طریق شبکه های اجتماعی 
اعالم کرد: دیروزآمبوالنســی به همراه یک 
تیم  تصویر برداری)نظامی( بصورت ناگهانی 
و بدون برنامــه و هماهنگی قبلی در منزل 
آیت اهلل شیخ عیســی قاسم حاضر شد.وی 
در ادامــه افزود: درمان شــیخ  هماهنگی با 
پزشــکان مربوطه و آگاه از شرایط سالمتی 
وی و همچنین آگاهی از سوابق پزشکی وی 
در موضوع درمان را می طلبد.براســاس این 
گزارش وی در ادامه تصریح می کند: وضع 
سالمتی شیخ حساس و نگران کننده است 
و نیاز به پیگیری دقیق دارد.برآیند اتفاقات 
چند روز گذشته، آنچه امروز صبح در منطقه 
الــدراز رخ داده اســت و توضیحات شــیخ 

حســین الدیهی میتواند گویای این مطلب 
باشد که آل خلیفه تحت فشار افکار عمومی 
و بیــن المللی نیت به آراســتن چهره خود 
و اجرای نمایشی انســان دوستانه داشته تا 
آبروی ریخته ی خود را در سطح بین الملل 
باز گرداند تا اینطــور القا نماید که آیت اهلل 
عیسی قاسم از رسیدگی پزشکی برخوردار 
اســت. با توضیحات الدیهی عــالوه بر پرده 
برداشــتن از این نیــت آل خلیفه این پیام 
مــردم بحرین علنا به آل خلیفه و حامیانش 
رسیده است که آیت اهلل عیسی قاسم متعلق 
به مردم بحرین بوده و مردم و شخصیتهای 
معارضه سیاســی بحرین با حساسیت روند 
درمان ایشان را پیگیری می نمایند و اجازه 
نخواهند داد روند درمان ایشان در دستهایی 
غیر قابل اعتماد، با برنامه ریزی و به دلخواه 
نظام صورت گیــرد و همچین فرصت هیچ 
گونه بهره برداری سیاسی و کسب امتیاز در 
روند درمانی آیت اهلل عیســی قاسم را به آل 

خلیفه نخواهند داد.

تیمی از دیپلماتهای بلندپایه ســه کشــور 
انگلیــس، آلمان و فرانســه بــرای دیدار با 
مقامات واشــنگتن و گفتگــو پیرامون لزوم 
پایبندی آمریکا به توافق هســته ای ایران، 

طی هفته جاری به آمریکا سفر می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن 
اِن، متحدان اروپایی آمریکا شامل سه کشور 
انگلیس، فرانسه و آلمان پس از ماهها تالش 
برای حفــظ برجام، اکنون یک جبهه متحد 
تشکیل داده اند. یک منبع دیپلماتیک وابسته 
به یکی از کشــورهای اروپایی مذکور اعالم 
کرد که تعدادی از دیپلماتهای بلندپایه این 
کشورهای اروپایی با تشکیل تیمی مشترک 
و بدون دعوت رسمی واشنگتن قرار است در 
هفته جاری به آمریکا سفر کنند تا در دیدار 
با مقامات این کشــور، آنها را به پایبندی به 
توافق هسته ای ایران متقاعد سازند.این تیم 
از دیپلماتهــای بلندپایه اروپایی در روزهای 
پنج شنبه و جمعه با اعضای کنگره و مقامات 
وزارت امور خارجه آمریکا و احتماالً  مقامات 

کاخ ســفید دیدار خواهند کرد.این دیدارها 
با هدف افزایش فشــارها از سوی دولتهای 
مهم اروپایی و برای حراســت از توافق مهم 
هســته ای ایــران )برجــام( در مواجهه با 
سیاســت خصمانه »دونالــد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا اســت که خواهان اِعمال 
تغییرات یا لغو این توافق اســت.حال موضع 
کنونی رئیــس جمهوری آمریــکا در قبال 
برجام، بــرای حامیان این پیمان چندجانبه 
زنگ خطر را به صدا درآورده اســت. به رغم 
آنکه ترامپ بارها مدعی شــد که این توافق 
»بدتریــن توافق منعقــده در تاریخ آمریکا 
است!«؛ سازمان ملل متحد، مشاوران امنیت 
ملی ترامــپ و متحدانش موافقت کردند که 
ایران به این توافق پایبند بوده اســت.در ماه 
اکتبر، ترامپ مدعی شــد که ایران مطابق با 
»روح« برجام عمل نکرده اســت و از کنگره 
خواســت تا قوانین داخلی را برای تشــدید 
تدابیر سختگیرانه علیه فعالیتهای غیرهسته 

ای ایران تغییر دهد.

وضع سالمیت آیت هللا عییس 
قامس نگران کننده است

دفاع دیپلماهتای انگلیس،آملان 
و فرانسه از برجام در آمریکا

 ایران یک بازار پرمصرف برای تولیدکنندگان لوازم آرایشی است؛ 
لوازمی که گاهی به صورت غیرمجاز با نرخ پایین از طریق استان 
هــای مرزی همچون آذربایجان غربی وارد کشــور می شــود و 

مصرف آنها سالمت زنان و دختران را به خطر می اندازد.
به گزارش ایرنا لوازم آرایشی از جمله اقالم پرفروش در آذربایجان 
غربی است و این لوازم عالوه بر مصرف کنندگان محلی بسیاری 
از مردم اســتان های دیگر را جهت خرید ارزان تر به این استان 

مرزی می کشد. 
لوازم آرایشی غیرمجاز با لوگوهای تقلبی از سوی فروشندگان با 
قیمت پایین تر به جای لوازم اصلی عرضه می شــود و مشتریان 
نیــز با ایــن تصور که دلیــل پایین بودن قیمــت، مرزی بودن 
آذربایجان غربی اســت، به این خریدهــای مضر تن می دهند. 
بســیاری از صاحب نظران بر این عقیده هستند که پایین بودن 
قیمت، مهمترین عامل برای اســتفاده از لوازم آرایشی جعلی و 
کم کیفیت به شــمار می رود اما در این میان می توان فرهنگ 
نامناسب استفاده از لوازم آرایشی و نداشتن آگاهی کافی نسبت 
به مضرات استفاده از این لوازم را نیز مورد توجه قرار داد. قریب 
به اتفاق پزشــکان، متخصصان حوزه پوست و مو و کارشناسان 
حوزه بهداشت و درمان نیز بر این عقیده هستند که لوازم آرایشی 
نامرغوب شاید زمینه کاهش هزینه ها را در کوتاه مدت به همراه 
داشته باشد ولی در بلندمدت، هزینه های زیادی را برای درمان 
بیماری های پوستی و برخی اختالالت روانی ناشی از این بیماری 
ها متوجه خانواده ها می کند که در بســیاری موارد کمرشکن 
اســت. به گفته معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی هر ساله مقدار زیادی 
لوازم آرایشــی و بهداشتی غیرمجاز در این استان امحا می شود 

که حاصل کشف در محل های عرضه است. 
حسن ملکی نژاد با تاکید بر اینکه آذربایجان غربی با چهار کشور 
مرز مشــترک دارد، اظهار کرد: دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی 
غیرمجاز به صورت وســیع از این کشورها وارد  شده و به عنوان 

کاالی قاچاق تلقی می شود. 
وی اظهار کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی ناسالم و قاچاق، خطرات 
جبــران ناپذیری بر ســالمت مردم دارد به طــوری که مضرات 

استفاده از این لوازم به دلیل استمرار در مصرف روزانه، می تواند 
به مراتب بیشتر از داروهای قاچاق، سالمت مردم را تهدید کند. 
وی اضافه کرد: اســتفاده از این گونه مواد می تواند صدمه های 
جبران ناپذیری برای مصرف کنندگان به همراه داشته باشد زیرا 
این نوع فرآورده ها بیشــتر در شرایط نامناســب و با مواد اولیه 

نامرغوب، غیرمجاز و بی کیفیت تهیه می شود. 
وی ادامه داد: در کنار ضررهای لوازم آرایشــی قاچاق، بسیاری 
از مارک های مشــهور لوازم آرایشــی آغشته به ماده سرب است 
کــه این ماده بیش از همه اعصاب را نشــانه مــی رود و در بلند 
مدت می تواند سبب اختالل های عصبی شود. ملکی نژاد گفت: 
احساس سوزش و درد و ایجاد جوش های قرمز در محلی که ماده 
آرایشی غیراستاندارد استفاده شده از شایع ترین شکایات مصرف 
 کنندگان است. وی ادامه داد: خارش و تاول ، کهیر، تورم، عفونت 
پوســت، عفونت ریشه مو و تغییر رنگ و صدمه به ناخن و مو از 

عوارض استفاده مکرر از لوازم آرایشی غیر استاندارد به شمار می 
رود. ملکی نژاد گفت: لوازم آرایشــی و بهداشتی اصل و تقلبی با 
هم تفاوت زیادی دارد و تنها مزیت کاالهای تقلبی، قیمت پایین 
آنهاست اما همین مزیت ظاهری به شدت مرود توجه بانوان قرار 
مــی گیرد. وی اظهار کرد: در جامعه در مورد اجناس آرایشــی 
تقلبی اطالع رســانی محدود اســت و حتی می توان گفت اصال 

وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه لوازم آرایشــی تقلبی میزان شیوع سرطان های 
پوســتی را افزایش می دهد، اظهار کرد: سرطان های پوستی در 
جهان در حال گسترش اســت و لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق 
از یک خارش ســاده پوســت شروع شــده و به سرطان پوست 
منتهی می شود. سرهنگ سامان غنی زاده، رئیس پلیس آگاهی 
فرماندهــی انتظامی آذربایجان غربی نیــز در خصوص مقابله با 
قاچاق لوازم آرایشی و بهداشــتی، گفت: از ابتدای سال گذشته 

تاکنون حدود ۲۰۰ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در 
این استان کشف شده است که ارزش آنها به میلیاردها ریال می 
رسد. وی اضافه کرد: با توجه به این آمار، روزانه به طور متوسط 
نزدیک به ۴۰۰ قلم لوازم آرایشــی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق 

در استان کشف و ضبط می شود که رقم قابل توجهی است. 
وی اظهــار کرد: پلیس با همه توان در راســتای مقابله با قاچاق 
کاال به ویژه قاچاق لوازم آرایشــی که با سالمتی مردم در ارتباط 
است، تالش می کند. محمد اقوامی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
آذربایجان غربی نیز گفت: امسال ۱۳ پرونده در خصوص قاچاق 
لوازم آرایشــی و بهداشتی در استان تشکیل شده است و ارزش 
ریالی محکومیت قاچاقچیان بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال است. 
یکی از فروشــندگان محصوالت بهداشتی آرایشــی در ارومیه 
نیز گفت: بیشــتر لوازم آرایشی و بهداشتی که توسط افراد از ما 
خریداری می شود، مارک  های تقلبی کره ای، چینی و ترکیه  ای 

دارد و هیچ یک از مشتریان به دنبال جنس اصل نیستند. 
'وحید' افزود: تقاضای مشــتری بــرای خرید جنس های ارزان 
قیمت تقلبی بیشــتر اســت و به همین دلیل مارک های اصل 

آرایشی به ندرت خریداری می شود. 
وی با تاکید بر اینکه برای تامین روزی اش بر حســب تقاضای 
مشتری جنس می آورد، اضافه کرد: اگر لوازم آرایشی و بهداشتی 
ارزان قیمــت را نفروشــیم، در مغازه ها و لباس فروشــی های 
دیگر عرضه می شــود. یکی از شهروندان ارومیه ای که در حال 
خرید لوازم آرایشــی بهداشــتی ۲ هزار تومانی بود، در گفت و 
گو بــا خبرنگار ایرنا گفت: درآمدهای خانــواده ها کفاف هزینه 
های چند ده و چند صدهزار تومانی لوازم آرایشــی اصل را نمی 
دهد و ما مجبور به خرید این لوازم با قیمت نازل هســتیم. وی 
افزود: مســئوالن اگر به فکر سالمت خانواده ها هستند، باید در 
کنــار جلوگیری از ورود لوازم قاچاق، به فکر پایین آوردن قیمت 
کاالهای اصلی آرایشــی باشند. به گزارش ایرنا مصرف و خرید و 
فروش لوازم آرایشــی و بهداشتی غیرمجاز با ضعف در اعتماد به 
نفس زنان و دختران ارتباط معناداری دارد و مقابله با آن نیازمند 

فعالیت های فرهنگی و مشارکت عمومی است. 
 گزارشگر: سیده فاطمه سجادی 
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اخبار

4۱۵۰ نفر از مصدومان چشمی و 
بیماران در سرپل ذهاب ویزیت شدند

 ۱۵۰ نفــر از مصدومان چشــمی و بیماران توســط 
متخصص چشــم در ســرپل ذهاب ویزیت شدند.به 
گزارش مهر، ۱۵۰ نفر از مصدومان چشمی زلزله اخیر 
و بیماران توســط متخصص چشــم در سرپل ذهاب 
ویزیت شدند.این اقدام از سوی انجمن چشم پزشکی 
کرمانشاه صورت گرفت.بر اساس اعالم دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشــاه، بیماران ارجاعی با هزینه رئیس 
انجمن چشم پزشکی کرمانشــاه در بیمارستان های 

کرمانشاه مورد عمل جراحی قرار می گیرند.

متکدی حرفه ای در رفسنجان 
دستگیر شد

 جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان رفسنجان 
گفت: متکدی که روزانه نزدیک به هشــت میلیون 
ریــال گدایی مــی کرد در رفســنجان دســتگیر 
شد.سرهنگ رضا خلیلی نژاد در گفتگو با مهر اظهار 
داشــت: یک متکدی که به طور ماهرانه و با چهره 
ای موجه و در لباس ســیدی تکدی گری می کرد 
در رفسنجان دستگیر شد.وی افزود: این متکدی از 
صبح دوشنبه تا ساعت ۱۶ سه شنبه نزدیک به چهار 
میلیون ریال از طریق تکدی گری جمع کرده است.
وی تصریح کرد: این متکدی پس از دســتگیری به 
ماموران پلیس نیز پیشنهاد رشوه داده و وعده داده 
کــه اگر مرا رها کنید بقیه درآمــد امروزم را هم به 

شما خواهم داد.

مقام الجزایری ادعای روزنامه 
سعودی درباره »حزب اهلل« را رد کرد

»محمد عیســی« وزیر امور دینی الجزایر ادعای 
روزنامه عکاظ عربستان سعودی را مبنی بر اینکه 
حزب اهلل اقدام به افتتاح حساب برای رهبران این 
جنبش در بانک های الجزایر کرده است، رد کرد.

به گزارش زمان به نقل از النشره، »محمد عیسی« 
وزیر امور دینی الجزایر اتهامات روزنامه ســعودی 
عکاظ به حزب اهلل لبنان را رد کرد.بر اســاس این 
گــزارش، وی اعــالم کرد: ادعــای روزنامه عکاظ 
عربستان ســعودی مبنی بر اینکه حزب اهلل اقدام 
به افتتاح حســاب برای رهبران حماس در الجزایر 

کرده است، صحت ندارد.

خبر

مقام روس اعالم کرد:
 ابوبکر البغدادی در ماه مه گذشته در الرقه

 کشته شده است

رئیس کمیته دفاعی شورای روسیه اعالم کرد که سرکرده داعش در ماه مه 
گذشته در الرقه سوریه کشته شده است.به گزارش زمان به نقل از النشره، 
»ویکتور بوندارف« رئیس کمیته دفاعی شــورای روسیه اعالم کرد: بر این 
باوریم که ابوبکر البغدادی ســرکرده گروه تروریستی داعش در اواخر ماه 
مه گذشته در نزدیکی الرقه کشته شده است.وی افزود: اطالعاتی تاکنون 
درباره بازگشت وی در دست نیست. اطالعات مربوط به زنده بودن البغدادی 
احتماال با هدف باال بردن روحیه افراد مسلح است و خود داعشی ها آنها را 
منتشر می کنند.شایان ذکر است یک فرمانده در »الحشد الشعبی« عراق 
اعالم کرد که »ابوبکر البغدادی« سرکرده گروهک تروریستی داعش که تا 
کنون از سرنوشت او اطالعاتی در دست نبوده، به وسیله نیروهای آمریکایی 
بازداشت شده است.»جبار المعموری« از فرماندهان الحشد الشعبی عراق 
گفته بود که آمریکایی ها البغدادی را در اختیار دارند و تا زمانی که برای 
آنها مفید باشــد اقدام به اعدام او نخواهند کرد.این مســئول عراقی گفت 
که آمریکایی ها اگر نیاز داشــته باشند که هدف خاصی را محقق کنند یا 
ســرکرده داعش دیگر برای آنها فایده ای نداشــته باشد، اقدام به اعدام او 
خواهند کرد و ماجرای مرگش را هم مانند یک فیلم هالیوودی کارگردانی 
خواهند کرد تا جهان روایت آمریکا از سرنوشت البغدادی را باور کند.»رایان 
دیلون« سخنگوی ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا اعالم کرده بود که 
اطالعی درباره سرنوشت ابوبکرالبغدادی سرکرده داعش و اینکه وی ُمرده 

یا زنده است در دست نیست.

خبر

فرماندهان کل ارتش و ســپاه بر توسعه هم 
افزایی بین ارتش و ســپاه برای ارتقای تولید 
قدرت در عرصه های زمینی، دریایی، هوایی 

و موشکی تاکید کردند.
همزمان با ایام گرامیداشــت هفته بســیج و 
در پی پیروزی های جبهه مقاومت اسالمی، 
موســوی  عبدالرحیم  سرلشــکر  دیروزامیر 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران 
با حضور در ســتاد فرماندهی کل ســپاه با 
سردار سرلشکر پاســدار محمدعلی جعفری 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار طرفین 
با ابراز خرسندی از پیروزی های شکوهمند و 
راهبردی جبهه مقاومت اسالمی بر تروریسم 
تکفیــری و برچیده شــدن بســاط خالفت 
خودخوانده داعش، پیرامون ارتقای هم افزایی 
و هماهنگی های ارتش و ســپاه در راستای 
راهبردهای دفاعی کشــور تبــادل نظر و بر 
توسعه قدرت در عرصه های زمینی، دریایی، 

هوایی و موشکی تأکید کردند.  
سرلشــکر موســوی با تبریک هفته بسیج و 

تجلیل از تالش های صادقانه بســیجیان در 
خدمت به انقالب اسالمی و ملت ایران گفت: 
گذر زمان و نقــش آفرینی های راهبردی و 
سرنوشت ساز بسیج و بسیجیان سلحشور در 
صحنه های نیاز انقالب و کشــور به ویژه در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و عرصه های 
مقابله با تهدیدات دشمن از جمله در هشت 

سال دفاع مقدس؛ روز به روز حکمت ابتکار 
معجزگون حضرت امام )ره( در تأسیس این 

نهاد را آشکارتر ساخته است.  
فرمانده کل ارتش با ابراز خرسندی از سطح 
و عمق تعامل و همکاری بین دو ســازمان، 
برکات همدلی بیــن فرماندهان در نیروهای 
ارتش و ســپاه را پشتوانه بزرگی برای قدرت 

بازدارندگی کشــور توصیف کرد.  سرلشکر 
جعفری هم با اشاره به همت و  اراده مشترک 
ارتش و سپاه در توســعه قدرت مردم یاری 
خود گفت: نقش پذیری های ارتش و ســپاه 
در حوزه مردم یاری و خدمت رسانی به مردم 
از جملــه آنچه اخیراً در مناطــق زلزله زده 
غرب کشور شــاهد آن بودیم موضوعی الزم 
و ضروری است و به فضل الهی به طور جدی 
با هماهنگ ســازی ظرفیت ها و همزمان با 
مأموریت های دفاعی، تداوم و توســعه می 
یابد.  فرمانده کل سپاه دور ساختن تهدیدات 
از کشــور را از مؤلفه هــای دکترین دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران خوانــد و تصریح 
کرد: گزاره »قدرت، تضمین امنیت اســت« 
به عنــوان یکی از اصول بنیادین در دکترین 
دفاعی جمهوری اسالمی، مبنای برنامه ریزی 
نیروهای مســلح کشور است و همچنان باید 
تالش کرد ظرفیت های خود را در راســتای 
تحقــق منویات و رهنمودهــای مقام معظم 
رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه »قدرت 
افزایی دفاعی« برای کشور فعال نگه داریم.  

در دیدار فرماندهان سپاه و ارتش تاکید شد:

هم افزایی بین ارتش و سپاه برای ارتقای قدرت موشکی

مفقودی
 کارت هوشمندکریم اقاجانی احمدی.فرزند ذبیح اهلل ِبا شماره شناسنامه ۲۹ و شماره 

هوشمند۲۱۶۴۰۶۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

ابالغ اجراییه
میرزایی  فرزند حبیب میالد  میرزایی  فرزند محمد مریم  فاطمه شاهمردانی   خانم 

فرزند حبیب 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
۹۶۰۹۹۷۱۱۱۰۳۰۰۶۲۴محکوم علیهم و محکوم  اند به انتقال رسمی حصه مشائی 
مورث خود از پالک ثبتی ۸۰۸/۸۰۳/۳۵۳۲ فرعی از ۵۳ اصلی قطعه ۱۰۷ بخش ۱۱ 
ثبت بابل به نام محکوم له ایضا  از باب تسبیب در ایراد خسارت به استناد مواد ۵۱۵ 
و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق محکوم له و هزینه اجرایی در حق دولت 
مدیر دفتر شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل هادی کاظمی حاجی

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم علیه سید مجید حسینی با وکالت حمید رضا حسن زاده نشانی 

محل اقامت بابل خ شیخ طبرسی ساختمان پارسیان ط۲ واحد ۴
 مشخصات محکوم علیه عباس اسری  فرزند اسداهلل و مجید کریم آبادی هر دو مجهول 
المکان به موجب رای شماره ۱۰۲ تاریخ ۹۶/۲/۳۰ شعبه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان بابل محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ صدو شصت و شش میلیون ریال 
بابت  اصل خواسته دو فقره چک به شماره ۸۶۴۴۸۱-۸۹/۶/۹ به مبلغ ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ۲- ۰۵۳۹۷۱-۸۹/۱۲/۲۰به مبلغ ۱۲۰/۶۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ریال  
بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و برآورد خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی 
مدیر مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محسن شیخی و جبار شیخی 

خواهان آقای علیرضا صداقت دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن و جبار شیخی 
به خواسته الزام به انجام تعهد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۱۲۲۷۳۰۰۴۰۵ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محموداباد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۹۶/۱۰/۲۳ساعت  ۱۲ تعیین که به دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 دفتر شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محموداباد مهدی رحیمی

آگهی دعوت به افراز
مالکین  از  آقای داریوش اسالمی  با وکالت  آقای سعید قدمی کاردر  اینکه  به   نظر 
مشاعی پالک ۳۱- فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۱۱ ثبت محمودآباد واقع در قریه میان 
افراز  تقاضای  به شماره ۹۶/۴۲۲۱مورخ ۹۶/۷/۱۳  وارده  مرز طی  درخواست  کله  
حصه و سهمی  خویش به میزان ۲۰۵۴ سهم مشاع از کل ۵۵۲۸۴۰۰ سهم مشاع از 
ششدانگ پالک مذکور را از این اداره نموده است و و از اعالم آدرس و محل سکونت 

مالکین مشاعی ذیل اظهار بی اطالعی و عجز نموده است لذا به 
استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ء به دیگر مالکین 

مشاعی به نامهای 
۱-خانم ام البنین زابلی ۲-  آقای محمدجواد کیار 

۲-خانم پروین علیزاده ۴-  خانم فروزان مرادی شالل ۵- آقای سعید صدیقی دانا 
۶- آقای محمد صدیقی دانا ۷ - آقای عباس محمدی ۸-  خانم گوهر مشهدی قلعه 

۹-  آقای علی فرسوده
 اخطار و ابالغ می گردد و از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۶ جهت 
عملیات افراز که توسط نماینده و نقشه بردار این اداره انجام می گیرد در محل وقوع 
اجرای  از  مانع  مشاعی  مالکان  عدم حضور  است  بدیهی  رسانند  بهم   ملک حضور 

عملیات افرازی نخواهد شدم.الف ۹۶/۱۴/۱۴۷
 فرهاد آقا بابایی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان محمودآباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد آغشته مقدم با ارائه دو برگه استیج استشهادیه که به تایید دفترخانه ۱۲۱ 
محموداباد رسیده طی درخواست مورخ ۹۶/۹/۴ تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
ششدانگ تحت پالک ۱۴۱۶ فرعی از ۱۱۸ اصلی بخش ۲ محمودآباد که سند مالکیت 
آن ذیل ثبت ۱۵۰۱۴ صفحه ۳۵۳ جلد ۱۱۷ به شماره چاپی  ۸۱۳۳۷۹ثبت  گردیده 
و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
مدعی انجام معامله و یا مالکیت و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می توانند 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نکردند و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود م. الف ۹۶/۱۴۰/۱۵۰ 
فرهاد آقابابایی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم کلثوم غالمی و نرگس بهاری 

نرگس  خانمها  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ایران  ملی  بانک  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  غالمی  کلثوم  و  بهاری 
۹۶۰۹۹۸۱۲۲۷۳۰۰۳۱۳شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محموداباد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۹۶/۹/۱۹ساعت ۱۲ تعیین که به دستور دادگاه موضوع ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده در خواست 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 
منشی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد ابوالقاسم تقی زاده

ابالغ وقت دادرسی 
نظربه اینکه خواهان اقای سلیمان طهماسب پور فرزند علی اکبر دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شرکت بتن منطقه آزاد انزلی در این شعبه تسلیم نموده که 
پس از انجام مقدمات قانونی به کالس  ۹۶/۷۸۳/۱ثبت و برای مورخ ۹/۱۰/۹۶ساعت 
۹:۳۰صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مشروع مکان بودن خواندن و تقاضای 
خواهان به استناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار در ج وبه خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی  در 
شعبه اول حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن  به 
دفتر شعبه اول مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده 
محسوب و اقدام مقتضی نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
حسب  کیفرخواست صادره آقای محسن جهان گشته جهانی فرزند علی اکبر متهم 
فعال  چون  سامسونگ  مدل  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  یک  سرقت  به  است  شده 
مجهول المکان می باشد لذا ابالغ اخطاریه به نامبرده مقدور نمی باشد که وفق ماده 
۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق انتشار آگهی به وی ابالغ می گردد تا در 
تاریخ ۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری دو محموداباد حاضر 

شود عدم حضور و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد
 ولی اهلل اسالمی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو محموداباد

آگهی مربوط به تجدید نظر
 آگهی ابالغ 

دادخواست و ضمایم تجدید نظر خواهی بهدخت السادات سرکشیکیان 
 آگهی ابالغ تبادل لوایح تجدید نظر خواهی ساناز تازیک دادخواست تجدیدنظرخواهی 
به طرفیت تجدید نظر خوانده بهدخت السادات سرکشیکیان نسبت به دادنامه شماره 
آباد  اول حقوقی محمود  پرونده کالسه ۹۵۰۶۶۸شعبه  ۹۶۰۹۹۷۱۲۲۷۱۰۰۴۹۷در 
مورخ ۹۶/۷/۲۴ تقدیم که طبق  موضوع ماده ۷۳ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان  مکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ۱۰ روز پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد و به این 
دادگاه ارائه نمایند در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال 

پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد 
مدیر دفتر شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد علی یاوری سمنانی و غیره 

خواهان خانم سکینه قاسمی و هانیا یاوری سمنانی دادخواستی به طرفیت خواننده 
گان آقایان و خانمها مژگان و محمد علی و مهدی و مرجان و رضا جملگی یاور سمنانی 
به خواسته مطالبه و تقسیم سهم االرث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۲۷۱۰۰۵۲۵ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
محموداباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۲:۳۰ تعیین که به دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان 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 
مدیر دفتر شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محموداباد شیرزاد عبدی

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۷۱۹و اصالحی۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۷۱۷۶... 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای /رحیم للوی فرزند ستار  بشماره شناسنامه ۴۵۰۴صادره از  ری ششدانگ 
/یک قطعه زمین مزروعی /  به مساحت ۱۶۰۶۲۸/۵۰ متر مربع پالک فرعی از ۲۱۳ 
اصلی و ۲۱۳/۱واقع در..... قریه صادق اباد  ورامین ....خریداری از مالک رسمی......ستار 
للوی وبابا وحیدی و علی اکبر بوربور  هریک به نسبت ۱۸۳۳۳/۳۳ متر مربع از پالک 
۲۱۳ اصلی و یداله معصومی از پالک ۲۱۳ اصلی بمقدار ۲۴۶۲۸/۵۰ متر مربع و سید 
مصطفی طباطبایی بمقدار ۲۷۰۰۰ متر مربع از پالک ۲۱۳/۱ اصلی و عباس و باقر 
تاجیک منصوری وراث غالمعلی تاجیک منصوری بمقدار ۵۶۰۰ متر مربع از پالک 
۲۳۱/۱ و سید حسن طباطبایی بمقدار ۴۸۴۰۰ متر مربع از پالک ۲۱۳/۱ اصلی  ...... 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۰۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۰۹/۰۹

599ث م الف  محمد رحیم پور راینی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی احضار متهم
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۰۱۸۰د۲ آقای هومن جعفر کی پور قشقایی فرزند 
شهریار   به اتهام  توهین از سوی  این شعبه تحت تعقیب میباشد و ابالغ و اخطاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده امکان پذیر نمی باشد، بدین وسیله در 
اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رامسر جهت پاسخگویی 
حاضر که در صورت عدم حضور و از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

گردد . م الف ۹۶.۲۲۰.۱۶۸
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رامسر محمد حسین رشیدی

آگهی ابالغ
 مفاد دادخواست و ضمائم

شرکت تعاونی اعتبار ثامن به وکالت وحید حقیقی فرزند-دادخواستی به طرفیت ویدا آتش 
نژاد وغیره به خواسته مطالبه وجه بابت اخذ تسهیالت طبق تصویردادخواست تقدیم کرده 
که دراین شعبه ارجاع  به شماره ۱۱۲۵/۶/۹۵حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای 
نامبرده واجازه محکمه مستندا به ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی دریکی ازروزنامه های 
کثیراال نتشاردرج وازخواندگان فوق الذکر دعوت می شود که پس ازنشرآگهی درروزسه 
شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ساعت ۸:۳۰صبح جهت دادرسی دراین شعبه قاضی شورای مجتمع 
شماره یک حضوریابد ویا قبل ازموعد مقرربه دفتر قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 
یک اهوازمراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاعی وپاسخی به 
دعوی مطروحه وارد قبل ازجلسه دادرسی اعالم نماید بدیهی است درصورت عدم حضورو 
یا عدم ارسال الیحه قاضی شورا تصمیم مقتضی خواهد گرفت و الزم به ذکراست که 
مفاد مشخصات خواهان و خوانده و کل ستون خواسته دادخواست چاپ شود.مدیر دفتر 
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز-نیل درار-مشخصات طرفین:خواهان: 
شرکت تعاونی اعتبارثامن به مدیریت محمد حسین نظری توکلی-محل اقامت: اهوازخیابان 
سی متری-جنب سینما بهمن-خوانده:نام ونام خانوادگی ۱-ویدا آتش نژاد-نام پدر:عیدی 
محمد-شغل:کارمند-محل اقامت:اهوازکیان آبادخیابان ۲۳شرقی-پالک ۴۲-   ۲-فریده 
آتش نژاد فرزند عیدی محمد –اهواز –فرهنگ شهر-خیابان رشد ۱مجتمع غزل-پالک ۲۵   
۳-زهره سهرابی زمانی فرزند یداله-اهواز –گلستان-خیابان فرهنگ ۲مجتمع نادرپالک 
۵۶- وکیل یا نماینده قانونی:نام ونام خانوادگی:وحید حقیقی-کدملی ۱۷۵۴۲۰۰۷۱۰نام 
پدر:محمد علی-شغل:وکیل دادگستری-محل اقامت :اهواز –خیابان طالقانی-بین سی 
متری و مسلم-دفتر وکالت آقای سعید صلیح-تلفن۰۹۱۲۳۴۵۳۷۹۷-تعیین خواسته و 
بهای آن:الزام  خواندگان به تادیه مبلغ ۴۸۷۹۹۰۸۷ریال به عنوان اصل و خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ ۹۵/۹/۴و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذتبصره ۲ماده۵قراردادفروش 
اقساطی به عالوه احتساب کلیه خسارات دادرسی-دالئل ومنضمات دادخواست ۱-کپی 
مصدق قراردادفروش اقساطی۲-کپی مصدق دلیل مدیریت.۳-وکالتنامه وکیل تمبر شده 
.ریاست محترم دادگاه های حقوقی اهواز)شورای محترم حل اختالف(با سالم احتراما 
به وکالت ازخواهان به استحضار می رساند :به موجب قرار داد فروش اقساطی شماره 
و  تسهیالت  کننده  )اخذ  اصلی  مدیون  عنوان  به  اول  ردیف  ۸۰۶-۰۱۱۶۹۰۱۶خوانده 
خواندگان ردیف ۲و۳به عنوان ضامنین وی مبلغ ۴۸/۷۹۹/۰۸۷ریال به عنوان اصل طلب و 
خسارت تاخیر بدهی تا تاریخ۹۵/۹/۴به موکل بدهکارمی باشند که به تجویز ماده ۴۰۳قانون 
تجارت و بنا به تصریح ماده ۵قرارداد،ذمه خواندگان به طور تضامنی دربرابرموکل مشغول می 
باشد وتا کنون اقدامی به تادیه بدهی خود ننموده اند.علیهذابه موجب دادخواست تقدیمی 
تقاضای رسیدگی و صدورحکم مبنی برالزام خواندگان به پرداخت مبلغ صدرالذکرراصل و 
خسارت تادیه تا تاریخ ۹۵/۹/۴و پرداخت خسارت تاخیربه ماخذ تبصره ۲ماده ۵قرار داد 
)روزانه۴۳۲۷۴ریال(از تاریخ تعهدلغایت صدورو اجرای دادنامه و پرداخت کلیه خسارات 

دادرسی را دارد.با تشکرواحترام:وحید حقیقی وکیل شرکت تعاونی اعتبارثامن 
دفتر مدیر شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز-نیل درار

آگهی ابالغ 
،نام  قاسمی  کاظم   -۱ حقیقی  شونده  ابالغ  ۹۵۰۹۹۸۶۱۴۱۳۰۰۶۰۹-مشخصات 
شهرداری-مدارک  المکان-منطقه  مجهول  ملی-نشانی  پستی-کد  محسن-کد  پدر 
شما  طرفیت  به  بصیر  ناصری  مسلم  آقای  نظرخواهی  تجدید  خصوص  پیوست:در 
نسبت به دادنامه ۹۶۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۰۹۶۸صادره از این شعبه،به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 
۳۴۶قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز پس ازرویت اخطاریه ،به این دادگاه اعالم نماییدیابه دادگاه تحویل 
دهید.درغیر این صورت پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد.ضمنا 
به پیوست دادخواست تجدید نظر خواهی /فرجام خواهی و ضمائم )غیرمکانیزه(ارسال 
می گرددتوجه :پس ازدریافت این ابالغیه ،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناءانجام می شود ،بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی ازطریق 
رمز( و  )شناسه  کاربری  سامانه حساب  به  ورود  نمایید.چنانچه جهت  اقدام  سامانه 

دریافت ننموده ایدجهت ثبت نام به یکی از دفاترخدمات الکترونیک قضائی ودرصورت 
عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.شماره م الف:)۹/۹۲۷(

شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

دادنامه
فتلی صاکی  آقای سیامک  وکالت  با  بصیرفرزند حمد  ناصری  مسلم  :آقای  خواهان 
خیابان  روبروی  خرمشهر-خرمشهرخیابان ۴۰متری  خوزستان  نشانی  به  طه  فرزند 
مبارز پارک شقایق طبقه فوقانی رستوران ستاره طالیی-خوانده:آقای کاظم قاسمی 
فرزند محسن به نشانی مجهول المکان-خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 
وکالت  با  حمد  بصیرفرزند  ناصری  مسلم  آقای  دعوای  دادگاه:درخصوص  ملک.رای 
فرزند  قاسمی  آقای کاظم  به طرفیت  فتلی صاکی وکیل دادگستری  آقای سیامک 
و  رسمی  اسناد  حضوردردفترخانه  به  خوانده  الزام  به  صدورحکم  بر  مبنی  محسن 
تنظیم سند رسمی انتقال پالک ثبتی ۴/۱۳۱بخش ۳ناحیه ۱۴خرمشهر مقوم به سه 
میلیون ویکصد هزارریال با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده واستعالم به عمل آمده ازاداره ثبت اسناد وامالک خرمشهر که به موجب نامه 
شماره ۶۰۴/۹۵/۱۲۶۱۱-۱۳۹۵/۸/۱اعالم شده است ورثه مرحوم محمود صدرالدینی 
مهرجردی درمورخ ۹۴/۵/۶اقدام به تشکیل پرونده نموده و تاکنون عملیات ثبتی منجر 
به صدورسند مالکیت نگردیده است و طی اعتراض وارده به شماره ۱۰۶/۹۴/۱۷۶۱۶-
۹۴/۱۰/۲۸آقای مسلم ناصری بصیر)رابحی(درخواست جلوگیری ازصدورسند به نام 
ورثه صدر الدین مهرجردی را داشته اند.مالحظه می شود دعوا متوجه خوانده نیست 
دعوای  رد  مصوب ۱۳۷۹قرار  مدنی  دادرسی  آیین  ۴ماده ۸۴قانون  بند  استناد  وبه 
خواهان صادرواعالم می شود رای صادرشده ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان خوزستان است.شماره م الف:)۹/۹۲۸(
ضرغام خسروی –رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

روزنامه العربی الجدید در گزارشــی اعالم کرد که 
متعب بن عبداهلل عالوه بر توافقی مالی برای آزادی، 
توافقی سیاسی را هم قبول کرده و پذیرفته که از 

صحنه سیاسی برای همیشه خارج شود.
به گــزارش زمان به نقل از »العربی الجدید«، خبر 
آزادی »متعب بن عبداهلل« وزیر پیشین گارد ملی 
عربستان و پسر شاه سابق این کشور بعد از نزدیک 
به ۳ هفته در فضای مجازی با گمانه های متعددی 
در خصــوص تبرئــه او یا موافقت او با بخشــیدن 

بخشی از دارایی هایش همراه شده بود.
با ایــن حال روزنامه »العربــی الجدید« به نقل از 
منابع آگاه گــزارش داد که متعب بن عبداهلل جزء 
اولیــن افرادی بوده که از هتل »ریتز کارلتون« در 
ریــاض که در طول چند هفته گذشــته به زندان 
تبدیل شده بود، آزاد شده است و ظهر روز گذشته 

به قصر خود در ریاض رفته اســت.بر اســاس این 
خبر متعب موافقت کرده تا بخشی از دارایی های 
خــود را در مقابــل آزادی اش واگذار کند و  قول 
و قراری سیاســی و اقتصادی با محمد بن سلمان 
ولیعهد و حاکم فعلی عربســتان گذاشته و به این 
ترتیب از زندان آزاد شــده است.العربی الجدید به 
نقل از منابع آگاه گزارش داد که میانجی رســیدن 
به این توافق »عبدالعزیز بن عبداهلل بن عبدالعزیز« 
برادر متعب و معاون پیشین وزیر خارجه عربستان 
بوده که برخی گــزارش ها هم از پناهندگی او در 
فرانســه خبر داده بودند. به گفته این منبع فرار او 
به فرانسه هم در راستای پیدا کردن موضعی بهتر 
برای خــود و خانواده اش بوده تا در صورت نیاز با 
محمد بن ســلمان وارد مذاکره شود.بر اساس این 
گزارش شاهزاده متعب به تنهایی هزینه خروجش 

از زندان را پرداخت نکرده است بلکه همه اعضای 
خانواده او اعم از خواهر و برادرها و حتی نزدیکان او 
مجبور شده اند بخشی از ثروت خود را برای آزادی 
متعب به محمد بن سلمان بدهند و به این ترتیب 
مبلغ اجمالی حاصل از زمین ها، دارایی های نقدی 
و هتل هایی که در فرانســه به محمد بن سلمان 
داده اند به ۱۰ میلیارد دالر رســیده است.این در 
حالی اســت که پیشتر یک منبع مسئول سعودی 
به رویترز گفته بود که متعب بن عبداهلل با پذیرش 
پرداخت ۱ میلیارد دالر از زندان آزاد شــده است.

اما این توافق یک بند سیاسی مهم هم دارد که بر 
اســاس آن قرار شــده تا متعب هیچ پست و مقام 
دولتی یا نظامی نداشته باشد و از فعالیت سیاسی 
کامال به دور باشد، عالوه بر آن تحرکات او در داخل 
عربستان به محل اقامت او و اقامت اعضای خانواده 

اش در ریــاض و جده محدود شــود و با توجه به 
اینکه او رهبری یکی از مهم ترین نهادهای نظامی 
را در عربســتان در اختیار داشته قرار شده تا او از 
گروه حامیانش که در طول چندسال گذشته برای 
خود ایجاد کرده اســت هم دوری کند.متعب ۶۵ 
ســاله یکی از ده ها امیر و شاهزاده سعودی بوده 
که در طول ســه هفته گذشته به اتهام فساد مالی 
در بازداشت محمد بن ســلمان بوده اند. احتماال 
با آزادی متعــب تعداد دیگری از شــاهزاده های 
سعودی هم با پذیرش توافق های مشابه از زندان 
آزاد شــوند و برخی منابع اعــالم کرده اند که ۹۵ 
درصد بازداشتی ها با شروط و توافق مالی با محمد 
بن ســلمان موافقت کرده اند اما هنوز سرنوشــت 
»الولیــد بن طالل« یکــی از ثروتمندترین مردان 
جهان مشخص نیست.منابع آگاه به العربی الجدید 

گفته اند که »محمد الطبیشی« رئیس پیشین اداره 
تشریفات دربار عربســتان نیز بعد از توافقی مالی 
از هتل ریتز کارلتون خارج شــده است و ظاهرا او 
۶ میلیارد ریال ســعودی پرداخت کرده و مزرعه 
معروفــش را با نام »مزرعه الســامریه« در منطقه 
الوصیل در شمال ریاض که ارزش آن ۴۰۰ میلیون 

ریال سعودی است، واگذار کرده است.

۱۰میلیارددالروخداحافظیبادنیایسیاست؛بهایآزادیشاهزادهمتعب
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دبیر فدارسیون کشتی:

ورزش و جوانان البرز مشارکت باالیی در برگزاری 
مسابقات بین المللی دارد 

کشتی  فدارسیون  دبیر 
و  ورزش  کل  اداره  گفت: 
جوانان استان البرز مشارکت 
باالیی در برگزاری مسابقات 
فدراسیون  با  المللی  بین 

کشتی دارد.
نقل  به  زمان  گزارش  به 
کل  اداره  عمومی  روابط  از 
ورزش و جوانان استان البرز؛ 

رضا الیق دبیر فدراسیون کشتی در حاشیه برگزاری مسابقات بین 
المللی جام شاهد به میزبانی استان البرز در گفتگو با پایگاه خبری این 
اداره کل گفت: استان البرز به لحاظ پتانسیل ورزشی باالیی که دارد 
و با حمایت های مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز این مسابقات 

را در بهترین حالت ممکن برگزار کرد.
وی ادامه داد: مسئولین استان البرز باید همپای اداره کل ورزش و 
جوانان، توجه بیشتری به ورزش داشته و در کنار این کشتی گیران 
باشند. الیق تصریح کرد: این مسابقات در سطح بسیار باالی بین 
این  اجرایی فدارسیون کشتی در  تیم  برگزار می شود که  المللی 

مسابقات حضور دارند.
البرز در جهت پیشرفت  وی بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان 

کشتی این استان بسیار فعال است.

کسب رتبه برتر آبفاي هرمزگان در آمار و فناوری 
اطالعات آب و فاضالب کشور

اکبری- هرمزگان: براي دهمین سال پیاپي، آبفاي هرمزگان رتبه 
برتر ارزیابی عملکرد حوزه آمار، فناوری اطالعات و GIS  شرکت 
های آب و فاضالب شهري و روستایي کشور را در سال ۹۶ کسب 

کرد.
مدیر آمار، فناوری اطالعات و سیستم های جغرافیایی آبفاي هرمزگان 
گفت: بر اساس نتایج ارزیابي عملکرد حوزه آمار، فناوري اطالعات و 
GIS  شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور، این شرکت در این 
دوره از ارزیابی ها به صورت جامع در تمامی پنج حوزه وب سایت، 
  GIS نرم افزار، سخت افزار، شبکه و امنیت، آمار و اطالعات و حوزه

توانست مقام برتر کشور را به خود اختصاص دهد.
بهزاد کهورزاده افزود: در این دوره از ارزیابی ها شرکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی کشور براي اولین بار در پنج حوزه یاد 

شده با هم به رقابت پرداخته اند.
وی اضافه کرد: برای ارزیابی شرکت های آب و فاضالب کشور و برای 
جمع بندی ارزیابی و گروه بندی شرکت ها بصورت کلی و به تفکیک 
هر حوزه و تحلیل وضعیت موجود از نرم افزار SPSS استفاده شده 
تا عالوه بر ترسیم نتایج واضح تر، امکان برنامه ریزي براي بهبود 

وضعیت موجود فراهم شود.

برگزاری سمینار »مدیریت بار الکتریکی، 
خیلی دور، خیلی نزدیک«  در خوزستان

بار  »مدیریت  سمینار  اهواز:  فر-  وحیدی 
با  نزدیک«  خیلی  دور،  خیلی  الکتریکی، 
خوزستان،  منطقه ای  برق  شرکت  همکاری 
و  ایران  الکترونیک  و  برق  مهندسین  انجمن 
آمفی  سالن  در  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه 
تئاتر دانشکده مهندسی آن دانشگاه برگزار شد.
برآورد  مسئول  کارشناس  غریب رضا  احسان 
منطقه  برق  شرکت  انرژی  و  بار  مطالعات  و 
بیان  ضمن  سمینار  این  در  خوزستان  ای 
مدیریت  و  انرژی  مدیریت  بین  تفاوت های 
بار  مدیریت  اجرای  و  برنامه ریزی  لزوم  و  بار 
برق  صنعت  حیات  ادامه  گفت:  الکتریکی، 
های  برنامه  دقیق  اجرای  و  به سیاستگذاری 

پاسخگویی بار وابسته است.
وی با تشریح روش های پاسخگویی بار در دنیا 
و اشاره به روش های موجود در ایران، افزود: 
شاید در ظاهر مفاهیم و روش های مدیریت بار 
الکتریکی مباحثی خیلی دور برای صنعت برق 
اجرای  با شروع  باشد، ولی در حقیقت  ایران 
طرح های پاسخگویی بار در سال های اخیر 
شرکت  مانند  بزرگ  کنندگان  مصرف  برای 
ای  آینده  در  مباحث  این  خوزستان،  فوالد 

خیلی نزدیک همگانی خواهد شد.

تبدیل ۳۱۰ انشعاب غیرمجاز آب به 
مجاز در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد

ایسنا؛ معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب 
و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد از تبدیل 
۳۱۰ انشعاب غیرمجاز آب به مجاز در شهرهای 
استان خبرداد.سید یعقوب فرجی در  بازدید از 
اداره آب و فاضالب شهر مادوان گفت: شناسایی 
منظور  به  غیرمجاز  انشعاب های  جمع آوری  و 
جلوگیری از هدر رفت آب این کاالی با ارزش 
به دصورت جدی در دستور کار آبفای کهگیلویه و 

بویراحمد قرار گرفته است. 
وی با بیان اینکه با دارندگان انشعاب غیرمجاز آب 
به صورت قاطع و قانونی برخورد می شود، بیان 
کرد: طی ماه گذشته  بیش از ۳۱۰ مورد انشعاب 
غیرمجاز آب شناسایی و به انشعاب آب تبدیل 
شد. معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و 
فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
کرد: انشعاب های غیرمجاز اصلی ترین عامل هدر 

رفت آب در شهرهای استان هستند. 

خبر خبر

سلیمانی- گلستان: یاسر قندهاری رییس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
پروژه  از  بازدید  در حاشیه  گرگان  شهرستان 
های گردشگری و سرمایه گذاری روستاهای 
شهرستان بوم کلبه ها را فرصتی برای توسعه 

گردشگری در روستاها خواند.
حاشیه  در  اداره  این  رئیس  قندهاری  یاسر 
بازدید از تعدادی از پروژه های گردشگری و 
سرمایه گذاری روستاهای شهرستان گرگان 
با  که  این  به  اشاره  با  کارشناسان  همراه  به 
گسترش گردشگری در حوزه بوم کلبه ها و 
اقامتگاه های روستایی فرصت خوبی در زمینه 
سفرهای طبیعت گردی در میان مسافران و 
گردشگران فراهم شده است بوم کلبه ها را 

برای توسعه گردشگری در روستاها  فرصتی 
بیان کرد.

وی با بیان اینکه تجربه موفق چند واحد بوم 

گردی در شهرهای استان باعث افزایش عالقه 
مندی برای راه اندازی مراکز جدید شده است، 
افزود: با رونق بوم گردی وگردشگری روستایی 

در شهرستان گرگان می توان به ایجاد اشتغال و 
درآمد در روستاها کمک شایانی کرد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان گرگان در ادامه با اشاره به 
اهمیت توسعه بوم کلبه ها اظهار داشت: بسیاری 
از مسافران و گردشگران دوست دارند قدری از 
شلوغی شهرها دور شده و اقامت دلپذیری در 
مکانی بکر با محیطی اصیل وسنتی راتجربه 
خواسته  این  به  بومگردی  کنند؛اقامتگاههای 
به خوبی پاسخ میدهند. قندهاری افزود: این 
منابع  و  محیطی  زیست  ضوابط  ها  اقامتگاه 
و  کرده  رعایت  باالترین سطح  در  را  طبیعی 
تالش می کنند تا آثار منفی این دو بخش مهم 

را به حداقل برسانند.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان گرگان تاکید کرد:

بوم کلبه ها فرصتی برای توسعه گردشگری در روستاها

 اجرای طرح برندسازی جایگاه های عرضه سوخت 
در شرکت نفت منطقه اردبیل

پایداری، پاسخگویی و شفافیت استراتژی اصلی 
فوالدمبارکه در ارتباطات و مسئولیتهای اجتماعی

داودی- اردبیل: مدیر شرکت نفت منطقه 
برند  عامل شرکت  مدیر  با  دیدار  در  اردبیل 
CG ، بر اجرای دقیقتر طرح برندینگ تاکید 

کرد. 
سید  اردبیل؛  از  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
حجت مدنی به اتفاق معاون بازرگانی و رئیس 
روابط عمومی شرکت نفت منطقه اردبیل با 
حضور در دفتر کار مدیر عامل شرکت برند 
CG نحوه عقد قرار داد برند با جایگاهداران را 

مورد ارزیابی قرار دادند.
سید حجت مدنی مدیر شرکت نفت منطقه 
شرکت  اولین  باره  در  دیدار  این  در  اردبیل 
برندینگ جایگاههای عرضه سوخت منطقه  
گفت: با اجرای این طرح می توانیم انحصار 
توزیع سوخت منطقه را از شرکت خارج کرده 
و در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ آنرا 
به بخش خصوصی واگذار کنیم و کارشناسان 

منطقه  به نظارت خود متمرکز می شود.
غالمین مدیر عامل شرکت برند  CG هم با 
ارائه گزارشی در باره عقد قرارداد با ۱۸ جایگاه 
مدیریت  به  جدیداالحداث  سوخت  عرضه 
باره  منطقه اردبیل، نقطه نظرات خود را در 
مذاکره با جایگاههای موجود در میان گذاشت. 
در راستای همین جلسه؛ نمایندگان شرکتهای 
حمل و نقل مواد نفتی و هیئت رئیسه انجمن 

صنفی جایگاهداران هم با حضور در شرکت 
نفت منطقه اردبیل مسائل و مشکالت طرح 

برندینگ را مورد ارزیابی قرار دادند. 
این  در  اردبیل  منطقه  نفت  شرکت  مدیر   
پخش  ملی  شرکت  سیاست  گفت:  جلسه 
فرآورده های نفتی تعامل و همکاری بیشتر 
در این زمینه می باشد و الزم به ذکر است 
که در اجرای این طرح  مالکیت جایگاه داران 

حفظ خواهد شد.
با ترغیب جایگاهداران و  سید حجت مدنی 
شرکتهای حمل و نقل جهت اجراء تاسیس 
شرکتهای زنجیره ای صاحب نشان، از زحمات 
مدیران شرکتهای حمل و نقل مواد نفتی و 
جایگاهداران  رئیسه  هیئت  اعضاء  و  مالکان 
استان در امر سوخت رسانی زمستان سخت 
سال ۹۵ و ۸ ماهه سال جاری تقدیر و تشکر 

کرد. 
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکتهای حمل 
و نقل مواد نفتی و هیئت رئیسه انجمن صنفی 
و  مشکالت  نیز  اردبیل،  استان  جایگاهداران 
پیشنهادات خودر را در زمینه  اجرای طرح 
همکاری  و  همراهی  و  نمودند  بیان  برند 
مسئولین منطقه اردبیل در جهت حمایت از 
رانندگان نفتکشها، بخش حمل و نقل مواد 

نفتی وجایگاهداران، را خواستار شدند.

بهادری- اصفهان: سیـزدهمیـن سمـپوزیوم 
رئیس  حضور  با  عمومی  روابط  المللی  بین 
کمیته ملی توسعۀ پایدار، دبیر کل سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی، رئیس و عضو هیئت 
و  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  معاون  ایپرا،  مدیرۀ 
رئیـــس خصوصی سـازی، دبیـرکل کمیسیون 
ملی یونسکو و جمعی از مدیران و کارشناسان 
روابط عمومی سراسر کشور با موضوع »نقش 
روابط عمومی در تحقق اهداف توسعۀ پایدار« 

برگزار شد.
های  همایش  مرکز  در  که  همایش  این  در 
به  کمک  اهداف  با  و  تهران  ملی  کتابخانۀ 
روابط  در  علم  تولید  و  افزاری  نرم  جنبش 
عمومی، نمایش دستاوردها و توانمندی های 
روابط عمومی، توانمندسازی متصدیان روابط 
عمومی و ارتقای سطح بینش، دانش و مهارت 
های آنان، اعتباربخشی به فعالیت های ارزندۀ 
روابط  اعتالی  به  کمک  ها،  عمومی  روابط 
بین  های  همکاری  بسط  کشور،  در  عمومی 
المللی در حوزۀ روابط عمومی و نقش آفرینی 
روابط عمومی ایران در سطح بین المللی برگزار 
شد، محمدناظمی هرندی مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان به عنوان یکی از 
سخنرانان این سمپوزیوم طی سخنانی با موضوع 
»مسئولیت اجتماعی و توسعۀ پایدار« گفت: در 

تعریف رویکردهای اجتماعی یک سازمان باید 
با  ارتباط آن  نوع  و  ویژگیهای آن سازمان  به 
جامعه توجه شود. وی با بیان اینکه در موضوع 
مسئولیتهای اجتماعی، سازمانها و بنگاه ها به 
محیط پیرامون و ذینفعان خود توجه دارند، از 
سه موضوع پایداری، پاسخگویی و شفافیت به 
عنوان مؤلفه های اصلی حوزۀ مسئولیت های 
اجتماعی یاد و تصریح کرد: چنانچه مسئوالن 
سازمانها به این سه موضوع توجه داشته باشند، 
به خوبی مسئولیت و رسالت خود را در این حوزه 

انجام داده اند.
ناظمی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه به عنوان 
یک واحد تولیدکنندۀ فوالد با زنجیرۀ کامل تولید، 
با تولید ۵۰درصد فوالد کشور نقش مهمی در 
اقتصاد ملی دارد گفت: این شرکت بزرگترین 
تولیدکنندۀ آهن اسفنجی جهان است و یک 
درصد از تولید ناخالص ملی را نیز بر عهده دارد؛ 
درعین حال در اجرای توسعه های این شرکت، 
شعار »فوالد مبارکه به وسعت ایران« به عنوان 
یکی از استراتژیهای شرکت مدنظر قرار گرفته 
است و مدیریت و کارکنان این شرکت بر این 
باورند که این مجموعۀ توانمند، متعلق به تمامی 
کشور است و شرکتهای تولیدکننده و سرویس 
دهنده به فوالد مبارکه به نوعی از شرکای تجاری 

کسب وکار این شرکت به حساب میآیند.

آگهی مزایده
در پرونده ۹۲۰۱۶۲/۵  اجرائی آقای یعقوب قادری   محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال فروش نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:
سر قفلی یک باب مغازه تجاری به مساحت حدودا شانزده متر مربع با ارتفاع حدود 
چهارمترمربع با کف موزاییک و دیوارها و سقف سفید کاری شده، دارای درب شیشه 
ای میرال و حفاظ کرکره و دارای برق و آب می باشد و در حال حاضر به نام برق کسری 
می باشد، طبق نظریه کارشناسی ارزش سر قفلی مغازه موصوف ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال معادل یکصد و چهل و چهار میلیون تومان می باشد. آدرس ملک: اسالمشهر- خ 

علی بن ابیطالب بین کوچه ۱۴ و ۱۶ پالک ۱۷۱- برق کسری 
منظور  به  مزبور  اموال  که  گردیده  انجام  کارشناس  بوسیله  آن  ارزیابی  و  ۱.توقیف 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.
۲. محل فروش اموال : اجرای احکام مدنی ۵ حقوقی اسالمشهر 

۳. هرکس میتواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده 
از ساعت  مزایده ۱۳۹۶/۱۰/۰۲   انجام  تاریخ  مزایده شنبه  انجام  روز  نماید  شرکت 
۹:۳۰  الی ۱۰:۳۰ می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد 
کرد پرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد 
فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۱۵۹۰
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی اسالمشهر

احضار متهم
نظر به اینکه متهم علی خوانساری به اتهام کالهبرداری و فروش مال غیر و استفاده 
پرونده کالسه  در  دادسرا  این  ازطرف  ایرج عزیزی  از سند مجعول موضوع شکایت 
۹۶۰۳۵۶ بازپرسی تحت رسیدگی می باشند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی شخصا یا به همراه 
وکیل خویش در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم 
جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهدشد.م/الف ۱۸۱۰
دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم

قرار تامین خواسته
به تاریخ : ۹۶/۰۸/۲۹      شماره قرار: ۴۲۲      کالسه پرونده: ۹۶/ح۴۲۰/۲

 مرجع رسیدگی حوزه  دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خواهان : بهزاد خزایی به نشانی چهاردانگه- شهرک مطهری- خ جان زمینی- کوچه 

ایران شاهی پالک ۷ واحد سوم   
خوانده: ۱. فرزاد شایگان پناه ۲. رضا خان زاده هردو مجهول المکان  

خواسته: صدور قرار تامین خواسته: 
گردشکار:خواهان به شرح باال به طرفیت خوانده دادخواستی فوق اقامه ودر خواست 
رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد)مدارک موجود در پرونده(را نموده 
است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق حوزه در وقت فوق العاده به 
تصدی امضاء کنندگان زیر ودر حضور خواهان تشکیل با بررسی اوراق پرونده به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می شود.
قرار تامین خواسته: نظر به این که خواهان با تقدیم در خواست تقاضای صدور قرار 
تامین  خواسته به استناد چک شماره ۱۵۱۰۲/۱۷۸۲۹۷ مورخ ۹۵/۳/۳۰ نموده است 
ماده ۲۹۲  استناد  به  شورای  لذا  باشد  می  فراهم  خواست  در  وشرایط  ارکان  چون 
قانون تجارت  وماده ۱۰۸وماده۱۱۷قانون  ائین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته 
معادل مبالغ سی میلیون ریال از اموال خوانده متضامنا/بالمناصفه از اموال بالمعارض 
خواندگان تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجرا و 

ظرف ده روز قابل اعتراض در این حوزه می باشد.م/الف۱۶۱۵ 
 شعبه ۲ حقوقی شورای حل اختالف  چهاردانگه 

آگهی مزایده اموال منقول 
به موجب پرونده کالسه ۹۶۳۸۰۹  محکوم علیه شرکت چاپ و نشر رویداد محکوم 
است به پرداخت ۲۰۱/۸۲۸/۵۲۳ ریال در حق محکوم له کاظم کریمی نژاد و مبلغ 
۵۰۰۰۰۰ ریال بعنوان نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت،حسب تقاضای محکوم له 
اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس 
ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ساعت  ۱۰ 
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد. از قیمت 
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ۱۰درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ) تضمین 
شده( فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی 
از تاریخ مزایده تجاوز  که از سوی دادورز اجراء تعیین می گرددو حداکثر یک ماه 
نخواهد کرد، از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتی که برنده 
مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد ،سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام 
تعطیل شود، مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد. 
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده 
می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت 
وصول شکایت( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا طالبین می توانند ظرف ۷ 
روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء مراجعه و با هماهنگی 

اجراء از اموال بازدید نمایند. مورد مزایده :
یک دستگاه ماشین تاکن کاغذ دو ورقی مستعمل، ساخت شرکت STAHL  اشتال 
آلمان، بشماره سریال ۱۸۷۷۵، مدل K، ۵۶/۴  ،KTL - FB  ۲ با حداکثر ابعاد کاغذ 
 ،۶۰ ذغالی  کمپرسور  و  وات  کیلو   ۲/۲ موتور  الکترو  بهمراه  متر،  سانتی   ۷۰*۵۰
شیلنگهای مکنده و دمنده، تعداد ۳ عدد شانه یدکی، کاور صداگیر و میز جمع کن 
کاغذ، سال ساخت دهه هفتاد با وضعیت موجود و آماده بکار    بهای پایه مزایده 

)۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع کل: پنجاه میلیون ریال  م/الف ۱۸۰۹

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم- غفاری 

مفقودی 
شماره  با         ۴۲۵۹۴۲۸ هوشمند  کارت  شماره  هوشمندخودروولوبا  کارت 

بابلپالک۳۳۱ع۶۴/ایران۱۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سندکمپانی و برگ سبز سواری سمند Lxxuvمدل ۹۵به رنگ سفید روغنی به 
شماره شهربانی ۴۷۲ن۵۵ایران ۸۲با شماره موتور ۱۲۴k۰۹۸۰۰۵۸و شماره شاسی 

NAAC۹۱CE۴GF۱۱۸۹۵۶مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی بابل

 سند کمپانی و برگ سبز وانت زامیادمدل ۹۳ با شماره شهربانی ۷۲۹ص۸۴ایران 
۸۲و شماره موتور ۶۶۷۴۶۶و شماره. شاسی NAZpL۱۴۰BE۰۳۸۰۸۷۷بنام مریم 

صفری میاندسته  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی
آقای عبداهلل  خجندی شما در پرونده کالسه  ۱۰۲.۹۶۰۷۲۴بنا به شکایت سید تقی 
موسوی و غیره به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب بوده و وقت رسیدگی به تاریخ  
۱۳۹۶.۱۰.۱۳ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است لذا در مورد مقرر در جلسه دادگاه 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع و اال دادگاه غیابی تشکیل و مقررات قانونی اتخاذ تصمیم 

نماید. م الف ۹۶.۲۲۰.۱۶۹ف
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو رامسر حمید باقری

متن آگهی 
آقائی  توران  آقائی ۲-خانم گوطال شاروند ۳-خانم  ایران  اسامی ۱-خانم  به  شاکات 
۴-خانم لیال آقائی   شکایتی علیه متهم علی قهرمانی فرزند براتعلی به اتهام دایر 
بر سرقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰۶ جزایی سابق ( واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۲۰۰۴۱۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت 
۰۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم علی قهرمانی و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاه  کیفری مصوب ۱۳۹۲ و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود به دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
منشی شعبه ۱۰6  دادگاه کیفری ۲شهرستان خرم آباد )۱۰6 جزایی سابق (–کیومرث 

توحیدی فر.

آگهی ابالغ و اخطار 
جناب آقای علیرضا والیت فرزند عباسعلی مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه 
و  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   ۱۳۹۶/۶/۱۹ مورخه   ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۱۰۳۱ شماره 
حقوقی شهرستان خرم آباد تقاضای ثبت طالق نموده است لذا الزم است ظرف یک 
هفته پس از انتشار آگهی در دفتر خانه )به آدرس : خرم آباد پایین تر از میدان شقایق 
جنب پلیس +۱۰ ( حاضر در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد 
و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد. آدرس علیرضا والیت فرزند عباسعلی به نشانی 

اهواز کیان شهر بلوار امام رضا ۳۲ متری یاس ۵ شرقی مجهول المکان 
سردفتر طالق 6 – محمد ربیعی . 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له /محکوم لهم :

۱-شرکت تعاونی عشایری هشتم شهریور 
مشخصات محکوم علیهم / محکوم علیهمنسا : 

۱-حجت یوسفوند فرزند حاجی به نشانی :لرستان –خرم آباد –روستای بدر آباد 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :

: پلدختر خیابان هفت تیر کوچه فلسطین  اکبر رشنو فرزند محمد مراد به نشانی 
جنوبی دفتر وکالت وکیل شرکت تعاونی عشایری هشتم شهریور . 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
۹۶۰۹۹۷۶۷۳۵۴۰۰۱۳۶ محکوم علیه محکوم است به ۱-به پرداخت مبلغ شصت 
و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت وجه یک فقره چک بعالوه هزینه 
دادرسی به مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال و 
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای کامل حکم 
و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق محکوم له ۲-پرداخت 
مبلغ نیم عشر از محکوم به بعنوان هزینه اجرای حکم در حق دولت جمهوری اسالمی 

ایران .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –
کبری میر دریکوند. 

آگهی وقت
 اجرای قرار تحریر ترکه 

بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست رضا فتوحی به طرفیت ۱-مهرداد 
شماره  طی  فتوحی  خان  کنی  مرحوم  ترکه  تحریر  قرار  ضابطی  ۲-علی  فتوحی 
۰۱۱۶۱۰۲ف/۱۵در شورای حل اختالف بیرانشهر شعبه ۱ صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۶/۱۰/۱۲ )تاریخ باید به نحوی تنظیم شود که کمتر از یک 
ماه و بیش از سه ماه از زمان نشر آگهی نباشد (تعیین گردیده است لذا از ورثه یا 
نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه 
متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
بیرانشهر با آدرس بیرانشهر جنب درمانگاه شهید قاسم بیرانوند حاضر شوند عدم حضور 

شعبه اول شورای حل اختالف بیران شهر . مدعونین مانع اجرای قرار نخواهد بود. 

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۹۱۰۰۲۵۲ شعبه نهم بازپرسی دادسرای خرم 
آباد آقای ایوب میرزایی فرزند ضرغام به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب 
میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف 
است ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
بازپرس شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –یونش آزادپور .

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای حسین محمدی فرزند عبدالکریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک ۱۶۰ و۱۵۹ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
خوگالن که از آقای میراحمدفتاحی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۵-۵۴ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۸۶۰ مورخ ۹۶/۷/۲۵ حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۲۲۰/۹۰  متر مربع به نام آقای حسین محمدی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمود غفوری ، سعید امینی و 
غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین محمدی 

صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۹ /  ۹ /  ۱۳۹۶  تاریخ انتشار دوم ۲۵ /  ۹ /  ۱۳۹۶ 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۷۱۹و اصالحی۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۷۱۷۶... 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای /رحیم للوی فرزند ستار  بشماره شناسنامه ۴۵۰۴صادره از  ری ششدانگ 
/یک قطعه زمین مزروعی /  به مساحت ۱۶۰۶۲۸/۵۰ متر مربع پالک فرعی از ۲۱۳ 
اصلی و ۲۱۳/۱واقع در..... قریه صادق اباد  ورامین ....خریداری از مالک رسمی......ستار 
للوی وبابا وحیدی و علی اکبر بوربور  هریک به نسبت ۱۸۳۳۳/۳۳ متر مربع از پالک 
۲۱۳ اصلی و یداله معصومی از پالک ۲۱۳ اصلی بمقدار ۲۴۶۲۸/۵۰ متر مربع و سید 
مصطفی طباطبایی بمقدار ۲۷۰۰۰ متر مربع از پالک ۲۱۳/۱ اصلی و عباس و باقر 
تاجیک منصوری وراث غالمعلی تاجیک منصوری بمقدار ۵۶۰۰ متر مربع از پالک 
۲۳۱/۱ و سید حسن طباطبایی بمقدار ۴۸۴۰۰ متر مربع از پالک ۲۱۳/۱ اصلی  ...... 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۰۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۰۹/۰۹

599ث م الف  محمد رحیم پور راینی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  حیران احمد پور دارای شناسنامه شماره ۱۱۷ به شرح دادخواست به کالسه 
۴۷۱،۹۶ ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علیمراد احمدپوربه شماره شناسنامه ۶۵  در تاریخ ۱۳۶۴،۷،۶ در اقامتگاه 

دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-همه مراد احمدپور به ش ش ۲۰۸ پسرمتوفی

۲-اله مراد احمدپور به ش ش ۴ صادره از گاومیش چران پسر متوفی
۳-مراد احمدپور به ش ش ۱۰۹ صادره از گاومیش چران پسر متوفی

۴-مروارید احمدپور به ش ش ۶۶ صادره از گاومیش چران دختر متوفی
۵-معصوم احمدپور به ش ش ۱۱۶ صادره از گاومیش چران دختر متوفی
۶-حیران احمدپور به ش ش ۱۱۷ صادره از گاومیش چران دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گیالن غرب

اداره ثبت  اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد  سند 

رسمی
آگهی موضوع  ماده 3 قانون

اراضی و ساختمانهای   نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   و ماده ۱۳ آیین 
فاقد سند  رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت ملک  سنگر تصرفات مالکانه  
بشماره  فرزند  محمد رضا   عباداله  همتی  گورابی   آقای   متقاضی   بالمعارض  
شناسنامه  ۱۸  صادره  از رشت  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  
احداثی  به مساحت  ۲۲۹/۷۴ متر  مربع  مجزی  شده  از پالک  ۳۷ فرعی  از ۳  
اصلی  واقع در  رودبرده  بخش  ۱۲ گیالن  که برای  آن شماره  ۲۳۱۸  فرعی  درنظر 
گرفته  شده خریداری  از مالک  رسمی آقای  عیسی  اتحاد  رودبرده  محرز گردیده  
است  . لذا  به منظور  اطالع  عموم مراتب  در دو نوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  
می شود  در صورتی که اشخاص  نسبت  به صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته باشند می توانند  از تاریخ اولین  آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به 
این اداره  تسلیم  و پس از  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.
رییس ثبت اسناد و امالک سنگر – سید روشن آقازاده 

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۶/۸/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۹/۹
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مغقودی
شهربانی  شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  ۷۷به  مدل  پیکان  سواری  سندکمپانی   
۳۵۶ج۸۱ایران ۸۲با شماره موتور ۱۱۱۲۷۷۵۵۴۲۰وشماره شاسی ۷۷۴۵۷۶۶۳بنام 

مسعود ایزدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا زرگر 

خواهان آقای صادقعلی  خلیلی دادخواستی به طرفیت خوانده خانوم زهرا زرگر مطرح 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۲۷۳۰۰۴۹۰شعبه ۳  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که 
ساعت  مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  محموداباد  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
۱۰ تعیین که به دستور دادگاه موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده در خواست 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 
منشی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد ابوالقاسم تقی زاده

آگهی احضار متهم 
آقای ۱-نادر سبزی فرزند علی موضوع شکایت آقای وحید رضایی فرزند محمد حسن به 
اتهام ۱-ضرب و جرح عمدی با چاقو به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر 

گردد در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد-سارا میر حسینی  

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای اقبال رمضانی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۱۰۹ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین اسداله 
بیگی که از آقای عبداله رمضانی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۶-۵۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۸۷۳  مورخ  ۲۹ / ۷ / ۹۶ حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۷۳/۷۵ متر مربع به نام آقای اقبال رمضانی 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای حسین سارائی می باشد لذا مراتب 
در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به 
این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای اقبال رمضانی صادر خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول ۹ /  ۹ /  ۱۳۹۶  تاریخ انتشار دوم  ۲۵ /  ۹ /  ۱۳۹۶ 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

خانم فاطمه بابایی فرزند صالح درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک   ۱۱۴ 
فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به امرود صفرعلی که از محمد 
و سعدیه بابایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹۶ – ۱۵ 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 
۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۸۵۳  مورخ  ۲۰ /  ۷ / ۹۶  حکم بصدور سند مالکیت یک باب خانه 
به مساحت ۳۷  متر مربع به نام خانم فاطمه بابایی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فاطمه بابایی صادر 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول ۹  /  ۹ /   ۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم  ۲۵ /  ۹ /  ۱۳۹۶

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: ۲/۹۶ش/۷۸۳  وقت رسیدگی: ۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۸/۳۰
خواهان:سید محسن چراغی خوانده:علیرضا احمد زاده خواسته: مطالبه وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه دوم شورای حل اختالف 
ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف 
یک ماه به دفتردادگاهه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا 

ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
۱۳۱۸خ م الف  مدیر حوزه دوم شورای حل اختالف ورامین 

صدور گواهی مربیگری  برای 
37 هزار آموزش دهنده نهضت
قبولی  از  نهضت سوادآموزی  رئیس سازمان 
۳۷ هزار آموزش دهنده نهضت سوادآموزی در 
آزمون مربیگری و اخذ گواهی دوره خبر داد 
و گفت: حدود ۲۰ هزار نفر حدنصاب الزم را 
کسب نکرده اند که اگر در آزمون مجدد پذیرفته 
نشوند سال آینده امکان همکاری با نهضت را 
به  اشاره  با   ، باقرزاده  داشت.علی  نخواهند 
برنامه همکاری مشترک با جهاددانشگاهی در 
راستای آموزش آموزش دهندگان اظهار کرد: 
مستقیمی  رابطه  دهندگان  آموزش  آموزش 
با کیفیت آموزش دارد.وی افزود: در گذشته 
آموزش ها به صورت حضوری ارائه می شد که 
پرهزینه بود و با استانداردهای متفاوتی اجرا 
می شد و هر استانی با توجه به دسترسی که 
به مدرسان داشت دوره ها را به شکل متفاوتی 
برگزار می کرد؛ گاهی حواشی آن پررنگ تر 
برای  هم  چندانی  رضایت  و  می شد  متن  از 
ادامه  نداشت.باقرزاده  دهندگان  آموزش 
از حدود تعیین شده   زمانی  بازه   داد: طی 

 ۷۲ هزار آموزش دهنده نهضت سوادآموزی 
حدود از  و  نام  ثبت  نفر   ۷۰۰ و  هزار   ۶۸ 
 ۴۳۰ قطعه فیلم تولید شده ۸۰ ساعتی در 

طول شش ماه گذشته استفاده کردند.

نفت در جهانخبـر

رعایت قانون سبب ایجاد امنیت در جامعه است
*سرهنگ ستاد سید جمال موسوی

رئیس اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فاتب
آرامش  و  امنیت  سبب  و  میکند  ایجاد  جامعه  در  نظم  آنچه 
مردم میشود قانون است ، لذا پذیرش و رعایت قانون , برترین 
منفعت و خیر عمومی است که میتواند اکسیر شفابخش انتظام 
شقاق  و  تشنج  از  جلوگیری  جهت  عاملی  و  آفرین  وحدت  و 

جامعه باشد.
پیوند حفظ نظم عمومی با قانونمندی چنان مستحکم است که 
هر کدام بدون دیگری نا ممکن است.ضرورت حفظ نظام یک 
جامعه یک ضرورت عقلی و آشکار است و قانونمندی به عنوان 

بنیان و چارچوب این مهم ضرورتی آشکار است.
نظرات بزرگان و افراد مرجع در تمامی جوامع به خوبی اهمیت 

و ضرورت قانون را برای زندگی انسان ها تبیین می کند.
قانون،  به  فرماید:نیازمندی  می  مطهری  مرتضی  شهید  استاد 
حال  عین  در  و  است  اجتماعی  زندگی  به  نیازمندی  از  ناشی 
وجود  که  است  بدیهی  قانون:  رعایت  است.ضرورت  همیشگی 
به  نقص،  و  عیب  از  دور  به  و  الهی  چند  هر  جامعه  در  قانون 
تنهایی ثمر بخش و کارساز نیست، بلکه قانون زمانی ارزش و 
افراد جامعه  باز خواهد یافت که تمامی  جایگاه واقعی خود را 
خود را ملزم به رعایت آن دانسته و در عمل پایبند به آن باشند. 
رعایت قوانین و مقررات، آثار گرانبهایی را برای فرد، جامعه و 
از یک سو  زیرا  دارد.  پی  در  اجتماعی  های  و سازمان  نهادها 
مانع بروز اختالفات و خصومت ها، تخلفات و جرائم، تجاوز ها 
و کشمکش ها، بی نظمی ها و بی-انضباطی ها شده و از هدر 
رفتن نیروهای انسانی جامعه جلوگیری می کند و از سوی دیگر 
موجب استحکام روابط اجتماعی و همفکری بیشتر در جامعه، 
ایجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدات، تأمین آزادی الزم برای 
و آسایش  رفاه  انسجام همگانی،  و  استعدادها، وحدت  پرورش 
عمومی، دستیابی به اهداف، تأمین نیازهای فنی و اجتماعی و 
...می گردد. پیامدهای بی قانونی:بی توجهی به قوانین و مقررات 
و عدم رعایت آن، پیامد های زیان باری را برای تمامی نهادها 
و سازمان های اجتماعی و کل جامعه در پی دارد که از جمله 
آن می توان به نابسامانی و ناامنی، پایمال شدن حقوق افراد، 
فروپاشی و گسستگی،  از دشمنان داخلی و خارجی،  شکست 
از بین رفتن معنویت ها و ... اشاره کرد. بر این اساس ضروری 
است که تمامی اقشار جامعه به عواقب عدم رعایت قانون بیش 
از پیش توجه داشته و از هرگونه تخلف و بی قانونی در محیط 

اجتماعی و حیطه-ی کاری خود بر حذر باشند.

کوتاه از انرژی

وزارت  اعالمی  آمار  جدیدترین  طبق 
بهداشت، ۳۶هزار و ۳۹ تن مبتال به اچ آی 
و  ثبت شده اند  و  در کشور شناسایی  وی 
تزریق مشترک در مصرف کنندگان مواد، 
همچنان در صدر علل ابتال به این بیماری 

قرار دارد.
 نگرانی از شیوع بیماری ایدز در میان زنان 
و تغییر الگوی انتقال آن از تزریق مشترک 
به روابط پرخطر، مدت  زیادی است مطرح 
شده و دستگاه های مسئول ضمن هشدار 
نیز  را  مختلفی  راهکارهای  آن،  به  نسبت 
پیشنهاد می دهند؛ مبحثی که »آموزش« 
در آن نقش اصلی را دارد و در عین حال 
نیز  حوزه  این  چالش  مهم ترین  عنوان  به 

شناخته می شود.
ایران متعهد شده است که  تا سال ۲۰۲۰، 
را  بیماری  این  به  مبتال  موارد  درصد   ۹۰
افراد شناسایی  کند، ۹۰ درصد  شناسایی 
شده تحت درمان داروهای ضد رتروویروس 
تحت  افراد  درصد   ۹۰ و  گیرند   قرار 
قدری  به  بدن شان  در  ویروس  بار  درمان، 
سایرین  به  انتقال  قدرت  که  یابد  کاهش 
بنابر  حال  هر  برسد.در  ممکن  حداقل  به 
رئیس  کازرونی-  افسر  پروین  دکتر  اعالم 
آمیزشی  بیماری های  و  ایدز  کنترل  اداره 

این  به  ابتال  وزارت بهداشت- آخرین آمار 
تا  نفر   ۳۶۰۳۹ کشور  در  مزمن  بیماری 
پایان خردادماه ۹۶ است؛ آماری که طبق 
اظهارات مسووالن وزارت بهداشت تنها ۳۰ 
درصد موارد  مبتال را شامل می شود و ۷۰ 
درصد آنها شناسایی نشده و از ابتالی خود 
آگاهی ندارند.کازرونی در گفت وگو با ایسنا، 
بیماری  این  به  ابتال  آمار  آخرین  درباره 
عفونی در کشور، اظهار کرد: بر اساس نظام 
جامع مدیریت داده های الکترونیک اچ آی 
وی کشور، تا پایان خرداد ۱۳۹۶ مجموعا 

۳۶۰۳۹ نفر مبتال به اچ آی وی شناسائی، 
ثبت و گزارش شده اند که ۸۴ درصد آنان 
تشکیل  زنان  را  درصد    ۱۶ و  مردان  را 
می دهند. ۵۲ درصد موارد ثبت شده نیز در 
گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال هستند.به گفته 
وی، بر اساس این نظام گزارش دهی از کل 
موارد شناخته شده تعداد ۹۷۶۴ نفر فوت 
ثبت شده اند و ۱۴۶۵۶ نفر نیز وارد مرحله 

ایدز یا همان اچ آی وی پیشرفته شده اند.
تا کنون در  از سال ۱۳۶۵  ادامه داد:  وی 
کشور به ترتیب تزریق با وسایل مشترک 

با ۶۵.۸ درصد،  در مصرف کنندگان مواد 
از  انتقال  و  درصد   ۱۹.۶ با  جنسی  رابطه 
علل  جزو  درصد   ۱.۵ با  کودک  به  مادر 
ابتال به اچ آی وی در بین تمام موارد بیمار 
این  از  انتقال در ۱۲.۴ درصد  راه  بوده اند. 
گروه نامشخص مانده است. البته راه انتقال 
۰.۷ درصد از این موارد مربوط به خون و 
از  پیش  سال های  در  خونی  فرآورده های 
اجرای سیاست پاالیش صد در صدی خون 
سالم توسط سازمان انتقال خون بوده است. 
بیماری های  و  ایدز  کنترل  اداره  رئیس 
اضافه  همچنین  بهداشت  وزارت  آمیزشی 
کرد: الگوی راه انتقال و درصد ابتالی زنان 
کرده  تغییر  اخیر  سال های  در  مردان  و 
موارد  تمام  میان  از  که  طوری  به  است؛ 
اول  ماه  سه  در  شده  گزارش  و  شناسایی 
سال جاری، ۳۳ درصد موارد ثبت شده را 
تشکیل  مردان  را  آنها  و ۶۷ درصد   زنان 
 ۳۲.۷ در   انتقال  احتمالی  راه  می دهند. 
درصد موارد، اعتیاد تزریقی، ۴۷.۹ درصد، 
روابط جنسی، دو درصد از مادر به کودک 
بیان  ابتال  احتمالی  راه  درصد  در ۱۷.۴  و 
ابتالی  مورد  هیچ  همچنین  است.  نشده 
فرآورده های  و  خون  طریق  از  جدیدی 

خونی ثبت نشده است.

در آستانه روز جهانی ایدز اعالم شد:

16 درصد مبتالیان  به ایدز، زنان هستند

اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  معاون 
سازمان بهزیستی کشور گفت: درواقع می توان 
گفت در تهران اغلب خشونت ها خشونت روانی 
خشونت  دچار  زن  یک  زن،   ۳ هر  از  و  است 
شده است؛  این در حالی است که در برخی 
از استان ها خشونت علیه زنان بیشتر از تهران 
است چراکه به لحاظ فرهنگی و سایر شرایط، 

بهتر  خیلی  تهران،  شهر  در  زنان  وضعیت 
در  براتی  فرید  است.  کشور  دیگر  مناطق  از 
زنان  علیه  دومین همایش ملی منع خشونت 
به  اشاره  با  قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
انواع خشونت علیه زنان تصریح کرد: متأسفانه 
گرفته شده  نادیده  خشونت ها   از  بخش هایی 
این  در  دقیقی  آمار  و  اطالعات  ما  و  است 
زنان خشونت  از  بسیاری  چراکه  نداریم  مورد 
اگر  افزود:  نمی دهند.وی  گزارش  را  انجام شده 
واقع بینانه نگاه کنیم بخشی از جامعه ما را زنان 
روسپی تشکیل می دهند، مشکالت زنان دارای 
کار جنسی در کشور در هیچ جا دیده نمی شود، 

درواقع جمعیت پنهانی هستند که ما به شکل 
قانونی و شرعی آن ها را قبول نداریم؛ اما حضور 
آن ها در جامعه دارای آثار و تبعات است.معاون 
سازمان  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
بهزیستی کشور خشونت و سوءاستفاده جنسی 
در محیط کار را نوعی دیگر از خشونت دانست 
سوءاستفاده های  یا  خشونت ها  کرد:  تأکید  و 
جنسی در محیط های کار برای بانوان صورت 
دیده  تحقیقات  در  موارد  این  اما  می گیرد 
جزء  انجام شده  تحقیقات  بیشتر  و  نمی شود 
است.وی  دانشگاهی  یا  دانشجویی  تحقیقات 
افزود: برای ارزیابی کامل خشونت علیه زنان، 

را در سطح  توسعه، تحقیقی  برنامه ششم  در 
کشور به منظور استقرار سامانه رصد آسیب های 
کردیم  آغاز  »سراج«  عنوان  تحت  اجتماعی 
پایلوت در بین جمعیت عمومی  که به صورت 
مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا شد.براتی تصریح 
تهران  در  انجام شده  تحقیقات  اساس  بر  کرد: 
۲۷ درصد زنانی که موردتحقیق بودند، به نوعی 
دچار خشونت شده بودند، حدود ۶ درصد نیز 
خشونت  درصد   ۸ و  جنسی  خشونت  دچار 

عاطفی و روانی را مطرح کرده بودند.
وی اظهار کرد: درواقع می توان گفت در تهران 
اغلب خشونت ها خشونت روانی است و از هر ۳ 

زن، یک زن دچار خشونت شده است؛  این در 
حالی است که در برخی از استان ها خشونت 
به  چراکه  است  تهران  از  بیشتر  زنان  علیه 
لحاظ فرهنگی و سایر شرایط، وضعیت زنان در 
شهر تهران، خیلی بهتر از مناطق دیگر کشور 
است.معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
شد: خشونت  یادآور  کشور  بهزیستی  سازمان 
علیه زنان برگرفته از فرهنگ مذکر و مردساالر 
ما جامعه مردساالر  تاریخ کشور  است درواقع 
بوده است، متأسفانه آنچه تا به امروز در فرهنگ 
ادبیات در مورد عشق داریم نیز به جای روابط 

عاطفی بین زن و مرد بیشتر مردانه است.

توقف خشونت علیه 
زنان با فرهنگ سازی 
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آگهي مزایده عمومی
شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه مورخه96/06/12 شورای اسالمی شهر بابل 19 دستگاه 

از خودروهای خود را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش برساند :

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 96/09/28 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و 
پس از بازدید و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه 

ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه 
پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

ضمنا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 96/09/26 لغایت 96/09/28 از ساعت 8 صبح تا 11/30 از خودروها به آدرس بابل ، میدان قاضی کتی، 
تاسیسات شهرداری بازدید به عمل آورند.

آخرین مهلت تحویل اسناد روز سه شنبه مورخه 96/09/28 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 96/09/29  راس ساعت 13 می باشد.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.       
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حجر خداداد- سرپرست شهرداری بابلتلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423 یا 32223401 داخلی 268 می باشد.

برگ اجراییه 
 مشخصات محکوم له سید مجید حسینی فرزند سید حمزه با وکالت حمیدرضا حسن 

زاده به نشانی بابل خ شیخ طبرسی ساختمان پارسیان طبقه ۲ واحد ۴ 
شماره  رای  موجب  به  المکان  مجهول  آبادی  کریم  مجید  علیه  محکوم  مشخصات 
علیه  بابل محکوم  اختالف شهرستان  تاریخ ۹۶/۲/۳۰شعبه سوم شورای حل   ۱۳۰
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
مبلغ ۳/۸۳۰/۰۰۰ بابت هزینه دادرسی و برآورد خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ ثبت 

دادخواست ۹۵/۱۲/۱۵ لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی 
مدیر دفتر شعبه سوم حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای زینب کریمی نیا دارای شناسنامه شماره ۵۹۴ به شرح دادخواست به کالسه 
از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فریدون فتح الهی به شناسنامه ۹۲۶  به شماره شناسنامه ۴ متولد ۱۳۵۳ در تاریخ 
۱۳۹۶/۸/۱۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:
۱- علیرضا فتح الهی  شماره شناسنام۶-۰۳۵۳۴۳-۴۸۵  فرزند متوفی

۲- نساء فتح الهی شماره شناسنامه ۷-۰۳۱۲۹۷-۴۸۵ فرزند متوفی
۳-عنبر تاج گراوند  شماره شناسنامه ۶۶۱ مادر متوفی

۴- زینب کریمی نیا شماره شناسنامه ۵۹۴ همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حسنوند  

متن آگهی 
بازپرسی  نهم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۹۰۰۹۶۳ بشماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی خرم آباد آقای امین بهزادیان پشم فرزند اسماعیل به اتهام خیانت در 
امانت تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱۱۵ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد گردید 
بازپرس شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزادپور .

 آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق و طبق سند رهنی شماره ۶۱۳۹۱۵۰۳ مورخه 
۱۳۸۵/۹/۸ دفترخانه ۷۶ روانسر آقای بهمن مظفری فرزند علی )وام گیرنده ( و خانم 
)راهن(مبلغ  منتعلی  فرند  منصورمظفری  آقای  و  فرامرز)راهن(  فرزند  مارابی  احترام 
۱۵۰۷۸۲۰۵۸۰ ریال که تا روز مزایده مشخص گردیده به بانک ملت شعبه روانسر و 
مبلغ ۷۵۳۹۱۰۲۹ ریال بابت نیمعشر دولتی بصندوق دولت بدهکار میباشند با توجه به 
ابالغ اجراییه و عدم استیفای طلب بستانکار در ازای دین ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۱۵/۶۳ متر مربع ذیل ثبت ۵۶۷۹ صفحه ۲۴۴ دفتر ۳۵ پالک 
ثبتی ۲ُ۳۹۱ فرعی از ۵۲ اصلی گرمخانی واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه شهرستان روانسر 
به مالکیت منصور مظفری واقع در روانسر پشت بانک ملت نبش کوی الله ۹ شامل یک 
طبقه و زیرزمین با اسکلت آجری و پوشش تیرآهن و طاق ضربی و نمای پالستر سیمانی 
و درب و پنجره پروفیل و دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه و حمام و 
سرویسهای بهداشتی و انباری در زیر زمین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
آقای بیژن مکری به شماره یک سیار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲ جمعا به مبلغ ۱۰۰۹۴۱۰۰۰۰ 
ریال ارزیابی گردیده و همچنین ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
۱۳۷/۴۴ مترمربع ذیل ثبت ۳۴۰۸ صفحه ۱۶۹ دفتر ۱۹ پالک ثبتی ۳۲۹ فرعی از 
۵۳ اصلی واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه شهرستان روانسر به مالکیت احترام مارابی در 
آدرس روانسر خیابان بسیج نبش کوی چهارم مقابل دبیرستان شهید کاوه مرادی پالک 
اب ۳۴۱ در یک قطعه و زیرزمین با اسکلت آجری و پوشش تیرآهن و طاق ضربی و 
نمای پالستر سیمانی درب و پنجره آلومینیم دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی و 
آشپزخانه و حمام و سرویسهای بهداشتی و زیرزمین بصورت انباری جمعا طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری آقای بیژن مکری به شماره یک سیار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲ 
به مبلغ ۱۳۱۳۰۲۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است ملکهای فوق دارای انشعابات آب و 
برق و گاز و تلفن میباشند که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالکین می باشد، پالک 
فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان روانسر واقع در مجتمع اداری طبقه اول واحد اجرا از طریق مزایده نقدی و 
حضوری به فروش می رسد. مزایده براساس کارشناسی های انجام گرفته از مبلغ پایه 
هرکدام جداگانه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها  باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و براساس ماده ۱۲۶ اصالحی آیین نامه اجرا در صورتی که 
مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق االجرا و حق مزایده به 
قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد امالک بیمه نمی باشند ضمنا چنانچه روز 
مزایده  تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار ۱۳۹۶/۹/۹

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۳۷۷ هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /رحمن خانی فرزند حاجی 
بشماره شناسنامه ۴۵۹صادره از ششدانگ یک باب خانه /به مساحت ۱۴۴ متر مربع 
پالک ۴۳۶فرعی از ۱۲ اصلی واقع در..... قریه خیر اباد  ورامین ....خریداری از مالک 
رسمی آقای /......علی اصغر گلشن ...... محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
تقدیم  به مراجع قضایی  ،دادخواست خودرا  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  مدت یک 
نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۰۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۰۹/۰۹

595ث م الف  محمد رحیم پور راینی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: ۲/۹۶ش/۷۸۳
 وقت رسیدگی: ۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۸/۳۰

خواهان:سید محسن چراغی
خوانده:علیرضا احمد زاده

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

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .
۱۳۱۸خ م الف  مدیر حوزه دوم شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۳۷۷ هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /رحمن خانی فرزند حاجی 
بشماره شناسنامه ۴۵۹صادره از ششدانگ یک باب خانه /به مساحت ۱۴۴ متر مربع 
پالک ۴۳۶فرعی از ۱۲ اصلی واقع در..... قریه خیر اباد  ورامین ....خریداری از مالک 
رسمی آقای /......علی اصغر گلشن ...... محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
تقدیم  به مراجع قضایی  ،دادخواست خودرا  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  مدت یک 
نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۰۸/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۰۹/۰۹

595ث م الف  محمد رحیم پور راینی- رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت آگهی حصر وراثت
اقای سیدمحمد صادق قاضی میر سعید فرزندسید حسین به شماره شناسنامه ۳ به 
استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکوپی   شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 
۴۴۲/۱/۹۶/ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم رقیه 
دائمی خود در  اقامتگاه  درتاریخ ۱۳۹۶/۲/۴در  به شماره شناسنامه ۱۵  ابوالقاسمی 

شهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از: 
۱-اقای سید صمد قاضی میر سعیدمتولد ۱۳۳۱ به شماره شناسنامه۱صادره ازطالقان 

نسبت پسر متوفی
شناسنامه۲صادره  شماره  به  متولد ۱۳۳۳  سعید  میر  قاضی  حمزه   سید  اقای   -۲

ازطالقان نسبت پسر متوفی
شناسنامه۳صادره  شماره  به   ۱۳۳۷ سعیدمتولد  میر  قاضی  مسعود  سید  اقای   -۳

ازساوجبالغ نسبت پسر متوفی
۴- اقای سید مظفر قاضی میر سعیدمتولد ۱۳۴۴ به شماره شناسنامه۲صادره ازکرج 

نسبت پسر متوفی
۵- اقای سید محمد صادق قاضی میر سعیدمتولد ۱۳۴۸ به شماره شناسنامه۳صادره 

ازطالقان نسبت پسر متوفی
به شماره شناسنامه۱صادره  میر سعیدمتولد ۱۳۵۶  قاضی  الرضا  اقای سیدعبد   -۶

ازطالقان نسبت پسر متوفی
۷- خانم سیده معطرقاضی میر سعید متولد ۱۳۳۵به شماره شناسنامه ی ۱۱ صادره 

از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی 
۸-خانم سیده شهناز قاضی میر سعید متولد ۱۳۴۰به شماره شناسنامه ی ۷ صادره از 

ساوجبالغ نسبت دختر متوفی
۹- خانم سیده مهری قاضی میر سعید متولد ۱۳۴۲به شماره شناسنامه ی۴صادره 

ازطالقان نسبت دختر متوفی
۱۰-خانم سیده خدیجه قاضی میر سعید متولد ۱۳۵۳به شماره شناسنامه ی ۵۶۳ 

صادره از طالقان نسبت دختر متوفی
 وچون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 

ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی 
مقدماتی در خواست مزبور را مطابق بند اخر ۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نصب اگهی 

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد . م.الف   ۴۴۱۹
دبیرشورای حل اختالف شهرستان طالقان 

نوبت اول

طرح بزرگ ترانزیت برق با 
پاکستان اجرا می شود

وانرژی  برق  باالیی در حوزه  پتانسیل  ایران 
با  شده  باعث  نیز  مساله  همین  که  دارد 
و  داشته  برقی  مبادالت  کشورهای همسایه 
به دنبال توسعه این روابط باشد، در همین 
در  تا  داده  وعده  جمهور  رییس  نیز  راستا 
آینده ای بسیار نزدیک با کشور پاکستان نیز 

روابط برقی برقرار کنیم.
بر اساس این گزارش، مهرماه امسال کمیته 
انرژی کابینه پاکستان با خرید ۱۰۰ مگاوات 
برق بیشتر از ایران موافقت کرد و به وزارت 
نیرو این کشور دستور داد تا ترتیبات الزم را 
در این باره فراهم کند و اقدامات اولیه را به 

سرعت انجام دهد.
گوادر  منطقه  برق  تقاضای  حاضر  حال  در 
از طریق ۱۰۴ مگاوات برق وارداتی از ایران 
از طریق خطوط  برق  این  می شود.  تامین 
پاکستان  و  ایران  بین  کیلوولتی   ۱۳۲ برق 

ارسال می شود.
طبق اعالم وزارت نیروی پاکستان نیز دولت 
برق  مگاوات  تامین ۱۰۰  به  عالقمند  ایران 
برای ۱۰۰  ترتیبات موجود  بر  بیشتر عالوه 
آن  قرارداد صادرات  است که  برقی  مگاوات 
منعقد شده، است و به منظور تامین نیازهای 
گوادر  بندر  ویژه  به  و  مکران  منطقه  فوری 
شبکه  و  انتقال  آن، خط  صنعتی  منطقه  و 
ارسالی  بیشتر  برق  مگاوات   ۱۰۰ توزیع 
راستا  همین  در  شود.  ساخته  باید  ایران  از 
نیز رییس جمهور دولت دوازدهم در اولین 
گفت وگوی تلویزیونی با مردم پس از گذشت 
صد روز از عمر دولت دوازدهم گفت: ایران به 
معنای واقعی هاب منطقه ای شناخته شده؛ 
با  و  است  ترانزیت  حال  در  ما  کشور  برق 
اکثر کشورهای منطقه همچون ترکمنستان، 
ترکیه و عراق تبادل برق داریم. بدین منظور 
در آینده طرح بزرگی با کشور پاکستان نیز 

برای ترانزیت برق خواهیم داشت.

کوتاه از انرژیخبـر

 کمبود عرضه نفت 
در سال 2018 بیشتر می شود

رییس آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، اگر تقاضای نفت 
همچنان باال باشد و اوپک و هم پیمانان غیراوپک آن، توافق 
ممکن  نفت  جهانی  بازار  کنند،  تمدید  را  نفت  تولید  کاهش 
است در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ با کمبود عرضه بیشتری مواجه 

شود.
بر اساس این گزارش، »فاتح بیرول« در حاشیه صنعت انرژی 
در نروژ به رویترز افزود: اینکه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( چه کار خواهد کرد بستگی به کشورهای عضو این 
سازمان دارد، اما آنچه ما می بینیم این است که بازار رفتن به 

سوی تعادل را پیش تر آغاز کرده است.
وی ضمن تقویت این گمانه زنی که اوپک در نشست امروز )۹ 
آذر( خود در وین، قیمت نفت را برای دستکم ۱۲ ماه آینده 
امروز  بنابراین، قیمت نفت که  ادامه داد:  تنظیم خواهد کرد، 
بیش از ۶۰ دالر است، قیمت خوبی برای اغلب سرمایه گذاران 

برای سودآور بودن سرمایه گذاری است.
پیدا  کاهش  تاکنون  هفته  این  ابتدای  از  نفت  های  قیمت 
کرده است زیرا بازار نسبت به تمایل روسیه به تمدید توافق 
کاهش تولید نفت دچار تردید شده است، به ویژه پس از آنکه 
از  نفت  انتقال  شرکت  این  کرد،  اعالم  کانادا  ترانس  شرکت 
 طریق خط لوله ۶۰۰ هزار بشکه در روز کی استون را دوباره

 شروع می کند.
این خط لوله از ۱۷نوامبر )۲۶ آبان( گذشته در پی نشتی که 
در آن؛ روزانه پنج هزار بشکه نفت از سیستم خارج می شد، 
آمریکا  به  کانادا  از  که  نفتی  کاهش چشمگیر  با  و  بسته شد 
صادر می شد، جمعه گذشته )سوم آذر( قیمت نفت خام آمریکا 

را به بیش از ۵۹ دالر در هر بشکه افزایش داد. 
انرژی  المللی  بین  آژانس  آبان(  )اواسط  نوامبر  ماه  اوایل  در 
این پیش بینی که تقاضای نفت در سال جاری و  با  خودش 
آینده میالدی به ترتیب ۵۰ هزار و ۱۹۰ هزار بشکه در روز از 
براورد قبلی این آژانس کمتر خواهد بود، موجب کاهش خوش 
بینی بازار به افزایش قیمت نفت در آینده شد و این نگرانی را 
بوجود آورد که ممکن است بازار نفت به آن اندازه ای که تصور 

می شود از سالمت برخوردار نیست.
انرژی،  المللی  بین  آژانس  نوامبر  ماه  اوایل  بینی  پیش  به  بنا 
تقاضای نفت در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به طور متوسط به 

ترتیب ۱,۵ و ۱,۳ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

نفت در جهان

با بارگیری نهمین محموله نفت الیه نفتی 
صادرات  و  تجمعی  تولید  جنوبی،  پارس 
نفت این میدان مشترک از مرز ۴.۷ میلیون 

بشکه عبور کرد.
نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تولید شرکت  مدیر  دانشفر،  محمدحسین 
نفت فالت قاره ایران گفت: تاکنون بالغ بر 
چهار میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه نفت از الیه 

نفتی پارس جنوبی برداشت شده است.
نفت  شرکت  مسئولیت  به  اشاره  با  وی 
فالت قاره ایران در الیه نفتی پارس جنوبی 
مشتمل بر مدیریت عملیات بهره برداری از 
چاه ها و شناور فرآورشی FPSO کوروش 
و صادرات نفت خام افزود: عملیات بارگیری 

این میدان مشترک  نفت  نهمین محموله 
روز سه شنبه، هفتم آذرماه به پایان رسید 
بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده، دهمین 
امسال  ماه  آذر  آخر  هفته  نیز  محموله 

بارگیری می شود.
الیه  توسعه  طرح  گزارش،  این  اساس  بر 
از  نفتی پارس جنوبی که تولید آزمایشی 
آن ۲۹ اسفند ماه پارسال آغاز شده بود، ۲۷ 
فروردین ماه امسال همزمان با افتتاح پنج 
فاز پارس جنوبی با حضور رئیس جمهوری 
افتتاح شد و مذاکرات برای پیگیری فرایند 
توسعه این میدان مشترک در قالب الگوی 
شرکت  های  با  نفتی  قراردادهای  جدید 

بین المللی ادامه دارد.

بارگیری دهمین محموله تا پایان آذرماه؛

تولید الیه نفتی پارس جنوبی از مرز 4.7 میلیون بشکه گذشت

با فعال سازی واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه 
در  بنزین  تولید  رکورد  خلیج فارس  ستاره 
کشور شکسته شد.به گزارش زمان به نقل 
نفت ستاره  پاالیشگاه  مدیرعامل  ایسنا،  از 
این  با  این خصوص گفت:  خلیج فارس در 
از  پاالیشگاه  این  روزانه  تولید  فعال سازی 
۹ میلیون لیتر به ۱۲ میلیون لیتر افزایش 
یافت.محمدعلی دادور افزود: از ساعت یک 
واحد  به  خوراک  آذر   ۷ سه شنبه  بامداد 
ایزومریزاسیون پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
با  بنزین  تولید  برای  واحد  این  و  تزریق 
استاندارد یورو ۴ آماده شد.وی تصریح کرد: 
با راه اندازی این واحد روزانه ۱۲ میلیون لیتر 
بنزین یورو ۴ و یورو ۵ تولید می شود که 
در صورت راه اندازی دو واحد دیگر٬ مجموع 
تولید بنزین به ۳۶ میلیون لیتر در روز خواهد 
رسید.دادور با اشاره به اینکه مرحله نخست 
اردیبهشت  خلیج فارس  ستاره  پاالیشگاه 
امسال با حضور رئیس جمهور به بهره برداری 

رسید، اضافه کرد: عملیات ساخت پاالیشگاه 
با هدف  میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
وارداتی  بنزین  به  کشور  وابستگی  قطع 
 ۸۵ بهمن  از  نفت  خام  فروش  کاهش  و 
ستاره  نفت  پاالیشگاه  شد.مدیرعامل  آغاز 
خلیج فارس تصریح کرد: خوراک )میعانات 
گازی( موردنیاز این پاالیشگاه از طریق یک 
خط لوله به طول بیش از ۳۸۸ کیلومتر از 
پاالیشگاه های گازی عسلویه تأمین می شود.

بر اساس این گزارش، پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس بزرگ ترین پاالیشگاه جهان به 
لحاظ وسعت بوده و مساحت ۷۰۰ هکتاری 
پیش بینی شده قابلیت توسعه آن در آینده را 
فراهم کرده است . در این پاالیشگاه روزانه 
۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۴، چهار و نیم 
یک میلیون   ، یورو۴  گازوئیل  لیتر  میلیون 
لیتر نفت سفید یورو ۴ و یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار لیتر گاز مایع )ال   پی   جی( یورو ۴ 

تولید می شود.

رکورد تولید بنزین در کشور شکسته شد

هفته  در  ایران  سبک  خام  نفت  قیمت 
منتهی به ۲۴ نوامبر )۳ آذر( با ۸۲ سنت 
افزایش به ۶۲ دالر و هشت سنت برای هر 
از  نقل  به  بشکه رسید.به گزارش زمان 
ایرنا، افزایش گمانه زنی ها درباره احتمال 
توسط  نفت  تولید  کاهش  طرح  تمدید 
صادرکننده  کشورهای  سازمان  اعضای 
نفت )اوپک( و موافقت تولیدکنندگان غیر 
اوپک، باعث تقویت قیمت نفت شده است 
به طوری که در هفته های اخیر، نفت وارد 
اعضای  است  قرار  شد.  دالری  کانال ۶۰ 
برگزاری  برای  آذر(   ۹( نوامبر   ۳۰ اوپک 
نشست ۱۷۴ اوپک در وین گردهم آیند 
تصمیم  آنها  کار  دستور  ترین  مهم  که 
نفت  تولید  کاهش  طرح  درباره  گیری 
است.بر اساس این طرح، اعضای اوپک در 
مجموع ۱,۲ میلیون بشکه از تولید نفت 
موضوع  این  که  اند  داده  کاهش  را  خود 
باعث کاهش عرضه نفت مازاد به بازارهای 

مصرف شده است. دمدیریت کل اوپک و 
انرژی وزارت نفت اعالم  با مجامع  روابط 
کرد: قیمت نفت خام سبک ایران در هفته 
منتهی به ۲۴ نوامبر )۳ آذر( با ۸۲ سنت 
افزایش به ۶۲ دالر و هشت سنت برای هر 
بشکه رسید.قیمت نفت خام سنگین ایران 
نیز در دوره مورد بررسی ۴۹ سنت برای 
هر بشکه افزایش یافت و به ۵۹ دالر و ۴۴ 
سبد  رسید.قیمت  بشکه  هر  برای  سنت 
و ۹۴ سنت  به ۶۰ دالر  نیز  اوپک  نفتی 
برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته 
است. یافته  افزایش  سنت   ۶۵ گذشته 

قیمت نفت خام شاخص دبلیو.تی.آی در 
هفته منتهی به ۲۴ نوامبر، یک دالر و ۴۳ 
به ۵۷ دالر و ۳۳  و  یافت  افزایش  سنت 
سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد 
بررسی قیمت نفت خام شاخص برنت ۸۲ 
و ۴۵  به ۶۲ دالر  و  یافته  افزایش  سنت 

سنت برای هر بشکه رسیده است.

نفت سبک ایران به بشکه ای 62 دالر رسید
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خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

نرخ دالر صعودی شد

در بازار روزگذشته دالر آمریکا با روند افزایشی 
به ۴۱۲۷ تومان رسیده و سکه تمام طرح جدید 
یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان قیمت دارد. بازار 
طال با حرکت صعودی هراه شده و هر گرم طالی 
۱۸ عیار ۱۲۹ هزار و ۲۱۵ تومان و مثقال طال 
۵۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می شود. همچنین 
اونس طال در بازار جهانی ۱۲۹۵ برای معامالت 
در بازار جهانی داد و ستد می شود.در میان انواع 
مختلف سکه، نیم سکه با ۶۰۰۰ تومان افزایش 
یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۳ 
هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۷ هزار تومان قیمت 
تومان،  آمریکا ۴۱۲۷  نیز دالر  ارز  بازار  دارد.در 
یورو ۴۹۶۸ تومان، پوند انگلستان ۵۵۶۶ تومان، 
لیر ترکیه ۱۰۷۴ تومان و یوان چین ۶۴۶ تومان 

عرضه می شود.

 ایران ۲۲ درصد کاالهای مصرفی 
افغانستان را تامین می کند

رایزن بازرگانی افغانستان در ایران گفت: سهم 
ایران در بازار مصرفی افغانستان ۲۲ درصد معادل 
۲.۵ میلیارد دالر است که خواهان افزایش بیشتر 
آن هستیم. »جابر انصار« گفت: در حال حاضر 
ایران ۲۲ درصد از بازار کاالهای مصرف کننده 
کرد:  تصریح  دارد.وی  دست  در  را  افغانستان 
در  افغانستان  کننده  مصرف  کاالهای  واردات 
سال به حدود ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
می رسد که سهم ایران ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر است.رایزن بازرگانی افغانستان گفت: زمانی 
که واردات کاال از طریق ایران انجام می گیرد، 
هزینه حمل و نقل برای افغانستان ارزان تر تمامی 
می شود؛ ضمن اینکه این مسئله به نفع مصرف 
کنندگان افغانی هم هست.»انصار« خاطر نشان 
کرد: کاالهای ایرانی در مقایسه با سایر کاالهایی 
می  افغانستان  وارد  همسایه  کشورهای  از  که 

شوند، از کیفیت بهتری برخوردار هستند.

افزایش ۱۰.۸ درصدی شاخص  
قیمت تولید کننده

بر اساس نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده در 
تابستان ۱۳۹۶ به عدد ۲۲۸,۹ رسید که نسبت 
شاخص  و  درصد   ۲.۹ قبل،  فصل  شاخص  به 
درصد   ۱۰.۸ ،)۲۰۶.۷( قبل  سال  مشابه  فصل 
افزایش داشته  است.به گزارش فارس ، شاخص 
اندازه گیری  برای  معیاری  تولیدکننده  قیمت 
توسط   قیمت دریافت شده  میانگین  تغییر در 
تولیدکنندگان، به ازای تولید کاال و خدمات در 
داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین 
)سال پایه( می باشد.در حقیقت، شاخص قیمت 
تولیدکننده  روند تغییرات میانگین قیمت کاالها و 
خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه 
تولید کنندگان نشان می  دهد. این شاخص یکی 
از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت ها 

می  باشد

خبــــر

مدیرکل صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت:

 ثبت سفارش های واردات خودرو تا دی ماه 
اعتبار دارند

تجارت  توسعه  سازمان  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  مدیرکل 
اظهار کرد: ثبت سفارش های واردات خودرو تا دی ماه معتبر بوده 
و واردکنندگان می توانند براساس آن واردات خودرو را انجام دهند.

علی علی آبادی درباره  آخرین وضعیت ثبت سفارش واردات خودرو و 
این که شنیده می شود قرار بر آن است که در روزهای آتی در این باره 
تصمیم گیری شود، به ایسنا گفت: فعال خبر جدیدی در این زمینه 
نداریم.وی در پاسخ به اینکه شنیده می شود قرار بر آن است که تعرفه 
واردات خودرو به بیش از ۷۰ درصد افزایش یابد، اظهار کرد: از این 
موضوع خبر ندارم و بهتر است این مساله را از مسئوالن مربوطه پیگیری 
کنید.مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
درباره  وضعیت فعلی ثبت سفارش واردات خودروها، اظهار کرد: تمام 
ثبت سفارش های قبلی شش ماه برای واردات کاال فرصت داشته اند. با 
توجه به این که ثبت سفارش واردات خودرو از تیرماه متوقف شده، 
سفارش های ثبت شده تا دی ماه سال جاری معتبر محسوب شده 
و واردکنندگان می توانند براساس آن واردات خودرو را انجام دهند.

علی آبادی همچنین اظهار کرد: در هفت ماهه اول سال جاری حدود 
۴۷ تا ۴۸ هزار خودرو وارد کشور شده که ثبت سفارش حدود ۳۶ هزار 
دستگاه آن در چهار ماهه اول امسال صورت گرفته است.وی در پاسخ 
به اینکه به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ۷۰۰۰ خودرو در گمرک 
مانده، اما واردکنندگان خودرو مدعی هستند ۱۱ هزار خودرو در گمرک 
متوقف شده است، اظهار کرد: بهتر آن است که این موضوع را از گمرک 

پیگیری کنید تا آمارهای دقیق ارائه شود.

 در هفت ماهه امسال رقم خورد؛

رشد صادرات کاالهای صنعتی و معدنی

برخی  در  نفتی،  پایه  مواد  و  پتروشیمی  بخش  در  ایران  صادرات 
تا  بین ۱۰  رشد  جاری،  سال  ماهه  هفت  در  بازارها  و  محصوالت 
باالی ۱۰۰ درصد را نشان می دهد.به گزارش ایسنا،  به عنوان مثال 
صادرات پروپان، بوتان، متانول و روغن های صنعتی، محصوالت شوینده 
و رزین ها در بازار عراق، مواد اولیۀ پلیمری در بازار ترکیه و هند و 
محصوالت آرایشی و بهداشتی در بازار عراق و افغانستان رشد قابل 
توجهی داشته است. در بخش معدن و صنایع معدنی صادرات سنگ 
آهن، چینی بهداشتی، سنگ های کار نشده به بازار عراق، محصوالت 
طویل فوالدی، کاشی سرامیک و شیشه ساختمانی به بازار پاکستان، 
افغانستان و عراق، شمش فوالد و شمش روی به بازار هند و ترکیه، 
سنگ های ساختمانی کار شده به ترکیه و سنگ آهن و کنسانتره و 
سنگ روی وکنسانتره به بازار چین رشدهای بین ۱۰ تا ۲۰۰ درصد 
لوازم خانگی،  نشان می دهد. در بخش صادرات مصنوعات فلزی و 
صادرات یخچال فریزر به تاجیکستان و افغانستان، لوازم خانگی گازسوز 
به عراق، ایتالیا و افغانستان، سیم و کابل به افغانستان و شیرآالت 
بهداشتی به سوریه و افغانستان رشدهای بین ۵ تا ۹۰ درصدی را طی 

مدت مذکور تجربه کرده ایم
 بخش نساجی، صادرات فرش دستباف به بازارهای آلمان، ژاپن و آمریکا، 
پوشاک و کفش به بازار عراق و آذربایجان، پوست و چرم به بازار هند 
و ایتالیا و فرش ماشینی به بازار عراق و ترکمنستان از رشدهای ۸ تا 
۳۰۰ درصد برخوردار بوده است و همچنین در بخش برق و الکترونیک 
صادرات المپ و چراغ، قطعات برقی خودرو، تجهیزات و لوازم برقی 
عمدتاً به بازار عراق و انواع الکتروموتور به بازار سودان و افغانستان، 
صادرات خودرو و قطعات به بازار آذربایجان، تجهیزات نیروگاهی به بازار 
عراق و ماشین آالت صنایع غذایی به افغانستان، ماشین ابزار به ترکیه 
و تراکتور، کمباین و قطعات به بازار آذربایجان به رشد قابل توجهی 

رسیده است.

 ثبت درخواست شناسه صندوق 
مکانیزه فروش تا دی ماه

مودیان مالیاتی که از صندوق مکانیزه فروش استفاده می کنند تا پایان 
دی ماه سال جاری باید نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره 
شناسه سامانه صندوق فروش اقدام کنند.به گزارش فارس، بر اساس 
فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی که از صندوق 
مکانیزه فروش استفاده می کنند، تا پایان دی ماه سال جاری باید 
نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه سامانه صندوق 
فروش اقدام کنند.برابر ماده )۱۷( آیین نامه اجرایی تبصره )۲( ماده 
)۱۶۹( اصالحی قانون مالیات های مستقیم )مصوب ۱۸/۴/۹۶ هیأت 
وزیران( اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه و 
با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر 
اساس اولویت های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور برای نصب و 
استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 
فراخوان شده اند، همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده هستند.

همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ مطابق 
ماده )۴( این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره 
شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان 
امور مالیاتی اقدام نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات این 

آیین نامه خواهند بود.

خبر

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره پالک ایران ۷۲/ ۶۷۲ق۹۲ و شماره شاسی 

S ۱۴۱۲۲۸۸۰۶۹۴۵۲و شماره موتور ۳۱۲۹۱۵۱ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر 

آگهی مفقودی 
 / ایران ۷۲  اتوماتیک به شماره پالک  برگ سبز خودرو سواری تویوتا کمری GLدنده 
۱۵۹ق ۹۳ و شماره موتور AZA ۴۳۵۹۸۳ ۲ و شماره شاسی X ۴۴۰۶۸۳ ۳۷ مفقود 

بهشهروفاقداعتبار می باشد.

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت شماره موتور ۱۷۲۰۰۱۵۳۵ 
۱۱۵مفقود  ایران   ۴۸۲۵۲ پالک  شماره   ۸۹۵۷۷۷۸ شاسی  شماره 

رامسرگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دادنامه
 کالسه پرونده ۵/۱۲۲/۹۶شماره دادنامه ۶۴۳-۹۶/۷/۲۳خواهان محمد علی زارع گرد رودباری با وکالت کاظم علیزاده 

و محمد بهرام پور به آدرس بابل کمربندی غربی بهاران ۲ س افالک ط اول 
خوانندگان سید فاطمه صالحی امیری به آدرس مجهول  المکان جواد زارع گردرودباری به آدرس بابل شهرک انقالب 

امامت ۸ خواسته صدور حکم دائر بر اثبات مالکیت راجع به یک دستگاه خودرو
 رای قاضی شورا:  در خصوص دعوی آقای محمد علی زارع گرد رودباری وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور به 
طرفیت سید فاطمه صالحی امیری جواد زارع گردرودباری به خواسته صدور حکم دائر بر اثبات مالکیت مراجعه به 
یک دستگاه خودروی تیبا مدل ۱۳۹۳ به شماره ۷۱۸ ج۹۵ ایران ۸۲ به  استناد فروشنامه مستند دعوی به شماره 
۰۰۵ مورخ ۹۵/۱۰/۲۲ تنظیمی فیما بین طرفین با عنایت به مجموعه اوراق  و مندرجات پرونده من جمله فروشنامه 
مستند دعوی و نیز نظریه نداشته و ندارد و حاکی است که خودرویی متنازع فیه  به شرح توصیفی در تصرف مالکانه 
خواهان دعوی قرار دارد لذا شورا با احراز مالکیت خواهان به سبب  ناقل قانونی حکم به اثبات مالکیت خواهان در 
خودرو موصوف دعوی به شرح توصیفی و  استرداد خوانده موصوف به خواهان دعوی را صادر و اعالم می نماید رای 
صادره مشابه خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری بابل خواهد بود اما نسبت به خوانده 

ردیف دوم حضوری است و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی بابل می باشد 
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل کمال الدین قاسمی

آگهی وقت رسیدگی 
وقت رسیدگی ساعت ۱۰ صبح خواهان حسن رضا زاده خواننده عباس رستگار فرزند اصغر موضوع 
آگهی وقت رسیدگی مرجع رسیدگی کننده شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود خواهان به طرفیت 
به خواسته تقدیم دادگاه عمومی میاندرود که جهت رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی میاندرود 
به کالس های ۹۵۰۰۴۶ثبت گردیده و وقت رسیدگی ۹۶/۱۱/۲ساعت  ۱۰ صبح تعیین شده است 
و به علت خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در مقررات فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود 

آگهی احضار متهم
 نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۰۲۸۰د۲ آقای انتها الماموری  به اتهام افتراء از
 سوی  این شعبه تحت تعقیب میباشد و ابالغ و اخطاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده امکان پذیر نمی باشد، بدین وسیله در اجرای ماده ۱۷۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رامسر جهت پاسخگویی 
حاضر که در صورت عدم حضور و از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
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دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رامسر محمد حسین رشیدی

آگهی مفقودی
به  اینجانب عادل دوائی فرفرزند محمد علی  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شماره شناسنامه ۴۲۷۷صادره از دزفول درمقطع کارشناسی نا پیوسته 
رشته مهندسی عمران –عمران صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد 
واحد شوشتر با شماره ۱۳۸۹۲۰۴۰۱۰۱۲مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبارمی باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد شوشتر به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ارسال 
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تا اواخر آبان ماه سال جاری از۳۰ هزار میلیارد 
تومان تعریف شده جهت پرداخت به واحدهای 
تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ تنها ۲.۶۸۵۱ 
میلیارد تومان پرداخت شده که رقمی معادل 
است.به  مربوطه  اعتبار  کل  از  درصد   ۸.۹۵
گزارش ایسنا، در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی تا ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۶ در 
تسهیالت طرح رونق تولید، ۳۵۹۹۳ فقره ثبت 
نام صورت گرفته که از این تعداد ۱۴۶۹۹ فقره 
با مبلغ ۱۰۶۲۷۹.۶ میلیارد ریال به بانک معرفی 
مبلغ ۲۶۸۵۱.۸  با  تعداد ۲۸۸۷  درنهایت  و 
سال  است.در  شده  پرداخت  ریال  میلیارد 
گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت 
تسهیالتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به 
۱۷ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی 
در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز 
این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت 
پرداخت تسهیالت به ۳۰ هزار واحد تولیدی 
قرار  قرار گرفته است.در طرحی که  مدنظر 
است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال 
جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی 
نیز ۱۰  و  فعلی  بهبود وضعیت  راستای  در 
هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی 
کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و 
بهسازی تعریف شده است.این در حالی است 
که آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه 
بهین  یاب به منظور دریافت تسهیالت بانکی 
اواخر تیرماه سال جاری آغاز شده است.  از 
رئیس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به نقدینگی 
تومانی  میلیارد  هزار   ۳۵۰ و  میلیون  یک 
کشور و تبدیل ۸۵ درصد آن به سپرده های 
بلندمدت گفت: به اعتقاد اقتصاددانان، تولید 
جمال  رسید.  شرایط  فاجعه آمیزترین  به 
رازقی جهرمی در همایش زنان و توسعه در 
اتاق بازرگانی شیراز، گفت: سه دسته مانع در 
مقابل زنان کارآفرین وجود دارد که دسته اول 
موانع کلی پیش روی زنان و مردان کارآفرینان 
بوده و دسته دوم نیز، به حوزه خانوادگی برمی 
گردد و دسته سوم نیز صرفا شامل موانع مربوط 
به کارآفرینی می شود و به طور کلی، موانع 
این  در  کار  ادامه  و مشکالت  کار  به  شروع 
میان خودنمایی می کند.رئیس اتاق بازرگانی 
شیراز افزود: واقعیت آن است آنچه باعث شده 
که امروز مانع اصلی بر روی کسب و کار زنان 

بوجود آید، بروز همان موانع کلی فضای کسب 
و کار در اقتصاد ایران است؛ بنابراین باید بحث 
ها را به سمتی برد که موانع پیش روی همه 
کارآفرینان کشور را از میان برداشت و در یک 
اتحاد و همبستگی زنان و مردان کارآفرین، 
دست به دست هم داده و موانع را از پیش رو 
برداریم.وی تصریح کرد: امروز موانع پیش روی 
کسب و کار زنان در ایران، بسیار کالن است؛ 
به خصوص اینکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور، 
تولید است و تولید به فاجعه آمیزترین شرایط 
خود رسیده؛ به نحوی که به اعتقاد اقتصاددانان، 
بیشتر مردم، به طرز فاجعه آمیزی در فقر به سر 
می برند و خالقیت و مولد بودن در جامعه از 
بین رفته است.به گفته عضو هیات نمایندگان 
از  گروهی  اکنون  هم  ایران،  بازرگانی  اتاق 
طریق رانت، چرخه صنعتی را به مالی تبدیل 
کرده و حاکمیت سرمایه را در اختیار گرفته 
اند، پس در کشوری که ادعای سرمایه داری 
ندارد، سروری پول باعث می شود که بین 
۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای با اقتصاد سرمایه 
داری، سپرده گذاری در بانکها صورت گیرد.

رزاقی گفت: میزان نقدینگی کشور به یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در 
حالیکه ۸۵ درصد از این مبلغ، به سپرده های 
بلندمدت تبدیل شده است و مردم عادت کرده 
اند که پولی را دریافت کنند که بابت آن هیچ 
زحمتی کشیده نشده؛ این در حالی است که 
با یک حساب سرانگشتی، نظام بانکی کشور 
می بایستی ساالنه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد 
تومان سود این سپرده ها را به مردم بپردازد؛ 
در حالیکه در کشور، این چنین ثروتی تولید 
نمی شود؛ بلکه کل سود شرکتهای دولتی و 
خصوصی کشور در سال گذشته ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان بوده؛ پس نظام بانکی کشور، 
به بن بست رسیده است.وی افزود: به اعتقاد 
با فروپاشی نسبی طبقه  ایران  اقتصاددانان، 
متوسط جامعه مواجه بوده و نظام تصمیم 
گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کارشناسی 
نیست؛ پس در این شرایط، هیاهو و جوسازی 
خیلی زود جواب می دهد؛ به خصوص اینکه 
در اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید 
ناخالص داخلی در اختیار دارد، توزیع رانت به 
نام خصوصی سازی در ایران، از طریق مکانیزم 
بازار انجام نمی شود؛ بلکه از طریق دستورهای 

حاکمیتی انجام می گیرد.

رئیس کانون زنان بازرگان با بیان اینکه هنوز 
زنان کشور در جایگاههای اجتماعی از سقف 
شیشه ای سهم گیری ها عبور نکرده اند، گفت: 
کارت  زنان،  از  نفر  هزار   ۳ تا  برای ۲۵۰۰ 
است.به  شده  صادر  بازرگانی  و  عضویت 
گزارش مهر، فاطمه مقیمی در همایش ملی 
زنان و توسعه گفت: توسعه حضور زنان در 
اقتصاد ایران، توانسته تغییراتی را ایجاد کند، 
اما هیچگاه جایگاه کافی را برای زنان حاصل 
نکرده است؛ این در حالی است که بیش از 
۶۰ درصد از ورودی های دانشگاهی را زنان 
تشکیل می دهند و بنابراین، این امیدواری 
وجود دارد که طی سالهای آینده، نقش زنان 
بازرگان  زنان  کانون  شود.رئیس  تر  پررنگ 
افزود: روند توسعه پله به پله سپری می شود، 
اما انتظار داریم در بخش خصوصی، تحول با 
سرعت و شتابندگی بیشتری شکل گیرد؛ به 
این معنا که وقتی صحبت از صادرات شده و 
از آن به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور 
بیشتر  باید در آن  زنان  یاد می شود، نقش 
دیده شود؛ این در حالی است که نقش زنان 
در تولید ناخالص داخلی، کمتر از ۴۰ درصد 
است، ضمن اینکه همزمان با رشد ایران در 
فضای کسب و کار بین المللی، رشد حضور 
هستیم.وی  شاهد  هم  اقتصاد  در  را  زنان 
تصریح کرد: در سال ۲۰۱۸ پیش بینی ها 
حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی برای 
ایران رقم خواهد خورد، اما رتبه کسب و کار 
ایران بر اساس آخرین اعالم بانک جهانی، ۴ 
رتبه تنزل یافته است.مقیمی معتقد است 
که تمامی بخش های اقتصادی کشور برای 
توسعه، باید از بزرگترین سرمایه های خود به 
عنوان نیروی انسانی که زنان هستند، بهره 
زنان مغفول  نباید نقش  برداری کند؛ پس 
مانده یا نادیده گرفته شود.عضو هیات رئیسه 
اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در بخش 
خصوصی، زنان تقالی خود را کرده اند، اگرچه 
هنوز در اول راه قرار دارند؛ در حالیکه بعد از 
۴ دهه اخیر، باید در میانه راه باشیم.مقیمی از 
صدور کارت بازرگانی و عضویت برای ۲۵۰۰ 
تا ۳ هزار نفر از زنان کشور خبرداد و گفت: این 
در شرایطی است که بسیاری از زنان، علیرغم 
مدیریتی که در بنگاههای اقتصادی دارند، به 
عنوان نفر دوم و سوم بنگاه مطرح شده اند.

وی اظهار داشت: جرقه ایجاد کانون بانوان 
بازرگان در سال ۱۳۸۸ زده شده و در سال 
۸۹ ، هیات موسس اولیه شکل گرفت و در 
سال ۹۰ نیز، به عنوان یک تشکل مردم نهاد 
به ثبت رسید و از دارندگان کارت بازرگانی 
و کارت عضویت سراسر کشور، عضو گرفت 
و اکنون، در دوره سوم هیات مدیره کانون 
های کشوری هستیم.مقیمی ادامه داد: در 
حال حاضر، کانون زنان بازرگان ایران در ۱۸ 
مرکز استان، شعبه های کاری خود را تشکیل 
داده است؛ این در حالی است که از حدود 
۲۵۰۰ بانوی دارنده کارت بازرگانی و کارت 
عضویت، ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر در کانون های زنان 
بازرگان عضو شده اند.وی خواستار تغییر در 
نظام تفکر افراد در دیدگاهشان نسبت به زنان 
و جایگاه آنها شد و گفت: البته زنان بازرگان 
ایرانی، هنوز نتوانسته اند از سقف شیشه ای 
پیشرفت های خود عبور کنند و حرکتی را 
تجربه می کنند که اگر از یک حد باالتر رفته 

و رشد کنند، با مشکالتی مواجه می شوند
عدم تدوین استراتژی های الزم برای 

نقش آفرینی زنان در توسعه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با 
اشاره به عدم تدوین استراتژی های الزم برای 
توان  از  گفت:  توسعه  در  زنان  نقش آفرینی 
زنان باید در توسعه اقتصادی استفاده شود.به 
گزارش مهر، یلدا راهدار در همایش ملی زنان 
و توسعه در اتاق بازرگانی شیراز، با بیان اینکه 
اعتقاد داریم در کشور، رشد و توسعه عموما به 
جای یکدیگر به کار برده می شود، گفت: در 
طول سالهای گذشته، تالش کردیم تا اعداد 
و ارقام حضور زنان در برخی مراکز را افزایش 
دهیم؛ اگرچه در جهت توسعه یافتگی جامعه 
و حضور زنان در بطن آن و نیز ایفای نقش 
اصلی آنها برای کمک به توسعه، تالش خاصی 
نمایندگان  صورت نگرفته است.عضو هیات 
اتاق بازرگانی ایران افزود: هویت اجتماعی و 
اقتصادی زنان در بتن جامعه، یکی از مسائل 
مهم به شمار می رود، بنابراین در شرایطی 
که در بمباران تبلیغاتی فضاهای فیزیکی و 
مجازی قرار داریم، باید به نقش زنان در توسعه 
پرداخته و استراتژی هایی را تدوین کنیم تا 
از توان ۵۰ درصد نیروی انسانی کشور، بهره 

برداری بیشتری صورت گیرد.

با وجود نقش 4۰ درصدی زنان در تولید ناخالص داخلی؛

 چرا به سهمیه 30 درصدی زنان در مدیریت 
کشور می بالید؟

پرداخت تنها 9 درصد از تسهیالت بانکی؛

   تولید به فاجعه آمیزترین شرایط 
خود رسید

 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در واکنش 
به اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد که گفته بود هیچ کاالی 
گفت:  نمی شود،  وارد  کشور  به  رسمی  مبادی  از  قاچاقی 
واردات روزانه ۳۳۰۰ کانتینر کاالی قاچاق به کشور و نیز 
دستگیری اعضای باندی که در عرض ۲سال، ۱۱۲۴کانتینر 
قاچاق به کشور وارد کردند، به خوبی نشان می دهد که این 
در  مجلس،  نماینده  خجسته،  ندارد.امیر  واقعیت  گفته ها 
واکنش به اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد که گفته بود هیچ 
کاالی قاچاقی از مبادی رسمی به کشور وارد نمی شود، به 
ایلنا گفت: این گفته های آقای کرباسیان نشان می دهد که 
ایشان هیچ اطالعی از واقعیت های موجود ندارند.وی با اظهار 
تأسف از اینکه روزانه  ۳۳۰۰ کانتینر کاالی قاچاق به کشور 
وارد می شود، گفت: اگر صحبت های آقای وزیر درست است و 
هیچ کاالی قاچاقی از مبادی رسمی به کشور وارد نمی شود، 
پس چرا شاهد این اتفاقات هستیم؟نائب رئیس کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور، در ادامه به دستگیری اعضای یک 
باند توسط وزارت اطالعات اشاره کرد که در عرض دو سال، 
۱۱۲۴کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده بودند و در ادامه 
گفت: این مورد هم یکی دیگر از مصادیقی است که به وضوح 
نشان می دهد کاالهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد 

می شوند و حجم بسیار باالیی هم دارند.
خجسته در ادامه به سخنان چند ماه پیش کرباسیان اشاره 
کرد و اظهار داشت: وزیر اقتصاد چند ماه پیش آمار قاچاق 
کاال از مبادی رسمی کشور را حدوداً ۷۰۰میلیون دالر بیان 
کرده بود اما در حال حاضر بیان می کند هیچ کاالی قاچاقی 
از مبادی رسمی وجود ندارد.وی با طرح این پرسش که آیا 

امکان دارد روزانه ۳۳۰۰ کانتینر کاالی قاچاق توسط کوله بران 
از کوه ها به کشور وارد شود، گفت: قطعاً پاسخ این پرسش 
منفی خواهد بود به هیچ عنوان امکان ندارد این کاالها و نیز 
پوشاک ترکیه ای و کاالهای چینی قاچاق از مبادی غیررسمی 
به کشور وارد شوند.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تا 
زمانیکه مشکالت به همین منوال ادامه داشته باشند، نمی توان 
به ایجاد اشتغال و رونق امیدوار بود، گفت: وجود کاالهای 
قاچاق موجب شده تا نتوانیم برخی از شغل های فعلی را تثبیت 
کنیم؛ به عنوان مثال، وقتی واردات زیادی از کاالهای قاچاق 
و بی کیفیت چینی به کشور صورت می گیرد که ارزان هم 
به فروش می رسند، دیگر برای تولیدکننده داخلی به صرفه 
نخواهد بود که تولید داشته باشد چراکه تقاضایی برای خرید 
کاالهایش وجود ندارد.خجسته با بیان اینکه یکی از سواالت 
من از وزیر اقتصاد این است که چرا اوضاع مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز به خوبی صورت نمی گیرد، گفت: در حال حاضر از 
سوی دولت، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیز دستگاه های 
نظارتی، جلساتی در خصوص مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار 
می شود اما مهم آن است که این مبارزات در میدان عمل دیده 
شود؛ بنابراین باید تالش کنیم تا دست افراد ذی نفوذ از این 
بازارها کوتاه شود. وی با اشاره به اینکه ما نمی خواهیم تنها 
آمار را کاهش دهیم و به آن افتخار کنیم که کاالی قاچاق 
به نصف کاهش یافته است؛ اظهار داشت: این چه کاهشی 
است که خروجی آن نامشخص است؛ باید به طور قاطع به 
مبارزه با این معضل پرداخت چراکه موجب نابودی اشتغال 
و تعطیلی کارخانجات شده است؛ برای ما سوال است که چه 

افرادی پشت این ماجراها هستند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:

روزانه 3300 کانتینر کاالی قاچاق به کشور وارد می شود

معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی کشور با اشاره به 
بهبود وضعیت قرمز آفات کشاورزی بسیاری از استان های 
کشور، بر استفاده از روش های غیرشیمیایی دفع آفات در 
حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: سال گذشته ۲۶ محصول 
در کشورمان از این طریق تولید شده است.به گزارش ایسنا، 
محمد علی طهماسبی در جریان برگزاری سی و هشتمین 
سمینار ساالنه حفظ نباتات که به میزبانی استان یزد در 
حال برگزاری است، اظهار کرد: سازمان حفظ نباتات در تمام 
زمینه ها از جمله مهار مگس زیتون و مگس میوه در سه 
استان قزوین، زنجان و گیالن موفق عمل کرده است.وی 
ادامه داد: تشکیل کارگروه و انجام دستورالعمل های موسسه 
تحقیقات گیاه پزشکی در ۱۹۰ ایستگاه به رفع مشکل آفات 
میوه به ویژه آفت مگس زیتون منجر شده است.معاون امور 
باغبانی وزارت جهادکشاورزی در مورد اهمیت پیش آگاهی، 
تدوین و ساماندهی محصوالت کشاورزی گفت: سال گذشته 
۲۰ استان به لحاظ آفات کشاورزی در وضعیت قرمز و بقیه در 
وضعیت زرد قرار داشتند اما در سال جاری با اقدامات صورت 
گرفته بیش از ۲۰ استان در وضعیت سبز و بقیه در وضعیت 
زرد قرار دارند.وی در مورد ساماندهی فروشگاه های سموم 
نیز اعالم کرد: بیش از سه هزار و ۵۰۰ فروشگاه غیرمجاز 
سموم در کشور وجود داشتند که به ۴۰۰ فروشگاه غیرمجاز 
کاهش یافته اند و در سال آینده هیچ فروشگاه غیرمجازی 
نخواهیم داشت.طهماسبی در مورد وضعیت کاربرد سموم 
هم گفت: استفاده از سموم بی کیفیت و ارزان قیمت برخالف 
تصور برخی از کشاورزان هر چند منجر به رفع خسارت آفات 

می شود ولی تاثیرات منفی بر محصوالت می گذارد و مانع 
فروش و صادرات این قبیل محصوالت می شود.وی در همین 
رابطه به عنوان نمونه ابراز کرد: اسفاده از سموم بی کیفیت و 
ارزان قیمت در سال گذشته منجر به خسارت برخی باغ های 
انگور و از صادرات کشمش و انگور آنها خودداری شد.معاون 
امور باغبانی جهادکشاورزی با اشاره به ثبت ۵۰ نوع سم با 
کیفیت در کشور، گفت: حدود ۲۵ درصد از سموم استفاده 
شده از کیفیت کافی برخوردار نیستند لذا در سال جاری از 
تولید آنها ممانعت و این سموم از چرخه تولید و استفاده 
حذف شده اند.وی با اشاره به فرارسیدن فصل جابجایی نهال، 
تصریح کرد: نهال باید از نظر آلودگی به بیماری ها در کشور 
کنترل شود تا از این طریق سالمت باغ های کشور برای 
آینده و بازگشت سرمایه های مردم تضمین شود.طهماسبی 
ادامه داد: ۳۹ میلیون اصله نهال نیز با توجه به همین امر از 
سوی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر،  مجوز جابجایی 
گرفته اند.وی با تاکید بر استفاده از روش های غیرشیمیایی 
دفع آفات در حوزه کشاورزی، گفت: در سال گذشته ۲۶ رقم 
محصول با استفاده از روش های غیرشیمیایی در قریب ۷۰۰ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تولید شده است که از 
جمله دستاوردهای مهم حوزه کشاورزی است.معاون امور 
باغبانی وزارت جهادکشاورزی در بخش دیگری از سخنان 
خود در مورد اهمیت سالمت محصوالت نیز  اظهار کرد:  
سالمت محصول باید در زنجیره تولید محصول مدنظر قرار 
گیرد که در این رابطه سازمان حفظ نباتات باید پیگیر آن در 

زنجیره تولید محصول باشد.

معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد:

وضعیت قرمز آفات کشاورزی 20 استان در سال گذشته
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اوقات شرعی

با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی 
نیاالییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و 

نگاهمان امیدوار.
 ارد بزرگ

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است 
 شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای 
ِکت خون ما حالل تر از شیر مادر است

امروز با حافظ

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

امکان  متوجه  ایرانی ها  که  زمانی  از   
این  به  کم  محدودیت  با  و  ارزان  سفر 
اما  پراکنده ،  گزارش های  شده اند،  کشور 
مال باختگی  و  کالهبرداری  از  متعددی 
به  که  شده  منتشر  ارمنستان  مسافران 
نیز کشور  این  در  ایران  سفارت   اطالع 

 رسیده است.
در  ایرانی  سفیر  ـ  سجادی  سیدکاظم 
ارمنستانـ  در این باره با بیان این که برخی 
مسافران  از  کالهبرداری  گزارش های 
ایرانی و گرفتاری های آن ها در این کشور 
ایسنا  به  به سفارتخانه نیز رسیده است، 
گفت: به منظور  پیشگیری از این موارد 
متعددی  جلسات  سفارت  این  سال  هر 
دو  گردشگری  سازمان های  رؤسای  با 
کشور و بویژه آژانس های توریستی ایرانی 
می گذارد که مسافران خود را نسبت به 
همچنین  و  گردشگران  حقوق  رعایت 
کنند،  آگاه  فیه«  متوقف  »کشور  قوانین 
و  گردشگری  آژانس های  تعدد  دلیل  به 
رقابت شدیدی که بین آن ها برای جذب 
پایینی  قیمت های  و  دارد  وجود  مسافر 
از مواقع  پاره ای  که دریافت می کنند در 
آژانس های  و  مسافران  بین  مشکالتی 
گردشگری بوجود می آید که متاسفانه از 
ارائه خدمات مطلوب و در شأن مسافران 

ایرانی خودداری می کنند.
ادامه این وضعیت،  از  او برای پیشگیری 

و  شرکت ها  تبلیغات  به  کرد؛  توصیه 
خوبی  رزومه  که  توریستی  آژانس های 
از   و  نکرده  توجه  ندارد  وجود،  آن ها  از 
که  شود  استفاده  شرکت هایی  خدمات 

سابقه خوبی دارند.
معتقد  همچنین  ایروان  در  ایران  سفیر 
و  کشور  دو  بین  روادید  رژیم  لغو  است: 
برای  توجهی  قابل  تسهیالت  ویزا  حذف 
کشورهای  به  ارمنی  و  ایرانی  اتباع  سفر 
مسافرتی  شرکت های  توسط  یکدیگر 
ایرانی و ارمنی فراهم کرد که باعث شد 
تعداد زیادی از گردشگران ایرانی به صورت 
زمینی و یا هوایی به ارمنستان سفر کنند 
و در ادامه گفت: تعداد زیادی از هموطنان 
ایرانی با خودروهای شخصی خود به این 
کشور سفر می کنند که به دلیل ناآشنایی 
با قوانین و مقررات ارمنستان بعضا قوانین 
راهنمایی  بویژه در حوزه های  این کشور 
و رانندگی را نقض می کنند و این باعث 
جریمه های  حتی  و  آن ها  شدن  گرفتار 
زمینه می شود.سجادی  این  در  سنگینی 
در  سفر  کارگزاران  بدتعهدی  مقابل  در 
کیفیت  بی  خدمات  ارائه  و  ارمنستان 
نقض  و  مسافران  برخی  مال باختگی  و 
ناآگاهانه قوانین و گرفتاری متعاقب آن، 
و  دانست  مأمن  بهترین  را  سفارتخانه 
اسالمی  جمهوری  سفارت  شد:  یادآور 
امید  خانه  خارجی،  کشور  هر  در  ایران 

همه هموطنان ایرانی در خارج از کشور 
است، بدون شک سفارت ایران در ایروان 
همواره  سفارت  کنسولی  بخش  بویژه  و 
حامی همه ایرانیانی خواهد بود که به هر 
مناسبت به نمایندگی مراجعه کنند. بدون 
شک هر گونه شکواییه ای که آنها داشته 
باشند و چنانچه حقی از آنها تضییع شده 
باشد توسط سفارت رسیدگی و به حقوق 

خودشان دست خواهند یافت.

سفیر ایران در ایروان تشریح کرد

گرفتاری و کالهبرداری از ایرانی ها در ارمنستان

برای  منتقدان  انجمن  اعضای  و  رسانه  اهالی  از  ثبت نام 
روز  از  فجر  فیلم  جشنواره  سی وششمین  در  حضور 

چهارشنبه )هشتم آذرماه( آغاز شد.
به گزارش پیام به نقل از روابط عمومی سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر، سامانه ثبت درخواست اهالی رسانه و 
اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای 
حضور در جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه )هشتم 
آذرماه( فعال شد و واجدین شرایط می توانند درخواست 

خود را طی ۷ روز و تا سه شنبه ۱۴ آذرماه ثبت کنند.
ثبت  درخواست برای دریافت کارت رسانه جشنواره فیلم 
www.fajrfilmfestival.  فجر صرفا از طریق سایت

یا  حضوری  درخواست های  و  می پذیرد  انجام    com
درخواست هایی که اطالعات آن ها مخدوش باشد، پذیرفته 
نمی شود.بر اساس اعالم روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، 
هریک از افراد متقاضی می بایست با مراجعه انفرادی به 
سایت جشنواره و تکمیل اطالعات درخواست شده، حتما 
معرفی نامه رسانه را برای تمامی متقاضیان بارگذاری کند.
همچنین اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای 
لیست  در  بدون حضور  و  مستقل  دارند  قصد  که  ایران 

اسامی یکی از رسانه ها در جشنواره حضور داشته باشند.

دعوت از اهالی رسانه و منتقدان برای 
ثبت نام در جشنواره فیلم فجر

نسخه سریالی »الک قرمز« به کارگردانی سیدجمال سید 
حاتمی برای شبکه پنج سیما تولید خواهد شد.

  سریال »الک قرمز« به کارگردانی سید جمال سید حاتمی 
و تهیه کنندگی کامران مجیدی در حال نگارش اولیه برای 

شبکه پنج سیما است.
و  است  اثر  این  نسخه سینمایی  ادامه  در  که  این سریال 
نقش اصلی آن را دختر خانواده بازی می کند که بعد از از 
هم پاشیدن خانواده خود سعی دارد تا این خانواده را دور 
هم جمع کند و در آخر خود یکی از کارآفرینان می شود. 
به گزارش فارس،قصه سریال »الک قرمز« با سینمایی آن 
متفاوت است و بحث قاچاق کاال در آن پررنگ تر خواهد 
بود. محتوای اصلی قصه ضررهای قاچاق کاال و تاثیر مخرب 
امرار  برای  انسان  یک  تالش  و  است  ها  خانواده  روی  آن 

معاش و نجات زندگی خانواده ای را نشان می دهد.
ممکن است تا همان بازیگران نسخه سینمایی در سریال 
این  اما  باشند،  داشته  هم حضور  قرمز  قسمتی الک   ۳۰
احتمال هم وجود دارد تا سن بازیگر نقش اصلی که همان 
دختر است تغییر کند و گروه تولید نتوانند بازیگر نسخه 

سینمایی را انتخاب کنند.

 »الک قرمز« 
سریال می شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی »آقای سانسور« روز گذشته 
در تهران به پایان رسید.

»آقای  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  رسیده،  گزارش  به 
تهیه کنندگی  و  جبارزاده  علی  کارگردانی  به  سانسور« 
غالمرضا گمرکی پس از حدود ۴۵ جلسه تولید در تهران 
به پایان رسید و در حال حاضر این فیلم در مراحل فنی 
قرار دارد.نازنین مفخم که به طور همزمان با فیلمبرداری 
تدوین را آغاز کرده، هم اکنون مشغول مونتاژ بخش های 
و صداگذاری  موسیقی  است. ساخت  فیلم  از  باقی مانده 
»آقای سانسور« نیز بزودی آغاز خواهد شد تا این فیلم 
هرچه زودتر برای حضور در جشنواره سی و ششم فیلم 

فجر آماده نمایش شود.
بهنوش  رهنما،  بهاره  افشاری،  بهرام  فروتن،  محمدرضا 
مثنوی،  پاک نیت، علی  امید روحانی، محمود  بختیاری، 
گیتی قاسمی، امیر کربالیی زاده، صحرا اسدالهی، شاهین 
باباپور، علی ضیایی، حسن نوری، امیراشکان مثنوی، علی 
بازیگران  با هنرمند خردسال آریانا مثنوی  برقی، همراه 
فروتن،  بازیگران  میان  در  هستند.  سینمایی  فیلم  این 

افشاری و رهنما در سکانس فینال حضور داشتند.
»آقای سانسور« یک طنز اجتماعی است و علی جبارزاده 
به  پوشی«  »پرده  فیلمنامه  براساس  را  آن  فیلمنامه 

نویسندگی مهدی علی میرزایی به نگارش درآورده است.

 پایان فیلمبرداری 
»آقای سانسور«

کاریکاتور

»مادرم ایل من« نمونه بارزی 
از امید یک مادر ایرانی است

عزت اهلل پروازه معتقد است: مستند »مادرم 
فداکاری،  امید،  از  بارزی  نمونه  من«  ایل 

مقاومت و خودباوری یک مادر ایرانی است.
به گزارشپیام زمان ا روابط عمومی جشنواره 
بین المللی سینماحقیقت، کارگردان مستند 
»مادرم ایل من« که منتخب بخش مسابقه 
ملی یازدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت 
است، اظهار کرد: به دلیل مشکالت فرزندان، 
بی بی معصومه قصد نداشت در ایل بماند و 
تسلیم تقدیر شود، به همین بهانه  تصمیم 
تقدیر  با  شاهنامه  اساطیر  همانند  می گیرد 
بی بی معصومه در حالی که الالیی  بجنگد. 
می خواند به همراه فرزندانش ایل را ترک و به 
شهر کوچ می کند تا شرایط رشد آنها را فراهم 
سازد. او اکنون در آستانه صد سالگی است و با 
دختر بزرگش پریچهر در آباده فارس زندگی 
می کند؛ از صبح تا شب مطالعه کرده و شعر 
و هر از گاهی الالیی می خواند.وی پیرامون 
چگونگی شکل گیری این مستند توضیح داد: 
سال ۹۴ هنگام ساخت مستند »نقاش باد« 
ایلیاتی بود،  که درباره ی یک نقاش و معلم 
به واسطه یک دوست با شخصیت »معصومه 
بهمنی« آشنا شدم و تصمیم گرفتم از ایشان 
ابراهیم  آقای  با  را  طرح  بسازم.  مستندی 
مرادی )تهیه کننده( در میان گذاشتم و در 
ادامه آن را به مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی ارائه دادیم. از همان سال تولید این 
مستند آغاز شد و بعد از ۲ سال فیلم به پایان 
رسید تا در اولین نمایش عمومی در جشنواره 
سینماحقیقت روی پرده برود.به گفته عزت اهلل 
بی بی  دستان  در  فیلم  اصلی  روایت  پروازه، 
تاکید  ادامه  در  است.وی  بهمنی  معصومه 
و شخصیت  بیان جذاب  یک طرف  از  کرد: 
قصه  کمرنگی  معصومه،  بی بی  کاریزماتیک 
پُر  ایل من«  پُرکشش را در مستند »مادرم 
رنگ می کند و از طرفی دیگر ساختار فیلم به 
شکلی طراحی شده که مخاطب را در مدت 
زمان ۵۷ دقیقه، بدون خستگی مجذوب خود 
می کند. این مستندساز در خصوص راه یابی 
»مادرم ایل من« به جشنواره سینماحقیقت 
و تاثیر این حضور در دیده شدن بیشتر آن 
تصریح کرد: یک فیلم برای دیده شدن باید 
مسیری پر پیچ و خم و پر دست انداز را طی 
و  نمایش  و  است  راه  آغاز  جشنواره  کند. 
برای دیده شدن  پخش گسترده سرانجامی 

بهتر توسط مخاطبان خواهد داشت.

خبر

در بخش جوایز ویژه جشنواره مدیترانه ای 
کن، فیلم ها و سینماگران ایران در شش 

شاخه موفق به کسب جایزه شدند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
فیلم  هنری،  حوزه  سینمایی  سازمان 
سینمایی »پری دریایی« به تهیه کنندگی 
مشترک  محصوالت  از  عرب  محمدرضا 
جایزه  هنری؛  حوزه  سینمایی  سازمان 
ویژه بهترین فیلم این رویداد سینمایی را 

از آن خود کرد.
در ضمن جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره 
نیز، به امیرمسعود آقابابائیان نویسنده و 

کارگردان این فیلم تعلق گرفت.
»پری  سینمایی  فیلم  خبر؛  این  برپایه 
حضور  شش  این  از  پیش  دریایی« 
جایزه  وتوانسته  است  داشته  بین المللی 

در  را  موضوع(  فیلم)  بهترین  برای 
جشنواره بین المللی محیط زیست کلکته 

بدست آورد.
دریایی«  »پری  سینمایی  فیلم  بازیگران 
شاهرخ  مهدی نیا،  پانته آ  آقایی،  امیر 
اصغر  و  کهوری نژاد  سیروس  فروتنیان، 
همت می باشند. این فیلم باموضوع حفظ 
تکریم  و  فارس  خلیج  زیست  محیط 
شهدای غواص در لوکیشن خلیج فارس 
توانسته  تاکنون  و  است  شده  ساخته 
جایزه بهترین فیلم )موضوع( از فستیوال 
وحیات  زیست  محیط  فیلم  بین المللی 
وحش کلکته، هندوستان دسامبر ۲۰۱۶، 
نمایش در بخش مسابقه فستیوال فیلم 
فوریه  مکزیک  مکزیکوسیتی  سینماورده 
۲۰۱۷، کاندیدای جایزه بهترین فیلم در 

زیست  فیلم محیط  بین المللی  فستیوال 
 ،۲۰۱۷ نوامبر  وستان  هند  نو  دهلی 
دربخش  فیلم  بهترین  جایزه  کاندیدای 
فستیوال  خاورمیانه  فیلم های  مسابقه 
نوامبر  فرانسه  کن  مدیترانه ای  فیلم 
۲۰۱۷، کاندیدای جایزه بهترین موسیقی 
متن فیلم در بخش مسابقه فستیوال فیلم 
 ،۲۰۱۷ نوامبر  فرانسه  کن  مدیترانه ای 
فیلم های  مسابقه  بخش  در  نمایش 
و   ۲۰۱۷ اکتبر  اوروگوئه  سالتو  مستقل 
نمایش در بخش مسابقه یازدهمین دوره 
فیلم سفر رور ی آب بنگلور هندوستان در 
کارنامه خود ثبت کند.                                                 
تاریخ  از  کن  مدیترانه ای  فیلم  جشنواره 
۲۵ تا ۳۰ نوامبر )۴ تا ۹ آذر( در فرانسه 

در حال برگزاری است.

دو جایزه جشنواره مدیترانه ای کن برای » پری دریایی«

ستاره پسیانی بازیگر »100 درصد« شد

ستاره پسیانی در نمایش »۱۰۰درصد« به کارگردانی مرتضی اسماعیل 
ایرانشهر  اواخر آذر ماه در  ایفای نقش می پردازد.این نمایش  به  کاشی 
به صحنه خواهد رفت و دیگر بازیگر تئاتر »۱۰۰درصد« به زودی اعالم 
می شود.پسیانی سال گذشته موفق شده بود جایزه بهترین بازیگر زن را 
از کانون ملی منتقدان تئاتر از آن خود بکند.مجری طرح  »۱۰۰درصد«  

محمد قدس است و نمایشنامه این نمایش نوشته مارکس لید است. 
اسماعیل کاشی سال گذشته، نمایش »سه خواهر« را در تاالر مولوی به 

روی صحنه برده بود.

نامزدهای »گرمی« 201۸ معرفی شدند

فهرست نامزدهای شصتمین دوره جایزه موسیقی »گرمی« اعالم شد.
اسکار  به  که  »گرمی«  جوایز  دوره  شصتمین  در  نوشت:  »گاردین«   ،
دنیای موسیقی شهرت دارد، خوانندگان رپ و R&B از دیگر هنرمندان 
پیشی گرفتند.امسال کارهای خواننده هایی چون »اد شیران« و »تیلور 
توجه  بودند، کمتر مورد  پیشین  از ستاره های دوره های  سوییفت« که 
قرار گرفته است. آلبوم جدید »شیران« که »جدا شدن« نام دارد، در 
بخش بهترین آلبوم نامزد نشده و در بخش بهترین آلبوم پاپ با آثاری از 
»کلد پلی«، »کشا«، »لیدی گاگا« و »ایمجین دراگونز« رقابت می کند. 
مرحله  به  حتی  سوییفت  کنم«  کار  چه  کردی  مجبورم  »ببین  ترانه 
نامزدی هم نرسیده است.در این میان »جی ـ زی«، »کندریک المار«، 
»چالدیش گمبینو« و »برونو مارس« همگی در دو بخش بهترین ضبط 
ـ  »جی  کردند.  پیدا  راه  نهایی  مرحله  به  سال  آلبوم  بهترین  و  سال 
زی« در کل هست نامزدی به دست آورد و از دیگر هنرمندان پیشی 
گرفت و »کندیک المار« با هفت نامزدی دومین رتبه را دارد.در بخش 
گمبینو«،  »چایلدیش  از  من!«  عشق  شو،  »بیدار  سال،  آلبوم  بهترین 
و  المار«  »کندریک  آلبوم  »لعنتی«  زی«،  ـ  »جی  از  کاری   »۴:۴۴«
»گرمی« هستند.نام  دریافت  نامزد  مارس«  »برونو  از   »۲۴K »جادوی 
»باب دیلن«، خواننده و ترانه سرای آمریکایی که سال گذشته با حواشی 
بسیار جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد، هم در بخش بهترین آلبوم پاپ 
ترانه معروف »لوییس فونسی«  سنتی خودنمایی می کند.»دسپاسیتو« 
خواننده اهل پورتو ریکو که با همراهی »ددی یانگی« رپر خوانده شده، 
در بخش های بهترین رکورد سال، بهترین ترانه و بهترین اجرای گروهی 

پاپ نامزد شده است.

»وقت خوابه« به جشنواره ای اسپانیایی راه یافت

انیمیشن »وقت خوابه« تولید مرکز پویانمایی صبا به جشنواره فیلم های 
کودک »کریستال« اسپانیا راه یافت.

از  و  یزدانی  مهناز  کارگردانی  به  خوابه«  »وقت  موزیکال  انیمیشن 
تولیدات مرکز پویانمایی صبا به بخش نهایی مسابقه جشنواره فیلم های 
کودک سینمای »کریستال« در شهر گالیسیا اسپانیا راه پیدا کرد. در 
این بخش چندین فیلم از سراسر دنیا به رقابت می پردازند و انیمیشن 
»وقت خوابه« نماینده ایران در بخش فیلم های با مخاطب خردسال این 
جشنواره است.جشنواره فیلم »گالیسیا« نخستین جشنواره جهانی فیلم 
در شهر گالیسیا اسپانیا و هدف آن ترویج فرهنگ تماشای فیلم در میان 
کودکان و خردساالن و نیز کمک به تربیت نسلی از مخاطبان است که 

دارای حساسیت هنری، عالقه فرهنگی و روحیه انتقادی باشند.
انیمیشن »وقت خوابه« به نویسندگی و کارگردانی مهناز یزدانی و تهیه 
کنندگی حسین نظرپور در یک قسمت ۷ دقیقه ای در گروه خردسال 

مرکز پویانمایی صبا تولید شده است.

خبر

جکی چان در راس صد بازیگر پردرآمد سال در چین »التاری« با چهره ای جدید به جشنواره می آید

در فهرستی که شامل اسامی ۱۰۰ بازیگر 
چینی است که بیشترین دستمزدها را 
در سینمای این کشور دریافت می کنند، 

جکی چان در راس جای گرفته است.
به  اکشن  فیلم های  ساله   ۶۳ بازیگر   
فیلم  هر  در  بازی  برای  متوسط  طور 
با ۱۲.۰۷  )برابر  یوان  میلیون  خود ۸۰ 
میلیون دالر( دریافت می کند.چو یون-

دوم  مکان  در  کنگی  بازیگر هنگ  فات 
الو،  اندی  و  دارد  جای  فهرست  این 
ژو  کون،  چن  هوآنگ،  بو  دنگ،  چائو 
زیانگ، پنگ یویان، دونی یون و بازیگر-

»گرگ  شکن  رکورد  فیلم  کارگردان 
این  نخست  چهره   ۱۰  »۲ جنگجو 
زن  بازیگران  میان  هستند.در  فهرست 
یانگ می بیشترین دستمزد را دریافت 
فهرست  چهاردهم  جایگاه  در  و  کرده 
جای گرفته است.فن بینگ بینگ که از 
سوی فوربس در مکان پنجمین بازیگر با 
دستمزد باال معرفی شده بود، در جایگاه 

نوزدهم این فهرست قرار گرفته است.
خیزان،  »ببر  فیلم  بازیگر  زی یا  ژانگ 
اژدهای پنهان« در مکان سی و چهارم 

این فهرست جای دارد.
اثر  سومین  التاری  سینمایی  فیلم 
محمدحسین مهدویان ، چهره جدیدی 
به جشنواره  زن  اول  نقش  عنوان  به  را 

فجر معرفی می کند.
این  که  فیلم  این  رسیده،  گزارش  به 
تولید  مراحل  برنامه ریزی  طبق  روزها 
در  قراراست  سرمی گذارد،  پشت  را 
جشنواره فیلم فجررونمایی شود. تدوین 
توسط  فیلمبرداری  با  همزمان  التاری 
حسین جمشیدی گوهری درحال انجام 
زیبا  حضور  می شود  بینی  است.پیش 
کرمعلی، بازیگر جوان این فیلم در مقابل 

نظرات  التاری  در  ساعدسهیلی 
جشنواره  در  را  زیادی  مثبت 
جلب  خود  به  فجر  ۳۶ام  ی 
هادی  حضور  این  از  کند.پیش 
در  عزتی  جواد  و  فر  حجازی 
بود.لیست  اعالم شده  فیلم  این 

عوامل فیلم سینمایی التاری :
حسین  محمد   : کارگردان 
کامران   : تولید  مهدویان-مدیر 
امیر   : طرح  حجازی-مجری 
بنان-نویسندگان : ابراهیم امینی 

– محمد حسین مهدویان
امینی-مدیر  ابراهیم   : -بازیگردان 
فیلمبرداری : هادی بهروز-طراح صحنه 
و لباس : بهزاد جعفری طادی-صدابردار 

: هادی ساعد محکم
اول  خلج-دستیار  شهرام   : گریم  طراح 
کارگردان : عبدالرحیم صاحب الفصول-
دستیار اول فیلمبردار : مهران ممدوح-

سینمایی  موسسه  محصول  التاری 
سید  کنندگی  تهیه  به  و  مهر  سیمای 

محمود رضوی است.

»بابای بد« در راس پرفروش های 
بریتانیا ایستاد

نوجوان  و  کودک  ادبیات  ژانر  در  کتاب  یک 
پرفروشی  کتاب های  زدن  کنار  با  تا  موفق شد 
نخست  مکان  براون  دن  »منشاء«  کتاب  چون 

پرفروش های بریتانیا را تصرف کند.
به گزارش مهر به نقل از بوک نیوز، »بابای بد« 
دیوید  کتاب های  مجموعه  از  جدیدی  کتاب 
این  در  بریتانیا  پرفروش های  راس  در  ویلیامز 

هفته ایستاد.
»بابای بد« درباره پسری به نام فرانک است که 
بانک  سرقت  برای  اتومبیل  یک  راننده  پدرش 
نقشه ای  فرانک  است.  افتاده  زندان  به  و  بوده 
تا  بیاورد  بیرون  زندان  از  را  پدرش  تا  می کشد 
بتوانند پول های دزدی را برگردانند، اما در این 
میان مستر بیگ رییس جنایتکاران قصد متوقف 

کردن آنها را دارد.
این کتاب در جلد سخت و نیز به صورت کتاب 
شنیداری منتشر شده و نسخه شنیداری آن با 

صدای خود نویسنده عرضه شده است.
این کتاب که  ۲ نوامبر ۲۰۱۷ به بازار آمده، در 
۴۶۴ صفحه مناسب کودکان ۹ تا ۱۲ سال است.

نان سانتی متری هم رسید!!!


