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به گزارش زمان، شرکت ملی نفتکش ایران موفق به دریافت گواهینامه از 
اتحادیه اروپا در خصوص پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانه ای 
از کشتی ها برای ناوگان این شرکت شد. شرکت ملی نفتکش ایران موفق به 

10اجرای مقررات جدید  محیط زیستی اتحادیه اروپا شده است.

دریافت گواهینامه MRV اروپا 
توسط شرکت ملی نفتکش ایران

به گزارش زمان،  از زمان اعالم تصمیم خصمانه رئیس جمهوری 
درجریان  فلسطینی  شهروند   ۱۰ دیروز  به  تا  قدس  علیه  آمریکا 
تظاهرات ضد آمریکایی ـ صهیونیستی شهید و حدود ۳ هزار تَن 

نیز زخمی شده اند.

به گزارش زمان، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهوری 
اعالم کرد: نخستین اجالس ملی گزارش حقوق شهروندی فردا 28 آذر 
ماه با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری 

برگزار می شود. 3

 شهادت ۱۰ فلسطینی 
در اراضی اشغالی

نخستین اجالس ملی گزارش 
حقوق شهروندی؛سه شنبه
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سرمقاله

 پیامدهای زیانبار
 فساد اقتصادی

نگاه روز

دیپلماسی یعنی این!

» قلیان جیبی رسید«    

پدیده فســاد و مبــارزه با 
بســیاری  در  امــروزه  آن 
مختلــف  کشــورهای  از 
عنــوان یک  بــه  جهــان 
موردنظر  اساســی  مسئله 
اســت. مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش 
عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط 
می شود از این رو  فساد اقتصادی سبب کاهش 
ســرمایه گذاری و کندی رشــد اقتصادی و در 
نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی 
در کشــور می شود.حال این پدیده در کشور در 
حال رشد است تا جایی که فعاالن اقتصادی با 
توجه به شیوع فساد در اقتصاد کشورمان در حال 
حاضر احساس می کنند ،مسیری که در اقتصاد 
می پیمایند  در شــرایط مطلوب نیست.چراکه  
رواج فســاد گریبان اقتصاد کشور را به گونه ای 
گرفته است که تجارت بین الملل ایران را نیز در 

گیر مصائب خاص کرده است.
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11 مهرشاد نبی

به گزارش زمان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیاستگذاری دولت برای جلوگیری از افتادن بازنشستگان در تله فقر و افزایش حقوق آنان متناسب با شیب تورم طی هفت سال خبر داد. علی ربیعی با 
اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به پنج میلیون از دهک های باالی جامعه از پرداخت یارانه حذف شده اند، گفت: در حال حاضر افرادی نیز همچنان تحت پوشش های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی 

قرار ندارند که این وزارتخانه آنان را شناسایی کرده و قصد دارد تا آنها را تحت پوشش قرار دهد.
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اعالم آمادگی ایرباس، بوئینگ و آ.تی.آر
 برای تامین فاینانس هواپیماهای جدید ایران

ورود ۸ هواپیمای جدید تا پایان سال آینده میالدی
2 رضا نصری

9

وزیر رفاه تشریح کرد: از حذف یارانه ها تا هدفمندی یارانه ها

برنامه دولت برای جلوگیری از فقر بازنشستگان

ایران همچنان 
پشت چراغ قرمز 

WTO

 بی عدالتی و 
نابرابری جنسیتی 

در آموزش 

 ممنوعیت فروش
 بسته های قدیمی 

اینترنت
1193

جذب 3.5 میلیارد یورو فاینانس 
صنایع معدنی در پسابرجام

 آمادگی دولت برای متعادل کردن افزایش
 مالیات و بنزین در بودجه ۹۷

3
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آگهی مزایده عمومی
 96/7/20 مورخ  چ  96/455/ش.ش  شماره  مجوز  براساس  شهرداری چهار باغ در نظر دارد     
شورای اسالمی شهر چهار باغ نسبت به مشروحه ذیل مطابق شرایط ذکر شده اقدام 
نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف 

مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1-معادل 5 درصد قیمت کارشناسی هر دستگاه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از صور 

ذیل به شهرداری تسلیم گردد:
الف( واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری
ب( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه

ج( چک تضمینی بانکی
2- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
5-هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت دوم

شماره تماس: 026-44564614-17
شهردار چهارباغ- رسول عظیمی

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

۸

9

10

نوع خودرو

نیسان زد اف

نیسان زد اف

مینی لودر بابکت

مینی لودر بابکت

پراید دوگانه سوز 
شرکتی
پراید

پیکان سواری

پیکان وانت دوگانه سوز 
شرکتی

پیکان وانت

زانتیا

شماره انتظامی

7۸-31۸ ط 17

6۸-712 ب ۸1

-----

 -----

6۸-452 ط 14

6۸-645 ط 75

7۸-252 ص 5۸

6۸-169 س 47

7۸-446 ط 15

7۸-166 ط 15

مدل

13۸4

13۸4

۸۸

۸9

13۸7

13۸7

13۸1

----

13۸3

13۸9

رنگ

نارنجی

نارنجی

فیروزه ای

فیروزه ای

نقره ای

سفید

سفید

سفید

سفید

نقره ای

سپرده 5 درصد 
)ریال(

3/000/000

3/000/000

24/000/000

25/500/000

3/750/000

4/150/000

1/000/000

750/000

600/000

16/500/000

قیمت کارشناسی 
)ریال(

60/000/000

60/000/000

4۸0/000/000

510/000/000

75/000/000

۸3/000/000

20/000/000

15/000/000

32/000/000

330/000/000

راه اندازی ۸۰۰ ایستگاه سیار ثبت نام کارت ملی هوشمند تا ماه آینده
سخنگوی ســازمان ثبت احوال با اشاره به آخرین وضعیت ایستگاه های سیار 
ثبت نام کارت ملی هوشمند در کشور، گفت: قصد داریم این ایستگاه ها تا یک 

ماه آینده در کل کشور راه اندازی کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سیف اهلل ابوترابی با بیان اینکه ایستگاه های سیار 
به منظور ثبت نام و ارائه کارت ملی هوشــمند برای مناطق روستایی،صعب العبور، 
سالخوردگان و کسانی که دارای معلولیت حرکتی هستند در نظر گرفته شده است، 
گفت: قصد داریم 8۰۰ ایســتگاه ســیار کارت ملی هوشمند را تا یک ماه آینده در 
کل کشــور راه اندازی کنیم.وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۶ ایستگاه سیار در کل 

کشور راه اندازی شده است.یعنی در هر استان حدود یک ایستگاه سیار به صورت 
آزمایشــی راه اندازی شده است و برخی استان های دیگر نیز در حال تهیه سخت 
افزارهای مورد نیاز هســتند.  سخنگوی سازمان ثبت احوال در پایان با بیان اینکه 
ایســتگاه های سیار ثبت نام برای نهادها و موسسات نیز در نظر گرفته شده است، 
گفت: در حال حاضر در صداســیما ، قوه قضاییه و...ایستگاه های سیار راه اندازی  
شده و مشغول فعالیت هستند. همچنین به دلیل اینکه برای تکمیل ثبت نام نیاز 
به اثر انگشت است،کارمندان فقط برای خودشان به صورت شخصی می توانند ثبت 

نام کنند و ثبت نام برای خانواده هایشان بدون حضور آنان امکان پذیر نیست.

ادامه اعتراضات جهانی علیه 
تصمیم ترامپ درباره قدس

اندونــزی، الجزائــر و واشــنگتن دیروز شــاهد 
تظاهــرات اعتراضی مردم علیــه تصمیم ترامپ 

درباره قدس بودند.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، صدها هزار 
اندونزیایی در اعتراض به تصمیم ترامپ درباره 
قدس در جاکارتــا تظاهرات کردند. شــورای 
علمای اندونزی با شــعار "اندونزی برای قدس 
متحد می شود" این تظاهرات میلیونی را ترتیب 
داده بود. در این تظاهرات شخصیت های رسمی 
و مردمی از جمله رئیــس پارلمان و معاونش، 
شــهردار جاکارتا، رئیس نهضت علما و جنبش 
محمدیه حضور داشــتند و تظاهرات کنندگان 

از دولت خواستند تحت هیچ شرایطی اسرائیل 
را به رسمیت نشناخته و محصوالت اسرائیل و 
آمریکا را تحریم کند.آنها همچنین از دولت های 

اســالمی و عربی خواســتند اختالفات را کنار 
گذاشــته و به خاطر قدس و فلســطین متحد 
شــوند.به احتمــال زیاد این تظاهــرات دولت 
اندونــزی را در اتخاذ موضع قاطع درباره قدس 

در برابر آمریکا تحت فشار قرار دهد.
تظاهرکننــدگان خواهان برگــزاری تظاهراتی 
مشابه تظاهرات ســال گذشته شدند که منجر 
به برکناری فرماندار مســیحی جاکارتا به اتهام 
توهین به قرآن شد.هزاران اندونزیایی مسلمان 
نیز یکشــنبه گذشته ضمن اعالم همبستگی با 
تظاهرات  آمریکا  مقابل ســفارت  فلسطینیان، 
کردند.پنجشنبه گذشته، جوکو ویدودو، رئیس 
جمهور اندونزی تصمیم ترامــپ درباره قدس 
را محکوم کرد و ســفیر آمریــکا در جاکارتا را 
فراخواند.همچنین هزاران تن از مردم واشنگتن، 
پایتخــت آمریکا نیز در مخالفت با اقدام ترامپ 

تظاهرات کردند.

فراوانی میوه در آستانه شب یلدا/ قیمت ها ثابت می ماند
بازار میوه چند روز مانده به شــب یلدا اشــباع از 
محصول اســت و به گفته فروشندگان، قیمت  این 
محصوالت دچــار افزایش نخواهد شــد، چرا که 

عرضه به اندازه کافی است.
به گزارش ایســنا، به طور معمول بازار میوه یکی 
از بازارهای اصلی اســت که در آستانه شب یلدا با 
افزایش تقاضا همراه می شــود. گاهی این افزایش 
تقاضا تاثیر خــود را روی قیمت ها می گذارد و در 
نتیجــه برخی اقالم پر مصرف برای شــب یلدا با 

افزایش قیمت روبرو می شوند.
اما بر اساس مشــاهدات بازار میوه در سطح شهر 
و به گفته برخی فروشــندگان، تقریبا برای تمامی 
اقالم پر مصرف شــب یلدا عرضــه به اندازه کافی 
اســت و حتی با افزایش تقاضــا احتمال افزایش 
قیمت بسیار پایین اســت. اما با این وجود تجربه 
نشان داده که در فاصله یکی - دو روز تا شب یلدا 
برخی اقالم از جمله هندوانه و انار با افزایش قیمت 

روبرو می شوند.
بر این اساس متوســط قیمت برخی اقالم میوه و 
تره بار در بازار امروز به این شــرح است:  سیب زرد 
کیلویی ۴۵۰۰ تومان، سیب قرمز کیلویی ۵۰۰۰ 

تومــان، خیار درختی کیلویی 2۵۰۰ تومان، خیار 
بوته ای کیلویی ۳۰۰۰ تومان، انگور سیاه کیلویی 
۵۰۰۰ تومــان و موز کیلویی ۳۶۰۰ تومان قیمت 
دارد. همچنین هر کیلوگرم پرتقال ۵۰۰۰ تومان، 
نارنگــی ۴۵۰۰ تومان و انار ۶۵۰۰ تومان فروخته 
می شوند.نارنگی ریز و پرتقال آبگیری نیز کیلویی 
2۵۰۰ تومان قیمت دارند و در میان اقالم گران تر 
هــر کیلوگرم آناناس ۱۴ هزار تومان و بِه ۱2 هزار 
تومان است.در میان تره بار نیز سیب زمینی و پیاز 

همچنان در شیب افزایشی قرار دارند و به قیمت 
سابق خود بازنگشــته اند و هر دو کیلویی 2۵۰۰ 

تومان هستند.
همچنین لیموترش به عنوان گران ترین نوع تره بار 
کیلویی ۱2 هزار تومان اســت. هر کیلوگرم کدو، 
چغندر، کلم، بادمجــان، هویج و کاهو نیز 2۰۰۰ 
تومان فروخته می شــود. فلفــل دلمه ای و گوجه 
فرنگی هم بــه ترتیب کیلویــی 2۵۰۰ و ۳۵۰۰ 

تومان قیمت دارند.

 سعید شفیعیان
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دیپلماسی یعنی این!
رضا نصری

تنها چند ســاعت بعد از نمایش نیکی هیلــی و طرح اتهامات اش 
علیه ایران، وزیر امور خارجه کشــور، سفیر ایران در  بریتانیا، دفتر 
نمایندگی در نیویورک و برخی دیگر از مسئولین دستگاه دیپلماسی 

وارد فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی شدند . 
آن هــا بالفاصله میان اظهــارات خانم هیلی و دروغ های مشــهور 
ُکلیــن پاوول در مورد عراق - با ادبیاتــی که افکار عمومی آمریکا 
می فهمد - تشابه برقرار کردند؛ یافته های هیأت تحقیقاتی سازمان 
ملل را در مقابل مدعیات آمریکا قــرار دادند و تناقض میان آن ها 
 CAR را برمــال کردند؛ برای چرخاندن میز، به گزارش موسســه
در مورد اســتفاده داعش از ســالح های آمریکایی استناد کردند و 
»ریاکاری« آمریکایی را نشانه گرفتند؛ به فروش سالح به عربستان 
ســعودی و نقش آن در جنایات جنگی این رژیم در یمن اشــاره 
کردند و »قانونی بودن« این مراودات را زیر ســئوال بردند. سپس 
پرســش هایی از دولت آمریکا مطرح کردند کــه آ ن را در عمل از 

جایگاه دادستان به جایگاه متهم تنازل داد:
پرسیدند از کجا معلوم موشکی که خانم هیلی به نمایش گذاشت 
)حتی اگر ایرانی باشــد( همان موشکی است که به فرودگاه ریاض 
اصابت کرده اســت؟ از کجا معلوم این موشــک »قبل« از تصویب 
قطعنامه شــورای امنیت و اجرایی شدن ممنوعیت به یمن منتقل 
نشــده؟ بعد هم، چطور ایران توانســته با وجود محاصره دریایی و 
زمینــی و هوایی یمــن - که از آن غــذا و دارو هم عبور نمی کند 
- چنین موشــکی به این کشــور »قاچاق« کرده باشد؟ ضمن به 
رسمیت شــناختن حق »دفاع مشروع« یمن، پرسیدند چطور و با 
اســتناد به چه شواهدی دولت آمریکا حتی قبل از دولت عربستان 
سعودی، تنها چند ساعت بعد از حمله به فرودگاه ریاض، »ایران« 
را مســئول این حمله خوانده اســت؟ آن ها در عرض چند ساعت 
فضای رسانه ای را از انحصار خانم هیلی و دوستانش خارج ساختند 
و بحثی را »عمومی« کردند که مقامات آمریکا آمادگی شرکت در 
آن را نداشــتند.  آن ها به چاپ پُسترهای ضد آمریکایی در سطح 
شــهر تهران، ایراد ســخنرانی های تند  و عصبی، توزیع تراکت و 
پالکارد شعار در صفوف نماز جمعه یا نهایتاً نوشتن چند توئیت به 
زبان فارسی بسنده نکردند. امروز در هر رسانه  آمریکایی یا هر نهاد 
بین المللی که صحبت از مدعیات دولت ترامپ علیه ایران می شود، 
پاسخ های مستدل و »ضد حمله« های موثر و کارشناسانه دستگاه 
دیپلماســی کشــور کفه ترازو را به نفع ایران سنگین  می کند. این 
کیفیت از »دیپلماســی« محصول همان »مدیریت اعتدالی« است 
که »سلبریتی« های ایران در یک حرکت غیرمسئوالنه و عجیب از 
آن ابراز برائت و پشــیمانی کرده اند. این همان شیوه سیاست ورزی 
اســت که اگر نبود، امــروز در ردیف های بودجه کشــور، به جای 
»ریال«، این دوســتان به نحوه تخصیص »نخود و لوبیا« اعتراض 

می کردند!
حقوقدان بین الملل/عضو مطالعات ژنو

برگزاری نشست گروهک منافقین در پاریس

دولت پاریس در اقدامی که نشان از سیاست های دوگانه فرانسه دارد؛ 
مجوز برگزاری نشست گروهک تروریستی منافقین را صادر کرد.

بــه گزارش زمان بــه نقل ازمهــر، پاریس میزبان نشســت گروهک 
منافقین بود. در این نشســت که با مجوز دولت فرانســه تشکیل شد، 
»مریم رجوی« ســرکرده این گروه تروریستی بدون یادآوری جنایات 
بی شــماری که در حق ملت ایران مرتکب شده است، اهداف خود را از 
یاوه گویی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران، تقویت انسجام مردم در 
مطالبه آزادی و دموکراسی عنوان کرد!وی در مخالفت با خواست مردم 
ایران و در پیروی از شــعارهای تکراری اربابان آمریکایی خود، مدعی 
شــد که مبارزه با ایران اســالمی به مراتب از مبارزه با داعش مهمتر 
است.رجوی در ادامه، با استناد به خطای محاسباتی خود، تغییر نظام 
جمهوری اسالمی ایران را امری حتمی و قریب الوقوع پیش بینی کرد.اما 
آنچه که بیش از ادعاهای تکراری و نخ نمای سرکرده منافقین اهمیت 
داشت؛ تســهیل شرایط برگزاری نشست از سوی کشوری بود که این 
روزها عالقه بسیاری به خودنمایی در صحنه تحوالت خاورمیانه دارد و 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور جوانش را به عنوان کلیددار حل همه 

مشکالت منطقه جا می زند.
جالب آنکه پاریس روز شــنبه میزبان تروریست هایی بود که دستشان 
به خون مردم ایران آغشته است حال آنکه امروز نیز »ژان ایو لودریان« 
رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه عازم واشنگتن خواهد بود تا همزمان 
درباره راه های حفظ برجام و اعمال فشــار علیه برنامه موشکی ایران، با 

آمریکایی ها همفکری کند.

 بهبود چهار پله ای رتبه ایران در شاخص
 تجارت فرامرزی

مدیر طرح و برنامه گمرک جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد: بر اساس 
گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی با چهار پله 
بهبود، از ۱7۰ به ۱۶۶ رســیده اســت.به گزارش زمان به نقل ازتارنمای 
موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، »هایــده باقری پور« تعدد 
قوانین، مقررات، رویه ها و دســتگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور 
را بار ســنگینی بر دوش گمرک دانســت. وی ایجــاد هماهنگی میان 
دســتگاه های مختلف درگیر در تجارت خارجی و اجرای سیســتم های 
مکانیزاسیون و اتوماســیون، به ویژه بهره گیری از فناوری اطالعات ذیل 
برنامه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در گمرک ها از طریق استقرار 
گمــرک الکترونیک و یکپارچه را یکی از دســتاوردهای مهم در زمینه 
تســهیل تجاری ذکر کرد.به گفته وی، این اقدام ها با هدف تســریع و 
تسهیل تشــریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و تقویت انضباط، 
سالمت و شفافیت به اجرا درآمده است.مدیر طرح و برنامه گمرک اجرای 
سامانه جامع امور گمرکی و سامانه تجارت فرامرزی را سبب کوتاه شدن 
فرایند ترخیص گمرکی و رشــد ۶۱ درصدی حقوق ورودی وصول شده 
در ســال ۱۳9۵ نســبت به سال ۱۳9۴ دانســت. بزرگ ترین دستاورد 
گمرک در دولــت یازدهم راه اندازی گمرک الکترونیک در ایران بود که 
با اســتفاده از دانش پژوهان داخلی، موفق به راه اندازی و اجرای سامانه 
جامع گمرکی شد و توانســت ۳۴ عملیات گمرکی را الکترونیکی کند.

کامل ترین بسته حمایتی گمرک از تولید و صادرات نیز در دولت یازدهم 
اجرا و برای نخســتین بار ارایه خدمات و تسهیالت به تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان با کمک ســامانه جامع گمرکی هوشمند شد.دیپلماسی 
گمرکی ایران در دولت یازدهم بسیار فعال بود و عالوه بر توسعه همکاری 
ها با ســازمان جهانی گمرک و امضــای پنج موافقت نامه همکاری های 
گمرکی با کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی، آذربایجان و روسیه، شاهد 
فصل جدیدی از روابط گمرکی با روســیه از طریق امضای راهگذر سبز 
گمرکی و چین از طریق موافقت نامه مشــارکت راهبردی بودیم و عالوه 
بر مذاکرات فنی با ســفیران دهها کشور طرف معامله، شاهد آغاز گفت 

وگوهای ایران و اتحادیه اروپا درباره مسائل گمرکی بوده ایم.

با امضای ۹۰ نماینده؛ سوال از 
روحانی درباره ارز کلید خورد

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از سئوال 
9۰ نماینده مجلس از رئیس جمهور در مورد 

نرخ ارز و واسطه های توزیع آن خبر داد.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، علی اکبری از 
امضای طرح سئوال از رئیس جمهور در مورد 

نرخ ارز خبر داد.
نماینده مــردم شــیراز در مجلس شــورای 
اسالمی، گفت: در مورد تنظیم بازار ارز سوالی 
را از رییس جمهــور مطرح کردیــم که روزانه، 
ماهانه و هفتگی چه مبلــغ ارز به بازار تزریق 
می شــود؟ قیمت ارزی که وارد بازار می شــود 
چقدر است و کانال های توزیع آن چه کسانی 
هستند و در چه مصارفی هزینه می شود.  عضو 
شــورای مرکزی فراکسیون امید اظهار داشت: 
ســوال از رییس جمهور درباره تنظیم بازار ارز 
تاکنون به امضای 9۰ نماینده رسیده و تحویل 

هیات رییسه مجلس خواهد شد.

امنیت پایدار؛ الزمه سرمایه گذاری 
و توسعه اقتصادی

حجت االســالم والمســلمین علوی: با فراهم 
ســاختن امنیت کامل اقتصــادی، فضا برای 
ترغیب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در 

کشور فراهم می شود
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، نشست 
شــوراي اداري استان با حضور حجت االسالم 
والمسلمین ســیدامنیت پایدار؛ الزمه سرمایه 
گذاری و توســعه اقتصادی محمود علوی وزیر 
اطالعات در ســالن همایش های اســتانداري 

خراسان شمالي  برگزار شد.
در این مراســم وزیر اطالعات بــا بیان اینکه 
رویکــرد وزارت اطالعــات، ارتقــای امنیــت 
اقتصادی با هدف حمایت از ســرمایه گذاری 
اســت گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و به تبع 
آن رونق تولید و ایجاد اشــتغال پایدار، تعامل 
ســازنده با سرمایه گذار و ایجاد بسترهای امن 
برای ترغیب ســرمایه گذاران، از اولویت های 
ماست.حجت االسالم والمسلمین سید محمود 
علوی با اشاره به اینکه برخوردهای قهرآمیز و 
خشن در مواجهه با تخلفات اقتصادی موجب 
فرار سرمایه می شود افزود: مقابله هوشمندانه 
با فساد و به کارگیری روش های عالمانه، مانع 
به وجود آمدن  اختالفات و چالش ها در مسیر 
ســرمایه گذاری است.در این مراسم همچنین 
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با قدردانی 
از خدمات سربازان گمنام امام زمان  )عج( در 
ایجــاد امنیت پایدار از آن به عنوان مهم ترین 
بستر برنامه ریزی های کالن در کشور نام برد.

حجت االسالم و المسلمین یعقوبی از سربازان 
گمنام امام زمــان )عج( به عنوان نیروهای بی 
نام و نشانی یاد کرد که جامعه در بخش های 
مختلف، مرهون رشادت های خاموش و رصد 
شبانه روزی آنان در ایجاد جامعه ای امن است.

محمدرضا صالحی اســتاندار خراسان شمالی 
نیز در این مراســم گفت: نقــش خانواده ها و 
بانوان در کاهش آســیب های اجتماعی بسیار 
با اهمیت اســت و در این خصــوص به دنبال 
آنیم که خراسان شمالی را پایلوت طرح گفت 
و گوی ویژه خانواده کنیم.در نشســت شورای 
اداری استان ،مدیرکل جدید اطالعات خراسان 

شمالی معارفه شد.

آغاز روابط کارگزاری بانک های 
ایرانی با قطر

هفــت ماه پس از بروز بحــران در روابط قطر 
و برخی کشــورهای عربی و تحریم آن، چند 
بانک خصوصی ایران بتازگی روابط کارگزاری 
با بانک ملی قطر )الوطنی( را ایجاد و حساب 
های خود را افتتاح کــرده اند و آمادگی ارائه 
خدمات مــورد نیاز تجار ایرانــی و قطری را 

دارند.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، نیمه  خرداد 
امسال بود که با قطع روابط دیپلماتیک ائتالف 
عربی به رهبری عربستان با قطر، دروازه های 
بازار ایــن کشــور بــه روی صادرکنندگان 
کشورهای منطقه بویژه ایران و ترکیه باز شد؛ 
زیرا قطر ســالیانه نزدیک به سه میلیارد دالر 
واردات مواد غذایی دارد که پیش از محاصره 
اقتصادی، یک ســوم آن را بطور مســتقیم از 

طریق عربستان و امارات تامین می کرد.
با این حال، نبود روابــط بانکی میان ایران و 
قطر، مانع اصلــی صادرکنندگان ایرانی برای 
حضــور پررنگ تــر در بازارهای این کشــور 
عربی حوزه خلیج فارس به شــمار می رفت و 
به همین دلیل طی هفت ماه گذشــته، بهبود 
روابط بانکی یکــی از موضوعات رایزنی های 

مسئوالن دو کشور بوده است.

خبر

یادداشت
کالم  نور

رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه 
شرکت های سازنده هواپیما اعالم کردند تعدادی 
از هواپیماها را فاینانس کنند، گفت: تا پایان سال 
آینده میالدی 8 تا 9 فروند هواپیما وارد می شود.

به گزارش زمان به نقــل ازمهر، علی عابدزاده در 
نشســت خبری با موضوع جایــگاه حمل و نقل 
هوایی در حاشــیه دومین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل و صنایع وابسته در خصوص مشکالت 
این صنعت گفت: نمی توان گفت همه مشکالت 
صنعت هوایی بر اثر تحریم ها بوده است، اقتصاد 
حمل و نقل هوایی ما با دنیا مغایرت داشــت که 
بر اثر آزادســازی نرخ بلیت پروازها، این مغایرت 
ها را اســتاندارد کردیم ضمن اینکه تجربه ما در 
زمینه آزادسازی نرخ ها کم بوده و از طرفی مشکل 
تحریم ها را تا حدودی همچنان داریم.وی با بیان 
اینکه در پایان سال گذشــته ۱9 درصد افزایش 
مسافر هوایی داشتیم، ادامه داد: بخش خصوصی 
قرار اســت نوع هواپیماهایی که وارد می کند بر 
اساس فرودگاه های مختلف باشد تا همه فرودگاه 
های شــهرهای مختلف بتواننــد از حمل و نقل 

هوایی استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: شرایط شرکت 
های هواپیمایی در حال حاضر با قبل از آزادسازی 
نرخ ها غیرقابل مقایســه است و ایرالین ها دیگر 
هیچ ناراحتی از ساختارهای دولتی سابق ندارند. 
ضمن اینکه ســرمایه گذاران واقعی در حال ورود 
به صنعــت هوانوردی هســتند.رئیس ســازمان 
هواپیمایــی در پاســخ به پرسشــی در خصوص 
افزایــش تعداد پروازهای عبــوری پس از بحران 
اوکراین و قطر گفت: در این ســه ســال گذشته 
که پروازهای عبوری از آسمان ایران دو برابر شده 
درآمد شــرکت فرودگاه ها در ایــن محل نیز به 

نسبت دو برابر افزایش یافته است.
عابدزاده درباره جذب فاینانسور برای خرید هواپیما 
از سوی ایران ایر اظهار داشت: شرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی از دو طریــق در حال جذب 
منابع مالی و فاینانس برای خرید هواپیماهای نو 
است، یکی از طریق تامین مالی در بازارهای مالی 

بین المللی و دیگری از طریق فاینانس از ســوی 
سازندگان. مذاکرات با فاینانسورها به دلیل زمان 
بر بودن فعال قابل اجرا نیســت امــا از قبل نیز با 
خود هواپیماســازان از جمله ای تی آر، بوئینگ و 
ایرباس توافق کرده بودیم تا تعدادی از هواپیماها 
را فاینانــس کنند. در حال پیگیری هســتیم که 
خود این شــرکت ها عملیات فاینانس را به انجام 
برسانند.وی ادامه داد: دنا یک شرکت هواپیمایی 
جدید است که مجوز گرفته و آماده فعالیت است. 
بخش خصوصی در چند سال اخیر خوب کار کرده 
و ظرفیت جابجایی در این بخش به مراتب باالتر از 

بخش دولتی است.
عابــدزاده در مورد مصوبه اخیــر کنگره آمریکا و 
احتمال لغو قــرارداد خرید هواپیمــا از بوئینگ 
گفت: از زمان ســر کار آمدن ترامپ موضوع لغو 
قــرارداد خرید هواپیما مطرح بوده اســت ولی تا 
االن هیچ چیز جدیدی به ما ابالغ نشــده و هفته 
گذشته آخرین مذاکره ما با بوئینگ انجام شد. این 
شرکت هواپیماساز آمریکایی پذیرفته تعدادی از 
هواپیماهــا را فاینانس کند. اما من از تعداد دقیق 
آن خبر ندارم. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی 
تاکنون ۱۰ ایرالین موافقت اصولی فعالیت گرفته 
اند که تا یکی، دو ماه آینده دو شرکت هواپیمایی 
جدید فعال می شــوند.وی درباره اجرای مصوبه 

کفایت ســرمایه از سوی ایرالین ها گفت: پس از 
ابالغ این دســتورالعمل جدید تعدادی از شرکت 
های هواپیمایی کفایت ســرمایه خود را به مبلغ 
اعالم شــده رسانده اند. چند شرکت دیگر فرصت 
خواســته اند تا به این رقم کفایت سرمایه خود را 

افزایش دهند که ما نیز به آنها فرصت داده ایم.
عابدزاده تصریح کرد: تا پایان سال آینده میالدی 
8 تا 9 فروند هواپیمای جدید وارد می شــود.وی 
درباره تاســیس شــرکت هواپیمایی جدیدی در 
داخل شــرکت هما اظهار داشــت: هیچ شرکتی 
داخل هما ایجاد نشــده، شــرکت هواپیمایی دنا 
نیز هیچ ارتباطی به شــرکت معراج ندارد اما این 
رایج اســت که برخی شرکت های تازه تاسیس از 

امکانات شرکت های موجود استفاده می کنند.
عابــدزاده در خصــوص تاخیرهای پــروازی نیز 
گفت: سازمان هواپیمایی به صورت شفاف میزان 
تاخیرها را ارائه می دهد ولی باید بدانید که تاخیر 
جزو ذات حمل و نقل هوایی است و در همه دنیا 
وجود دارد  و هیچ وقت به صفر نمی رسد، آمریکا 
در ســال گذشــته 2۰ درصد پروازهایش تاخیر 
داشــته است. این در حالی است که متوسط عمر 
ناوگان کشــورهایی که کمتر از 2۰ درصد تاخیر 
پروازی دارند بین ۵ تا ۶ سال است اما عمر ناوگان 
ما بســیار بیشتر از این رقم است. ضمن اینکه در 

مجموع آمار تاخیر پروازهای ایرالین های ایرانی 
کمتر از ۴۰ درصد بوده همچنین شــرکت های 
هواپیمایی هیچ مشکلی با وزارت نفت در خصوص 
بدهی ســوخت ندارند و بدهی های گذشــته را 
تعدادی از ایرالین ها تسویه کرده و تعدادی قسط 

بندی کرده اند که در حال پرداخت آن هستند.
در ادامه این نشست کوروش فتاحی مدیر فرودگاه 
امام گفت: در آذرماه 9۶  دقیقا دو ســال از عمر 
تاسیس شــرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( می گذرد که در این مدت رشــد پروازی این 
فرودگاه به ۱۱.۵ درصد رســیده بود این در حالی 
است که میانگین جهانی رشد ترافیک فرودگاهی 
8.۵ درصد اســت و دبیر کل اتحادیه ای سی آی 
)اتحادیه جهانی فرودگاه ها( بابت رشــد ترافیک 
فرودگاه امام تبریک گفته اســت. این فرودگاه از 
نظر رشد ترافیک توانســت رتبه سوم خاورمیانه 
و رتبه نهم منطقه خاورمیانه- آسیاپاســفیک را 

کسب کند.
فتاحی با بیان اینکه ظرفیت ترمینال شماره یک 
فرودگاه امام خمینی ۴ میلیون نفر است اما ما در 
حال حاضر با ظرفیــت ۱۰ میلیون نفری به ارائه 
خدمت می پردازیم گفت: این موضوع سبب شده 
تا از کیفیت خدمات رســانی کاسته شود و برای 
ارتقــای آن باید هر چه زودتر ترمینال ســالم را 
تکمیل کنیم.وی پیشرفت فیزیکی ترمینال سالم 
را ۶۰ درصد اعــالم و اظهار کرد: امیدواریم برای 
اســتفاده پروازهای حجاج در سال آینده بتوانیم 
این ترمینال را افتتاح کنیم. ظرفیت این فرودگاه 
۴ تا ۵ میلیون بوده و پس از آن به بهبود کیفیت 
خدمات در این فرودگاه می پردازیم.فتاحی با بیان 
اینکه کانسپت ترمینال ایران شهر نیز نهایی شده 
تصریح کرد: برای تهیه طرح جامع فرودگاه امام و 
طرح جامع شهر فرودگاهی امام خمینی از شرکت 
ناکو هلندی و در زمینه لجســتیک این فرودگاه 
نیز از شــرکت سوئیسی ADI استفاده کرده ایم 
در حال حاضر طرح جامع فرودگاه نهایی شــده 
و طرح جامع شــهر فرودگاهی نیز تا یکی، دو ماه 

آینده تکمیل خواهد شد.

اعالم آمادگی ایرباس، بوئینگ و آ.تی.آر برای تامین فاینانس هواپیماهای جدید ایران

ورود ۸ هواپیمای جدید تا پایان سال آینده میالدی

معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس 
جمهــوری اعالم کرد: نخســتین اجالس ملی 
گزارش حقوق شهروندی روز سه شنبه 28 آذر 
ماه با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانی رییس جمهوری برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، پرویز اســماعیلی با اعالم 
این مطلب افزود: در این اجالس پس از تقدیم 
گزارش دســتگاههای منتخب از عملکرد خود 
در زمینه اجرای منشــور حقوق شــهروندی، 
رییس جمهوری نیز به موجب بند ۵ سازوکار 
اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و 
راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشــور 

حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند. 
وی توضیــح داد: بعــد از رونمایی از منشــور 
حقوق شهروندی در آذر 9۵ ، رییس جمهوری 
در بخشــنامه ای به همه دســتگاه ها، وظایف 
مشترک و اختصاصی هر دستگاه به شرح مواد 
مرتبط و مندرج در منشور را به آنها ابالغ کرد. 
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس 
جمهوری گفت: به موجب این بخشنامه، همه 
دستگاه ها موظف شدند تا اسفند 9۵ ، گزارشی 
از تدابیر اجرایی، اداری و آموزشی در خصوص 
منشور حقوق شــهروندی در دستگاه خود را 
به دســتیار رییس جمهــوری در امور حقوق 
شــهروندی ارائه دهند. اســماعیلی در پایان 
گفت: در اجالس ملی گزارش حقوق شهروندی 
همچنین از مجموعه مقاالت در باب منشــور 

حقوق شهروندی رونمایی می شود.
در اولیــن اجــالس ســاالنه اجــرای حقوق 
شــهروندی که روز سه شنبه 28 آذرماه جاری 

برگزار می شود، ۱۰ دستگاه ملی و وزارتخانه از 
عملکرد خود دفاع می کنند. 

اولین اجالس ملی گزارش حقوق شهروندی که 
چند روز دیگر در تهران برگزار می شــود، ۱۰ 
دســتگاه ملی و وزارتخانه اقدامات خود را در 
زمینه اجرای منشــور حقوق شهروندی، موانع 
اجرا و پیشنهادهایی برای بهتر شدن وضعیت 
حقوق شــهروندان، در محضر رئیس جمهور و 

اقشار مختلف مردم گزارش می کنند.
طبق این گــزارش، ســازمان امــور اداری و 
استخدامی، سازمان حفاظت از محیط زیست، 
معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
به همــراه وزارتخانه های آمــوزش و پرورش، 
اطالعات، فرهنگ و ارشــاد اسالمی، ارتباطات 
و فناوری اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی عملکرد 
یکســاله اخیر خود در زمینه اجرای منشــور 
حقوق شــهروندی را برای رئیس جمهوری و 
سایر مدعوین در این همایش تشریح می کنند.
بر پایه این گزارش، حقوقدانان، پژوهشــگران، 
استادان دانشگاه و سازمان های مردم نهاد که 
به عنــوان داور و ذینفع در این اجالس حضور 
دارند، درباره اجرای منشــور حقوق شهروندی 
توسط دستگاه ها اعالم نظر می کنند. این در 
حالی اســت که گزارش مبسوط و پرجزئیات 
اجرای منشــور حقوق شــهروندی توسط این 
دستگاه ها به ریاســت جمهوری تقدیم شده 
و در این اجالس یــک روزه، رئیس جمهوری 
از دســتگاه ها خواسته اســت عملکرد خود را 
در زمینه اجرای حقوق شــهروندی با مصادیق 

عینی و ملموس برای مردم توضیح دهند.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( از جذب 
ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو تامین مالی 
خارجی )فاینانس( در دوره پســابرجام در این 
ســازمان خبر داد.به گزارش زمــان، »مهدی 
کرباســیان« دیروز در جمع خبرنگاران افزود: 
جمهوری اسالمی ایران اکنون جزو ۱۵ کشور 
برتــر جهــان از نظر ذخایر معدنی اســت و با 
اکتشافات جدید در آینده نزدیک به رتبه دهم 
صعود خواهیم کرد.به گفته این مسئول، معدن 
یکی از بخش های جذاب برای سرمایه گذاری 
از ســوی ســرمایه گذاریان بین المللی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 
برای دســتیابی به این مهم باید جذب سرمایه 
های خارجی در اولویت قرار داده شــود که در 
همین پیوند در دوره 2 سال و نیم پس از برجام 
تاکنون نزدیک به ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
یورو تامین مالــی خارجی )فاینانس( در پروژه 
های مختلف در حوزه صنایع معدنی جذب شد؛ 
البته در زمینه معدن تاکنون به جذب سرمایه 
خارجی نیازی احساس نشده است اما شاید از 

این پس نیاز به انجام مذاکره داشته باشیم.
کرباســیان افزود: ایمیدرو بابت واگذاری ها و 
فروش اموال این ســازمان، پنــج هزار میلیارد 
ریــال از بودجه دولت طلبکار اســت.وی بیان 
داشــت: در این زمینــه به دولــت و مجلس 
شــورای اسالمی پیشــنهاد می کنیم به جای 
این مطالبــات، از اوراق مشــارکت ارزی بین 
المللی، اوراق مشــارکت ارزی داخلی یا ریالی 
داخلی استفاده کنیم تا بتوانیم با کمک بخش 
خصوصی داخلی یا خارجی به سرمایه گذاری 

بپردازیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
پاسخ به ایرنا درباره پیگیری مطالبات و بدهی 
های ایمیدرو و تهاتر آنهــا در بودجه یادآوری 
کرد: پارســال ایمیدرو این موضوع را به مبلغ 
چهار هزار میلیارد ریال پیشنهاد داد و سازمان 
برنامه و بودجه نیز از آن اســتقبال کرد اما در 
نهایت فقط یــک هــزار و ۳۰۰ میلیارد ریال 
از بدهی های این ســازمان بــه دولت و خزانه 
برداشت شــد.به گفته این مسئول، هرچه این 
رقم بزرگ تر شود از آن بیشتر استقبال خواهیم 
کرد، زیرا از فشــار اینکه هر روز خزانه بخواهد 
حساب های ایمیدرو را مسدود کند خارج می 
شویم.وی تصریح کرد: تهاتر مطالبات و بدهی 
ها به شــفاف شدن حساب ها منجر می شود و 

ایمیدرو از این موضوع استقبال می کند.
در الیحه بودجه ســال آتی اعالم شــده است 
مطالبات پیش از سال ۱۳97 سازمان گسترش 
و نوســازی صنایــع ایران )ایــدرو( و ایمیدرو 
تا ســقف چهار هزار میلیارد ریــال از طریق 
گردش خزانه تهاتر می شــود.تهاتر طلب ها با 
بدهی های این ســازمان در سال های اخیر از 
سوی رییس هیات عامل ایمیدرو مطرح شده 
بود و در مالقات اخیر کرباســیان با نمایندگان 
کمیســیون نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی 
مجلس،  مورد تاکیــد قرار گرفت.رییس هیات 
عامل ایمیدرو گفته بود: ۴۶ هزار میلیارد ریال 
از دولت طلب داریم اما پولی هم نمی خواهیم. 
تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید سازمان 
حسابرسی،  یکی از راه هایی است که توان مالی 
ایمیدرو را برای انجام وظایف توســعه ای خود 

یاری می کند.

نخستین اجالس میل گزارش 
حقوق هشروندی؛سه شنبه

جذب 3.5 میلیارد یورو فاینانس 
صنایع معدین در پسابرجام

 حضرت علی)ع(

واکنش سپاه به ادعای 
موشکی نیکی هیلی

سخنگوی ســپاه در واکنش به اظهارات نماینده آمریکا در سازمان 
ملل درباره ایران تأکید کرد: همه می دانند یمن تجهیزات موشــکی 
مفصلی از اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی گرفته و کشور صاحب 

موشک در منطقه بود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف مسئول روابط  عمومی کل سپاه گفت: امروز دشمن با ابزاری 
که در اختیار دارد به دنبال ایجاد شک در اعتقادات مردم است. شبی 
که انتخابات سال 88 به پایان رسید، نخستین خبری که بی بی سی 
درباره انتخابات اعالم کرد به گونه ای بود که سرآغاز فتنه ای بزرگ شد. 
اگر کســی سواد رسانه ای حداقلی داشت می توانست این شگردهای 
دشمن را تشخیص دهد. شــریف تأکید کرد: هزینه های فتنه فقط 
هزینه های مادی مانند آتش گرفتن چند مغازه و موتورسیکلت وغیره 
نبود، بلکه حیثیت و کارآمدی نظام و حیثیت مردم ایران را به سخره 
گرفت. این کارکرد رسانه های دشمن است که از بزنگاه انتخابات که 
فصل شادابی و شعف اســت، به نفع خود سود می برد.وی ادامه داد: 
همواره دشمن به لحاظ رســانه ای تالش کرده علیه نظام جمهوری 

اسالمی ایران جریان ســازی خبری راه انداخته و رفتارهای ظالمانه 
آمریکا و اروپا و گروهک های تروریستی را توجیه کند.

شــریف در ادامه در واکنش به اظهارات سخیف نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل درباره ایران اظهار داشت: عربستان سه سال است که 
بمب ها را بر ســر مردم یمن می ریزد و تمام تســلیحات از آمریکا و 
اروپا می آید اما نماینده آمریکا یک لوله نشان می دهد و می گوید که 
اثر انگشــت ایرانی ها روی آن است در حالی که همه می دانند یمن، 
تجهیزات موشــکی مفصلی از اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی 

گرفته و کشور صاحب موشک در منطقه بود.
مسئول روابط  عمومی کل سپاه گفت: ابزار رسانه ای دشمن به گونه ای 
اســت که به افکار عمومی مهلت نمی دهد دنبال پاسخ سؤاالت خود 
باشد. برای نمونه ۶ سال داعش در منطقه انواع و اقسام جنایت ها را 
انجام داد اما آن ها اجازه ندادند که شکست داعش ۶ روز بر خروجی 
رسانه ها بماند، برای همین موضوع جدیدی همچون انتقال پایتخت 
اسرائیل به قدس را مطرح کردند و مطمئن باشید هر روز سوژه های 
جدیدی را مطرح کنند.شــریف خاطرنشــان کرد: همه این اتفاقات 
براساس طراحی عملیات رسانه ای و ابزار رسانه ای پرقدرت و پرشدت 
دنبال می شــود. آن ها همواره شکســت خود را با یک جریان سازی 
رسانه ای می پوشانند. عربستان، آمریکایی ها و صهیونیست ها در ۱۰ 
ســال اخیر هر پرونده ای که در منطقه آغاز کردند با شکست همراه 
شد.مسئول روابط  عمومی کل سپاه با بیان اینکه دشمن با گفتمان 
انقالب اســالمی مشکل دارد، اظهار داشت: جریان رسانه ای دنیا که 
صاحب آن قدرت های بزرگ هستند برای مقابله با انقالب اسالمی که 

گفتمان جدید و ارزشی دارد، با همه قوا در حال کار است. دشمنی 
آنان با انقالب اســالمی به دلیل اینکــه انقالب ما منحصربه فرد بوده 
و برآمده از وحی الهی اســت، تمامی ندارد.وی تأکید کرد: گفتمان 
غربی ها فروخواهد پاشــید، همان طور که گفتمان کمونیست ها در 
مقابل گفتمان انقالب اســالمی کم آورد و نابود شد. ترامپ از قدرت 
و هیبت جمهوری اسالمی می ترسد. ترامپ در سخنرانی خود ملت 
ایران را تروریست خواند و فرمایش مقام معظم رهبری درباره دست 
چدنی و دســتکش مخملی خود را نشان داد.شــریف بیان داشت: 
جبهه رسانه ای دشمن تالش می کند بگوید نظام جمهوری اسالمی 
ناکارآمد بوده و نظام دینی قادر به اداره جامعه نیســت اما جمهوری 
اسالمی نشان داده که امروز پس از گذشت ۳9 سال در همه حوزه ها 
از جمله حوزه امنیتی شــرایط بســیار مطلوبــی داریم؛ این امنیت 
به سادگی به دســت نیامده و نتیجه تالش و مجاهدت ها به گونه ای 

بوده که ما را به این موفقیت رسانده است.
مســئول روابط  عمومی کل ســپاه با یادآوری اینکه ایران اسالمی 
امروز در اوج اقتدار قرار دارد، گفت: اوضاع کشــور با شرایط ابتدای 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس قابل مقایســه نیست، در حوزه های 
مختلف تجــارب موفق تری داریــم و در عرصه های مختلف قادریم 
از کشــور خود دفاع کنیم.وی با تذکر اینکه رســانه ها باید در تراز 
انقالب اسالمی و مردم ایران فعالیت کنند، تأکید کرد: امروز به لطف 
الهی قدرتمندترین کشــور منطقه هستیم. وقتی رئیس سیا به یکی 
از محبوب تریــن فرماندهان میدانی ما نامه می نویســد و او نگاه هم 

نمی کند، این نشانه اقتدار ماست.
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» قلیان جیبی رسید«    
 سعید شفیعیان

اصال کاری به اقدام دادستان ندارم دادستان باید قانون 
را و دستور مقام مافوق خود را انجام دهد که داده است 
اتفاقا این دادســتان نشان داده که در اقدامات قضایی 
در کنــار انجام قاطع قانون مردم محور هم هســت و 

ادعای یک انگشت پایین تر از خدا را مثل همکارش ندارد روی صحبت من با 
کسانی است که وضعیت را به این نقطه رسانده اند و چهل سال است بر طبل 
برخورد میکوبند و هیچ دستاوردی نداشته اند که هیچ !! حتی تصمیمات انها 
همانند کد بانویی که ته مانده اشغالها را زیر فرش میکند مثل چوب بومرانگ 
با ســرعت و شدت و قدرت بیشتری به سمتشــان بازگشته است البته این 
یک کار یعنی فرار از چوب بومرانگ و انداختن نتایج اقدامات غلط به گردن 
دیگران و چرخاندن ســیبل به طرف مردم را خوب توی این چهل سال یاد 
گرفته اند که اگر بلد نبودند بزنم به تخته عمر ریاستشان چهل به باال نمیزد. 
حرفم من این است که ما چقدر در حذف ویدیو از خانواده ها موفق بودیم باید 
زیر فکرها و فرهنگ ها را  وارسی  و به سمت و سوی تغییر افکار و وعالیق 
ناهنجار پیش رفت نه اینکه دایم زیر لباس ها و توی  داشــبورد ها را گشت  
زیرا هر روز وسایل آن کوچک و کوچکتر میشودو استفاده از آن اسانتر!!ولی 
اثرات مخرب آن ویرانگرتر!! دستگاه ویدیوهای ۱2 کیلویی به اندازه صندوق 
پراید و نوار فیلم هایی ۳۰ در ۳۰  تبدیل شــد به  ســی دی و  دی وی دی 
و کوچک و کوچکتر تا حاال رســیده به گوشی های قوطی کبریتی زیر پتو!! 
حــاال زیر پتو را میخواهید چه کنید !! تازه ســریع و از تولید به مصرف هم 
هســت!! بجه اگر بدون اجازه بابــا درب اتاقش را باز کنند اعتراض میکند و 
حق هم دارد جه رســد به زیر پتو!!  با برخورد کلنگی توی کوچه و خیابان 
تنها کاری که کردید مشکالت اجتماعی و ناهنجاری های فرهنگی و دینی 
و کل اشغالها را هل دادید توی خانواده ها !! درست مثل همان مخفی کردن 
ته مانده اشغالهای ناشی از کم کاری و بی عرضگی مدعیان  اموزش فرهنگ 
و ارزش هــای جامعه زیر فرش خانواده !! حاال در حالیکه کرور کرور  پول و 
اعتبار  این کار را دستگاههایی میبرند که هیچ هماهنگی و حرف شنویی از  
دولت ندارند ولی در فرهنگ عامیانه همه اینها به پای دولت نوشته میشود .  
در حالیکه  قوه اجرایی را به ســطح یک  تدارکات چی شان نزول داده اند و 
هر روز مشکلی بر مشکالت انبوه این دیوار کوتاه می افزایند.  باور کنید قصه 
پرغصه قلیان هم از این ماتم و فغان جدا نیست به گفته آمار ۶۳ درصد پسران 
و ۳۴ درصد دختران دستی بر این شیلنگ یک سر آّب و یک سر آتش دارند 
و حتما مضرات ویرانگر انرا هم میدانید و باور کنید و میدانید که فقط موضوع  
اســتعمال قلیان و چند تا دود حلقه ای نیست بلکه خیلی مفسده ها و قول 
و قرارهای خالفها و برنامه ریزی های  بزه کاری های بزرگ و کوچک است 
که پای بساط قلیانها نطفه آن بسته میشود. همه اینها را میدانم برادر جان !! 
ولی جمع کردن آن با این رویه  مثال همان  دزدی است که »منار« را سرقت 
کرده ولی قبال تدبیری برای جای قایم کردن آن نکرده اســت!! این موضوع 
هم البته بدون اینکه قصد قیاس داشته باشم همان قصه جمع کردن  اماکنی 
بود که اول انقالب جمع شد » پری بلنده« و » اشرف چهار چشم » و بقیه را 
کردن توی کیسه زباله که ساعت 9 شب بیایند ببرند ولی کیسه آنرا گربه پاره 
کرد و پخش شد در سطح کل جامعه !! همین حاال درصد زیادی از تصادفات 
و دعواها و دنده عقب گرفتن ها بر سر کسی است که گوشه خیابان ایستاده 
است و مصیبت این جاســت که جوانی که به درجه انفجار رسیده جشم و 
گوشــش دیگر با مغز هماهنگ نیست و نمیفهمد که این  بانو ایستاده کنار 
خیابان یک معلم شریف  یا  مادر خانه دار مومن یا  دانش آموز و دانشجوی 
باکره است یا حتی یک دوشیزه پاکدامن است که برای تفریح امده؟  یا همان 
یک قلم جنســی که او میخواهد!! این شهوت و هوس افسار گسیخته دیگر 
فقط مربوط به جوان و مجرد نیســت بلکه به زن دارها و شــوهر دارها هم 
سرایت کرده !! بله شوهر دارها !! شهوت افسارگسیخته مثل سگ پاچه ناموس 
همه را در کوی و برزن گرفته است اگر ناموس شما با خودرو و راننده دولتی 
رفت و آمد میکند به خدا ناموس مردم امنیت ندارد گرســنگان شهوت مثل 
ادمهای ده روز گشنه مانده کوچه و خیابان را  با  محله جمشید و خاک سفید 
و شهر نو  اشتباه گرفته اند درست مثل صحنه افتادن آتش قلیان روی پای  
پسرک خانواده ای که پدر میخواست پشت فرمان توی اتوبان توی ترافیک 
قلیــان چاق کند.دیگر باید به این صحنه ها عادت کنیم البته اینکه حداقل 
نصف  کارگران قهوه خانه ها و سفره خانه ها و همه کارگران قلیان سراها بیکار 
میشوند خیالی نیست چون بحمداهلل مشــکل کار توی البرز نداریم!!!!!! ولی 
من ناراحت اندسته از جوانانی هستم که نمیتوانند توی خانه قلیان بکشند و 
مجبورند با رفیق خوب دنبال مکان خوب باشند بعد کم کم وقتی رفتند مکان 
امن و زیر زمین و دور از چشــم ما کار به جاهای باریک تر هم میکشــد انها 
که  با بابا و مامان راحتند که خوش به حالشان چون با بابا حال میکنند البته 
حال کردن با بابا هیچوقت مثل کام دادن رفقا نمیشود ولی ذچه میشود کرد؟ 
البته یک چرخش دیگر هم داریم پسر جان داداش گلم چرا حاال بند کردی 
به قلیان ؟ دود با دود چه فرقی دارد تازه یک دودی هست که نه بو دارد نه 
ذغال و تبباکو مسخواهد نه کسی کار دارد تازه » خانم انصاری« همان بانوی 
ایرانی سه میلیون دالر داد رفت فضا من ظرف یک دقیقه تو را مسفرستم به 
فضا کافی است فقط چند دقیقه پشت درب آسانسور بایستی  و هوا را داشته 
باشی !! تازه نمیدانی ........ آن چه حالی میدهد میگی نه ؟ امتحان کن!!  ای 
داد و بیداد  مشکل شد صد تا !! انهم دور جشم ما!!   حاال کی جمع کنه این 
مصیبت را !! هر کس جوانان ما را منحرف کرده اســت !! کی ؟ معلومه کی 
منحرف کرده !! بی دینها  ،  اصالح طلب ها ،  امریکا !!  راستی از همه اینها 
بدتر :  تلگرام ،   مرگ بر تلگرام !! مرگ بر پروفایل ، مرگ بر کانال ، مرگ بر 
اینستا گرام ، مرگ بر توییتر ،  مرگ بر واستاپ ، مرگ بر ذغال خوب ، مرک 
بر رفیق بد ،  بد بد بد !! حســنی بده ،  بد بد !! حسنی فرنگی شده خروس 

جنگی شده!! برو بخواب حالت خوب نیست !!

اجتناب مقامات لبنانی از پذیرش 
استوارنامه سفیر عربستان

روزنامه کویتی السیاســه نوشت : برغم انتصاب یک 
ماهه ولید الیعقوب سفیر جدید عربستان در بیروت 
، مقامــات لبنانی به علت بحران ناشــی از گروگان 
گیری و اســتعفای اجباری ســعد الحریری توسط 
ریاض تاکنون حاضربه پذیرش استوارنامه او نشدند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنــا، این روزنامه کویتی 
در شــماه دیروز خود افزود: علت مشــخص نشدن 
زمان پذیرش اســتوار نامه سفیر عربستان در لبنان، 
سوال برانگیز شــده است که آیا به دالیل پشتیبانی 
است یا مســاله فراتر از آن است و مربوط به بحران 
موجود میان عربستان و لبنان پس از استعفای سعد 
الحریری در۴ نوامبر)۱۳ آبان ( می باشــد.اطالعات 
رســیده به روزنامه کویتی السیاسه حاکی است که 
تاخیر وزارت خارجه لبنان در تعیین زمان تســلیم 
استوارنامه سفیرعربستان براساس عرف دیپلماتیک تا 
حد زیادی بیانگر اعتراض لبنان به شرایطی است که 
موجب استعفای الحریری و فشارعربستان برای تقدیم 
استعفای او شد. السیاسه افزود: بیروت می خواهد با 
تاخیر در پذیرش استوارنامه سفیر جدید عربستان در 
لبنان با ریاض مقابله به مثل کند زیرا عربســتان نیز 
نســبت به تعیین سفیر جدید لبنان در ریاض پاسخ 
نداد به طوری که همین امر موجب بروز مشــکل در 

روابط دیپلماتیک دو کشور شد.

گزارش یورونیوز از نقش مخرب 
رژیم صهیونیستی در آفریقا

رژیم صهیونیستی در چارچوب تالش برای خارج شدن 
از انزوای بین المللی ، به بهانه های مختلف تالش می 
کنــد جای پایی در آفریقا پیدا نمــوده و در این راه با 
روش های مختلف خود را دوســت کشورهای منطقه 
نشــان می دهد در حالی که پیوســته در حال توطئه 
کردن است.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پایگاه خبری 
›یورونیــوز‹ عربی دیروز در گزارشــی در این خصوص 
نوشت: ›اسراییل‹ به روش های گوناگون سعی در نفوذ 
در کشورها و دولت های آفریقایی دارد ، به عنوان مثال 
با کشورهای سرچشمه رود نیل از در دوستی وارد می 
شــود و آن ها را تحریک می کند سهم مساوی از رود 
نیل طلب کنند و از مصر و سودان نیز بخواهند بهای آب 
رود نیل را پرداخت کنند .  یورو نیوز در ادامه نوشــت: 
تاریخ طمع ورزی های ›اســراییل‹ در این خصوص به 
سال ۱97۴ باز می گردد که قصد داشت ساالنه حدود 
یک میلیارد مترمکعب آب رود نیل را از طریق ۶ کانال 
از زیر کانال سوئز به صحرای نقب منتقل کند و حتی 
مهندســان آن، طرحی برای این کار آماده کردند، آن 
ها بارها خواســتار ســهم ۱۰ درصدی از آب رود نیل 
شدند تا مشــکل کم آبی خود را )در اراضی اشغالی ( 
حل کنند و همچنین از ســال ها پیش نیز تالش می 
کند در کشورهایی که سرچشمه رود نیل محسوب می 
شوند مانند تانزانیا، کنیا، اوگاندا و اتیوپی نفوذ کند. یورو 
نیوز در ادامه نوشت: در سال 2۰۰9میالدی »آویگدور 
لیبرمن« که در حال دیداری رســمی از کشــورهای 
آفریقایی بود، این دیدار خــود را برای تقویت جایگاه 
»اســراییل« در جامعه بین الملل بسیار مهم توصیف 
کرد و این در حالی است که دستگاه اطالعاتی آفریقای 
جنوبی در گزارشــی تاکید کرد ›: در حالی که لیبرمن 
با مقام های آفریقایی در مورد منافع مشــترک سخن 
می راند و از قحطی و گرســنگی مردم ، کمبود آب و 
سوء تغذیه و گسترش بیماری های واگیردار سخن می 
گوید، این وعده های تل آویو به این کشورها در حقیقت 
در چارچوب سیاســت فریب و تمسخر است. گزارش 
دســتگاه اطالعاتی آفریقای جنوبی حاکی از آن است 
که توطئه های نظامی ، اقتصادی ، امنیتی و سیاســی 
با پوشش کارهای خیریه و سازمان های فعال در حوزه 
کمک های بشردوســتانه ، همه مناطــق آفریقا را در 
نوردیده است و بنیامین نتانیاهو نیز جنگی دیپلماتیک 
برای پیدا کردن دوســتانی در آفریقا آغاز کرده است. 
یورونیوز در ادامه نوشت: نتانیاهو برای شرکت در مراسم 
تحلیف »اوهورو کینیاتا« رئیس جمهوری این کشور به 
کنیا رفت اما در ورزشگاه محل برگزاری حاضر نشد . او 
پس از آن خواســتار همکاری برای مقابله با گروه های 
تندرو مانند بوکوحرام، الشــباب و افراد مسلح در سینا 
شد و گفت این گروه ها همه را تهدید می کنند و برای 

مقابله با آن ها، همه باید همکاری کنند. 

یادداشتخبر

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با 
بیان اینکه فرانسه نوچه ترامپ در اروپا است، 
گفت: اروپایی ها نقش بازی می کنند و برخی 
از آنها، حرف هایی مــی زنند که تکرار حرف 

های ترامپ است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر والیتی 
دیروز در حاشیه گردهمایی معاونان پژوهشی 
واحدهای دانشــگاه آزاد در این دانشگاه گفت: 
خانمی که نماینده ایاالت متحده آمریکاست، 
متوجه نمی شویم متخصص حوزه بین الملل 
یا موشکی اســت که چیزی را نشان می دهد 
و می گوید ایرانی ها ایــن کار را کرده اند که 
این حرف تنها یک ادعاست.وی افزود: این فرد 
حداقل اطالعات و علــم الزم را برای صحبت 
ندارد و ادب الزم را نیز ندارد و حرف بدون پایه 
و اساس می زند.مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل گفت: متخصصان به حرف های 

این خانم با پوزخند نگاه می کنند.
والیتی خاطرنشان کرد: به هیچ وجه جمهوری 
اســالمی ایران موشــکی به یمن نداده است.

مشــاور مقام معظم رهبری در خصوص اجازه 
کشــور فرانســه به تجمع منافقین در کشور 
گفت: فرانســه از ابتدای انقالب تا کنون کمتر 
صداقت نشان داده است.وی خاطرنشان کرد: 
اســتفاده از عده ای مزدور به عنوان منافق که 

به کشــور خیانت کرده اند در کشــور فرانسه 
هستند. این یک اسلحه کهنه و یکبار مصرف 
است و فرانسه اگر می خواهد به دنبال حیثیت 
بین المللی باشــد نباید این طــور تابع محض 
آمریکا باشد.والیتی تصریح کرد:  فرانسه نوچه 
ترامپ در اروپا است.مشاور مقام معظم رهبری 
در امور بین الملل اظهار داشــت: نه عربستان 
عددی است که بتواند کاری علیه ایران کند و 
نه رژیم صهیونیستی.وی عنوان کرد: از ابتدای 

تأسیس رژیم صهیونیستی، عربستان ارتباطات 
پشت صحنه ای با صهیونیست ها داشته است 
و اکنون نیز این ارتباط آشــکارا شده است که 
این موضوع نهایت ضعف عربســتان است که 
فکر می کنند با تکیه بر صهیونیســت ها می 
تواننــد کاری کنند.والیتی خاطرنشــان کرد: 
صهیونیست ها اگر می توانستند کاری کنند، 
حصارهای دور شهرک های خود را بلندتر می 
کشیدند که عالوه بر اینکه فلسطینی ها نتوانند 

از آنها رد شوند، بتوانند جلوی مهاجرت مردم 
خود را بگیرند.مشــاور مقام معظم رهبری در 
امور بین المللی گفت: رئیس جمهور هر زمان 
که مجال بوده، در خصوص فلسطین صحبت 
کرده است. همچنین وی هر زمان که توانسته 
بر علیه رژیم صهیونیســتی نیز صحبت کرده 
است.وی اظهار داشــت: بدون تردید کل بیت 
پایتخت فلســطین است.والیتی در  المقدس 
بخش دیگری از ســخنان خــود در خصوص 
نتایج برجام نیز تأکید کرد: آمریکایی ها تالش 
می کنند به هر شــکل که شده نتیجه ای که 
در روح و جســم این قرارداد است را بر خالف 

آن فعالیت کنند.
وی افزود: اروپایی هــا نقش بازی می کنند و 
مشخص است که برخی از کشورهای اروپایی 
تقســیم نقش کرده اند. برخــی از اروپایی ها، 
حرف هایی مــی زنند که تکــرار حرف های 
ترامپ و آمریکا است.مشاور مقام معظم رهبری 
در امــور بین الملل تأکیدکرد: مــا در منطقه 
هستیم تا زمانی که همسایه های ما از ما کمک 
بخواهند به آنها کمک می کنیم.والیتی تصریح 
کرد: آمریکا قصد دارد بدون اجازه ســوریه ۱۰ 
هزار نیرو به این کشور بیاورد و به ما می گویند 
که شما نباشید.وی در خصوص برجام گفت: ما 

تالش می کنیم به نتیجه خوبی برسیم.

والیتی در جمع خبرنگاران:

فرانسه نوچه ترامپ در اروپا است

آمادگی دولت برای متعادل کردن 
افزایش مالیات و بنزین در بودجه ۹۷

 ممنوعیت فروش
 بسته های قدیمی اینترنت

رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه برای 
همفکری با نمایندگان در خصوص افزایش 
قیمت حامل های انــرژی، مالیات و حذف 
یارانه دهک های بــاال و متعادل کردن آنها 

در بودجه 97 اعالم آمادگی کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، مهرداد 
الهوتی ســخنگوی فراکسیون مستقلین با 
اشــاره به حضور نوبخت در جلســه دیروز 
این فراکســیون اظهار کرد: در این جلسه 
بحث هایی درباره افزایش قیمت حامل های 
انــرژی و مالیات در بودجه 97 و همچنین 
حذف دهک های باالی درآمدی از دریافت 
یارانه مطرح شد.وی افزود: ما مخالف حذف 
یارانــه دهک های باال نیســتیم اما حذف 
ناگهانی ۳۱ میلیون نفــر از دریافت یارانه، 
افزایش قیمت حامل های انرژی و مالیات ها 

موضوعی است که جامعه کشش آن را ندارد 
و نمی توان آن را در یک مقطع انجام داد.به 
گفته وی، محمدباقر نوبخت پس از استماع 
نظرات نمایندگان و ارائه توضیحاتی درباره 
الیحه دولت عنوان کرده که این پیشــنهاد 
دولت اســت اما دولت آمادگی دارد در این 
زمینه با نماینــدگان همفکری کند تا این 

موارد در بودجه 97 متعادل تر شود.

تنظیم مقررات  مصوبه جدید کمیسیون 
ارتباطات درباره نرخ های جدید اینترنت، 
تمامی اپراتورهــای ارتباطی را از فروش 
بســته های قدیمی منع کرده و اپراتورها 
باید بســته های جدید تعریــف کنند.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، کمیســیون 
تنظیم مقررات ارتباطات مقررات جدیدی 
را برای فروش اینترنت برمبنای سرعت به 

جای حجم دانلود وضع کرد که برمبنای 
آن از دهم آذرماه امســال، ارائه کنندگان 
خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق 
فناوری های ســیمی )ADSL و فیبر( 
ملزم به تنظیم جــداول تعرفه ای جدید 
برمبنــای ســرعت اتصال و بــه صورت 
غیرحجمــی و با درنظر گرفتن ســقف 
مصــرف منصفانه، شــدند.مصوبه جدید 
کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات، 
اپراتورهــای ارتباطی را از فروش بســته 
های قدیمــی اینترنت منع کرده و براین 
اساس اپراتورها باید با تعریف بسته های 
جدید، مــدل تعرفه گــذاری این مصوبه 
را در بســته های خود لحاظ کنند؛ البته 
قراردادهای قدیمی مشــترکان اپراتورها 

همچنان پابرجا خواهد بود.

مفقودی
 سند کمپانی و بر گ سبز سواری پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳9۳با 
شماره پالک 89۱س۱2 ایران ۱۶ با شماره موتور ۱2۴K۰۴۳۶۵7۳و شماره شاسی 
از در جه  و  NAAN۰۱CA۳EH۱28۱۵7بنام علی نمک شناس مفقود گردیده 

بابل اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی

 برگ سبز  و کارت تسلسل اسناد  سواری پراید تیپ ۱۳2 مدل 88 با شماره پالک 
۱2۳ج۴7ایران 82و شماره موتور 298۰9۵8و شماره شاسی S۱۴22288۰87۱7۰بنام 

معصومه مهدویان امیری مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری پی کی مدل 8۴ با شماره شهربانی 2۶7س۶2 ایران 
82 با شماره موتور ۱۵۴9۰۰۳و شماره شاسی ۰۱۴88۵ مفقود گردیده و از در جه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز  و کارت تسلسل اسناد  پژو 2۰۶ مدل 89 با شماره شهربانی ۳۴۴ج7۴ایران 
82با شماره موتور ۱۴۱89۰۶2۳۱۴و شماره شاسی naap۰۳ed2bj۴7۳۰۶2بنام 

طاهره میناگر مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
شماره  با   ۱۳9۰ مدل  روغنی  سفید  رنگ  به  ایکس  ال  سمند  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۱2۴9۰2۵۰۶92و  موتور  شماره  2۱با  ۶8ایران  7۶2م  شهربانی 
NAAC9۱CC۵CF887۴۳۱بنام صغری کچوئی مفقود گردیده و از در جه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
شماره  با  مدل ۱۳9۰  متالیک  مشکی  پژو 2۰۶  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  ۱۳۳9۰۰۰2۰۱8و  موتور  شماره  با   82 ۴۵۶ص۱۴ایران  شهربانی 
naap۱۳fe2bj۴۵۴9۶۶بنام سیده قمر گوهری مفقود گردیده و از در جه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی

 سند کمپانی  سواری سمند ال ایکس به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳9۰ با شماره 
شاسی  شماره  ۱2۴9۰2۵۰۶92و  موتور  شماره  2۱با  ۶8ایران  7۶2م  شهربانی 
NAAC9۱CC۵CF887۴۳۱بنام صغری کچوئی مفقود گردیده و از در جه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

کالسه پرونده ۴/۱۰۱2/9۶وقت رسیدگی 9۶/۱۰/2۰ساعت ۱۱ صبح خواهان سید 
علیرضا میری خوانده میالد جهان منش خواسته مطالبه خسارت خواهان دادخواست 
تصمیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ شورای حل اختالف 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 7۳ قانون دادرسی مدنی مراتب یک 
از تاریخ نشر آخرین  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  نوبت در یکی 
آگهی ظرف یک ماه به شعبه 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 بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده  روز خواهد بود
 مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده کالسه 7/۳۶۰/9۶وقت رسیدگی 9۶/۱۰/۳۰ساعت 9:۳۰خواهان محمد علی 
غالم رضا حامد مژده خوانده حمیدرضا زارع محمد رضا زارع مجیدزاده جمشیدی 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان  چک   والشه  استرداد  خواسته  نجف آبادی 
فوق تصمیم شعبه 7 حل اختالف دادگاه دادگستری جویبار واقع در خ امام جنب 
دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشد بنابر تقاضای خواهان مبنی و مسئول 
المکان بودن خوانده است دستور شورا و ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد 
از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی  دادخواست یک نوبت در یکی 
خواهد شد و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر شعبه حاضر و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و جهت رسیدگی در جلسه حاضر گردد در 

غیر این صورت شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود 
دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

برگه اجراییه

 مشخصات محکوم له شرکت اکسیر سازی باوکالت فریما  شجاعی زند به نشانی بابل 
خ بازار  کوی فرهنگ ۴ مجتمع یحیی نژاد طبقه سوم واحد 7 دفتر وکالت 

مشخصات محکوم علیه سید احمد میر احمدی به نشانی مجهول المکان به موجب 
رای شماره ۳۱8 تاریخ 9۶/۵/۱7شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم 
علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 8۳۰ هزار 
ریال به عنوان هزینه دادرسی اجرای احکام مکلف است حق الوکاله وکیل و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست باید وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم 

له اعمال نماید 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم الهه یوسف پور فرزند حیدرعلی به شرح درخواستی که به شماره2/۴۰8/9۶ این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که حیدر علی 
یوسف پور پایین رودپشتی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه یک صادره از جویبار 
ورثه  حین  نموده  فوت  دائمی خود شهرستان جویبار  اقامتگاه  تاریخ 9۶/7/۱۴در  در 
الفوت و عبارتند از:  ۱ مهدی یوسف پور پایین رودپشتی فرزند حیدرعلی به شماره ملی 

۵8298۴۶772فرزند ذکور متوفی 
-2 محمد یوسف پور پایین رودپشتی فرزند حیدرعلی به شماره ملی 2۱۵۰۱۶88۶۳فرزند 

ذکور متوفی 
۳- الهه یوسف پور فرزند حیدرعلی شماره ملی ۵829۶۵۰98۳فرزند اناث متوفی 

۴- فاطمه یوسف پور پایین رودپشتی فرزند حیدرعلی به شماره ملی ۵829۶8۰۱۵7فرزند 
اناث متوفی 

۵ نصیبه یوسف پور پایین رودپشتی  فرزند حیدرعلی به شماره ملی ۵8299۶7۳۵9فرزند 
اناث متوفی 

۶- نعیمه یوسف پور پایین  رودپشتی فرزند حیدرعلی شماره ملی ۵82۰۰۴۱۵۳۴فرزند 
اناث متوفی 

-7 رقیه مددی فرزند محمد شماره ملی ۵8292۰۵92۰همسر
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

آمار جنایتهای صهیونیستها طی انتفاضه اخیر؛

شهادت ۱۰ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۳ هزار نفر در اراضی اشغالی
 از زمان اعالم تصمیم خصمانــه رئیس جمهوری آمریکا 
علیه قدس تا به دیروز ۱۰ شــهروند فلسطینی درجریان 
تظاهرات ضد آمریکایی ـ صهیونیســتی شــهید و حدود 
۳ هزار تَن نیز زخمی شــده اند.به گــزارش زمان به نقل 
ازمهر، آمار جنایت های صهیونیســتها علیه فلسطینیان 
طی انتفاضه اخیر در ســرزمین های اشغالی منتشر شده 

است.بر اســاس این گزارش، پس از تصمیم دونالد ترامپ 
در مورد قدس و شناســایی این شــهر به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی، اراضی فلسطینی صحنه درگیری شدید 
فلسطینیان با اشغالگران صهیونیستی در حمایت از قدس 
بوده اســت.تاکنون در این درگیری ها ۱۰ فلســطینی در 
نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی به شهادت رسیده 

اند. نزدیک به ۳ هزار نفر زخمی شــده اند که حال برخی 
از آن ها وخیم اســت و هنوز تحت مداوا هستند.عالوه بر 
این، 2۵ نظامی و شــهرک نشین صهیونیست هم تاکنون 
در این درگیری ها زخمی شده اند. همچنین بیش از ۳۰۰ 
فلســطینی از جمله ده ها زن و کــودک در این مدت به 

اسارت گرفته شده اند.

 رکورد کمترین محبوبیت
 ریاست جمهوری برای ترامپ

بر اساس نظرسنجی  آسوشــیتدپرس، میزان اندک 
محبوبیــت دونالــد ترامپ، رکــورد کمترین میزان 
محبوبیت در ســال اول ریاست جمهوری را برای او 
ثبت کرده است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  این 
نظرسنجی نشــان می دهد که میزان موافقت مردم 
با دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا، ۳2 درصد 
است و ۶7 درصد از مردم او را تایید نمی کنند. میزان 

محبوبیت ترامپ نسبت به نظرسنجی گذشته که در 
ماه سپتامبر صورت گرفت پایدار مانده، اما در مقایسه 
با ماه مارس با کاهش ۱۰ درصدی روبه رو بوده است.

از هر ۱۰ آمریکایی که در این نظرســنجی شرکت 
کردند، تنها سه تن معتقد بودند که آمریکا در مسیر 
درســتی گام بر می دارد و ۵2 درصد گفتند، آمریکا 
از زمان آغــاز به کار دولت ترامــپ در ماه ژانویه با 
اوضاع برتری مواجه اســت.۴۵ درصد از آمریکایی ها 
طــی این نظرســنجی اظهار کردند کــه ترامپ به 
تعهــدات کمپین خــود پایبند نبــوده و 2۳ درصد 
معتقــد بودند که وی به تعهداتش عمل می کند.این 
نظرســنجی درحالی منتشر می شود که ترامپ سال 

اول ریاست جمهوری خود را به پایان می رساند و در 
آستانه به تصویب رساندن اصالحات کاهش مالیاتی 
است؛ اقدامی که یکی از تعهدات برجسته کمپین او 
بود.با این وجــود، تصویب اصالحات کاهش مالیاتی 
نخســتین پیروزی قانونی ترامــپ در کنگره ای به 
بود.علیرغم فقدان  رهبری جمهوری خواهان خواهد 
شمار باالی پیروزی های قانونی، ترامپ عملکرد دولت 
خود در سال اول ریاست جمهوری اش را سودمند و 
ســازنده دانسته است.این نظرسنجی از ۳۰ نوامبر تا 
۴ دســامبر، با جامعه آماری ۱۴۴۴ بزرگسال و از 7 
تا ۱۱ دسامبر با مشــارکت ۱۰2۰ تن دیگر صورت 

گرفت.
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روسا و کارکنان، آبروی شهرداری هستند

شهردار منطقه یک شهرداری رشت در راستای هم اندیشی با مجموعه 
کارکنان نواحی سه گانه منطقه با هدف استمرار مشارکت جمعی در 
زمینه توسعه همه جانبه شهری در جمع همکاران خود در سه ناحیه 
منطقه یک حضور یافت. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
منطقه یک شهرداری رشت مهندس ناصر عطایی با تاکید بر آشنایی 
کامل با اهداف و نوع فعالیت شهرداریها براساس سابقه کاری ۱2 ساله 
خود اذعان داشت: مجموعه پرسنل شهرداری همچون اعضای یک 
خانواده هستند، لذا اگر نتوانیم به مسائل و مشکالت کاری پرسنل را 
حل کنیم به طور حتم شاهد تاثیر منفی در عملکرد آنان خواهیم بود.

شهردار منطقه یک شهرداری رشت روسا و کارکنان هر ناحیه را آبروی 
شهرداری دانست و افزود: توسعه پایدار در شهر محقق نخواهد شد 
مگر در سایه مشارکت و الزمه مشارکت اعتماد سازی است و این 
اعتمادسازی از ناحیه آغاز خواهد شد. وی با تاکید بر نقش نیروهای 
متخصص و کارآمد در توسعه شهر خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
مناطق سه گانه شهرداری منطقه یک دارای نیروهای متخصص زیادی 
است که این افراد با تکیه بر تخصص و تقویت حس مشارکت میتوانند 
مشکالت و چالش های احتمالی در شهرداری را به سهولت مرتفع 
نمایند. مهندس عطایی ارباب رجوع را سرمایه های ارزشی کارکنان 
خواند و گفت: تکریم ارباب رجوع به عنوان مهم ترین اصل باید در 

سرلوحه کاری همه ما در شهرداری قرار گیرد.

 آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب
 در روستای کرند گنبد کاووس

سلیمانی- گلستان: مدیر امور آبفار شهرستان گنبد کاووس از آغاز 
عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب در روستای کرند از مجتمع 

آبرسانی نوار مرز وبا اعتباری بالغ بر ۳۴78 میلیون ریال خبر داد.  
سید مهدی حسینی مدیر امور آبفار شهرستان گنبد کاووس با اعالم 
این خبر افزود : با توجه به اینکه تامین آب شرب مردم روستای کرند از 
طریق ناوگان آبرسانی صورت می گرفت این مدیریت در جهت رفع این 
مشکل با آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه در این روستا و آغاز اجرای 
تصفیه خانه در آن منطقه و با اجرای خطوط انتقال از چاه های مذکور 
تا تصفیه خانه و به مخازن روستای هوتن و کرند به طول 8 کیلومتر 
مشکل آب شرب در این روستاها برطرف خواهد شد.  وی اظهار داشت 
:با تخصیص به موقع اعتبارات 2۱۶۶ خانوار با جمعیتی بالغ بر 97۴7 

نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند. 

خبر با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد:

بهره برداری از 2 پروژه آبرسانی روستایی در شهرستان اندیکا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن مهر 2۱ رباط کریم شماره ثبت 8۵۰

به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول  شرکت تعاونی 
مسکن مهر 2۱ رباط کریم  در روز سه شنبه مورخه 9۶/۱۱/۱2 ساعت ۱۰ صبح در 

محل اتحادیه مسکن مهر برگزار می گردد.
 دستورجلسه : ۱.گزارش هیات تصفیه 

2.طرح و تصویب صورت های مالی ) 9۵،9۶( 
۳.تمدید ماموریت هیات تصفیه 

رئیس هیئت تصفیه مسکن مهر 21 رباط کریم

ابالغ 
 شاکی آقای محمدرضا کریمی  شکوائیه ای علیه متهم آقای حسین اسد پور دایر به جعل 
عنوان و کالهبرداری تقدیم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱۰۱واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه شماره 9۵۰99828822۰۱۱۵۵ و 
شماره بایگانی 9۵۱9۵7  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ ۱۳97/۰۳/۱9 ساعت 
۱۰:۳۰ صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی و دفاع از اتهام منتسبه حاضر گردد..در غیر اینصورت دادگاه به موضوع غیابی 
رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل 
دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده میتواند جهت دفاع از اتهام انتسابی در معیت 

یک نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور یابد.م/الف ۱7۱۳
منشی شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخ  شماره 7۶۵۱  وارده  درخواست  برابر  آبادی  یاری حسن  آقای حسین  چون 
9۶،9،۱۴ مدعی هستند یک جلد سند مالکیت پالک 8۳8 فرعی از پالکهای ۱8 
الی ۵۱ فرعی از ۳ اصلی ذیل ثبت ۵۵۰8 دفتر ۳۱ صفحه ۱۶ بخش شش کرمانشاه 
امالک  دفتر  و شماره  مورخ 9۶،8،۵   به شماره سریال ۱۵۱۰۳  مالکیت  که سند 
سهل  اثر  وبر  گردیده  تسلیم  و  ۱۳9۶۰2۱۵۵۰78۵۰۰۱2۱۱صادر  الکترونیکی 
انگاری مفقود شده است لذا به دستور تبصره یک ماده ۱2۰آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ می گردد تا هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در سند مالکیت قید نگردیده و 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله 
تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض و یا چنانچه در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام و تسلیم متقاضی خواهد نمود.   تاریخ انتشار: ۱۳9۶،9،27
محمد عباسی رئیس اداره ثبت اسناد اسالم آباد غرب

دادنامه
خواهان:جلیل جعفری و یوسف دوستوندی وفرید شیرویی و خانم زینب عزیزی با 
وکالت شهین رضایی به ادرس:کرمانشاه-چهاراه دادگستری ابتدایی بلوار بنت الهدی

خوانده:ژیال شکر نژاد      به آدرس:کرمانشاه-مجهول المکان
خواسته:مطالبه

مرجع رسیدگی:شعبه ۳۳ شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی کرمانشاه
گردشکار:به تاریخ 9۶،۶،2 دروقت  فوق العاده جلسه شعبه ۳۳ شورای حل اختالف 
به تصدی اینجانب رسیدگی امضا کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه ۳۳،9۱۰،9۵ 
تحت نظر می باشد قاضی شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 

متعال مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید.
))رای قاضی شورا((

در خصوص دادخواست آقایان جلیل جعفری و یوسف دوستوندی و فرید شیرویی 
و خانم زینب عزیزی با وکالت شهین رضایی به طرفیت ژیال شکرنژاد به خواسته نه 
میلیون تومان بابت تعهد قرارداد مورخه 9۵،۶،2۴ با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
اعم  نحو  به  دادرسی  از  ناشی  کلیه خسارات  انضمام  به  اجرای حکم  لغایت صدور 
بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گشت برابر قرارداد ابرازی در صفحه ۱7 پرونده 
اصحاب دعوا مالکین واحدهایی در یک مجتکع واقع در الهیه بوده که قرارداد مزبور 
را به علت تصور فروشنده در تکمیل ساختمان تحویل تنظیم و امضا نموده اند علی 
رغم انعقاد صحیح قرارداد و انجام موارد موضوع آن خوانده دعوا از پرداخت سهم 
خویش خود داری نموده تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته را دارد. 
در جلسه رسیدگی وکیل خواهان خواسته خویش را به مطالبه دوازده میلیون تومان 
جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  رسیدگی  وقت  ابالغ  رغم  علی  داد.خوانده  افزایش 
تعهدات  انجام  احراز  جهت  امر  ادامه  در  ننموده  ارسال  ایی  والیحه  نیافت  حضور 
وبرآورد میزان کار صورت گرفته به دستور قاضی شورا و پیشنهاد اعضا به کارشناسی 
محول گردید کارشناس منفرد که نظر ایشان مصون از اعتراض طرفین باقی ماند 
اعالم نمود ضمن انجام تعهدات توسط قرارداد ابرازی مبلغ هزینه شده چهارصدو 
بیست و پنج میلیون ریال برآورد می گردد .قاضی شورا با عنایت به نظریه مشورتی 
شورا با توجه به اینکه اوال هر کسی نسبت به امضا خویش در ذیل اسناد مسئول و 
متعاقبا در قبال تعهدات صورت گرفته می بایست پاسخگو بوده ثانیا خوانده دعوا 
ایراد موثری ننمود نظریه کارشناس و  یا تردید امضا مزبور  انکار  نسبت به اصالت 
اسناد ابرازی داللت بر صحت ادعای خواهان ها داشته لذا با تمسک به آیه شریفه 
آیه شریفه  این  امام صادق )ع(در ذیل تفسیر  بالعقود که  اوفوا  آمنوا  الذین  ایها  یا 
به عهد دعوای  وفای  لزوم  و عمومات  قراردادها  .واصل صحت  العهود  ای  فرمودند 
خواهان ها را وارد دانسته مستند به مواد ۱۰ و2۱9و22۱و۱2۵7و۱2۵8و۱289و۱
۳2۴و۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱98و۵22و۵۱9و2۵7 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱2۰ میلیون ریال )معادل دوازده میلیون 
لغایت  از زمان ثبت دادخواست 9۵،۱2،۱7  تادیه  تاخیر  به عالوه خسارت  تومان( 
اجرای کامل حکم و هزینه دادرسی به میزان سه میلیون ریال و هزینه کارشناسی 
۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل به میزان ۴،۰8۰،۰۰۰ ریال در حق خواهان 
ها صادر واعالم می گردد در خصوص مبلغ مازاد بر میزان محکومیت نظر به بیان 
ماده 98 که افزایش خواسته را صرفا تا جلسه اول رسیدگی قابل پذیرش دانسته 
ومضافا اینکه میزان خواسته را در شرح دادخواست به موجب نظریه کارشناسی اعالم 
ننموده لذا حکم بر بی حقی مازاد بر آن مستندا به مواد ۱97 و 98 قانون آیین 
دادرسی مدنی صادر واعالم می گردد .رای صادره غیابی بوده ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ اعتراض در این شعبه سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر نزد محاکم محترم حقوقی شهرستان کر مانشاه می باشد.
یوسف  چقامیرزا قاضی شورای حل اختالف شعبه 33 شهرستان کرمانشاه

آگهی حصر وراثت
آقای پریوش زراعت جو دارای شناسنامه شماره ۱۶2 بشرح دادخواست به کالسه 
۱۱۰،9۶  از این داداگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان آقای محمود مرادی بشناسنامه ۱۵7 در تاریخ 9۳،۱۰،2 اقامتگاه دائمی 

خود بدورد زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر همسر متوفی

2-اوین مرادی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۴9۴۰2۰9۴۰7 دختر متوفی
۳-متین مرادی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۴9۴۰۱۶8۴8۴ پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول حل اختالف دادگاه عمومی داالهو

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۵۱۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
فرزند  سیاری  عفت  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
علی  به شماره شناسنامه ۳۶۵ صادره از بندر امام خمینی )ماهشهر( در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱8۳/7۰ مترمربع مفروز از پالک 2777 فرعی از ۱۶۳ 
اصلی واقع در کرج - فردیس- کانال غربی - بلوارقریشی - کوچه هشت متری - پ 
۱۴ خریداری از مالک رسمی آقای بررضا ایرانپور محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱922
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱۰/۱2
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آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   ۱/  ۵9۱  /9۶ کالسه  پروند  حکایت  به 
را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  امامی  محمدزاده  منصور  آقای  جوانرود 
در    9۶/8/۱8 تاریخ  در  محمدزاده  نصرالدین  شادروان  داشته  بیان  و  نموده است. 

اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.شاهپور زارعی   زایچه: ۱۳۳2-9۶/۵/۱  کدملی:۳2۳۰۳۵۴۱7۶ برادر متوفی
2.سیف الدین محمدزاده امامی  زایچه: ۳۴-۵9/۵/۱  کدملی: ۳2۳۰۰78۳۴9

۳.نجم الدین محمدزاده امامی   زایچه: 2۴-9۵/۱۰/2۱  کدملی: ۳2۳۰78۶۵۶۴
۴.نوشیروان محمدزاده امامی   زایچه: 9—9۵/۳/2۱ کدملی: ۴9۵998۴۰۱۵ 
۵.زین الدین محمدزاده امامی   زایچه: ۶7/۱2/۱۵   کدملی: ۳22۰۰۰8۰۰۳  

۶.شمس الدین محمدزاده امامی   زایچه: ۶9/2/27  کدملی: ۴9۵۰۰2۱8۱8
7.منصور محمدزاده  زایچه: ۶۳-۵۱/۱۰/2۰  کد ملی ۳2۳۰۴۰۶۰۱۱

8.آفتاب محمدزاده  زایچه: ۱۶-۶۳/9/۱  کد ملی  ۴9۵99۴۰98۰
9.چنور زارعی  زایچه: ۱۳۳۳-۵2/9/۱  کد ملی ۳2۳۰۳۵۴۱8۴

۱۰.شب بو احمدی  زایچه:۱۱۰-۶7/8/2۴  کد ملی ۵9۵99۶77۴۱
۱۱.ژوان محمدزاده امامی  زایچه: 9۱/7/2۰  کد ملی  ۴9۵۰۳۴29۴۰

تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضي دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 9۶۰9988۴۰۴8۰۰27۳  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان روانسر آقای  مختار مظفری فرزند علی به موجب شکایت عالیه 
احمدی به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل 
ماده ۱7۴  ، طبق  او  به  عدم دسترسی  و  احضاریه  ابالغ  امکان  عدم  و  وی  اقامت 
و  آگهی  کثیراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب   ، کیفری  دادرسی  آئین  قانون 
انقضای مهلت مذکور تصمیم  از  احضار می شود پس  ماه  متهم ظرف مهلت یک 

الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

دادنامه
خواهان:خانم نگین قادری به وکالت از بانک ملت استان کرمانشاه به آدرس کرمانشاه 

خیابان فردوسی باالتر از سینما آزادی ساختمان افتخاری طبقه 2 پالک 2۱ 
خواندگان:۱-محمدعلی صابری به آدرس دهستان شروینه 2-عمررضایی به آدرس 
خ معلم خ تندرستی شهرک سپاه کوچه اول ۳-ارسالن احمدی به آدرس دهستان 

شروینه
بابت اصل بدهی و مبلغ 9/8۴7/۴72  خواسته: مطالبه مبلغ ۳۶/8۳2/۱87  ریال 
ریال بابت جریمه تأخیر به ماخذ۱2 درصد وفق نرخ مندرج در ماده ۱2 تعهدنامه 
جمعا تا تاریخ  9۵/۱/۱۵  به مبلغ ۶۵9/ ۶79/ ۴۶ تاریخ تا یوم االداء کل طلب بانک 

روزانه مبلغ ۱۰9/ ۱2 ریال به انضمام هزینه های دادرسی  و حق الوکاله وکیل 
رأی شورا

در خصوص دادخواست خانم نگین قادری  به وکالت از بانک ملت استان کرمانشاه به 
طرفیت خواندگان ۱. محمدعلی صابری 2-عمررضایی۳-ارسالن احمدی به خواسته 
مطالبه مبلغ ۳۶/8۳2/۱87 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 9/8۴7/۴72 ریال بابت 
جریمه تاخیر تادیه به ماخذ ۱2 درصد وفق نرخ مندرج در ماده ۱2 تعهدنامه جمعا 
تا تاریخ ۱۵/ 9۵/۱ به مبلغ ۴۶/۶79/۶۵9 تا تاریخ یوم االداء کل طلب بانک روزانه 
مبلغ ۱2/۱۰9 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح 
به  جوانرود  شعبه  ملت  بانک  اند  داشته  بیان  تقدیمی  دادخواست  در  خواهان  که 
خوانده ردیف اول )محمدعلی صابری( تسهیالت پرداخت نموده که مشارالیه  ملزم 
به بازپرداخت تسهیالت مذکور در سررسیدهای مقرر گردیده لکن نامبرده برخالف 
استنکاف  متعلقه  دیون  پرداخت  از  مقرر  در سررسیدهای  قراردادی خود  تعهدات 
نموده که جمع کل بدهی ایشان تا تاریخ 9۵/۱/۱۵ مبلغ ۴۶/۶79/۶۵9 می باشد لذا 
بنابه مراتب وفق ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی تقاضای رسیدگی و 
صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۳۶/8۳2/۱87 ریال 
تاریخ  تا  تایدیه  تاخیر  خسارات  بابت  ریال   9/8۴7/۴72 مبلغ  و  بدهی  اصل  بابت 
ماخذ ۱2  به  مبلغ ۱2/۱۰9ریال  روزانه  االداء  یوم  تا  تاریخ  این  از  و   ۱۳9۵/۱/۱۵
درصد وفق نرخ مندرج در ماده ۱2 تعهدنامه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
اوراق و محتویات پرونده و قراردادهای منعقده فی  به  با عنایت  وکیل را دارد که 
مابین خواهان و خواندگان و تعهدنامه پیوستی و دیگر محتویات پرونده و با توجه به 
اینکه خواندگاه علیرغم درج اخطاریه در روزنامه محلی در جلسه حاضر نگردیده اند 
لذا مستند به مواد ۱98 از ق.آ.د.م و ۱2۵8 از ق.م حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت اصل تسهیالت دریافتی و خسارات تاخیر تادیه تا تاریخ 9۵/۱/۱۵ و پرداخت 
مبلغ مندرج در ماده ۱2 قرارداد از تاریخ ۱۳9۵/۱/۱۵ تایوم االداء بااحتساب هزینه 
های دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 

2۰ روز از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۶۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسین پیرولی زاده 
فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه ۴۳2 صادره از )بروجرد( اشترینان در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 2۱۰/2۵ مترمربع مفروز از پالک ۱۴7۶۵ فرعی از۱۶۳ 
اصلی واقع  در البرز خریداری از مالک رسمی سید علی آستان بوس محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/

الف ۱9۱8
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/9/27تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳9۶/۱۰/۱2
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احضارمتهم 
بدینوسیله آقای علی احسانی فرزند کریم فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
به تهدید وتوهین  این دادگاه متهم است  پرونده کالسه 9۶۰998۶۶۱9۱۰۰۱99 
که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ ۱۳9۶/۱۱/۱۱ساعت ۱۰صبح مراتب در 
اجرای ماده ۱7۴ قانون دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر واز اتهام انتسابی به خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون آیین 

دادرسی کیفری مصوب ۱۳92 اتخاذ تصمیم می نماید 
دادرس شعبه 108 کیفری شهرستان خرم آباد - سید مجید همتی 

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

خانم افروز علیمحمدی فرزند نصراله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
به  از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف  از پالک ۱۰9 فرعی 
اسداله بیگی که از آقایان نصراله علیمحمدی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۵ – 88 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۱۰۳7 
مورخ 2۱ / 8 / ۱۳9۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 
۰8 / ۱۰۳  مترمربع بنام خانم افروز علیمحمدی صادر نموده است و نام مالکین 
اولیه پالک مزبور آقای عبداله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز 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 صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم افروز علیمحمدی صادر 

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

تاریخ انتشار اول  ۱2 /  9 / ۱۳9۶  تاریخ انتشار دوم 27  /  9  /  ۱۳9۶  

متن آگهی 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   2 شعبه   9۵۰998۶۶9۰2۰۰۵۴۰ کالسه  پرونده 

قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۶۰997۶۶9۰2۰۰۳۶9
آباد  لرستان- خرم  به نشانی  فرزند میر حسین  :آقای محمد علی سگوند  خواهان 

-خیابان قاضی آباد خیابان اول  آسیاب قدیم جنب آرایشگاه فاطیما 
خوانده :آقای ایرج مرادی غجه بگ فرزند امیر به نشانی مجهول المکان 

خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو ماده 9
شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در  ونودوشش  یکهزاروسیصد  آذرماه  یازدهم  بتاریخ 
دوم شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده 
کالسه 9۶۰998۶۶9۰2۰۰۵۴۰ از دفتر واصل وتحت نظر است با توجه به اوراق 
ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از خداوند متعال مبادرت به 

صدور رای می نماید 
رای قاضی 

در خصوص دادخواست آقای محمد علی  سگوند فرزند میرحسین طرفیت آقای ایرج 
مرادی غجه بیگ فرزند امیر به خواسته الزام به تنظیم وانتقال سند رسمی خودرو 
وانت لندرور به شماره انتظامی 7۳-۶۳9ط۳۱ مقوم به مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به 
عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی بدین توضیح خواهان اظهار داشته 
یکدستگاه خودرو با مشخصات فوق الذکر از خوانده خریداری نموده وکل ثمن آن 
را پرداخت نموده است ولی خوانده )فروشنده( از انتقال سند رسمی خودرو امتناع 
می نماید وچون معامله به صورت شفاهی صورت گرفته جهت اثبات ادعای خود به 
شهادت دو گواه استناد نموده است علی ایحال با توجه به جامع اوراق ومحتویات 
پرونده ،مفاد دادخواست تقدیمی ،گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان که در 
جلسه رسیدگی حاضر شده وبیان نموده اند در حین انعقاد عقد بیع حضور داشته 
ومفادا متحد ومطابق با خواسته خواهان شهادت داده اند ومالحظه مکاتبه شماره 
که  لرستان  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس   ۱۳9۶/۵/۱۳ مورخ   ۳۴۱۳/۱/۴۴7
اشعار داشته مالکیت رسمی خودرو موصوف بنام خوانده )فروشنده(می باشد واینکه 
خوانده علی رغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن( وابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته ودر مقابل دعوای مطروحه 
دفاعی بعمل نیاورده ومالحظه نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا وبا عنایت به اصل 
مواد 2۱9و22۰و22۱و222و22۳و22۴و۱2۵7  به  ها ومستندا  داد  قرار  در  صحت 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ۱98-۵۱۵-۵۱9-قانون  ومواد  مدنی  قانون 
مصوب  اختالف  حل  های  شورا  قانون   9 وماده   ۱۳79 مصوب  مدنی  در  وانقالب 
۱۳9۴ حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر استاد رسمی و انتقال سند 
رسمی خودرو لندرور به شماره انتظامی 7۳-۶۳9ط۳۱در حق خواهان صادر واعالم 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تسبیب  ازباب  همچنین  نماید  می 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می گردد رای  ۶۰۰/۰۰۰ ریال 
صادره غیابی وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این مرجع وسپس 
آباد  نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم  قابل تجدید  بیست روز دیگر 

می باشد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد - سلمان اسماعیلی 
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تاریخ انتشار: 96/9/27
شرکت  تعاونی مسکن کارکنان مدیریت درمان  تأمین اجتماعی منطقه کرج 

) شماره ثبت : 3710(
آگهـی دعوت مجمع عمومـی عادی به طور فوق العاده)نوبت دوم(

بدینوسیله ازکلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن دعوت بعمل می آید در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی که در 
ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 1396/10/12 در محل سالن کنفرانس ستاد 
مدیریت درمان استان البرز واقع در کرج – خیابان شهید بهشتی – جنب دهقان 

ویالی دوم برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند . 
- در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار جهت بررسی تا تاریخ 96/10/11 
به این تعاونی اعالم دارند تا جهت حضور در مجمع از طریق این تعاونی دعوت 
بعمل آید. الزم به توضیح است که هر عضو می تواند حداکثر وکالت سه نفر و هر 

شخص غیر عضو نیز می تواند وکالت یک نفر را بپذیرد .
- بدیهی است مصوبات مجمع در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با مقررات 

و ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود 
دستور کار جلسه :  -انتخاب هیات مدیره و بازرس  -گزارش هیأت مدیره و بازرس  

-تصویب  صورتهای مالی سال 1395
هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان
مدیریت درمان تامین اجتماعی منطقه کرج

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

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

سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳9۶۱۱۴۴۳۱۰۰9۰۰۰۰۳۳   مورخ 9۶/8/2۳ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت  ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای/خانم محسن میرزا ابراهیم مستوفی فرزند حسین بشماره شناسنامه 7۴ کد ملی 
۰۰۴۱۴9۰۱۶9 به صورت شش دانگ یک باب باغچه به مساحت ۱۳2۴/۴۰ مترمربع  و 
مجزی شده از پالک ۶۱ فرعی از 2۶- اصلی واقع در جاده چالوس قریه سیرا خریداری 
از مالک قولنامه ای به متقاضی )محمد کالنتری( که سند مالکیت وی ذیل ثبت صفحه 
2۵۴7 صادر و تسلیم گردیده و نیز انتقال ملک از وی به متقاضی به صورت قولنامه ای 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/89۵۶/ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:9۶/9/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۶/9/27

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

بشماره  فرزندکاظم  سیاحی  مصطفی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
کامپیوترصادره  رشته  دیپلم  درمقطع  ازشادگان  شناسنامه۱89۰۱۵299۴صادره 
است  مفقودگردیده  گسترباشماره۱۵88۶7۰2  معرفت  ازواحدآموزشگاه 
آزاداسالمی  دانشگاه  رابه  مدرک  شوداصل  تقاضامی  باشد.ازیابنده  وفاقداعتبارمی 
آزاداسالمی  کمربندی-دانشگاه  خوزستان-شادگان-جاده  نشانی  به  واحدشادگان 
دوم:9۶/۱۰/۱۱-نوبت  اول:9۶/9/27-نوبت  نوبت  نماید.  ارسال  فرمانداری  روبروی 

سوم:9۶/۱۰/2۵
شهرستان شادگان

اگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ۴۰۵ مدل ۱۳9۵ به شماره شهربانی 72-899و۵۵ و 
 NAAM۳۱FE2GR۰۳۵798 ۱۶۴ و شماره شاسیB۰۰۶۱7۶7 شماره موتور

به نام رضا عباس زاده گنجی مفقود و فاقد اعتبار است.
بابل

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  اله  نبی  سید  فرزند  زاده  بزرگ  صفدر  سید  آقای 
۱۰/9۶/۴۴7 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم سید نبی اله بزرگ زاده فرزند سید هاشم 
به شماره شناسنامه ۱۵  صادره از بهشهر در تاریخ 9۶/9/۱2 اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

۱- گل بانو اصغری  فرزند رجب به شماره شناسنامه ۱۳8 صادره از بهشهر متولد 
۱۳۳۳ همسر متوفی

2- سید حسین بزرگ زاده  فرزند سید نبی اله به شماره شناسنامه۵8۰۰ صادره از 
بهشهر متولد ۱۳۶۶ فرزند پسر متوفی

۳- سید غفار بزرگ زاده  فرزند سید نبی اله به شماره شناسنامه۱8۳۴ صادره از 
بهشهر متولد ۱۳۶۴ فرزند پسر متوفی

 ۴-  سید محمد تقی بزرگ زاده  فرزند سید نبی اله به شماره شناسنامه۱۰۰9 
صادره از بهشهر متولد ۱۳۶۳ فرزند پسر متوفی

از  به شماره شناسنامه۱7 صادره  اله  نبی  فرزند سید  زاده   بزرگ  ۵- سید رحیم 
بهشهر متولد ۱۳۶۱ فرزند پسر متوفی

۶- سید کریم بزرگ زاده  فرزند سید نبی اله به شماره شناسنامه۱۰۶8 صادره از 
بهشهر متولد ۱۳۶۰ فرزند پسر متوفی

7- سید صفدر بزرگ زاده  فرزند سید نبی اله به شماره شناسنامه۱۰۳۶8 صادره از 
بهشهر متولد ۱۳۵8 فرزند پسر متوفی

8- سید فاطمه بزرگ زاده  فرزند سید نبی اله به شماره شناسنامه9۰۴9 صادره از 
بهشهر متولد ۱۳۵۶ فرزند پسر متوفی

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 96/20/6157    قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9۶۰998۶۶9۰۱۰۰۴۰۵ این شعبه با توجه به فوت مرحوم مسعود 
شده  ترکه  تحریر  درخواست  دالوند  وشاهزاده  دالوند  اله  سیف  توسط  بوده  دالوند 
وقرار تحریر ترکه صادر گردیده وبرای ۱۳9۶/۱۱/7 راس ساعت 9 صبح وقت تحریر 
ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یادشده یا نمایندگان 
قانونی وبستانکاران از متوفی ومدیونین به وی وهر کس که به هر طریق حقی بر 
ترکه متوفی دارد ابالغ می شود درساعت وتاریخ یاد شده در شعبه ۱ شورای حل 
اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد - خیابان امام )ره( 
لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر  استان  -میدان عدالت - دادگستری کل 

ترکه حاضر شوید.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد - سمیه دلفانی 

آگهی مزایده نوبت دوم
اموال غیر منقول 

به  پیشوا  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  از  واصله  نیابت  به موجب  اینکه  به  نظر 
شماره نامه ۱۳9۶۱9۱۰۰۰۵7۴7۳۳ مورخه ۱۳9۶/۰۵/2۱در خصوص محکوم له 
خانم حشمت احمد ی علیه آقای شعبانعلی حیدری فرزند احمد بر مطالبه مهریه 
اموال  قیف  تو  و  معرفی  و  له  محکوم  در حق  به  ءمحکوم  استیفا  راستای  در  ،لذا 
مزار  به  نرسیده  کشی  روغن  خ  ورامین  نشانی  به  وسیله  بدین  له  محکوم  توسط 
ای  عرصه  کاربری  ،ضمنا  میباشد  ورامین  پرورش  و  آموزش  تعاونی  رضا  حسین 
ملک در طرح جامع شهرداری ورامین بصورت مسکونی میباشد و فاقد بنا و دیوار 
کشی بوده وطبق نظریه کارشناسی منتخب به قیمت 2۵2/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل 
است الزم  مانده  اعتراض مصون  از  و  قیمت گذاری گردیده  تومان   2۵/2۰۰/۰۰۰
بذکر میباشد زمین مورد نظر قطعه ۶۵ از قطعات تفکیک شده آموزش و پرورش 
جلد  یک  دارای  که  بوده  فرهنگیان  رضا  زمینهای حسین  بنام  ورامین  شهرستان 
مبایعه نامه به شماره ثبت ۱۱۴ از تعاونی بوده است و همچنین فاقد سند ثبتی و 
فعال بصورت بایر میباشد ،که ملک فوق برای روز دوشنبه ۱۳9۶/۱۱/۱۶ از ساعت 
۱۰ الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین به مزایده گذاشته 
خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناس شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت را قبول نماید و فی المجلس ۱۰ درصد وجه مزایده از خریدار اخذ و 
مابقی ظرف 2 ماه از تاریخ مزایده مهلت دارد که به صندوق دادگستری واریز نماید 
. ضمناً طالبین می توانند ۵ روز قبل از تاریخ جلسه مزایده و با مراجعه به اجرای 

احکام از ملک فوق دیدن فرمایند .
م الف 1426خ-علی رضوی اصل -مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ورامین 

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱ 9۶۰998۶۶9۰۱۰۰۰8۵شعبه  کالسه  پرونده 

قدوسی شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۶۰997۶۶9۰۱۰۰۴92
خواهان :خانم ماندانا یعقوب پور  فرزند یعقوب با وکالت آقای جمشید قادری فرزند 

نصراهلل به نشانی لرستان-خرم آباد شهدای شرقی ط فوقانی بانک ملی 
خوانده :آقای علی رضا رضاپور  به نشانی مجهول المکان 

خواسته :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  ماده 9
بتاریخ یازدهم آذرماه یکهزاروسیصد ونودوشش در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول 
شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 
9۶۰998۶۶9۰۱۰۰۰8۵ از دفتر واصل وتحت نظر است با توجه به اوراق ومحتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم  می نماید.
رای قاضی 

به  قادری  جمشید  وکالت  به  پور  یعقوب  ماندانا  خانم  دادخواست  خصوص  در 
وجه  بابت  مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مطالبه  خواسته  به  رضاپور  رضا  آقای  طرفیت 
-7۰8۱۵7-7۰8۱۵۶-7۰8۱۵۵-۱۰8۱۵۳ های  شماره  به  سفته  طغری  ده 
به  خواسته  اصل  عنوان  به   7۰8۱۶2-7۰8۱۶۱-7۰8۱۶۰-7۰8۱۵9-7۰8۱۵8
انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست با توجه 
هابه  سفته  اصل  ،مالحظه  تقدیمی  دادخواست  ،مفاد  پرونده  ومحتویات  اوراق  به 
شماره های فوق الذکر در ید خواهان که داللت بر استقرار دین واشتغال ذمه خوانده 
خوانده  طرفی  واز  شود  ثابت  آن  مگرخالف  بوده  دین  بقا  بر  اصل  واینکه  دارد  را 
علیرغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن(وابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضرنشده والیحه ای نیز ارسال نداشته ودلیل دال بر برائت ذمه خود ارائه 
ننموده علیهذا شورا دعوای خواهان را محمول برصحت تشخیص وبا احراز مدیونیت 
خوانده واسصحاب بقای دین مستندا به مواد ۳۰7-۳۰9 قانون تجارت ومواد۱98-
مدنی  امور  در  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ۵۱۵-۵۱9-۵22-قانون 
مصوب ۱۳79ودر اجرای ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳9۴ حکم 
به محکومیت خوانده مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق 
تقدیم دادخواست تا یوم االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می 
شود در حق خواهان صادر واعالم می نماید ضمنا دایره اجرای حکم هزینه دادرسی 
اصل خواسته وتاخیر تادیه را بصورت کامل محاسبه واز محکوم له وصول نماید. رای 
صادره غیابی وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این مرجع وسپس 
آباد  نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم  قابل تجدید  بیست روز دیگر 

می باشد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد - سلمان اسماعیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
و  نامه  استناد شهادت  به   ۳ عزیزبه شماره شناسنامه  فرزند  خانم وجیهه مشایخ  

گواهی فوت و فتوکپی 
 شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۴8۰/۱/9۶/ح تقدیم این شورا نموده چنین 
تاریخ  به شماره شناسنامه ۳در  اقای عزیز مشایخ  اشعار داشته است که شادروان 
حین  ورثه  و  گذشته  در  طالقان  در شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  ۱۳9۶/9/9در 

الفوت وی عبارت است از: 
ازتهران  صادره  شناسنامه2۱7۱  شماره  به  متولد۱۳۴2  مشایخ  اله  حجت  ۱-اقای 

نسبت پسر متوفی 
2- اقای شکر اله مشایخ متولد ۱۳۴۱به شماره شناسنامه9 صادره از کرج  نسبت 

پسر متوفی
ازساوجبالغ  صادره  شناسنامه۱  شماره  به   ۱۳۵7 متولد  مشایخ   حمید  اقای   -۳

نسبت پسر متوفی
طالقان   از  صادره  شناسنامه۱8۶  شماره  به   ۱۳۶۳ متولد  مشایخ   سعید  اقای   -۴

نسبت پسر متوفی
۵- خانم همیرامشایخ  متولد۱۳۴7 به شماره شناسنامه۱ صادره ازساوجبالغ نسبت 

دختر متوفی
طالقان   از  صادره  شناسنامه۱۴۰  شماره  به   ۱۳۴9 متولد  مشایخ  وجیهه  ۶-خانم 

نسبت دختر متوفی
ازساوجبالغ   صادره  شناسنامه8  شماره  به   ۱۳2۶ متولد  لهراسبی  توران  خانم   -7

نسبت همسر متوفی
وچون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی  مقدماتی در خواست مزبور را مطابق 
بند آخر ۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد ویا 
وصیتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر می گردد . م.الف:   ۴۴۴۱
دبیرشورای حل اختالف شهرستان طالقان 

آگهی ابالغ
شماره پرونده: 9۶۰998۰۴9۳7۰۰۴۴7 - مشخصات ابالغ شونده حقیقی: ۱- سید 
پاشا کد ملی  فرزند  ناصری  ناصر  المکان. 2-  نشانی مجهول  به  نورالدین میرزایی 

۰۰۵۳۵999۴2 به نشانی مجهول المکان.
تاریخ حضور: ۱۳9۶/۱۱/۰7 شنبه ساعت: 9:۳۰ محل حضور: اردبیل- چهارراه امام 
دادسرا- شورای  سابق  دادگستری- ساختمان  خیابان  استانداری-  پشت  خمینی- 
حل اختالف شهرستان اردبیل- در خصوص دعوی شاکر پناهی به طرفیت شما در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

آگهی ابالغ 
آقای  تاریخ 9۶/9/۱8 خواهان  در  پاشا  فرزند  ناصری  ناصر  آقای  به  دادرسی  وقت 
این  به  که  است  نموده  تقدیم  به خواسته  دادخواستی  بطرفیت شما  پناهی  شاکر 
شعبه ارجاع و به کالسه 9۶۰۴۱2 ثبت و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 
9۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱7 تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن 
شما و به دادخواست خواهان و تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق 
در شعبه ۳8 شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ بنمائید در غیر 
اقدام قانونی را معمول خواهد  ابالغ شده محسوب و شورا  این صورت دادخواست 

نمود. 
دبیر شعبه 38 شورای حل اختالف اردبیل

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
آقای جعفر تاجیک باغخواص دارای شناسنامه شماره ۱9۰۰۵ به شرح دادخواست به 
کالسه ۱/9۶ش/۱۳2۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
شماره ۱۵۰۴  بشناسنامه  باغخواص  تاجیک  علی  احمد  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه  تاریخ 9۶/۴/29  متولد  ۱۳۳7در 

حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-متقاضی فوق الذکرجعفر تاجیک باغخواص نام پدر احمد علی شماره شناسنامه 

۱9۰۰۵متولد ۱۳۶۶
متولد   ۰۴۱۰۵۳2۱۶9 علی   ش ش  پدراحمد  نام  باغخواص   تاجیک  2-صادق 

 ۱۳7۶
۳-طاهره تاجیک باغخواص نام پدراحمد علی  ش ش  ۳۵۱۰متولد ۱۳۶۴
۴-فاطمه تاجیک حسین آبادی نام پدر محمد ش ش 788 متولد ۱۳۱۰
۵-طیبه تاجیک حسین آبادی نام پدر حسن ش ش 2۰۶9 متولد ۱۳۴8

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 1433خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده بیشتر از 
مردان است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: نرخ بیکاری 
در زنان تحصیل کرده در کشور ما بیشتر از مردان است.معصومه 
ابتکار در همایش ازدواج بهنگام، آگاهانه و پایدار که در دانشگاه 
آزاد اسالمی گناباد برگزار شد، افزود: یکی از راهبردهای جدی 
دولت دوازدهم زمینه سازی برای کارآفرینی و اشتغال بوده که 
برای رفع این مشکل از همه توانمندی ها و امکانات دستگاه های 
مختلف استفاده خواهد شد.وی ادامه داد: طی چند سال گذشته 
میزان جوانان تحصیل کرده بیکار در کشور افزایش یافته و زمینه 

فعالیت آن ها در رشته های تخصصی وجود ندارد.
ابتکار تاکید کرد: کارگروه های اشتغال پایدار روستایی که در هر 
در  اشتغال  ایجاد  زمینه  باید  تشکیل شده  و شهرستان  استان 
روستاها را با رویکرد توسعه صنایع دستی و محصوالت کشاورزی 
قابل عرضه به بازار با استفاده از جامعه تحصیل کرده روستائی، 
روش های  بکارگیری  و  روستاها  در  بنیان  دانش  شرکت های 
ایجاد کند.معاون رئیس جمهور  الکترونیک  نوین مانند تجارت 
در  ما  رویکردهای  از  یکی  کرد:  عنوان  خانواده  و  زنان  امور  در 
گردشگری  به حوزه  توجه  روستایی  بانوان  توانمندسازی  حوزه 
است که اعتبارات و بسته های حمایتی خوبی در این حوزه ارائه 

خواهد شد.

 پوسیدگی دندان کودکان ایرانی باالتر 
ازمیانگین جهانی است

 
انجمن  سالیانه  علمی  کنگره  دوازدهمین  علمی  مشاور  دبیر 
دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه استفاده از قطره آهن 
سبب پوسیدگی دندان کودک نمی شود، گفت: کودکانی که دارای 
دندان پوسیده هستند باید هر ۳ تا ۴ ماه یک بار وضعیت سالمت 
دندانپزشک  توسط  آنها  در  پوسیدگی  میزان  و  دندان هایشان 
دندانپزشکان  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  شود.به  بررسی 
برگزاری  آستانه  در  زاده  عسگری  ناهید  دکتر   ، ایران  عمومی 
دندانپزشکان عمومی  انجمن  دوازدهمین کنگره علمی سالیانه 
ایران اظهارداشت: شایع ترین مشکالت دندان در کودکان مربوط 
به پوسیدگی است و بر اساس برخی از بررسی ها در مطب ها و 
کلینیک هایدندانپزشکی متوسط هر کودک ۵تا ۶ دندان پوسیده 

دارد که گاهی این تعداد به ۱۰ تا ۱۵ مورد نیز می رسد.
ایرانی  آمار پوسیدگی دندان در کودکان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نسبت به میانگین جهانی باالتر است، افزود: کودکانی که دارای 
دندان پوسیده هستند باید هر ۳ تا ۴ ماه یکبار وضعیت سالمت 
دندانپزشک  توسط  آنها  در  پوسیدگی  میزان  و  دندان هایشان 
علمی  کنگره  دوازدهمین  علمی  مشاور  دبیر  شود.  بررسی 
کودکانی  داد:  ادامه  ایران  عمومی  دندانپزشکان  انجمن  سالیانه 
که پوسیدگی دندان ندارند نیز باید هر شش ماه یکبار توسط 
دندانپزشک وضعیت دندان هایشان مورد بررسی قرار گیرد تا در 

صورت مشاهده پوسیدگی اقدامات درمانی به موقع انجام شود.
وی بیان داشت: گاهی نیز نیاز به فلورایدتراپی برای پیشگیری 
از ۳ سالگی  بعد  که  بوده  کودکان  دندان های  در  پوسیدگی  از 

دندانپزشک برای کودک ممکن است توصیه کند.

خبر

»ال.ای.زد«طرحی در جهت 
کاهش آلودگی هوای پایتخت

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران 
محدوده  دقیق گسترش  تشریح جزئیات  در 
از سال آینده  طرح ال.ای.زد )LEZ( گفت: 
محدوده طرح طرافیک در قالب طرح ال.ای.
پیام زمان؛  کنترل می شود.به گزارش  زد 
جلسه  سومین  در  آقایی  سید  پور  محسن 
هوای  آلودگی  کاهش  های  برنامه  بررسی 
از  سال  یک  بر  بالغ  اینکه  بیان  با  تهران 
محدوده  در  زد  ای.  ال.  طرح  موفق  اجرای 
می  فرد  و  زوج  محدوده  و  ترافیک  طرح 
گذرد، گفت: در حال حاضر و برابر این طرح، 
اطالعات تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی 
که به محدده طرح ترافیک و زوج فرد وارد 
میشوند، از طریق ۴۰۰ دوربین ثبت و ضبط 
سوی  از  فنی  معاینه  فاقد  متخلفان  و  شده 
به  اشاره  با  میشوند.وی  قانون  اعمال  راهور 
های  طرح  از  یکی  زد  ای.  ال.  طرح  اینکه 
موفق بوده که در هسته مرکزی شهر تهران 
اجرایی شده است، تأکیدکرد: از آبان ماه سال 
خودروی  میلیون  بر۳  بالغ  کنون  تا  گذشته 
متخلف معاینه فنی، اعمال قانون شده اند که 
امیدواریم شهروندان گرامی با اخذ معاینه فنی 
برای داشتن هوای پاک گام بردارند و شاهد 
تهران در  نباشیم.معاون شهردار  آنها  جریمه 
زد  ای.  ال.  طرح  گسترش  چگونگی  توضیح 
تصریح کرد: بنابر طرحی که در دستورکار قرار 
گرفته، مقرر شده از سال آینده محدوده طرح 
ترافیک در قالب طرح ال. ای. زد کنترل شود. 

حذف کنکور شدنی نیست 
 معاون آموزشی وزارت علوم از تشکیل کمیته 
خصوص  در  تصمیم گیری  برای  کارشناسی 
و  داد  خبر  وزارتخانه  این  در  کنکور  حذف 
گفت: هر تصمیمی که در این زمینه صورت 
نخواهد  اجرایی  آینده  سال  چهار  تا  بگیرد، 
اعالم  با  نیاسر  شریعتی  مجتبی  شد.دکتر 
علوم  وزارت  ایده آل  کرد:  اظهار  مطلب  این 
موضوع  یک  عنوان  به  کنکور  خصوص  در 
مهم آموزشی و اجتماعی این است که کنکور 
روی  بر  آزمون  این  حذف  چرا  شود،  حذف 
دانشجو  پذیرش  کیفت  و  پذیرش  سالمت 
گذاشت،  خواهد  مثبت  تاثیر  دانشگاه ها  در 
اما نکته قابل توجه این است که حذف کامل 
کنکور یک فرآیند پیچیده  است.وی در ادامه 
تصریح کرد: کمیته ای به منظور بررسی روند 
حذف کنکور در وزارت علوم تشکیل شده تا 
بتوانیم با همفکری و همراهی سایر بخش های 
آن  برای حذف  الزم  برنامه ریزی های  ذیربط 

ترسیم کنیم.

خبر

از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
از  جلوگیری  برای  دولت  سیاستگذاری 
افزایش  بازنشستگان در تله فقر و  افتادن 
طی  تورم  شیب  با  متناسب  آنان  حقوق 

هفت سال خبر داد.
علی ربیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
نزدیک به پنج میلیون از دهک های باالی 
شده اند،  حذف  یارانه  پرداخت  از  جامعه 
گفت: در حال حاضر افرادی نیز همچنان 
کمیته  مثل  حمایتی  پوشش های  تحت 
این  که  ندارند  قرار  بهزیستی  و  امداد 
قصد  و  کرده  شناسایی  را  آنان  وزارتخانه 

دارد تا آنها را تحت پوشش قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه دولت امسال در الیحه 
انحالل هدفمندی  پیشنهاد  با  بودجه 97 
یارانه ها قصد دارد تا این وظیفه را برعهده 
»صندوق رفاه و امید« منتقل کند، تصریح 
کرد: به این ترتیب وظیفه استفاده هدفمند 
از یارانه ها بر عهده معاونت رفاه وزارت کار 
و تعاون قرار خواهد گرفت. همچنین قرار 
بعد  افراد  تا  شود  تشکیل  درگاهی  است 
تحت  بتوانند  اولیه  تحقیق  یک  انجام  از 

پوشش خدمات حمایتی قرار گیرند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر 
اینکه هدفمندی یارانه ها باید از دهک های 
پایین جامعه آغاز شود، افزود: افرادی که 
هستند  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
می توانند تحت پوشش برنامه سه سطحی 

است،  توانمندسازی  آن  آخر  مرحله  که 
قرار گیرند.ربیعی با اشاره به اینکه وزارت 
سبک  صاحب  زمینه  این  در  امروز  رفاه 
حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  است،  شده 
دولت معتقد است که یارانه  افراد نیازمند 
نباید قطع شود بلکه این افراد باید بیشتر 

مورد حمایت قرار گیرند. یارانه در اینجا به 
معنای خدمات آموزشی، غذای سالم، نظام 

تامین اجتماعی و... است.
در  هنوز  مجلس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جامع  تصمیمی  به  یارانه ها  حذف  مورد 
نرسیده است، اظهار کرد: برنامه دولت در 
سال جاری این است که به سمت محدود 
امر  این  و  کند  حرکت  مطلق  فقر  کردن 
اشتغال  و  توانمندسازی  برنامه های  با 
این شکل  به  بود.  روستایی همراه خواهد 
به  معرفی خود  با  پوشش  تحت  افراد  که 
بنگاه ها می توانند وام هایی دریافت کنند  یا 

در اجتماعات مشغول به کار شوند.
تبصره ۱۴ الیحه  اینکه  بیان  با  رفاه  وزیر 
بودجه امسال به هر میزانی که تامین منابع 
حرکت  اشتغالزایی  سمت  به  شود  انجام 
خواهد کرد، افزود: 2۰۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه دولت در حوزه رفاهی و ۱۰۰ هزار 
میلیارد در حوزه صندوق ها مصرف خواهد 
شد.ربیعی در ادامه اظهار کرد: منابع مورد 
استفاده در وزارت رفاه از محل هدفمندی 

و بودجه عمومی تامین خواهد شد.

وزیر رفاه تشریح کرد: از حذف یارانه ها تا هدفمندی یارانه ها

برنامه دولت برای جلوگیری از فقر بازنشستگان

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دختران 
در آموزش و پرورش ما همواره از نابرابری و 
بی عدالتی در رنج بوده اند گفت: بخشی از 
این بی عدالتی بصورت کمی بوده است که 
در طول سال های گذشته این فاصله از بین 
رفته است، اما در بی عدالتی کیفی فاصله 
قابل توجهی بین دختران و پسران وجود 
دارد و بصورت پنهان باقی مانده است. سید 
محمد بطحایی در آئین تکریم و معارفه 
مدیران کل امور زنان و خانواده، با اشاره به 
جایگاه زنان در جامعه گفت: زنان همواره 
با بی عدالتی روبرو بوده اند و این نا برابری 
ها دو جنبه کیفی وکمی دارد.وزیرآموزش 
و پرورش اظهارکرد: در جنبه کمی در سال 
داشتیم  خوبی  دستاوردهای  اخیر  های 
بین  پرورش  و  درآموزش  تقریبا  امروز  و 
به  دار  معنی  تفاوت  پسران  و  دختران 
چشم نمی خورد مگر در مناطقی که به 
علت محرومیت ها هنوز شاهد تفاوت هایی 
هستیم.وی تصریح کرد: باالتر از کمیت، 
شاهد  متاسفانه  و  است  کیفیت  نابرابری 
دانش  بین  توجهی  قابل  فاصله  و  تفاوت 

آموزان دختر و پسر هستیم و برخی از این 
نابرابری ها پنهان بوده و به چشم مسووالن 
در  که  این  به  اشاره  با  آید.بطحایی  نمی 
ای  دخترانه  یا  و  مختلط  مدارس  برخی 
که معلم مرد وجود دارد دختران از تربیت 
بدنی محروم هستند، گفت: برخی مدارس 
ابتدایی که اغلب درمناطق محروم هستند 
دانش آموزان دختر در ساعت تربیت بدنی 
می  بازی  مدرسه  از حیاط  ای  گوشه  در 
کنند و این از آثار نابرابری دختران و پسران 
است.وزیرآموزش و پرورش عدم دسترسی 
دختران به مراکز یادگیری ثانوی را یکی 
پسران  با  دختران  نابرابری  آثار  از  دیگر 
کتابخانه  ها،  پژوهش سرا  افزود:  دانست، 
ها وکانون های پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان محیط هایی هستند که برای هر 
گزارش  است.به  فراهم شده  دو جنسبت 
مرکز اطالع رسانی وروابط عمومی وزارت 
آموزش وپرورش، وی خاطرنشان کرد: حل 
از دغدغه های  یکی  باید  مذکور  موضوع 
جمعیت۶۰  به  باشد.بطحایی  بانوان  امور 
و  درآموزش  دختران  و  زنان  درصدی 

علیرغم  کرد:  تصریح  و  اشاره  پرورش 
درآموزش  دختران  و  زنان  انبوه  جمعیت 
انسانی  نیروی  پتانسیل  این  از  پرورش  و 
استفاده نشده است و مدیرکل امور زنان 
موظف به ارائه راهکار و حل این مشکل با 
کمک مسولین ذی ربط است.وزیرآموزش 
هر  باید  زمینه  این  در  افزود:  وپرورش 
ساله، فعالیت های انجام شده توسط امور 
براساس شاخص های  تا  زنان رصد شود 

مربوط میزان پیشرفت آن مشخص شود.
وی ادامه داد: موانع جذب زنان در پست 
های مدیریت باید شناسایی و رفع شود، 
مدیریتی  های  پست  در  که  زنانی  البته 
به کار گرفته می شوند در زندگی خود با 
محدویت هایی مواجه خواهند شد.بطحایی 
در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش 
تالش می کند از پتانسیل بانوان در پست 
های مدیریتی بیش از پیش استفاده کند.

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

 بی عدالتی و نابرابری جنسیتی در آموزش 

دو گام مهم برای تدوین نقشه رفاهی کشور



هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۵۴۳هیات 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 خانم رعنا مومیوند فرزند مراد بشماره شناسنامه 27 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶/۵۰ مترمربع از پالک ۱۵8۱ فرعی از ۳۶2 اصلی در محمدشهر خریداری از مالک 
رسمی آقای مراد کولیوند عباس آبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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.  ۴۶۱ م/الف

ایرج فهیمی- رئیس ثبت اسناد و امالک

10 نفت و انرژیدوشنبه 27 آذر 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3648

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین سواری پزو 2۰۶ مدل ۱۳8۳ به شماره شهربانی 82-9۱8ل۳9 
مهدی  نام  به  موتور ۱۰FX۵C22۰۳9۵۶و شماره شاسی 8۳۶82۳۶۱  و شماره 

طالب زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی
پالک  شماره  به  آی  ایکس  ال  جی   ۴۰۵ پژو  کرایه  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱2۴9۰2۳2۴۴۳ موتور  شماره  و  ۶2-9۶۴ع99  ایران 

NAAM۰۱CE22۰۱8۴ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
کارت هوشمند کامیون رنو میدالم به شماره خودرو ایران ۵9- ۱2۳ع۳9 و شماره 

هوشمند ۱792۵9۴ به نام اینجانب حسین بهروزیان مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

ابالغ 
به  دایر  طالبی  صالح  آقای  متهم  علیه  ای  شکوائیه  یوسفی  رسول  آقای  شاکی   
عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی تقدیم دادگاه عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع   ۱۰۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  چهاردانگه  بخش 
شماره 9۵۰9982929۵۰۱9۳۵ و شماره بایگانی 9۵22۳۶ ثبت گردیده که وقت 
شده  تعیین  صبح   9:۳۰ ساعت   ۱۳97/۰2/2۵ مورخ  شنبه  سه  روز  آن  رسیدگی 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
فوق جهت  مقرر  نشانی کامل خود، در وقت  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن 
رسیدگی و دفاع از اتهام منتسبه حاضر گردد..در غیر اینصورت دادگاه به موضوع 
غیابی رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و 
استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده میتواند جهت دفاع 
نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه  انتسابی در معیت یک  اتهام  از 

حضور یابد.م/الف ۱7۱2
کمال الدین کریمی- منشی شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی
شماره  به  فرزندعبدالمرتضی  زیاری  محمددشمن  آقای  به  وسیله  بدین 
ملی۱82992۰۰7۳ساکن ماهشهرناحیه صنعتی منازل فارابی کوچه میثم ابالغ می 
شماره۱۳8۰۵2جهت  استنادسندرهنی  به  اروندآبادان  شعبه  سامان  بانک  شودکه 
وسیصدوبیست  هزار  وچهارصدونودوپنج  میلیون  یکصدونودوهشت  مبلغ  وصول 
وازبعدازتاریخ  تاخیرمتعلقه  سودوخسارت  انضمام  تاتاریخ9۶/۳/2۰به  وچهارریال 
ریال  ودوهزاروپانصدوبیست  صدوسی  روزانه  بدهی  کامل  مذکورتاروزتسویه 
به  اجرائی  وپرونده  صادرنموده  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  شودطبق  می  افزوده 
وطبق  شده  تشکیل  اداره  9۶۰۰۱79دراین  و  آبادان  کالسه9۶۰۰۱9۶دراجرای 
گزارش مورخ9۶/8/۴مامور،محل اقامت شمابه شرح متن سندشناخته نشده،لذابنابه 
در  مرتبه  یک  فقط  اجرامفاداجرائیه  نامه  ماده۱8آئین  بستانکارطبق  تقاضای 
ده  مدت  ظرف  شودوچنانچه  می  آگهی  کثیراالنتشارمحلی  های  ازروزنامه  یکی 
بدهی  پرداخت  به  گردد،نسبت  می  محسوب  روزابالغ  که  آگهی  این  روزازتاریخ 
بستانکارپس  باتقاضای  فوق  رهنی  درسند  مندرج  ننمایید،موردوثیقه  خوداقدام 
ازارزیابی ازطریق مزایده فروخته وازحاصل فروش آن طلب بستانکاروحقوق دولتی 

استیفاخواهدشد.    شماره م.الف)۱۶/۶۴۱(
رئیس واحد اجرایی اسناد رسمی بندرماهشهر

آگهی مناقصه 
موضوع لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند یک مصوبه شماره 413 مورخه 96/5/18نسبت بکار 
گیری  پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر اقدام نماید 

تا  جزئیات  و  شرایط  سایر  از  اطالع  یا  و  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  شرایط  واجدین  
مورخه 96/10/10به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایند متقاضیان 
می بایست مبلغ250/000/000 ریال به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان 
ارائه نمایند در صورتی که برندگان اول- دوم -سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
می باشد  ریال  قرارداد5/000/000/000  مبلغ  بود  96/10/11خواهد  مورخ  پیشنهادات  بازگشایی  تاریخ  شد  خواهد 

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر

آگهی مزایده )حراج(
شرکت آب منطقه ای استان گلستان به آدرس گرگان –ابتدای جاده آق قال در نظر دارد 

فروش اقالم ذیل را از طریق مزایده حراج به واجدین شرایط واگذار نماید.

حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداران که باالترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار میشود چنانچه داوطلب به حداقل )قیمت ارزیابی شده ( پیدا نشود حراج تجدید 
و عنداللزوم مورد معامله مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد و این شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. مدت معامله 10 روز کاری مدت اعتبار قیمت 
60 روز می باشد.ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید در ایام هفته و در وقت اداری با شماره تلفن 32627860-017 تماس حاصل نمائید و یا به سایت ذیل 

http://iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://tender.wrm.ir : مراجعه نمائید. آدرس سایت معامالت وزارت نیرو
شرکت آب منطقه ای گلستان : http://gsrw.ir سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاههای اجرایی:  http://tender.bazares.ir      شناسه 118433

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان

 نوبت دوم

 نوبت دوم

 آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمید یزدانی فرزند حسین خواهان  علی 
اکبری دامعار  و احمد گل محله و عباد اهلل اویسی با وکالت آقای سید حسن مهدی 
زاده خوانده یزدان مسعود علی حمید سعید وقمر - فائزه فریبا نویدا شیال ماریا - آژیال 
همگی یزدانی فرزندان حسین عالیه یزدانی عطیه  ثقفی هومن الدن یزدانی فرزندان 
حسنعلی  خدیجه مرادی همسر مرحوم حسنعلی  یزدانی حسین محمد دینا همگی 
یزدانی فرزند احمد ساره  کاویانی هایده کریم  کیمیا همگی کمانگر فرزند هوشنگ 
نادیا نازار هردو کمانگر فرزند تیمور هوشنگ کمانگر فرزند عبدالعزیز احمد قاسمی 
به خواسته انتقال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
9۶۰۶82شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 9۶/۱۱/2ساعت ۱۰:۳۰تعیین که به دستور دادگاه به موضوع ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی و عمومی جویبار 

آگهی حصر وراثت 
آقای سید محمد جواد موسوی کانی  دارای شماره شناسنامه یک به شرح دادخواست به 
کالس ۴/۱۰2۱/9۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید عباس موسوی کانی به شناسنامه ۱۵ در تاریخ 89/۱/2۵اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
۱-سید محمد جواد موسوی کانی فرزند عباس به شماره شناسنامه یک صادره از بابل 

پسر متوفی 
2-سید محمدمهدی موسوی کانی فرزند سید عباس شماره شناسنامه ۱۵ صادره از بابل 

پسر متوفی 
۳-سید ه مرضیه موسوی کانی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه ۱۵ صادره از بابل 

دختر متوفی
۴- سیده راضیه موسوی کانی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه ۱۱۱۶ صادره از بابل 

دختر متوفی 
۵-سید عاطفه موسوی کانی فرزند سید عباس شماره شناسنامه ۱۴89 صادره از بابل 

دختر متوفی 
۶-سید مجید موسوی کانی فرزند سید عباس شماره شناسنامه ۴ صادره از بابل دختر 

متوفی 
7-فاطمه صفری خراسانی  ساسی کلویی فرزند علی با شماره شناسنامه صادره از بابل 

همسر 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 بابل 

آگهی مزایده مال غیر منقول
 ترکه مرحوم 

به موجب دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی بابل مبنی بر فروش ترکه مرحوم 
حسینعلی  نعمتی کالئی اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد در پرونده 
اجرایی کالسه 9۵2۶7۵دو قطعه زمین فاقد پالک ثبتی هر دو قطعه واقع در بابل 
روستای سیاهکال محله غربی را در روز شنبه تاریخ 9۶/۱۰/9و ساعت ۱۰ صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برساند مساحت قطعه 
اول ۵۰۰۰ مترمربع واقع در آیش معروف به فک بن کتی در  شرق روستا می باشد 
که کارشناس کل آنرا  به مبلغ ۳/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  تعیین نموده است مساحت 
قطعه دوم ۴9۰۰متر مربع در شرق روستای درزیکال در آرایش معروف به روآرجنب 
بابلرود  می باشد که کارشناس کل آن را به مبلغ ۴9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده 
است مزایده از قیمت های پایه اعالم شده توسط کارشناس شروع و به باالترین مبلغ 
پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ۱۰ درصد مبلغ را فی المجلس  و باقی 
مانده را باید ظرف یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا 

انصراف از مزایده ۱۰ درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد 
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل اصغری آردی

دادنامه
 شماره پرونده ۱/۳۶۰/9۶شماره دادنامه ۴9۴ تاریخ دادنامه 9۶/9/۱۳

خواهان جمال فقیهان فرزند رحمان جویبار سه راه سراجکال جنب ساختمان کارون 
المکان خواسته  فرزند جعفر مجهول  فقیهان خوانده فردین منصوری  لوازم خانگی 
مطالبه طلب مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شهرستان جویبار شعبه یک شهری 
قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید
 رای  قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای جمال فقیهان به طرفیت آقای فردین منصوری به خواسته صدور 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک به شماره 78۵۰۴۱عهده  بانک رفاه 
کارگران به مبلغ 79 میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت داده دادرسی اعم از  خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی شرح مفاد دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور و وجود 
اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن 
در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه سند مرقوم از هرگونه تعرض 
مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و با اعمال نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ از طریق نشر آگهی در شورا حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول  
نداشته و دلیلی دائر و پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه  خویش ابراز نموده است 
لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و با احراز و مدیونیت  خوانده و استصحاب 
بقاءدین  مستند ابه مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت و ۱98 و ۵۱۵ و ۵۰۳ و ۵22 قانون 
آیین دادرسی مدنی نامبرده را  به پرداخت مبلغ 79 میلیون ریال بابت چک مورد دعوا 
و مبلغ 2/۱2۰/۰۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 9۵/9/2۵سررسید لغایت وصول آن که توسط اجرای احکام 
مدنی محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نمایند رای صادره غیابی ظرف 2۰ 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با انقضای مهلت مذکور ظرف 2۰ روز 

قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان جویبار میباشد
 حسنیه کارمزدی قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی ابالغ 
رسیدگی  ۵/79۱/9۶وقت  پرونده  کالسه  به  ضمایم  و  دادخواست  و  دادرسی  وقت 
رضا  شهید  کوچه  امام  جویبارخ  انصار  بانک  خواهان  ساعت 9:۳۰صبح   9۶/۱۰/2۰
ماه  بان  بابایی عارف مشهد  کاکو وکیل سید مریم ساداتیان  خوانده جمشید شاه 
تصمیم  دادخواستی  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول  رضایی  رخسار 
شورای اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵ ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
دستور  و  درخواست خواهان  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  تعیین شده 
شورا به تجویز ماده 7۳ 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 15 شورای حل اختالف قائمشهر

 نوبت دوم

ایران رقیب احتمالی روسیه در بازار گاز

بر اساس این گزارش، شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد که این 
شرکت قراردادی را با ایران به منظور اجرای پروژه های مشترک 
به منظور تولید، انتقال و فرآوری نفت و گاز در خاک ایران به امضا 
رسانده است. آلکسی کوکین، تحلیلگر نفت و گاز در موسسسه 
یورالسیب فایننشال در مسکو در این باره گفت: اندکی زود است 
بخواهیم در مورد ظرفیت همکاری ها میان تهران و مسکو در 
حوزه گاز سخن بگوییم. همواره این سوال وجود دارد که چگونه 
شرکت گازپروم یا هر شرکت دیگر روسی می تواند از سویی وارد 
پروژه های مشترک گازی و سود بردن از این قراردادها شود و از 
سوی دیگر فعالیت های خود و از جمله صادرات گاز خود را به 
اروپا حفظ کند. این همواره یک دو راهی دشوار برای روس ها 
بوده است. وی افزود: اگر ایران قادر به صادرات ال.ان.جی شود، 
اندکی  بنابراین وضعیت  با گاز روسیه رقابت کند.  باید  احتماال 

دشوار است.

 شالوده بریتیش پترولیوم
 انرژی خورشیدی می شود

سال   ۶ از  پس  پترولیوم  بریتیش  شرکت  رویترز،  گزارش  به 
وقفه، اکنون در حال بازگشت به سرمایه گذاری در حوزه برق 
میلیون   2۰۰ گذاری  سرمایه  با  است  قرار  و  است  خورشیدی 
دالری در شرکت »الیت سورس« اروپا، بزرگ ترین شرکت فعال 
در حوزه انرژی خورشیدی، بار دیگر در این عرصه گام بر دارد. 
انتظار می رود سود و نوع فعالیت های شرکت بی. پی در حوزه 
انرژی تجدید پذیر افزایش یابد. این شرکت در 2 دهه گذشته 
لوگوی خود را یک خورشید طراحی کرده بود تا اشتیاق خود را 
به انرژی خورشیدی نشان دهد و اکنون قرار است نام خود را به 

»الیت سورس بی.پی« تغییر دهد.

مصر برداشت گاز از میدان ظهر را آغاز کرد 
میدان گازی ظهر مصر که توسعه آن بر عهده شرکت نفتی انی 
ایتالیاست، تولید خود را آغاز کرده و این کشور یک گام دیگر 
به هدف خود یعنی خودکفایی در تولید انرژی نزدیک تر شده 
است. براساس این گزارش، میدان گازی ظهر مصر که توسعه آن 
بر عهده شرکت نفتی انی ایتالیاست، تولید خود را آغاز کرده و 
این کشور یک گام دیگر به هدف خود یعنی خودکفایی در تولید 
انرژی نزدیک تر شده است. گاز تولیدی این میدان که بزرگترین 
میدان فراساحلی دریای مدیترانه محسوب می شود به تاسیساتی 
در شهر پورت سعید ارسال می شود و تا برای تحویل به شبکه 
نفت مصر، حجم  وزیر  آماده سازی شود.  گاز مصر  توزیع  ملی 
تولید اولیه گاز این میدان را ۳۵۰ میلیون فوت مکعب در روز 
اعالم کرده است. به گفت طارق الموال، وزیر نفت مصر، قرار است 
این رقم در ماه ژوئن به حدود یک میلیارد فوت مکعب و تا پایان 
سال 2۰۱9 به 2.7 میلیارد فوت مکعب برسد. الموال گفت: تولید 
گاز از میدان ظهر به پرجمعیت ترین کشور عربی منطقه کمک 
خواهد کرد تا »به خودکفایی در تولید گاز دست یابد و ضمن 
کاهش بار هزینه ای وارد شده بر بودجه دولتی، رقم واردات را 

کم کند.«

نفت در جهان

وزیر نیرو گفت: افزایش قیمت آب و برق 
اسالمی  شورای  مجلس  مجوز  نیازمند 
هزینه  تا  هستیم  آن  پی  در  ما  و  است 
تمام شده کاهش یابد تا تمام بار بر دوش 

مصرف کننده نیفتد.
از تسنیم، رضا  به نقل  به گزارش زمان 
برنامه  در  حضور  با  نیرو  وزیر  اردکانیان 
اظهار  تهران  شبکه  بیست«  »تهران 
برای  دولت  در  تصمیمی  تاکنون  داشت: 
آینده  سال  در  برق  و  آب  شدن  گران 

گرفته نشده است.
برق  و  آب  قیمت  افزایش  افزود:  وی 
اسالمی  شورای  مجلس  مجوز  نیازمند 
هزینه  تا  هستیم  آن  پی  در  ما  و  است 
بر  بار  تمام  تا  یابد  کاهش  شده  تمام 
با  نیرو  نیفتد.وزیر  کننده  مصرف  دوش 
واقعی  قیمت  کاالیی  »وقتی  اینکه  بیان 
نداشته باشد صرفه جویی در آن معنادار 
نیست«، کفت: اگر الزم باشد بایستی در 
حوزه کشاورزی یارانه داد تا آب در قیمت 

واقعی عرضه شود.
وی ادامه داد: در کالنشهرها موضوع تلفات 
سطح  در  اما  است،  مطرح  شبکه  در  آب 
ملی تلفات آب در خطوط انتقال، استفاده 
نکردن از پساب، استفاده نادرست از آب 
و  است  مهم  و  مطرح  هم  کشاورزی  در 
هم اکنون طبیعت بیش از گذشته ما را به 
این فکر رسانده و باید بدون اینکه به فکر 
باید مصرف  باشیم،  از راه دور  انتقال آب 
نیرو  وزیر  کنیم.  درست  را  موجود  منابع 
زیست  منابع  از  استفاده  در  کرد:  تصریح 
محیطی، دوره ای به نام مدیریت عرضه نام 
بودن  دلیل کم  به  است که  گذاری شده 
به  دسترس،  در  منابع  فزونی  و  جمعیت 
مقدار نیاز و تقاضا عرضه صورت می گیرد، 
توآمان  مدیریت  جمعیت  افزایش  با  اما 
باید  که  می شود  مطرح  تقاضا  و  عرضه 
وضعیت مصرف نیز تغییر یابد. وی افزود: 
برنامه های  پساب  از  استفاده  برای  دولت 
فاضالب حذف  لغت  دنیا  در  دارد،  خوبی 

نام های دیگر و در  به  این ها  شده و همه 
آب  مانند  یاد می شود،  مختلف  رنگ های 
خاکستری که باید پس از تصفیه، استفاده 
وزیر  شود.  مختلف  بخش های  در  مجدد 
نیرو با بیان اینکه »به جای اینکه آب را از 
باید به فکر نحوه  نقاط دور منتقل کنیم 
استفاده از آب موجود باشیم«، گفت: اگر 
جدید  های  آب  نپردازیم  موضوع  این  به 
باشند  پاسخگو  توانند  می  مدتی  برای 
با  فعلی  مشکالت  مدتی  از  پس  ولی 
داد.  خواهد  نشان  را  بزرگتری خود  ابعاد 
وی ادامه داد: در ۱۰۰ روز نخست دولت 
دوازدهم بیش از 2۱۵ هزار انشعاب جدید 
شهری  فاضالب  و  روستایی  شهری،  آب 
جدید  مشترکان  افزایش  شده؛  واگذار 
بخش برق به 2۵۵ هزار مشترک در این 
تصفیه  دو  و  شده  انجام  روزه  صد  دوره 
خانه جدید به ظرفیت اسمی بیش از ۳۰ 
ایالم و  استان  هزار مترمکعب در روز در 
البرزبه بهره برداری رسیده است.اردکانیان 
با بیان اینکه »در ۱۰۰ روز نخست دولت 
بیش  با جمعیت  روستا   ۶۰۰ از  بیش  به 
گفت:  شده«،  آبرسانی  نفر  هزار   ۳۵۰ از 
به  رئیس جمهوری  اخیر  در جریان سفر 

استان سیستان و بلوچستان نیز به بیش از 
۱۵۰ روستا آبرسانی شده است. وی افزود: 
همچنین در طی ۱۰۰ روز نخست دولت 
کوچک  نیروگاه های  مگاوات   ۶۳ دوازهم 
تجدیدپذیر  نیروگاه های  مگاوات   ۴2 و 
نیز به بهره برداری رسیده است. وزیر نیرو 
روستا   2۴۰ از  »بیش  اینکه  به  اشاره  با 
تاثیر  تحت  کرمانشاه  زلزله  در  شهر   7 و 
با  خوشبختانه  گفت:  بودند«،  مستقیم 
برق  و  آب  زیرساخت های موجود صنعت 
خدمات  زمان،  کمترین  در  توانستیم 
الیحه  در  داد:  ادامه  وی  کنیم.  برقرار  را 
بودجه 97 رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون 
برای  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  دالر 
در  آبرسانی  طرح های  تکمیل  و  تسریع 
برنامه  طبق  همچنین  شده،  گرفته  نظر 
ازای  به  عوارضی  گرفته  صورت  ریزی 
رسانی  سرعت  برای  آب  مترمکعب  هر 
به آبرسانی روستایی نیز پیش بینی شده 
»هم اکنون  اینکه  بیان  با  است.اردکانیان 
۴۶ هزار سد بزرگ در دست بهره برداری 
در  آنها  از  نیمی  که  دارد  وجود  دنیا  در 
ساخت  زمان  گفت:  است«،  چین  کشور 
حدود 9۴ درصد این سدها در نیمه دوم 

قرن بیستم بوده که کشورها تمرکز خود 
را بر روی آب های سطحی گذاشتند.

چرخه  این  در  ما  برای  آنچه  افزود:  وی 
بلند خشکسالی و تغییرات اقلیمی امتیاز 
های  سیالب  مقابل  در  و  شده  محسوب 
است،  سازه ها  این  کرده،  ایمن  وسیع 
به  بیشتری  توجه  بایستی  امروزه  اما 
باشیم.  داشته  زیست محیطی  مالحظات 
تاالب  حقابه های  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
ها باید تامین شود و استقرارهای جدید 
جمعیتی نیز متناسب با منابع آب موجود 
آمایش  های  طرح  کلی  طور  به  و  باشد 
وی  باشیم.  داشته  محور  آب  سرزمینی 
با  ایران  همچون  کشوری  داد:  ادامه 
اختیار  در  که  آفتابی  روزهای  ظرفیت 
به سمت  به حرکت دنیا  با توجه  و  دارد 
انرژی های پاک و اشتغال زایی خوبی که 
در این بخش موجود است ما نیز همچون 
سایر کشورها تعهدات بین المللی در این 
توسعه  سمت  به  باید  و  داریم  زمینه 
کنیم  حرکت  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
از  مگاوات  هزار  چهار  باید  بنابراین 
برنامه  براساس  تجدیدپذیر  های  نیروگاه 
اردکانیان  شود.  راه اندازی  توسعه  ششم 
برق  خرید  بایستی  »ما  اینکه  بیان  با 
را  تجدیدپذیر  نیروگاه های  از  حاصل 
این  بازپرداخت  گفت:  کنیم«،  تضمین 
نیرو  وزارت  دغدغه های  جزو  تضمین 
در  رقمی   97 بودجه  الیحه  در  و  است 
حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر 
کرد:  خاطرنشان  وی  است.  شده  گرفته 
گسترده  انسانی  منابع  معتقدیم  اگر  ما 
داریم باید راهکارهایی برای به کارگیری 
یکی  طبع  به  باشیم؛  داشته  نیز  ها  آن 
احراز  و  مسئولیت ها  تدوین  روش ها،  از 
شرایط است تا با مشخص کردن هر یک 
افرادی  ملی  فراخوان  اعالم  و  آن ها  از 
اعالم  بتوانند  هستند  شرایط  واجد  که 
بهترین  انتخاب  امکان  تا  کنند  آمادگی 

افراد فراهم شود.

وزیر نیرو خبر داد:

تصمیمی برای گرانی آب و برق گرفته نشده دریافت گواهینامه MRV اروپا 
توسط شرکت ملی نفتکش ایران

شرکت ملی نفتکش ایران موفق به دریافت 
گواهینامه از اتحادیه اروپا در خصوص پایش، 
گزارش و تطابق انتشار گازهای گلخانه ای از 

کشتی ها برای ناوگان این شرکت شد.
شرکت  ایلنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ملی نفتکش ایران موفق به اجرای مقررات 
در  اروپا  اتحادیه  جدید  محیط زیستی 
از  گاز دی اکسیدکربن  انتشار  زمینه کنترل 
کشتی ها و دریافت گواهینامه از این اتحادیه 
انتشار  تطابق  و  گزارش  پایش،  درخصوص 
 EU MRV) گازهای گلخانه ای از کشتی ها
این  ناوگان  برای   (  Monitoring Plan

شرکت شد.
ملی  شرکت  ناوگان  عملیات  و  فنی  مدیر 
زیست  مقررات  درخصوص  ایران  نفتکش 
محیطی جدید اتحادیه اروپا در مورد پایش، 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  تطابق  و  گزارش 
 EU MRV Monitoring) از کشتی ها 
Plan)  گفت: در آینده نزدیک،کشتی ها بر 
، رده بندی   CO2 انتشار گاز اساس میزان 
شروع  را  جدیدی  تجارت  آن،  اساس  بر  و 
اگر یک کشتی  که  به طوری  کرد  خواهند 
گاز CO2 کمتری را انتشار دهد، می  تواند 
اختالف آن را در بازار به کشتی های دیگری 
منتشر  و  تولید  بیشتری   CO2 گاز  که 

کرده اند، به فروش برساند.
 اکبر جبل عاملی افزود: EU MRV که 
از   CO2گاز انتشار  اندازه گیری  و  کنترل 
کشتی ها و به طور کلی متوسط بهره وری 
انرژی با توجه به انتشار این گاز را براساس 
دریافتی  تایید شده  گزارش های  و  داده ها 
تمامی  برای  می کند،  دنبال  کشتی ها  از 
کشتی های تجاری با وزن بیش از ۵ هزار 
تن و در بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
ژانویه سال 2۰۱8 و در  از  ایسلند  و  نروژ 
کل بنادر جهان از ژانویه 2۰۱9 الزم االجرا 

است.
در  تطابق  گواهینامه  به صدور  اشاره  با  وی 
مورد پایش، گزارش و تطابق انتشار گازهای 
 EU MRV کشتی ها(  از  گلخانه ای 
کشتی های  برای   )Monitoring Plan
داد:این  ادامه  ایران  نفتکش  ملی  شرکت 
و  الزامات  اجرای  منزله  به  که  گواهینامه 
مقررات اتحادیه اروپا در بخش MRV است، 
 DNV.GL پس از تایید موسسه رده بندی
توسط این موسسه و به نیابت از این اتحادیه 
در تاریخ 8 نوامبر سال جاری میالدی برای 

نخستین کشتی این شرکت صادر شد.

کوتاه از انرژی
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پیامدهای زیانبار فساد اقتصادی
* مهرشاد نبی 
کارشناس ارشد حقوق تجارت

پدیده فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از 
کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله 
فساد  علل  مهم ترین  است.  موردنظر  اساسی 
اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت 
فساد  رو   این  از  می شود  مربوط  اقتصاد  در 
اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی 

رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور 
می شود.حال این پدیده در کشور در حال رشد است تا جایی که فعاالن 
اقتصادی با توجه به شیوع فساد در اقتصاد کشورمان در حال حاضر احساس 
می کنند ،مسیری که در اقتصاد می پیمایند  در شرایط مطلوب نیست.چراکه  
رواج فساد گریبان اقتصاد کشور را به گونه ای گرفته است که تجارت بین الملل 
ایران را نیز در گیر مصائب خاص کرده است .  خارج از مسایل مالی ،فضای 
نامناسب کسب و کار، هرج و مرج ها ،زدو بندها و عوامل دیگر  هر کدام تیشه به 
ریشه اقتصاد زده اند .بدنبال این معضالت بسیاری از طرح های اقتصادی قربانی 
رواج فساد شده است .از همین رو   افزایش فعالیت های زیرزمینی ،موجب بی 
ثباتی در کشور، اختالل در سرمایه گذاری بلند مدت، انحراف استعدادها، اعتماد 
عمومی و... شدیدا روحیه فعاالن اقتصادی را تضعیف می کند و لطمه جبران 
ناپذیری به اقتصاد ایران می زند.از دیگر مشکالت در اقتصاد کشورمان  حضور 
برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطالعات و انحصارات دولتی یا توانایی ویژه در 
فعالیت های اقتصادی است که همین موضوع  یکی از مهم ترین عوامل ایجاد 
فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه گذاران را ناامید و فراری می کند. 
کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبرو می شوند، مفاسد اقتصادی زیادی 
گریبان گیر اقتصادشان خواهد شد.پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق تر و 
تهدیدکننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتی است .از جمله عامل ساختاری 
دیگری که در اقتصاد ما مشکل ساز می باشد، پیچیدگی و نامتناسب بودن 
مقررات است. سیستم های بانکی، گمرکی، مالیاتی و سایر دستگاه های متولی  
در کشور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند 
یا اصالً در آن وارد نشوند و یا از طرق غیر قانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها 
هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده اداری به مقصود خود برسند که این زمینه 
ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.دربسیاری از کشورهای جهان سوم، 
مردم با سوء ظن شدید نسبت به فساد در سیستم اداری و قضایی می نگرند و به 
نخبگان خود در بخش های خصوصی و دولتی بی اعتماد هستند. این بدگمانی 
ها به مشروعیت دولت آسیب وارد آورده و حاکمیت قانون را متزلزل ساخته 
ودر نهایت به تهدیدهای جدی امنیتی تبدیل می شوند.همین موضوع  به دلیل 
در هم پیچیدگی قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعاالن 
اقتصادی گرفته و انرژی مدیران پر تالش در بنگاه ها صرف حل مشکالت به 

دلیل این در هم پیچیدگی ها می شود.
Alborz.payam@gmail.com

 ارایه نقشه راه ۷۶ بندی معدن و صنایع  معدنی به مجلس

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارایه نقشه راه معدن و صنایع 
معدنی در 7۶ بند به دولت و مجلس خبر داد و گفت: دو میلیارد تن 
ذخیره جدید سنگ آهن به ذخایر ۳ میلیارد تنی کنونی، اضافه می شود.

مهدی کرباسیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: با توجه 
به اولویتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به معدن و صنایع معدنی 
داده است، از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
درخواست شده تا نقشه راه چهارساله را برای این بخش تهیه کند که 
بر این اساس جلسات متعددی با دست اندرکاران حوزه معدن و صنایع 
معدنی اعم از کارآفرینان و انجمن ها برگزار کردیم که نقشه راه با 7۶ 
بند، تهیه و به مجلس ارایه شده است، ضمن اینکه دولت نیز این طرح 
را دریافت کرده است. در نهایت با این نقشه راه تالش داریم که حوزه 
معدن و صنایع معدنی را از جایگاه بهتری برخوردار کنیم. این در حالی 
است که راهکارها و پیشنهادهای تشکل ها و پیمانکاران بخش خصوصی 
ارایه شده است؛ این در حالی است که نزدیک به ۴۰۰ میلیون تن ظرف 
سالهای آینده باید کار برداشت معدنی اعم از باطله برداری و معدن داشته 
باشیم، ضمن اینکه ماشین آالت و تکنولوژی های جدید نیز باید مدنظر 
قرار گیرد، بر این اساس پیشنهادی به وزیر صنعت ارایه شده است تا کار 

را به نحو بهتری پیش برد.

دالر به کمتر از ۴2۰۰ تومان بازگشت

در بازار روزگذشته سکه تمام طرح جدید با کاهش 22 هزار تومانی و دالر 
آمریکا با کاهش 2۵ تومانی نسبت به روز شنبه همراه شد. در بازار آزاد، 
سکه تمام طرح جدید با کاهش 22 هزار تومانی معادل یک میلیون و 
۳89 هزار تومان قیمت خورد. نیم سکه و ربع سکه نیز کاهش قیمت را 
تجربه کردند و به ترتیب ۶9۵ و ۳97 هزار تومان فروخته می شوند. اما 
سکه گرمی با افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت، 2۶۶ هزار تومان داد و ستد 
می شود.همچنین در بازار ارز، دالر آمریکا با کاهش 2۵ تومانی معادل 
۴۱8۴ تومان قیمت دارد. یورو، پوند انگلستان، لیر ترکیه و درهم امارات 
نیز به ترتیب ۵۰۰8، ۵7۳۳، ۱۱۱۶، ۶۵۳ و ۱۱۶۱ تومان عرضه می شوند.
بانک مرکزی نیز دالر مبادله ای را معادل ۳۵۶۵ تومان قیمت گذاری کرد.

قیمت ها در بازار طال نیز با تغییراتی همراه بود. هر گرم طالی ۱8 عیار با 
کاهش ۳۴۶ تومانی معادل ۱28 هزار و ۱۵ تومان است و هر مثقال طال 

نیز با کاهش ۱۵۰۰ تومانی ۵۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان  قیمت دارد.

سرمقاله

مدیرعامل بانک ملی ایران: 

شفافیت امور بانک مدیون نظارت 
سیستمی است

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که 
سیستمی  نظارت  مدیون  بانک  امور  شفافیت 
ملی  بانک  های  حساب  امروز  گفت:  است، 

ایران از همیشه شفاف تر و روشن تر است.
دکتر محمد رضا حسین زاده در گفت و گو با 
روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان این که 
بانک، یک موسسه مالی و بنگاه تجاری است، 
افزود: حساب ها و صورت های مالی بانک به 

طور کامل شفاف و قابل نظارت است.
در  ایران  ملی  بانک  امور  همه  وی،  گفته  به 
حوزه حسابداری و مالی به صورت سیستمی 
اداره می شود که نتیجه آن افزایش شفافیت 
است، به طوری که تمام حساب ها، اقدامات 
رصد  قابل  لحظه  هر  در   بانک  امور  و  مالی 

است.
حسین زاده اظهار کرد: با این روش، احتمال 
پایین  شدت  به  عملکرد  در  انحراف  و  تخلف 
می آید و از این جهت بانک ملی ایران در نظام 

بانکی سرآمد است.

بیکاری فوق العاده جدی است

گفت:  جمهور  رئیس  اقتصادی  ویژه  دستیار 
جدی  العاده  فوق  مسئله  کشور  در  بیکاری 
بیکاری  نرخ  میانگین  افزود:  نیلی  است.مسعود 
در بلندمدت در دنیا شش درصد اما در کشور 
ما ۱2 درصد است.وی گفت: نرخ مشارکت در 
مقایسه با ۱۰ سال گذشته بسیار بیشتر شده و در 
حالی که 7۵۰ هزار شغل ایجاد شده است اما با 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار روبرو هستیم.نیلی 
افزود: اقتصاد به شرطی می تواند شغل ایجاد کند 
که توسعه پایدار داشته باشد اما رشد اقتصادی 
این  و  روبروست  بسیاری  نوسان های  با  کشور 
اقتصاد؛ اشتغال کمی در پی دارد.وی با بیان اینکه 
فقر در کشور مربوط به یکی دو سال پیش نیست 
گفت: توزیع درآمد در کشور ما شرایط نامساعدی 
دارد.دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور افزود: 
دهک اول جامعه که هشت میلیون نفر را شامل 
می شود در مقایسه با دهک دوم، سطح درآمدی 
بسیار پایین تری دارد و ثروتمندان جامعه نیز 
درآمد بسیار بیشتری در مقایسه با دهک های 
ثروتمندان  گفت:  دارند.نیلی  خود  از  تر  پایین 
بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می دهند که 

آنها را در قابل صدک رتبه بندی می کنند.

 رئیس سازمان مدیریت استان یزد:

اشتغال، وجه تمایز بودجه سال 
۹۷ با سالهای قبل است

صادقی مقدم- یزد: رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان یزد گفت: آنچه بودجه سال 
97 را از بودجه سال های قبل متمایز می سازد 
بحث اشتغال است و شایدعلمی ترین الیحه در 

۴۰ سال گذشته الیحه بودجه سال 97 باشد.
حمیدرضا نصیری زاده در نشستی خبری ضمن 
نقش  سال 97  بودجه  الیحه  از  گزارشی  ارائه 
بر  و  شد  یادآور  توسعه  در  را  مردم  تاثیرگذار 
ضرورت مشارکت افراد جامعه در این امر مهم 
زمانی صورت  مشارکت  گفت  وی  کرد.  تاکید 
می گیرد که مردم از برنامه اطالع کامل داشته 
باشند و در این راستا رسانه ها می توانند به دولت 
کمک کنند. وی از مولفه هایی چون رسیدن به 
تعادل داخلی، رسیدن به تعادل خارجی، توزیع 
عادالنه درآمد ملی و رشد منطقی تولیدات به 
عنوان چهار هدف عمده اقتصادی درکشورهای 
مختلف نام برد و گفت در الیحه بودجه سال 
و  اشتغال  و  تولید  چون  موضوعاتی  به  آینده 
و  است  شده  ویژه ای  توجه  اجتماعی  عدالت 
دولت در زمینه اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی 

و عشایری و اشتغال حمایتی برنامه دارد.
ادامه داد: دولت تدبیر وامید برای  نصیری زاده 
اصالح ساختاری در بودجه کارهایی همچون، 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش شفافیت 

و انضباط بودجه ای را انجام داده است.

خبر

گروه صنعت ، تجارت: نتایج پایش ملی فضای 
کسب و کار در تابستان 9۶ نشان می دهد که وضعیت 
شاخص ها در این فصل بدتر از فصل بهار بوده است 
در حالی که در سه فصل قبل از تابستان، وضعیت 
کسب و کار رو به بهبود حرکت کرده بود.به گزارش 
مهر ، نتایج پایش ملی محیط کسب وکار ایران از 
فعاالن اقتصادی که از سوی مرکز آمار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران صورت می گیرد، نشان می دهد 
که در فصل تابستان امسال، فضای کسب و کار بدتر 
از فصل بهار ارزیابی شده است.اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران برای چهارمین فصل متوالی 
پایش ملی محیط کسب و کار را طبق قانون بهبود 
محیط کسب و کار انجام می دهد و در این زمینه 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران به عنوان 
مرجع تهیه آمار جایگزین مرکز پژوهش های مجلس 
شده است.طی ۴ فصل گذشته، این برای اولین بار 
است که نمره شاخص ملی کسب و کار وضعیت 
بدتری را نسبت به فصل ماقبل نشان می دهد.بر 
اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار 
ایران در تابستان ۱۳9۶، رقم شاخص ملی، ۵.77 
)نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است( محاسبه شده که 
تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به 
ارزیابی فصل گذشته )بهار ۱۳9۶ با میانگین ۵.۶9( 
است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از 

دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، 
وضعیت اکثر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار 
ایران در تابستان ۱۳9۶، تا حدودی نامساعدتر شده 

است
وضعیت زیرشاخص های کسب وکار

در تابستان ۱۳9۶، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش، سه مؤلفه: ۱-دشواری تأمین مالی 
بودن  پیش بینی  غیرقابل  و  بانک ها 2-بی ثباتی  از 
قیمت ها )مواد اولیه و محصوالت( و ۳-رویه های 
غیرمنصفانه و ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات 

۱-محدودیت   مؤلفه:  سه  و  نامناسب ترین  را 
به  دسترسی  2-محدودیت   برق  به  دسترسی 
۳-محدودیت های  و  و...(  گازوئیل  )گاز،  سوخت 
دسترسی به ارتباطات )تلفن همراه و اینترنت( را 
مناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور 
نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. قابل ذکر 
دشواری  طرح،  اجرای  دوره   ۴ هر  در  که  است 
به  دسترسی  محدودیت   و  بانک ها  از  مالی  تأمین 
نامساعدترین و مساعدترین مولفه  به ترتیب  برق 

کسب وکار ارزیابی شده اند.

فضای کسب و کار در استان ها
 بر اساس یافته های این طرح در تابستان ۱۳9۶، 
استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان 
و لرستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط 
مرکزی  و  فارس  گیالن،  استان های  و  کسب وکار 
به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار 
نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. قابل ذکر است 
که عدد شاخص در ۴ استان کشور دارای نوسان قابل 
توجه )بیش از ۱۰ درصد( نسبت به فصل گذشته 
بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه های 

تکمیل شده در آن استان ها بوده است.
شرایط کسب و کار در بخش های اقتصادی

 ،۱۳9۶ تابستان  در  پایش  این  نتایج  براساس 
وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در 
مقایسه با بخش های صنعت و خدمات مناسب تر 
فعالیت های  رشته  بین  در  است.  شده  ارزیابی 
۱-آموزش  فعالیت های:  رشته  اقتصادی، 
2-ساختمان و ۳-اداری و خدمات پشتیبانی، به 
ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته 
فعالیت های: ۱-خدمات مربوط به تأمین جا و غذا 
2-امالک و مستغالت و ۳-آب رسانی، مدیریت 
پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه، به ترتیب 
بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر 

رشته فعالیت های اقتصادی درکشور داشته اند.

نتایج پایش ملی اعالم شد؛

   اتاق بازرگانی ایران ازعقبگرد فضای کسب وکارانتقادکرد

آگهی مناقصه عمومی 
بر اساس موافقتنامه شماره 1487362مورخ 96/8/10از محل  نظر دارد  شهرداری فریدونکنار  در 

اعتبارات استانی نسبت به اجرای عملیات زیرسازی خرید مخلوط کوهی از معدن محسنی خیابان 24 
متری ساحلی غربی حدفاصل هتل روز تا نهر شیرا  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 

از شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به ذیحسابی شهرداری مراجعه نمایند 
-متقاضیان می بایستی پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مندرج در مناقصه تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری روزدو 
شنبه مورخ 96/10/16 به دبیرخانه شهرداری واقع در خیابان امام رضا علیه السالم جنب دادگستری در مقابل اخذ رسید 

تحویل نمایند 
-کلیه پیشنهادات واصله راس  ساعت2:30 روز شنبه مورخ 96/10/16در دفتر شهرداربازگشایی خواهد شد

-به پیشنهادهای فاقد امضا ءمشروط و مخدوش  و پیشنهادهایی که از موعد مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب 
اثر داده نخواهد شد

شهرداری فریدونکنار حمید بخشی نوبت اول 96/9/27 نوبت دوم 96/10/1

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور ۱8۶۰۱۱۰ 
و شماره شاسی S۱۴۱228۶۰۳۵982 و شماره پالک ایران ۶9 – 29۱ل2۶ مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده: 9۶/ح۴۰۴/۱ وقت رسیدگی: ۱۳9۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵
خواهان: توحید نصیری تبار   خوانده: حبیب اله رئیسی فرا دنبه به نشانی مجهول المکان   
خواسته: تنظیم سند رسمی شش دانگ دستگاه دستگاه گریدر کاتر پیالر E ۱۴ به 

انضمام هزینه دادرسی 
خواهان دادخواستی تسلیم حوزه ۱ حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه 
نموده است که پس از ثبت وقت رسیدگی بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و یا 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و دروقت باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند، که در صورت حضور در 

مدت معین دادخواست فوق ابالغ شده محسوب خواهد شد. م/الف ۱72۰
خوارزمشاهی- رییس حوزه یکم حقوقی مجتمع شوراهای حل اختالف چهاردانگه

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

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

شماره  اصالحی  و   ۱۳9۶/۰۶/۰2 مورخ   ۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱8۵ شماره  آرا  برابر 
۱۳9۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰22۵2 مورخ ۱۳9۶/۰9/2۱  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمدرضا قراکزلو  بشناسنامه 
شماره 7۴ صادره از کرج فرزند حسن در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۴۶7/۴۴ مترمربع مفروز از پالک شماره ۵۳۶ فرعی از ۱۴۶ اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از آقایان حسن قراکزلو و امین قراگزلو و خانمها معصومه و فاطمه و زهرا 
قراگزلو و با مالکیت مالک اولیه آقایان یداله و عبدالعلی دهستانی بوده که به موجب دادنامه 
شماره 27۵9۴ شعبه ۱۴ دادگاه انقالب به نفع ستاد  اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
مصادره گردیده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۶/9۴۶9/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۶/۰9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/۱۰/۱2

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

مفقودی 
سند کمپانی وانت مزدا مدل 8۶با شماره پالک 788ب29ایران 72 با شماره موتور 
۴7۰۵2۵و شماره شاسی 8۳NSPI۰۳۶99 بنام علی اصغر محمدی  مفقود گردیده 

و از در جه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 پروانه بهره برداری دامداری روسنایی به شماره ۳۰/2۶8متعلق به علی اکبر عبدیان 
سوچلمائی فرزند عبداهلل به شماره ملی 2۰9۰۶7۵۶۳2 مفقود گردیده و از در جه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 کارت هوشمند بنز ده تنی با شماره پالک 7۶۴ع2۶با شماره کارت ۴۱۴۱8۱۳ مفقود 

گردیده و از در جه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 کارت هوشمندخودروی باری اینجانب علی اسحق نیموری فرزند اسداله به شماره 
شناسنامه 227 متولد ۱۳۳9 به شماره کارت هوشمند 2۳۴۳7۶7 به شماره کد ملی 

22۰۰2۴۵۵۴8 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
نوشهر 

 نوبت اول

وزیر راه و شهرسازی، از وجود بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی این 
وزارتخانه به پیمانکاران و استفاده آنها از سرمایه شخصی برای 
اجرای پروژه ها، خبر داد.عباس آخوندی در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اینکه این نمایشگاه از پیچیدگی خاصی برخوردار 
بوده و اکثر شرکت کنندگان از تخصص های باالیی برخوردار 
هستند، اظهار داشت: در این نمایشگاه بحث هوشمندی حمل 
و نقل چه در بخش خصوصی شامل بازارگاه های الکترونیکی بار 
و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطالعات را دنبال می کنیم.وی 
درباره استفاده از فناوری های نوین در بخش زیرساخت های 
نوین  از فناوری های  حمل و نقل گفت: در بخش استفاده 
انجام  خوبی  اقدامات  بُِتنی،  رویه های  همچنین  و  آسفالت 
دادیم که نمونه آن، استفاده از رویه های بتنی در آزادراه های 
تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز و خراسان جنوبی است که 
در حال حرکت به سمت استفاده از رویه های بتنی در سایر 
عملیات های راهسازی هستیم.وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به بخش فناوری ساخت تونل افزود: در آزادراه تهرانـ  شمال، 
۳۱ کیلومتر تونل در دست احداث داریم و آئین نامه جدید 
تونل سازی را برای ایمنی در برابر آتش تدوین کرده ایم؛ بر 
اساس این آئین نامه، سقف تونل ها باید دوپوششی شوند که 
در حال حاضر، ۵.۵ کیلومتر از تونل ها، از این فناوری بهره مند 
شده اند.آخوندی درباره همکاری بخش خصوصی با وزارت راه 
و شهرسازی در اجرای پروژه های عمرانی تصریح کرد: در حال 
حاضر، انواع سیستم های مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها 

را در دست اقدام داریم.

بدهی 10 هزار میلیارد تومانی 
وزارت راه به پیمانکاران

در شرایطی که طی هشت ماهه نخست امسال حدود 9۰ هزار 
تن گوشت قرمز به کشور وارد شده و این میزان، کسری تولید 
داخلی برای مصرف را تامین می کند، یک مقام مسئول در وزارت 
کشاورزی اعالم کرد که دیگر نیازی به واردات گوشت نیست و 

ادامه آن به زیان مردم و حتی واردکنندگان است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی در هشت ماهه نخست امسال بیش از 
87 هزار و 78۰ تن گوشت قرمز به ارزشی بالغ بر ۳9۰ میلیون 
و 72۰ هزار دالر از کشورهای مختلف وارد شده است که از نظر 
وزنی ۴۶.۵2 درصد و از نظر ارزشی ۵۵.۳۶ درصد رشد را نسبت 

به همین بازه زمانی در سال گذشته نشان می دهد.
به  وارداتی  قرمز  گوشت  کیلوگرم  هر  آمار،  این  اساس  بر 
در  با  وارد می شود که  به کشور  میانگین ۴.۴ دالر  صورت 
نظر گرفتن قیمت میانگین حدود ۳۵۰۰ تومانی برای نرخ 
ارز می توان گفت که هر کیلوگرم گوشت وارداتی حدود ۱۵ 
نشان  واردات گوشت  از  میزان  دارد.این  قیمت  تومان  هزار 
می دهد که کسری نیاز کشور تامین شده است و دیگر نیازی 
جهاد  وزیر  معاون  رکنی   چراکه حسن  نداریم،  واردات  به 
نیاز  تامین  برای  ایسنا گفته که  به  باره  این  کشاورزی  در 
مردم به گوشت قرمز به عنوان یکی از محصوالت پروتئینی 
اساسی به حدود 9۰۰ هزار تن گوشت در سال نیازمندیم که 
82۰ هزار تن آن معادل 9۰ درصد نیاز بازار در کشور تولید 
می شود و مابقی نیاز ۱۰ درصدی )حدود ۱۰۰ هزار تن( را 

نیز می توانیم از دیگر کشورها تامین کنیم.

 افزایش 46 درصدی 
واردات گوشت

هرچند مدیرعامل وقت سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران از ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در شهرک ها و نواحی 
صنعتی طی سال ۱۳9۶ خبر داده بود، اما در نیمه نخست سال 
تنها ۱۵ هزار و 9۴۱ شغل که معادل ۱2.2 درصد بوده محقق 
شده است.به گزارش ایسنا، علی یزدانی  مدیرعامل وقت سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  در تابستان امسال 
اعالم کرد که حدود ۳۰۵ واحد جدید در شهرک ها و نواحی 
صنعتی ایجاد شده و پیش بینی می شود که ۱۳۰ هزار شغل 
مستقیم را در پی داشته باشد.با این حال پس از گذشت شش 
ماه از سال جاری و براساس آخرین اطالعاتی که در اختیار 
ایسنا قرار گرفته است تنها ۱۵ هزار و 9۴۱ شغل جدید در 
شهرک ها و نواحی صنعتی ایجاد شده که معادل ۱2.2 درصد از 
وعده ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در این مناطق است.در این صورت 
اگر بنابر تحقق تمام و کمال ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در شهرک ها 
و نواحی صنعتی طی سال جاری باشد، در شش ماهه دوم 
امسال باید حدود ۱۱۵ هزار شغل ایجاد شود که با توجه به 
عملکرد اشتغالزایی ایجاد شده توسط سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی در نیمه نخست سال دور از ذهن می رسد.

باتوجه به اینکه اخیرا علی یزدانی در سمت مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی جای خود را به صادق 
نجفی داده و باید منتظر ماند و دید که چه عملکردی از این 
سازمان در حوزه اشتغالزایی مستقیم تا پایان سال ۱۳9۶ به جا 
می ماند و آیا تغییر مدیریتی در این سازمان می تواند به رشد 

اشتغال در شهرک ها و نواحی صنعتی کمک کند یا خیر.

 وعده ای که فقط 12 درصدش 
محقق شد

بیش  که   )WTO( جهانی  تجارت  سازمان 
اقتصادی  مناسبات  در  که  است  دهه  دو  از 
کشورها در سطح بین المللی جایگاه ویژه دارد 
اما ایران با وجود تالش ها هنوز به عضویت این 
سازمان معتبر اقتصادی درنیامده است که البته 
پیگیری ها برای عضویت ادامه دارد.به گزارش 
ایسنا، یازدهمین اجالس وزرای سازمان تجارت 
جهانی در حالی در شهر بوینس آیرس، پایتخت 
آرژانتین آغاز شد که انتظارات از نتایج آن به 
حداقل رسیده بود و در ادامه معلوم شد که 
این اجالس حتی همین انتظارات حداقلی را 
نیز برآورده نخواهد کرد. نمایندگان کشورهای 
عضو سازمان تجارت جهانی نه  تنها در بوینس 
جدیدی  تجاری  توافقنامه  هیچ  سر  آیرس 
به اجماع نرسیدند، بلکه حتی از صدور یک 
بیانیه مشترک نیز عاجز ماندند.به بهانه آخرین 
اجالس وزاری سازمان تجارت جهانی نگاهی 
داشته ایم به این سازمان جهانی که امروز نقش 
مهم و کلیدی در مناسبات اقتصادی دنیا بازی 
می کند.سازمان تجارت جهانی در سال ۱99۴ 
برای تنظیم تجارت بین المللی و هماهنگی 
روابط بین کشورهایی که در این سازمان عضو 
شدند تاسیس شد. امروزه بیش از ۱۶۰ کشور 

عضو این سازمان هستند و تمام کوشش خود 
از  سازمان  این  قوانین  با  مطابق  کار  برای  را 
جمله حقوق برابر، شفافیت اطالعات، امتیازات 
متقابل، انجام تعهدات و حمایت از محدودیت ها، 
معامالت خود را انجام دهند.سازمان  تجارت 
جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش 
آن ها  جانبه  چند  تجاری  روابط  در خصوص 
راجع به مسائل مورد بحث در موافقت نامه های 
وجود  به  موافقت نامه  این  ضمائم  در  مذکور 
خواهد آورد. سازمان جهانی تجارت همچنین 
می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان 
اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه 
آن ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین 
وزیران  کنفرانس  است  ممکن  که  مذاکراتی 
آورد. وجود  به  بگیرد،  تصمیم  آن  درباره 

همه  نمایندگان  شامل  وزیران  از  کنفرانسی 
دو  اعضا شکل خواهد گرفت که حداقل هر 
سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کنفرانس 
وزیران وظایف سازمان جهانی تجارت را انجام 
خواهد داد و اقدامات الزم بدین منظور را به 

عمل خواهد آورد.سازمان تجارت جهانی رویه 
تصمیم گیری از طریق اجماع را که در گات 
طی سال ۱9۴7 دنبال می شد را همچنان ادامه 
می دهد جز در مواردی که به ترتیب دیگری 
مقرر شده است یا اگر نتوان از طریق اجماع 
تصمیمی را اتخاذ کرد.مهمترین اهداف سازمان 
ارتقای سطح  از  است  عبارت  تجارت جهانی 
کشورهای  در  کامل  اشتغال  تامین  زندگی، 
عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه 
از منابع جهانی، بهره برداری بهینه از منابع برای 
رسیدن به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و 
افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر 
توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی.سازمان 
تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه های 
مورد تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها 
از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، 
ارکان  این  می برد.  بهره  حقوقی  و  اجرایی 
عبارت اند از کنفرانس وزیران، شورای عمومی، 
مشی  خط  بررسی  رکن  اختالف،  حل  رکن 

تجاری و شوراها.

شورای عمومی سازمان تجارت جهانی می تواند 
تجاری  مشی  خط  بررسی  رکن  به عنوان 
تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین 
و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در 
کردن  آماده  برای  اعضا  تجاری  سیاست های 
تجاری  سیاست  در  بازنگری  مکانیزم  در  آن 
دو  و  ریاست  هرسال  ابتدای  در  می پردازد. 
معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال 
انتخاب می گردند.عضویت در سازمان تجارت 
معاهدات  و  اصول  پذیرفتن  مستلزم  جهانی 
متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو 
تقاضای  شامل  مراحل  این  گرفته است.  قرار 
عضویت، پذیرش درخواست )الحاق به عنوان 
عضو ناظر(، تدوین گزارش سیاست های تجاری 
کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت 
به منظور  چندجانبه ای  و  دوجانبه  مذاکرات 
تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای 
تجارت  سازمان  اکنون  هم  می باشد.  الحاق 
جهانی ۱۶۴ عضو دارد.   بیست و هفت بخش 
از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه 
حضور دارند. اعضا باید در طی مراودات با دیگر 
لزوم  و  باشند  داشته  تعامل  عضو  کشورهای 

عضویت در سازمان این امر را تأیید نمی کند.

WTO ایران همچنان پشت چراغ قرمز
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چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن 
همانا بزرگ بودن است.

 ) امرسون(

سخن حکیمانه

من درد تو را ز دست آسان ندهم
دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم
کآن درد به صد هزار درمان ندهم

 امروز  با موالنا

پیشنهاد جدید به کی روش برای جام جهانی!

کاریکاتور

»سدمعبر« نامزد دریافت ٦ جایزه 
از گلدن گلوبال مالزی

از دومین جشنواره ی »گلدن گلوبال«  فیلم »سدمعبر« در شش شاخه 
مالزی نامزد کسب جایزه شد.

به گزارش پیام زمان،این اثر به کارگردانی محسن قرایی و تهیه کنندگی 
بهمن کامیار در ادامه موفقیت های بین المللی خود پس از دریافت جایزه 
بهترین فیلم از جشنواره بوسان کره جنوبی،  نامزد دریافت ۶ جایزه از 
دومین جشنواره گلدن گلوبال مالزی شده است که گفته می شود یکی از 

معتبرترین جوایز خاور دور محسوب می شود.
این فیلم که پخش بین المللی آن را محمد اطبایی برعهده دارد در ۶ بخش 
روستایی(،  فیلمنامه)سعید  بهترین  قرایی(،  کارگردانی)محسن  بهترین 
بهداد(،  اول مرد)حامد  بازیگر نقش  بهترین  فیلم)بهمن کامیار(  بهترین 
نقش  بازیگر  بهترین  و  قاسمی(  )گیتی  نقش مکمل زن  بازیگر  بهترین 

مکمل مرد )نادر فالح( کاندید دریافت جایزه شده است.
»سد معبر« پیش از این جایزه بهترین فیلم بیست و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم »بوسان« کره جنوبی را بدست آورده است و قرارداد اکران 
آن در گروه »ماندانا« بسته شده و بزودی جایگزین فیلم »ثبت با سند 

برابر است« خواهد شد.

تولید »گل و گلدون«در ایتالیا به پایان رسید

 The Flower of the( گلدون«  و  »گل  کوتاه  فیلم  تصویربرداری 
Vase( به کارگردانی احمد سیدکشمیری در ایتالیا به پایان رسید.

و  »گل  کوتاه  فیلم  همزمان  تدوین  و  فیلم برداری  رسیده،  گزارش  به 
گلدون« به کارگردانی احمد سیدکشمیری که در پادووا )padua( ایتالیا 

در حال ساخت است، به پایان رسید.
این فیلم که اکنون در مرحله صداگذاری و زیرنویسی فارسی قرار دارد، 
داستان پسر جوانی را روایت می کند که گل مورد عالقه اش را به دست 

دوستش می  سپارد.

»سووشون« به بازار کتاب ایتالیا هم راه می یابد

»سووشون« نوشته سیمین دانشور که تاکنون به چندین زبان از جمله 
ژاپنی  و  ترکی  چینی،  روسی،  اسپانیایی،  آلمانی،  فرانسوی،  انگلیسی، 

ترجمه شده، به زودی در ایتالیا هم عرضه خواهد شد.
بریوسکی«  »فرانچسکو  انتشاراتی  موسسه  معاون  ویزمن«  »مارگریت 
ترجمه  انتشار  از  ایتالیا  در   )FRANCESCO BRIOSCHI(

ایتالیایی رمان »سووشون«  در سال آینده میالدی خبر داد.
به گفته خانم ویزمن این رمان شاخص زنده یاد سیمین دانشور با ترجمه 
و  مترجم  و  میالن  دانشگاه  استاد   )Anna Vanzan( وانزن«  »آنَا 
متخصص زبان و ادبیات فارسی، طی ماه های آتی در بازار کتاب ایتالیا 

عرضه خواهد شد.
رمان »سووشون« که از شاهکارهای کارنامه ادبی زنده یاد دانشور محسوب 
می شود، نخستین بار در سال ۱۳۴8 منتشر شد و تاکنون بیش از 2۰ بار 

در ایران تجدید چاپ شده است. 

»خاطرات تاریکی« در ایران

تاریکی  کتاب خاطرات 
داستان   ۱2۰ شامل 
مارسل  از  می نی مال 
نامدار  نویسنده  بئالو 
فارسی  به  فرانسوی 

ترجمه و منتشر شد.
کتاب  مهر  گزارش  به 
تاریکی«  »خاطرات 

شامل  داستان کوتاه از مارسل بئالو نویسنده 
نامدار فرانسوی از سوی نشر مشکی به زبان 

فارسی منتشر شد.
این کتاب که برخی از آن به عنوان مجموعه  
بر  در  کرده اند  یاد  نیز  می نی مال  رمان 
کوتاه  داستان های  از  مجموعه ای  دارنده 
از این نویسنده است که از سویی متاثر از 
سورئالیسم بوده و از سوی دیگر از ادبیات 

فانتاستیک ویژه بئالو بهره می برد.
او در این کتاب با نثری شاعرانه و به همراه 
در  و  عجیب  تصاویری  بدیع،  توصیف های 
خلق  خود  مخاطب  برای  گیرا   حال  عین 
داستانی  روایت  در  او  الگوی  است.  کرده 
شروع یک قصه با توصیف های عادی است 
و رفته رفته مخاطب خود را  با زبانی سرد و 

خونسرد به فضایی عجیب هدایت می کند.
این کتاب برای نخستین بار در قالب  قصه 
در سال ۱9۴۱ منتشر می شود و پس از آن 
با افزوده شدن ۱۰ قصه دیگر در سال ۱9۴2 
گالیمار  انتشارات  می شود  چاپ  تجدید 
فرانسه این کتاب را در قالب ۶۴قصه در سال 
۱9۴۴ منتشر می کند و پس از آن در سال 
۱9۵9 کتاب با ۱۱9 داستان بار دیگر منتشر 
از آن نیز در سال  می شود و نسخه جیبی 

۱972 منتشر و خیلی زود نایاب می شود.
نشر مشکی این کتاب را با ترجمه مسعود 
قارداش پور در بیش از 28۵ صفحه با قیمت 

۳8 هزار تومان منتشر کرده است.

در دنیای کتاب

»من یوسفم، مادر« بهترین فیلم 

جشنواره  فیلم های مستقل برزیل شد

به  مادر«  یوسفم،  »من  سینمایی  فیلم 
نویسندگی و کارگردانی محمدرضا فرطوسی 
دومین  رقابتی  بخش  فیلم  بهترین  جایزه 
دوره جشنواره  فیلم های مستقل برزیل را از 

آن خود کرد.
فیلم سینمایی »من یوسفم، مادر« نخستین 
اثر سینمایی محمدرضا فرطوسی در دومین 
اکران جهانی خود به نمایندگی از سینمای 
ایران در بخش رقابتی دومین دوره جشنواره  

فیلم های مستقل برزیل روی پرده رفت.
داوران  هیئت  اعضای  طرف  از  فیلم  این 
این  به  فیلم  بهترین  جایزه  جشنواره،  این 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  سینمایی  اثر 

محمدرضا فرطوسی از ایران اهدا شد. 
تحت  برزیل  مستقل  فیلم های  جشنواره 
عنوان »باهیا« که با حمایت شهرداری این 

شهر برگزار می شود.
نمایش  با  جشنواره  این  دوره  دومین 
فیلم هایی از کشوهای ژاپن، استرالیا، اسپانیا، 
هنگ  پرو،  نپال،  بلژیک،  مکزیک،  آلمان، 
کن، فرانسه و ... در اواخر نوامبر و هفته اول 
ایالت  از  سالوادور  در شهر ساحلی  دسامبر 
برزیل  کشور  بزرگ  ایالت  چهارمین  باهیا؛ 
یوسفم،  »من  سینمایی  فیلم  شد.  برگزار 
در  خود  جهانی  اکران  نخستین  در  مادر« 
ششمین جشنواره بین المللی فیلم دهلی در 

هندوستان روی پرده رفت.
زهرا الربیعی )بازیگر مطرح سینمای عرب(، 
احمد  موسوی،  حمیده  غزالی،  عباس 
حیدری، حمید حمیدی بازیگران این فیلک 

سینمایی هستند.

خبر

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در آخرین روز برگزاری جشنواره 
سینما حقیقت به پردیس »چارسو« رفت.

این  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
پاسخگوی  فقط  داد  ترجیح  که  بازدید 
سواالتی در زمینه سینمای مستند باشد، 
با توجه  این سوال که  به  ابتدا در پاسخ 
در سال 97  فرهنگی  بودجه  افزایش  به 
خواهد  ارتقاء  مستند  سینمای  وضعیت 
در  اتفاقات خوبی  امیدوارم  گفت:  یافت، 
افزایش های  البته  بیفتد.  حوزه ها  همه 
به  توجه  با  نیست.  چشمگیر  بودجه 
بودجه  کشور  در  مالی  منابع  و  امکانات 
تحول آمیزی  بودجه  و  یافته  افزایش 
همین  امیدواریم  ما  داد:  ادامه  نیست.او 
را  یافته  افزایش  بودجه  محدود  مقدار 
نسبت به سینمای مستند جدی تر بگیریم 
و با مدیریت منابع موجودمان به سینمای 

مستند، توجه ویژه ای داشته باشیم.
صالحی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
اینکه برنامه وزارت ارشاد در سال پیش رو 
برای سینمای مستند چیست،توضیح داد: 
قدرت سینمای مستند ما در استان ها از 
دو وجه قابل توجه است؛ یکی خالقیت 

مستندسازان ما در استان هاست که باعث 
می شود توجه بیشتری به استان ها بشود 
وجه  و  کنند  پیدا  ظهور  استعدادها  تا 
دیگر این موضوع سوژه هایی است که در 
استان ها وجود دارد و در تهران کمتر دیده 
می شود بنابراین از هر دو وجه سینمای 
پیدا  اهمیت  استان ها  در  ما  مستند 
می کند.او ادامه داد: ایده ای که هم اکنون 
در سازمان سینمایی در این راستا مورد 
توجه است، »خانه مستند استانی« است. 
با این دیدگاه که خانه های مستند استانی 

با  مستند  نوع  این  تولید  زمینه های  به 
نگاه به ظهور و بروز خالقیت و توجه به 

سوژه های خاص کمک کنند.
مبنی  پاسخی  در  صالحی  سیدعباس 
به حجم  توجه  با  ارشاد  وزارت  اینکه  بر 
مختلف  جشنواره های  که  مخاطبینی 
ساز،  و  ساخت  برای  برنامه ای  آیا  دارند 
یک  عنوان  تحت  مناسب  سالن هایی 
جشنواره ها  کاخ  همچون  مجموعه 
دارد،گفت: این اتفاق را شهرداری تهران 
وزارت  عنوان  به  ما  کند.  پیگیری  باید 

عمرانی  بودجه   ،97 سال  برای  ارشاد 
نداریم.او ادامه داد: این مساله نیاز جدی 
تهران است که جشنواره ها بتوانند مکانی 
برای جشنواره های ملی و بین المللی اش 
ایران  در شأن سینمای  باشد که  داشته 
تا  کرد  امیدواری  اظهار  ارشاد  باشد.وزیر 
این موضوع جزو اولویت های شورای شهر 

جدید تهران و شهرداری باشد.
مستندسازان  دغدغه های  درباره  صالحی 
»چارسو«  پردیس  در  آنها  از  برخی  که 
کرده اند  مطرح  او  با  بازدیدش  روند  و 
گفت:چندی  دغدغه ها  این  پیگیری  و 
انجمن  هیات مدیره  با  جلسه ای  قبل 
و  داشتیم  سینما  موزه  در  مستندسازان 
و  کارگردانان  با  نیز  زودی  به  امیدواریم 
مستند،  سینمای  حوزه  تهیه کنندگان 

جلسه خوبی داشته باشیم.
مستند  نمایش  حواشی  درباره  صالحی 
سینما  جشنواره  به  که  هاشمی  فائزه 
در جریان  نیافت هم گفت:  راه  حقیقت 
دستورالعملی  سینمایی  سازمان  هستم. 
دارد که براساس همان دستورالعمل رفتار 
کرده اند، چقدر درست یا نادرست به هر 

حال دستورالعملی بوده است.

وزیر ارشاد:

 مستند »فائزه هاشمی« براساس دستورسازمان سینمایی به جشنواره سینما حقیقت راه نیافت

سریال »ایراندخت« این روزها در شهرک غزالی پیگیری 
می شود و سام قریبیان از جمله بازیگرانی است که در 

این مجموعه به ایفای نقش می پردازد.
کارگردانی  حال  در  روزها  این  ورزی  محمدرضا   
از جمله  سریالی درباره شخصیت های دوران مشروطه 
 ستارخان و باقرخان است که با نام موقت »ایراندخت«

 شناخته می شود.
آنها جمله  از  که  دارد  زیادی  بازیگران  سریال   این 

 می توان به حسام نواب صفوی، پندار اکبری سعید نیک 
پور، شکرخدا گودرزی و سام قریبیان اشاره کرد.

جلوی  گودرزی  شکرخدا  و  پور  نیک  سعید  روزها  این 
غزالی شهرک  در  مجموعه  این  و  هستند   دوربین 

 پیگیری می شود.
این سریال لوکیشن های متعددی در شهرک غزالی و 
کاخ گلستان دارد و مدتی پیش تصویربرداری آن آغاز 

شده است.

سام قریبیان در سریال 
»ایراندخت« 

فرهنگ،  وزرای  حضور  از  فرهنگی  کمیسیون  سخنگوی 
صنعت و اقتصاد در کمیسیون فرهنگی به منظور پاسخگوی 

درخصوص احتکار و گرانی کاغذ خبر داد.
احد آزادی خواه در گفت وگو با خانه ملت از حضور وزرای 
صنعت، اقتصاد و فرهنگ در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر 
داد و گفت: گرانی بیش از ۳۰درصدی کاغذ در کمتر از یک 
ماه برای مطبوعاتی، ناشران و.. موضوع بسیار نگران کننده ای 
را  فرهنگی مجلس خود  دلیل کمیسیون  به همین  است 
از وزرای  این مسئله و پاسخ خواستن  به پیگیری  موظف 
شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  می داند.نماینده  مربوطه 
این  در جلسات گذشته کمیسیون  اینکه  بیان  با  اسالمی 
موضوع را مورد بررسی قرار داده و اکنون به دنبال شنیدن 
شرح دالیل این اتفاق و ارائه راهکار از زبان وزرای مرتبط 
هستند، افزود: کمیسیون صرفا به دنبال علت یابی موضوع 
نیست به همین دلیل این مهم را تا دستیابی به راه حل و 
کاهش قیمت کاغذ و پیدا کردن دالیل احتکار دنبال خواهد 
کرد.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: افزایش قیمت کاغذ با توجه به اینکه ایران صاحب 
چنین صنعتی نیست و کیفیت کاغذ داخلی پایین است، 
مسئله ای خطرناک برای ادامه حیات اهالی نشر و مطبوعات 
به شمار می آید لذا باید برای مقابله با مفاسد و مشکالت 

پیرامون آن فکری اساسی کرد.

بررسی بحران کاغذ باحضور سه وزیر 
در کمیسیون فرهنگی مجلس 

ادامه  تهران  در  فیلم سینمایی »خودسر«  فیلمبرداری 
کارگردانی  به  »خودسر«  سینمایی  فیلم  دارد.تولید 
کمال تبریزی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی پس از 
گذشت حدود 2۰ روز فیلمبرداری، بزودی به نیمه می 
رسد. خیابانی در سعادت آباد لوکیشن پیشین این پروژه 
بوده و فیلمبرداری این روزها در خانه ای در شمال شهر 
در حال پیگیری است.به گزارش بانی فیلم؛ تاکنون ۳۰ 
درصد از کار مقابل دوربین رفته و سهراب خسروی نیز 
را آغاز کرده است.فیلم  با فیلمبرداری تدوین  همزمان 
جدید کمال تبریزی قرار است برای حضور در جشنواره 
سی و ششم فیلم فجر آماده نمایش شود.حامد بهداد، 
ویشکا آسایش، آزاده صمدی، رضا ناجی و مانی حقیقی 
و محمد بحرانی، همراه با گروه موسیقی » ُبمرانی « و 
سیاوش چراغی پور، مرتضی زارع، بهزاد قدیانلو،فرهان 
فیلم  این  بازیگران  پور  یوسفی  عیسی  زاده،  معین 
در  حقیقی  مانی  بازیگران،  میان  از  هستند.  سینمایی 
به  جوان  رامبد  جای  به  فیلمبرداری  ابتدایی  روزهای 
پروژه پیوست.جوان به دلیل مشغله کاری از این پروژه 

کنار گذاشته شد.

»خودسر«
 به نیمه می رسد

آنسوی آبها

رضا فرهمند کارگردان مستند »زنانی با 
این  است  معتقد  باروتی«  گوشواره های 
مستند اولین تصویر از زنان قربانی داعش 

را به تصویر می کشد.
با  »زنانی  مستند  با  که  فرهمند  رضا 
 7 دریافت  نامزد  باروتی«  های  گوشواره 
جایزه در بخش های مختلف یازدهمین 
جشنواره »سینماحقیقت« شده است در 
گفتگو با  مهر گفت: »زنانی با گوشواره 
عراقی  زن  یک  درباره  باروتی«  های 
با نام نور الحلی است  ژورنالیست جنگ 
که وارد جنگ می شود و قصه مستند با 
این ژونالیست آغاز و ما از طریق این خانم 
وارد مکان های مختلفی می شویم تا زن 
اتفاقی  با داعش  هایی را که در مواجهه 

برایشان رخ داده است، ببینیم.
که  هایی  زن  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
در این مستند می بینیم قربانیان داعش 
ایزدی منطقه کوجو  زنان  مانند  هستند 
این  بودند. همچنین در  برده داعش  که 
عراقی  داعشی  زنان  کمپ  وارد  مستند 
شامل  که  عراقی  غیر  داعشی  زنان   و 
ترک ها، روس ها و دیگر کشورها بودند، 
اینکه  به  اشاره  با  شویم.فرهمند  می 
با  زنانه  اثر  توان یک  را می  این مستند 
نگاهی به جنگ دانست، توضیح داد: در 
و  ها  شاهد صحنه  مخاطب  مستند  این 
اتفاقات جدیدی است زیرا تا به حال یک 
زن اینگونه در متن جنگ دیده نشده و 
در هیچ رسانه ای تصویر مشخصی از زن 

داعشی دیده نشده است. هرچند در آثار 
دیگر به زنان قربانی داعش پرداخته شده، 

اما نزدیک شدن به این زنان تا این اندازه 
تجربه نشده است.

زنانی با گوشواره های باروتی

چند ماه پیش و پس از مطرح شدن نخستین ادعاهای آزار جنسی علیه هاروی واینستین، 
یک تهیه کننده هالیوودی پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای مبارزه با این مسئله را داد که 

حاال این امر محقق می شود.
از تهیه کنندگان  از هالیوود ریپورتر، کمیسیونی تخصصی که کتلین کندی  به گزارش  
باسابقه هالیوودی پیشنهاد شکل گیری آن را به منظور مبارزه با نابرابری جنسیتی داده بود 

در حال تشکیل شدن است.
بیش از 2۰ مدیر اجرایی درجه یک صنعت سرگرمی ایاالت متحده گرد هم آمده اند تا 
»کمیسیون مبارزه با آزار جنسی و پیشبرد برابری در محل کار« را شکل داده و سرمایه 
آن را تامین کنند که هدایت آن را آنیتا هیل بر عهده خواهد داشت. این وکیل و استاد 
حقوق شهیر، یکی از نخستین افرادی بود که در سال ۱99۱ علیه کالرنس توماس در زمانی 
شهادت داد که قرار بود توسط سنای آمریکا به عنوان یکی از قاضی های دادگاه ارشد این 
کشور انتخاب شود و به این ترتیب تبدیل به یکی از نخستین کسانی شد که به صورت 

عمومی علیه آزار جنسی صحبت می کند.
هیل در حال حاضر در هیات مدیره »مرکز قانون ملی زنان« و »کمیته حقوق مدنی وکالی 
بوستون« ایفای مسئولیت می کند و تا به حال به عنوان رییس هیات مدیره »کمیته حقوق 

بشر انجمن بین المللی وکال« نیز خدمت کرده است.

کمیسیون مبارزه با آزار جنسی تشکیل می شود

نهایی مراحل  به  امیرخانی  وحید  کارگردانی  به  کش«  »شاه  سینمایی  فیلم   تدوین 
 نزدیک می شود. تصویربرداری فیلم سینمایی »شاه کش« به نویسندگی و کارگردانی 
در  بود  کلید خورده  آبان  اویل  از  که  نادران  عباس  کنندگی  تهیه  و  امیرخانی  وحید 
ارتفاعات کوهستانی تهران به اتمام رسید.تدوین این فیلم نیز که همزمان با فیلمبرداری 
توسط حسن ایوبی درحال انجام بود به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. همچنین 
طراحی جلوه های ویژه بصری توسط فرید ناظر فصیحی در حال انجام است. بدین ترتیب 
با پایان یافتن دیگر مراحل فنی، باید منتظر نمایش فیلم در سی و ششمین جشنواره  
ملی فیلم فجر بود.مهناز افشار، هادی حجازی فر، فرید سجادی حسینی، مهدی کوشکی، 
علیرضا کمالی نژاد، پیمان مقدمی و مجید صالحی بازیگران فیلم سینمایی »شاه کش« 
هستند.در خالصه داستان »شاه ُکش« آمده است: »گوزن قرمز از پشِت صخره  یخ زده، 
نگاهی به مرد شکارچی که سیگاری دود می کند می اندازد. گرگ، مچاله از سرما سرفه ای 
می کند. گوزن قرمز: می خواد چی کار کنه؟ گرگ: نمیدونه می خواد چی کار کنه. گوزن 

قرمز: اینایی که نمی دونن می خوان چی کار کنن خطرناک ترن«.

فیلمبرداری »شاه کش« به پایان رسید




