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دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور بیانیه ای، نسبت به اتهام استنباطی یکی 
از نمایندگان مجلس به این مرجع تقلید واکنش نشان داد.به گزارش زمان، در 
متن بیانیه دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی آمده است است:مدتی است خبری 

3سرتاپا دروغ به وسیله بدخواهان مرجعیت شیعه در بعضی از فضاهای...

واکنش آیت الله مکارم 
شیرازی به اتهام تجارت شکر

هیچ  این که  به  توجه  با  گفت:  ساختمان  صنعت  کارشناس  یک 
برای  که  تسهیالتی  نیست،  روستایی  ساز  و  ساخت  در  نظارتی 
نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی از سال ۱۳۸۴ به 

بعد ارایه می شود در بسیاری موارد به خرید خودرو...

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت 
آمــوزش و پــرورش در نهادینه شــدن ســالمت روان در جامعه، 
گفت: براســاس اعالم وزارت بهداشت دومین عامل مرگ افراد در 

اورژانس ها، نزاع است. 7

بعضی روستاییان با وام نوسازی 
مسکن، ماشین می خرند!

 نزاع،دومین عامل مرگ
 در اورژانس تهران
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سرمقاله

 زنگ خطر
 حذف طبقه متوسط 

نگاه روز
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چاپ اسکناس یا واقعی 
کردن ارزش ریال؟ 

جشنواره موسیقی فجر ٢٠ تا 
٣٠ دی ماه با ٩٠ اجرا

قــرار نبــود وضعیت 
اقتصــادی به گونه ای 
باشد که گویی از روی 
را حل  کوه غلطکــی 
داده باشــند و عده ای 
زیر بار آن له شوند. با 
تبلیغاتی که رفتــه رفته در دولت ها رخ داد 
ادبیات اقتصادی ایران نیز تغییر کرد. عدالتی 
کــه در برخی دولت ها مطرح شــد، با نبود 
توزیع مناسب در دهک های جمعیتی اکنون 
به چالش کشیده شده و هر کدام دیگری را به 
بهانه های مختلف محکوم می کنند. کاهش 
اختالف درآمدی نه تنها صورت نگرفته بلکه 
می تــوان این گونه عنوان کرد که »عدالت« 

نیز به چالش کشیده شده است.
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2 خانی نژاد

محمد جواد ظریف:

 هیچ نیروی نظامی خارجی
 در دریای خزر مستقر نخواهد شد

ارتش یمن: صنعا در کنترل کامل ماست

 امارات منتظر حوادث غافلگیرکننده
 بیشتر باشد

از بازار خودرو خبر می رسد برخی واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، عرضه این محصوالت به بازار را متوقف کرده اند. این موضوع 
رشد جهشی قیمت این محصوالت را به دنبال داشته است.به گزارش ایسنا، ماجرا از تیر ماه امسال آغاز شد از وقتی که دولت تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید واردات خودرو در سه ماهه نخست 
امسال، واردات این محصول را ساماندهی کند.در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد و همزمان دستورالعمل جدید ساماندهی 

واردات خودرو در هیات دولت پیگیری شد تا تصویب و ابالغ شود.

5

برخي از داروها از پوشش بيمه خارج شدند

1

2

دکتر علی تابش
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اقدام جدید واردکنندگان خودرو برای تحت فشار گذاشتن دولت؛

عرضه خودروهای وارداتی متوقف شد!

تصمیماتی برای مهار یک بحران

 افزایش تعرفه کاغذ منتفی شد

پس از جلســه روز گذشــته نمایندگان بخش های تولید، توزیع و 
مصرف کاغذ در وزارت صنعــت، معدن و تجارت، موضوع افزایش 

تعرفه گمرکی کاغذ از دستور کار این وزارتخانه خارج شد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، محمدرضا کالمی بجستان مدیرکل 
امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت،  

با اشاره به برگزاری جلســه دیروز که با هدف مهار بحران کاغذ و 
ارائه راهکارها برای تقویت تولید داخلی این کاالی استراتژیک حوزه 
نشر و با حضور نمایندگان بخش های تولید، توزیع و مصرف کاغذ 
و به ریاست حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی 
این وزارتخانه برگزار شــد، درباره نتایج این جلسه، گفت: بر اساس 
جمع بندی این جلسه، مقرر شد که تعرفه کاغذ افزایش پیدا نکند.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همچنین با اشــاره به تاثیرات منفی التهاب در بازار کاغذ 
در حوزه صنعت نشــر کتاب و مطبوعــات، از تامین ارز مبادالتی 
برای واردات کاغذ خبر داد و تاکید کرد: نگرانی در این زمینه برای 

واردکنندگان کاغذ وجود ندارد.
وی افزود: تصمیم به عدم تغییر تعرفه و ارز تخصیصی کاغذ چاپ، 
تحریر و روزنامــه، با توجه به نگاه حمایتی تنظیــم بازار این نوع 
کاغذها به مصرف کنندگان این کاال در حوزه نشــر، چاپ و غیره و 
در جهــت تعدیل اثرات قیمت های جهانی کاغذ و نهاده های تولید 
بر بازار مصرف این کاال و ضرورت حمایت اصولی از تولید داخلی و 
مصرف کنندگان عمده از جمله حوزه های فرهنگی مصرف کننده 
کاغذ، اتخاذ شده است.همچنین به گفته این مقام مسئول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، به دنبال جلســه روز گذشته نمایندگان 
بخش های تولید، توزیع و مصرف کاغذ که به ریاست حسن یونس 
سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه برگزار شد، 
تصمیمات اتخاذ شــده در این جلسه با هدف مهار بحران کاغذ و 
ارائه راهکارها برای تقویت تولید داخلی این کاالی استراتژیک حوزه 

نشر، به شرح زیر اعالم شد:
»بــا عنایت بــه ضرورت های زنجیــره تامین انــواع کاغذ چاپ و 
تحریــر و روزنامه با اولویت مدیریت آرامش بازار با اتخاذ رفتارهای 
حرفه ای و تخصصی و در جهــت تعدیل اثرات قیمت های جهانی 
کاغذ و نهاده های تولید، حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 
۱۲/۰۹/۱۳۹۶ بــا حضور دســتگاه های ذی مدخل و تشــکل های 
تولیدی و مصرف کننده در حوزه زنجیره ارزش کاغذ، مقرر گردید 
ضمن حمایت  اصولی از تولیدات داخلی و مصرف کنندگان عمده 
در حوزه های فرهنگی و آموزشی؛۱- تعرفه انواع کاغذ چاپ و تحریر 
و روزنامه تا پایان ســال جاری کماکان مطابــق روال قبل بوده و 
افزایش نخواهد یافت. )کمــاکان ۵ درصد ثابت(۲- ارز تخصیصی 
جهت انواع کاغذ رول و شــیت )چاپ و تحریــر روزنامه( تا اطالع 
ثانــوی بدون تغییــر و مبادله ای و با اولویت، تامیــن گردد.۳- به 
منظــور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد مزیت تولید کاغذ برای 
کارخانجات مربوطه پیشــنهاد حذف ارزش افزوده برای مواد اولیه 
تولیــد کاغذ )خمیر کاغذ، چوب، باگاس، مواد شــیمیایی( که در 
الیحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس 
محترم ارســال گردیده با جدیت پیگیری گردد.۴- تنظیم سند ۴ 
ســاله زنجیره تامین کاغذ با اولویت مدیریت آرامش بازار با اتخاذ 
رفتارهای حرفه ای و تخصصی به صورت برنامه های اجرایی متاثر 
از فرایند زنجیره تامین.۵- نوسازی و ارتقا کیفیت تولید به منظور 
دســتیابی به آخریــن تکنیک های صنعتی تولیــد باهدف عرضه 

تولیدات رقابتی با محصوالت جهانی«.

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت:  رفتار رژیم 
صهیونیســتی، رفتار نظامی گری در سوریه است 
و مــا آن را محکوم می کنیم؛ متاســفانه برخی 
کشورها رفتارهای ماجراجویانه در منطقه دارند اما 

موفق نخواهند شد.
بــه گزارش زمــان به نقــل از خانــه ملت، علی 
الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی دیروز 
پس از دیدار با رئیس مجلس دومای روســیه در 
کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران کشــورهای 
مختلف در مســکو اظهار کــرد: از رئیس مجلس 
دومای روســیه در زمینه برگزاری کنفرانس بین 
المللی مبارزه با مواد مخدر سپاسگزاری می کنم، 
امیدوارم این ابتــکار را دنبال کنند چرا که امروز 
در این کنفرانس دیدگاه های مختلفی را مالحظه 
کردیــم. وی با تاکید بر اینکه از نظر اســناد بین 
المللی و قوانین کاســتی در زمینه مبارزه با مواد 
مخدر وجود ندارد، گفت: اما احتیاج به اراده هایی 
اســت تا منشاء مواد مخدر که اکثرا در افغانستان 
اســت از بین برود مخصوصا البراتورهای مختلفی 
در افغانســتان وجود دارد که باید ناتو مسئولیت 
خود را نســبت به این موضوع شناســایی و عمل 
کند.الریجانی همچنین تاکید کرد: ســازمان ملل 
در این زمینه باید نقش موثرتری داشــته باشد و 
ادامه داد امیدوارم در پایان این کنفرانس مســیر 
و نقشــه راه روشــنی برای مبارزه با مواد مخدر 
در منشــاء آن ایجاد شــود.رئیس مجلس شورای 
اســالمی افزود: در مالقات بــا »والدین« رئیس 
مجلس دومای روسیه، در خصوص همکاری های 
اقتصادی بین ایران و روســیه بحث هایی صورت 
گرفــت و پروژه های مهمی مطرح شــد که باید 
پیگیری شــود.الریجانی در خصوص اوضاع یمن 
توضیح داد: در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری 
های مشــترکی بین ایران و روسیه وجود دارد در 
این زمینه کشــورهای زیادی در خصوص مبارزه 
با تروریســت حرف می زنند امــا در نهایت ایران 

و روســیه در این زمینه عمل کردند و ضربه های 
مهمی به تروریســت مخصوصا داعش در سوریه 
زده اند.وی با بیان اینکه ایران به درخواست دولت 
عراق با این کشــور در زمینه تروریست همکاری 
کرده است گفت: این همکاری به نحوی بوده است 

که امروز داعش در عراق تقریبا حضور ندارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مذاکرات 
ایران و روســیه در خصوص مبارزه با تروریسم و 
همکاری مشــترک در این زمینه همچنان استوار 
اســت چرا که تروریســت ها ضربه خورده اند اما 
از بین نرفتــه اند و می تواننــد در جای دیگری 
حضور پیــدا کنند.الریجانی در خصوص وضعیت 
یمن عنوان کرد: از ابتدا در زمینه حل مسئله یمن 
تاکید به راه حل سیاسی داشتیم و عنوان شد که 
گروه های سیاسی دولت وحدت ملی ایجاد کنند 
اما برخی کشــورها می خواهند از طریق نظامی 
موضوع را پیگیری کنند که توفیق پیدا نخواهند 
کرد و ما مجددا بر راه حل همکاری سیاسی تاکید 
می کنیــم.وی در زمینه صحبت های اســرائیل 
مبنی بــر ضربه زدن به مواضع ایران در ســوریه 
عنوان کرد: حرف های اسرائیل حرف های گزافی 
اســت و ربطی به نیروهای ایرانــی ندارد و آن ها 
نمی توانند در این زمینه دسترسی داشته باشند.
الریجانی تاکید کرد: اما رفتار اسرائیل رفتار نظامی 
گری در ســوریه است و آن را محکوم می کنیم و 
متاسفانه برخی کشورها رفتارهای ماجراجویانه در 

منطقه دارند اما موفق نخواهند شد.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی در پایان این 
کنفرانس خبری در خصوص ضربه زدن اسرائیل 
به ســوریه و میزان همکاری روسیه در این زمینه 
بیان داشــت: این موضوع ربطی به بحث ایران و 
روسیه ندارد و اســرائیل همیشه رفتار متجاوزانه 
نسبت به سوریه داشته است و این رفتار همیشه 
برای منطقه مشکل زا بوده و روس ها نیز همیشه 

در این زمینه هشدارهایی داده اند.

الریجانی در نشست خبری در مسکو:

برخی کشورهای منطقه رفتارهای 
ماجراجویانه دارند

قاسمی در واکنش به اظهارات کوشنر:

تالش های ایران نبود، خیابان های آمریکا 
شاهد اقدامات تروریستی بود

گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اگر تالشــهای اخیر ایــران در 
تروریســتی  با تهدیدات  مقابله 
و افراط گرایــی در منطقه و از 
جمله کشورهای عراق و سوریه 
نبود، خیابان هــای آمریکا هم 
اکنون شاهد اقدامات تروریستی 
بود.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام 

امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر »جرد 
کوشــنر« مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در 
نشست مرکز سیاســت خاورمیانه در مؤسسه 
بروکینگــز و اتهامات واهی وی به کشــورمان، 
این اتهامات را ناشــی از سرخوردگی و ناراحتی 
مقامات آمریکایی دانســت. وی اظهار داشــت: 
اگر تالش ها و فــداکاری های اخیر جمهوری 
اسالمی ایران در مقابله با تهدیدات تروریستی 
و افراط گرایی در منطقه و از جمله کشــورهای 
عراق و ســوریه نبود، خیابــان های آمریکا هم 
اکنون شــاهد ترور و اقدامات خشونت آمیز از 

ســوی گروه های افراط گرا بود 
و بدیــن جهت جامعــه جهانی 
بایــد قــدردان فــداکاری ها و 
سیاســت های اصولی و عقالیی 
ایران در راستای مقابله با جریان 
های افــراط گرا و تروریســتی 
در منطقه باشد.قاســمی افزود: 
انتساب جمهوری اسالمی ایران 
بــه تجاوزگری و افراط گرایی از 
سوی مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، در واقع 
واکنش توأم با ناراحتی، سرخوردگی و افسردگی 
مقامات آمریکایی در قبال تالش های ایران در 
مقابله با تروریسم بوده و آنان را متوسل به بهانه 
های واهی علیه جمهوری اســالمی ایران کرده 
و بدیــن ترتیب بقای خویش را در ایجاد فضای 
تنش آلود علیه جمهوری اسالمی در منطقه می 
پندارند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
خاطرنشــان کرد: این اتهامــات واهی در حالی 
صورت می گیرد که ایــران بهترین روابط را با 

همسایگان خود در منطقه دارد.

ارتش یمن: صنعا در کنترل کامل ماست

 امارات منتظر حوادث غافلگیرکننده
 بیشتر باشد

سخنگوی ارتش یمن وابسته به انصاراهلل ضمن 
انتقاد شدید از علی عبداهلل صالح، تأکید کرد که 
نیروهای ارتش کنترل کامل صنعا را در دســت 

دارند.
به گزارش ایســنا، اشــرف لقمان، ســخنگوی 
نیروهای مسلح یمن در مصاحبه با شبکه خبری 
المیادیــن گفت: آنچه شــنبه در صنعا رخ داد 
صرفا اتفاق ناچیزی بود که نشان دهنده خروج 
علی عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیشین یمن از 

معادله و ائتالفش با متجاوزان بود.
وی گفــت: بخش اعظمــی از حــزب کنگره 
سراسری مردمی اشــتباهی را که رهبری این 
حزب مرتکب شده درک می کنند. صالح با کاری 
که کرد ســابقه خود را خراب کرد.لقمان گفت: 
تمامی صنعا در کنترل ماست و اوضاع امنیتی 

باثبات و کامال آرام است.
وی از مرحله جدید تشدید مواضع علیه امارات 
خبر داد و گفت: امارات دیگر کامال ناامن است. 
نیروهای مســلح یمن موشک های کروز زیادی 
دارند و حوادث غافلگیرکننده بیشــتری در راه 

است. نیروهای مسلح یمن توانایی ساخت تعداد 
بیشــتری از موشــک های کروز را دارند.نیروی 
موشکی یمن روز یکشنبه از پرتاب موشک کروز 
به تأسیسات هســته ای درحال ساخت ابوظبی 
خبــر داد هرچند که امارات این خبر را تکذیب 

کرد.

 والدت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( 
و امام جعفر صادق)ع( فرخنده باد



2 اخبارسه شنبه 14 آذر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3639

 دبیرکل ناتو:
 باید بین برنامه هسته ای و توانایی 

موشکی ایران تمایز قائل شویم

دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
دیروز بر حمایت این ســازمان از اجرای کامل 
برجام تاکید کرد و گفت: باید بین برنامه هسته 
ای و توانایی های موشــکی ایــران یک تمایز 

روشن قائل شویم.
بــه گــزارش زمان به نقــل از ایرنــا، 'ینس 
اســتولتنبرگ' دیــروز در یــک کنفرانــس 
خبری در آستانه نشست وزیران امور خارجه 
کشــورهای عضو ناتو در بروکسل در پاسخ به 
پرسش یکی از خبرنگاران گفت: توافق هسته 
ای ایران به موضوع امکان ساخت سالح هسته 
ای می پــردازد و ناتو در زمــان حصول این 
توافق از آن اســتقبال و حمایت کرد. به گفته 
وی، اکنون نیز تمرکز ما بر اجرای کامل برجام 
است زیرا این مساله تاثیر مستقیم بر متحدان 
ناتــو دارد. دبیر کل ناتو ادامــه داد: همزمان 
شــاهد بوده ایم که ایران به توســعه توانایی 
های موشــکی و آزمایش موشک های جدید 
ادامه می دهد و این البته موجب نگرانی همه 
متحــدان ناتو بخصوص متحــدان اروپایی ما 
است زیرا آنها در محدوده برد موشکهای ایران 
هستند.دبیر کل ناتو افزود: این یکی از دالیلی 
است که انطباق ناتو با این نوع تهدیدها حائز 
اهمیت است و ناتو هم اکنون در حال توسعه 
و تقویت دفاع موشکی است، من سال گذشته 
در مراســم افتتاح ســایت دفاع موشکی در 
رومانی شــرکت کردم و ما همچنین در حال 
ساخت یک سایت جدید موشکی در لهستان 
هستیم و ما همچنین کشتی هایی با رادارهای 
پیشرفته داریم که اینها بخشی از پاسخ ما به 
تهدیدهای موشکی در خارج از منطقه یورو - 

آتالنتیک است. 

تاس خبر داد؛
حمله بمب افکن های روسیه به 

مواضع داعش در »دیرالزور« سوریه

۶ بمب افکن روسی مواضع گروه تروریستی 
داعش در دیرالزور سوریه را هدف حمله قرار 
دادند.به گزارش زمان به نقل از تاس، ۶ بمب 
افکن ۲۲m۳-Tu روسی مواضع داعش در 
جنوب اســتان دیرالزور را هدف حمله قرار 
دادند.جنگنده های ۳۰SM-Su روسیه نیز 
در این عملیات حضور داشته و از بمب افکن 
ها حفاظت می کردند.هر چند داعش دیگر 
پایگاهی مشخص در ســوریه و عراق ندارد 
اما بقایای این گروه تروریستی همچنان در 
سوریه حضور دارند و عملیات ارتش سوریه 
و متحدان آن برای پاکســازی کامل کشور 

ادامه داد.

اسماعیل هنیه و رجب طیب 
اردوغان تلفنی گفتگو کردند

اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس 
به صورت تلفنی در مورد مواضع و رویکردهای 
دولت آمریکا در قبال قدس اشغالی با رئیس 

جمهوری ترکیه گفتگو کرد.
به گــزارش زمان بــه نقــل از مرکز اطالع 
رسانی فلســطین، اســماعیل هنیه، رئیس 
دفتر سیاســی حماس به صــورت تلفنی در 
مــورد مواضع و رویکردهای دولت آمریکا در 
قبال قدس اشغالی با رئیس جمهوری ترکیه 

گفتگو کرد.
بر اســاس این گزارش، اردوغان از نشســت 
سران اسالمی برای بررســی رویکرد جدید 
آمریکا در قبال شــهر قــدس خبر داد.هنیه 
نیز ضمن هشدار در مورد اقدامات آمریکا در 
این راستا اعم از انتقال سفارت خود به قدس 
اشــغالی یا به رسمیت شناختن این شهر به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، بر ضرورت 
برگزاری نشست ســران کشورهای اسالمی 
جهت رســیدگی بــه این مســئله و عواقب 

خطرناک آن تاکید کرد.
وی همچنین اردوغــان را در جریان آخرین 
تحوالت آشــتی ملی قرار داد و بر پایبندی 
جنبش متبوعش بر تحقــق وحدت ملی به 
منظور مقابله با چالش های پیش روی مسئله 

فلسطین به ویژه مسئله قدس تاکید کرد.
از ســوی دیگر، اردوغان نیــز تاکید کرد که 
خواســتار برگزاری نشست سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری اسالمی برای بررسی 
مواضع آمریکا در قبال قدس خواهد شد.وی 
همچنین قرار اســت با دونالد ترامپ تلفنی 
گفتگو کــرده و او را از خطرات و پیامدهای 

اقدام خود آگاه و از این کار منصرف کند.

خبر

کالم  نور
زنگ خطر؛ حذف طبقه متوسط 

*خانی نژاد

قرار نبود وضعیت اقتصادی به گونه ای باشد که 
گویی از روی کوه غلطکی را حل داده باشند و 
عده ای زیر بار آن له شوند. با تبلیغاتی که رفته 

رفته در دولت ها رخ داد ادبیات اقتصادی ایران نیز تغییر کرد. عدالتی 
که در برخی دولت ها مطرح شد، با نبود توزیع مناسب در دهک 
های جمعیتی اکنون به چالش کشیده شده و هر کدام دیگری را به 
بهانه های مختلف محکوم می کنند. کاهش اختالف درآمدی نه تنها 
صورت نگرفته بلکه می توان این گونه عنوان کرد که »عدالت« نیز 
به چالش کشیده شده است.در واقع در دهه های اخیر با گسترش 
فقر و فروپاشی طبقاتی روبه رو بوده ایم که می توان پیامد آن را در 
فقر و بیکاری و در رکود جستجو کرد. عملکرد دولت نهم و دهم اثر 
بسیار منفی بر ساختار درآمدی جامعه داشته که در این دوران طبقه 
پردرآمد قدرتمند شدند و دولت برای شناسایی آنها باید هزینه های 
بسیاری را تحمل کند. بیشترین آسیب های اقتصادی متوجه گروه 
کم درآمدها است که روز بروز بر جمعیت آنان افزوده می شود. در 
واقع با روی کار آمدن دولت های جدید نیز نه تنها با وعده ها بیکاری 
و فقر ریشه کن نشد، بلکه دامنه بیشتری از اقتصاد جامعه را در بر 
می گیرد. از طرفی برای پیروزی در انتخابات نیز این دو جایگاه و 
اهمیت قابل توجهی داشتند که مورد مناقشه بسیاری از گروه ها 
قرار گرفته است.از آنجایی که وضعیت آمار در ایران بدرستی مطرح 
نمی شود، بیکاری طبقه کم درآمد نیز واقعی نیست چرا که بسیاری 
از افراد کم درآمد نه منابع قدرت نزدیکند و نه یارای وارد شدن به 
مشاغل رسمی را دارند. بنابراین این افراد در مشاغل غیر رسمی اگر 
چنانچه دارای عنوان شغلی نیز باشند مشغول به کار خواهند شد، در 
نتیجه این طبقه متوسط جامعه است که بیشترین حجم بیکاری را 
تحمل خواهد کرد. درآمد، قدرت خرید آنها نیز به نسبت تورم کاهش 
یافته و هر چقدر تورم افزایش می یابد این دو نیز به نسبت پایین تر 
رفته و بیشترین آسیب متوجه این قشر از جامعه است.بازی کردن 
با کلمات و دادن وعده ها برای این قشر از جامعه نه تنها کار ساز 
نیست، بلکه به مرور این طبقه کنار رفته و جای خود را به تفکرات 

پوپولیستی خواهد داد.
در گذشته طبقه متوسط به متوسط سنتی و مدرن تقسیم شده بود 
و هم اکنون باید به طبقه رانتی و بحران زده اشاره کرد، چرا که طبقه 
متوسط باید معیارها و رسالت خود را بازتعریف کند و هویت خود را 
در نزدیکی به قدرت و دوری از طبقه پایین جست  وجو نکند؛ این 
همان بزنگاهی است که پوپولیست ها در میان غفلت طبقه متوسط، 
طبقه پایین را علیه آنها بسیج می کنند. طبقه متوسط باید وجدان 
بیدار و آگاه جامعه باشد و اعتماد به نفس ازدست رفته خود را بازجوید.

اما در این لحظه باید گفت که با شکاف بسیار طبقات  اعم از فاصله 
طبقاتی روبرو شده ایم، چرا که بسیاری از افراد از یک طرف با رانت 
در ارتباط بوده از طرفی دیگر طبقه متوسط سنتی که زمانی پایگاه 
محکم در میان بازار داشت، اکنون مستقل شده و به معنای سنتی آن 
دیگر وجود ندارد، حتی حزبی مانند موتلفه نیز در بازار جایی ندارد.  
تضادها و تعارضاتی که درمیان طبقه متوسط دیده می شود از جنس 
فرهنگی و سیاسی است که در میان دانشگاهیان نیز این دوگانگی 
و چندگانگی دیده می شود و همین امر باعث ریزش طبقه متوسط 
شده است.وجود طبقه متوسط در جامعه نوعی پویایی در جامعه را 
نشان می دهد که می تواند وجدان بیدار جامعه شده و نوعی عقالنیت 
را در خود تولید کرده و خواستار ارتقا جایگاه اجتماعی است. طبقه 
ای که خواهان ارتقا و رشد اقتصادی است و هرگز خواهان شکست 
و برگشت به عقب نیست. نبود این طبقه تنها زنگ خطری از نگاه 
سیاسی و اجتماعی است که نظریه پردازان بر این باورند با رشد طبقه 
متوسط جامعه تغییرات اجتماعی نیز صورت گرفته و جامعه فعال 
تر خواهد شد. د رواقع با رشد طبقه متوسط رشد و توسعه سیاسی 
نیز صورت گرفته و عزم این طبقه برای خواسته های اجتماعی نیز 
افزایش می یابد. وضعیت اقتصادی و معیشت این قشر از طبقه ی 
باال تا متوسط سنتی و جدید اعم از طبقه ی کارگر و روستاییان، 
خواهان دولت عقالنی و مدرن بوده اند که با نگاهی به جامعه کنونی 
با کوچک شدن سفره های مردم، کاهش قدرت  خطر حذف آن 
خرید وضعیت مالی بشدت افت کرده و بسیاری از مشکالت دامنگیر 
کارگران و کارمندان جامعه خواهد شد. افرادی که زمانی امید به 
افزوده  آنان  بر مشکالت  روزبروز  اکنون  و  اند  داشته  اوضاع  بهبود 
خواهد شد. آیا می توان انتظار داشت که رونق و افزایش کسب و کار 

دوباره به طبقه متوسط جامعه بازگردد؟
o.khaninezhad@yahoo.com

با حکم فرمانده کل سپاه؛
سردار »روح اهلل نوری« جانشین فرمانده نیروی 

زمینی سپاه شد

در حکمی از ســوی سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، 
ســردار روح اهلل نوری بعنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه 
منصوب شــد.به گزارش زمان به نقل از مهر، سرلشکر محمدعلی 
جعفری فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، در حکمی 
ســردار روح اهلل نوری را به جانشــینی فرماندهــی نیروی زمینی 
منصوب کرد.سردار نوری پیش از این فرماندهی سپاه ثاراهلل کرمان 
و فرماندهی قرارگاه مدینه سپاه را برعهده داشته است.پیش از این 

سردار عبداهلل عراقی جانشین نیروی زمینی سپاه بود.

شکایت ایران به آمریکا درباره قتل جوان ایرانی

قاسمی خبر داد: جمهوری اسالمی ایران برای قتل جوان ایرانی 
رســما به دولت آمریکا اعتراض کرد.به گزارش ایســنا، هفته 
گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت، بیژن قیصر 
۲۵ ســاله شــهروند آمریکایی تبعه ایران دوشنبه شب پس از 
گذشــت ۱۰ روز از حادثه شلیک گلوله پلیس به خودروی وی 
که به مجروح شــدن وی از ناحیه ســر منجر شده بود، جان 
خود را از دســت داد.خانواده وی با انتشار بیانیه ای در روزنامه 
واشنگتن پســت اعالم کردند که بیژن قیصر هدف سه گلوله 
پلیس از ناحیه ســر قرار گرفته بــود و هنگام وقوع این حادثه 
مســلح نبوده است.ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: 
این وزارت خانه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران 
درخصوص قتل »بیژن قیصر« جوان ۲۵ ساله ایرانی در آمریکا 
را به دولت آن کشــور ابالغ کرد. وی افزود: این اقدام در دیدار 
مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه با سفیر سوئیس در تهران 
به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و با تسلیم یک یادداشت 

رسمی به دولت آمریکا انجام شد.

سرمقاله

ظریف با اشــاره به مذاکرات انجام گرفته در 
ارتباط با کنوانســیون دریای خزر بین پنج 
کشــور حوزه دریای خزر اعــالم کرد: طبق 
توافق هیچ نیروی نظامی خارجی نمی تواند 

در این دریا مستقر شود.
بــه گزارش زمــان به نقل از ایســنا،  محمد 
جواد ظریف هنگام ورود به مســکو در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برگــزاری هفتمین 
اجالس وزرای خارجه کشــکورهای ساحلی 
دریای خزر در مســکو اظهــار کرد: تا کنون 
۴۹ اجالس کارشناســی در ارتبــاط با این 
موضوع برگزار شده و در دو سه روز گذشته 
نیز اجالس ویژه کارشناسی برای آماده سازی 
برگزاری اجالس وزیران برگزار شــد و امروز 
و فــردا نیز اجالس وزرا برای آماده ســازی 
اجالس ســران که قرار اســت در آســتانه 

تشکیل شود، برگزار می شود.رییس دستگاه 
دیپلماسی کشورمان با بیان این که تا کنون 
پیشــرفت های خوبی در بحث کنوانســیون 
رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شــده است 

افزود: در کنار این کنوانســیون ۱۲ سند نیز 
مورد توافق قرار گرفته است.وزیر امور خارجه 
با بیان اینکــه مذاکرات جدی در حال انجام 
اســت تا در مــورد تمام مســائل مربوط به 

کنوانسیون بین ۵ کشور توافق حاصل شود 
گفت: در بیش تر حوزه ها توافق حاصل شده 
ولی همان طور کــه گفتم باید در مورد تمام 
مفاد کنوانســیون به توافق برسیم.ظریف با 
اشــاره به برخی از توافقات حاصل شده بین 
پنج کشــور این حوزه در مورد کنوانســیون 
دریای خزر خاطرنشان کرد: بر اساس توافق 
صورت گرفته هیچ نیــروی نظامی خارجی 
نمی تواند در این دریا مستقر شود و از دیگر 
ســو پنج کشــور توافق کردند که در بحث 
کشــتیرانی در این دریا از پرچم پنج کشور 
اســتفاده شــود.وی اظهار کرد: در ارتباط با 
همکاری های زیست محیطی دریای خزر نیز 
به توافقاتی رســیدیم و در این اجالس قرار 
نیست سندی تولید شود بلکه قرار است که 

سندها برای اجالس سران آماده شود.

محمد جواد ظریف:

هيچ نيروی نظامی خارجی در دریای خزر مستقر نخواهد شد
اي فرزند           آد          م ! خود          ت وصي مال خويش 
باش، امروز به گونه اي عمل کن که 

د          وست د          اري پس از مرگت عمل کنند          . 
 حضرت علی)ع(

وزیــر ارتباطــات از مذاکره و موافقت دادســتانی با اجرای 
فیلترینگ غیرهمســان برای دسترســی کاربران ایرانی در 
اینترنت خبر داد.به گزارش زمان، محمدجواد آذری جهرمی 
در نشست خبری صبح امروز در پاسخ به سوال مهر مبنی بر 
طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت گفت: برای 
غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ در اینترنت دستورالعملی 
را آماده کردیم و چارچوب فنی آن را برای ارائه به دادستانی 

آماده کرده ایم.
وی گفت: پیرو مذاکرات مکتوب با دادســتانی این موضوع 
مورد موافقت قرار گرفته که شروطی برای آن در نظر گرفته 
شده است.جهرمی افزود: ما پیشنهادات دادستانی را در این 
مورد بررســی کرده و پاســخ فنی الزم را برای اجرای این 
پــروژه آماده کرده ایم کــه امیدواریم این موضوع نیز مورد 
تایید قرار گیرد و بتوانیم مدل دسترســی کاربران ایرانی به 
اینترنت را بر اســاس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران 
تعریف و فیلترینگ را بر مبنای این تعاریف بر روی ســایت 
های اینترنتی اعمال کنیم.وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ 
به ســوال دیگر مهر درباره وعده داده شده برای رفع فیلتر 
ســرویس تماس صوتی تلگرام نیز گفت: در مورد رفع فیلتر 
این سرویس وعده ای نداده ام بلکه برای پیگیری این موضوع 
وعــده داده ام که آن را نیز به دلیل مطالبه کاربران و مردم 
پیگیری کرده ام.وی گفت: رفع فیلتر سرویس تماس صوتی 
تلگــرام و باز کردن آن در اختیار وزارت ارتباطات نیســت 

و مرجــع قضایی به عنوان صادر کننــده این حکم بر روی 
آن پافشــاری دارد.جهرمی اضافه کرد: ما در دو مرحله این 
موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم اما دستگاه قضا اعتقادی 
به باز کردن این دسترسی ندارد.وزیر ارتباطات گفت: نکاتی 
که در مورد شــرایط اقتصادی و کاهش درآمد اپراتورها در 
خصوص این سرویس مطرح می شود درست نیست و نگاه 
دســتگاه قضایی به فیلتر تماس صوتی تلگرام در چارچوب 
مســائل امنیتی اســت.وی تاکید کرد: ما همچنان در حال 
بررسی هستیم که این موضوع را پیگیری کنیم اما از سوی 
دیگر مصرف کنندگان می توانند از ســرویس های مختلف 

دیگری که این امکان را برای آنها فراهم می کند اســتفاده 
کنند.جهرمی گفت: کاهش حجم میــزان دقایق مکالمات 
تلفنی نشان می دهد که بخش اعظمی از سهم مکالمات به 

سمت استفاده از اپلیکیشن های موبایل رفته است.
وزیر ارتباطات عنوان کرد: همچنین از پیگیری موضوع حذف 
اپلیکیشــن های ایرانی از فروشگاه های اپلیکیشن خارجی 
مانند اپل و گوگل، در سفر رئیس جمهور به نیویورک خبر 
داد و گفت: با مذاکرات صورت گرفته با وزارت امور خارجه و 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع تحریم اپلیکیشن 
های ایرانی توســط شرکت های خارجی در دست پیگیری 
اســت.وی گفت: در این زمینه در ســفر رئیس جمهور به 
نیویورک نیز پیگیری های اولیه برای شــفاف سازی دالیل 

این تحریم انجام شد و هم اکنون مسئله شفاف است.
جهرمی ادامه داد: بررسیها نشان می دهد که مقررات ویژه 
ای برای حذف و تحریم اپلیکیشــن های ایرانی از فروشگاه 
های اپلیکیشــن خارجــی وجود ندارد بلکه شــرکت های 
آمریکایی به دلیل تهدیدهــای دولت جدید آمریکا در این 
زمینه ریسک نکرده و برای آنکه تحت بازرسی دولت آمریکا 
قرار نگیرند، نســبت به تحریم اپلیکیشن های ایرانی اقدام 
کرده اند.وزیــر ارتباطات تصریح کرد: پیگیری ها برای رفع 
این مشکل زمان بر است اما در حال حاضر مذاکرات شرکت 
های خارجی مذکور شــروع شده و به لحاظ حقوقی کار در 

جریان قرار دارد.

وزیر ارتباطات ؛ دستگاه قضا با رفع فیلتر تماس صوتی تلگرام موافقت نکرد

معاون علمــی و فنــاوری رییس جمهور 
در نشســت صندوق های ســرمایه گذاری 
از بحث های  مخاطره پذیــر گفت: یکــی 
مهمی کــه اکوسیســتم کارآفرینی ایران 
در آن ضعــف دارد، نبود ســرمایه گذاری 
جســورانه )VC( اســت. ما باید به این 
برسیم که وام دادن به استارتاپ ها خیانت 

به آنهاست.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دکتر سورنا 
ســتاری دیروز در نشســت صندوق های 
ســرمایه گذاری مخاطره پذیر که با حضور 
اعضا و نمایندگان شــبکه انتقال و تبادل 
فنــاوری D8 در پارک فنــاوری پردیس 
برگزار شــد، اظهــار کرد: روزهــای اولی 
که در نظر داشــتیم اســتارتاپ ها را آغاز 
کنیــم، مطالعه ای را به جوانــان فعال در 
سیلیکون ولی سفارش دادیم، این مطالعه 
نتیجه نســبتاً منســجمی داشت که چرا 
سیلیکون ولی تنها در کالیفرنیا است؟ چرا 
در اروپا نیست؟ حتی چرا دوبی با وجودی 
که ۳۰ سال قبل بنا داشت سیلیکون ولی 
راه انــدازی کند، هنوز ایــن اتفاق نیفتاده 
اســت؟وی بیان کرد: پاســخ تنها این بود 
که ما احتیــاج به یک زیســت بوم داریم 
و البتــه این بــه معنای سیســتم دولتی 
داشــتن نیســت. همه باید در این بازی 
حضور داشته باشند. نیروی انسانی، جوان 
ســرمایه گذاری،  زیرســاخت های  بودن، 
پارک ها،  خالقیت،  علمی،  زیرساخت های 
مراکــز رشــد، شــتاب دهنده ها و غیــره 
هرکدام یک فاکتور مهم هستند.ســتاری 
بــا بیان این که یکــی از بحث های مهمی 

که اکوسیســتم کارآفرینی ایــران در آن 
ضعف دارد، نبود ســرمایه گذاری جسورانه 
)VC( اســت، تصریح کرد: ما باید به این 
برسیم که وام دادن به استارتاپ ها خیانت 
به آنهاســت. معاونت علمی پیش ازاین از 
طریق صندوق های وابســته به بیش از دو 
هزار شرکت وام داده است. اما امروز اثرات 
آن را می بینیم. بســیاری از این شرکت ها 
شکست  خورده اند و امروز باید پول هایی را 
که بعنوان وام دریافت کرده اند، پس بدهند.

وی ادامه داد: وام برای شرکتی است که از 
آب و گل درآمــده و می تواند بازار، قیمت، 
رقبا و ریسک ها را پیش بینی کند. اما این 
در اختیار یک استارتاپ نیست. هیچ کس 
نمی داند یک ماه بعد چه اتفاقی برای یک 

استارتاپ و شرکت نوپا می افتد.
معاون علمــی و فنــاوری رییس جمهور 
رشــد حوزه ICT را زمینه ای برای رشد 
قابل قبول اســتارتاپ های ایــن حوزه در 
ایــران دانســت و گفت: این شــرکت ها 
هفته ای ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد دارند. قطعاً 
سرمایه گذاران هم خوشحال خواهند شد 
در این زمینه ســرمایه گذاری کنند.وی با 
اشــاره به این که یک حرکت فرهنگی در 
اســتارتاپ های کشور در حال شکل گیری 
است، بیان کرد: گاهی دانشجویان دانشگاه 
شــریف به من مراجعــه می کنند و از روز 
اول درخواســت پول دارنــد. اما وقتی در 
شــتاب دهنده ها حضور می یابند و بزرگ 
می شوند، بعد از ۳ تا ۴ ماه حرف هایشان با 
قبل قابل مقایسه نیست و رشد را می توان 

در آنها دید.

یادگار امام با بیــان اینکه پرچم نقد را رها 
نکنیــد چراکه امــام یک منتقــد آرمانگرا 
و پیشــران بود، گفت: ما باید منتقد وضع 
موجود باشیم نه مدافع آن، چون ما تا آرمان 

فاصله داریم.
بــه گزارش از نهــاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها، حجت االســالم و 
المسلمین ســید علی خمینی در دیدار با 
دانشجویان مســئول کانون های خط امام 
دانشگاه های سراسر کشور در شهر مقدس 
قــم و در جوار بیت تاریخــی حضرت امام 
خمینی )ره( برگزار شد، گفت:  وقتی درباره 
امام راحل صحبت می کنیم یکی با شخص 
امام و دیگری با شــخصیت امــام رو به رو 
هستیم.وی افزود: شخص امام فردی بودند 
که یک آغازی داشــت و یک پایانی داشت 
و االن هم در پیشــگاه خدا حاضر اســت با 
کارنامه اعمالش، این شخص را وقتی انسان 
زندگی اش را نگاه می کند، می بیند که یک 
انسان موفق و یک انسان بسیار بزرگی بوده 

است.
نوه امام راحل با توجه دادن نســل جوان به 
بررسی و رصد تحوالت انقالب های منطقه 
به منظور درک نقش رهبری منحصر به فرد 
حضرت امام خمینی )ره(، تاکید کرد: ما و 
کشــور ایران با مشکالتی به مراتب سختتر 
از مشکالتی که بقیه کشورها داشتند روبرو 
بودیم. یعنــی ما هم در شــمال و جنوب 
کشور، هم شرق و غرب کشور غائله داشتیم. 
تمام اینها هر کدامــش، یک فاجعه ای می 
توانســت باشد که یک قســمتی از کشور 
برود. جنــگ بود اما این فرد با کمک مردم 

و همراهی مردم چگونه توانست یک انقالبی 
را بیاورد یک افرادی را بیاورد ســرکار و با 
کمک مردم یک نظامی را درســت کند که 
امروز در تمام منطقه ما یک کشوری داریم 
که از ما مستحکمتر، سرپاتر، مطمئن تر و 
قدرتمندتر هیچ کشــوری نیست و همین 
ایران در تمام طول این ۲۰۰ ســال، ۳۰۰ 
سال گذشته هیچ وقت به قدرتی که امروز 
دارد نبوده اســت.حجت االسالم خمینی با 
جمع بندی سخنان خود در بخش نخست 
پیرامون »شخص امام« گفت: هر کسی که 
بخواهد تاریخ را مطالعه کند نمی تواند تاریخ 
ایران را بنگارد بدون اینکه یک شــخصیت 
عظیم مثل امــام را در آن لحاظ نکند. این 
انسان، انســان بســیار بزرگی بوده است. 
اما آنچه که برای ما باقی اســت شخصیت 
امام است. شــخصیت امام مولفه هایی دارد 
خصوصیاتــی دارد. اینکه ما می گوییم امام 
در جامعــه ما زنده اســت یعنــی ما هنوز 
خود را مقید می دانیم نســبت به شخصیت 
امام، نســبت به آن مولفه های اساســی و 
ارکان اصلــی که در اندیشــه حضرت امام 
بوده اســت. اینها زنده است. ما که معتقد 
هستیم شخصیت پیامبر عظیم الشان اسالم 
زنده است معتقد نیستیم که جسم او هست 
معتقدیم که راه او و رســم او و شخصیت او 
برای امروز ما راهگشاست.وی با بیان اینکه 
شــخصیت امام ارکان و مولفه هایی دارد، 
اظهارداشــت: اولین رکن اصلی شخصیت 
امام)ره(، اســالم است. کسی که می خواهد 
بیاید زیر بیرق امــام)ره( باید در مقام اول، 
مسلمان واقعی باشد. گفتمان امام این است. 

معاون علمی رییس جمهور: وام دادن 
به استارت آپ ها خیانت به آهناست

  سید عیل خمیین: نباید پرچم
 نقد را رها کنیم

کمالوندی اعالم کرد؛ نشست 
کمیسیون برجام؛ ۲۲ آذر

کمالوندی با اشــاره به نشست آینده کمیسیون مشترک برجام 
گفت: لزوم اقدام عملی اروپایی ها در مقابله با آمریکایی ها، حتماً 

خواسته ماست و آنان باید به واشنگتن فشار بیاورند.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، بهروز کمالوندی معاون 
سازمان انرژی اتمی ضمن اعالم این خبر که نشست کمیسیون 
مشــترک برجام در وین، چهارشنبه ۲۲ آذر برگزار می شود ، 
پیرامون تبیین دستور کار آن نشست اظهار کرد: معموال در این 
کمیســیون مباحث مختلف فنی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی 
مطرح می شــود اما در این نشست موضوع فنی خاصی مطرح 

نیست گرچه ممکن اســت در حین مذاکرات مباحثی مطرح 
شــود و به همین علت همکارانم از ســازمان انرژی اتمی نیز 
در این نشســت حضور دارند.وی افزود: باتوجه به اینکه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تاکنون ۹ بار پایبندی کشــورمان را به 
برجام تایید کرده مباحث مطرح در کمیســیون مشترک مهم 
است به ویژه از این باب که طرف مقابل باالخص آمریکایی ها 
تعهداتشان را باید انجام دهند و خواسته های ما در این نشست 
مطرح می شود.وی در پاسخ به اینکه آیا ارایه اینگونه اطالعات 
زمینه اعمال فشار بر کشورمان را فراهم نمی کند، تصریح کرد: 
آژانس اعالم می کند که از طرف مقابل تحت فشــار سنگین 
است که جزییات بیشــتری در گزارش های ما منتشر شود و 
ســعی اش بر این اســت که حداقل اطالعات الزم را بیاورند و 
ما در پاسخ اعالم کرده ایم که اطالعاتی که آورده اند حداقلی 
نیســت و می تواند کلی تر از این باشد.کمالوندی گفت: البته 

روند گزارش های آژانس را ببینید از این منظر بهتر می شــود 
یعنی ورود به جزییات کمتر شده است گرچه جزییات محرمانه 
مربوط بــه فناوری ما تا به حال بیرون نیامده اســت و از این 
منظر هنوز مشــکل خاصی با آژانس نداریم با این حال پیش 
بینی و پیشگیری می کنیم که تحت فشارهایی که به این نهاد 
می آورند وارد اطالعات جزئی تر نشود اطالعاتی که می تواند 
محرمانه و مربوط به فناوری، سطح کیفیت، کارآیی تجهیزات 
و اقدامات ما باشــد و مشــکالتی ایجاد کند.معاون حقوقی و 
امور بین الملل و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی ایران سیاست های هسته ای اش را طبق 
مواضــع اروپایی ها اتخاذ نمی کند. وی با اشــاره به برگزاری 
نشست کمیسیون مشــترک برجام در وین در ۲۲ آذر گفت: 
لزوم اقــدام عملی اروپایی ها در مقابله بــا امریکایی ها حتماً 

خواسته ما هست و آنان باید به واشنگتن فشار بیاورند. 
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در دیدار با رییس مجلس اعالی اسالمی 
عراق مطرح شد

هشدار شمخانی نسبت به انحالل 
حشدالشعبی

شــمخانی هم صدایی رییس جمهور یک کشور 
غربی با رژیم صهیونیســتی و تاکید بر انحالل 
حشد الشــعبی را نشان دهنده تدارک توطئه ای 
جدید برای بازگشت ناامنی و تروریسم به منطقه 
دانســت.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، شیخ 
همــام حمودی رییس مجلس اعالی اســالمی 
عراق و نایب رییس پارلمان این کشــور دیروز 
بــا دریابان علی شــمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیدار 
و در خصوص مناســبات دوجانبــه و تحوالت 
منطقه گفت وگو کرد.شمخانی با اشاره به پایان 
حکومت خودخوانده داعش، پاک ســازی عراق 
از لــوث گروه های تروریســتی ـ تکفیری را به 
ملت، دولت و ارتش عراق تبریک گفت و تاکید 
کرد: نبرد بــا داعش در عرصه امنیتی، فرهنگی 
و اعتقادی همچنان ادامــه دارد و برای نابودی 
ریشــه های تفکر داعش ســاز که مورد حمایت 
برخی کشورهای منطقه است باید مقابله مستمر 
و همه جانبه همچنــان ادامه یابد.نماینده مقام 
معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اضافه 
کرد: صبر و ایستادگی مردم عراق و دالوری های 
ارتــش، نیروهــای امنیتی و مردمــی به ویژه 
حشدالشعبی موجب شد تا با وجود ناخشنودی 
برخی کشــورها، بزرگ ترین تهدید منطقه نابود 
شود. آنها انســجام و پیوند داخلی را هدف قرار 
دهند.وی اظهار کرد: هوشمندی مسووالن عراق 
و به ویژه نمایندگان پارلمان این کشور اجازه به 
ثمر نشستن توطئه بیگانگان برای لطمه زدن به 
انســجام و امنیت داخلی این کشور را نمی دهد 

و به طور قطع با این فتنه ها مقابله خواهد شد.

 واکنش آیت اهلل مکارم شیرازی
 به اتهام تجارت شکر

دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور بیانیه ای، 
نسبت به اتهام اســتنباطی یکی از نمایندگان 
مجلس به این مرجع تقلید واکنش نشان داد.

به گزارش زمــان، در متن بیانیه دفتر آیت اهلل 
مکارم شیرازی آمده است است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مدتی اســت خبری ســرتاپا دروغ به وسیله 
بدخواهان مرجعیت شیعه در بعضی از فضاهای 
مجازی منتشر شده است که آقایی به نام مدلل 
داماد حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
است و او تاجر شکر و بدهکار مهم بانکی است، 
در حالی که معظم له نه چنین دامادی دارد و 
نه حتی این شخص را دیده است.اخیراً یکی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نام آقای 
محمود صادقی با عبارت "خوب اســت جناب 
ایشــان درباره بدهی هــای کالن معوق جناب 
مدلل به بانک ســرمایه هم توضیح بدهند" به 
این شایعه دامن زده و به نوعی این دروغ را در 
توئیت خود نسبت به معظم له تکرار کرده است.

بدین وسیله اعالم می دارد چنانچه جناب آقای 
صادقی این موضــوع را تکذیب و عذرخواهی 
نماید، مشکلی نیست، و اال از طرق قضایی قابل 
تعقیب است.خداوند به همگان توفیق عمل به 

وظایف الهی خود را بدهد.«

خبر

چاپ اسکناس یا واقعی کردن ارزش ریال؟ 
* دکتر علی تابش

بحران مالی و نقدینگی که کشــور را فــرا گرفته دیر یا زود دولت 
را مجبــور می کند بین دو گزینه چاپ اســکناس و واقعی کردن 
ارزش ریال یکی را انتخاب کند.گزینه اول کشور را به حال و هوای 
سیاســت های اقتصادی دولت دهم باز خواهد گرداند و گزینه دوم 
تداوم سیاست اعمال انضباط مالی دولت یازدهم با رویکردی جدید 
خواهد بود.ریشــه اینکه دولت بــرای انجام تعهدات خود با کمبود 
نقدینگی روبروست در این نکته نهفته است که بنا به یک سیاست 
اشــتباه ارز خود را ارزان می فروشــد. اگر دولت این واقعیت قابل 
اثبــات را می پذیرفت که ارزش واقعی دالر در مقابل ریال حداقل 
ســه برابر مقدار کنونی است آنوقت این ارز را ارزان نمی فروخت و 
با کمبود نقدینگی هم روبرو نمی شــد. اکنون ۶ سال است قیمت 
ارز تقریبا ثابت اســت اما طی این مدت نرخ متوســط تورم و بهره 
بیش از ۲۰ درصد در ســال بوده است. چنین. وضعیتی البته قابل 
دوام نیســت. اگر قرار باشد نرخ برابری دالر با ریال ثابت بماند باید 
نرخ بهره ریال هم بســیار نزدیک به نرخ بهره دالر باشد. کاری که 
هرگز دولت نتوانسته است محقق کند. دولت از یک سو با بانکهای 
جاه طلب و بی مسئولیتی روبروســت که همچنان بهره های ۲۰ 
درصد در سال به ســپرده گذاران خود می دهند و بدینوسیله هر 
روز نقدینگی زیادی را وارد بازار می کنند و سیاســت حفظ ارزش 
ریال دولت را تحت فشار می گذارند و از سوی دیگر از عواقب ناگزیر 
این سیاســت که تنبلی سرمایه، بیکاری و یغما رفت منابع ملی به 
دست ســرمایه های راکد است رنج می برد.راه روشن است. دولت 
باید سیاســت واقعی کردن قیمــت ارز را دنبال کند تا اقتصاد نیز 
به جایگاه واقعی خود بازگردد و به سیاســت توزیع ناعادالنه ثروت 
ملی و تشدید اختالف طبقاتی در کشور خاتمه داده شود.فراموش 
نکنیم که تا وقتی قیمت ارز واقعی نشده و ارزان فروخته می شود 
ثروتمندان بسیار بیش از فقرا از این بذل و بخشش و ارزان فروشی 
بهره میبرند و تنها واقعی کردن قیمت ارز است که این بی عدالتی 

را متوقف خواهد کرد.

با سخنرانی رئیس جمهور؛
سی ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی 

امروز آغاز به کار می کند

ســی ویکمیــن کنفرانــس بین المللی 
وحدت اسالمی فردا با سخنرانی رئیس 
جمهور در ســالن اجالس ســران آغاز 
بــه کار می کند.به گزارش زمان، ســی 
بین المللی وحدت  ویکمین کنفرانــس 
اســالمی به مــدت ســه روز به همت 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و 

با حضور۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی برگزار می شــود. شعار سی 
و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اســالمی »وحدت و الزامات 
تمدن نوین اسالمی« است و میهمانان و شرکت کنندگان اجالس 

پیرامون این موضوع به بحث و تبادل نظر می پردازند.
 در ایــن کنفرانس ۶ کمیســیون تخصصی بــا عناوین »موقعیت 
کنونی جهان اســالم و راهکارهای فعال کردن مؤلفه های فرهنگ 
وتمــدن ســاز«، »ویژگی های تمدن نوین اســالمی و تمایز آن از 
غرب« ، »طرح های احیاگران جهان اسالم جهت تمدن سازی نوین 
اسالمی«،  »نقش خودباوری مسلمانان و اتحادیه های تقریب نهاد 
در تشکیل تمدن نوین اســالمی« ، » مساعی حمیده« و »تمدن 
نوین اســالمی به مثابه راهبرد وحدت اســالمی« برگزار می شود، 
همچنین در حاشیه این کنفرانس نشست »اتحادیه جهانی علمای 
مقاومــت« ، »اتحادیه جهانی ســادات« و  »اتحادیه جهانی زنان 

مسلمان« برگزار می شود.
 حجت االسالم و المســلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 
اســالمی ایران سخنران مراسم افتتاحیه این کنفرانس خواهد بود. 
همچنین میهمانان این کنفرانس در سالروز میالد پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله و ســلم با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار خواهند 

داشت و از بیانات ایشان بهره مند خواهند شد.  

یادداشت رئیس جمهوری ســابق یمن در حال فرار از 
صنعاء پایتخت این کشــور در منطقه تحت 
ســیطره هوایی امارات متحده عربی کشته 

شد.
بــه گزارش زمان به نقل از مهر، علی عبداهلل 
صالح رئیس جمهوری ســابق یمن در حال 
فرار از صنعاء کشــته شــد.وی با خودروی 
زرهــی در حال فرار از صنعــاء بود. عالوه بر 
علی عبداهلل صالح، »عارف زوکا« معاون وی 
و »یاسر العواضی« دبیرکل حزب کنگره ملی 
نیز کشته شــدند.پس از انتشار خبر کشته 
شــدن علی عبــداهلل صالح رئیــس جمهور 
ســابق یمن به همراه چندتن از همراهانش، 
برخی منابع در حالی مســئولیت این اتفاق 
را متوجــه نیروهــای کمیته هــای مردمی 
دانستند که شــواهد موجود حاکی از نقش 
نیروهای ائتالف ســعودی در این ترور است.

بر اساس شــواهد موجود، مزدوران سعودی 
و هم پیمانــان آنهــا عامل اصلــی حمله به 
علی عبداهلل صالح بوده اند.بنابر این گزارش، 
رئیس جمهور اســبق یمن، چند روزی است 
که چرخش های سیاســی تندی داشــته و 
اوضاع داخلی یمن را نیز به هم ریخته است.

به نظر می رســد عربستان ســعودی از بیم 
آنکه علی عبداهلل صالح به دســت نیروهای 
وابســته به دولت وحدت ملی صنعا بیفتد و 
ارتباطات او با سعودی ها آشکار شود، وی را 
ترور کرده اســت.گفتنی است، عالوه بر علی 
عبــداهلل صالح، »عــارف زوکا« معاون وی و 
»یاســر العواضی« دبیرکل حزب کنگره ملی 
نیز در میان کشته شــدگان قــرار دارند. این 
گروه در حال فرار با یک دســتگاه خودروی 
زرهی از صنعاء بوده اند.مشــاور رســانه ای 
شــورای عالی سیاســی یمن:»علی عبداهلل 
صالح« در منطقه تحت سیطره هوایی امارات 
کشته شــد.»احمد الحبیشی« مشاور رسانه 
ای شورای عالی سیاسی یمن اعالم کرد که 
»علی عبداهلل صالح« در منطقه تحت سیطره 
هوایی امارات کشته شده است.بر اساس این 

گــزارش، وی گفت: جنگنده های امارات که 
از اعضای ائتالف متجاوز ســعودی هســتند 
شب گذشــته مواضع وابسته به علی عبداهلل 
صالح را بمباران کردند. این مقام یمنی گفت: 
وزارت کشــور یمن با صدور بیانیه ای مرگ 
علی عبداهلل صالح و شــماری دیگر را اعالم 
می کند.وزارت کشور یمن خبر کشته شدن 
علی عبداهلل صالح را تأیید کرد.وزارت کشور 
یمن خبر کشته شدن »علی عبداهلل صالح« 
رئیس جمهور پیشــین یمن و رئیس حزب 
کنگــره مردمی این کشــور را تأیید کرد.در 
بیانیه وزارت کشور یمن آمده که بحرانی که 
گروه های مسلح در صنعا ایجاد کرده بودند 
به پایان رسیده است و سرکرده این افراد  به 
همراه شــماری از چهره های وابســته به او  

کشته اند.
خالد پسر عبداهلل صالح دستگیر شد

برخی منابع از زخمی شــدن فرزند عبداهلل 
صالح و دستگیری وی خبر دادند.به گزارش 

زمان به نقل از النشره، برخی منابع از زخمی 
شــدن خالد پســر عبداهلل صالح و دستگیر 
شــدن وی خبر دادند.از سوی دیگر اسکای 
نیــوز اعالم کرد که سرنوشــت طارق فرزند 
دیگــر علی عبداهلل صالح در پرده ای از ابهام 
قرار دارد.این در حالی اســت که قبال وزارت 
کشــور یمن خبر کشته شدن »علی عبداهلل 
صالح« رئیس جمهور پیشــین یمن و رئیس 
حزب کنگره مردمی این کشور را تأیید کرده 
بــود.در بیانیه وزارت کشــور یمن آمده که 
بحرانی که گروه های مســلح در صنعا ایجاد 
کرده بودند به پایان رسیده است و سرکرده 
ایــن افراد  به همراه شــماری از چهره های 

وابسته به او  کشته اند.
علی عبداهلل صالح که بود

علی عبــداهلل صالح اولیــن رئیس جمهور 
"جمهوری یمن" بود که از ســال ۱۹۹۰ 
تــا ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ بر این کشــور حکم 
راند. او پیشــتر رئیس جمهور "جمهوری 

عربی یمن" )یمن شــمالی( بود و جنگ 
شــمال و جنوب را از جانب یمن شــمالی 
رهبــری کرد که در نهایت بــا پیروزی در 
این جنگ به عنــوان اولین رئیس جمهور 
یمن متحد انتخاب شد.با شروع انقالب های 
بهار عربی در سال ۲۰۱۱، صالح اعتراضات 
مردمی در کشــورش را ابتدا سرکوب کرد 
اما در نهایت با فشــارهای خارجی و ادامه 
اعتراضات داخلــی در ژانویه ۲۰۱۲ و پس 
از اعطای مصونیت قضایی از سوی پارلمان 
از قدرت کناره گیری کرد اما همچنان یکی 
از پرنفوذترین چهره ها در عرصه سیاســی 
و نظامی یمن محســوب می شــد.عبداهلل 
صالح در جریان حملــه ای که روز ۳ ژوئن 
۲۰۱۱ میالدی و در جریان تظاهرات های 
مردمی به مسجد مجتمع ریاست جمهوری 
یمن انجام شد به شدت دچار سوختگی و 
جراحت شــد که با هزینه عربســتان و در 
بیمارستان های این کشــور معالجه شد.او 
پس از کناره گیری درحالی که بســیاری از 
مولفه های قدرت را برای خود نگه داشــته 
بود به مخالفت با عبدربــه منصور هادی، 
رئیس جمهــور جدید یمــن پرداخت که 
معــاون خود وی و از اعضای ارشــد حزب 
کنگره بود. ایــن اختالف در نهایت به آنجا 
انجامید که در سال ۲۰۱۴ ائتالفی میان او 
و حوثی ها که دشمنان سابق صالح محسوب 
می شدند شکل گرفت و هر دو وارد جنگی 
با منصورهادی و حامیان خارجی او به ویژه 
عربستان و امارات شدند.علی عبداهلل صالح 
از پنج روز پیش ایــن هم پیمانی خود را با 
حوثی ها به هم زد و در صنعا بین نیروهای 
وفــادار به او و حوثی ها جنگ در گرفت که 
در نهایت به کشــته شــدن وی در یکی از 
درگیری های پس از حوادث صنعا انجامید.
صالح گفته بود که اگــر ائتالف به رهبری 
عربستان سعودی حمله به اهداف غیرنظامی 
را متوقف کند، او آمادگی دارد "صفحه ای 
جدید" در روابط خود با عربستان بگشاید.

علی عبداهلل صالح هنگام فرار از صنعاء کشته شد

فرار نا فرجام "صالح"

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح   به   ۵۱۶ شماره  شناسنامه  دارای   فالح  پور  قلی  اله  راضیه 
کالس ۴/۹۹۵/۹۶از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خلیل فرضی بابلی به شناسنامه ۶۱۰ در تاریخ ۹۶/۶/۲۸اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-امیر حسین فرضی بابلی فرزند خلیل و راضیه  به شماره شناسنامه ۲۰۵۱۰۲۷۵۰۱متولد 

۱۳۷۹صادره از بابل پسر متوفی 
شناسنامه  شماره  به  راضیه   و  خلیل  فرزند  بابلی  فرضی  مهدی  ۲-محمد 

۲۰۵۰۰۰۳۴۴۷۰۸متولد ۱۳۷۰ صادره از بابل پسر متوفی 
۳-راضیه اله قلی  پورفالح فرزند میرتقی و کلثوم و شماره شناسنامه ۵۱۶ متولد ۱۳۴۶ 

صادره از بابل همسر متوفی 
۴-رمضانعلی فرضی بابلی فرزند غالمعلی و صنم  به شماره شناسنامه ۱۵۱۰متولد ۱۳۰۸ 

صادره از بابل پدر متوفی
و ال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه ۹۶۰۲۷۷ اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای رضا خلیل ا...و همگی 
بیضایی محکوم به تقسیم ماترک مرحوم ابراهیم بیضایی در حق آقای امیرعلی بیضایی 
خانم کلثوم کاویانی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال 
جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 
دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده 
قطعه یک شش دانگ یک باب خانه سرا اعیانی  قدیمی و یک باب مغازه ۲۰ میری 
مجموعه ۳۳۱ متر مربع واقع در باغبان محله روبه روی تکیه از شمال و غرب متصل به 
ملکه آقای حسین رحیمی از جنوب متصل به عبور آن معروف میدان باغ باغبان محله از 
شهر متصل به ملک آقای اصغر و احمد دولتی مبلغ کارشناسی ۱/۹۸۶/۰۰۰/۰۰۰ریال 
یک میلیارد و نهصد و هشتاد و شش میلیون ریال قطعه ۲ باغ مرکبات به مساحت ۴۶۳۵ 
مترمربع واقع در هوشا محله منطقه باغبان محله از شمال به متصل به زمین شالیزاری 
آقای عباس باغبانی از جنوب متصل به عبور از جاده خاکی از شهر متصل به منزل 
مسکونی مرحوم اکبر اسماعیلی از غرب متصل به زمین آقای علی اصغر رضاییان مبلغ 
کارشناسی ۲/۷۸۱/۰۰۰/۰۰۰دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و یک میلیون ریال قطعه سه 
باغ مرکبات به مساحت ۶۶۱ مترمربع واقع در هوشا محله منطقه باغبان محله از شمال 
به متصل به زمین شالیزاری وارث مرحوم جواد منتظری از جنوب متصل به عبور جاده 
خاکی از شهر متصل به باغ مرکبات آقای رضا اسماعیلی غرب متصل به زمین آقای 
اصغر اسماعیلی مبلغ کارشناسی ۳۳۰/۵۰۰/۰۰۰سیصدسی  میلیون و پانصد هزار ریال 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب خواهد شد موعد و زمان فروش روز ۹۶/۹/۲۷ساعت ۹ صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی 

از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی مزایده 
پرونده کالسه ۹۶۰۳۰۴اجرای احکام مدنی متمرکز محکوم علیه محمود برنجکار درحق  
اجرا و درخواست  این  به ۵۰۸/۸۶۹/۷۳۹ریال  اند  نیازی محکوم گردیده  آقای احمد 
محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده 
دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار در شرایط زیر به فروش 
می رساند مال مورد مزایده ماشین پرکن اتوماتیک خط زیتون خط کامل و هسته گیر 
اتوماتیک با شماره سریال ۱۱۰۴۰۰۴۰۰۲cبه آدرس جویبار اسماعیل کال بزرگ منطقه 

چفت سر – گاوداری آقای دهقان 
قیمت  کل کارشناسی به مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پانصد و پنجاه میلیون ریال می باشد 
و مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب خواهد شد و موعد  زمان فروش روز۹۶/۹/۲۹ساعت ۹ صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی 

از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی مزایده 
در  پرونده کالسه ۲/۹۴۰۰۷۳اجرای احکام مدنی شعبه دوم محکوم علیه آقای رمضان 
کفیلی در حق آقای محکوم گردیده اند به مبلغ ۵۳۳/۴۷۰/۰۰۰ریال لذا این اجرا بنا به 
درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 
زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده شش دانگ عرصه و اعیان خانه به شماره ثبتی 
۹۳ فرعی از ۱۶ اصلی مورد ثبت شماره ۵۷۱۰ در صفحه ۳۵۲ دفتر ۳۸ بخش ۷ جویبار 
به مساحت ۶۴۰ متر مربع به انضمام اعیانی نیم پیلوت مسکونی کلنگی با قدمت ۳۵ ساله 
به زیربنای ۲۵۰ مترمربع به آدرس جویبار روستای الریم سه راه قدس جنب شالیکوبی 
کفیلی  قیمت کل کارشناسی به مبلغ ۲/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشددو میلیارد و پانصد 
و شصت میلیون ریال می باشد  ۲ -مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد ۳-  موعد و زمان 
فروش روز۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می 

باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی ابالغ 
رسیدگی  ۵/۷۹۱/۹۶وقت  پرونده  کالسه  به  ضمایم  و  دادخواست  و  دادرسی  وقت 
۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۹:۳۰صبح خواهان بانک انصار جویبارخ امام کوچه شهید رضا کاکو 
وکیل سید مریم ساداتیان  خوانده جمشید شاه بابایی عارف مشهد بان ماه رخسار رضایی 
مجهول المکان خواسته مطالبه وجه خواهان دادخواستی تصمیم شورای اختالف نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۵ ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آگهی آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور به هم رسانند چنانچه بعدا  ابالغی به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
مدیر دفتر شعبه ۱۵ شورای حل اختالف قائمشهر

آگهی مزایده
 در پرونده کالسه ۹۶۰۲۵۶و۹۵۰۴۲۶محکوم علیه شرکت تعاونی ماهی کلیکا و کامران 
شاکری و انبیا حبیبی به پرداخت مبلغ ۲/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته به 
اند لذا  انضمام خسارت تاخیر تادیه و در حق بانک توسعه و تعاون محکوم گردیده 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و 
از طریق مزایده حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 
جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند لیست اموال یک عرصه یک قطعه زمین 
به مساحت ۵۶۲۹.۱۱متر مربع و دارای پالک ثبتی به شماره ۲۰۵ فرعی از ۲۱ اصلی 
بخش ۷ ثبت جویبار ۲- سالن مرغداری به مساحت ۳۹۳۴ متر که در زمین مورد یک 
احداث شده است ۳- تجهیزات و تاسیسات شامل ساختمان سرایداری در دو طبقه به 
مساحت ۱۶۰.۴۸ متر مربع انبار به مساحت ۲۰۳.۳۸ مترمربع ارزش و مبلغ ارزیابی مورد 
باال۱۴/۰۳۹/۲۷۰/۰۰۰ ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب موعد و زمان فروش روز شنبه 
۹۶/۹/۲۵مورخ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار 
میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در تار در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می 

باشد آدرس جویبار خیابان میستان مرغداری کامران شاکری
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار

آگهی مزایده
 در پرونده کالسه ۹۶۰۳۸۳اجرای مدنی  متمرکز محکوم علیه آقای محمد بخشی به 
پرداخت ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر 
تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای احکام در حق آقای حسین 
کفیلی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال وی را 
جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 
احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد 
مزایده ملک با عرصه ۳۴۳ مترمربع و اعیانی مسکونی به متراژ حدود ۱۳۰ مترمربع به 
صورت ویالیی دوبلکس هم کف هال و پذیرایی و آشپزخانه و آدرس الریم سه راه قدس 
خیابان شهید یوسف نظری منزل آقای محمد بخشی قیمت کارشناسی شده به مبلغ 

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰نهصد میلیون ریال می باشد
 مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب و مبلغ ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و 
مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده درصد 

بنفع دولت ضبط خواهد شد 
موعد و زمان فروش روزدو شنبه ۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس 

از انتشار می باشد
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار 

مفقودی
با  روغنی  سفید  رنگ  ۱۳۸۷به  مدل  پراید  خودرو  مالکیت  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۲۵۷۵۴۷۷و  موتور  شماره  با   ۶۲ ۴۲۱س۹۹ایران  پالک  شماره 

s۱۴۲۲۲۸۷۰۲۴۶۶۶مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
جویبار 

برگه اخطاریه 
نامه اخطار شوند علی اصغر فرزند حسین شهرت یمینی  مجهول المکان محل حضور 
شورای حل اختالف جویبار شعبه ۲ شهری وقت  حضور۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۹صبح علت 
حضور در خصوص دعوی سید  یوسف قاسمی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه فقره 
چک به مبلغ ۱۲ میلیون و پانصد هزار ریال در موعد مقرر جهت رسیدگی حضورتان به 

شعبه الزامی می باشد 
دفتر شورای حل اختالف شعبه دوم شهری جویبار

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  به شرح   دارای شماره شناسنامه ۱۰۷۰  امیرکالیی  احمد محمدزاده 
کالس ۴/۹۹۱/۹۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شهربانو باقرپسندی به شناسنامه ۲۲۸ در تاریخ ۹۶/۸/۲۱اقامت های 

دائمی خود به درود زندگی گفته و ورثه  حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 
۱ -احمد محمد زاده امیرکالئی  فرزند محمد صالح و شهربانو به شماره شناسنامه ۱۰۷ 
متولد ۱۳۴۱ صادره از بابل پسر متوفی ۲- محمد محمد زاده امیرکالئی فرزند محمد 
صالح و شهربانو به شماره شناسنامه ۸۴۶۲ متولد ۱۳۵۰ صادره از بابل پسر متوفی  
۳-فاطمه محمد زاده امیرکالئی فرزند محمد صالح و شهربانو به شماره شناسنامه ۵۲۰۰ 
تولد ۱۳۱۳۳۹ صادره از بابل دختر متوفی ۴- کلثوم محمد زاده امیرکالئی فرزند محمد 
صالح و شهربانو به شماره شناسنامه ۶۱۵۹ متولد ۱۳۴۵ صادره از بابل دختر متوفی  
۵-مریم بانوی محمد زاده امیرکالئی فرزند محمد صالح و شهربانو به شماره شناسنامه 
۶۶۴۰ متولد ۱۳۴۷ دختر صادر از بابل دختر متوفی ۶- لیال محمد زاده امیرکالئی 
فرزند محمد صالح و شهربانو به شماره شناسنامه ۷۰۸۸ متولد ۱۳۴۹ صادره از بابل 

دختر متوفی 
و ال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی 
جناب آقای علیرضا باقری گنجه همسر شما مهسا رضوانی در دفتر طالق ۱۳۷ فریدونکنار 

با شماره ثبت ۳۰۸۳ مورخه ۹۶/۹/۶مطلقه  به طالق خلع نوبت اول شدند
 سر دفتر طالق ۱۳۷ فریدونکنار واحدی

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم ماهرخ اکبری با وکالت عالمه قلمی فرزند شعبانعلی به شرح درخواستی که به 
شماره ۱/۷۶۳/۹۶این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که مرحوم طاهره احمدی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷۴ صادره 
از بابلسر در تاریخ ۹۵/۴/۲۱در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و 
وراثت حین الفوت و عبارتند از: ۱- محمد اکبری فرزند شعبانعلی با شماره شناسنامه 
۳۴۱۸ فرزند متوفی  ۲- غالمحسن اکبری فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۵۴۲۶ 
فرزند متوفی  ۳-عباس اکبری فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه ۳۰۴۰ فرزند متوفی 
۴ ماهرخ  اکبری فرزند شعبانعلی شماره شناسنامه ۳۰۴۱ فرزند متوفی و ال غیر اینک 
شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک 

ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

رئیــس مرکز تحقیقــات راه و شهرســازی گفت: آخوندی 
و زنگنه طی نامه ای مشــترک از معــاون اول رئیس جمهور 
خواستند تا به فرآیند بررسی اتالف انرژی در ساختمان های 

دولتی بودجه تخصیص دهد.
به گزارش زمان به نقل مهر، محمد شکرچی زاده در نشست 
خبری با موضوع مصرف بهینه انرژی اظهار داشت: ما همه 
ســاله مقدار قابل مالحظه ای اتالف انرژی در ساختمان ها 
داریم که این اتالف انــرژی هیچ گونه ارزش افزوده ای برای 

کشور نداشته و تأثیر مثبتی بر GDP ندارد.
وی با بیان اینکه ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ۲.۵ تا 
۳ برابر مصرف انرژی دارد، افزود: در صورت ادامه این روند، 
باید در سال های آینده واردکننده سوخت و انرژی باشیم؛ 
مبالغی که هر ســاله بابت مصرف بی رویه انرژی به هدف 
می رود، به چندین میلیارد می رسد.رئیس مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در ماه جاری آئین نامه 
اجرایی ماده ۱۸ قانون اصالح الگوی مصرف در هیأت دولت 
تصویب و ابالغ شــد؛ بر اساس این آئین نامه، دستگاه های 
دولتی مکلف به بررســی میزان مصرف انرژی در طول دو 
سال و ســپس اجرای عملیات بهینه سازی مصرف انرژی 
ظرف پنج ســال شده اند.به گفته شــکرچی زاده، طی نامه 
مشترک عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و بیژن زنگنه 

وزیر نفت به جهانگیری درخواست شده است تا در بودجه 
سال ۹۷ که دستگاه ها به دولت ارائه می دهند، ذی حسابان 
و مسئوالن مالی هزینه انجام این کار را پیش بینی کنند تا 
در قانون بودجه ســال آینده لحاظ و تصویب شود. اگر این 
کار اتفاق بیفتد، سال های آینده صرفه جویی قابل توجهی 
در مصرف انرژی خواهیم داشت؛ چرا که عمده اتالف انرژی 
در ساختمان های دستگاه های دولتی، مدارس، دانشگاه ها 
و ... اســت.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
ادامه داد: این اقدام باید در دو مرحله انجام شــود؛ مرحله 
اول ارزیابــی میزان مصرف انرژی در ســاختمان و مرحله 
دوم اجرای فرآیند کاهش مصرف انرژی است که کل این 
فرآیند طی هفت سال آینده و پس از آن، اشتغال صحیح 
و مؤثــری ایجاد خواهد کرد.وی گفت: مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی و ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور توافقنامه هایی را امضا کرده اند تا مهندسان و حتی 
کاردان های فنی ســاختمان، آموزش های الزم برای نحوه 
ارزیابــی میزان اتــالف انرژی در ســاختمان های موجود 
دریافــت کنند؛ ضمن اینکه نشســت های مؤثــری نیز با 
شرکت های خصوصی فعال در زمینه تأسیسات داشته ایم تا 
در این حوزه ورود کنند؛ لذا توافقنامه ای با آلمان داشتیم 
تــا از تجارب جهانی نیز در این زمینه اســتفاده کنیم. از 

آنجایی که کشــورهای پیشرفته به حامل های انرژی یارانه 
نمی دهند، هزینه مصرف انرژی در این کشــورها بســیار 
باالست و به همین دلیل توانســته اند میزان اتالف انرژی 
را به حداقل برســانند ولی یکی از مشــکالت ما این است 
که به حامل های انرژی یارانه می دهیم.این مقام مســئول 
در وزارت راه و شهرســازی تأکید کرد: نباید وقتی که قرار 
اســت یک کار مثبت انجام دهیم، یک کار اشتباه در کنار 

آن انجام شود. 

درخواست۲وزیر برای تخصیص بودجه به ارزیابی اتالف انرژی
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کسب رتبه برتری معاونت بهره برداری برق 
منطقه ای گیالن 

منکویی- رشت؛ معاونت بهره برداری شرکت سهامی برق منطقه ای 
گیالن در ارزیابي سال ۱۳۹۵ شرکت مادر تخصصي توانیر، موفق به 
کسب عنوان »رشد برتر در زمینه بهره برداري« در میان شرکت هاي 

برق منطقه اي کشور شد.
در راستای  ارتقاء کیفیت و تأمین برق مطمئن و پایدار، کاهش تلفات، 
نگهداري و تعمیرات شبکه هاي انتقال و فوق توزیع، معاونت بهره برداری 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن، موفق به کسب عنوان »رشد 
برتر در زمینه بهره برداري« درمیان شرکت هاي برق منطقه اي کشور در 

ارزیابي سال ۱۳۹۵ شرکت مادر تخصصي توانیر شد.
در همین راستا مهندس آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر با ارسال 
لوح سپاسی به شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن از مساعی و 
اهتمام مدیران و همکاران معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه 
ای گیالن قدردانی کرد. مهندس»حمزه عیسی زاده« مدیر دفتر فنی 
انتقال و رابط روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن  در 
خصوص این موفقیت بزرگ گفت:ارزیابی با هدف انتقال تجربیات و 
دستاوردهای شرکتها، بین معاونت های بهره برداری تمامی شرکت ها 
انجام می شود تا زمینه اعتال هر چه بیشتر صنعت برق کشور فراهم 
شود. این ارزیابی ها به صورت تعاملی و متقابل انجام می شود تا با تبادل 

اطالعات، موجب هم افزایی شود.

70درصد اعتبارات بهزیستی استان مرکزی 
درحوزه آسیب های اجتماعی صرف می شود

داودی- اراک: مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: ۷۰ درصد 
از اعتبارات بهزیستی استان مرکزی در حوزه پیشگیری و ساماندهی 

آسیب های اجتماعی و نگهداری از معلوالن صرف می شود.
دکتر بهروز رفیعی در آیین بزرگداشت روز جهانی معلوالن ، افزود: 
بهزیستی به اقشار آسیب پذیر نظیر کودکان کار، زنان سرپرست خانوار 
و دختران فراری خدمات ارایه می کند اما اولویت را بر سالمت اجتماعی 
گذاشته و خدمات در این حوزه با وسواس و جدیت پی گرفته می شود.

وی اظهار کرد: خدمات بهزیستی در ۲ سطح عمومی و ویژه دسته 
بندی شده است و تمامی خدمات و حمایت ها در این عرصه با وجود 
تنگناهای اعتباری به عنوان نیاز اجتماعی با جدیت درحال انجام است. 
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز گفت: با اجرای طرح غربالگری 
ژنتیک می توان از تولد ۳۰ هزار معلول جلوگیری کرد که در این استان 

نیز این طرح انجام می شود و شمار معلوالن کاهش پیدا کرده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این آیین گفت: دولت در الیحه ای به مجلس شورای اسالمی، 
افزایش سهم سه درصد قانون اشتغال معلوالن به پنج درصد را مطرح 

کرده است .

 شطرنج بازان شرکت برق
 منطقه ای خوزستان سوم شدند

از  دوره  یازدهمین  در  فر-اهواز:  وحیدی   
مسابقات سراسری شطرنج وزارت نیرو، شطرنج 
بازان شرکت برق منطقه ای خوزستان موفق به 

کسب مقام سوم تیمی شدند.
 این دوره از مسابقات با حضور ۱۷۳ شرکت کننده 
از سراسر کشور و در قالب ۳۲ تیم به میزبانی 
شرکت آب و فاضالب گیالن برگزار شد که تیم 
شرکت برق منطقه ای خوزستان مقام سوم این 

مسابقات را کسب کرد.
اعضای تیم شرکت کننده برق منطقه ای در این 
دوره از رقابت ها را ؛ شهرام گوهرچین، فریبرز 
احمدی، فریدون اشتری، مجتبی یوسفی، مهران 
امانی و مهدی شرفی پور با سرپرستی آقای فرشید 
چال اشتری تشکیل دادند. الزم به ذکر است، در 
این دوره از مسابقات تیم های شرکت برق منطقه 
ای گیالن و آب منطقه ای گیالن رتبه های اول و 

دوم را کسب کردند.

 افتتاح نمایشگاه »هومان« 
در اسالمشهر    

نوری- اسالمشهر: نمایشگاه نقاشی و طراحی 
انفرادی شقایق حسینی با عنوان » هومان » با 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر 
و انجمن هنرهای تجسمی از ۹ آذر ماه در نگارخانه 

هنر گشایش یافت. 
در این نمایشگاه تعداد۲۵ اثر نقاشی با تکنیک 
رنگ روغن مداد رنگی ، مداد رنگی تک ، گواش 
  ۳۰*۴۰،  ۴۰*۵۰ ، ابعاد ۵۰*۶۵  در  آبرنگ  و 

و۶۰*۵۰ در معرض دید عالقمندان قرار گرفت. 
های  زیبایی  کشیدن  تصویر  به  است:  گفتنی 
طبیعت، چهره ،انسان ها و طبیعت بی جان در 
به  نگارگری  آثار  و همچنین  رئال  قالب سبک 
سبک نقاشی ایرانی با رویکرد به سطح گرایی که 
نقاشی مدرن امروزی از آن الهام گرفته است از 
جمله مواردی می باشد که در آثار این هنرمند 
می توان یافت. الزم به ذکر است: نمایشگاه فوق 
از ۹ آذر لغایت ۱۶ آذر ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ 
به مدت یک هفته در نگارخانه هنر به نشانی: 
اسالمشهر، بلوار شهید نواب صفوی، کوچه ترنج 
۴ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر پذیرای 

عموم عالقمندان و دوستداران هنر می باشد.

خبر خبر

مریم علی اکبر زاده: به مناسبت هفته وحدت همایش 
بزرگ پیاده روی خانوادگی به همت شهرداری و شورای 
اسالمی شهر اندیشه، با حضور مسوولین و شهروندان این 

شهر همراه با جوایز متعدد برگزار گردید.
همایش پیاده روی خانوادگی با حضور بهروز کاویانی 
شهردار اندیشه، صادق جعفری رئیس شورای اسالمی 
شهر، دیگر اعضای شورای اسالمی )علی سراغی، علی 
وکیلی،  یعقوب  کاویانی،  بهزاد  افراشته،  الهام  بدلی، 
مرتضی بهرامی(، شیرزاد بنیانگذار ورزش صبحگاهی 
ایران و عضو جامعه جهانی ورزشهای همگانی، صالح نیا 
رئیس انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک کشور و عضو 
جهانی آمادگی جسمانی، رئیس پلیس راهور، فرمانده 
بسیج حوزه ۱۱ و دیگر مسئولین ادارات برگزار شد که با 

استقبال چشمگیر شهروندان همراه بود.
در طول مسیر که از میدان آزادی تا بازار ایرانی اسالمی ادامه داشت 
اعضای شورای  و  راهپیمایی در کنار شهردار  شهروندان ضمن 

اسالمی با آنان به گفتگو پرداختند.
یکی از شهروندان در مصاحبه با خبرنگار زمان گفت: در طی مسیر 
و پس از پایان مراسم این فرصت را پیدا کردیم که در یک مالقات 
حضوری خواسته ها و مشکالت خود را مطرح کرده و شهردار و 
اعضای شورای اسالمی حتی بعد از پایان مراسم در کنار ما ماندند و 

پاسخگوی مشکالت مردم بودند.
بهروز کاویانی شهردار اندیشه طی سخنانی با شهروندان ضمن تاکید 

بر رابطه مستقیم ورزش با سالمتی روح و جسم ، از استقبال گرم 
شهروندان تقدیر کرد و اظهار داشت: سعی ما بر این خواهد بود که 
در جهت ارتقای روحیه نشاط شهروندی و افزایش سالمت جسمی 

شهروندان اینگونه برنامه ها را به صورت فصلی برگزار نماییم.
شهردار اندیشه در مصاحبه با خبرنگار زمان ضمن اشاره به استقبال 
گسترده شهروندان اندیشه از همایش پیاده روی خانوادگی،  برنامه 
های آتی شهرداری اندیشه در حوزه فرهنگ و ورزش را نویدی 
برای شهروندان دانسته و گفت: شهر اندیشه مستعد چنین همایش 
هایی است و در نظر داریم در سال آینده نه تنها در حوزه عمرانی 
بلکه در حوزه های خدماتی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی نیز با 

توزیع عادالنه امکانات در سطح شهربرای شهروندان نشاط  
و سالمتی هرچه بیشتر به ارمغان آوریم.

وی در ادامه از تعامل و هماهنگی بین شهرداری، شورای 
اسالمی شهر، شرکت عمران و دیگر ادارات ابراز خرسندی 
نموده و در خصوص لزوم مشارکت مردم در بهبود شهر اظهار 
داشت: امروز در برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی اعضای 
شورای اسالمی شهر، شهرداری، نیروی انتظامی، شرکت 
عمران اندیشه، مجموعه بازار ایرانی اسالمی و دیگر ارگانها 
و ادارات مارا یاری دادند و مشارکت شهروندان و استقبالشان 
انگیزه ما را برای خدمتگزاری بیشتر کرد. کاویانی همچنین از 
برنامه یزی مجموعه شهرداری برای ایجاد مسیر دوچرخه و 
ایستگاه هایی در این خصوص در سطح شهر خبر داد. صادق 
جعفری رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه نیز طی سخنانی 
از تاثیر به سزای چنین مراسمی در گسترش فرهنگ ورزش 
و تامین سالمتی شهروندان یاد کرد و از تمامی برگزار کنندگان این 
همایش و همچنین حضور پر شور مردم قدردانی نمود.  وی در 
ادامه افزود: حضور مسووالن و شهروندان در چنین مراسمی و در 
کنار یکدیگر ایجاد فضای همدلی در شهر کرده است که امید است 

در سایه همدلی ایجاد شده بتوانیم بیشتر خدمتگزار مردم باشیم.
الزم به ذکر است تعداد  ۲۰ دستگاه دوچرخه و بیش از یکصد جایزه 
به قید قرعه، به شرکت کنندگان در همایش پیاده روی، اهدا گردید 
و در فواصل برنامه، حرکات نمایشی ورزشی و نمایش طنز با حضور 

هنرمندان همراه با موسیقی و نورافشانی به اجرا درآمد.

استقبال شهروندان از همایش بزرگ پياده روی خانوادگی در اندیشه 

آگهی مفقودی 
به شماره  و  متالیک   – به رنگ خاکستری  پژوه ۴۰۵ مدل ۱۳۹۲  برگ سبز خودرو 
شاسی  شماره   ۱۲۴  k  ۰۳۱۵۵۶۸ موتور  شماره  به   ۴۹ ۲۳۵/۸۸ب  ایران   انتظامی 
NAAM ۰۱ CA ۹ DR ۹۶۶۸۴۴ به نام سید جعفر توکلی شایان مفقود گردیده و از 

بابلسر درجه اعتبار ساقط است .

آگهی مفقودی
رنگ  به  بنزین  سوخت  ۴۰۵GLX-XU۷نوع  پژوتیپ  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  ۱۲۴K۰۸۲۹۴۶۸،شماره  موتور  شماره  ۱۳۹۵به  مدل  متالیک  خاکستری 
عساکره  محمد  ۲۴-۲۳۱ه۴۱بنام  پالک  شماره  NAAM۰۱CE۹GK۴۱۰۹۱۶به 
به شماره ملی ۱۸۹۰۱۹۳۸۹۵صادره از شادگان فرزند ابراهیم مفقود گردیده و ازدرجه 

شهرستان شادگاناعتبارساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصيلی
بشماره  فرزندهادی  گرزاده  شیشه  مجتبی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه۸۱۸۳صادره از دزفول درمقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک جامدات 
صادره ازواحددانشگاهی آزادواحددزفول باشماره۷۶۴۸۹۴مفقودگردیده است وفاقداعتبارمی 
به  واحددزفول  آزاداسالمی  دانشگاه  رابه  مدرک  شوداصل  تقاضامی  باشد.ازیابنده 

نشانی۶۴۶۱۶۴۵۱۶۹ارسال نماید. 
شهرستان دزفولنوبت اول:۹۶/۹/۱-نوبت دوم:۹۶/۹/۱۵-نوبت سوم:۹۶/۹/۲۹

آگهی فقدان مدرک تحصيلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آسیه عچرش عمیری فرزند جبار به شماره شناسنامه 
۳۴۴۴صادره از آبادان درمفطع کاردانی رشته آموزش و پرورش ابتدایی صادره از واحد 
دانشگاهی شادگان با شماره ۱۲۳۱۳۰۴مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان به نشانی شادگان روبروی 

فرمانداری ارسال نماید. نوبت اول:۹۶/۹/۱۴-نوبت دوم:۹۶/۹/۲۸-نوبت سوم:۹۶/۱۰/۱۲
شهرستان شادگان

متن آگهی 
 پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۴۲۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۱۰۰۵ 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای محمد رضا اسکندری حسنوند فرزند علی محمد به 
طرفیت خانمها ۱-مهناز ۲- فرنگیس هر دو شاهیوند فرزندان علی صفر به خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی با خواسته ای به موضوع مطالبه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال وجه یک فقره سفته به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین 
شرح که خواهان اظهارداشته که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و هیچ یک از 
خواندگان علی رغم انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار در جلسه حضور نیافته حال دادگاه پس از بررسی تمامی اوراق پیوستی 
با عنایت به شهادتنامه تقدیمی که حسب مفاد آن گواهان با بیان مشخصات الزم همچون 
شغل و وسیله امرارمعاش عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی را تایید 
نموده اند و با احراز لزوم حضور گواهان مندرج در شهادتنامه مشارالیهما  پس از حضور نزد 
دادگاه با بیان جزئیات الزم بر ناتوانی مالی خواهان در پرداخت هزینه موصوف اداء گواهی  
نموده اند که اظهارات آنان بر هم منطبق و موید ادعای خواهان است و در مقابل خواندگان 
در جلسه حضور نیافته اند و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند النهایه دادگاه با وارد دانستن 
دعوی و مستند به مواد ۱۹۸-۵۰۴-۵۰۶-۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر اعسار و معافیت موقت خواهان از پرداخت 
هزینه دادرسی تا هنگامه دارا شدن ایشان در این پرونده صادر و اعالم می نماید رای صادره 
حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای 

محترم تجدید نظر استان است. 
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد –مهدی مرادی .  

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۸۱۴۸  تاجیک   احسان  آقای 
۱/۹۶ش/۱۲۸۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهره تاجیک بشناسنامه شماره ۴۸۱۰ متولد ۴۸در تاریخ ۹۶/۵/۲۰ اقامتگاه دائمی 

خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-متقاضی فوق الذکراحسان تاجیک نام پدر ناصر شماره شناسنامه ۸۱۴۸ متولد ۱۳۶۵

۲-خانم مهسا تاجیک نام پدر ناصر  ش ش ۰۴۱۰۴۸۵۲۲۵ متولد ۱۳۷۵ 
۳-ناصر تاجیک نام پدر محمد  ش ش  ۱۷۶۸متولد ۴۳

۴-سکینه تاجیک نام پدر محمد تقی  ش ش ۴۱۵ متولد ۲۶
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف ۱۳۵2خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی وقت دادرسی 
خواهان محمد خوشکالم فرزند محمد علی دادخواستی به طرفیت خوانده آرش اسدیان 
فعلی فرزند محمود به خواسته مطالبه وجه با انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی 
و خسارات تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۶۴۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ سه شنبه 
ساعت ۰۸:۳۰ صبح تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست و 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 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 وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی محمد حسنوند فرزند موسی 

خواهان  خانم زهرا حسنوند فرزند شیخ عباس دادخواستی به طرفیت خوانده علی محمد 
حسنوند فرزند موسی به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
که به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۰۹۰۱۲۸۳  شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق (  ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ساعت 
۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد – معصومه تیموری . 

سلیمانی- گلستان: مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به ارتباط خوب واحد علی آباد کتول 
با سایر نهاد ها، این واحد دانشگاهی را جزو دانشگاه های پیشرو 

در حوزه کارآفرینی کشور دانست.
داوود ثمری در مراسم افتتاحیه دفترکارآفرینی و اشتغال دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول ضمن تبریک هفته پژوهش و 
فناوری با بیان اینکه نباید بدون پژوهش تصمیم گیری کنیم 
گفت: »در نظام آموزش عالی یکی از رکن ها بحث پژوهش، 
فناوری و نوآوری بوده که خروجی آن کارآفرینی است لذا ما 
در دانشگاه باید به سمت تولید مبانی نظری حرکت کرده و در 
حوزه اشتغال و کارآفرینی بر تربیت نیروهایی کوشش کنیم که 

بار اشتغال را در کشور کاهش بدهند.«
ثمری با اشاره به اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی رو 
به سمت دانشگاه نسل سوم یا کارآفرین می باشد اظهار کرد: 
»استراتژی های دانشگاه کارآفرین تربیت نیروهایی است که 

به بازار کار و نیازمندی های جامعه آگاه باشند و از این منظر 
آموزش کارآفرینی برای کلیه دانشجویان در مقاطع مختلف و 

رشته های دانشگاهی امری ضروریست.«
وی با بیان اینکه آشنایی دانشجویان با ادبیات کارآفرینی باعث 
می شود دانشجو دردانشگاه کارآفرین ایده محور باشد، افزود: 
»برای عملیاتی کردن ایده های ارائه شده می توانیم در قالب 
شرکت های دانشگاهی و شرکت های نوپا )استارت تاپ( اقدام 
کنیم که با حرکت این شرکت ها در مسیر تولید قطعا هم اشتغال 
توسعه پیدا می کند و هم در تولید ملی نقش بسیار تاثیر گذاری 

خواهیم داشت.«

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم کوروش پالیزوند فرزند سیا بخش-
خواهان آقای بدیرحزباوی فرزند ناهی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای کوروش پالیزوند 
فرزند سیا بخش خواسته اعسار وتقسیط محکوم به دادنامه شماره ۷۴۰-۹۵مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۴۱۲۰۰۲۷۱شعبه ۲دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ساعت۱۰:۰۰تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف:)۹/۹۴۰(
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی حصرروراثت
آقای قاسم شموئیل زاده نام پدر محمد بشناسنامه۳۶۵۷صادره از اهواز درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزندم مرحوم یوسف شموئیی زاده 
بشناسنامه۱۷۴۵۹۳۱۷۳۲صادره اهوازدرتاریخ۱۳۹۶/۱/۲۷در خرمشهر اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر )پدرمتوفی(۲-مغیره شریفی به شماره 
شناسنامه ۴۷۹۵هویزه)مادرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی مینمایدتاهر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبار ساقط است. شماره م الف:)۹/۹۳۴(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

آگهی مزایده اموال غير منقول ) اسناد رهنی( 
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه ۹۶۰۰۱۱۰ 

سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت ۱۱۷ متر مربع 
قطعه اول تفکیکی به شماره پالک ۱۴۴۵ فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۴۴۵ باقیمانده 
پالک فرعی از ۴۲ اصلی ) که اجرای بخشنامه استاندارد سازی پالک به ۱۵۲۳ فرعی از 
تغییر یافته است( واقع در بخش ۱۲ تهران بانضمام ششدانگ یکباب انباری به مساحت 
۴ متر مربع قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه همکف سمت شرقی با قدر السهم از عرصه 
و سایر مشاعهات و مشترکات ذیل ثبت ۲۳۱۶۳ ص ۲۴۳ دفتر ۱۳۷ به نام آقای دولتعلی 
محمدی به شماره مسلسل ۲۷۶۸۰۹ با حدود اربعه شماال در پنج قسمت اول بطول 
۳/۳۵ متر دیواریست به فضای قطعه ۷ تفکیکی سابق دوم به وضعیت شرقی به طول 
۳/۱۰ متر سوم بطول ۱/۵۰ متر چهارم به وضعیت غربی بطول ۳/۱۰ متر هر۳ قسمت 
دیوار و پنجره به نورگیر مشاعی و پنجم بطول ۳/۱۵ متر دیواریست بفضای قطعه ۷ 
تفکیکی سابق شرقا در ۷ قسمت اول بطول ۶/۵۰ دیواریست به فضای قطعه ۱۷ تفکیکی 
سابق دوم به وضعیت جنوبی بطول یک متر سوم بطول ۱/۴۰ متر چهارم بوضعیت شمالی 
بطول یک متر هر ۳ قسمت دیوار و پنجره به داکت پنجره بطول ۳/۵۰ متر دیواریست 
به فضای قطعه ۱۷ تفکیکی سابق ششم بوضعیت جنوبی بطول ۲/۱۵ متر و هفتم بطول 
۵/۲۰ متر هر دو قسمت دیوار و دربی است براه پله مشاعی جنوبا بطول ۶/۸۵ متر دیوار 
و پنجره است بفضای حیاط مشاعی غربا بطول ۱۶/۶۰ متر دیواریست به فضای قطعه ۱۹ 
تفکیکی سابق کف و سقف اشتراکی است. حدود انباری ششدانگ یکباب انباری واقع در 
سمت شرق طبقه همکف به مساحت ۴ متر مربع شماال بطول ۲/۳۰ متر دیواریست به 
محوطه مشاعی شرقا بطول ۱/۷۵ متر دیوار به دیوار قطعه ۱۷ تفکیکی سابق جنوبا بطول 
۲/۳۰ متر درب و دیواریست به محوطه مشاعی و انباری شماره ۲ غربا بطول ۱/۷۵ متر 
دیواریست به محوطه مشاعی پارکینگ کف روی عرصه و سقف اشتراکی است. سپس 
تمامی مورد ثبت متن برابر سند ۵۵۶۸ مورخه ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ دفترخانه ۵۰ اسالمشهر 
در رهن بانک توسعه تعاون قرار گرفته است و از سوی آن اجرای محترم تحت کالسه 
۹۶۰۰۱۱۰ منجر به صدور اجرائیه گردیده است پرونده ثبتی و دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. که بعلت عدم ایفای تعهدات منجر بصدور اجرائیه از سوی بانک توسعه 
تعاون شعبه اسالمشهر گردیده است که برابر نظریه ۹۶/۱۰۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ 
کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از: ملک فوق واقع 
است در اسالمشهر، بلوار بسیج مستضعفین ، خیابان آیت اله کاشانی، کوچه ۳۲، پالک 

۳۴، طبقه اول. 
مورد ارزیابی ملک: ملک فوق ساختمانی است شمالی دارای پنج طبقه ) همکف و چهار 
طبقه روی آن(، آپارتمان موصوف واقع در طبقه اوا دارای دو اتاق خواب و پذیرایی و 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام- اتاق خوابها و پذیرایی دارای کف موزاییک و 
دیوارها سقف سفید کاری و اشپزخانه بصورت اون با کف سرامیکی و پوشش دیوارها 
از کاشی و دارای کابینت، سرویس بهداشتی و حمام با کف سرامیکی و پوشش دیوارها 
از کاشی، آپارتمان دارای لوله کشی آب سرد و گرم و فاضالب و سیستم گرمایش آن 
بخاری گازی و سرمایش آن کولر آبی، ... نمای ساختمان سنگ گرانیت و پنجره ها فلزی 
با شیشه رفلکس رنگی و حیاط دارای کف موزائیک و دیوارهای پیرامونی سنگ چینی 
و همکف بصورت مسکونی در آمده و فاقد انباری می باشد. آپارتمان فوق االشاره بنا به 
اظهارات اختیار آقای محمدی است به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است 
و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ 
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر واقع 
در اسالمشهر- قائمیه- سایت اداری از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده 
از مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است 
چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده 
در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران می توانند با ارائه چک 
تضمین شده بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر 
در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی 
آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد بود مورد ضمنا بنابر اعالم بستانکار 

مورد وثیقه تا مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دارای بیمه می باشد. م/الف ۱۶۴۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی حصروراثت
آقای عبدالرزاق معمار زاده نام پدراحمد بشناسنامه۱۸۲۹۱صادره ازخرمشهردرخواستی 
احمد  مرحوم  پدرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
خرمشهراقامتگاه  خرمشهردرتاریخ۱۳۹۶/۷/۱۷در  بشناسنامه۱۳۸۰۶صادره  معمارزاده 
دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر ۲-عبدالحسین 
به  معمارزاده  متوفی(۳-لیمه  خرمشهر)پسران  شناسنامه۱۸۵  به  معمارزاده 
شناسنامه۱۸۲۹۲خرمشهر۴-علیه معمارزاده به شناسنامه ۷۲خرمشهر )دختران متوفی(
مینمایدتاهر  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  والغیر. 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  کس 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:)۹/۹۳۷(
رئیس شعبه دادگاه عمومی خرمشهر

آگهی حصروراثت
اقای /بانو حلیم خفائی زاده نام پدریری بشناسنامه۵۰۰۱صادره از درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم یری خفائی زاده بشناسنامه۱صادره 
خرمشهردر تاریخ۱۳۸۸/۱۱/۲۵در ماهشهراقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی 
حلیم خفائی زاده فرزندیری به شماره شناسنامه ۵۰۰صادره از ماهشهر پسر متوفی۲-
کریم خفائی زاده فرزند یری به شماره شناسنامه۷۱۸۹صادره از خرمشهرپسرمتوفی۳-

دنیا خفائی زاده فرزند یری به شماره شناسنامه ۱۹۴۰۰۶۴۰۰۷صادره از ماهشهر دختر 
متوفی۴-حلیمه خفائی زاده فرزند یری به شماره شناسنامه۳۴۰صادره از ماهشهردختر 
خرمشهر  از  شناسنامه۹۳۹صادره  شماره  به  یری  فرزند  زاده  خفائی  متوفی۵-رحمیه 
دختر متوفی۶-بلقیس خفائی زاده فرزند یری به شماره شناسنامه۱۹۴۰۲۸۲۷۷۴صادره 
از ماهشهر دختر متوفی۷-صلوه خفائی زاده فرزندکاظم به شماره شناسنامه۳۱۷صادره 
از خرمشهر همسرمتوفی والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی مینمایدتاهر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(

آگهی دادنامه
کالسه پرونده:۴۷۰/۹۵/ش۳-تاریخ صدور:۹۶/۱/۲۶-شماره دادنامه:۴-خواهان:سارا ثابت 
علی زاده-آدرس:خرمشهر-بلوار بیت المقدس-مقابل دبستان حافظ جنب تعویض روغنی 
توکل-پالک۱۰۵۰،کدملی:۲۲۹۸۳۲۶۶۲۲،خوانده:امین عیسی پورمعرف-آدرس:مجهول 
المکان-کدملی:- خواسته:تقاضای رسیدگی و صدورحکم دایربرمحکومیت خوانده به 
پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱لغایت صدورواجرای حکم و تعیین نفقه آتی زوجه 
و فرزند مشترک به نام مهبد عیسی پورمعرف با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه 
دادرسی و حق الزحمه کارشناس مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ریال،رای  قاضی شورا:در خصوص 
دادخواست ارائه شده از سوی  خواهان سارا ثابت علی زاده،به طرفیت آقای امین عیسی 
پور معرف به خواسته تقاضای رسیدگی و صدورحکم دایربر محکومیت خوانده به پرداخت 
نفقه زوجه از تاریخ۱۳۹۵/۱/۱لغایت صدور و اجرای حکم و تعیین نفقه آتی زوجه و فرزند 
مشترک به نام مهبد عیسی پورمعرف با جلب نظرکارشناس با احتساب هزینه دادرسی 
و حق الزحمه کارشناس مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰ریال،با عنایت به محتویات پرونده و مفاد 
دادخواست تقدیمی وکیل خواهانها و مدارک ومستندات ابرازی از جمله نظر کارشناس 
که مصون از تعرض واقع شده و عدم حضورخوانده در جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ 
قانونی ۱-دعوتنامه)نشرآگهی(و عدم ارائه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت نفقه زوجه و 
از طرفی به محض انعقاد عقد نکاح روابط زوجیت بین طرفیت موجود وحقوق وتکالیف 
زوجین درمقابل یکدیگربرقرار میگردد،که النهایه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه وارد 
و ثابت تشخیص و مستندا به ماده۱۱۰۲و۱۱۰۷و۱۱۰۸و۱۱۱۱قانون مدنی و بند))ج((

نفقه  پرداخت جمع  به  به محکومیت خوانده  اختالف حکم  ماده۹قانون شورای حل 
گذشته زوجه از تاریخ۹۵/۱/۱لغایت۹۵/۸/۳۱به مبلغ بیست و چهارمیلیون ریال و نفقه 
جاریه زوجه از تاریخ۹۵/۹/۱لغایت زمان استحقاق ازقرارهرماه مبلغ سه میلیون ریال و 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سیصد هزارریال ومبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال به 
عنوان حق الزحمه کارشناس و صادرواعالم مینماید در خصوص قسمت دیگر خواسته 
خواهان مبنی بر نفقه فرزند مشترک به نام مهبد عیسی پور معرف،با مداقه که بند))ج((

ماده۹قانون شورای حل اختالف مشخص است که تنها درخصوص حقوق حقه زوجه از 
کتاب هفتم قانون مدنی صحبت نموده واگرچه کلمه نفقه را به صورت مطلق به کاربرده 
است ولی به جهت توضیح داده شده و به کار بردن این حق درمیان سایر حقوق زوجه 
نیازی  به ذکر کلمه زوجه نبوده که النهایه این شعبه  از شورای حل اختالف ضمن نفی 
صالحیت از خود مستندا به ماده۹و۱۶قانون شورای  حل اختالف  قرارعدم صالحیت به 
اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی و حقوقی بدوی شهرستان خرمشهر صادر و اعالم 
می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی  در این 
مرجع و ظرف مدت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم بدوی  حقوقی شهرستان خرمشهر می باشد. شماره م الف:)۹/۸۳۹( 
قاضی شورای حل اختالف خرمشهر

مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه:

واحد علی آباد کتول، جزو دانشگاه های 
پيشرو در حوزه کارآفرینی است

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره۲/۴۰۸/۹۶  به  که  درخواستی  شرح  به  حیدرعلی  فرزند  پور  یوسف  الهه  خانم 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشت  این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
که حیدر علی یوسف پور پایین رودپشتی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه یک 
فوت  جویبار  خود شهرستان  دائمی  اقامتگاه  تاریخ ۹۶/۷/۱۴در  در  جویبار  از  صادره 
از:  ۱ مهدی یوسف پور پایین رودپشتی فرزند  الفوت و عبارتند  نموده ورثه  حین 
حیدرعلی به شماره ملی ۵۸۲۹۸۴۶۷۷۲فرزند ذکور متوفی  -۲ محمد یوسف پور پایین 
رودپشتی فرزند حیدرعلی به شماره ملی ۲۱۵۰۱۶۸۸۶۳فرزند ذکور متوفی  ۳- الهه 
یوسف پور فرزند حیدرعلی شماره ملی ۵۸۲۹۶۵۰۹۸۳فرزند اناث متوفی  ۴- فاطمه 
۵۸۲۹۶۸۰۱۵۷فرزند  ملی  شماره  به  حیدرعلی  فرزند  رودپشتی  پایین  پور  یوسف 
اناث متوفی  ۵ نصیبه یوسف پور پایین رودپشتی  فرزند حیدرعلی به شماره ملی 
۵۸۲۹۹۶۷۳۵۹فرزند اناث متوفی  ۶- نعیمه یوسف پور پایین  رودپشتی فرزند حیدرعلی 
شماره ملی ۵۸۲۰۰۴۱۵۳۴فرزند اناث متوفی  -۷ رقیه مددی فرزند محمد شماره ملی 

۵۸۲۹۲۰۵۹۲۰همسر
و ال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سید محمد حسن نژاد فرزند سید فضل اهلل به شرح درخواستی که به شماره 
نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۱/۴۳۷/۹۶این 
شناسنامه  شماره  به  محمد  سید  فرزند  نژاد  ابراهیم حسن  سید  که  داشته  اعالم  و 
۵۸۲۰۰۲۰۸۲۰صادره از جویبار در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۴در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

نکافوت نموده ورثه حین الفوت عبارتند از 
۱-  سید سکینه تقوی فرزند سید تقی به شماره شناسنامه ۲۵ مادر متوفی دو ۲-سید 

محمد حسن نژاد فرزند سید فضل اهلل به شماره شناسنامه ۳
و ال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر 

خواهد شد
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار
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آگهی فقدان مدرک تحصيلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا ادیب مهرفرزند فاضل به شماره شناسنامه۱۹۹۰۰۹۲۰۵۵صادره 
از دزفول درمقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران-عمران صادره ازواحد دانشگاهی واحد 
دزفول ۲۱۵۲۸)۰۶-۱۵-۳(-۰۷۶۵۲۴۳مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمی باشد .ازیابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 
واقع دراتوبان بین دزفول اندیمشک ابتدای جاده کوی آزادگان ارسال نماید. نوبت اول:۹۶/۸/۱۵-نوبت 

شهرستان دزفولدوم:۹۶/۸/۳۰-نوبت سوم:۹۶/۹/۱۵

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بشماره ۲۱۴۸ فرعی مفروز و مجزی 
شده از ۵۹ فرعی از ۸۷ اصلی واقع در بخش سه اردبیل تحت مالکیت محمد پوراسمعلی 
فرزند ابراهیم تاکنون بعمل نیامده است. فلذا طبق ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود پالک 
مرقوم روز شنبه مورخه ۹۶/۱۰/۹ راس ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
بدین وسیله به مالکین و مجاورین اخطار می شود در موعد مقرر در محل حاضر تا طبق 
مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور نظارت فرمایند و اعتراض به حقوق ارتفاقی و 
حدود آن مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت ۳۰ روز خواهد شد. 

تاریخ انتشار: ۹۶/۹/۱۴ 
رحیم محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل

دادنامه
الدین  سیدجمال  دبستان  جوانرود-روبروی  مرادی-آدرس:  فایق  آقای   : خواهان 

اسدآبادی 
خوانده : آقای بختیار میری - مجهوالمکان خواسته : مطالبه مبلغ پنج میلیون و 
پانصد هزار تومان و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتوای پرونده  
نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم وبه شرح زیر انشاء رای میگردد:

رأی شورا:
در خصوص دادخواست آقای فایق مرادی بطرفیت آقای بختیارمیری بخواسته مطالبه 
مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه و هزینه 
دادرسی،با این توضیح که خواهان در شرح دادخواست تقدیمی خود بیان داشته اند که 
اینجانب خواهان صدرالذکر مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار تومان از خوانده پرونده آقای 
بختیارمیری طلب دارم و حاضر به بازپرداخت بدهی خود نمی باشد که با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و رسید مورخ ۹۵/۱۲/۳۰  که کپی مصدق شده آن ضم دادخواست می 
باشد و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹۶/۷/۲۷ علی رغم درج اخطاریه در 
روزنامه کثیراالنتشار و عدم دفاع موثر در رد خواسته خواهان ، لذا با این اوصاف خواسته 
خواهان صحیح و وارد به نظر رسیده و مستند به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و۵۲۲ از ق.آ.د.م 
۱۲۵۸ از ق.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار 
تومان بابت اصل خواسته و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۶/۶/۱۲( 
و پرداخت مبلغ یکصدوچهل و شش هزار تومان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در 

دادگستری جوانرود می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

آگهی حصر وراثت
خانم رضیه ملکی دارای شناسنامه شماره  ۵۹۶۹۵۸۹۱۶۰  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶۰۱۹۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده شادروان  
صیداحمدملکی به شناسنامه ۹۸-۱۳۰۹ در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-فوزیه ملکی   کدملی   ۵۹۶۹۵۸۸۸۴۹     دختر متوفی

۲-رضیه ملکی   کدملی   ۵۹۶۹۵۸۹۱۶۰  دختر متوفی
۳-صفیه ملکی   کدملی   ۴۹۵۰۰۱۵۰۰۱   دختر متوفی

۴-فرزاد ملکی   کدملی   ۳۳۴۱۵۵۱۴۵۱   پسر متوفی
۵-فرهاد ملکی   کدملی   ۵۹۶۹۵۸۹۵۵۱  پسر متوفی

۶-فریدون ملکی   کدملی   ۵۹۶۹۵۸۹۱۷۹   پسر متوفی
۷- رزیه ملکی   کدملی   ۵۹۶۹۵۸۸۸۳۰   دختر متوفی

۸-عالیه درداب   کدملی   ۵۹۶۹۵۸۷۸۶۹   همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه  چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

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

آگهی 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 ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۶۴۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی جداخانی فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه ۴۰ صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۸۹/۴۴ مترمربع پالک ۱۹۷۹ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
آقای رحمن رضوانپور 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۴۴۲ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
شرح  به   ۲۹۷۰۲۵۲۰۴۱ شماره  شناسنامه  دارای  سفلی  اربط  ابراهیمیان  لیال  خانم 
دادخواست به کالسه ۱/۹۶ش/۱۲۷۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رسول مالکی اربط بشناسنامه شماره ۷۸۲ متولد ۱۲۵۴در 
تاریخ ۹۶/۷/۱۶ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به:
شناسنامه  شماره  پدرعلی   نام  سفلی  اربط  ابراهیمیان  الذکرلیال  فوق  ۱-متقاضی 

۲۹۷۰۲۵۲۰۴۱ متولد ۵۸
۲-خانم رقیه مالکی اربط نام پدر رسول  ش ش ۰۴۱۱۶۰۳۴۴۲ متولد ۱۳۹۵ 

۳-هلیا مالکی اربط نام پدر رسول ش ش ۰۴۱۱۴۶۵۵۲۱ متولد ۱۳۹۱
۴-حدیثه مالکی اربط نام پدر رسول ش ش ۰۴۱۰۷۰۷۳۷۶ متولد ۱۳۷۹ 

۵-ابوالفضل مالکی اربط نام پدر رسول ش ش ۰۴۱۰۹۸۲۹۴۶ متولد ۱۳۸۳
۶-منور محمدی پور اربط  نام پدر اسمعلی  ش ش ۴۰۳ متولد ۱۳۲۶

۷-عباسعلی مالکی اربط نام پدر علی اکبر ش ش ۴ متولد ۱۳۲۳
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف ۱۳40خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

رای هیئت /نوبت اول 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۵۵۰ هیات اول/
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/حبیب 
عبادی دهاقانی فرزند مرتضی  بشماره شناسنامه ۱۰۲۱۷ صادره از تهران در ششدانگ 
یک  باب خانه /به مساحت ۱۰۰ متر مربع پالک ۱۱۱فرعی از ۱۲ اصلی واقع در.....قریه خیر 
اباد ورامین.... خریداری از مالک رسمی و مشاعی آقای/..... حبیب عبادی دهاقانی .... محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۹/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۹/۲۸

م.الف 6۵6ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

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

آقای حمیدکریمی ده چراغی و  خانم آمنه علیزاده  فرزندان قادر و علی درخواست رسیدگی 
به قولنامه عادی خود را از پالک  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه 
معروف به قلعه جوانرود که ارثی از مرحوم قادرکریمی ده چراغی خریداری درخواست سند 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۵-۵۳ و ۵۲  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۷۴۶ و ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۷۵۰ 
مورخ  ۲۲/ ۶ / ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت هریک سه دانگ مشاع یکبابخانه به مساحت 
۷۴/۷۱  متر مربع به نام آقای حمیدکریمی ده چراغی و خانم آمنه علیزاده صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم وکیلی و علی رستمی 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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حمیدکریمی ده چراغی و خانم آمنه علیزاده صادر خواهد 

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

متن آگهی
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
۹۶۰۹۹۸۳۸۵۵۷۰۰۶۳۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کریم ظفری فرزند محمد رحیم ب ش ش ۹ سرانجام در تاریخ 
۹۳/۱۲/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست 

به : 
۱ـ  ماه سلطان ظفری ده کهنه فرزند منصور ب ش ش ۴ ) زوجه متوفی (
۲ـ   الهام ظفری فرزند کریم ب ش ش ۴۶۸۰۰۳۴۷۲۶) فرزند متوفی ( 

۳ـ   ملیحه ظفری فرزند کریم ب ش ش ۵۱۴) فرزند متوفی ( 
۴ـ  سوسن ظفری فرزند کریم ب ش ش ۹۳) فرزند متوفی (   
۵ـ  پریسا ظفری فرزند کریم ب ش ش ۸۰ ) فرزند متوفی (   

۶ـ  پژمان ظفری فرزند کریم ب ش ش ۷۸۹ ) فرزند متوفی (   
۷ـ  سیروس ظفری فرزند کریم ب ش ش۶۵۷) فرزند متوفی (   

۸ـ    مرتضی ظفری فرزند کریم ب ش ش ۴۶۸۰۰۹۷۵۹۰) فرزند متوفی (   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او  می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره ۱ شهرستان اردلـ  زهرا قنبری

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمایم به اقای محسن حقیقی فرزند حبیت اهلل 

خواهان/شاکی :عزیزاهلل محمدی گوجانی  خوانده /متهم محسن حقیقی  خواسته / اتهام 
:مطالبه وجه چک ـ مطالبه خسارت دادرسی ـ اعسارازپرداخت هزینه دادرسی ـ تامین 
خواسته ـ مطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع  و به شماره پرونده 
کالسه  ۹۶۰۹۹۸۳۸۱۰۴۰۰۳۳۸ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد ثبت 
و وقت رسیدگی آن ۹۶/۱۱/۱۶ ساعت۹ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یکماه  پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه  حاضر گردد.
مدیردفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکردـ ربیعی

متن آگهی
خواهان/شاکی خانم زهراکیانی دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای آیت اهلل کیانی به 
خواسته اذن درازدواج  تقدیم دادگاه عمومی بخش ناغان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دادگاه عمومی بخش ناغان   واقع در استان چهارمحال بختیاری – شهرناغان  –  دادگاه 
عمومی بخش ناغان   ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۴۹۴۰۰۹۶۹ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای آیت اهلل کیانی و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب در امور مدنی 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیردفتر دادگاه عمومی بخش ناغان ـ  سیدمحمودصالحی پور

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

رسمی
آگهی 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 ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۴۴۱هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رمضانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه ۴۹۱ صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۸/۸۰ 
مترمربع پالک ۱۹۱ فرعی از ۳۶۲ اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای 
خود متقاضی و سید  حسین اعالئی 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۴۴۱ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رای هیئت /نوبت دوم 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۵۸۳ هیات اول/
موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه 
شاه غالمی فرزند اسحق بشماره شناسنامه ۳۰۵ صادره از ورامین در ششدانگ یک باب 
خانه /به مساحت ۸۸/۲۰ متر مربع پالک ۹۴فرعی از ۶۰ اصلی قطعه.....۷ تفکیکی .....واقع 
در....قریه دهوین ورامین...... خریداری از مالک رسمی آقای/..... قدرت جعفری بمقدار ۸۴ 
متر مربع و ورثه قدرت جعفری بمقدار ۴/۲۰ متر مربع .... محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۸/۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۹/۱۴

م.الف 60۳ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۳۶۷  اردستانی  آقای غالمرضا 
۱/۹۶ش/۱۲۶۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زبیده خواتون سیلسپوربشناسنامه شماره ۳۰ متولد ۱۲۹۲در تاریخ ۸۸/۶/۲۸ 

اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-متقاضی فوق الذکرصغرا اردستانی نام پدر ابوتراب شماره شناسنامه ۳۹ متولد ۱۳۳۲

۲-خانم زهرا اردستانی  نام پدر ابوتراب ش ش ۱۲۶ متولد ۱۳۲۹ 
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف ۱۳۳0خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

رای هیئت /نوبت اول 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۹۱۰ هیات اول/

موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/حسین 
رادان مهر فرزند علی اصغر  بشماره شناسنامه ۲۶۸۴ صادره از اصفهان  در ششدانگ /
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن /به مساحت ۱۶۲/۷۰ متر مربع پالک ۹۲فرعی از ۲ 
اصلی واقع در.....قریه باغرین ورامین.... خریداری از مالک رسمی و مشاعی آقای/..... حسین 
رادان مهر .... محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۹/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۹/۲۸

م.الف 6۵0ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی مزایده / نوبت اول 
به اطالع  عموم می رساند محکوم علیه شرکت تعاونی روستیی پژمان محکومند به پرداخت 
حق بیمه محکوم له از تاریخ ۵۹/۱/۱ الی ۵۹/۶/۳۱ ، ۹۶/۱/۱ الی ۶۰/۱/۳۱ ، ۶۰/۱۲/۱ 
الی ۶۴/۱۰/۳۰ ، ۶۵/۱/۱ الی ۶۵/۷/۳۰ ، ۶۵/۹/۱ الی ۶۶/۱۱/۳۰ ، ۶۷/۱/۱ الی ۶۷/۷/۳۰ 
، ۶۷/۹/۱ الی ۶۷/۱۱/۳۰ ، ۷۱/۱/۳۰ الی ۷۲/۱/۱ ، ۷۲/۱۰/۳۰، ۷۲/۱/۱ الی ۷۴/۱/۱ الی 
۷۴/۱۱/۳۰ ، ۷۵/۱/۱ الی ۸۷/۲/۳۱ ، ۸۸/۲/۱ الی ۸۸/۸/۳۰ هر ماه ۱۵ روز و از ۸۷/۴/۱ 
الی ۸۸/۱/۳۱ هر ماه به مدت ۵ روز در حق محکوم له عبدالرضا خسروی فرزند قربانعلی 
گردیده است که اموال ذیل از محکوم علیه توقیف و به شخص امین تحویل گردیده که از 
طریق مزایده به فروش می رسد. لذا چنانچه کسانی که مایل هستند اموال را از طریق مزایده 
خریداری نمایند در تاریخ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰ صبح به اجرای احکام مدنی دادگستری 
اردل مراجعه نمایند اموال به کسی تعلق می گیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایندمحل 
برگزاری مزایده در دادگستری اردل اجرای احکام مدنی حقوق می باشد مال مورد مزایده 
عبارت است از یک ملک مسکونی واقع در شهرستان اردل منطقه دیناران  روستای عزیز 
آباد سفلیـ  پایین دست امامزاده بی بی عزیز با قیمت پایه کارشناسی ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال با 
حدودات اربعه شماال: به طول ۹/۶۲ متر به معبر شرقاً به طول ۱۴/۳۰ متر به منزل حسین 
خسروی جنوباً به طول ۱۱/۲ متر به معبر احداثی و غرباً به طول ۱۶/۴۳ متر به ملک باقر 

خسروی قرار دارد. 
رئیس و قاضی اجرای احکام مدنی و حقوقی دادگستری اردلـ  علی خسروی 

برخي از داروها
 از پوشش بيمه خارج شدند

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با مصوبه شورای 
عالی بیمه، پوشش بیمه ای داروهایی که امکان 
از  و  شد  حذف  دارد،  نیز  نسخه  بدون  دریافت 
اول دی ماه اجرا می شود.داروهای ›او تی سی‹ 
یا بدون نسخه داروهای ساده و معمولی هستند 
تجویز  بدون  را  داروها  این  توانند  می  مردم  که 
پزشک و ارائه نسخه از داروخانه ها تهیه کنند و 
به قیمت آزاد بفروش می رسد.غالمرضا اصغری 
روز دوشنبه بدون اشاره به تعداد و نام این داروها 
با تایید خبر مصوبه شورای عالی بیمه برای حذف 
از فهرست داروهای تحت  داروهای بدون نسخه 
تصویب  از  بعد  مصوبه  این  افزود:  بیمه  پوشش 
در شورای عالی بیمه، از سوی دولت ابالغ شده 
شود.وی  می  اجرایی  امسال  دی  اول  از  و  است 
آن  اساس  بر  که  است  این مصوبه خوبی  گفت: 
سرماخوردگی  مثل   )OTC(معمولی داروهای 
حذف  ای  بیمه  پوشش  از  استامینوفن   و 
می شوند و اعتبار پوشش بیمه ای این داروها برای 
و  بیماران خاص  نیاز  مورد  که  دیگری  داروهای 

مزمن و صعب االعالج است هزینه می شود.
اصغری افزود: البته کل اعتبار بیمه ای داروهای 
 ۱۴۰ حدود  و  نیست  زیادی  رقم  نسخه  بدون 
برای  اعتبار  این  انتقال  اما  است  تومان  میلیارد 
صعب  بیماران  داروهای  از  حمایت  به  کمک 
العالج، خبر خوبی است.وی در پاسخ به پرسش 
دیگر  درباره یارانه داروهای بیماران صعب العالج 
تداوم  بیماران همچنان  این  یارانه داروی  گفت: 
دارد و هیچ مشکلی در مورد یارانه داروی بیماران 
صعب العالج وجود ندارد.رئیس سازمان غذا و دارو 
بیماران  داروهای  هزینه  از  یارانه حمایت  افزود: 
صعب العالج حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است، 
طبق روال این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت 
را  اعتبار  این  بهداشت  وزارت  و  گیرد  می  قرار 
برای حمایت از داروهای بیماران صعب العالج در 
اختیار بیمه ها قرار می دهد.اصغری به ایرنا گفت: 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  که  طور  همان  البته 
ریزی در تخصیص برخی اعتبارات تاخیر دارد، در 

این مورد هم تاخیر در پرداخت وجود دارد.

خبرخبـر

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید 
بر استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در 
نهادینه شدن سالمت روان در جامعه، گفت: 
براساس اعالم وزارت بهداشت دومین عامل 

مرگ افراد در اورژانس ها، نزاع است.
به  اشاره  با  چلک،  موسوی  سیدحسن 
افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور، افزود: 
بسیار  رفتن سطح خشونت در جامعه  باال 
خطرناک است و الزم است مسئوالن در این 
زمینه بررسی کنند که چرا میزان خشونت 

در جامعه به این حد رسیده است.
جایگاه  به  توجهی  بی  از  انتقاد  با  وی 
الیحه  در  ویژه  به  کشور  در  مددکاران 
پرونده  دومین  کرد:  تاکید  روان  سالمت 
قضایی در کشور مربوط به خشونت است و 
این نشان می دهد جایی در سیاستگذاری 

های ما مشکل دارد. باید نقش مددکاران و 
روانشناسان در جامعه بیشتر شود تا بتوانیم 
مسائل اجتماعی و مرتبط با روان جامعه را 

اندکی سامان بدهیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره 
به وجود بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضایی 

از  با بیش  ادامه داد: کشور هند  در کشور 
یک میلیارد نفر جمعیت حدود یک میلیون 
پرونده قضایی دارد. این در حالی است که 
بنابر اعالم وزارت بهداشت نزاع دومین علت 

مرگ و میر افراد در اورژانس است.
اهمیت آموزش  بر  تاکید  با  موسوی چلک 
ظرفیت  از  گفت:  جامعه  در  روان  سالمت 
شاخص  ارتقای  در  پرورش  و  آموزش 

سالمت روان غفلت شده است.
وی با بیان اینکه جایگاه مددکار در کشور 
تعریف نشده است، خاطرنشان کرد: انتخاب 
مددکاری  باید  کشور  در  نخبگان  نخست 
حاضر  حال  در  اما  نفت.  وزارت  نه  باشد 
کسی  کمتر  که  است  ای  گونه  به  شرایط 
مددکاری را در اولویت انتخابهای حرفه ای 

خود قرار می دهد.

نزاع،دومین عامل مرگ در اورژانس تهران

صدور  با  کشور  هواشناسی  سازمان 
هوا  نسبی  به سکون  نسبت  اطالعیه ای 
و افزایش آالینده ها هشدار داد که متن 
آن به شرح ذیل است:با توجه به شرایط 
از  هوا،  نسبی  سکون  و  جو  پایداری 
دوشنبه تا روز چهارشنبه هوای شهرهای 
صنعتی و پر جمعیت قزوین، اراک، کرج، 
تهران و اصفهان و طی روزهای دوشنبه 

و سه شنبه هوای تبریز ناسالم برای تمام 
می شود.از  پیش بینی  سنی  گروههای 
مدت  این  در  می شود   توصیه  رو  این 
از وسایل  امکان  تا حد  شهروندان عزیز 
افراد  و  کرده  استفاده  عمومی  نقلیه 
آسیب پذیر شامل کودکان، سالمندان و 
بیماران تنفسی از تردد غیر ضروری در 

فضای باز خودداری کنند.

آلودگي هوا  در کمين6 شهر پر جمعيت

اینکه  بیان  با  بهزیستی  سازمان  رئیس 
در دستور  معلوالن  از حقوق  الیحه حمایت 
این الیحه در هفته  ارسال  از  قرار دارد،  کار 
پیام  گزارش  داد.به  خبر  مجلس  به  آینده 
زمان،انوشیروان محسنی بندپی در همایش 
اینکه  بیان  با  روز جهانی معلوالن در ساری 
اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در 
دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: این طرح به 
آغاز شده است. مازندران  پایلوت در  صورت 

وی با تاکید بر اینکه بحث غربالگری ژنتیک 
در کشور اجباری شده و باید این امکانات را 
برای همه فراگیر کرد، گفت: تمامی یافته های 
علمی و پژوهشی برای پیشگیری از معلولیت 
سازمان  است.رئیس  شده  کارگیری  به  ها 
بهزیستی کشور با بیان اینکه الیحه حمایت 
دارد،  قرار  کار  دستور  در  معلوالن  حقوق  از 
افزود: این الیحه هفته آینده به مجلس می 
رود امیدواریم هر چه سریع تر از سوی مجلس 
تاکنون  افزود:  بندپی  شود.محسنی  بررسی 
درصد   ۸۵ و  شنوایی  غربالگری  درصد   ۸۰

اجرایی  مازندران  در  چشم  تنبلی  غربالگری 
شده و غربالگری ژنتیک نیز در برنامه ششم 
بهره  کرد:  تاکید  است.وی  اجباری  توسعه 
و  نهاد  مردم  سازمان های  ظرفیت  از  گیری 
مشارکت های اجتماعی به عنوان یک راهبرد 
قرار  کار  دستور  در  بهزیستی  سازمان  در 
دارد و سازمان های مردم نهاد یار و مددکار 
بهزیستی محسوب می شوند. و باید شرایطی 
برای بازپروری و حضور این افراد فراهم شود.
رحیمی با بیان اینکه مردم از فعالیت معتادان 
و خرده فروشان موادمخدر گله مندند، در پاسخ 
به این سوال که آیا معتاد بیمار است یا مجرم، 
بیمار  دیگر  موادمخدر  خرده فروش  گفت: 
نیست. او مجرم است. برخی از این معتادان 
از  تعدادی  حتی  و  می کنند  فروشی  خرده 
خود  اعتیاد  هزینه های  دریافت  برای  آنان 
می زنند  زورگیری  یا  خرد  سرقت  به  دست 
باید  بیمار.  اینها نمی توان گفت  به  که دیگر 
آنها  با  برخورد  برای  و  شود  پیش بینی هایی 

تمهدیدات دیگری اتخاذ شود.

الیحه حمایت از حقوق معلوالن هفته آینده به مجلس می رود

 اعزام هزار کارشناس علمی

 به مناطق زلزله زده کرمانشاه

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از اعزام ۱۰۰۰ 
و  برای جبران  زلزله زده کرمانشاه  به مناطق  کارشناس علمی 
تقویت درسی دانش آموزان خبر داد.به گزارش خبرنگار پیام 
زمان حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان در نشست خبری که در ساختمان مرکزی این اتحادیه 
استان  از  مناطقی  در  زلزله  وقوع  از  تاسف  ابراز  شدبا  برگزار 
کرمانشاه که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان 
شد، اظهار کرد : از هفته دوم پس از زلزله در منطقه غرب کشور، 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان برای خدمت رسانی 
در زمینه های تحصیلی، فرهنگی و روحی روانی حادثه دیدگان 
به ویژه دانش آموزان در مناطق زلزله زده اقدام کرد.وی با بیان 
اینکه روند خدمت رسانی در این مناطق تا پایان شهریورماه و 
شروع سال تحصیلی ۹۷ ادامه خواهد داشت .عالمتی اظهار کرد: 
در حادثه زلزله کرمانشاه ۴۰ مدرسه تخریب و ۸۰ مدرسه نیز 
آسیب دید و در این رابطه ۲۰ دانش آموز و چهار فرهنگی فوت 
کرده و یک هزار دانش آموز و یک صد فرهنگی آسیب دیدند.
های  انجمن  اتحادیه  اقدامات  از  یکی  اینکه  اظهار  با  عالمتی 
اسالمی دانش آموزان،  کمک رسانی نقدی و غیرنقدی است، 
گفت: کمک های نقدی و غیرنقدی در بیش از ۷ هزار مدرسه 
متوسطه دوم و ۳ هزار مدرسه متوسطه اول توسط دانش آموزان 
در حال جمع آوری است.دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان افزود: طی تفاهم نامه ای که با هالل احمر داشتیم، 
تا کنون دو مرحله از کمک های نقدی و غیرنقدی به کرمانشاه 
آینده  ماه سال  پایان شهریور  تا  این طرح  و  است  ارسال شده 
مشاوره  درسی،  خدمات  ارائه  اینکه  بیان  با  دارد.عالمتی  ادامه 
تحصیلی و روانشناختی به دانش آموزان مناطق زلزله زده از دیگر 
برنامه های ماست، اضافه کرد: کارشناسان علمی موسسه علمی 
آینده سازان متشکل از ۱۰۰۰ مربی، سرگروه و فارغ التحصیالن 
اتحادیه که هم اکنون در دانشگاه ها تحصیل می کنند در این 
طرح حضور دارند.وی اظهار کرد: طی تفاهم نامه با وزارت آموزش 
و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه، کارشناسان و 
مربیان در کانکس و چادرهایی در مناطق زلزله زده حضور دارند 
و در زمینه جبران درسی، تقویت درسی، برنامه درسی و تاب 
آوری به لحاظ روانشناختی به ارائه خدمات می پردازند.عالمتی 
عنوان کرد: ۳۰۰ روحانی از شهر مقدس قم برای پاسخگویی به 
سواالت  و همچنین روحیه دادن به دانش آموزان حادثه دیده و 
خانواده های آنان و یک هزار مربی تربیتی با استقرار در کانکس 
های فرهنگی در نظر گرفته شده در شهر سرپل ذهاب از دیگر 
خدمات و پشتیبانی ملی و سراسر کشور این اتحادیه با هماهنگی 

استانداری کرمانشاه خبرداد.

خبر
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اطالعيه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هيئت ورزشهای ناشنوایان استان البرز
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت ورزشهای ناشنوایان را برگزار نماید، لذا 
بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل 

می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با مدرک تحصیلی 

دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : تصویر شناسنامه + کارت ملی + پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( 
+ آخرین مدرک تحصیلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکمیل فرم مشخصات فردی + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته 

ی ورزشی و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید
مکان ثبت نام : اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور - احمدی( 

02632540102
زمان ثبت نام : از مورخ 18 / 9 / 96 لغایت تا پایان وقت اداری 25 / 9 / 96 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(

» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه 
مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

آگهی ثبتی
} آمادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اسناد 

مالکیت دفترچه ای با اسناد تک برگی در کمترین 
زمان ممکن {

 )آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار(

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۱۳۹۰/۹ امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی فریدونکنار مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : 
امالک واقع در فریدونکنار به شماره ۶۶اصلی بخش ۲

حیدری  پور  شفیع  حمید  آقای  نام  به  ۸۳۳فرعی 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت 
فریدونکنار،میدان  در  واقع  مربع  متر  مساحت۲۱۹/۲۴ 
درنا، بلوار کشاورز خریداری مع الواسطه ازاز خانم فرخ لقا 

بهرامیمالک رسمی
به  زادهنسبت  موسی  مهدی  آقای  نام  به  فرعی   ۱۵۰۳
ششدانگیک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۱۹۸/۳۹ 
ولیعصر  ولیعصر،  ،خیابان  فریدونکنار  در  واقع  مربع  متر 

۱۹خریداری مع الواسطه از آقای اسداله دیلمیمالک رسمی
بالغنسبت  قره  دلیر  عبدالعلی  نامآقای  به  ۱۵۳۳فرعی 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ، بهشتی  فریدونکنار،خیابان  در  واقع  مربع  متر   ۲۸۳/۲۲
بنیاد  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  ۲۲خریداری  بهشتی 

مستضعفان انقالب اسالمی
۱۶۹۵ فرعی به نام آقای احمد نادعلیان نسبت به ششدانگیک 
قطعه زمین شالیزاری به مساحت۳۱۸/۵۹ متر مربع واقع در 
فریدونکنار ، کمربندی جنوبیخریداری مع الواسطه ازآقای 

اسماعیل کبیریمالک رسمی
۲۲۱۵ فرعی به نام خانم مریم ابراهیمی اوجاکینسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه مساحت ۲۰۰ 
متر مربع واقع در فریدونکنار ، کوچه شهید قنبر مهدی پور 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمیبنیاد مستضعفان انقالب 

اسالمی
۲۳۱۳ فرعی به نام آقای پرویز شغلی کنارینسبت به ششدانگ 

یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۰۷/۷۰متر مربع 
امام جعفر  ،روبروی تکیه  امام  واقع در فریدونکنار خیابان 
صادقخریداری مع الواسطه ازمالک رسمی بنیاد مستضعفان 

انقالب اسالمی
۳۰۲۱ فرعی به نام خانم محبوبه عابدیاننسبت به ششدانگ 
مساحت۲۸۳/۲۱  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
متر مربع واقع در فریدونکنار خیابان شهدا ،جنب مسجد 
بنیاد  رسمی  ازمالک  الواسطه  مع  حسین،خریداری  امام 

مستضعفان انقالب اسالمی
۳۲۲۲ فرعیبه نام آقای حسین قربان نتاجنسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹۰متر مربع 
فانی  کوچهشهید  ولیعصر،  ،خیابان  فریدونکنار  در  واقع 
مستضعفان  بنیاد  رسمی  ازمالک  الواسطه  مع  ،خریداری 

انقالب اسالمی
به  حسینینسبت  مسلم  سید  آقای  نام  به  فرعی   ۳۵۸۱
ششدانگیک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۱۹۰ متر 
مربع واقع در فریدونکنارخیابان بهشتی ،بهشتی ۲ خریداری 

مع الواسطه از آقای زین العابدین عابدیانمالک رسمی
پور  مالحسین  جهانگیر  آقای  نام  به  فرعی   ۴۴۳۸
سرحمامینسبت به ششدانگیک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت۳۷۶/۵۰ متر مربع واقع در فریدونکنار ،جنب پل 
میالد،خریداری مع الواسطه از آقای سید رضا میر کتیمالک 

رسمی
۶۷۷۱ فرعی به نام خانم فاطمه طاهری نژادامیرینسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه مساحت ۱۱۸/۸۴ 
متر مربع واقع در فریدونکنار ، خیابان ولیعصر ، کوچه شهید 
محمدعلی پور خریداری مع الواسطه از مالک رسمیبنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی
)  ۱۵۴۹۷(/)۸ شمارهقطعه (فرعی به نام آقای سید مهدی 
شاکرینسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
فریدونکنار،فرزاد  در  مربعواقع  متر   ۳۱۰/۰۶ مساحت  به 
شهر،کمربندی غربی،خریداری مع الواسطه از رجبعلی اسدی 

فرمالک رسمی
امالک واقع در فریدونکنار به شماره ۶۴اصلی بخش ۲  

به  نسبت  زاده  علی  رضا  محمد  نامآقای  به  فرعی   ۳۸۶۱
مساحت  احداثیبه  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۱۴۹/۹۲ مترمربع واقع در فریدونکنار روستای کاردگر محله 

، خریداریبالواسطه

به  نسبت  حسینی  رمضان  میر  نامآقای  به  اصلی   ۶۴
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه مساحت ۱۷۷/۶۶ 
مترمربع واقع در فریدونکنار، روستای شیر محله، خریداریمع 

الواسطه از آقای غالمعلی شیری مالک رسمی 
امالک واقع در فریدونکنار به شماره ۲اصلی بخش ۱۱  

۲۹۹فرعی به نامآقای مهدی کیامنشنسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثیبه مساحت۲۴۹/۴۰ مترمربع واقع 

در فریدونکنار اسالم آباد، شهرک آیلی ۲، خریداریبالواسطه
امالک واقع در فریدونکنار به شماره یکاصلی بخش ۱۱  

بهرامینسبت  سلیم  منصور  سید  نامآقای  به  ۱۸۲فرعی 
بنای احداثیبه مساحت  با  به ششدانگ یک قطعه زمین 
آباد،چمران  اسالم  فریدونکنار،  در  واقع  مترمربع   ۳۱۵/۴۷

۷خریداری بالواسطه
به  پورنسبت  نوروز  رضا  محمد  نامآقای  به  ۲۱۵فرعی 
ششدانگیک قطعه زمین با بنای احداثیبه مساحت ۲۱۹/۷۰ 
کاج  ،شهرک  آباد  اسالم   ، فریدونکنار  در  واقع  مترمربع 

خریداریبالواسطه
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی/کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 

و در صورتی که اعتراض
تقدیم  معترض،گواهی  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در 
ثبت  اداره  نکند  ارائه  دادگاه عمومی محل  به  دادخواست 
و صدور سند  نماید  مالکیت می  به صدور سند  مبادرت 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۳۰/ ۱۳۹۶/۰۸

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۹/۱۴/ ۱۳۹۶
مرتضی خواجوی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریدونکنار

آگهی مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب معصومه سجودی فرزند مهدی به شماره دانشجویی ۹۲۱۲۷۲۳۳ 
و کدملی ۵۷۹۰۰۴۰۰۲۰ دانشجویی رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی دانشگاه 

بهشهر علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار است .

 دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۹۰۰۲۳۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد 
)۱۰۱ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۳۵۰۰۸۹۵ شاکی : آقای نورالدین 
همتی فرزند علی پناه به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد –شهر نورآباد روستای 
خالوند کمالوند میرزا بیگی حوزه پاسگاه کن کت –متهم :آقای منصور فروغی نسب فرزند علی 

به نشانی –اتهام : ضرب و جرح عمدی با قمه 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای منصور فروغی نسب فرزند علی )متهم به جهت متواری 
بودن آدرس بیشتری از وی در دست نمی باشد (دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع 
شکایت نورالدین همتی فرزند علی پناه دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده با التفات به 
شکایت شکات و اظهارات وی که منحصرا از متهم مذکور اعالم شکایت و طرح دعوا نموده است 
و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات 
شهود و مطلعین محلی جملگی حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط متهم دارد و پزشکی قانونی 
نیز تاریخ وقوع صدمات را همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم نموده و صدمات شاکی را ناشی از 
اصابت جسم برنده قید نموده است و متهم نیز در جریان تعقیب  متواری بوده و جهت تدارک 
دفاع در جلسات دادسرا و این دادگاه حضور نیافته و دلیلی دال بر بی گناهی خویش که موجب 
علم شود ارائه نکرده است از این رو دادگاه بزهکاری نامبرده را به شرح کیفر خواست تنظیمی 
ثابت تشخیص و از باب جنبه خصوصی قضیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط 
اجرای آن و تبدیل موضوع به دیه مستند به مواد ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۲-۴۸۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۴ از 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ متهم را به پرداخت دیات زیر به نفع شاکی ظرف یکسال 
قمری از تاریخ حدوث محکوم مینماید ۱-سه درصد دیه کامل بابت جراحت متالحمه سمت 
چپ سر ۲-نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم انگشت سوم و چهار دست راست ۳- شش 
هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی ناخن انگشت سوم و چهارم دست راست و از باب جنبه 
عمومی بزه به اینکه فعل ارتکابی عمال منجر به اخالل در نظم و آسایش عمومی گردیده و بیم 
تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت 
جامعه مستند به تبصره ماده ۶۱۴ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نامبرده 
را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید این رای غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز 
قابل واخواهی در همین شعبه است و پس ازانتظامی مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۵۰۰۳۶۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد 
)۱۰۱ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۳۵۰۰۸۴۳ شاکی : آقای عارف 
سامانی کیا فرزند کردعلی به نشانی لرستان – خرم آباد گلدشت غربی خیابان ارم ک عرفان 

سوم- متهم : احسان بیرانوند فرزند شه مراد به نشانی –اتهام :ایراد جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای احسان بیرانوند فرزند شه مراد )متهم به جهت متواری 
بودن آدرس بیشتری از وی در دست نمی باشد (دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
موضوع شکایت آقای عارف سامانی کیا فرزند کرد علی دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات 
پرونده با التفات به شکایت شکات و اظهارات وی که منحصرا از متهم مذکور اعالم شکایت و 
طرح دعوا نموده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله تحقیقات 
مرجع انتظامی و اظهارات شهود و مطلعین محلی جملگی حکایت از صحت ارتکاب بزه 
توسط متهم دارد و پزشکی قانونی نیز تاریخ وقوع صدمات را همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم 
نموده و متهم نیز در جریان تعقیب متواری بوده و علی رغم صدور برگ احضاریه و جلب 
های مکرر جهت تدارک دفاع در دادسرا حضور نیافته و علی رغم تشکیل وقت دادرسی در 
جلسه این دادگاه نیز حضور نیافته و عذر موجهی ارائه نکرده است از این دادگاه بزهکاری 
نامبرده را به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه خصوصی قضیه به 
جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن و تبدیل موضوع به دیه مستند 
به مواد ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۲-۴۸۸-۷۰۹-۷۱۰ از قالنون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ متهم 
را به پرداخت دیات زیر به نفع شاکی ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث محکوم مینماید 
۱- یک درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه کف دست چپ ۲-یک و نیم درصد دیه کامل 
بابت ارش جراحت حارصه کتف چپ و راست و ناحیه کمر ۳-یک هزارم و پانصدم دیه کامل 
بابت جراحت دامیه بند اخذ انگشت شست دست راست و از باب جنبه عمومی بزه به اینکه 
فعل ارتکابی عمال منجر به اخالل در نظم و آسایش عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و 
دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به 
تبصره ماده ۶۱۴ از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هریک از نامبرده را به تحمل چهار 
ماه تعزیری محکوم مینماید این رای غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین 
شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش قاسمی . 

مزایده
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی ۹۵۰۲۸۰ فی مابین 
خانم نهیه محمدی و غیره محکوم له آقای عثمان نوری و غیره محکوم علیه با توجه به 
معرفی یک دستگاه ساختمان توسط محکوم علیه به شماره ثبت ۴۷۲۵ فرعی از یک 
اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۳ ع فرعی از یک اصلی مذکور بنام خانم فریده حمدی زاده 
واقع در جوانرود خیابان سعدی کوی گلستان ۱۲، سند مذکور در رهن نمی باشد. ملک 
در اختیار مالک می باشد.کارشناس منتخب ملک را ارزیابی و قیمت پایه ی آن را مبلغ 
۳/۳۲۲/۲۷۰/۰۰۰ ریال اعالم داشته است. به همین جهت در مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ راس 
ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام حقوقی جوانرود جلسه مزایده جهت فروش ملک 
معرفی شده برگزار میگردد.قیمت کارشناسی قیمت پایه می باشد و برنده مزایده کسی 
خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی ده 
درصد مبلغ مزایده را نقدا به حساب دادگستری واریز نمایند.برنده مزایده ده درصد مبلغ 
مزایده را فی المجلس واریز و مابقی طی یک ماه مهلت خواهد داشت که واریز نماید در 
صورتی که به هر دلیل برنده مزایده نتواند در موعد مقرر نسبت به پرداخت مابقی مبلغ 
مزایده اقدام ننماید نفر دوم بعنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد و مبلغ ده درصد واریزی 
پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد. متقاضیان 
شرکت در مزایده میتوانند با هماهنگی این اجرا پنج روز قبل از انجام مزایده از ملک مورد 

نظر بازدید بعمل آورند.
دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی

آگهي فقدان
آقای مهدی قلیپور مجره ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت ۵۲/۴۵ مترمربع قطعه ۳ تفکیکی 
به پالک ۴۲۰۷ فرعی از ۳۶۱  اصلی مفروز از ۱۰۵۶ فرعی واقع در اراضی ولدآباد بزرگ 
جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج بنام مهدی قلیپور مجره بشماره دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۹۶۵ ثبت و صادر گردیده است که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی به ماده ۱۲۰ آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. ۱۵۵۸م/الف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج

آگهی فقدان سند مالکيت
 پالک ۱۱۴۰/۲۰۲ اصلی 

اقای علیرضا آئینه طی درخواست وارده شماره ۱۶۱۹۵ مورخه ۹۶/۹/۱۱ منضم به دو برگ 
استشهاد محلی که به تاییددفتر اسناد  رسمی شماره ۲۷ ایالم رسیده مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک ۱۱۴۰/۲۰۲ اصلی به علت انجام امور اداری گم شده 
است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک ۱۱۴۰/۲۰۲ اصلی 
ذیل ثبت ۳۰۰۱۸ صفحه ۴۷۲ دفتر جلد ۱۵۳ به نام علی رضا ائینه صادر و تسلیم گردیده 
است لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم هرکس که سند 
مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم اقدام قانونی بعمل خواهد آمد .

دادنامه 
 تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ شماره پرونده :۳/۹۶ش/۵۲۵  شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

ورامین  شماره و تاریخ دادنامه :   -     /   / ۱۳۹۶
خواهان :خانم بهاره لحافی  فرزند محمد ابراهیم / به نشانی :ورامین – چهار راه قاسم 

آباد – نبش خیابان جعفر آباد – شرکت پارس جدول 
خوانده :آقای ید اله چگینی فرزند ابراهیم  /به نشانی :مجهول المکان 

خواسته :مطالبه وجه چک 
در تاریخ فوق جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است 
.پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضا ء شورا ختم رسیدگی اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه طلب 
به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۱ فقره چک به شماره ۱۳۶/۲۴۳۴۵۹ عهده بانک شهر 
شعبه افسریه با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
به شرح دادخواست ،شورا با توجه به مجموع محتویات پرونده ،مستندات ابرازی خواهان از 
جمله تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خوانده با وصف ابالغ جهت 
دفاع حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده ونظر به اینکه بقاء اسناد تجاری در ید خواهان 
حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقیمانده 
فلذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد ۹،۲۵،۲۶ قانون  شورای حل 
اختالف ۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد ۳۱۰و ۳۱۴ قانون 
تجارت حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
،مبلغ ۸۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر قانونی ،حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
قانون و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرا بر اساس شاخص اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه عمومی ورامین می باشد . 
۱۳۳9 خ – م الف – سیامک اصغر لو –قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین 

وزارت ورزش و جوانان
اداره کل ورزش و 
جوانان استان البرز

توليد نفت شيل آمریکا با تمدید 
توافق اوپک افزایش نمی یابد 

پس از آنکه اوپک و متحدانش توافق کردند 
 ۹ مدت  برای  را  تولید  کاهش  طرح  که 
شرکت   ۳ مدیران  کنند،  تمدید  دیگر  ماه 
آمریکا  در  نفتی  حفاری  مستقل  بزرگ 
های  فعالیت  ها  قیمت  رشد  با  گویند  می 
این  اساس  داد.بر  نخواهند  افزایش  را  خود 
انتظار نداشته باشید شکاف ایجاد  گزارش، 
شده در بازار نفت از سوی اوپک به سرعت 
کننده تولید  بزرگ  های  شرکت  سوی   از 

و  اوپک  آنکه  از  شود.پس  پر  شیل  نفت   
کاهش  طرح  که  کردند  توافق  متحدانش 
تمدید  دیگر  ماه   ۹ مدت  برای  را  تولید 
مستقل  بزرگ  شرکت   ۳ مدیران  کنند، 
تنها  گویند  می  آمریکا  در  نفتی  حفاری 
به دلیل رشد قیمت ها فعالیت های خود 
را افزایش نخواهند داد. به گفته مسئوالن 
ریسورسز،  نچرال  پایونیر  شرکت  سه 
پارسلی انرژی و نیوفیلد اکسپلوریشن، آنها 
در عوض بر حفظ انضباط در هزینه کردها 
سرمایه  به  پرداخت  برای  سود  تولید  و 
که  حالی  کرد.در  خواهند  تاکید  گذاران 
رقم  باالترین  نزدیکی  به  خام  نفت  قیمت 
اوپک  و  رسیده  گذشته  سال  دو  از  بیش 
کردن  برطرف  برای  تالش  در  و شرکایش 
هستند،  بازار  در  موجود  عرضه  مازاد 
که  اند  مسئله  این  نگران  گذاران  سرمایه 
رشد قیمت ها موجب تشویق شرکت های 
و  بیشتر  تولید  به  امریکا  در  نفتی  حفاری 
تضعیف تالش ها برای کاهش مازاد عرضه 
پارسلی  شرکت  مدیر  گاالگر،  شود.مت 
نفت قیمت  »افزایش  گفت:  باره  این   در 

شرکت  درآمد  افزایش  موجب  تواند  می   
شود و شما از این مزیت در ترازنامه هایتان 
افزایش  به  نیازی  اما  شوید،  می  برخوردار 
مسئوالن  از  اک،  نیست.«وان  ها  فعالیت 
تصمیم  رینولدز هم گفت،  شرکت حفاری 
جمله  از  شرکایش  و  اوپک  گذشته  هفته 
تولید  به  است  ممکن  احتماال  روسیه 

کنندگان نفت شیل لطمه بزند. 

نفت در جهانخبـر

صدور 250 ميليون مترمکعب گاز به جمهوری 
نخجوان تا پایان آبان

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: روزانه به طور میانگین یک 
میلیون مترمکعب گاز به نخجوان صادر می شود که این رقم در 

هشت ماهه امسال به ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسید.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی درباره 
صادرات گاز به جمهوری آذربایجان نیز اعالم کرد: در گذشته 
یک قرارداد سوآپ بین جمهوری آذربایجان و نخجوان بود که 
بر اساس آن یک مقدار گاز را با حجم کمتر از یک میلیون متر 
مکعب در آستارا تحویل می گرفتیم و در شهرهای نزدیک آستارا 
استفاده می کردیم.بر اساس این گزارش، عملیات معاوضه نفت 
خام همسایگان شمالی که سواپ نامیده می شود، مزایایی مانند 
درآمدزایی، کاهش هزینه حمل نفت به پاالیشگاه های شمال 
کشور، کاهش تردد نفت کش های جاده ای، تقویت جایگاه ایران 
در بازار جهانی و تبدیل ایران به قطب ترانزیت حامل های انرژی 
افزود: در مقابل این مقدار گاز  در منطقه را به دنبال دارد.وی 
از طریق جلفا به نخجوان  دریافتی، مطابق همان حجم گاز را 
تحویل می دادیم، در این مواقع به ازای هر انتقال گاز یک حق 
دریافت  قرارداد  از کشورهای طرف  گاز  انتقال  یا هزینه   العمل 
می شود؛ بنابراین انجام این کار از یک سو برای ما صرفه اقتصادی 
دارد و از سویی دیگر موجب می شود ما یک گاز دو طرفه داشته 
باشیم.توکلی اضافه کرد: با انجام فرایند ذکر شده، اگر در حوزه 
آستارا و خط اول سراسری مشکلی پیدا می شد و خط نیاز به 
از سمت جمهوری آذربایجان، گاز آن  تعمیر داشت یک منبع 
منطقه را تامین می کرد و هیچ اختاللی در روند گازرسانی به 
وجود نمی آمد، همانطور که در پنج سال گذشته در سه مرحله، 
بررسی  از  انتقال پس  ترین خط  به عنوان قدیمی  را  اول  خط 
»پیگرانی« هوشمند تعمیر و متوقف می کردیم ولی نگران تامین 
به  از کشوری  را  گاز  وقتی  کرد:  تصریح  نبودیم.وی  آستارا  گاز 
عنوان سوآپ یا تهاتر می گیریم تعهدی نداریم همان گاز دریافت 
شده را به مقصد تحویل دهیم؛ از جمهوری آذربایجان نیز کمتر 
از یک میلیون مترمکعب گاز دریافت می کردیم و به نخجوان 

تحویل می دادیم.
به  اکنون تحویل گاز  اضاقه کرد:  انتقال گاز  مدیرعامل شرکت 
آذربایجان جمهوری  از  را  گازی  دیگر  اما  پابرجاست   نخجوان 
از  را  گاز  ایرانی  گذاری  سرمایه  شرکت  یک  زیرا  گیریم  نمی   
ترکمنستان می خرد و به جمهوری آذربایجان می فروشد و ما 
این سوآپ را برایشان انجام می دهیم. به این ترتیب که روزانه 
۶ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد شده و در محدوده 
خراسان مورد استفاده قرار می گیرد و در مقابل همین حجم 
گاز از خط اول سراسری به جمهوری آذربایجان صادر می شود.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت از عالقمندی مجارستان به حضور در بخش گاز 
پاکستان و همکاری با ایران در این زمینه خبر داد و گفت: 
پاکستان هنوز تصمیم قاطعی در مورد قرارداد معتبر با ایران 
برای صادرات گاز ندارد.به گزارش زمان به نقل از وزارت 
اقتصاد مجارستان صبح دیروز  وزیر  وارگا،  میهایلی  نفت، 
پس از دیدار با بیژن زنگنه با بیان این که شرکت نفت و گاز 
مجارستان )MOL( در برخی از زمینه های انرژی عالقمند 
به فعالیت در ایران هستند، گفت: ایران نیز آمادگی خود 
را برای فعالیت شرکت های مجارستانی در پروژه های نفتی 
و  پاکستان  گاز   از حضور در بخش  اعالم کرده است.وی 
سوآپ نفت خزر به عنوان پروژه های مورد عالقه مجارستان 
تجربه  مجارستان  افزود:  و  برد  نام  ایران  با  برای همکاری 
فعالیت در بخش گاز پاکستان اعم از اکتشاف و تولید را دارد 
و سال ها در این کشور فعالیت داشته است.وزیر نفت ایران 

ادامه داد: البته مشکل ما برای حضور در بخش گاز پاکستان، 
این است که این کشور درباره این که چگونه می خواهد 
در برابر قرارداد معتبر صادرات گاز ایران به پاکستان رفتار 
کند، جواب مشخصی ندارد.زنگنه با بیان این که ایران برای 
همکاری با مجارستان آماده است اما ضروری است درباره 
جزئیات این همکاری مذاکرات بیشتری میان شرکت های ۲ 
کشور انجام شود، افزود: شرکت های مجارستانی همچنین 

برای خرید نفت از ایران ابراز عالقه کرده اند.
وی با اشاره به این که شرکت نفت و گاز مجارستان تاکنون 
یک محموله نفت از ایران خریداری کرده است، در پاسخ به 
این سوال که آیا مجارستانی ها عالقمند به حضور در بخش 
کرد: عالقمند  اظهار  ایران هستند،  نفت  باالدست صنعت 
به مطالعه در بخش های محدودی از باالدست صنعت نفت 
هستند.وزیر اقتصاد مجارستان همچنین از تمایل این کشور 

به افزایش خرید نفت از ایران خبر داد و گفت: روابط بانکی 
ایران و مجارستان تسهیل می شود.

میهایلی وارگا درباره برنامه مجارستان برای افزایش خرید 
نفت از ایران، اظهار کرد: ما مایل هستیم که خرید نفت از 

ایران را در آینده افزایش دهیم.
و  تحریم ها  لغو  از  پس   )MOL( مجارستان  مول  شرکت 
از  نفت  ای  برجام یک محموله یک میلیون بشکه  اجرای 

ایران خریداری کرده است.

وزیر نفت عنوان کرد:

ایران آماده صدور گاز به پاکستان

سوی  از  ایران  خام  نفت  واردات 
اکتبر  در  آسیا  در  بزرگ  خریداران 
نسبت به ماه پیش از آن - که باالترین 
رکورد شش ماه اخیر بود - کاهش یافت 

که نخستین کاهش از ژوئن بود.
آمار  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
داد  نشان  کشتی  رهگیری  و  دولتی 
ماه  جنوبی  کره  و  ژاپن  هند،  چین، 
میلین   ۱.۷۵ تقریبا  گذشته  میالدی 
وارد کردند  را  ایران  نفت  روز  بشکه در 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۱۱.۴ که 
سال گذشته افزایش داشت. خرید نفت 
ایران از سوی آسیا پایین رکورد باالیی 
گذشته  سال  و  امسال  اوایل  که  ماند 
تحریم های  لغو  رفع  از  پس  تهران  که 
داده  افزایش  را  صادراتش  هسته ای 
از  آگاه  منبع  یک  شد.  مشاهده  بود، 
گذشته  ماه  اواخر  ایران  نفتکش  برنامه 
به رویترز گفته بود صادرات نفت ایران 
پیدا  بیشتری  کاهش  احتماال  نوامبر  در 
خواهد کرد زیرا بارگیری نفت به مقصد 

میلیون   ۱.۵ پایین  به  اکتبر  در  آسیا 
تهران  یافت.  کاهش  روز  در  بشکه 
نفت  جذابیت  که  قیمت  تخفیف  با 
گریدهای  سایر  با  مقایسه  در  را  ایران 
تالش  داد،  خواهد  افزایش  خاورمیانه 
می کند مشتریان آسیایی خود را حفظ 
کند. واردات نفت هند از ایران در اکتبر 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
حدود  به  و  یافت  کاهش  درصد   ۳۸.۹
۴۶۷ هزار بشکه در روز رسید. چین که 
اکتبر  در  است،  نفت  خریدار  بزرگترین 
به  سال  مبنای  بر  را  ایران  از  خریدش 
سال ۱۱.۵ درصد کاهش داد و به حدود 
۶۸۵ هزار بشکه در روز رساند. واردات 
به  نسبت  اکتبر  در  جنوبی  کره  نفت 
 ۹۰ حدود  گذشته  سال  مشابه  مدت 
هزار   ۴۲۷ به  و  یافت  افزایش  درصد 
ایران  نفت  واردات  بشکه در روز رسید. 
به ژاپن در اکتبر نسبت به مدت مشابه 
کاهش  درصد   ۲۰ حدود  گذشته  سال 
یافت وبه ۱۶۵ هزار بشکه در روز رسید.

واردات نفت آسيا از ایران آب رفت

در  که  ایران  نفت  وزیر  مشاور 
کرده  شرکت  استانبول  در  نشستی 
خصوصی  بخش  های  شرکت  از  بود 
انرژی  پروژه   ۶ در  تا  خواست  ترکیه 
دالر  میلیارد   ۱۰۰ ارزش  به   ایران 

کنند. مشارکت 
تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  که  ایران  نفت  وزیر  مشاور 
کرده  شرکت  استانبول  در  نشستی 
خصوصی  بخش  های  شرکت  از  بود 
انرژی  پروژه   ۶ در  تا  خواست  ترکیه 
دالر میلیارد   ۱۰۰ ارزش  به   ایران 

 مشارکت کنند.
بخش  المللی  بین  کنفرانس  اولین 
با  ها  تحریم  لفو  از  بعد  ایران  انرژی 
سیاست  تحقیقات  مرکز  مشارکت 
تکریه،  بوغازیچی  دانشگاه  انرژی  های 
برنامه  و  مدیریت  تحقیقات  انستیتوی 
اتاق  و  تهران  دانشگاه  انرژی  ریزی 
استانبول  در  ایران  صنایع  و  بازرگانی 
این  در  حاضر  کارشناسان  شد.  برگزار 

و  ایران  که  کردند  تاکید  کنفرانس 
های  همکاری  آغاز  آستانه  در  ترکیه 
قابل توجه در زمینه انرژی قرار دارند.

ایران  نفت  وزیر  مشاور  طالبیان،  امیر 
در این کنفرانس از شرکت های بخش 
خصوصی ترکیه خواست تا در ۶ پروژه 
سرمایه  با  ایران  انرژی  بخش  مهم 
دالر  میلیارد   ۱۰۰ حدود  گذاری 
 ۶ »ما  افزود:  طالبیان  کنند.  مشارکت 
و  نفت  بخش  در  را  دار  اولویت  پروژه 
گاز طراحی کرده ایم که نیازمند ۱۰۰ 
هستند.  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد 
این  در  ترکیه  با  شراکت  معتقدیم  ما 
و  ای  منطقه  تاثیرات  دارای  ها  پروژه 

بود.« جهانی خواهد 
ایران  حسین  سید  نشست،  این  در 
ریزی  برنامه  انستیتوی  رئیس  منش، 
کرد  تاکید  نیز  تهران  دانشگاه  انرژی 
طریق  از  تواند  می  ایران  گاز  که 
اروپا  به  ترکیه  مسیر  از  و  لوله   خط 

ارسال شود.

دعوت ایران از ترکيه برای مشارکت در پروژه های نفت و گاز 
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پرداخت بیش از 283 هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه 

بانک ملی ایران در ۱۰۰ روز گذشته ۲۸۳ هزار و 
۴۵۲ فقره تسهیالت قرض الحسنه در بخش های 

مختلف پرداخت کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
 ۱۲۲ و  هزار  هشت  دوره،  این  در  ایران،  ملی 
قرض  تسهیالت  ریال  میلیون  و ۴۹۸  میلیارد 
الحسنه ازدواج در ۷۷ هزار و ۷۷۶ فقره از محل 
بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال پرداخت 

شده است.
فقره   ۷۷۳ و  هزار   ۱۷ بانک  این  همچنین 
تسهیالت خوداشتغالی به ارزش دو هزار و ۸۲۵ 
میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال و دو هزار و ۷۷ فقره  
تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی به ارزش 
۱۶۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال از محل بند 
د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تا سقف 
فردی ۲۰۰ میلیون ریال به مددجویان معرفی 
شده از سوی کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

سازمان بهزیستی اختصاص داده است.
روز   ۱۰۰ در  نیز  کارگشایی  بانک  تسهیالت 
گذشته بالغ بر ۱۶۶ هزار و ۵۸ فقره به ارزش 
یک هزار و ۱۲۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال بوده 
است.بانک ملی ایران ۳۶۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون 
احتیاجات  رفع  الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال 
ضروری در ۱۴ هزار و ۵۴۷ فقره و پنج میلیارد 
الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال  میلیون  و ۱۴۰ 
بخش درمان و بیماری در ۲۶۲ فقره پرداخت 
کرده است.پرداخت یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون 
تسهیالت قرض الحسنه مسکن و ۷۱۸ میلیون 
ریال تسهیالت قرض الحسنه دانشجویان از دیگر 
اقدامات تسهیالت دهی این بانک در مدت مذکور 

بوده است.

بررسی عملکرد دستگاه های نظارتی در ساخت و ساز

بعضی روستاییان با وام نوسازی 
مسکن، ماشین می خرند!

با  گفت:  ساختمان  صنعت  کارشناس  یک 
توجه به این که هیچ نظارتی در ساخت و ساز 
روستایی نیست، تسهیالتی که برای نوسازی و 
سال  از  روستایی  مسکونی  واحدهای  بهسازی 
ارایه می شود در بسیاری موارد  ۱۳۸۴ به بعد 
به خرید خودرو یا سایر وسایل اختصاص می 
کرد:  اظهار  ایسنا  به  حسینیان  یابد.ابراهیم 
ادعای بنیاد مسکن مبنی بر این که ۴۰ درصد 
واحدهای مسکونی روستایی نوسازی شده است 
تسهیالت  که  است  درست  دارد.  ابهام  جای 
پرداخت می شود اما نظارت چندانی بر ساخت 
که  نمی شود  مشخص  حتی  و  نیست  ساز  و 
بودن  فرسوده  به  توجه  با  می رود.  کجا  وام ها 
وام  اختصاص  روستایی،  مسکونی  واحدهای 
برای نوسازی این واحدها کار پسندیده ای است 
ولی عمال تسهیالتی که مالکان می گرفتند در 
جاهای دیگر هزینه می کردند. بنیاد مسکن هم 
نظارت چندانی نداشت. حتی اوایل یادم هست 
که روستاییان با تسهیالت نوسازی، ماشین و 
لوازم خانگی می خریدند.وی افزود: بنیاد مسکن 
باید نظارت خود را در هر مرحله انجام دهد؛ چرا 
که بیشترین صدمات ناشی از حوادث طبیعی 
در روستاها اتفاق می افتد. این نشان می دهد 
است.این  نبوده  اصول  اساس  بر  نوسازی  که 
کارشناس صنعت ساختمان با بیان اینکه اصل 
ایمنی یک بنا را اسکلت آن تشکیل می دهد 
گفت: با توجه به اینکه نظارت نیست و دانش هم 
در روستاها وجود ندارد، معموال از عوامل محلی 
در ساخت و ساز استفاده می شود. این افراد هم 
تمام شود طوری می  ارزان  این که سازه  برای 
سازند که با کوچک ترین فشار از بین می رود.

به گفته حسینیان، چه در سازه های بتنی و چه 
در اسکلتی، فوندانسیون و اتصاالت بسیار مهم 
واحدهای  در  که  آرماتورهایی  متاسفانه  است. 
روستایی استفاده می کنند معموال کیفیت الزم 
را ندارد. برای یک ساختمان وقتی تیر و ستون 
را محاسبه می کنند می گویند در طرح اختالط 
بتن چقدر ماسه، چقدر سیمان باشد و چقدر 
آرماتور باشد. اما همانطور که گفتم چون نظارت 
 ۱۲ آرماتور   ۱۴ آرماتور  جای  به  مثال  نیست 
می بندند. یا به جای بتن دارای عیار ۲۵۰، عیار 
۲۰۰ می ریزند.وی تصریح کرد: استخوان بندی 
بتن، سنگدانه است. مواد چسبنده این سنگدانه، 
سیمان  هرچقدر  می دهد.  تشکیل  را  سیمان 
عمل  یکدست  سنگ  یک  مثل  باشد  توپرتر 
می کند ولی در ساخت و سازها معموال دانه بندی 
خوب نیست و مصالح با یکدیگر چفت و بست 
به وجود می آید  توخالی  نمی شود. یک جسم 
آموزش  می رود.مدیر  بین  از  ضربه  یک  با  که 
خانه عمران درخصوص فوندانسیون نیز گفت: 
هرچقدر اتصاالت ساختمان در تیر و ستون به 
هم خوب متصل شود بر اثر فشار جانبی، ستون 
از تیر خارج نمی شود که ساختمان فرو بریزد. 
اگر این اصل در سازه های بتنی و فوالدی خوب 
رعایت شود در زمین لرزه ها نهایتا ترک ایجاد 

می شود ولی صدمه کلی به وجود نمی آید.

خبــــر

 شیوه نامه پرداخت تسهیالت
 20هزارمیلیاردی اشتغال

فعالیت های دارای بیشترین ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال در سطح 
ملی و استانی مشمول دریافت تسهیالت از محل منابع ۲۰هزار میلیارد 
تومانی بانک ها می شوند که جزئیات و شرایط تخصیص این تسهیالت 
منتشر شد.به گزارش مهر، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
تحت عنوان »برنامه ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶« تیرماه امسال 
با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر از سوی 
اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ شد.بر 
اساس برنامه اشتغال فراگیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف 
شد با همکاری دستگاه های ذیربط، نسبت به تهیه بسته سیاستی و 
حمایتی هر یک از »رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و 
ماموریت های دستگاه های اجرایی« در سطح ملی و استانی اقدام کند.
همچنین بر اساس برنامه اشتغال فراگیر بانک مرکزی مکلف شد تا 
نسبت به تعیین سهمیه تسهیالت بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار 
میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابالغ به شبکه بانکی 
اقدام کند که این این مصوبه یکم آبان ماه با امضای علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی و 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابالغ 
شد که بانک های سپه، ملی، رفاه، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون 
و کشاورزی به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیالت مذکور انتخاب 

شدند.

 ثبات نسبی قیمت در بازار مرغ

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعالم 
کرد و گفت: قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی به ۷۶۵۰ تومان رسیده 
است.مهدی یوسف خانی نرخ جدید مرغ  و انواع مشتقات آن را اعالم 
کرد و اظهارداشت: دوشنبه قیمت مرغ زنده ۴۸۰۰ تومان است.وی 
قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه را ۶۸۰۰ تومان 
اعالم کرد و به مهرگفت: قیمت این کاال  تحویل درب واحدهای صنفی  
۶۹۵۰ تومان   و خرده فروشی واحدهای صنفی ۷۶۵۰ تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم 
ران مرغ با کمر ۶۶۵۰ تومان، ران مرغ بی کمر  ۷۶۵۰ تومان، سینه 
با کتف ۱۳۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۴۰۰۰ تومان  و فیله مرغ 

۱۶۰۰۰ تومان است

 صعود قیمت سکه و دالر در بازار

روزگذشته سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۱۰ هزار تومان نسبت به روز 
یکشنبه به قیمت یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان رسید.بازار سکه در 
سومین روز هفته با روندی افزایشی رو به رو شد.سکه امامی با افزایش 
۵ هزار و ۵۰۰ تومان نسبت به روز یکشنبه به قیمت یک میلیون و 
۳۹۹ هزار تومان رسید. نیم سکه نیز با افزایش ۵ هزار تومان با قیمت 

۷۰۱ هزار تومان در بازار عرضه شد.

 ذبح دام خارج از کشتارگاه ها مشکل بهداشتی و 
شرعی دارد

رییس سازمان دامپزشکی گفت: ذبح دام خارج از کشتارگاه ها دارای 
علیرضا  ایسنا،  گزارش  است.به  شرعی  گاهی  و  بهداشتی  ایرادات 
سازمان  فعالیت  کرد:   اظهار  ایالم  استاندار  با  دیدار  در  رفیعی پور 
دامپزشکی نقش تعیین کننده ای در تامین سالمت مردم دارد و در 
زمینه عرضه بهداشتی مواد غذایی به شهروندان همه دستگاه ها باید 
هماهنگ با هم عمل کنند.وی با تاکید بر اینکه در کنار مسئولین، 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز باید نقش خود را در راستای 
عرضه بهداشتی مواد غذایی به خوبی ایفا کنند، ادامه داد: ذبح دام 
در خارج از کشتارگاه ها دارای ایرادات بهداشتی و حتی گاهی شرعی 
است. قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایالم نیز اظهار کرد: به دلیل نرخ 
پایین کشتار و کشتار دام توسط خود قصابان در مغازه، کشتارگاه ایالم 

با مشکالت زیادی مواجه شده است .

 واردات 3 هزار گوشی آیفون ایکس  در آبان ماه

بر اساس آمار گمرک در آبان ماه سال جاری، ۲۰۹۶ دستگاه گوشی 
تلفن همراه آیفون ایکس به ایران وارد شده است. اطالعات این تعداد 
گوشی تلفن همراه آیفون ایکس با جزئیات کامل در سامانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی وارد و شناسه بین المللی یا 
اصطالحا IMEI آن ها در سامانه های گمرک ثبت شده است.ارزش 
این تعداد گوشی بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی 
در مجموع به میزان دو میلیون و ۲۹۰ هزار دالر می رسد. مجموع 
واردات گوشی های تلفن همراه آیفون ایکس در سالجاری صرفا ۲۰۹۶ 

دستگاهی است که در آبان ماه وارد ایران شده و همچنان ادامه دارد.

 نوسازی 20 واگن مسافری رجا

شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعالم کرد تا پایان سال ۲۰ واگن مسافری 
خود را به طور کامل بازسازی می کند.به گزارش ایسنا،  این شرکت 
اعالم کرده که با همکاری بخش خصوصی دو دستگاه واگن پلور سبز 
بازسازی شده و تا انتهای امسال نیز ۲۰ دستگاه دیگر بازسازی می شود.
واگن های مذکور توسط یک شرکت خصوصی بازسازی شده است و 
حذف کنسول دیواره ها و همچنین تغییر امکانات داخل کوپه بخشی از 
اقداماتی است که در این طرح اجرایی شده است. بازسازی، زیر سازی 
و تعویض کامل کفپوش نیم کوپه و راهروها محور دیگری است که از 
سوی شرکت رجا در واگن های بازسازی شده به اجرا در آمده و درباره 
واگن های باقی مانده نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.مدیرعامل 
رجا پیش از این   خبر داده بود که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
و در صورتی که مشکلی در جریان اجرای قرارداد رجا با  واگن سازها 
به وجود نیاید، می توان انتظار داشت تا اواسط سال ۱۳۹۷، ۱۰۰ واگن 

نوساز جدید به ناوگان رجا اضافه شود.

خبر

گروه مسکن: هزینه های زندگی در کالنشهرها تا حدی افزایش 
پیدا کرده که بنا به اذعان مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی 
شهری، در شهر تهران »اتاق نشینی« در حال رواج یافتن است. 
تراکم جمعیتی، نبود شغل مناسب، باال بودن هزینه های معیشتی 
و هزینه های مسکن باعث ایجاد پدیده ای جدید در کالنشهرها 
شده است. بنا به گفته نریمان مصطفایی   مدیرکل دفتر ستاد ملی 
بازآفرینی شهری   »در شهر تهران، اتاق نشینی رواج پیدا می کند. 
در واقع اسکان نایابی رخ می دهد و اقشاری در جامعه داریم که 
بنا به دالیلی حتی نمی توانند واحد مسکونی رو به نزول هم پیدا 
کنند تا ساکن شوند.از سوی دیگر بالغ بر ۱۹ میلیون بدمسکن در 
کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین 
هستند. این اقشار غالبا به دلیل توسعه ناتوازن و مشکالت ناشی 
از فقر در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می 
کنند. بر اساس آمار، جمعیت حاشیه نشین از ۴.۵ میلیون نفر در 

دولت اصالحات به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در پایان دولتهای نهم و 
دهم رسیده است.دولت تدبیر و امید در شهریورماه سال ۱۳۹۳ 
سند ملی بازآفرینی شهری را به تصویب رساند. به گزارش ایسنا، 
بر اساس این سند، ستاد بازآفرینی شهری شکل گرفت و متعاقب 
آن، جلسه های ستاد در تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی 
و نمایندگان بیش از  ۱۹ دستگاه اجرایی و همچنین در تمام 
استان ها با حضور استاندار و یا معاون وی و نمایندگان همین ۱۹ 
دستگاه و به همین ترتیب در تمام شهرستان ها تشکیل شد.مدیر 
کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری شرکت عمران و بهسازی 
شهری ایران حاشیه نشینی را مولود فقر شهری و توسعه نامتوازن 
شهرها دانست و گفت: وقتی برنامه آمایش نداریم یعنی توسعه 
فعالیت ها و جمعیت بر ساختار مناسب نیست، لذا طبیعی است 
اگر برنامه ریزی نباشد در یک گروهی از ساکنین که جزو فقرا و 
گروه های کم درآمد هستند در جای رسمی شهر نمی توانند ساکن 
شوند و لذا به دلیل شرایط ویژه ای که دارند در یکسری از مناطقی 
که از نظر قیمت، ساختار مناسب است سکنی می گزینند.نریمان 
مصطفایی با بیان اینکه در حاشیه شهرها یکسری چالش های 
اقتصادی، زیستی وجود دارد، تصریح کرد: طبیعی  اجتماعی، 
است در جاهایی که برنامه ریزی شده نباشد یکسری مسایل و 
مشکالت را هم با خودش به همراه می آورد.مدیر کل دفتر ستاد 
ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مشکالت 
ساکنان این مناطق گفت: در گذشته اغلب ساکنان مناطق حاشیه 
نشین، فقرای روستاها بودند، ولی االن بحث جمعیتی تغییر رویه 
داده و از دهه ۸۰ به بعد اکثر مهاجران، تهیدست شهری به این 
مناطق ورود می کنند. این افراد قادر به تهیه مسکن در شهر 
نیستند و در این مناطق سکنی می گزینند.وی با اشاره به عنوان 
ساکنان حاشیه نشین کالنشهرها گفت: در گذشته فکر می کردند 
در حاشیه شهر جرم و جنایت اتفاق می افتد، لذا این حالت تخریبی 
داشت. اما در حال حاضر باتوجه به روندی که در شهرها طی شده 

یک زمانی اسکان غیر رسمی نامیده شد. به تدریج این اصطالح را 
هم تغییر می دهیم چرا که هر کدام از این واژه ها اغتشاش مفهومی 
ایجاد می کند. واژه ای که مناسب دیده ایم تا بار منفی هم نداشته 
نام  باشد »محالت هدف بهسازی و نوسازی و توانمندسازی« 
نهاده ایم.مصطفایی تاکید کرد: به دنبال مقاوم سازی و ارتقای این 
مسکن ها هستیم، معتقدم باید شرایط را برای افراد منعطف کنیم 
تا زمانیکه شرایط را منعطف نکنید این مسئله ادامه پیدا خواهد 
کرد. فعال مسکن هایی که ساخته شده مد نظر ما است.مدیر کل 
دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه در شهر تهران 
اتاق نشینی در حال رواج است، متذکر شد: در واقع اسکان نایابی 
در حال رخ دادن است و اقشاری در جامعه داریم که بنا به دالیلی 
حتی نمی توانند واحد مسکونی رو به نزول هم پیدا کنند تا ساکن 
شوند.وی به عمده ترین مشکالت ناشی از حاشیه نشینی اشاره کرد 
و گفت: در شهرستان بهارستان یکی از مشکالت ما تراکم جمعیتی 
است و مشکل دیگر این است که در روستاها نظارت نیست و می 
بینیم هفت یا هشت طبقه غیر اصولی ساخته می شود و یکباره با 
اتفاقی ساختمان ریزش می کند، لذا تراکم باالی جمعیتی و مقاوم 
نبودن مسکن و مسایل اجتماعی، مسایل بهداشتی و بیمای های 
مسری بر مشکالت این مناطق دامن می زند.مدیر کل دفتر ستاد 
ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در این 
محالت تغییر نسل اتفاق افتاده و باید به این مسئله توجه کنیم 
دیگر نسل های سه و چهار نمی توانند همانند پدران خود زندگی 
کنند و وجود تبعیض را درک کنند و باید حتی االمکان به دنبال 
رفع تبعیض ها و نیازهای نسل های جدید باشیم.مصطفایی با بیان 
اینکه برای رفع این مشکالت باید یک اجماع کلی صورت بگیرد و 
مدیریت هماهنگ داشته باشیم، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر 
و امید آمده ایم کل دخیالن این کار را شناسایی کردیم، در حالت 
کلی در این فضا ۳۲ دستگاه درگیر هستند، ما باید اینها را شبکه 

ببینیم و هرکسی بیاید نقش خودش را انجام دهد.

افزایش هزینه های زندگی در کالنشهرها موجب شد:

رواج پدیده  "اتاق نشينی"  در تهران

انصار طی  بانک  ابراهیمی مدیرعامل  آیت اهلل  دکتر 
سخنانی در همایش گفتمان  وحدت، توسعه بانکداری 
اسالمی و اقتصادمقاومتی که در بندرعباس برگزار 
نظام  اسالمی در  بانکداری  به جایگاه  اشاره  با  شد، 
اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی، گفت: این واقعیت 
که بانک های  اسالمی در جریان رکود اقتصادی بزرگی 
کردند،  تحمیل  به جهان  آمریکایی  های  بانک  که 
آسیب ندیدند ، مایه سربلندی ما مسلمانان است.به 
گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، 
دکترابراهیمی با تشریح جایگاه بانک انصار در شبکه 
بانکی کشور و مزیت های رقابتی آن تصریح کرد: 
پیشتازی بانک انصار در بکارگیری  فناوری های نوین 
درمیان  قرض الحسنه  حوزه  در  پیشگامی  بانکی، 
بانکهای جهان اسالم، اهتمام و اقدام جدی در تحقق 

و استقرار اقتصادمقاومتی، پیاده سازی عقوداسالمی و انطباق 
عملیات بانکی مبتنی بر موازین شریعت ، انجام مسئولیت های 
اجتماعی بانک، کمک به اشتغال جوانان و کم بضاعتان، کسب 
پی درپی مقام نخست سالمت اداری کشور، احراز رتبه نخست 
جایگاه  باالترین  کشور،  بانکهای  بین  در  اسالمی  بانکداری 
سودآوری در شبکه بانکی و شفافیت اطالعات در بازار بورس، 
ازجمله مزیت های رقابتی بانک انصار در وضعیت جاری شبکه 
بانکی کشور است  .دکترابراهیمی در ادامه با اشاره به فرمایش 
مقام معظم رهبری درخصوص ارایه خدمات برابر به برادران و 
خواهران اهل سنت و شیعه درسراسرکشور از پیشتازی بانک 
دارای  استان های  در  اسالمی  بانکداری  پیاده سازی  در  انصار 
ساکنین اهل سنت و افتتاح نخستین شعب بانکداری اسالمی 
زیر نظر مشترک علمای شیعه و اهل سنت در استان سیستان 

و بلوچستان سخن گفت.دکترابراهیمی با اعالم آمادگی برای 
اهل  علمای  نظارت مشترک  تحت  اسالمی  بانکداری  توسعه 
سنت و شیعه به سراسر کشور به تحقق وعده های الهی در حوزه 
قرض الحسنه و توسعه اقتصادمقاومتی و بانکداری اسالمی اشاره 
و ابراز امیدواری کرد بزودی شاهد نتایج چشمگیر این اقدامات 
در راستای جلب رضایت خداوند منان باشیم.  دکتر ابراهیمی 
در پایان تاکید کرد : که الگوی بانکداری اسالمی تحت نظارت 
مشترک علمای شیعه و أهل سنت به زودی در سراسرکشور به 
مورد اجرا گذاشته شده و قابل ارایه و تعمیم به دیگر کشورهای 
دریایی سپاه  نیروی  فرمانده  بود.جانشین  نیزخواهد  مسلمان 
پاسداران انقالب اسالمی در این همایش طی سخنانی گفت : 
وحدت ، امنیت را به وجود می آورد و امنیت و وحدت را باید به 
هم گره زد.سردار تنگسیری با بیان اینکه وحدت در کشور مثال 
زدنی بوده و اقتدار را به همراه داشته است تاکید کرد : وحدت 

در استان هرمزگان انکار ناپذیر است و در همه شهرستان ها و 
جزایر همدلی بسیار خوبی بین آحاد واقشار مختلف دیده می 
شود.فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان نیز گفت : همه مردم 
ایران با هر قومیت و مذهبی در سایه وحدت اقتدار و عظمت 
کشور را رقم زده اند. سردار ترابی افزود : حدود ۳۵ درصد 
جمعیت هرمزگان اهل سنت هستند که بدون هیچ مشکلی و 
در سایه وحدت در کنار سایر هموطنان با هم زندگی می کنند.

حجت االسالم والمسلمین رضازاده مشاور فقهی بانک انصار به 
عنوان آخرین سخنران همایش ضمن تشریح ابعاد فقهی این 
مدل از بانکداری اسالمی،  اظهار داشت ؛ از ویژگی های این 
شعب، دریافت سپرده های سرمایه گذاری صاحبان منابع مازاد 
و پرداخت تسهیالت ) قرض الحسنه و عقد مرابحه و ... ( دقیقا 
بر اساس دیدگاه فقهی فقهیان اهل سنت استان می باشد و یک 
ناظر شرعی که از طرف علمای اهل سنت معرفی شده است به 
طور مستمر با حضور فیزیکی و استقرار در شعبه بر فرآیند ریز 
عملیات بانک نظارت شرعی دارند و نکات الزم را به کارکنان 
بانک و مشتریان آموزش می دهند . در ضمن مبالغ حاصل 
از سیستم تنبیهی وجه التزام پس از کسر هزینه های بانک ، 
با نظارت و تایید امامان جمعه شیعه و اهل سنت در امور عام 
المنفعه استان مصرف می شو .درپایان همایش نخستین شعبه 
بانکداری اسالمی در هرمزگان تحت نظارت علمای شیعه و اهل 
سنت در بندرعباس و با حضور دکترابراهیمی و جمعی از علمای 
شیعه و اهل سنت گشایش یافت ، دکتر ابراهیمی پس از افتتاح 
این شعبه در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مرکز صداوسیمای 
: این شعبه همه نوع خدمات مورد نظر  استان اظهار داشت 
مشترک علمای اهل سنت و شیعه را به برادران وخواهران أهل 

سنت ارایه خواهد داد .

مدیرعامل بانک انصار در همایش گفتمان وحدت مطرح کرد:

الگوی بانکداری اسالمی تحت نظارت علمای شيعه و اهل سنت قابل تعميم به جهان اسالم

آگهی ابالغ
خاکپور  یوسف  آقای  وکالت  با  حمیدی  رقیه  خواهان  رسیدگی  وقت   
به  الزام  خواسته  به  طالیی  اهلل  رحمت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار ارجاع و به کالسه 
آن ۹۶/۱۰/۱۶و  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۶۰۹۹۸۱۹۸۲۷۰۰۵۰۱ثبت 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  ۹:۳۰تعیین  ساعت 
درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار

در همایش بیمه و توسعه عنوان شد؛

تاکيد کرباسيان بر خصوصی سازی سه شرکت بيمه
اقدام جدید واردکنندگان خودرو برای تحت فشار گذاشتن دولت؛

عرضه خودروهای وارداتی متوقف شد!

وزیر اقتصاد گفت: ضریب نفوذ بیمه باید از 
۲.۲ درصد به ۷ درصد در پایان برنامه ششم 
برسد که در این راه باید خصوصی سازی در 
بیمه را دنبال کنیم و سه شرکت البرز، آسیا 

و دانا واگذار شوند. 
و  بیست  در  روزگذشته   کرباسیان  مسعود 
چهارمین همایش بیمه و توسعه اظهار داشت: 
بیمه ها از منابع مازادی که دارند باید بتوانند 
سود ایجاد کرده و سرمایه مازاد خود را وارد 
بازار سرمایه کنند.وی گفت: طی سال های اخیر 
صندوق های بیمه عملکرد خوبی داشتند و به 
لحاظ پوشش ریسک، می توانند از منابع مازاد 
خود بهره گیرند.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اقتصاد  درباره  سیاست  دو  کرد:  خاطرنشان 
مقاومتی ابالغ شده که یکی از آنها تاب آوری 
اقتصاد کشور و دیگری کاهش آسیب پذیری 
است.وی گفت: باید بتوانیم اقتصاد امن را در 
هر بخش و سازمانی تعریف کنیم.کرباسیان 
ادامه داد: اهمیت بیمه در حوزه های مختلف 
معادن، نفت، گاز، پاالیشگاه ها، حمل و نقل، 
راه آهن و جاده ها بسیار زیاد است و صنعت 
بیمه نقش پررنگ تری باید ارائه دهد.کرباسیان 
افزود: انتظار ما افزایش نفوذ بیشتر بیمه در 
زندگی مردم است تا بتواند ایجاد استاندارد 
کرده و ایمنی و امنیت بیشتری را در جامعه 
به وجودآورد.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
کم  زندگی  بیمه های  در  ما  سهم  متاسفانه 
است و دربرنامه ششم باید سهم بیمه زندگی 
به ۵۰ درصد رسیده تا بتوانیم در خاورمیانه 
افزایش دهیم.وی  را  بیمه های زندگی  سهم 
گفت: ضریب نفوذ بیمه باید از ۲.۲ درصد به 
۷ درصد در پایان برنامه ششم برسد که در 

این راه باید خصوصی سازی در بیمه را دنبال 
کنیم و سه شرکت البرز، آسیا و دانا واگذار 
شوند.وی افزود: بیمه مرکزی باید تنها نقش 
سیاستگذار را داشته باشد و سایر بیمه ها به 
جز ایران که در اختیار دولت است خصوصی 
شوند. ما به طور جد به خصوصی سازی و اصل 
از  پس  از  افزود:  داریم.کرباسیان  تاکید   ۴۴
برجام بحث های بیمه اتکایی آغاز شده و آن 
را به طور جد پیگیری می کنیم. ما امروز دیگر 
صندوق بیمه در صنعت نفت نداریم و همه 

ریسک ها به صنعت بیمه منتقل شده است
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: کنترل نظارت 
مالی در صنعت بیمه در حال انجام است و 
به  را  عمر  بیمه های  منابع  بر  نظارت  نحوه 
صورت جدی تر دنبال خواهیم کرد.عبدالناصر 
همتی رییس کل بیمه مرکزی در بیست و 
چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با عنوان 
مدیریت ریسک و بیمه الزامات ، چالش ها و 
راهکارها با اشاره به زلزله اخیر در کرمانشاه 
از  یکی  کرمانشاه  اخیر  زلزله  داشت:  اظهار 
حوادث ناگواری بود که رخ داد و شرکت های 
بیمه تالش زیادی برای این اتفاق کردند.وی 
افزود: بر اساس گزارش هایی که به دست ما 
رسیده خسارات این زلزله برای صنعت بیمه 
۱۳۰ میلیارد تومان برآورد می شود که از این 
میزان ۲۵ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده 

است.
همتی با اشاره به رشد صنعت بیمه در میان 
قابل  بیمه رشد  افزود: صنعت  دیگر  صنایع 
قبولی از سال ۷۳ تاکنون داشته است. ضمن 
آنکه رشد خسارت با رشد حق بیمه متعادل 

بوده است.

از بازار خودرو خبر می رسد برخی واردکنندگان 
خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت 
برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، 
متوقف  را  بازار  به  محصوالت  این  عرضه 

کرده اند.
این  قیمت  جهشی  رشد  موضوع  این   
محصوالت را به دنبال داشته است.به گزارش 
ایسنا، ماجرا از تیر ماه امسال آغاز شد از وقتی 
که دولت تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید 
امسال،  ماهه نخست  واردات خودرو در سه 
کند.در  ساماندهی  را  محصول  این  واردات 
نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر 
ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات 
خودرو را متوقف کرد و همزمان دستورالعمل 
هیات  در  خودرو  واردات  ساماندهی  جدید 
دولت پیگیری شد تا تصویب و ابالغ شود.با 
این حال این اقدامات دولت به مذاق برخی 
واردکنندگان خودرو خوش نیامد تا جایی که 
وزیر  معاون  از  خودرو  واردکنندگان  انجمن 
سازمان  رییس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
توسعه تجارت شکایت کرده و مدعی دریافت 
ضرر و زیان چند ۱۰ میلیارد تومانی از این 
سازمان شده اند.همچنین برخی واردکنندگان 
خودرو نیز اقدام به وارد کردن فشار رسانه ای به 
دولت کرده و در سلسله اظهاراتی عنوان کردند 
که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو 
متوقف شده و قیمت این محصوالت افزایش 
خواهد یافت.این اظهارات در حالی است که 
تنها ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو 
متوقف شده و واردات این محصول از محل 
ثبت سفارش های پیشین همچنان در حال 
انجام است.در این زمینه مجتبی خسروتاج  

رییس سازمان توسعه تجارت، نیز در نشست 
خبری اخیر خود تاکید کرد:« در هشت ماهه 
کشور  به  خودرو  دستگاه  هزار   ۵۴ امسال 
وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹۰۰۰ 
دستگاه افزایش داشته است.وی همچنین با 
اشاره به اظهارات برخی واردکنندگان مبنی 
بر توقف چند هزار دستگاه خودرو در گمرک، 
اظهار کرد:« اگر اکنون خودروهای بسیاری 
در گمرکات مانده مشکل ما نیست چرا که 
واردات  از  قبل  خودروها  این  واردکنندگان 
ثبت سفارش را انجام نداده اند. همچنین شاید 
۵۰ درصد خودروهایی که در گمرک مانده اند 
برای ترانزیت به مقصد عراق و سایر کشورها 
وارد شده بودند که در این قسمت تحوالتی 
رخ داده که ما مسوول آن نیستیم. ما از تیر 
ماه جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفتیم که 
از آن تاریخ تاکنون واردات خودرو ۲۶ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته 
وزارت  که  حالی  در  و  شرایط  این  است.در 
اقدامات  وجود  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
از  همچنان  خودرو  واردکنندگان  دنباله دار 
اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو کوتاه 
نیامده است از بازار خودرو خبر می رسد که 
برخی واردکنندگان با هدف تحت فشار قرار 
دادن دولت عرضه خودروهای وارداتی به بازار 
را متوقف کرده اند. این در حالی است که در 
خودرو  واردات  امسال  نخست  ماهه  هشت 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۲۶ رشد 
سال گذشته داشته است و مشخص نیست 
واردکنندگان چرا از عرضه این محصوالت به 

بازار خودداری می کنند.
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اوقات شرعی

 اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن 
آگاه  گرفتاری خویش  از  را  بکوش همگان 

سازی.
 )ارد بزرگ(

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن 
 مگر آنکه شمع رویت به رهم چراغ دارد

من و شمع صبحگاهی سزد اَر به هم بگرییم 
 که بسوختیم و از ما بُت ما فراغ دارد

امروز با حافظ

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

رییس سی و سومین جشنواره موسیقی 
تا ۳۰ دی  از ۲۰  این رویداد  فجر گفت، 
ماه در ۶ سالن و با بیش از ۹۰ اجرا برگزار 
نشست  در  نوربخش  شود.حمیدرضا  می 
خبری سی و سومین جشنواره موسیقی 
فجر در تاالر وحدت تهران افزود: اجراها 
دستگاهی،  ردیفی،  موسیقی  بخش  در 
ارکسترال، بانوان، نواحی، پاپ، تلفیقی و 
داشت:  اظهار  بود.وی  خواهد  الملل  بین 
فرهنگی  مجموعه  رودکی،  وحدت،  تاالر 
آزادی، فرهنگسرای نیاوران، برج میالد و 
مرکز همایش ایرانیان از جمله سالن های 
میزبان اجرا هستند. نوربخش با اشاره به 
در جشنواره  نواحی  موسیقی  اجرای   ۱۲
فجر گفت: از سال گذشته موسیقی نواحی 
را پررنگ کردیم و سعی داریم از تمامی 
اجراها  در  ایران  نواحی  و  اقوام  موسیقی 
را  بخش  این  هم  امسال  باشیم.  داشته 
پررنگ  صورت  به  گذشته  سال  همچون 
دو  حتی  وی،  گفته  به  داشت.  خواهیم 
گروه نواحی در بخش بانوان داریم که به 
پرداخت.نوربخش  خواهند  برنامه  اجرای 
در  موسیقی  گروه   ۸۵ از  بیش  افزود: 
جشنواره حضور دارند که برخی، اجراهای 
خود را تکرار می کنند.وی در مورد بودجه 
مشابه  بودجه  گفت:  موسیقی  جشنواره 

و  فرهنگ  وزارت  و  است  گذشته  سال 
ارشاد اسالمی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ 
اختصاص  حشنواره  برای  تومان  میلیون 
جشنواره  وسومین  سی  دهد.رییس  می 
درباره  به سوالی  پاسخ  در  فجر  موسیقی 
جایزه باربد اظهار داشت: جایزه باربد نقطه 
هر  است.  فجر  موسیقی  جشنواره  عطف 
چه بتوانیم این جایزه را پررنگ تر کنیم 
برکات،  منشا  دهیم  بها  آن  به  بیشتر  و 
خواهد  کشور  موسیقی  در  تحول  و  خیر 
سیمرغ  جایزه  به  اشاره  با  بود.نوربخش 
جشنواره فیلم فجر افزود: این همت شما 
باربد موسیقی  را می طلبد که به جایزه 

نقطه  آغاز،  در  کاری  هر  البته  بپردازید 
ضعف هایی هم دارد. وی توضیح داد: فکر 
که  موسیقی  عرصه  فعاالن  همه  کردیم 
دارای شرایط هستند برای داوری دعوت 
گذشته  همچون  جشنواره  جوایز  کنیم. 
است. یک فعال حوزه موسیقی نمی تواند 
یا  باشد.  داشته  اثر  هم  و  باشد  داور  هم 
باید اثر داشته باشد یا داور باشد.نوربخش 
بلیت سی وسومین  اینکه فروش  بیان  با 
جشنواره موسیقی فجر یک ماه زودتر آغاز 
می شود، گفت: در این جشنواره در بخش 
موسیقی انقالب اسالمی ۶ اجرا داریم که 
سه گروه ردیف دستگاهی، موسیقی دوره 

کرد:  اظهار  وی  کند.  می  اجرا  را  انقالب 
در بخش کرال موسیقی انقالب که بسیار 
جذاب و ارزشمند است نیز اجراهای خوبی 
وجود دارد. نوربخش با بیان اینکه آثاری 
از سرودهای انقالب نیز در این جشنواره 
به اجرا در می آید، تصریح کرد: سه گروه 
این جشنواره  در  خوبی  اجراهای  نیز  کر 
خواهند داشت.وی به بخش پژوهش سی 
اشاره  فجر  موسیقی  جشنواره  وسومین 
کرد و ادامه داد: در این بخش پژوهشگران 
بین المللی موسیقی در جشنواره حضور 
های  گروه  اینکه  بیان  با  دارند.نوربخش 
سالهای  مانند  نیز  امسال  تلفیقی  و  پاپ 
گذشته در جشنواره حضور دارند، تصریح 
کرد: این دوره از جشنواره امسال با حضور 
و  رنگ  پر  بسیار  موسیقی  های  گروه 
چشمگیر خواهد بود.رییس سی و سومین 
جشنواره موسیقی فجر، بخش بین الملل 
را از جذابیت های جشنواره توصیف کرد 
و و گفت: اگر بخواهیم جشنواره موسیقی 
فجر در ردیف جشنواره های جهانی قرار 
بگیرد باید به بخش بین الملل اهمیت زیاد 
داد، با مدیران فعال موسیقی دنیا ارتباط 
نزدیکی برقرار کردیم و هنرمندانی آمادگی 
جشنواره  این  در  حضور  برای  را   خود 

اعالم کردند.

سی و سومین جشنواره موسیقی فجر:

جشنواره موسيقی فجر 20 تا 30 دی ماه با ٩0 اجرا

فیلم »دریا و ماهی پرنده« به کارگردانی مهرداد غفارزاده 
سینما  در  فیلم  این  عوامل  حضور  با  ۱۳آذر  دوشنبه 

فرهنگ به نمایش درآمد.
به گزارش رسیده،اولین اکران مردمی فیلم»دریا و ماهی 
امیر  و  ارشادی،نیوشاضیغمی  همایون  حضور  با  پرنده« 
سینما  در  ساعت ۲۱  آذر  دوشنبه ۱۳  رستمی  حسین 
فرهنگ برگزارشد. این فیلم از ۲۹ آبان  در سینماهای 
گروه هنروتجربه اکرن شده است. داستان »دریا و ماهی 
پرنده« درباره نوجوانی ناشنوا است که در کانون اصالح و 
تربیت به سر می برد تا دوره محکومیتش سپری شود. او  
به ظاهر بی گناه است،اما توانایی دفاع از خود را ندارد، پس  
با نقاشی کشیدن روی دیوار زندان می خواهد بی گناهی 

خود را ثابت کند.
بهترین  مسکو،  منتقدان  جایزه  برنده  تاکنون  فیلم  این 
فیلم جشنواره همدان و بهترین بازیگر جشنواره اسپانیا 
و جایزه بهترین فیلم جشنواره موندنس آمریکا شده و در 
جشنواره های بوسان، هند، شارجه، زلین، سینه کوئست 
امریکا، ویکتوریای کانادا، اسپانیا، هنگ کنگ و لندن نیز 

شرکت داشته است.

اکران مردمی 
»دریا و ماهی پرنده« در سینما فرهنگ

فیلم  دوربین  پشت  عوامل  و  بازیگران  کامل  انتخاب  با 
سینمایی »معکوس«، این فیلم از ۱۵ آذرماه مقابل دوربین 
خواهد رفت.  فیلم سینمایی »معکوس« به کارگرد انی پوالد 
قرار  تولید  پیش  پایانی  روزهای  در  اکنون  هم  کیمیایی 
بازیگران،  و  دوربین  عوامل پشت  کامل  انتخاب  با  و  د ارد 
فیلمبرد اری این فیلم از ۱۵ آذرماه در تهران آغاز می شود.

خبر جد ید د رباره این پروژه حضور اکبر زنجان پور در گروه 
این  آخرین حضور  خواب«  »پل  فیلم  است.  آن  بازیگران 
بازیگر پیشکسوت د ر سینما محسوب می  شود. فیلمی که 
هنوز به نمایش عمومی د رنیامد ه است. فیلم های سینمایی 
»طالع سعد« و »روز د ید نی« از جمله آخرین فعالیت های 

این بازیگر در سینما د ر دهه ۷۰ محسوب می شود.
زنجان پور د ر سال های د وری اش از سینما بیشتر درگیر 
د ریایی«،  »مرغ  آلبالو«،  »باغ  های  نمایش  و  بود  تئاتر 
»سه خواهر«، »ایوانف« و »دایی وانیا« را طی سال های 
اخیر روی صحنه برد.با قطعی شد ن حضور زنجان پور د ر 
»معکوس«، تست گریم نهایی این بازیگر نیز بزود ی انجام 

خواهد شد.

اکبر زنجان پور بازیگر جد ید 
»معکوس«

مدیر خانه مستند انقالب اسالمی درباره تولیدات این 
را توضیحاتی  رئالیتی شوها  تولید  همچنین  و   مرکز 

انقالب  مستند  خانه  مدیر  افشار  کرد.حسین  ارایه   
تعامل  و  مرکز  این  در  آثار  تولید  به  اشاره  با  اسالمی 
ما  گفت:  مهر  به  مستند  شبکه  از  آنها  نمایش  برای 
این  بر  و  داریم  مستند  خانه  در  زیادی  تولیدات 
را  ما  تولیدات  از  یکی  روزی  مستند  شبکه   اساس 

روی آنتن می برد. 
و  فراهم  مستند  خانه  در  زیرساختی  داد:  ادامه  وی 
موجب شد هزینه های تولید در این مرکز کاهش بیابد 
و بخشی از این زیرساخت ها وجود یک تیم پژوهشی 
حضور  همچنین  و  هاست  سوژه  یافتن  برای  داخلی 
تدوینگرها و فیلمبردارانی که در این مرکز جمع شده 
اند و توانسته ایم به این ترتیب آثار زیادی تولید کنیم. 
نیم  و  یک  روزانه  ما  تولید  میانگین  کرد:  اظهار  افشار 
مستند  شبکه  شد  گفته  که  همانطور  و  است  مستند 
روزی یک مستند از مرکز ما روی آنتن می برد که این 
البته سعی می کنیم  ما  حاصل ۱۵ سال تالش است. 

آثار مستند هم از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

»فرمانده ۴«
 نوروز روی آنتن می رود

 گزارش پيام زمان ازیازدهمين دوره جشنواره 
بين المللی فيلم مستند سينما حقيقت

ارتقای تولیدات ملی و حضور جدی سینمای مستند در عرصه بین المللی
ایران  مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  یازدهمین  خبری  نشست 
»سیدمحمدمهدی  با حضور  آذر ماه ۹۶(  ) یکشنبه ۱۲  »سینماحقیقت« 
طباطبایی نژاد« مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیر 
جشنواره، »شهنام صفاجو« مدیر روابط عمومی و جمع زیادی از خبرنگاران 
رسانه های جمعی برگزار شد.به گزارش پیام زمان ازجشنواره بین المللی 
برگزاری  پیرامون  نشست، شهنام صفاجو  این  ابتدای  در  سینماحقیقت، 
این رویداد معتبر سینمای مستند ایران توضیح داد: امسال برای دومین 
سال پیاپی در »پردیس سینمایی چارسو« در خدمت عالقمندان سینمای 
مستند هستیم. در این دوره از جشنواره جمعاً ۲۲۷ فیلم در دو بخش ملی 
ایرانی و ۱۰۳ فیلم  و بین المللی روی پرده خواهند رفت که ۱۲۴ فیلم 
خارجی از ۴۶ کشور جهان، برای نمایش در بخش های مختلف جشنواره 
انتخاب شده اند.در ادامه این نشست، سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد ضمن 
در  گفت: جشنواره سینماحقیقت  اکرم )ص(  پیامبر  والدت  ایام  تبریک 
شرایطی دومین دهه حیات خود را آغاز می کند که به همت مستندسازان 
را در حوزه سینمای  بالنده و شکوهمند  توانسته یک دهه  خالق کشور 
مستند پشت سر بگذارد. به تعبیر اهالی سینمای مستند این جشنواره 
توانسته به نقطه عطفی در این حوزه تبدیل شود و سینماگران پیشکسوت 
ما با پیشینه ای بسیار درخشان در حوزه مستند، به ارتقای آن کمک شایانی 
سینمای  کرد:  تصریح  مستند  سینمای  تاریخچه  به  اشاره  با  کردند.وی 
فرودهای  و  فراز  خود  مسیر  در  و  داشت  ایران  در  خوبی  شروع  مستند 
بسیاری را پشت سر گذاشت، اما با افتتاح جشنواره سینماحقیقت تاریخ 
تازه ای در سینمای مستند ایران کلید خورد که سطح کیفی آن قابل تامل 
است.مدیرعامل مرکز گسترش با تاکید بر این که امسال هم تالش شده 
بهترین آثار ملی و بین المللی برای مخاطبان در جشنواره سینماحقیقت 
عرضه شود، اظهار کرد: همواره تالش کردیم سینمای مستند را برای عموم 
مردم تعریف کنیم و جشنواره را با این رویکرد ادامه دادیم. به گواه آمار طی 
این سال ها موفق شدیم عالقمندان سینمای مستند را به سینما بیاوریم؛ تا 
جایی که سال گذشته ۳۵ درصد مخاطبان ما افراد عالقمند غیرتخصصی 
سینمای مستند بودند.وی ادامه داد: با برنامه جامعی که امسال از سوی 
سازمان سینمایی اعالم و بر افزایش تولیدات مشترک و ورود به بازارهای 
بین المللی فیلم تاکید شد، افق و چشم انداز ویژه ای برای سینمای مستند 
در نظر گرفته شده است. ما هم در جشنواره سینماحقیقت تالش کردیم به 
این دو موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم؛ به همین دلیل بخش بین الملل 
مورد توجه ویژه ما بود. از چند ماه قبل دوستان در حوزه بین الملل فعالیت 
خود را آغاز کردند و ۴۱۰۰ فیلم روز مورد بازبینی قرار گرفت که در نهایت 
۲۵ فیلم به بخش مسابقه راه یافتند و ۷۸ فیلم خارجی منتخب هم در 
بخش های دیگر بین المللی جای گرفتند.طباطبایی نژاد با بیان این که بیش 
از ۷۰۰ فیلم مستند ایرانی هم به دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت رسید، 
افزود: پس از اعالم آرای هیات انتخاب ۸۰ فیلم به بخش مسابقه ملی راه 
یافتند که از این تعداد ۴۲ فیلم مستند بلند و ۳۸ مستند کوتاه به رقابت 
با یکدیگر می پردازند. وی تاکید کرد: همه ساله فیلم ها در سه بخش کوتاه، 
نیمه بلند و بلند به رقابت می پرداختند، اما امسال تغییری داشتیم و فیلم ها 
در بخش مسابقه ملی در دو بخش کوتاه و بلند مورد داوری قرار خواهند 
گرفت. این تغییر به این دلیل بود که فیلم های کوتاه آمار قابل توجهی 
نداشتند و همین طور رویکرد بسیاری از جشنواره های جهان هم به این 
شکل است که فیلم ها در دو بخش بلند و کوتاه رقابت می کنند، اما در 
بخش بین الملل به این دلیل که فراخوان از پیش اعالم شده بود، همچنان 

فیلم ها در سه بخش کوتاه، نیمه بلند و بلند داوری خواهند شد.
میهمان   ۶۰ امسال  سینماحقیقت،  جشنواره  یازدهمین  دبیر  گفته  به 
خارجی که عمدتاً از چهره های تاثیرگذار حوزه مستند هستند، به عنوان 
و  خریدار  جهانی،  معتبر  شبکه های  و  جشنواره  مدیر  مستندساز،  داور، 

پخش کننده فیلم مستند و... در جشنواره حضور خواهند داشت.
فیلم مستند جشنواره در بخش های مختلف  بازار  امسال هم  افزود:  وی 
معتبر  شبکه های  مستند،  فیلم  پخش  عرصه  فعاالن  می شود.  برگزار 
حضور  بازار  این  در  بین المللی  جشنواره های  نمایندگان  و  تلویزیونی 
خواهند داشت و نشست هایی هم برگزار خواهد شد که انشااهلل دوستان 
از آن استفاده خواهند کرد؛ چراکه حدود ۱۴ پخش کننده فعال فیلم های 
مستند در جشنواره امسال حضور دارند.طباطبایی نژاد با اشاره به این که 
عنوان چشم انداز سینمای  با  بخشی  یازدهم سینماحقیقت  در جشنواره 
مستند دانمارک وجود خواهد داشت، بیان کرد: بهترین های جشنواره های 
جکسون هول  جشنواره  فرانسه،  سینمادورئل  جشنواره  مانند  جهان  روز 
در  درآمده  نمایش  به  مستند  فیلم های  معتبرترین  همچنین  و  آمریکا 
دنیا، در جشنواره امسال نمایش داده می شوند.وی ادامه داد: کارگاه های 
پژوهشی سینماحقیقت هم مثل هر سال برگزار خواهد شد. تولید مشترک 
و فاند، جلوه های بصری در سینمای مستند، آیا می توان تفکر را به تصویر 
تبدیل کرد؟، استانداردسازی بین المللی در فیلم مستند، حقیقت لحظه، 
مستند حیات وحش، یک تولید مشترک خالق و مستند سینمایی عنوان 
کارگاه های  در  افرادی که  تعداد  است.  از جشنواره  دوره  این  کارگاه های 
جشنواره یازدهم ثبت نام کردند هم قابل توجه بود و ما ناچار شدیم گلچین 
انتخاب  پُربارتری داشتند،  بوده و رزومه ی  فعال تر  را که  افرادی  و  کنیم 
کنیم. دبیر جشنواره درباره میهمانان خارجی این دوره از جشنواره توضیح 
داد: جان فرانکو ُرزی یکی از این میهمانان است که هم داوری فیلم های 
بلند جشنواره را برعهده دارد و هم در کارگاه های پژوهشی، کارگاهی با 
عنوان »حقیقت لحظه« برگزار خواهد کرد.وی با بیان این که ۲۵ درصد از 
سهم اکران در گروه هنر و تجربه به سینمای مستند اختصاص یافته است، 
تصریح کرد: امروزه در میان تولیدکنندگان سینمای کشور توجه به اتمسفر 
سینما و سینمایی سازی موضوعی جدی است. شاید اندکی دورتر رویکرد 
بسیاری از فیلم های مستند تلویزیونی بود، اما امروز این فیلم ها با توجه 
جدی به حوزه اکران تولید می شوند. به همین دلیل الزم بود در کارگاه های 
پژوهشی هم ملزومات تولیدات سینمایی را مورد توجه قرار دهیم.در ادامه 
این نشست خبری، طباطبایی نژاد اظهار کرد: همزمان با برگزاری جشنواره 
آرشیوی«  »روایت  عناوین  با  کتاب  عنوان  دو  بین المللی سینماحقیقت، 
نوشته شیال کوران برنارد و کن رابین و ترجمه حسین فراهانی و »واقعیت 
و خیال در سینمای مستند« شامل مجموعه مقاالت مستندسازان برجسته 
بخش های  از  یکی  به  سینماحقیقت  جشنواره  شد.دبیر  خواهد  رونمایی 
رسمی جشنواره که ویژه ی نکوداشت سینمای مستند یک استان است نیز 
اشاره کرد و گفت که امسال به تکریم سینمای مستند آذربایجان شرقی 
می پردازیم. وی تاکید کرد: در این بخش از دو پیشکسوت تبریزی آقایان 
»مصطفی رزاق کریمی« و »سعادتعلی سعیدپور« تقدیر خواهد شد و بعد 
از پایان جشنواره و همزمان با آغاز سال ۲۰۱۸ که شهر تبریز به عنوان 
پایتخت گردشگری جهان اسالم معرفی شده است، کاروان سینماحقیقت 
به میزبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، سفری به این شهر 
از  دوره  این  در  اسپانسری  ما  داد:  ادامه  طباطبایی نژاد  داشت.  خواهند 
جشنواره نداریم، البته همکاری هایی با سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
دریافت  سازمانی  یا  ارگان  هیچ  از  مالی  اما کمک  داریم،  تبریز  و  تهران 
نکردیم. بودجه جشنواره کمتر از دو میلیارد تومان بود که در تالش برای 
کاهش آن هستیم. البته ناگفته نماند که در میان مجموعه جشنواره های 

سازمان سینمایی، ما تقریباً کمترین هزینه را صرف می کنیم. 

خبر

انتشار »پرده حائل« و
 »فرشته آبی«

ترجمه رمان »پرده حائل« نوشته یان مک  یوون 
و چاپ دوم ترجمه رمان »فرشته آبی« نوشته 

هاینریش مان به تازگی منتشر شده اند.
به گزارش ایسنا، کتاب »پرده حائل« از یان مک 
یوون با ترجمه سیامک دل آرا در ۲۰۰ صفحه با 
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۸هزار تومان 
در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه عرضه شده 
است.در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: یان 
با رمان هایش جوایز متعددی را  مک یوون که 
از آن خود کرده، در این کتاب اوج خالقیت و 
چیره دستی اش را نشان داده  است. راوی داستان، 
از  با درکی که  او  است.  مادر  جنینی در شکم 
فضای پیرامونی خود دارد، متوجه می شود که 
مادر و عمویش توطئه ای را علیه پدرش تدارک 
دلهره  و  ترس  می گذرد،  زمان  هرچه  دیده اند. 
این جنین از آینده نامعلومش  بیشتر می شود. 
او حتی می کوشد تا جایی که می تواند بر روند 

اتفاقات تأثیر بگذارد....
انتظار  رمان نویس  یک  از   می توان  را  هرآنچه 
خواندن  دارد.  یک جا  یوون  مک  یان  داشت، 
و  سلیس  است.  لذت بخش  او  کتاب های 
به  واقعی  چهره ای  نوشته هایش،  بودن  روان 
شیکاگو  می بخشد.  داستانی اش  شخصیت های 
به  استادانه  که  کتابی  حائل«  تریبیون»پرده 
رمان،  ابتدای  در  است.  درآمده  تحریر  رشته 
اتفاق ها با ریتمی مناسب و سریع رخ می دهند و 
انتهای داستان نیز از ظرافتی برخوردار است که 
در نوشته های کمتر نویسنده ای یافت می شود. 
این کتاب  در  را  اوج ظرافت  آمریکا  ملی  رادیو 
ادامه  از  نمی توانید  که  کتابی  یافت؛  می توان 

خواندنش صرف نظر کنید. 
از  آبی«  »فرشته  رمان  دوم  چاپ  همچنین 
در  حدادی  محمود  ترجمه  با  مان  هاینریش 
و قیمت  با شمارگان ۷۰۰ نسخه  ۲۶۴ صفحه 
بازار  راهی  یادشده  نشر  در  تومان   هزار   ۲۷
آمده  کتاب  جلد  پشت  نوشته  است.در  شده 
است: هاینریش مان از چهره های جهانی ادبیات 
آلمانی در قرن بیستم است و »فرشته آبی« یکی 
از رمان های ماندگار او؛ داستان مردی خودکام  و 
دشمن خو که در پی عشقی پیرانه سر به ورطه 
تباهی می غلتد و تباهی او برای تمامی یک شهر 
را  دروغین  متانتی   قید  تا  می شود  دستاویزی 
آدابی  و  اخالق  به تالفی تحمل  و  بگذارد  کنار 
به عقده گشایی همگانی  اینک  مصلحت جویانه، 

روی بیاورد.

سیاه  »ماهی  نمایش  آمریکا  از  پس 
کوچولو« در پردیس تئاتر شهرزاد به روی 
زمان   پیام  گزارش  می رود.به  صحنه 
سیاه  »ماهی  نمایش،  عمومی  روابط  از 
آمریکا  و  ایران  مشترک  پروژه  کوچولو« 
با نگاهی به نوشته ی صمد بهرنگی به قلم 
مهرنوش عٓلیا و کارگرانی محمد عاقبتی در 
سالن شماره سه شهرزاد به مدت یک هفته 
به روی صحنه میرود.این نمایش پیش از 
امریکا  و سانفرانسیسکو  نیویورک  در  این 
به زبان انگلیسی اجرا شده بود.در خالصه 
داستان این نمایش آمده است: ماهی سیاه 
کوچک  برکه ای  در  مادرش  با  کوچولو 

زندگی می کند و رویای دریا در سر دارد.
درویشی،  آوا  سیدی،  مازیار  شادمان،  ناز 
این  در  قراخان  مانلی  و  عقدایی  پارمیس 

نمایش به ایفای نقش میپردازند.
به  می توان  نمایش  این  عوامل  دیگر  از 
حضور رها جهانشاهی مدیر تولید و مجری 
طرح، سردار سرمست و شهرزاد بهشتیان 
آهنگساز، رضا بهجت و علی کوزه گر طراح 
بونزی و جلیله هیبتان طراح  اولیویا  نور، 
رضا  و  محمدعاقبتی  آکسسوار،  و  لباس 
جیویشکی  آدرین  صحنه،  طراح  بهجت 
تصاویر،  طراح  بیراستیکر  رودریک  و 
آرمینه مقدسی  بهبهانی طراح صدا،  نگار 

ادیبی طراح گرافیک،  تصویرساز، مجتبی 
نادر مقدم دستیار کارگردان، مسیح کاظم 
عکاس  تیمورزاده  البرز  صحنه،  مدیر  پور 
اشاره  عمومی  روابط  مدیر  ایلیا شمس  و 
و  تئاتر  کارگردان  عاقبتی  کرد.محمد 
فارغ  تاتر ما است، وی  مدیر هنری گروه 
تعاملی  هنرهای  و  پرفورمنس  التحصیل 
و بورسیه تحقیقات از مدرسه درام ییل و 
عضو آسیتج بین الملل است. وی عالوه بر 
تولید اجراهایی برای مخاطبان بزرگسال ، 
دارد  حق  خدا  »تنها  نمایشهای  کنون  تا 
بیدارم کند«، »اسکلیک و بچه های پرواز« 
، »لیرشاه« و...را به برای مخاطبان جوان 

روی صحنه برده است.
نمایش »ماهی سیاه کوچولو« از روز ۲۴ 
سه  شماره  سالن  در   ۱۷:۱۵ ساعت  آذر 
پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه میرود.

»ماهی سیاه کوچولو« به »شهرزاد« رسید

فاتح آکین کارگردان مشهور ترک تبار که فیلم اخیرش به نام »رو به تاریکی« )یا »در 
مسیر محو شدن«( به عنوان نماینده کشورش در انتخابات جوایز اسکار امسال در شاخه 
بهترین فیلم »خارجی« )غیر انگلیسی زبان( معرفی شده، کارهای »پیش تولید« فیلم 
بعدی اش را هم شروع کرده است.او یک کتاب ُرمان سال ۲۰۱۶ هاینز استرونک را که 
»دستکش طالیی« نام دارد. مبنای کارش قرار داده است و این کتابی است که زندگی و 
عملیات مرگبار یک قاتل زنجیره ای واقعی به نام فریتز هونکا را که در سال های ۱۹۷۰ 
تا ۱۹۷۵ چهار زن ناموجه را در منطقه ای خاص در شهر هامبورگ آلمان به قتل رساند، 
تشریح می کند و پرده از عقاید و کارهای تند این مرد که به لحاظ جسمانی و روحی 
ایرادات و خدشه هایی را داشت، برمی دارد. وی اغلب در رستورانی شلوغ در آن منطقه 
حاضر می شد و قربانیان و اهدافش را از همان جا برمی گزید. شاید یک دلیل رویکرد 
آکین به این پروژه این نکته باشد که خودش نیز زاده شهر هامبورگ بوده و خانواده اش 
در سال هایا قبل از دهه ۱۹۷۰ از ترکیه به آلمان کوچ کرده و در این شهر رحل اقامت 
افکنده بودند، به واقع نزدیکی موضوع با آکین به حدی است که وی در اواخر پاییز ۲۰۱۷ 
می گوید: هونکا از هر جهت به ما نزدیک بود و فاصله محل زندگی اش با جایی که ما 
ساکن بودیم، از دو خیابان فراتر نمی رفت. البته بنابر ماهیت موضوع و بر حسب مشخصه 
های جنایات ما مجبور بوده ایم فیلمی خونبار بسازیم و هونکا را آنگونه که بود به تصویر 
بکشیم.در کتاب استرونک نه فقط شرح فجایع برخاسته از اقدامات هونکا آمده بلکه در 
پس زمینه آن اتفاقات زندگی و شرایط نسلی در آلمان به تصویر کشیده شده که پس از 

اتمام جنگ جهانی دوم با انواع کمبودها و مشکالت مواجه بودند. 

از تروریست ها تا قاتالن زنجیره ای

فیلم کوتاه »روتوش« جایزه هیات داوران سی و پنجمین دوره جشنواره »توس کورتس« 
فرانسه را دریافت کرد.

فیلم کوتاه »روتوش« به کارگردانی کاوه مظاهری در آستانه اعالم فهرست اولیه نامزدهای 
 tous« اسکار در تازه ترین موفقیت خود جایزه هیات داوران سی و پنجمین دوره جشنوار

courts « فرانسه را دریافت کرد.
جشنواره » tous courts« که امسال سی و پنجمین دوره آن برگزار شد در کنار 
جشنواره »کلرمون فران« مهم ترین جشنواره فیلم کوتاه فرانسه به شمار می رود و هر 

ساله آثار مهم فیلم کوتاه در عرصه جهانی را به رقابت می گذارد.
»روتوش« در کنار ۵۰ فیلم کوتاه دیگر از سراسر جهان در این جشنواره حضور داشت.

یکی از جالب ترین نکات این جشنواره جوایز آن است. جایزه ای که به کاوه مظاهری تعلق 
گرفته است شامل سه بخش است: اول: ۱۵۰۰ یورو جایزه نقدی، دوم: تجهیزات ارتباطی 
برای صحنه فیلمبرداری شامل واکی تاکی و میکروفون HF به ارزش ۱۵۰۰ یورو  و 
سوم: کمک هزینه برای تامین تجهیزات حرکتی ساخت فیلم در بندر مارسی )مانند 

کرین، دالی، ریل( به ارزش ۹۰۰ یورو.
سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه » tous courts« از تاریخ ۲۷ نوامبر تا ۲ 

دسامبر برابر با ۶ تا ۱۱ آذر در فرانسه برگزار شد.

موفقیت »روتوش« در فرانسه
در دنیای کتاب

300 هنرمند در فرهنگ سرای 
بهاران مشق صلوات می کنند 

حضور  با  صلوات«  »مشق  همایش  سومین 
بیش از ۳۰۰ هنرمند خوشنویس سه شنبه ۱۴ 
می شود.به  برگزار  بهاران  فرهنگ سرای  در  آذر 
هنری  فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  گزارش 
خوشنویسی  همایش  سومین  تهران،  شهرداری 
»مشق صلوات« با هدف افزایش سطح معنویت 
در جامعه از طریق یادآوری ذکر صلوات، ایجاد 
بستری مناسب برای اندیشیدن و تعمق جامعه 
هنری کشور به ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم )ص( 
و  معنا  پاسداشت  منظور  به  هنری  آثار  و خلق 
میالد  سالروز  با  همزمان  صلوات  ذکر  مفهوم 
حضرت محمد مصطفی )ص( سه شنبه ۱۴ آذر از 
ساعت ۱۴ تا ۱۷ در فرهنگ سرای بهاران برگزار 
می شود. بیش از۳۰۰ هنرمند در سومین همایش 
خوشنویسی »مشق صلوات« با آثار خوشنویسی 
شکسته های  ثلث،  نستعلیق،  گرایش های؛  در 
دارند.  حضور  نقاشی خط   و  نسخ  نستعلیق، 
همچنین نمایشگاهی از آثار برگزیده هنرمندان 
در سال های گذشته به نمایش گذاشته می شود.

عالقه مندان با حضور در این همایش می توانند 
صلوات  دعای  متن  کارگاهی  و  زنده  صورت  به 
»اللهم صل علی محمد و آل محمد« را که توسط 

هنرمندان خوشنویسی می شود را ببینند.


