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 ایران اسالمی
در سوگ ساالر شهیدان

 

  

دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به همراه جهت گیری 
های کالن به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد.به گزارش پژوهشکده 
پولی و بانکی ، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاه های 

اجرایی ابالغ کرد. 
11

زنگ افزایش حقوق کارمندان 

دولت به صدا در آمد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ادامه وضعیت اسفبار مسلمانان 
بیشتر،  را  آوارگان  رنج  و  درد  میانمار،  دولِت  بی توجهی  و  روهینگا 
مسئولیت کشورها و سازمان های بین المللی را سنگین تر و فرصِت 

جبراِن آسیب های این فاجعِه انسانی را از بین می برد.

گفت: حرارتی  برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت   مدیرعامل 
با احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ری می توان گفت استارت تعطیلی 
نیروگاه های  جایگزینی  و  فرسوده  و  قدیمی  نیروگاه  مگاوات   ۳۰۰۰

جدید آغاز شد.
3

انتقاد ایران از تداوم وضعیت 

بحرانی مسلمانان روهینگا

فاینانس 500 میلیون یوروریی 

ژاپنی ها برای احداث نیروگاه ری
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وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با روزنامه های گاردین و فایننشیال تایمز اعالم کرد که انتظار دارد ترامپ پایبندی ایران به برجام را در ۱۵ اکتبر تأیید نکند.محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت وگو اظهار کرد: اگر 
اروپا دنباله روی واشنگتن برای خروج از برجام باشد، ایران تکنولوژی هسته ای بسیار پیشرفته تر از قبل از برجام را دنبال خواهد کرد.ظریف خاطرنشان کرد: فرض و حدس من این است که ترامپ ]پایببندی ایران به برجام را[ تایید نخواهد کرد و 
خواهد گذاشت کنگره در این باره تصمیم بگیرد.وی تأکید کرد که البته این فناوری در راستای مقاصد صلح آمیز و تعهدات ایران در معاهده ان پی تی خواهد بود.ظریف همچنین تاکید کرد که تنها راهی که ایران اجازه خواهد داد محدودیت های 

اعمال شده بر برنامه هسته ای خود ادامه یابد، آن است که دیگر طرف های برجام )انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین( همگی به شرایط قید شده در برجام پایبند مانده و با تحریم های احتمالی آمریکا مقابله کنند.

ظریف: خروج آمریکا از برجام به ضرر واشنگتن خواهد بود

ایران،تکنولوژی هسته ای پیشرفته تر ی را دنبال خواهد کرد
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  هشدار؛ در فساد اقتصادی در دنیا 
رکورد زده ایم!

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای اعالم کرد، وجود فساد در نظام اداری کشور از جمله دالیل 
محدودیت سرمایه گذاری خارجی است. چند روز قبل نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت نامناسب رتبه 
ایران در شاخص های بین المللی اشاره نمود و آن را از عوامل محدودیت سرمایه گذاری خارجی دانست. بررسی 
وضعیت ایران در شاخص فساد نشان می دهد، از سال 2۰۰۳ تا سال 2۰۱6 ایران در این شاخص وضعیت 
مناسبی نداشته و همواره در منطقه قرمز بوده است.به گزارش زمان و به نقل از تابناک ، در ششم مهر ماه ۱۳۹6 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که در همایش ایثارگران و بسیجیان این وزارتخانه 
شرکت کرده بود، طی مصاحبه ای اعالم کرد: یکی از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در 

کشور ما متأسفانه وجود فساد در نظام اداری ماست که باید با آن مبارزه کرد. 

حضور دو میلیون عزادار در مراسم عاشورای حسینی در کربال
سرمقاله
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نگاه  توسعه ای در اقتصاد

نگاه روز
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 آینده نفوذ اسرائیل 
در کردستان عراق

 دستاوردهای برجام
 و چشمان بسته مخالفان

برای بحث اشــتغال و حمایت از تولید ملی 
با همــکاری و حمایت دولت و پیگیری های 
مجلس در نهایت یک و نیم میلیارد دالر از 
صندوق توســعه ملی برای رونق اشتغال در 
نظر گرفته شــد، همچنین ۵ هزار میلیارد 
تومان از منابع بانکی برای اشتغال روستایی 

اختصاص می یابد. 

دیاکو حسینی

معاون وزیر کار اعالم کرد:

تحقق اهداف اشتغال 
برنامه ششم با طرح 

اشتغال فراگیر

معاون اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
می گویــد: اگر به طور طبیعی جریــان اقتصاد ۵۰۰ 
هزار شغل ایجاد کند، فاصله بین این میزان شغل تا 
۹۵۰ هزار شغل پیش بینی شده در برنامه ششم را از 
طریق اجرای طرح "اشتغال فراگیر" جبران می کنیم.

عیســی منصوری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
هدفگذاری برنامه ششم توســعه در ایجاد ساالنه 
۹۵۰ هزار شــغل، درباره ظرفیــت اقتصاد ایران و 
جبران کسری اشتغال مورد نظر، گفت: پیش بینی 
ما این اســت که جریان اقتصــاد کالن ۴۰۰ هزار 
تا ۵۰۰ هزار شــغل را ایجاد کند ولی در کنار آن 
برای اینکه به اشتغال ۹۵۰ هزار نفری برنامه ششم 
دست پیدا کنیم باید روی طرح های دیگر کار کنیم 
که مهمترین طرح ما طرح "اشتغال فراگیر" است.

منصوری ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اقتصاد 
ایران برای ایجاد شــغل در حدود ۵۰۰ هزار شغل 

است ولی تا ۹۵۰ هزار شغل با کسری مواجه هستیم 
که با اجرای طرح اشــتغال فراگیــر آن را جبران 
خواهیم کرد.به گفته معاون توســعه کارآفرینی و 
اشــتغال وزیر کار، در قالب طرح اشتغال فراگیر از 
طریق بخش هایی همچون خدمات، گردشــگری، 
ICT و IT و با گسترش رسته  شغل های پرکشش، 
نیاز بازار کار برطرف خواهد شــد.وی افزود: از یک 
طرف در ســمت تقاضای بازار کار در بخشــهای 
صنعت، خدمات و کشاورزی اولویتها مشخص شده 
اســت و از طرف دیگر در ســمت عرضه بازار کار، 
طرح هایی مثل مشوق های بیمه ای و یارانه دستمزد 
را خواهیم داشت که در کوتاه مدت انجام می شود.

منصوری با اشاره به 6۵۰ هزار شغل ایجاد شده در 
سال گذشته، اظهار کرد: این میزان اشتغال حاصل 
رشــد اقتصادی است. رشــد اقتصادی و ظرفیت 
اقتصادی همیشــه یک عددی اشتغال ایجاد می 
کنــد و مجموعه طرح های ما نیــز به دنبال ایجاد 
۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار شــغل است.معاون توسعه 
اشــتغال و کارآفرینی وزیر کار در پایان افزود: اگر 
طبق پیش بینی هــا ۵۰۰ هزار شــغل در جریان 
اقتصاد کشور ایجاد شود، فاصله بین این ۵۰۰ هزار 
شغل تا ۹۵۰ هزار شغلی که در برنامه هدفگذاری 
شده باید طرح جدیدی ارائه شود که اعتقاد داریم 

طرح اشتغال فراگیر به کمک خواهد آمد.

تالش برای افزایش نقش خودرو در ارزش افزوده صنعت
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش سهم 
ارزش افزوده صنعت خــودرو از ارزش افزوده 
کل بخش صنعت به ۱6 درصد را هدف گذاری 

کرده است.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت اســفند ماه سال 
گذشــته )۱۳۹۵( ویرایش دوم "برنامه راهبردی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت" را مصوب کرد.
در ایــن برنامه راهبردهای ایــن وزارتخانه برای 

توســعه بخش صنعت و معدن کشور پیش بینی 
شــده که بخشــی از آن نیز در رابطه با "برنامه 
راهبــردی صنعــت خــودرو" اســت.در برنامه 
راهبردی صنعت خــودرو راهکارهایی در زمینه 
توســعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو 
و قطعه ایران در حوزه های مختلف تعیین شــده 
که از جمله آن افزایش سهم ارزش افزوده صنعت 
خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت اســت.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو 
هدف گذاری شده که تا سال ۱۴۰۴ سهم ارزش 
افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش 
صنعت به ۱6 درصد افزایش یابد.این هدف گذاری 
در حالی اســت که طبق اعــالم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت سهم ارزش افزوده صنعت خودرو 
از ارزش افزوده کل بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ 

برابر با ۱۳.2 درصد بوده است.

تغییرات در عربستان با مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی
فعال توییتری ســعودی معروف به »مجتهد« در 
توئیت خود از موج تغییرات سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی در عربســتان با مشــارکت مسئوالن 
آمریکایی، صهیونیســتی، اماراتی و مصری خبر 
داد.به گزارش مهر به نقل از المنار، فعال توییتری 
ســعودی معروف به مجتهد در تازه ترین توئیت 
خود به نقل از یک مســئول آمریکایی  برجسته 
که در تدوین ســند اقتصادی 2۰۳۰ مشــارکت 
داشته نوشت: تغییرات فراگیر سیاسی اجتماعی 
و اقتصادی در عربســتان محقق خواهد شــد و 
هر کســی که مانع این روند شــود بازداشت می 

شــود. برنامه های تدوین شــده در این خصوص 
در برگیرنده انحصار قدرت سیاســی در دســت 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان و الئیک 
کــردن ایــن کشــور از جنبه اجتماعی اســت. 
در زمینه اقتصادی نیز شــرکت بــزرگ آرامکو 
فروخته میشــود و مالیات تعیین می گردد. این 
برنامه ها با همکاری شــخصیت های نزدیک به 
دونالــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مســئوالن 
صهیونیســتی، مصری و اماراتی اتخاذ می شود.

مجتهد همچنین تاکید کرد: بازداشتهای صورت 
گرفته در عربستان طی دوره گذشته که مبلغین 

و دانشــگاهیان و فرهیختگان را در بر می گرفت 
تنها مقدمه ای بود که قرار است شدیدا گسترش 
یابد. این بازداشــت ها به مثابه برداشــتن موانع 
تغییرات اجتماعی و تربیتی آتی در این کشور به 
شمار می آید. برداشتن موانع تغییرات سیاسی در 
این کشور شامل بازداشت قضات و شاهزادگان و 
افســران وابسته به محمد بن نایف، ولیعهد سابق 
خواهد بود.وی افزوده است که در زمینه اقتصادی 
نیــز فعاالن اقتصادی و تجار نظیر عصام الزامل و 

جمیل فارسی بازداشت می شوند. 
ادامهخ در صفحه2

مراسم عزاداری روز عاشورا دیروز در نقاط مختلف کشور برگزاری شد غالمرضا کاتب

 طعم تلخ فقر برای
 کودکان کار، بهانه نیست
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 عزاداری شب عاشورای حسینی )ع(
 باحضور رهبر معظم انقالب

در شب عاشورای حسینی و شب حزن و ماتم 
آل اهلل، هزاران تــن از مردم دلباخته حضرت 
اباعبــداهلل الحســین )ع( در حســینیه امام 
خمینی)ره( گــرد هم آمدند و در حضور رهبر 

معظم انقالب اسالمی عزاداری کردند.
بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما؛ در این 
مراسم، حجت االســالم عالی، »امر به معروف 
و نهــی از منکر« را زیباترین و انســانی ترین 
فریضــه الهی خواند و با اشــاره به آثار زیان بار 
گنــاه بر جامعه و لزوم جلوگیــری از فراگیر و 
عادی شــدن منکرات، افزود: در روایات، سایر 
فرائــض در مقابل امر به معروف و نهی از منکر 
به قطره ای در مقابل دریا تشــبیه شده است، 
زیــرا اجرای درســت و مدبرانه ایــن فریضه، 
جامعه را از ســقوط و تباهــی نجات می دهد 
و موجب نزول نعمت و برکات خداوند اســت.

در این مراســم، آقایان کریمی و آئینه چی به 
مرثیه خوانی و نوحه سرایی بر مصائب حضرت 
سیدالشهداء و عقیله بنی هاشم حضرت زینب 

کبری سالم اهلل علیهما پرداختند.

موضع آمریکا درباره برجام 
متناقض است

وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از موضع متناقض 
آمریــکا در قبــال برجــام گفــت: مجموعه 
کشورهای ذینفع در توافق هسته ای ایران، با 

حفظ آن موافقت دارند.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما، ژان - ایو 
لودریــان در مصاحبــه اختصاصی با شــبکه 
تلویزیونی خبری فرانســوی زبان ب اف ام ت 
و، در پاســخ به این پرســش که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل شدیدا از 
ایران انتقاد کرده و آماده است تا توافق هسته 
ای با ایران را پاره کند، واکنش فرانسه چیست، 
گفت: در اینجا ما شــاهد تناقض هستیم. اگر 
خواستار آن هســتیم که کره شمالی از سالح 
هسته ای چشم پوشی کند، نمی توان همزمان 
از پیمانی که به چشم پوشــی کردن ایران از 
سالح هســته ای منجر شده است، انتقاد کرد 
و رفتــاری تا این انــدازه متناقض بــروز داد. 
هفته گذشــته رئیس جمهور آمریکا سخنان 
تندی را مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
مطرح کرد که خوشبختانه هنوز رنگ عمل به 
خود نگرفته اســت. من مشاهده می کنم که 
مجموعه کشــورهایی که هفته قبل در جلسه 
کاری مشــترک شرکت کردند اعم از روسیه و 
چین و آلمان و انگلیس با حفظ توافق هســته 
ای موافقند. توافقی که تاکنون محترم شمرده 
شده است. اگر توافق رعایت نشده بود موضع ما 
متفاوت بود اما آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در گزارشــات اش تایید کرده که توافق رعایت 
شده است. وزیر امور خارجه فرانسه درباره همه 
پرسی کردســتان عراق و اینکه آیا فرانسه در 
صورتی که همه پرســی با رای " آری" روبرو 
شــود از آن حمایت می کند یــا نه، گفت: به 
نظر ما امروز برای دستیابی به استقالل مناسب 
نیســت. به نظر مــا بهتر آن اســت که امروز 
کردها آزادی عمل بیشــتری داشته باشند، از 
خودمختاری بیشتری برخوردار باشند، کنترل 
آینده خود را بهتر در دست داشته باشند. اگر 
امروز اعالم استقالل شــود این مساله بحران 
های بزرگی را در خاورمیانه ) غرب آســیا(  به 

وجود می آورد.

تهدید تلگرام به قطع خدمات خود 
در ایران و روسیه

موسس شرکت تلگرام از تصمیم احتمالی خود 
برای قطع خدمات این پیام رســان در ایران و 

روسیه خبر داد.
به گزارش ایســنا از ودوموستی، پاول دوروف 
گفت: فعالیت تلگرام را در کشــورهایی که بر 
آن فشــار وارد کننــد، متوقــف می کنیم.وی 
مدعی شد که علت این فشارها دفاع تلگرام از 
اطالعات شخصی کاربران در برابر خواسته های 
غیر متعارف دولت ها است.دوروف خاطرنشان 
کرد: تعقیب قضایی تلگرام در ایران و روســیه 
خطری را برای این شــرکت بوجود نمی آورد 
زیرا ما درهیچکدام از این دو کشــور به عنوان 

شخصیت حقوقی حضور نداریم.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

حضور رئیس جمهور در جمع سوگواران حسینی

رییس جمهور همزمان با عاشورای سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحســین )علیه الّســالم(، با حضور در آســتان مّقدس 
حضرت عبدالعظیم حســنی )ع(، در مراسم عزاداری سیدالشهداء 

)ع( شرکت کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آقای روحانــی در بدو ورود مورد اســتقبال آیت اهلل محمدی ری 
شــهری، تولیت آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 
قرار گرفت.رییس جمهور ســپس به زیارت آستان مّقدس حضرت 
عبدالعظیم حســنی )ع( و بارگاه حضرت حمزه بن موسی الکاظم 
)ع( و حضرت طاهر بن زین العابدین )ع( مشرف شد.آقای روحانی 
همچنین در اجتماع عظیم عزاداران سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین علیه الّسالم حضور یافت و در فضایی معنوی در 
آستان ســیدالکریم )ع( همراه با آنان به عزاداری پرداخت.رییس 
جمهور همچنین در این مراســم از هیات های مذهبی و خادمان و 
نوکران اباعبداهلل الحســین )ع( با اهدای تابلوی »مظلوم حسینم« 
تجلیل کرد.دسته های عزادرای ســینه زنی و زنجیرزنی همه ساله 
در تاسوعا و عاشــورای حسینی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم 
حسنی )ع( به اقامه عزای سید و ساالر شهیدان اباعبداهلل الحسین 

)ع( می پردازند.

آغاز استقرار پلیس نظامی ترکیه در ادلب سوریه

خبرگزاری اینترفکس روســیه نوشــت که پلیــس نظامی ترکیه 
اســتقرار خود را در ادلب سوریه که پیشــتر توسط آنکارا، مسکو 
و تهران به عنوان یکی از چهار منطقه امن این کشــور پیش بینی 

شده بود، آغاز کرد.
به گزارش ایرنا، رســانه روسی روز شنبه این خبر را به نقل از یک 
منبع آگاه بدون ذکر نام و ملیت اعالم کرد.رســانه روسی در خبر 
کوتاه خود افزوده است: روســیه، ایران و ترکیه توافق کرده اند بر 
منطقه امن ادلب نظارت داشــته باشــند.اطالعات بیشتری از این 
مساله و اظهارنظر مقام های روسی یا ترکیه ای در باره انطباق این 
عملیات با برنامه برقراری منطقه امن ادلب هنوز منتشر نشده است. 
منطقه بدون درگیری ادلب و ســه محدوده امن دیگر در چارچوب 
پایداری بیشــتر آتش بس فراگیر و اســتقرار آرامش در سوریه به 
ابتکار مشترک ایران، روســیه و ترکیه در چارچوب دستاوردهای 
شــش دور مذاکرات سوری-سوری پیگیری و اجرا می شود.ایران، 
روســیه و ترکیه ۱۴ اردیبهشــت ســال جاری در چهارمین دور 
مذاکرات آســتانه پایتخت قزاقستان، تفاهم نامه ایجاد مناطق امن 
را در ســوریه امضا کردند که در برگیرنده مناطقی در استان های 
ادلب، بخش هایی از حمص، غوطه شرقی، درعا و قنیطره با هدف 
کاهش خشــونت ها است. توقف همه اقدام های جنگی بین طرف 
های مناقشه شــامل نیروهای دولتی و معارضان پیوسته به آتش 
بس، تســهیل دسترسی ســاکنان به کمک های انسانی، بازسازی 
زیرساخت ها، تامین شــرایط ارائه کمک های پزشکی و بازگشت 
آوارگان نیز در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته اســت. گروه 
کشورهای غربی-عربی ضدسوری به پیشگامی آمریکا از شش سال 
پیش با راهبرد ســرنگونی حکومت سوریه سبب شدند، دهها هزار 
تروریست افراطی از کشورهای مختلف جهان به سوریه گسیل و از 
جنگ افزارهای پیشــرفته، پول و حمایت های اطالعاتی برخوردار 
شوند. این اقدام های ضدسوری سبب تشکیل دهها گروه تروریستی 
شد که افزون بر قتل عام و کشتار صدها هزار نفر در سوریه و عراق 
و همچنین ویرانی دو کشــور، آوارگی میلیون ها عراقی و سوری را 
در پی داشــته است، ولی گروه کشورهای غربی-عربی هنوز هم به 

حمایت از گروههای مسلح و تروریستی ادامه می دهند.

معرفی ناسالم ترین کشورهای جهان

محققان با بررسی مصرف الکل، استعمال دخانیات و شیوع چاقی 
در ۱۷۹ کشــور جهان، ناسالم ترین و سالم ترین کشورهای جهان 

را معرفی کردند.
به گزارش مهر، محققان کلینیک کامپر انگلســتان با اســتفاده از 
داده های سازمان بهداشت جهانی در مورد مصرف الکل، استعمال 
دخانیات و چاقی در هر کشــور، فهرست ناسالم ترین و سالم ترین 
کشــورهای جهان را ارائه کردند.طبق گزارش این محققان کشور 
جمهوری چک، ناسالم ترن کشور جهان است و بعد از آن به ترتیب 
کشورهای روسیه، اسلووانی، بالروس، اسلوواکی و مجارستان قرار 
دارند.در مجموع مشخص شــد کشورهای شرق اروپا ناسالم ترین 
منطقه جهان هستند.سالم ترین کشور جهان طبق سه معیار فوق، 
کشــور افغانستان معرفی شــد. طبق یافته های سازمان بهداشت 
جهانی، کشور افغانســتان دارای دومین کشور با نرخ پایین چاقی 
است و تنها 2.۷ درصد جمعیت آن دارای شاخص توده بدنی بیش 
از ۳۰ هســتند. بعالوه مردم آن تنها ۸۳ نخ ســیگار در سال می 
کشند و به دلیل ممنوعیت مصرف الکل، حداقل الکل در این کشور 
مصرف می شــود.بعد از افغانستان، کشورهای گینه، نیجر، نپال و 

جمهوری کنگو قرار دارند.

 تشکیل تیم بیست نفره بررسی پایبندی ایران
 به برجام!

آمریکا یک تیم بیست نفره متشکل از اعضای کنگره و دولت برای 
بررسی پایبندی ایران به توافق هسته ای تشکیل داد!

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی هیل، دو 
نماینده از دو حزب در کنگره آمریکا طرح تشکیل کمیسیونی برای 
نظــارت بر برجام را ارائه کردند. همانطور که دونالد ترامپ به ضرب 
االجــل تایید همکاری کردن یا نکردن تهران نزدیک می شــود، دو 
نماینــده از دو حزب طرحی را پیشــنهاد کردند که منجر به ایجاد 
کمیسیونی برای نظارت بر توافق هسته ای ایران خواهد شد. جری 
ُکُنلــی نماینده دموکرات ویرجینیا در بیانیه ای در این زمینه گفت: 
افزایش شــفافیت عمومی درباره اجرای توافق ایران در اولویت مهم 
است. وی افزود: کنگره نقشی برای نظارت موثر بر این توافق دارد و 
ما باید این نقش را بدون توجه به این که رئیس جمهور تبعیت ایران 
را تایید می کند یا نمی کند، بکار بندیم. این کمیسیون اطمینان می 
دهد که تالش برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران از توجهات 
شایســته برخودار خواهد بود. کنلی که از حامیان توافق ایران بود و 
فرانسیس رونی نماینده جمهوریخواه فلوریدا ایجاد کمیسیون بیست 
نفره به ســبک کمیسیون هلسینکی را که ناظر روابط با اروپا است، 
پیشنهاد کردند.کنلی در سال 2۰۱۵ طرحی مشابه را پس از مذاکره 

درباره توافق ایران پیشنهاد کرد اما آن طرح به جایی نرسید. 

خبر

عزم ایران برای حضور در جمع 10 کشور 
موثر در سازمان بین المللی دریانوردی

همکاری ترکیه با ایران و عراق برای حل 
موضوع همه پرسی کردستان عراق

مدیرکل امور دریانوردان و ســازمان های 
تخصصــی بین المللــی ســازمان بنادر و 
دریانوردی از برنامه ایران برای قرار گرفتن 
در بین ۱۰ کشور مهم و پیشرو در سازمان 

بین المللی دریانوردی )ایمو( خبر داد.
»علــی اکبر مرزبان« دیروز در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: با ارائه اســناد پیشنهادی، 
جمهوری اسالمی ایران در یک دهه گذشته 
جزء ۳۰ کشــور نقش آفرین و تاثیرگذار در 
ســازمان بین المللی دریانوردی )ایمو( بوده 
اســت.وی افزود: جمهوری اســالمی ایران 
برای تامین امنیت دریانوردی و تسهیل تردد 
کشتی های تجاری در آب های آزاد جهان، 
تاکنون بیش از ۱۳۰ سند به ایمو ارائه داده 
و در اصالح مقررات بین المللی به خصوص 
در کنوانســیون مانیل 2۰۱۰ )کنوانسیون 
استانداردهای آموزشــی، نگهبانی و صدور 
گواهینامه های دریانوردان( نقش مهمی را 

ایفا کرده است.
مرزبان با بیان اینکــه اکنون بیش از ۱۷۳ 
کشــور جهان در ایمو عضو هستند، گفت: 
اگر در گروه نخست کشــورهای پیشرو در 
ایمو از جمله ژاپن، آمریکا، انگلیس، سوئد، 
آلمان، فرانسه و کره جنوبی در نظر بگیریم، 
ایران پس از این کشورها در گروه دوم قرار 
می گیرد؛ در گروه سوم نیز کشورهایی قرار 
دارنــد که به جز مجــری قوانین و مقررات 

بین المللی ایمو هیچ نقشی در این سازمان 
و  امــور دریانوردان  ندارند.مدیرکل  جهانی 
سازمان های تخصصی بین المللی سازمان 
بنادر و دریانوردی با اشاره به اهداف ایمو در 
عرصه دریانوردی جهان اظهار داشت: هدف 
اصلی ایمو در سطح بین المللی اجرای قواعد 
استاندارد و یکنواخت توسط کشورها برای 
تامین ایمنی و امنیــت دریانوردان و حفظ 
محیط زیســت دریایی است.مرزبان با بیان 
اینکه تشــکیل ایمو در سال ۱۹۴۸ توسط 
سازمان ملل متحد تصویب شد، گفت: این 
ســازمان در عمل پس از ۱۰ سال در سال 
۱۹۵۸ کار خود را در لندن آغاز کرد و ایران 
جزء نخستین کشــورها بود که به عضویت 
این سازمان بین المللی درآمد و با توجه به 
تعامالت گســترده ایران با ایمو از ۱۴ سال 
پیش نماینده دائمی جمهوری اسالمی ایران 

در این سازمان در لندن مستقر شده است.

رئیس جمهــور ترکیه گفت: بــه همکاری 
با عراق و ایران برای حل مشــکل منطقه 
شــمال عراق ادامه خواهیــم داد و اجازه 
نخواهیم داد طرحی که ترسیم شده است، 

عملی شود.
به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه ینی 
شفق، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در ســخنرانی خود در تجمع حزب 
عدالت و توســعه گفت که نقشــه ترسیم 
شــده برای کردســتان عراق را نمی پذیرد 
و از نصــب پرچم اســرائیل در این منطقه 
ناخرســند است.اردوغان با بیان این که »به 
نظر می رسد شمال عراق مدت ها با اسرائیل 
تعامل داشته و این مسئله امروز فاش شده 
اســت«، گفت: مشکل ما با مردم در شمال 
عراق نیست اما به شدت از برافراشته شدن 
پرچم اسرائیل ناراحت شدیم.وی افزود: به 
تماس و همکاری با کشــورهای همسایه، 

عراق و ایران برای حل مشکل منطقه شمال 
عراق ادامه خواهیــم داد و اجازه نخواهیم 
داد طرحی که ترســیم شده است، عملی 
شود. نقشه ای که منطقه شمال کردستان 
ترسیم کرد شــامل مناطق عرب نشینی، 
ترکمن نشــین و مناطق مــورد اختالف 
اســت، اما به آن ها می گویم شما بخشی از 
تاریخ این مناطق نیستید.بنعالی ییلدیریم، 
نخســت وزیر ترکیه نیز در سخنرانی خود 
در تجمــع حزب عدالت و توســعه، تأکید 
کرد که مســئوالن منطقه کردستان عراق، 
مســئول پیامدهای برگزاری همه پرســی 
جدایــی از عراق هســتند.ییلدیریم خاطر 
نشــان کرد: تالش برای تشکیل یک دولت 
ساختگی در مرزهای جنوب غربی ترکیه، 
مسئله ای مرتبط با امنیت ملی ماست و به 
همین علت آنکارا به هیچ وجه در استفاده 
از همه ابزارها در تعامل با این مسئله تعلل 
نخواهــد کرد. دولت ترکیــه فقط با دولت 
مرکزی عراق در بغداد تعامل خواهد داشت. 
ایران، عــراق و ترکیه با هماهنگی یکدیگر 
برای به شکســت کشاندن همه بازی هایی 
که علیه منطقه برنامه ریزی می شود، تالش 
می کنند.همه پرســی اســتقالل کردستان 
عراق هفته گذشته باوجود مخالفت جامعه 
بین الملل، به ویژه دولت مرکزی عراق، ایران 

وترکیه برگزار شد.

وزیر اطالعــات گفت: اگر امــروز می بینیم 
دشــمنان جرأت توطئه و اقدام عملی علیه 
نظام جمهوری اســالمی را ندارند به خاطر 

فرهنگ حسینی است.
حجت االســالم والمســلمین ســیدمحمود 
علوی در مراســم شب عاشــورای حرم امام 
خمینی)ره( با اشــاره به پایه گذاری نهضت 
اسالمی توسط امام راحل با درس گرفتن از 
قیام عاشورا اظهار کرد: امام)ره( این فرهنگ 
را پایه نهاد و با رهبری خلف صالحش ادامه 
یافت و اگر امروز می بینیم دشــمنان جرأت 
توطئــه و اقدام عملی علیــه نظام جمهوری 
اسالمی ایران را ندارند به خاطر این فرهنگ 
حسینی اســت.وی با بیان اینکه عاشورا یک 
حادثه و اتفاق نبود، یاد آور شد: عاشورا نتیجه 
انتخــاب آگاهانه، هوشــمندانه و دین باورانه 
سیدالشهدا)ع( بود و هدف برنامه و تاکتیک 
داشت. عده ای می گویند امام حسین )ع( تنها 
به دنبال ســرنگونی یزید و تاسیس حکومت 
اســالمی بود و عده ای می گویند که از ابتدا 
می دانست شهید می شــود و می خواست با 
خونش اســالم را نجات دهد. باید توجه کرد 
که هر دوی این حرف ها درســت اســت اما 
هیچ کــدام از اینها هدف نبود بلکه نتیجه به 
حساب می آمد و هدف امام حسین )ع( ادای 

تکلیف و انجام وظیفه بود.
علوی در ادامه یادآور شــد: امام حسین)ع( 
برای اســالم احســاس خطر می کرد و برای 
نجات اسالم احســاس وظیفه کرد و وظیفه 

خود را انجام داد. اینکه تک بعدی نگاه کنیم 
و تنها یک جنبه از واقعه عاشــورا را ببینیم 
به مشــکل برمی خوریم. امام حسین)ع( به 
دنبال زمین زدن، رســوا کردن و برداشــتن 
نقاب اســالم نمایی بنی امیــه و در صورت 
امکان تأســیس حکومت اســالمی بود که 
این راه خطرناک به حســاب می آمد و امکان 
شهادت وجود داشت اما سیدالشهدا)ع( برای 
شهادت آماده بود. امام هم به دنبال این بود 
که مشروعیت حکومت یزید را زیر سؤال ببرد 
و با حرکت خود نشــان بدهد این حکومت 
مورد تأیید اسالم نیست و از طرفی به دنبال 
ساختن حکومتی بود که برنامه های اسالم را 

پیــاده کند و ظلم و ســتم را از بین ببرد و 
جامعه را اصالح کند.

وزیر اطالعات با ذکــر روایاتی از دوران امام 
حســین)ع( خاطرنشــان کرد: در آن زمان 
شــرایط بدی در اســالم به وجــود آمده و 
اســالم با خطر نابــودی مواجه شــده بود. 
حضرت سیدالشهدا می دانست که از او دست 
برنمی دارند، چراکه بیعتش بســیار مهم بود 
اما به قول خود ایشــان یکی مثل حســین 
برای چهار روز بیشــتر در این دنیا بودند با 
بیعتش پای این ظلم را امضا نمی کند. امامت 
مسلمین کار هر کسی نیست و آدم خودش 
را می خواهد و هر کســی نمی تواند در رأس 

نظام اسالمی باشد.وی اضافه کرد: کسی که 
براساس عدل، عدالت و پایبند به ارزش های 
دین خدا باشد و هوس ها را کنار گذاشته خود 
را خالــص کرده و در راه خــدا خود را وقف 
کند می تواند در رأس نظام اســالمی باشد، 
بنابراین کســی مثل یزید نمی تواند این کار 
را انجام دهد. امام حسین)ع( وظیفه و تکلیف 
خود می داند که حکومتی با رهبری کســی 
که شایستگی دارد ایجاد شود و به حکومت 
ظالم و جاعر بنی امیــه پایان دهد اما اینکه 
نتیجه چه بشــود دســت خداوند است ولی 
وظیفه امام را سلب نمی کند.علوی همچنین 
بیان کرد: کســی که در مسیر تقوا و در مقام 
تکلیف باشــد باز هم ضرر نکرده، هدف امام 
حسین)ع( هم انجام وظیفه است. اگر نتیجه 
تأسیس حکومت شــد که بهتر و اگر نشد با 
خون خود پرده را از چهره یزید کنار می زند 
و مشــخص می کند ظلم و فساد اینها ربطی 

به اسالم ندارد.
وزیر اطالعات در پایان گفت: اسالم بی تفاوتی 
را نمی پذیرد و باید وضعیتی باشــد که مردم 
احســاس امنیت کنند. در آن زمان در کوفه 
مردم احساس امنیت نمی کردند و هر لحظه 
ممکن بود به خانه هایشان بریزند و آنها را به 
جرم ارادت به علی )ع( بــه زندان بیندازند. 
در این شرایط هر انسانی باید در برابر اوضاع 
احساس مسئولیت کند و شخصی مثل امام 
حسین)ع( که فرزند پیغمبر است بیشتر این 

مسئولیت را احساس می کند.

وزیر اطالعات:

فرهنگ حسینی اجازه توطئه دشمنان نظام را نمی دهد

هشدار؛ در فساد اقتصادی در دنیا رکورد زده ایم!
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای اعالم کرد، وجود 
فساد در نظام اداری کشور از جمله دالیل محدودیت سرمایه 
گذاری خارجی اســت. چند روز قبل نیز رئیس اتاق بازرگانی 
تهران به وضعیت نامناســب رتبه ایران در شاخص های بین 
المللی اشاره نمود و آن را از عوامل محدودیت سرمایه گذاری 
خارجی دانست. بررسی وضعیت ایران در شاخص فساد نشان 
می دهد، از ســال 2۰۰۳ تا سال 2۰۱6 ایران در این شاخص 
وضعیت مناسبی نداشته و همواره در منطقه قرمز بوده است.

به گزارش زمان و به نقل از تابناک ، در ششم مهر ماه ۱۳۹6 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که 
در همایش ایثارگران و بسیجیان این وزارتخانه شرکت کرده 
بود، طی مصاحبه ای اعالم کرد: یکی از مهمترین محدودیت 
های سرمایه گذاری خارجی در کشور ما متأسفانه وجود فساد 

در نظام اداری ماست که باید با آن مبارزه کرد. 
وی تأکیــد کرد: در این زمینــه، اول از همه خود دولت باید 
متکفل این امر باشد. شــریعتمداری ادامه داد: بنده از فساد 
خرد و کالن در دســتگاه اداری مربوط به این وزارتخانه نمی 
گذرم و همه تالشــم را برای برخورد با ایــن تخلفات انجام 
خواهم داد. وی افزود: همکارانم در دســتگاه نظارتی مستقر 
در وزارتخانه نیز مکلفند با همه مظاهر فساد به شدت برخورد 
کنند. حال با توجه به اینکه فساد یکی از عوامل محدودکننده 
جذب ســرمایه گذاری خارجی اســت، باید دید که وضعیت 

ایران در سال های اخیر در این شاخص چگونه بوده است. به 
همین منظور به ســراغ گزارش های داخلی و خارجی در این 

زمینه خواهیم رفت و آن ها را بررسی خواهیم کرد.
مرکز پژوهش های مجلس از پاییز ۱۳۸۹ تا زمستان ۱۳۹۵ 
اقدام به تهیه و انتشــار گزارشــی تحت عنوان پایش محیط 
کســب و کار نمود که در این گزارش ها 2۱ مؤلفه به عنوان 
موانع موجود بر ســر راه فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده 
بود و این فعــاالن باید بر مبنای تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر 
کسب و کارشــان بین ۱ تا ۱۰ عددی را به آن ها اختصاص 
می دادند. عدد ۱ بهترین ارزیابی و عدد ۱۰ بدترین ارزیابی از 
آن مؤلفــه بود. در بین این 2۱ مؤلفه، مؤلفه ای با نام »وجود 
مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی« وجود داشت که 
می توان از آن برای بررسی وضعیت فساد اقتصادی از دیدگاه 
داخلی اســتفاده نمود. رتبه مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در 
دستگاه های حکومتی سیر نزولی داشته و این بدان معناست 
که با گذشت زمان، مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه 
های حکومتی به عنوان یکی از موانع جدی بر ســر راه کسب 
و کارها مطرح شــده و از پنجمین مانع به سومین مانع ارتقا 
یافته اســت. همچنین عدد این مؤلفه نیز افزایش یافته و این 
نشان می دهد، در مجموع از پاییز ۸۹ تا زمستان ۹۵ فساد در 
دستگاه های حکومتی بیشتر شده است. برای بررسی وضعیت 
و جایگاه ایران در زمینه فساد در سطح بین المللی، از گزارش 

های ســازمان شفافیت بین المللی اســتفاده می کنیم. این 
سازمان با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها 
را بر حســب میزان فســاد موجود در میان مقامات دولتی و 
سیاستمدارانشــان رتبه بندی می کند؛ به عبارت دیگر، این 
معیار، شــاخصی است که رتبه فســاد در بخش عمومی یک 
کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می  دهد. عدد 
این شــاخص بین صفر و ۱۰۰ است و هر چه این نمره بیشتر 
باشد داللت بر فساد کمتر است.در سال های 2۰۰۳ تا 2۰۱6  
هیچ گاه نمره ایران در شاخص ادراک فساد، باالتر از ۳۰ نبوده 
و همواره ایران در منطقه قرمز رتبه بندی فساد قرار داشته و 
در زمره کشورهایی قرار داشته که دارای فساد باالیی بوده اند. 
رتبه ایران نیز به طور کلی در این ســال ها همواره ارتقا یافته 
و روندی صعودی داشــته است. به عبارت بهتر رتبه و جایگاه 
ایران بدتر شــده است.این گزارش ها نشان می دهد که واقعاً 
وجود فساد در کشور یک مانع جدی بر سر راه سرمایه گذاران 
اســت و اگر سرمایه گذاران خارجی این گزارش ها را بررسی 
کنند، قطعاً به دنبال سرمایه گذاری در کشوری خواهند بود 
که به مراتب رتبه بهتری از ایران به لحاظ فساد دارد.بنابراین 
طبق آنچه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بیان کرده اســت باید همه دستگاه ها به مبارزه با فسادهای 
خرد و کالن برخیزند تا شــرایط برای جذب ســرمایه های 

داخلی و خارجی بیشتر فراهم شود.   

تغییرات در عربستان با مشارکت 
آمریکا و رژیم صهیونیستی

ادامه از صفحه ۱
این مسئول آمریکایی معتقد است که محمد بن سلمان بهترین 

کسی است که این تغییرات را با سرعت مطلوب و فراگیری اجرا 
میکند چرا که شخصیتش طوری اســت که به هیچ اعتراضی 
اهمیتــی نمی دهد. طرف های ذی ربط نیز قانع شــده اند که 
معترضان قدرت رویارویی با دستگاه محمد بن سلمان را ندارند.
مسئول آمریکایی مربوط اذعان داشته که سند اقتصادی 2۰۳۰ 
در واقع یک پوشش برای طرح واقعی درخصوص انحصار قدرت 

در دست محمد بن سلمان و الئیک کردن این کشور بوده است. 
نهادهای آمریکایی)سرویس های اطالعاتی یا وزارت خارجه( از 
ایــن روند نگران بوده و روش قدیمی آل ســعود را ترجیح می 
دهند، اما ترامپ به این مســائل اهمیتــی نمی دهد. نهادهای 
مذکور وقوع واکنش هایی که به تنش های شــدید بیانجامد و 

منافع آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد، پیش بینی کرده اند.
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آینده نفوذ اسرائیل در کردستان عراق
دیاکو حسینی

برپایی رفراندوم اســتقالل کردستان عراق، بسیاری از ناظران را نه تنها از 
آینده تجزیه عراق، افزایش احتمال جنگ داخلی جدید و ســرایت بحران 
به کشورهای همسایه در منطقه هراسانده بلکه واهمه دیگری را از افزایش 
نفوذ اســرائیل در غرب آسیا ایجاد کرده است.مقتدی صدر در واکنش به 
این اخبار گفته است که »با دستان خود اجازه مداخله اسرائیل در منطقه 
را نخواهیم داد«. نوری مالکی هم نسبت به تبدیل شدن کردستان به کشور 
اقماری اسرائیل هشــدار داد. روزنامه ینی شفق ترکیه نیز گزارش داد که 
دولت اقلیم در مذاکره با اسرائیل با استقرار صدها هزار یهودی در کردستان 
موافقت کرده اســت و در ادامه این سوءظن ها رجب طیب اردوغان اخیراً 
اسرائیل و موساد را عامل پشت پرده تصمیم دولت اقلیم معرفی کرد. روابط 
تاریخی خاندان بارزانی با اسرائیل اخیراً از جانب طرفین با اسطوره سازی 
های جعلی همراه شــده که مخاطبان را تا قرن هشــتم پیش از میالد به 
عقب می برد. روابط اسرائیل و کردستان حداقل از دهه ۱۹6۰ و با تعقیب 
»دکترین پیرامونی« که دیوید بن گوریون پیش از آن معرفی کرده بود، پا 
به مرحله تازه ای گذاشت. از دهه ۱۹۷۰، موساد نخستین پایگاه اطالعاتی 
خود را در اربیل راه اندازی کرد و طبق گزارش های معتبر، اسرائیل کمک 
های نظامی، مالی و به اصطالح انسان دوستانه و حتی تنظیم کتب درسی 
را در طول جنگ علیه داعش و آسیب دیدن روستاها و شهرهای کرد نشین 
به دولت اقلیم اعطا کرده اســت. از دیدگاه اسرائیل دالیل قانع کننده ای 
برای حمایت از استقالل کردستان به منزله »اسرائیل دوم« وجود دارد. در 
این برداشت ساده اندیشانه اسرائیل همانگونه که گیدون سار، وزیر کشور 
سابق اسرائیل به واشنگتن پست می گوید: » در حالیکه کشور- ملت های 
عرب در حال استحاله هستند ما باید متحدان تازه ای بیابیم؛ متحدانی با 
دوام«. آیا کردستان می تواند متحد اسرائیل باشد؟ استدالل من در اینجا 
ساده اســت: حتی در صورتیکه کردســتان عراق به استقالل برسد، نفوذ 
اسرائیل در این کشور فرضی کمتر خواهد شد نه بیشتر. حمایت اسرائیل 
از استقالل کردستان، بزرگترین خطای اسرائیل است که می تواند موازنه 

قدرت را بیش از آنچه هست، به زیان آن دگرگون کند.

 تظاهرات کفن پوشان بحرینی در حمایت از 
آیت اهلل قاسم

 عزاداران با پایان مراســم عزاداری ظهر عاشورا در مناطق مختلف بحرین 
در حمایت از آیت اهلل عیســی قاسم، کفن پوش دست به تظاهرات هایی 
با عنوان »فقیه ما در محاصره است« زدند.به گزارش مهر به نقل از رسانه 
های بحرینی، عزاداران حســینی با پایان مراسم عزاداری ظهر عاشورا در 
مناطق مختلف بحرین در حمایت از آیت اهلل عیســی قاســم، کفن پوش 
دست به تظاهرات های گسترده تحت عنوان »فقیه ما در محاصره است« 
زدند. اهالی منطقه الدراز محل سکونت آیت اهلل عیسی قاسم نیز به سمت 
منزل آیت اهلل عیســی قاسم حرکت کرده و با ماموران امنیتی که منزل را 
محاصره نمودند درگیر شده اند.نیروهای امنیتی که از ظهر امروز محاصره 
منطقه الدراز را تشدید نموده اند این منطقه و منزل آیت اهلل عیسی قاسم 
را غرق در گازهای اشــک آور نموده و جوانان را در الدراز و مناطق دیگر با 
سالح ساچمه ای مورد هدف قرار دادند. تظاهرات مردم که با گذشت ظهر 
عاشورا گسترده تر شده است به شدت توسط نیروهای نظام مورد سرکوب 
قرار گرفت اما جوانان همچنان ایستادگی نموده و خیابانها را ترک ننموده 
اند.در منطقه الدراز در روز عاشــورا ، تظاهراتی در دفاع و حمایت از آیت 
اهلل عیســی قاسم  برگزار شد و مردم به سمت منزل آیت اهلل عیسی قاسم 
که در محاصره است حرکت کرده با نیروهای نظام درگیر شدند.در همین 
حال نظامیان آل خلیفه محاصره منزل آیت اهلل عیســی قاســم و  منطقه 

الدراز را تشدید کردند.

 اهمیت دیپلماسی برای تداوم آرامش 
در شبه جزیره کره

اگرچه چین تالش های دیپلماســی خود را با شدت گرفتن تنش ها میان 
کره شــمالی و آمریکا برای جلوگیری از جنگ در شبه جزیره کره افزایش 
داده، اما این کشور به دلیل همراهی باتحریم ها مغبوض کره شمالی شده 
و اوضاع تا اندازه ای در شبه جزیره کره از کنترل خارج شده است.در میان 
کشورهای منطقه طبیعتا چین بیشــتر نگران است که درگیری در شبه 
جزیره کره باعث برهم خوردن شرایط امنیتی برای این کشور شود. ریزش 
شــمار زیادی از پناهجویان به مرزهای چین، باال رفتن مخاطرات امنیتی 
برای این کشور و بروز ناآرامی در مرزهای شمال شرقی چین از پیامدهای 

جنگی در شبه جزیره کره است که برای پکن ناخوشایند می باشد. 
چین بارها درباره بروز درگیری در منطقه هشــدار داده و اعالم کرده است 
که برای این کشــور جنگ خط قرمز اســت و به آمریکا اجازه این کار را 
نخواهد داد. با باال گرفتن تنش ها و جدال لفظی میان رهبران کره شمالی 
و آمریکا و به خصوص پس از آنکه وزیر خارجه کره شمالی گفت که آمریکا 
به این کشور اعالن جنگ کرده است، چین در تالش است تا به هر شکل 
از این رویارویی نظامی جلوگیری کند. تارنمای یی سی چین می نویسد که 
چین می کوشد تا دو طرف را ترغیب به مذاکره کرده و آنها را از درگیری 
و جنگ برحذر دارد. با این وصف تشدید تحریم های بین المللی، اقتصادی 
و تجاری روی رژیم کره شــمالی و اســتمرار فشارهای اقتصادی آمریکا و 
کره جنوبی و ژاپن بر این کشور، این احتمال را بوجود آورده است که کره 
شمالی دست به اقداماتی انتحاری بزند و اوضاع به سرعت از کنترل خارج 
شــود. با این شرایط دیپلماسی بیشــتر ازهر زمان دیگری ابزاری کارآمد 
خواهد بود و اگر کره شــمالی و آمریکا به این شکل جلو بروند و رهیافتی 
سیاسی برای حل مساله پیدا نشود، ممکن است آتش جنگ آسیای شمال 
شــرقی را در بر گیرد. گفت و گوها از دیدگاه بســیاری از کشورهای دنیا 
بخصوص روســیه و چین و حتی کشــورهای اروپایی بهترین گزینه برای 
جلوگیری از جنگ اســت. در سال 2۰۰۳ میالدی ساختار مهم مذاکرات 
شش جانبه هسته ای در پکن شکل گرفت که دستاورد خوبی تا اواخر سال 
2۰۰۵ داشــت اما بتدریج روابط آمریکا و کره شمالی تیره شد و زمانی که 
فعالیت های ماهواره ای کره شمالی بیشتر و مخالفت های آمریکا افزایش 
یافت مذاکرات به سمت بن بست رفت و نهایتا اواخر سال 2۰۰۸ میالدی 
متوقف شد. تاکنون این بن بست شکسته نشده است و تالش های صورت 
گرفته از طرف چین به نتیجه نرســیده اســت و برعکس با همراه شدن 
کشــورهای دیگر با تحریم های آمریــکا و افزایش رزمایش های آمریکا و 
متحدانش در منطقه شرایط بدتر هم شده است. تهدیدهای طرفین مبنی 
بر اینکه به یکدیگر حمله خواهند کرد، علنی تر شــده است و کره جنوبی 
می گوید تیمی را برای عملیات ویژه در خاک کره شــمالی و از بین بردن 
رهبری آن کشــور تشکیل داده است. این نشــان می دهد که همه برای 
ســناریوهای مختلف آماده شده اند و حتی »تارو کونو« وزیر خارجه ژاپن 
بتازگی گفته اســت که اگر جنگی درگیرد و سیل پناهجویان کره شمالی 
به طرف این کشور بیایند، ممکن است حتی برخی از آنها در مرزها هدف 

گلوله قرار گیرند و به آنها شلیک شود. 
شــینزو آبه نخســت وزیر ژاپن هم در حال انحالل مجلس ســفلی برای 
انتخابات زود هنگام اســت تا بتواند بســرعت برای مقابله با کره شــمالی 

آماده شود. 

سفر ظریف به عمان

وزیر امور خارجه کشــورمان امــروز به عمان 
ســفر می کند.محمدجواد ظریف در این سفر 
یک روزه، ضمن دیدار با مقامات عالی رتبه این 
کشــور با آنها در خصوص تحوالت منطقه به 
ویژه عراق و ســوریه و بحران یمن و مســائل 

خلیج فارس رایزنی خواهد کرد.
بر اساس اخبار اعالم شده  ظریف در این سفر 
درباره راه های گسترش همکاری های دو کشور 
و همــکاری در زمینه انــرژی و انتقال گاز به 
عمان و کشور هند را مورد بررسی قرار خواهند 
داد.پیش از این وزرای خارجه سه کشور ایران، 
عمان و هند در حاشــیه نشست سازمان ملل 
متحــد که هفته گذشــته در نیویورک برگزار 
شد در نشست مشترکی همکاری های مختلف 
همچون موضوع انرژی و ظرفیت های موجود 
در سه کشــور بحث کردند که گفته می شود 
بخشی از سفر ظریف به عمان با هدف پیگیری 

این موضوع خواهد بود.

عامل انسانی دلیل سانحه اتوبوس 
دختران هرمزگانی

رئیس کمیســیون عمــران مجلس گفت که 
عامل انســانی دلیل حادثــه واژگونی اتوبوس 
دختران هرمزگانی شــده اســت که گزارش 
کمیســیون عمران در این بــاره و ابعاد کلی 
دالیل بروز تصادفات جاده ای و راهکار کاهش 
آن ظرف دو هفته آینده به هیئت رئیسه ارائه 

خواهد شد.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با ایسنا 
در توضیح گزارش کمیســیون عمران درباره 
اتوبوس دختــران هرمزگانی  واژگونی  حادثه 
گفت: کمیســیون عمران جلســات متعددی 
با وزیر آموزش و پــرورش، رئیس پلیس راه، 
راهــداری، معاونــان وزرای راه و صنعــت و 
کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات 
برگزار کرد تا ضمن بررســی دالیل بروز این 
حادثه بــه راهکارهایی برای کاهش تصادفات 
جاده ای دســت پیدا کنند.وی افزود: براساس 
بررســی های ما عامل انســانی باعث تصادف 
دانش آموزان بندرعباسی شده است. البته این 
به این معنا نیســت که تنها راننده مقصر بوده 
بلکه آموزش و پرورش و سازمان راهداری نیز 

تقصیرکار هستند.
رضایــی کوچی توضیح داد: آموزش و پرورش 
بدترین زمان را برای ســفر این دانش آموزان 
انتخاب کرده اســت. ســازمان راهداری نیز 
راننده ای را انتخاب نموده که عالوه بر کم سن 
بودن تجربــه کافی به خصوص برای رانندگی 
در شــب نداشته است. راننده جوانی ۳2 ساله 
بوده که به صورت پاره وقت رانندگی می کرده 

و عادت به رانندگی در شب نداشته است.
وی ادامــه داد: از طــرف دیگر جاده شــیراز، 
داراب، بندرعباس جاده دو طرفه ای اســت که 
به طور طبیعی به دلیل نور ماشین های مقابل، 
خستگی راننده دو برابر و تشدید می شود که 
همه این عوامل دســت به دســت هم داد تا 

اتوبوس از جاده منحرف شود.
رضایــی کوچــی دربــاره جزئیــات گزارش 
کمیســیون عمــران گفت: در ایــن گزارش 
مواردی همچون کیفیــت جاده ها، اتوبوس ها 
وشــرکت های اتوبوسرانی، ســالمت راننده ها 
و ســایر موارد مرتبط را شــامل می شود در 
نهایت به دنبال ارائه راهکارهایی برای کاهش 
تصادفات جاده ای اســت. احتماال کمیسیون 
آموزش وتحقیقات مجلس نیز گزارش خود را 
مربــوط به نحوه اعزام دانش آموزان به اردو به 
کمیسیون عمران می دهد تا گزارش جامعی 
به هیئت رئیسه جهت قرائت گزارش در صحن 
علنی ارائه شــود.به گفتــه وی، این گزارش 
حداکثر ظرف دو هفته آینده تکمیل و تقدیم 

هیئت رئیسه می شود.

واشنگتن تهران را به عدم مبارزه 
با قاچاق انسان متهم کرد

آمریــکا در ادامــه اقدامــات خصمانه خود 
علیه کشــورمان اعالم کرد کــه نام ایران را 
به فهرســت کشورهایی که به ادعای خود از 
مقابله با قاچاق انســان خودداری می کنند 
اضافه کرده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از رویترز، کاخ ســفید روز شنبه اعالم کرد 
که همراه با ایران و ونزوئال نام چهار کشــور 
آفریقایی دیگر را نیز )کنگو، سودان جنوبی، 
گینه اســتوایی و ســودان( به فهرست این 
کشــورها افزوده است.بنابر اعالم کاخ سفید 
کشــورهای روسیه، کره شــمالی، سوریه و 
اریتره که نامشــان پیش تر در این فهرست 
قرار گرفته بود بــا محدودیت های جدیدی 
از جملــه جلوگیری از تبــادالت فرهنگی و 

تحصیلی با آمریکا روبه رو شده اند.
همچنیــن دولت ترامــپ از مدیــر اجرایی 
آمریکایی صنــدوق بین المللی پول)IMF( و 
و دیگر مدیران اجرایی آمریکایی که بانک های 
توسعه ی چند جانبه هستند خواسته است تا 
به تمدید وام ها و یــا دیگر کمک های مالی 
به ایران، روســیه و کره شمالی در سال مالی 
2۰۱۸ که از ۱ اکتبــر )نهم مهرماه( آغاز می 

شود رای منفی دهند.

یاد   د   اشتخبر

وزیر امور خارجه کشــورمان در مصاحبه با 
روزنامه های گاردین و فایننشیال تایمز اعالم 
کرد که انتظار دارد ترامپ پایبندی ایران به 
برجام را در ۱۵ اکتبر تأیید نکند.محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در این 
گفت وگــو اظهار کرد: اگر اروپــا دنباله روی 
واشــنگتن برای خروج از برجام باشد، ایران 
تکنولوژی هســته ای بسیار پیشــرفته تر از 
قبــل از برجام را دنبــال خواهد کرد.ظریف 
خاطرنشان کرد: فرض و حدس من این است 
که ترامپ ]پایببندی ایران به برجام را[ تایید 
نخواهد کرد و خواهد گذاشت کنگره در این 

باره تصمیم بگیرد.
وی تأکیــد کــرد که البته ایــن فناوری در 
راســتای مقاصد صلح آمیز و تعهدات ایران 
در معاهــده ان پی تــی خواهــد بود.ظریف 
همچنین تاکید کرد که تنها راهی که ایران 
اجازه خواهــد داد محدودیت هــای اعمال 
شــده بر برنامه هسته ای خود ادامه یابد، آن 
اســت که دیگر طرف های برجام )انگلیس، 
فرانســه، آلمان، روســیه و چین( همگی به 
شــرایط قید شــده در برجام پایبند مانده و 

با تحریم هــای احتمالی آمریکا مقابله کنند.
بــه گزارش گاردیــن، در صورتی که ترامپ 
پایبندی ایران به برجام را تایید نکند، کنگره 
6۰ روز زمان دارد تا تحریم هایی را که تحت 
توافق هسته ای به حالت تعلیق در آمده بود 
را یک بار دیگــر اعمال کند.ظریف در ادامه 

گفت وگوی خــود افزود: فکــر می کنم که 
ترامپ سیاســت غیرقابل پیش بینی بودن را 
در پیش گرفته اســت که البته نشان داده او 
یک فرد غیرقابل اطمینان نیز هست.ظریف 
هشدار داد که خروج آمریکا از برجام به ضرر 
واشــنگتن خواهد بود؛ چرا که ایران برنامه 

غنی سازی اورانیوم و دیگر بخش های برنامه 
هسته ای خود را با سطح بسیار پیشرفته تری 

ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: توافق هسته ای به ایران اجازه 
داد تا تحقیق و توسعه هسته ای خود را ادامه 
دهد. ما پایه دانش خود را ارتقا داده ایم. اگر 
تصمیم بگیریم از توافق خارج شویم، با دانش 
بیشتری نســبت به گذشته این کار را انجام 
خواهیم داد. البته برنامه هسته ای مان به دلیل 
عضویت  در معاهــده ان پی تی که موضوعی 
جدا از برجام است، همواره صلح آمیز خواهد 

ماند اما محدودیت ها برداشته خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به این 
نکته اشــاره کرد که خروج از توافق یکی از 
گزینه هایی اســت که تهران در حال بررسی 
آن اســت.ظریف گفــت: البتــه گزینه های 
دیگــری نیز وجود دارد کــه به نحوه مقابله 
جامعــه جهانی با آمریکا بســتگی دارد.وی 
هشدار داد: در صورتی که اروپا، ژاپن، روسیه 
و چین تصمیم بگیرند کــه با آمریکا همراه 
شــوند، در آن صورت فکر می کنم که پایان 

برجام فرا خواهد رسید.

ظریف: خروج آمریکا از برجام به ضرر واشنگتن خواهد بود

ایران،تکنولوژی هسته ای پیشرفته تر ی را دنبال خواهد کرد

 اجرای طرح پایلوت ۳ گروه کاالیی
 در سال ۹۶

انتقاد ایران از تداوم وضعیت بحرانی 
مسلمانان روهینگا

ســازمان  کیفیــت  ارزیابــی  معــاون 
ملــی اســتاندارد ایــران از تحــول نظام 
استانداردسازی کشــور طی برنامه ششم 
توســعه خبر داد و گفت: در ســال ۱۳۹6 
اولیه نظام استانداردســازی  پایلوت  طرح 
برای ســه گروه کاالیی پر مصرف مدنظر 
قرار گرفته و در سالیان آتی تعمیم می یابد.
جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به اینکه استقرار نظام 
استاندارد ســازی مبتنی بر خوداظهاری 
و خودکنترلی در ســه گــروه کاالیی پر 
مصرف به تصویب شورای عالی استاندارد 
و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده 
و جهت اجرا به ســازمان ملی استاندارد 
ایران ابالغ شده اســت، اظهار کرد: این 
طرح به صورت پایلوت در ســال جاری 
به اجرا درمی آید و تا پایان برنامه ششــم 
توســعه بــرای کلیه گروه هــای کاالیی 
اجرایی می شــود تا از این طریق شکاف 
نظام استانداردسازی بین ایران و جامعه 

بین الملل پر شود.
وی در مورد گروه های کاالیی که مشمول 
طرح پایلوت استقرار نظام استاندارد سازی 
در ســال ۱۳۹6 هســتند، اعالم کرد: سه 
گروه کاالیی )در چهــار ردیف( تجیهزات 
انــرژی بر، مصالــح و ســاختمان، لوازم و 
قطعات یدکی خودرو و مواد اولیه و فرآیند 
شده غذایی که مشمول استاندارد اجباری 
نیستند جز گروه های کاالیی پر مصرف در 
نظر گرفته شده جهت اجرای طرح پایلوت 
نظام اســتاندارد ســازی در ســال جاری 
هســتند.معاون ارزیابی کیفیت ســازمان 
ملی اســتاندارد ایران با بیان اینکه اجرای 
نظام استانداردسازی در کشور چهار پیامد 
مثبت به همراه خواهد داشت، خاطرنشان 
کرد: با اســتقرار نظام استانداردســازی به 
تدریج گســترش پوشش اســتاندارد کلی 
کاالها و خدمات داخلــی مدنظر قرار می 
گیرد و عــالوه بر این مســئولیت اجرای 

اســتاندارد بر عهده نظام تولیــد و توزیع 
خواهد بــود و آن ها مســئولیت تام دارند 
که در قبال رعایت اســتانداردها و کیفیت 
محصول ارائه شده پاسخگو باشند.سنجابی 
شــیرازی، ادامه داد: همچنین با استقرار 
نظام استانداردســازی رقابت پذیری بین 
واحدهــای تولیدی و توزیعــی با پذیرش 
بین المللی  و  منطقــه ای  اســتانداردهای 
فراهم می شــود و این نظام موجب خواهد 
شد تا تضمین حقوق مصرف کنندگان در 
دستور کار قرار گیرد، چرا که براساس این 
نظام مصرف کنندگان می توانند شــکایت 
خود را از نظام تولید و توزیع به ســازمان 
ملی اســتاندارد به عنوان مرجع ارائه کنند 
و در صــورت اثبات تخلف، برخورد قضائی 
و حقوقی توســط این سازمان مدنظر قرار 
خواهــد گرفت.وی با بیان اینکه اســتقرار 
نظام استانداردســازی چندین سال است 
که در کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای 
توسعه یافته به اجرا در آمده است، گفت: به 
دلیل نبود قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در ایران تا سال ۱۳۹۱، چندین 
سال از مســیر نظام استانداردسازی عقب 
هســتیم و با آغاز و اجرای اســتقرار نظام 
استانداردســازی جبران این عقب ماندگی 
در طول برنامه ششم توسعه در دستور کار 

قرار می گیرد.

ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت: ادامه 
وضعیــت اســفبار مســلمانان روهینــگا و 
بی توجهی دولِت میانمار، درد و رنج آوارگان 
را بیشتر، مســئولیت کشورها و سازمان های 
بین المللی را ســنگین تر و فرصــِت جبراِن 
آسیب های این فاجعِه انسانی را از بین می برد.

بهرام قاســمی ســخنگو و رئیــس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور 
خارجه در واکنش به تداوم وضعیت بحرانی 
و اســفناک مســلمانان روهینگا میانمار و 
بی توجهی دولت این کشــور به هشدارها 
و درخواســت های کشــورها، سازمان های 
بین المللی و افکار عمومی جهان برای متوقف 
کردن اقدامات خشونت بار علیه مسلمانان 
این کشــور گفت: متاســفانه هر روز که از 
این بحران انســانی می گذرد وضعیت آن 
پیچیده تر، رنج آوارگان بیشتر و مسئولیت 
کشورها و سازمان های بین المللی سنگین 
تر می شــود و مهمتر از همه، فرصت برای 
متوقف کردن بحران و جبران آسیب های 
ناشی از آن، از بین می رود. چنین وضعیت 
پیچیده و بغرنجی، می تواند شرایط موجود 
را تبدیــل به یکی از بدتریــن بحران های 
انســانی عصر حاضر کنــد.وی افزود: علی 
رغم آگاه سازی ها، هشدارها و درخواست 
های کشورها، ســازمان های بین المللی، 
شــخصیت ها و افکار عمومی بین المللی، 

شــاهد تداوم بی توجهی دولت میانمار به 
خواســته های جامعه جهانی هســتیم که 
امری غیرقابل پذیرش اســت. به اعتقاد ما، 
هیچ اقدامی نباید رافع مسئولیت دولت این 
کشــور برای جلوگیری از ادامه خشونت ها 
علیه مسلمانان روهینگا شود و هیچ اقدامی 
نباید بهانه ای برای شــکلگیری و وخیم تر 
کردن این بحران و ممانعت از ارسال کمک 
های انساندوســتانه جامعه جهانی به مردم 
مناطق آسیب دیده از این بحران در کشور 
میانمار شــود.وی اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران از جمله نخستین کشورهایی 
بود که براساس وظیفه انسانی و اعتقادی، 
نســبت به این بحران واکنش نشــان داد. 
حداقــل دو مکاتبــه وزیر امــور خارجه با 
دبیرکل سازمان ملل متحد، چندین تماس 
و گفتگوی تلفنی ریاست محترم جمهور و 
وزیر امور خارجه با ســران و وزرای خارجه 
کشورهای اســالمی، طرح موضوع با طرف 
های مقابل در تمامی مالقات های ریاست 
محترم جمهور و وزیر امور خارجه در تهران 
و در نیویورک در یکماه گذشته و همچنین 
ارســال کمک هــای انساندوســتانه ملت 
ایران به آوارگان میانمــاری در بنگالدش 
و تالش رســانه های داخلی و بین المللی 
ایران برای انعکاس وضعیت اسفبار آوارگان 
روهینگیایی در بنــگالدش به جهان، تنها 
بخشی از تالش های سیاسی و دیپلماتیک 
کشــورمان بــرای کمک به حــل هر چه 
ســریعتر این بحران و کاهش آالم آوارگان 
وزارت  است.ســخنگوی  بــوده  میانماری 
خارجه کشورمان تاکید کرد: از ابتدای اغاز 
موج جدید سرکوب مسلمانان روهینگیایی 
مکررا از دولت میانمار خواسته شد هیاتی از 
جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی معاون 
وزارت امــور خارجه به همــراه کمک های 
انساندوستانه ایران به آن کشور اعزام شود، 
که تاکنون مقدمات انجام آن علیرغم وعده 

های داده شده، میسر نشده است.

بلومبرگ گزارش داد:

 مخالفت آژانس با آمریکا 
برای دسترسی به اطالعات 

محرمانه درباره ایران
شــبکه بلومبرگ گزارش داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
درخواســت های دولت آمریکا برای فاش کردن اطالعات محرمانه 
از ایــران مخالفت کرده و مقامات این ســازمان مجبور شــده اند 
اصول اولیه توافق هســته ای را برای آمریکایی ها توضیح دهند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری بلومبرگ، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از زمانی که برای پیروزی در انتخابات تالش 
می کرد توافق هســته ای ایران و گروه ۱+۵ را توافقی بد دانسته و 
وعده داد که آن را کنار خواهد گذاشــت. وی پس از رســیدن به 
ریاست جمهوری نیز آن را بدترین توافق تاریخ خواند و اخیرا نیز 
در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل بار دیگر انتقادات خود 
علیه این توافق را تکرار کرد. این نشست فرصتی برای ترامپ بود 
تا متحدان را برای مذاکره مجدد بر ســر توافق هســته ای و وضع 

کنترل های سخت تر بر ایران متقاعد کند.
اکنون که یک هفته از ســخنرانی وی در ســازمان ملل می گذرد 
مذاکرات پشت پرده و دیدارهای دیپلماتیک ارشد نشان می دهد 
که آمریکا منزوی تر شــده و متحدانش در خصوص اهمیت توافق 
هسته ای متحدتر شده اند.رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا 
روز 2۰ ســپتامبر برای رهبران اروپــا و مقامات ایران توضیح داد 
کــه ترامپ چــه چیزهایی را درباره این توافق دوســت ندارد که 

در رأس آن شروطی قرار داشــت که به مسائلی همچون توسعه 
برنامه موشــکی بالســتیک ایران، حمایت این کشور از بشاراسد 
رئیس جمهور سوریه و پشتیبانی ایران از گروه هایی که واشنگتن 
آن ها را تروریســت می خواند رسیدگی نمی کند.پس از پایان این 
نشست مشخص شد که طرف های دیگر توافق نظر متفاوتی دارند. 
فرانسه و آلمان تأکید می کنند که اگرچه این توافق کامل نیست 
به هدف خود دست یافته است. برنامه هسته ای ایران محدود شده 
اســت؛ بنابراین چرا باید توافق را از بیــن برد؟ترامپ هر ۹۰ روز 
یکبار موظف است گزارشــی را به کنگره آمریکا درباره پایبندی 
ایران به توافق هســته ای ارائه دهد تا مشخص شود آیااین توافق 
همچنان در راســتای منافع ملی آمریکا هســت یا نه. وی تا ۱۵ 
اکتبر فرصت دارد درباره تأیید پایبندی ایران تصمیم گیری کند. 
وی در حاشــیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل گفت 
که تصمیم خود را در این باره گرفته اما آن را فعال اعالم نمی کند. 
باورها بر این است که آمریکا پایبندی ایران را تأیید نخواهد کرد 
و بــا ایــن کار تصمیم گیری را به کنگره واگــذار خواهد کرد که 
بایــد انتخاب کند تحریم های ایران را مجــددا وضع کند یا نه.به 
گفته مقاماتی که افکار ترامپ را تشــریح می کنند وی می خواهد 
از این تهدید بــه عنوان ابزاری برای وضع تحریم هایی علیه ایران 
اســتفاده کند که اقتصاد این کشور را همانند هفت یا هشت سال 
پیش تحت فشــار قرار می دهد. آمریکا برای رسیدن به این هدف 
نیازمند همکاری متحدان اروپایی اش است و این یک مانع بزرگ 
به شــمار می آید؛ چراکه این کشورها می گویند اگر آمریکا مجددا 
تحریم هایش را وضع کند از منافع  کشورهایشان حمایت خواهند 
کرد.دیوید ســولیوان سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا در نشستی در 
یک اندیشکده آمریکایی در 2۵ سپتامبر گفت: من تردیدی ندارم 
که اگر این سناریو )خروج از توافق هسته ای( عملی شود هر چند 
که هنوز مشخص نیست این اتفاق بیفتد، اتحادیه اروپا برای دفاع 

از منافع مشروط شــرکت های مان با هر ابزاری اقدام خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ چنین اقدامی بیشتر از آن که ایران را منزوی 
کند به انزوای آمریکا خواهد انجامید. کلسی داون پورت رئیس منع 
اشاعه در مجمع کنترل تسلیحات در این باره گفت: دولت ترامپ 
تاکنون مشخص نکرده است که این سیاست چگونه به نتیجه ای 
بهتر انجامید. این استراتژی در واقع چه دستاوردی خواهد داشت 
و مشــخص نکرده اســت که واشــنگتن چگونه می خواهد آن را 
اجرایــی کند.یکی از ناامیدی های طرفــداران توافق حجم باالی 
مدت زمانی است که آن ها برای آگاه کردن مقامات دولت آمریکا 
دربــاره این که توافق چه کاری انجــام می دهد و چه کاری انجام 
نمی دهد، صرف کردند. مقامات آژانس انرژی اتمی که مســئول 
نظارت بر اجرای تعهدات هســته ای در این توافق اســت مجبور 
شــده اند اصول اولیه این توافق را برای آمریکایی ها تشریح کنند.
به گفته ســه دیپلمات که با آژانس در ارتباط هستند یوکیا آمانو 
مدیرکل آژانس بین المللی اتمی مجبور شده است توضیح دهد که 
ایــن توافق حمایت ایران از حزب اهلل و فعالیت هایش در منطقه را 
شامل نمی شود. این دیپلمات ها که خواستند نام شان فاش نشود 
گفتند که آژانــس بین المللی همچنین درخواســت دولت برای 
فاش کردن اطالعات طبقه بندی شــده از ایران را رد کرده است.با 
توجه به اختالف نظرهای داخلی درباره آینده توافق هسته ای کار 
تیلرسون بســیار پیچیده است. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا روز 26 سپتامبر مخالفت های دولت با توافق 
هســته ای را زیر ســوال برد و گفت که خروج از این توافق اعتبار 
آمریکا در هر مذاکره دیگری از جمله درباره کره شمالی را تضعیف 
خواهد کرد. تیلرسون همچنین با نیکی هیلی نماینده آمریکا در 
ســازمان ملل بر سر این توافق اختالف نظر دارد. وی بارها توافق 
را مورد انتقاد قرار داده و از موضع رئیس جمهور کشورش در این 

زمینه دفاع کرده است. 
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اجــرای برجام با وجود برخــی موانع همچنان 
با موفقیــت به پیش مــی رود و گزارش اخیر 
کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس از گام های رو به جلو در این مســیر 
حکایت دارد اما مخالفان همچنان چشــم های 

خود را بر روی دستاوردهای توافق بسته اند.
به گــزارش زمان و بــه نقل ازایرنــا، مخالفان 
توافق هســته ای در عمر دو سال و اندی برجام 
همواره کوشــیده اند تا بــا روش های مختلف 
این توافق را زیر ســوال بــرده و آن را ناکارآمد 
جلوه دهند؛ دقیقا مواضعی که »دونالد ترامپ« 
رییس جمهــوری آمریکا در قبــال گرفته و با 
شــرم آور دانستن آن برای آمریکا در صدد بهم 
زدن برجام اســت. با نگاهی به مواضع مخالفان 
در ایران و آمریکا، این پرســش به ذهن متبادر 
می شود که چطور می شــود توافق هسته ای 
برای هیچ یک از دو طــرف اصلی توافق یعنی 
ایران و آمریکا ثمربخش نباشد؟ گزارش هفتم 
شهریورماه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس به این ابهام پاســخ می دهد.  
بر پایه قانون »اقدام متناســب و متقابل دولت 
جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« یک 
سری وظایفی برای نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و همچنین وزارت امور خارجه تعریف 
شده اســت. به طوری که وزیر امور خارجه هر 
ســه ماه موظف به ارایه گزارش به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی است و در مقابل 
کمیســیون مذکور نیز هر شش ماه گزارشی از 
پیشــبرد برجام را نوشــته و در صحن مجلس 
قرائت می کند. ضمن اینکــه هیات نظارت بر 

برجام متشــکل از روسای جمهوری و مجلس، 
وزیر امــور خارجه، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی، رئیس ســازمان انرژی اتمــی، وزیر دفاع 
و چند تن دیگــر از مقامات کشــور به عنوان 
مرجع تشــخیص نقض احتمالی توافق بر این 
امــر نظارت دارند. در گــزارش اخیر مجلس به 
دو جنبه برجام توجه شــده کــه عبارت بودند 
از دســتاوردها و موانع پیشبرد. در بخش موانع 
موجود بر سر اجرایی درست برجام، بیش از هر 
موضوعی به کارشکنی های آمریکا اشاره شد که 
محدودیت صدور روادید برای شهروندان ایرانی، 
تهدیــد و تحریم های غیرهســته ای در قالب 
عناوین حقوق بشــری، موشکی و... از آن جمله 
محســوب می شد. بخش دستاوردهای ایران از 
اجــرای برجام اما قابل مالحظه بود. براســاس 
گزارش مذکور »رفــع تحریم ها در حوزه نفت، 
گاز پتروشــیمی به شکلی که میانگین صادرات 
روزانه نفت خام ومیعانات گازی کشور به بیش 
از دو برابر نسبت به زمان قبل از برجام افزایش 
داشته است. همچنین با انعقاد تفاهم نامه های 
متعدد در حوزه توســعه زیرساخت های نفت و 
گاز، زمینــه برای عقــد قراردادهای بین المللی 
فراهم و برخی از آنها عملیاتی و اجرایی گردیده 
است، که قدم مناسبی در جهت جذب شرکت 
های بین المللی و ســرمایه گذاری خارجی می 
باشد.«افزون بر آن، در بخش » تحریم های رفع 
شده« کمیسیون به حوزه حمل و نقل نیز اشاره 
شــد و در بخشــی از آن آمد: در حوزه حمل و 
نقل پــس از برجام زمینه خریــد هواپیماهای 
مســافربری نو از شرکت های ســازنده فراهم 

گردید که از جمله می تــوان به انعقاد قرارداد 
خرید ۱۰۰ فروند ایرباس، ۸۰ فروند بوئینگ و 
2۰ فروند هواپیمای ATR توســط هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران »هما« و امضای قرارداد 
خرید ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ  )قابل افزایش 
تا 6۰ فروند( توسط شرکت هواپیمایی آسمان 
اشاره نمود. براساس برجام تحریم ۷۰ فروند از 
هواپیماهای خط هوایی جمهوری اسالمی ایران 
لغــو و زمینه خرید قطعــات هواپیما به قیمت 
رسمی کشــورهای سازنده و نیز تعمیر هواپیما 
با مشارکت کشــورهای دیگر و تامین سوخت 

هواپیما فراهم شده است. 
شایان ذکر اســت تاکنون سه فروند هواپیمای 
ایربــاس و ۴ فروند هواپیمــای ATR تحویل 
هواپیمایی هما شده است.همچنین این گزارش 
افزود که »در چارچوب لغو تحریم های مرتبط 
هســته ای وفق برجــام، مجموعا تعــداد 6۱۱ 
شــخص و نهاد ایرانی، به همــراه ۳۰۳ فروند 
هواپیما، نفتکش و کشتی ) مجموعا ۹۱۴ مورد( 
همزمان با اجرایی شدن برجام و طی یک سال 
اخیر، از فهرست ســه گانه تحریم های هسته 
ای شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج 
شده اند«. آزادسازی بخش قابل توجهی از وجوه 
مســدود شــده قبل از برجام و دسترسی بانک 
مرکزی به آن، فراهم شدن امکان دریافت وجوه 
حاصل از فروش نفت ) در حوزه ارزهای غیر از 
دالر(، برقراری ارتباط با بانک های کوچک دنیا 
از طریق شــبکه بانکی کشــور، برقراری مجدد 
سیستم پیام رســانی مالی موسوم به سوئیفت، 
خروج موقت از فهرســت سیاه گروه ویژه اقدام 

مالی، بهبود جایگاه ریسک تعامل مالی با ایران 
از ا۷ )باالترین ریســک( به 6 از سوی سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی، تنها گوشــه ای 
از دســتاوردهای عملیاتی سازی برجام از نگاه 

نمایندگان مجلس در این گزارش بود.
با وجود دســتاوردهای چشمگیر ایران از توافق 
هســته ای که بــه صورت مســتند و آماری از 
کمیســیون مربوطه مجلس انتشــار یافته ولی 
مخالفان حاضر به پذیرش واقعیت نیستند و آن 
را »دســتاورد سازی« می دانند. آنان مدعی اند 
که گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس »تایید 
تقریبا هیچ با کمی تعارفات« بوده اســت!نکته 
دیگر اینکه هرچند کارشــکنی و مانع تراشــی 
کنگره و کاخ ســفید در دولــت جمهوریخواه 
ترامپ بر همگان آشکار شده اما نادیده انگاشتن 
دستاوردهای برجام، بی انصافی بزرگی در حق 
مسووالن کشور، نهادهای اثرگذار و نیز معماران 
توافق هســته ای اســت. تقلیل اهمیت توافق 
هسته ای به نوع رفتار آمریکا از جانب منتقدان 
و مخالفان داخلی نه تنها گویای واقعیت نیست 
بلکه به هدفی می انجامد که مد نظر دولتمردان 
ایاالت متحده اســت؛ هدفی مبنی بر خروج از 
برجام و بازگشــت به دوره قبل از مذاکرات. در 
حالی که آمریکا فقط یکی از اعضای توافق چند 
جانبه و معتبر بین المللی اســت که خواست و 
اراده یک کشور نمی تواند به آن لطمه وارد آورد. 
نکته دیگر اینکه نباید از دریچه اقتصادی محض 
به نتایج برجام نگریســت چرا که توافق هسته 
ای برای جمهوری اسالمی همواره با رهاوردهای 
سیاسی همراه بوده است. در سایه تغییر نگرش 

جهان بــه فعالیت های هســته ای ایران، کاخ 
ســفید تا کنون نتوانسته نقشه های ضد ایرانی 

خود را عملی سازد.
عالوه بر آن، شــورای امنیت ســازمان ملل و 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
پیشتر شــدیدترین تحریم ها را علیه جمهوری 
اسالمی به کار می بردند، حال به عنوان سدی 

در برابر خواسته های ترامپ و کنگره عمل می 
کنند. تکرار گزارش های مثبت آژانس و حمایت 
قاطعانه سایر اعضای گروه ۱+۵ از برجام یکی از 
مهمترین دستاوردهای توافق هسته ای به شمار 
می رود و گویای آن است که آمریکا در وضعیت 
فرو رفتن در انزوا قرار گرفته؛ وضعیتی که ایران 

تا قبل از توافق در آن قرار داشت.

دستاوردهای برجام و چشمان بسته مخالفان

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸۵۱هیات 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 

صغری زند فرزند کرم بشماره شناسنامه ۱۰2۴ صادره از کرج در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱2۵۰۰ مترمربع پالک ۹۸ فرعی از ۳62 اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای فریدون هاشمی 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.  ۳۴۴ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸2۰ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلطانعلی 
فالح فرزند حیدر بشماره شناسنامه ۴۰۳ صادره از الیگودرز در یک قطعه زمین با 

بنای احداثی به مساحت 2۱۴/62 مترمربع پالک ۱۸۴ فرعی از ۱6۵ اصلی واقع 
در نصیرآباد خریداری از مالک رسمی آقای خود متقاضی 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. ۳22 م/الف

ایرج فهیمی   رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱6۵۱ شماره  رای  برابر 
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 
در  رزن  از  صادره   2۵6 شناسنامه  بشماره  عزیزعلی  فرزند  سلیمی  عادله  خانم 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۹۹/۳۳ مترمربع پالک ۱۹۳۱ فرعی از ۹ 
اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی گروسی 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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  را به 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.  ۳۱۹ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۵۳۴هیات  شماره  رای  برابر 
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 
از رزن در  آقای اروجعلی محمدلو فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵۱۰ صادره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵۸/۰6 مترمربع پالک ۱۰ فرعی از ۱6۵ 
محرز  حمزوی  جواد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی 
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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  را به 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.   ۳26 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱6۵۷ شماره  رای  برابر 
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 
در  رزن  از  صادره   ۳۹۹ شناسنامه  بشماره  سبزعلی  فرزند  رحیمی  اصغر  آقای 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۱/۵2 مترمربع پالک ۱۴۵۵ فرعی از 
۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای مراد علی ترابی 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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  را به 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.  ۳2۰ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره  ۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱۸6۳هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم اشرف 
محمد پوری فرزند ذوالفقار بشماره شناسنامه ۱۰صادره ازهشترود  در ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت ۳۵۰متر مربع پالک ۱۱۳6۷فرعی از۱6۳ اصلی 
واقع درفردیس خریداری از مالک رسمی آقای ولی اله حسن پور محرز گردیده 
است  به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روز 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  ماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۹۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹6/6/26 تاریخ  انتشار نوبت دوم ۹6/۷/۱۰ ۱۳                                              
  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-محمد سلیمانی 

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸۴6هیات 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 
معصومه همایون نیا فرزند صفت اله بشماره شناسنامه 6۴2 صادره از ساوجبالغ 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۱/۵۷ مترمربع پالک ۱6۰۴ فرعی 
از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای خلیل ابوترابی 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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  را به 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.  26۳ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت

خانم پروین جبلی  به شماره شناسنامه ۱۳ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده ۹6۰۴۹۳/۹/۹6 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مصطفی نیکمرد تهرانی شماره شناسنامه ۴۵2 در تاریخ 
۹6/۵/۱۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
۱-پروین جبلی شماره شناسنامه ۱۳ ت ت ۱۳۳۴ صادره از شمیران همسر

از  صادره   ۱۳۵2 ت  ت  شناسنامه۴۳۳   شماره  طهرانی  نیکمرد  2-محمدرضا 
شمیران فرزند

۳-فرزین نیکمرد طهرانی شماره شناسنامه ۳۱۸۴  ت ت ۱۳۵۸ صادره از شمیران 
فرزند

۴-فرناز نیکمرد طهرانی شماره شناسنامه ۳۳۸۵ ت ت ۱۳6۱ صادره از شمیران 
فرزند

و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/80944   رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۰۸هیات 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 
کوکب اینانلو فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵ صادره از شمیران در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷2/۵۵ مترمربع پالک ۱۴۴۹ 
فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت- راشته خریداری از مالک رسمی آقای نبی 
خیری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  آگهی می  روز   ۱۵
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد. ۳۴6 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۴6۱ شماره  رای  برابر 
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 حکیمه سید یونسی فرزند میرعبدالرحیم بشماره شناسنامه ۵۰۷ صادره از 
اردبیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۸/66 مترمربع پالک 2۹۰ 
قاسم  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   ۳6۱ از  فرعی 
مردانی کمالی 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. ۳2۳ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

 کاالهای بااهمیت
  در لیست قاچاق 

سال 1395 
حجم کل شکاف عرضه و تقاضا در واقع عددی است که 
از جمع قاچاق ورودی و حجــم معافیت  های قانونی به 
دست می  آید. این پژوهش به مساله قاچاق در سال ۹۵، 
با روش برآورد شکاف عرضه و تقاضا، نگاهی آماری دارد. 
ســید کمااللدین ســیدریحانی، مدیرکل ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، طی مصاحبه  ای، آمار مصرف، واردات و 
صادرات و همچنین عرضه و تقاضای تعدادی از کاالهای 

پراهمیت در حوزه قاچاق را با پژوهش خبری رسانه ملی، 
در میان گذاشتند. 

در حوزه پوشــاک ارزش مصرف بــه قیمت تولیدکننده 
۸۱۳2 میلیون دالر اســت. اختالف عرضه و تقاضای این 

حوزه چیزی حدود ۵/ 2 میلیون دالر است. در این میزان 
عرضه و تقاضا در واقع 2 مبحث وجود دارد: ۱- موجودی 
انبار و 2- تولید زیرزمینی یا صنفی که آمار مشــخصی 
از آنها موجود نیســت، اما ستاد در پی مرتفع کردن این 

مشکل و به دست آوردن آمار آن است.
در حوزه لوازم خانگی چیزی حدود ۴۰۰۰ میلیون دالر 
مصرف داریم. اختالف شکاف عرضه و تقاضا حدود 6۵۸ 
میلیون دالر است که فرض بر این است که میزان قاچاق 

هم همین مقدار است.
ســال ۹۵ در مورد گوشی تلفن همراه، چند کار میدانی 
انجام شد. به دســت آوردن آمارگوشــی های دست دوم 
معموال سخت اســت، اما در برآوردی معلوم شد، چیزی 
حدود 66۰۰ معامله گوشــی دست دوم در روز در سطح 
کشــور صورت می گیرد. این نمی تواند در محاسبه قاچاق 
بیاید چون حتی اگر مبدأ آن قاچاق باشد، مربوط به سال-
های قبل هم اســت. سال ۹۵ چیزی حدود ۰۰۰/ 2۰۰/ 
۹ گوشی در بازار فروش رفته ۳۰۰/ 2 دستگاه کار کرده 

بوده و ۸۰۰/ ۴ دستگاه غیرقانونی وارد شده، گمرک هم 
اعالم کرده 2 میلیون دستگاه واردات داشتیم و صادرات 

هم نداشتیم.
به همین ترتیب در ذیل، برآورد حجم شــکاف عرضه و 
تقاضای تعدادی کاال، که در صدر فهرســت اقالم قاچاق 

وجود دارند، در سال ۱۳۹۵،  بررسی شده است.
تحقیقات نشــان می دهد، واردات کاالهای قاچاق یکی از 
مهم ترین عوامل موثر بر محیط ســرمایه گذاری و چالش 
پیش روی تولید، در ســال های اخیر بوده اســت. توجه 
به این نکته بســیار حائز اهمیت اســت که تولید برخی 
از کاالها مثل بســیاری از تجهیزات پزشــکی و یا رایانه 
و لــوازم یدکی خودرو، تقریبا هیــچ ظرفیت تولیدی در 
کشــور ندارند، اما بسیاری از کاالها مثل پوشاک، کفش، 
برنج، چای، سیگار و ... دارای مزیت تولید فراوان هستند 
و ظرفیت تولید اشــتغال بســیار دارد و الزم است مورد 
توجه ویژه قرار گیرد و ســایه قاچاق از ســر این دست 

کاالها کم شود.
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خبــــر

تعیین 5 اولویت در حوزه آسیب های 
اجتماعی توسط مقام معظم رهبری

رحمانی فضلی اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه 
آسیب های اجتماعی را یکی از کارهای مهم انجام 
در  اقداماتی که  و گفت:  دولت خواند  توسط  شده 
این حوزه انجام شده است تاثیرات بسزایی داشته 
درگاه  قبول  مورد  و  ماندگار  کاری  امیدواریم  که 

خداوند باشد. 
آسیب های  در حوزه  اصلی  اولویت  پنج  افزود:  وی 
اجتماعی مشخص شد، ساز و کار دقیقی تدوین و 
به  وزارت کشور  اجتماعی  مرکز  امر  این  در خالل 
سازمان امور اجتماعی تبدیل شد. همچنین ریاست 
شورای اجتماعی کشور که بر عهده وزیر کشور بود 
ارتقاء پیدا کرد و رئیس جمهور به عنوان رئیس آن 
تعیین شد. منابع الزم هم برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی مشخص و این موارد با زمانبندی به وزارت 
وزارت کشور  در  ما  داد:  ادامه  ابالغ شد.وی  کشور 
بار دیگر برنامه ملی برای آسیب های اجتماعی تهیه 
کردیم و برای هر موضوعی مسئول و دستگاه های 
حوزه  در  که  اولویت هایی  در  شدند.  معلوم  معین 
رهبری  معظم  مقام  توسط  اجتماعی  آسیب های 
مشخص شد بحث اعتیاد و حاشیه نشینی به ترتیب 
همچنان  که  داشت  قرار  دوم  و  اول  رتبه های  در 

ترتیب اولویت بندی ها به این شکل باقیمانده است.
که  جلسه ای  چهار  در  فضلی،  رحمانی  گفته  به 
خدمت مقام معظم رهبری بودیم صحبت ها، نقدها، 
گزارش های عینی و عملی شنیده شد و رهبری نیز 
این  در  داشتند.  اظهار  را  ارشاداتی  و  راهنمایی ها 
میان ایشان جمله ای را عنوان کردند که قوت قلب 
همه عزیزانی بود که در حوزه آسیب های اجتماعی 
فعالیت می کردند که فرمودند: »از روند کار خرسند 
هستند«؛ لذا ما باید این موضوع را غنیمت بشماریم 
بیشتری  قوت  با  را  آغاز شده  که  و حرکت خوبی 
مسائل  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  دهیم.وزیر  ادامه 
عوامل  و  می شود  ایجاد  زمان  طول  در  اجتماعی 
زیادی در ایجاد آنها وجود دارد، افزود: اگر بخواهیم 
موضوع حاشیه نشینی را مورد بررسی قرار دهیم به 
مهاجرت از روستاها به سمت شهرها می رسیم که در 
بررسی مهاجرت نیز باید مباحثی همچون توانمندی 
اقتصادی و به تبع آن نظام بودجه ریزی و برنامه 
ریزی را مورد بررسی قرار دهیم. در موضوع حاشیه 
نشینی اگر به سمت ارائه خدمات به این محدوده ها 
برویم و کالبد این مناطق را درست کنیم در حقیقت 
این اقدام تنها در مورد وضع موجود حاشیه نشینی 
جواب می دهد، لکن موضوع به صورت ریشه ای حل 
نخواهد شد؛ چرا که علت آن باید در جای دیگری 

مورد بررسی قرار گیرد.

امسال هیچ موردی از بیماری وبا 
در کشور نداشتیم

واگیر  های  بیماری  مدیریت  مرکز  معاون   
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: 
بیماری وبا در کشور کتنرل شده است و امسال 
کشور  در  بیماری  این  از  موردی  هیچ  تقریبا 
چه  اگر  کرد:  اظهار  نبوی  ایم.محمود  نداشته 
بیماری وبا یک بیماری بومی در ایران است و 
در سال ها و دهه های اخیر نیز همواره موارد 
قابل توجهی از این بیماری را در کشور داشته 
ایم اما در چند سال اخیر با اقدامات بهداشتی 
انجام شده، این بیماری در ایران کنترل شده 
ادامه داد: طی سال های ۹۴ و ۹۵  است.وی 
هیچ موردی از بیماری وبا در کشور نداشتیم 
و امسال نیز تاکنون هیچ مورد قابل توجهی از 
بیماری وبا در کشور نداشته ایم و اگر یکی دو 
مورد بیماری شبه وبا نیز وجود داشته، خفیف 
بوده و قابل توجه نبوده است و تقریبا می توان 
کشور  در  وبا  بیماری  از  موردی  هیچ  گفت 
نداشته ایم.معاون مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت افزود: با توجه به تعهدات 
کشور  از  نقطه  یک  در  اگر  ایران  المللی  بین 
اپیدمی یا موردی از بیماری وبا وجود داشته 
جهانی  بهداشت  سازمان  به  را  آن  باید  باشد 
از  گزارشی  و خوشبختانه هیچ  کنیم  گزارش 

این بیماری در کشور نداشته ایم.

خبــــر

بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر در سال گذشته 
متولد شدند

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: یک میلیون و ۵2۸ هزار و ۵۳ نفر 
در سال ۱۳۹۵ در ایران متولد شدند.

سیف اهلل ابوترابی اظهار کرد: نرخ عمومی والدت )به معنی والدت های 
ثبت شده به ازای یک هزار نفر جمعیت در یک سال شمسی( در سال 

۱۳۹۵، ۱۹/۵ نفر در هزار نفر بوده است. 
وی ادامه داد: میزان متولدین سال ۹۵ در مقایسه با سال قبل از آن 

)۱۳۹۴( 2.۷ نفر کاهش داشته است.
ابوترابی گفت: ۵۷ درصد زنانی که در سال گذشته مادر شدند، کمتر از 
۳۰ سال سن داشتند و میانگین سن مادران که در این سال فرزنددار 
شده اند، 2۹ سال و میانگین سن مادران در سال گذشته در استان 

تهران نیز ۳۰ سال بوده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: در سال گذشته نیز ۳2 
درصد از پدرانی که فرزند دار شدند، کمتر از ۳۰ سال سن داشتند. 
ابوترابی در خصوص سهم فصل ها در رخداد والدت در سال ۹۵ نیز 
اظهار کرد: 2۵ درصد والدت ها در زمستان، 26 درصد پاییز، 2۵ درصد 

در تابستان و 2۴ درصد نیز در فصل بهار اتفاق افتاده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: امیرعلی و فاطمه محبوب ترین 
نام هایی به شمار می آیند که والدین برای فرزندن خود در سال ۹۵ 

انتخاب کرده اند.
وی ادامه داد: مجبوب ترین نام های دختر که والدین در این سال برای 
نوزادان دختر خود انتخاب کردند نیز به ترتیب شامل فاطمه، زهرا، 

زینب، نازنین زهرا و یسنا بوده است. 
ابوترابی اضافه کرد: محبوترین نام های انتخابی پسران نیز در سال 
گذشته به ترتیب شامل امیرعلی، محمد، امیرحسین، ابوالفضل و علی 

است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: درحال حاضر بیش از ۹۸ 
درصد رویدادهای والدت در فاصله کمتر از یک سال از رخداد، در 
مهلت قانونی ثبت می شود؛ ضمن اینکه مهلت ثبت قانونی برای والدت 

۱۵ روز است.
در حال حاضر جمعیت ایران بیش از ۸۰ میلیون نفر است.

توضیحات آموزش و پرورش در خصوص تعطیلی 
مدرسه اتباع افغان در یزد

به دنبال انتشار اخباری  مبنی بر تعطیلی یک واحد آموزشی خاص 
دانش آموزان اتباع در یزد، وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه 

کرد.
به دنبال انتشار اخباری  مبنی بر تعطیلی یک واحدآموزشی خاص 

دانش آموزان اتباع در یزد وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد؛
آموزش و پرورش استان یزد از تمامی ظرفیت های خود برای فراهم 
آوردن زمینه تحصیل دانش آموزان مهاجر فراهم کرده است به شکلی 
که هم اکنون افزون بر۱۵ هزار اتباع افغان در۳۳ مدرسه مستقل و ۷۰۰ 
مدرسه مشترک در کنار دانش آموزان ایرانی به تحصیل اشتغال دارند.

در همین راستا با برنامه ریزی آموزش وپرورش ناحیه یک یزد یکی 
از مدارس شهر شاهدیه با توجه به آمار اتباع افغان به این عزیزان 
اختصاص داده شد و دانش آموزان ایرانی به مدارس همجوار هدایت 

شدند که این موضوع موجب اعتراض مردم شد.
درپی این عکس العمل ؛ نشستی با حضور مسووالن محلی و معتمدین 
منطقه تشکیل و تصمیم الزم برای اختصاص فضای مناسب به دانش 

آموزان ایرانی اتخاذ و مدرسه از روز دوم مهرماه دایر است.

شرکت ایران در همایش بین المللی
 مقابله با جرائم رایانه ای

پنجمین همایش بین المللی مقابله با جرایم رایانه ای به ابتکار پلیس 
بین الملل )اینترپل( و پلیس اروپائی )یوروپل( در مقر یوروپل واقع در 

شهر الهه هلند برگزارشد.
  هیئت جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی حسین رمضانی معاون 
امور بین الملل و حقوقی پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات کشورمان 

)فتا( در این همایش حضور پیدا کردند.
هیئت ایرانی ضمن شرکت در این نشست و کارگروه های جانبی و نیز 
گفتگو با همتایان شرکت کننده ازدیگر کشورها، نمایندگان شرکت ها 
و نهادهای انتظامی و رایانه ای، آخرین تجارب علمی، فنی و حقوقی 
کشورمان در خصوص مقابله با جرائم رایانه ای را مطرح نموده و در 
خصوص چالش های موجود و نیز آخرین پیشرفت های مربوط به کشف 

و مقابله با انواع جرایم رایانه ای به تبادل نظر پرداختند.
در این همایش که از سال 2۰۱۳ بطور ساالنه برگزار می شود، نمایندگان 
نهادهای انتظامی، آکادمیک و مطالعاتی و شرکت های تخصصی برنامه 
ساز حضور پیدا می کنند. همایش امسال که با عنوان همبستگی فعال 
برای امنیت بیشتر فضای رایانه ای برگزار شد بر موضوعاتی چون 
تهدیدات سال 2۰۱۷، سرمایه گذاری برای فضای امن، چالش های 
نوظهور، بازار تارنماهای تاریک تمرکز داشت و سخنرانان دانش و 

تجارب خود را در این زمینه ها ارائه کردند.

خبر

طعم تلخ فقر برای کودکان کار، بهانه نیست
 دستمال کاغذی های 2۰۰ تومانی را هزار تومان 
می فروشد و برخی مردم حتی آن را تا چند برابر 
این قیمت هم می خرند و شاید از همین رو برخی 
افراد در جامعه به کار کودک به عنوان یک شغل 
کاذب اما پردرآمد نگاه می کنند اما این مساله 

فقط یک روی سکه است.
از  بسیاری  که  باورند  براین  کارشناسان  برخی 
کودکان کار در دست مافیای دست فروشی گرفتار 
شده اند و برخی دیگر از آنان به علت درآمدی که 
این شغل بدون دغدغه برای آنان دارد ، این کار را 
ادامه می دهند .پای حرف بچه ها که می نشینی 
قضیه چیز دیگری است و عمق درد را می فهمی.

مهدی که در مترو آدامس می فروشد و صادق 
که سر چهار راه به زور گل ها را از پنجره ماشین 
او  از  تا  نزدیک می کند  رانندگان  به صورت  ها 
گلی بخرند ، حرفشان بوی فقر می دهد؛ مهدی 
می گوید که بخشی از پول را صرف خرید دوباره 
آدامس برای ادامه کارش می کند و بخش زیادتر 
آن را به خانه ای می برد که برادر کوچکش بدون 
پدر، چشم به دستان او دوخته است . صادق اما 
پدر دارد ، پدری معتاد که بخشی از پول صادق را 

به زور می گیرد. 
نکته  براین  ها  برخی  اوصاف،  این  تمام  رغم  به 
اصرار می ورزند که کودکان کار ، درآمد خوبی 

دارند. به طورمثال یکی از رانندگان تاکسی می 
گوید که دو کودک گل فروش از من خواستند 
که آنها را هر روز پس از پایان کار به کرج ببرم 
تا روزانه برای مسیر رفت و آمدشان یک صد هزار 
تومان به من پرداخت کنند و این مساله من را به 
تعجب واداشت که مگر این کودکان روزانه چقدر 
درآمد دارند که حاضرند روزی یک صد هزارتومان 

بابت کرایه بپردازند.
این افراد با طرح هایی مانند طرحی که اخیرا با 

عنوان ›ساماندهی کودکان کار‹ در تهران اجرا شد 
و طی آن کودکان از سطح شهر به مراکز نگهداری 
قاسم  فاطمه  اما  هستند  موافق  شدند  منتقل   ،
دیگر  روی  کار  کودکان  یاری  شبکه  مدیر  زاده 
این مساله را در جلسه ای یادآور شد و گفت: در 
اجرای طرح ساماندهی کودکان کار، کودک ۱۳ 
ساله ای در مرکز کودکان یاسر گریه می کرد و 
می گفت در این چند روز خواهر و مادرم هیچی 
ندارند، بخورند.رییس انجمن مددکاران اجتماعی 

ایران می گوید : بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و 
خیابان به دلیل تامین معاش وارد این مقوله می 
شوند بنابراین نباید به آنان فشار آورد و به زور آنان 
را از خیابان ها حذف کرد.حسن موسوی چلک 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بنابراین در 
موضوع کودکان کار و خیابان ، کم کردن ساعت 
کار کودکان مهم است و باید زمینه ای فراهم شود 
تا کودکانی که مجبورند کار کنند از سایر حقوق 
مانند امنیت، آموزش و بهداشت برخوردار شوند و 
در کنار آن یک مهارت کسب کنند تا در آینده 
برای دسترسی به شغل پایدار، فرصتی در اختیار 
داشته باشند.وی به ضعف نظام تامین اجتماعی 
در کشور و کافی نبودن اعتبارات تامین اجتماعی 
برای افراد نیازمند جهت گذران زندگی اشاره کرد 
و یادآور شد: برخی از این کودکان همراه خانواده 
خود کار می کنند.وی تصریح کرد: در هیچ کجای 
دنیا ، سیستم جمع آوری کودکان کار وجود ندارد 
بلکه شرایطی برای آنان فراهم می شود تا بتوانند 
خدمات  از  یا  بخوانند  درس  روز  از  ساعاتی  در 
بهداشتی و درمانی بهره مند شده و امنیت داشته 
باشند.وی تاکید کرد: حذف کودکان کار امکان 
زمینه  در  گیری  سخت  با  چراکه  نیست  پذیر 
کودکان کار آنان به مشاغل زیرزمینی رو خواهند 

آورد و دیگر دسترسی به آنها سخت خواهد شد.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو ایران در سفر 
بالروسی خود،  همتای  با  دیدار  در  و  بالروس  به  خود 

سند همکاری های دارویی دو کشور را امضا کرد.
ایرانی  نامه، شرکت های دارویی  این تفاهم  بر اساس   
در  موجود  های  زیرساخت  از  استفاده  با  توانند  می 
صنعت دارویی بالروس و متخصصان این کشور، اقدام 
به تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی و صادرات به 

سایر کشورها کنند.
در این مراسم همچنین نمایندگان شرکت های دارویی 
بخش خصوصی ایران که دکتر اصغری را در این سفر 
همراهی می کنند، با نمایندگان چندین شرکت دارویی 
زمینه  بررسی  از  پس  و  پرداختند  گفتگو  به  بالروس 
مورد  داروهای  لیست  شد  مقرر  گذاری،  سرمایه  های 
نظر برای همکاری و امتیازات قابل ارائه توسط وزارت 

بهداشت بالروس برای سرمایه گذاری، مشخص شود.
نامه  تفاهم  امضای  مراسم  در  وبدا،  از  گزارش   به 
از  جمعی  که  بالروس  و  ایران  دارویی  های  همکاری 
مقرر  داشتند،  حضور  بالروس  بهداشت  وزیر  معاونین 
شد که در سفر وزیر بهداشت بالروس به ایران، اسناد 
همکاری های جامع سالمت بین دوکشور با موضوعات 
آموزش، درمان، پژوهش، بهداشت عمومی، غذا و دارو 
و همچنین انتقال تجربیات صنعتی در زمینه تجهیزات 

پزشکی بین دوطرف، به امضا برسد.

امضای تفاهم نامه همکاری های 
دارویی ایران و بالروس

حرکت  از  پس  معال،  کربال  در  دیروز  حسینی،  عاشورای   
دسته  بزرگترین  حرکت  و  خوانی  مقتل   ، بزرگ  دستجات 
عزاداری به نام ›طویریج‹ ، پایان یافت، درحالی که به گفته مقام 
های محلی، شمار زائرانی که در مراسم روز عاشورای امسال در 
این شهر مقدس شرکت کردند، از مرز دو میلیون نفر گذشت.

به گزارش ایرنا، حرکت درحلقه دور حرمین امام حسین)ع( و 
از ظهر  بعد  یک  تا ساعت  العباس)ع(  ابوالفضل  کربال  علمدار 
عاشورا بر اثر ازدحام جمعیت به سختی انجام می شد و تراکم 
جمعیت در بین الحرمین از صبح هنگام شدید بود و تا اذان ظهر 
همچنان بر این ازدحام افزوده شد.هنگامی که مقتل خوان کار 
خود را آغاز کرد، بسیاری از جمعیت عزادار ازحرکت ایستادند و 
هر کس در همانجا که متوقف شده بود، پای داستان جگر سوز 
عاشورا نشست. دستجات عزادار نیز ضمن طی کردن محالت 
مرکزی شهر ، وارد حرم امام حسین)ع( شده و سپس با طی 
می  عباس)ع(  حضرت  حرم  وارد  الحرمین  بین  مسیر  کردن 
شدند. بزرگترین دسته ای که وارد حرم شد، معروف به دسته 
طویریج است که هر ساله دوان دوان خود را به کربال می رسانند 
و همزمان با اذان ظهراز بین الحرمین عبور می کنند.درباره این 
هیات مذهبی که چندین هزارتن از عراقی ها آن را همراهی 
می کنند، حکایت هایی وجود دارد که از جمله گفته می شود، 
از شهادت  دیر  آنان، حکایت مردمی است که خیلی  حکایت 
حضرت امام حسین)ع( مطلع شدند و حسرت عدم همراهی با 

امام بر دل نسل در نسل آنان نشسته است. 

 حضور دو میلیون عزادار
 در مراسم عاشورای حسینی در کربال

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با بیان 
اینکه هفته ای دو جلسه از نشست های کمیسیون قضایی 
به الیحه حمایت از کودکان اختصاص یافته است، گفت: 
اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طبق وعده خود، 

در نهایت تا آبان ماه این الیحه را جمع بندی می کنند.
مظفر الوندی درخصوص الیحه حمایت از کودکان که از 
سال ۱۳۹۰ تاکنون در دولت و مجلس در حال بررسی 
است، اظهار کرد: اهتمام کمیسیون حقوقی قضایی مجلس 
این است که طی ماه های مهر و آبان موضوع رسیدگی 
را تمام و به صحن علنی مجلس برای تصویب ارائه کند 
که البته باید در جلسه علنی مجلس در نوبت رسیدگی 

قرار گیرد.
وی افزود: کارشناسان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
در همه جلسات اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس 
حین بررسی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان حضور 
دارند و این کنوانسیون برای به ثمر نشستن این الیحه با 
ارسال مکاتبات و برگزاری جلسات با مجلس، پیگیری های 

زیادی کرده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران درباره 
اینکه تصویب این الیحه تا چه حد می تواند احیاکننده 
حقوق کودکان و نوجوانان باشد، گفت: اظهارنظر زود است؛ 
باید دید مصوبه ای که به عنوان قانون از مجلس بیرون می 

آید، با الیحه اولیه ارایه شده چقدر یکسان است.

جمع بندی الیحه حمایت از کودکان 
آبان ماه در کمیسیون قضایی 

آگهی

شماره پرونده:۱۳۸۴/۱/۹۵             شماره دادنامه:۹6/۷/۱-6۹۴/۹۴
مرجع رسیدگی:حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان:احد فلک دین لرستان-شهریاروحیدیه خ شهید مطهری ک فطرت پ۱۸ 
المکان مجهول  افشین عظیمی  خوانده: 

خواسته: مطالبه وجه چک
راکافی  بررسی  شورا  قاضی  قانونی  تشریفات  وجری  پرونده  محتویات  به  وباتوجه  پرونده  ازوصول  گردشکار:پس 

دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

ریال   2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  عظیمی  افشین  بطرفیت  لرستان  دین  فلک  احد  دعوی  درخصوص 
خسارات  بانضمام  مالرد  سرآسیاب  شعبه  سپه  بانک  درعهده  بشماره۸2۴۰۷۰-۹۵/۱2/2۵  چک  فقره  یک  بابت 
اختالف  حل  شورای  اعضای  مشورتی  نظریه  ومالحظه  پرونده  ومستندات  تسلیمی  عرضحال  به  باتوجه  وارده 
ازبانک  واقدامات بعمل آمده ازسوی آن شورا نظرباینکه وجوداصل چک درید خواهان وصدورگواهی عدم پرداخت 
دارد  وجه  درمطالبه  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  واشتغال  خواسته  بمیزان  ازاستقراردین  حکایت  علیه  محال 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ وبتجویزازماده  خواهان  درخواست  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  وباتوجه 
شورا  درجلسه  لیکت  گردیده  ابالغ  کثیراالنتشار  درروزنامه  نشرآگهی  ازطریق  رسیدگی  ووقت  دادخواست  مفاد 
بقای  استصحاب  با  شورا  قاضی  لهذا  ننموده  واقامه  ارائه  دین  یااداء  ذمه  ابراء  بر  مدلول  ودلیلی  حاضرنگردیده 
تلقی  به صحت  محمول  را  مطروحه  دعوی  وخدشه  ایراد  ازهرگونه  خواهان  ومستندات  دعوی  ماندن  ومصون  دین 
قانون تجارت  به مواد ۳۱۳-۳۱۰  قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۹۴/۸/۱۰ مستندا   ۹ ازماده  وبااختیارحاصله 
قانون   2 ماده  به  الحاقی  وتبصره  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   ۵۱۹-۱۹۸ مواد  و 
صدورچک حکم به محکومیت خوانده/تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  
ومبلغ۴/۳۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن درحق خواهان 
قابل  روز   2۰ ظرف  وسپس  حوزه  درهمین  واخواهی  قابل  روز  وظرف2۰  غیابی  صادره  رای  دارد  می  صادرواعالم 

باشد. می  دادگستری شهرستان شهریار  محترم  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی 
م.الف:2۷۹۸۸

قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-منتظری

آگهي مناقصه عمومي
پیمانكاران واجد  به  مناقصه عمومي یك مرحله اي  از طریق  را   پروژه ذیل  نظر دارد  استان کردستان در  شرکت آب و فاضالب شهري 

صالحیت واگذار نماید. شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان

از شرکتهاواشخاص حقیقي واجد صالحیت دعوت بعمل مي آید ضمن اعالم آمادگي به صورت مكتوب نسبت به دریافت و عودت اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام 
نمایند :

_ مهلت دریافت ، تكمیل و عودت اسناد مناقصه  : ساعت 13روز  شنبه مورخ 96/07/22 
_ بازگشایي پاکات مناقصه : روز یكشنبه مورخ 96/07/23

_  اسناد مناقصه یا از طریق سایت شرکت تحت عنوان www.abfa-kurdistan.ir  بخش مناقصات و مزایدات یا به صورت حضوري با مراجعه به امور قراردادهاي
شرکت دریافت و پس از مطالعه و بررسي و تكمیل به همراه سایر مدارک تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحویل گردد. 

_ محل دریافت اسناد مناقصه  : سنندج بلوار شبلي ، پایین تر از میدان امام شافعي شرکت آب و فاضالب شهري کردستان _ امور قراردادها _ تلفكس  08733280732
_  محل عودت اسناد : سنندج بلوار شبلي ، پایین تر از میدان امام شافعي شرکت کت آب و فاضالب شهري کردستان - دفتر حراست و امور محرمانه

روابط عمومي شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان

ثبت نام وام ضروري بازنشستگان
 از آبان ماه

سهم باالي مردان ایرانی
 در مرگ قلبي

امور فرهنگی و اجتماعی صندوق  مدیرکل 
وام  نام  ثبت  گفت:  کشوری  بازنشستگی 
ضروری ۴ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری 

از آبان ماه امسال آغاز می شود.
وام ضروری  نام  ثبت  عباس رشیدی گفت: 
بانک  هماهنگی  با  کشوری  بازنشستگان 
صادرات قرار است از آبان ماه امسال از طریق 
سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی 
cspf.ir آغاز شود. وی افزود: تسهیالت وام 
ضروری برای سال ۹۷-۹6، با اعتبار ۱2۰۰ 
بازنشسته  هزار   ۳۰۰ برای  تومان،  میلیارد 
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به 
مبلغ ۴ میلیون تومان ارائه می شود. رشیدی 
گفت: در صورت ثبت نام متقاضیان بیش از 
تعداد تعیین شده، پرداخت وام از طریق »قرعه 

کشی« انجام می شود.
وی گفت: این تسهیالت، کم بهره، بدون نیاز 

به ضامن و طی کردن فرآیند اداری معمول 
بازنشستگان  به  ماهه   ۳6 بازپرداخت  با  و 
کشوری ارائه می شود. مدیرکل امور فرهنگی 
و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه 
داد: سال گذشته، برای پرداخت وام ضروری 
به بازنشستگان کشوری، اعتباری معادل ۷۵۰ 
میلیارد تومان اختصاص یافت که بر اساس آن، 
مبلغ ۳ میلیون تومان به 2۵۰ هزار بازنشسته 
کشوری، پس از انجام قرعه کشی، پرداخت 
شد. رشیدی افزود: در سال ۹۴، تسهیالت وام 
ضروری با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان، به ارزش 2 
میلیون تومان به 2۵۰ هزار بازنشسته کشوری، 
در سال ۹۳، با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان، وام 2 
میلیون تومانی به 2۰۰ هزار بازنشسته کشوری 
و در سال ۹2 نیز با اعتبار 6۴ میلیارد تومان، وام 
2 میلیون تومانی به بیش از ۳2 هزار بازنشسته 

کشوری پرداخت شده است.

 رئیس اداره پیشگیری از بیماری های قلب 
در  مردان  سهم  بهداشت،  وزارت  عروق  و 
ابتال به بیماری های قلبی عروقی را بیشتر از 
زنان دانست. دکتر علیرضا مهدوی در برنامه 
»نبض«، با بیان اینکه عمده مرگ و میرهای 
ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشور مربوط 
به بیماری های قلبی و عروق است، گفت: از 
مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری قلبی 
عروقی و سکته ها می توان به رژیم غذایی 
مصرف  و  جسمانی  فعالیت  عدم  ناسالم، 
دخانیات اشاره کرد.  وی افزود: با افزایش سن، 
احتمال مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی 
عروقی باال می رود که سهم مردان در ابتال به 

این بیماری بیش از زنان است.
مهدوی با اشاره به هزینه باالی درمان بیماری 
های قلبی عروقی افزود: هزینه های درمان 
بیماری های قلبی عروقی در آمریکا حدود 

که  برآورد شده  سال  در  دالر  میلیارد   ۳۰۰
نشان دهنده سهم باالی هزینه های درمان این 
بیماری است. دکتر یزدانخواه فوق تخصص قلب 
و عروق دیگر میهمان برنامه »نبض« به هزینه 
های غیر مادی این بیماری اشاره کرد و گفت: 
هزینه های غیرمادی بیماری های قلبی عروقی 
به دو بخش تقسیم می شود، نخست دردی که 
بیمار متحمل می شود و دیگری، هزینه هایی 
که برای خانواده بیمار به دنبال دارد. وی ادامه 
داد: بیماران قلبی زندگی عادی ندارند، نمی 
توانند کار کنند و شب ها نیز نمی توانند خواب 
راحتی داشته باشند. یزدانخواه گفت: بخش 
دیگر این هزینه ها متوجه خانواده بیمار است 
که زندگی آنها را با مشکالتی مواجه می کند؛ 
به طور مثال اگر بیمار قلبی پدر خانواده باشد، 
بخش اقتصادی خانه و اگر مادر باشد، اداره 

جاری خانه با چالش مواجه می شود.
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برگ اجرائیه 

۹۴۱2۴6
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

۱-نام:سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با مدیریت آقای حسین جعفری 
نام خانوادگی:- نام پدر:-  نشانی:تهران خیابان رجائی انتهای ۱۳آبان صالح آباد 

شرقی میدان شهید خالقی جنب آتش نشانی
2- نام:صفدر نام خانوادگی:عزیزی نام پدر:عزیزمراد  نشانی: تهران خیابان رجائی 

انتهای ۱۳آبان صالح آباد شرقی میدان شهید خالقی جنب آتش نشانی
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

نام:رسول  نام خانوادگی:رزاقیان        نام پدر :-   نشانی: مجهول المکان
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹۷26۴۰۵۰۱2۸6 مربوط 
هزینه  بابت  ومبلغ۱۱/۳۸۰/۰۰۰ریال  خواسته  اصل  بابت  ۳۷۸/۰۴۰/۰۰۰ریال 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم براساس 
شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی درحق خواهان صادرواعالم می گردد 
که اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی خسارت تاخیرتادیه را ازمحکوم له 
اخذ به صندوق مربوطه واریز سپس به همین میزان ازمحکوم علیه اخذ درحق 
محکوم له پرداخت شود وپرداخت مبلغ ۱/۸۹۰/۰۰۰تومان بعنوان نیم عشردولتی.
ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:۱-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  
وغیرمنقول  منقول  اموال  همه  وقیمت  یامقدار  تعداد  شامل  خودرا  اموال  کلیه 
بطور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکها وموسسات 
بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور  یا خارجی دارد  ایرانی  مالی واعتباری 
وکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او ازاشخاص 
ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان یکسال 
قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید 
اجرای  نحوه  قانون  و۳   ۸ مواد  شود)  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  واالبه 
اموال  صورت  کامل  ازاعالم  علیه  محکوم  ۴-خودداری   )۱۳۹۴ مالی  محکومیت 
بمنظور فرارازاجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام مدنی وماده 2۰ ق.م ا وماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی که 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه  برای پرداخت دیون کافی  اموال  باقیمانده 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود) ماده 2۱ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 6– چنانچه صورت اموال پس ازمهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع 
وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( .م.الف:2۷۹۹2
مدیر دفترشعبه5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-علی عطائیان

دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   ۹6۰۹۹۸66۱۰۹۰۰۷۳۴ کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷66۱۰۹۰۱۱۷۱ 
– خواهان : خانم نگین روستائی پریدری فرزند مهدی به نشانی استان لرستان 
–شهر خرم آباد پشت پارک صخره ای ملک شیرآباد خرم کنار ۱-خوانده : آقای 
مهدی روستائی پریدری فرزند حجت به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم 
فعال  سپهوند  منزل  سنگکی  نانوایی  جنب  سیروس  خیابان  الشتر  دروازه  آباد 

المکان  مجهول 
-خواسته :اذن در ازدواج 

روستائی  نگین  خانم  خواهان  تقدیمی  دادخواست  درخصوص   : دادگاه  رای 
حجت  فرزند  پریدری  روستایی  مهدی  خوانده  بطرفیت  مهدی  فرزند  پریدری 
ازدواج خواهان اظهار داشته فردی مجرد  اله بخواسته تقاضای صدور حکم در 
است  المکان  مجهول  وی  پدر  اینک  و  است  نموده  تحصیل  ناقص  دیپلم  تا  و 
نزد  در  اکنون  و  نموده  ازدواج  هم  وی  مادر  و  است  ندیده  را  وی  کنون  تا  و 
مادربزرگش زندگی می نماید و مادر بزرگش هم کبر سن دارد و قصد ازدواج 
رسمی و شرعی با آقای سعید بیرانوند فرزند شهوعلی 2۰ ساله که دارای شغل 
آزاد در مغازه مشغول به کار است و امکان اذن و اجازه از پدرش میسور نیست 
و خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی دادگاه 
حضور نیافته و یا دلیلی خالف ادعای خواهان و نیز علت موجهی به دادگاه ارائه 
ننموده است دادگاه با عنایت به جامع اوراق پرونده دادخواست تقدیمی خواهان 
اظهارات مشارالیها و باالتفات به اینکه با معرفی کامل مردی که می خواهدا با او 
ازدواج نماید بنام سعید بیرانوند فرزند شهوعلی و نیز در خصوص شرایط عقد و 
مهریه بین آنان توافق بعمل آمده مهریه را به میزان یکصدو چهارده عدد سکه 
رسمی  غیر  دائم  عقد  و صیغه  اند  نموده  توافق  و  تعیین  آزادی  بهار  تمام  طال 
جاری گردیده و با عنایت به اینکه خواهان ۱۸ سال سن دارد و دارای مدرک 
تحصیلی دیپلم ناقص بوده و از عقل سلیم برخوددار می باشد و خیر شر خود را 
به خوبی می داند و فرد معرفی شده نیز با وصف موصوف هم کفو خواهان بوده 
از طرف دیگر خوانده دعوی دلیل محکمه پسندی به دادگاه ارائه ننموده است 
المجموع دعوی  دادگاه  من حیث  علیهذا  زندگی خواهان  به شرایط  عنایت  با 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد ۱۰۴۳-۱۰۴۴ از 
قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی به خواهان بنام خانم نگین روستائی پریدری فرزند مهدی به شماره 
بیرانوند  سعید  آقای  با  ازدواج  اجازه   ۱۳۷۸/۱2/۷ متولد   ۴۰6۱۱۴۵۷۷۰ ملی 
به شماره ملی ۴۰6۱۰۸۸۷۹۳ متولد ۱۳۷۸/2/2۰  داده می  فرزند شهو علی 
شود تا یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج مراجعه و با حصول توافقات بعمل آمده 
فی ما بین نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نمایند رای صادره غیابی محسوب 
و سپس  مرجع  این  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و 
استان  نظر  تجدید  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف 

لرستان می باشند . 
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی. 

برگ اجرائیه 

مشخصات محکوم له
نام:نازنین  نام خانوادگی: تقی نیا  نشانی محل اقامت :نصیرآباد خیابان هجرت 

خیابان ۱۴معصوم پالک۷-مجهول المکان 
اختالف  مورخ ۹6/۳/2۷ شورای حل  دادنامه شماره ۱۱۷۴  به:بموجب  محکوم 
شهریار شعبه دوم که وفق دادنامه شماره  شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده 
بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  است 
بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه  اصل خواسته ومبلغ نهصد هزارریال 
دارد ضمنا  ازتاریخ ۹6/۱/2۱لغایت وصول آن در حق خواهان صادرواعالم می 

نیم عشردولتی هزینه اجرایی طبق تعرفه پرداخت گردد. 
مشخصات محکوم علیه

نام : اعظم السادات           نام خانوادگی :جاللی               نشانی محل اقامت 
: مجهول المکان

اجرائیه ظرف ده  ازابالغ  اجرائیه:۱-پس  ابالغ  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
بدهد.۳- به  محکوم  پرداخت  برای  بگذارد.2-ترتیبی  اجرا  بموقع  آنرا  روزمفاد 
ودرصورتیکه  میسرباشد  ازآن  به  محکوم  واستیفاء  اجرا  که  کند  معرفی  مالی 
جمع  روزصورت  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  راقادربه  خود 
نماید  اعالم  صریحا  ندارد  کند.اگرمالی  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی 
اجرای  قادربه  که  شود  مذکورمعلوم  مهلت  ازانقضاء  بعد  سال  سه  ظرف  هرگاه 
حکم وپرداخت محکوم به بوده اید.لیکن برای فراردرپرداخت اموال خودرامعرفی 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  ازدارایی  واقع  خالف  صورت  یا  نکنید 
محکوم  از6۱روزتا6ماه  حبس  مجازات  به  متعسرباشد  اجرائیه  ازمفاد  قسمتی 
احکام  اجرای  ازماده۳۴قانون  قسمتی  که  باال  برموارد  شد.۴-عالوه  خواهید 
مدنی  دادرسی  آئین  وقانون  احکام  اجرای  ازقانون  مواردی  به  میباشد  مدنی 
مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  مصوب۷۹/۱/2۱وهمچنین 
وبه  نموده  توجه  است  گردیده  درج  اجرائیه  ظهربرگ  ۱۳۷۷که  مصوب۱۰آبان 

آن عمل نماید.م.الف:2۷۹۹۴
 رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهریار

آگهی مزایده نوبت اول

از شعبه  اعطایی  نیابت  اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در راستای 
۱۰ اجرای احکام حقوقی کرمانشاه که بر اساس آن آقای محمد محمودی فرزند 
بابت اصل خواسته و  تومان  پرداخت مبلغ 2۰۱ میلیون  به  کاکاعبداله محکوم 
دیگر خسارات دادرسی در حق آقای ابراهیم محمدمرادی لهذا باتوجه به توقیف 
امر  ارجاع  و  نیلوفر  انقالب کوی  بلوار  بلوار  واقع در جوانرود  نامبرده  ساختمان 
ارزیابی گردیده است نظره کارشناسی به طرفین  به کارشناس ملک مورد نظر 
ابالغ و مصون از عرض مانده است.مشخصات ملک توقیفی بدین شرح میباشد:

اصلی  یک  از  فرعی   ۳۰۴۸ پالک  میباشد.بشماره  ثبتی  سند  دارای  ۱-ملک 
اسناد  ثبت  اداره  از  دریافتی  استعالم  براساس  مزبور  میباشد.2-ملک  جوانرود 
جوانرود در قبال مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن میباشد بمدت ده سال 
عرصه  مترمربع   2۷۷ مساحت  به  مزبور  است.۳-ملک  شده  توقیف  آن  مازاد  و 
فلزی و  اعیانی میباشد. ملک دارای اسکلت  میباشد.و دارای ۹۱۵/۳ متر مربع 
نوسازی میباشد و در ۵ طبقه میباشد.۴-یک واحد از ساختمان مذکور که طبقه 
است.  شده  فروخته  نظر  مورد  محل  از  کالنتری  تحقیق  براساس  میباشد  دوم 
واحد سوم و چهارم از ساختمان بمدت یک سال در اجاره میباشد و پایان اجاره 

۱۳۹6/۱2/2۹ میباشد.و طبقه اول نیز در اختیارمحکوم علیه میباشد.
۵-ارزش هر متر عرصه مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ ۵۵۴۰۰۰۰۰۰۰ 
مبلغ  به  جمعا  ریال  مبلغ6/۰۰۰/۰۰۰  اعیان  هرمتر  میباشد.ارزش  ریال 
۵۴۹۰۷۸۰۰۰۰ ریاتل برآورد گردیده است. ارزش کل ملک ۱۱۰۳۰۷۸۰۰۰۰ 
تومان  هزار  و هشت  هفتاد  و  میلیون  و سه  یکصد  و  میلیارد  یک  معادل  ریال 

برآورد شده است.
به همین منظور جلسه مزایده در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹6/۸/۸ ساعت ۱۰ صبح 
کارشناسی  شد.قیمت  خواهد  تشکیل  جوانرود  مدنی  احاکم  اجرای  محل  در 
۱۱۰۳۰۷۸۰۰۰۰ ریال قیمت پایه میباشد و برنده مزایده کسی خواهد بود که 
درصد  ده  باید  مزایده   در  کنندگان  .شرکت  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین 
از مبلغ مورد مزایده را به حساب دادگستری واریز و قبض سپرده را به همراه 
و  پرداخت  را  درصد  ده  المجلس  فی  بایستی  می  مزایده  باشند.برنده  داشته 
مابقی طی یکماه واریز گردد. در صورت عدم پرداخت درموعد مقرر یا انصراف 
از کسر هزینه  پرداخت پس  و ده درصد  انتخاب  مزایده  برنده  بعنوان  نفر دوم 
های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.متقاضیان شرکت در مزایده 
۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا میتوانند از ملک مورد مزایده 

بازدید بعمل آورند.
حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۱ شعبه  احکام  اجرای  احکام  اجرای  دادورز 

جوانرود-مصطفی حسینی
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

حصر وراثت

دادخواست  مطابق   22 شناسنامه  شماره  به  کرکانی  رسولی  حمیدرضا  آقای 
تقدیمی به کالسه پرونده ۹6۰۵۴۱ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کلثوم قیدی شماره شناسنامه 6 در تاریخ 
۹6/2/2۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
از  صادره   ۴۳/۱/۴ ت  ت   22 شناسنامه  شماره  کرکانی  رسولی  ۱-حمیدرضا 

شمیران فرزند
2-ربابه رسولی کرکانی شماره شناسنامه 2۱6 ت ت ۱۳2۸/۳/2۹ صادره از حوزه 

2۱ تهران فرزند
از  صادره   ۱۳۳۵/۸/۱2 ت  ت   2۵6۱ شناسنامه  شماره  کرکانی  رسولی  ۳-زهرا 

تهران فرزند
و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/80941   رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران

حصر وراثت

خانم مهین خطیب به شماره شناسنامه ۴۵۹۷۷ مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده ۹6۰۵۳۹/۹/۹6 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عصمت خانم جان فدا شماره شناسنامه 2۱۳ 
در تاریخ ۹6/۴/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
۱-مهین خطیب شماره شناسنامه ۴۵۹۷۷ ت ت ۱۳۳6/۵/۱۵ صادره از یزد دختر

2- مرصع خطیب شماره شناسنامه ۴۵۹۷۸ ت ت  ۱۳۳۵/۴/۳۰ صادره از یزد 
دختر

۳-محمد خطیب شماره شناسنامه 22۰ ت ت ۱۳۳2/۴/۱۸ صادره از کرمان پسر
۴-محمدرضا خطیب شماره شناسنامه ۵۴۳۷۹ ت ت ۱۳۴۴/6/۱6 صادره از یزد 

پسر
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد   دیگری  ورثه  مرحوم  و 
مینماید  آگهی  نوبت  یک  در  حسبی  امور  قانون   ۳6۱ ماده  باستناد  را  مزبور 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر 

خواهد شد.
110/80938   رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طالقان

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

ثبتی  وظعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین  ماده ۱۳  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹66۰۳۳۱۰۱۳۰۰۰۳۷6هیات  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سهیال امانی  
از تهران در ششدانگ یک قطعه  فرزند مظاهر بشماره شناسنامه ۱۳2۹ صادره 
زمین مزروعی به مساحت ۵۷۴/۷۸ مترمربع پالک ۱۰۷۸ فرعی از۱۱۰اصلی وافع 
امانی محرز گردیده  از  مالک رسمیآقای حاج حسن جان  نویزک خریداری  در 
آگهی  ۱۵روز  ی  فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه 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:۴۳۴۳
رسول مالمیر-کفیل ثبت اسناد و امالک طالقان

تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه ۱۳۹6/۷/۱۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه ۱۳۹6/۷/2۵

رونوشت آگهی انحصار وراثت
آقای ابراهیم انوری پیک دارای شناسنامه شماره ۱۸۳۰ به شرح دادخواست به 
کالسه 26۳2از این شورا داد خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شد که شادروان احمد علی انوری پیک  به شناسنامه ۷۸۴ در تاریخ ۹۴/2/۷ 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به : 
۱- ابراهیم انوری پیک    ش.ش:۱۸۳۰   س.ت :۱۳۴۸  پسر                   

2- جلیل انوری پیک    ش.ش:6۸        س.ت : ۱۳۵2     پسر
۳- جبار انوری پیک        ش.ش: 6۸۸     س.ت  ۱۳۵۳   پسر

۴-علی انوری پیک    ش.ش 6 س.ت ۱۳۵6 پسر
۵-محمود انوری پیک     ش.ش ۳۳6  س.ت ۱۳۵۷ پسر

6-امیر انوری پیک    ش.ش ۵۸  س.ت۱۳6۱ پسر
۷-فاطمه انوری پیک    ش.ش ۳۱۸  س.ت ۱۳۵۴ دختر
۸-صغری انوری پیک    ش.ش۳۸۸  س.ت ۱۳۵۹ دختر
۹-محبوبه انوری پیک    ش.ش ۳۹ س.ت ۱۳6۰ دختر

۱۰-حبیبه انوری پیک    ش.ش ۱۳6۵2  س.ت ۱۳6۷ دختر
۱۱- مهناز انوری پیک     ش.ش ۴۹۰۰۰۷۵2۹۹  س.ت ۱۳6۹ دختر

۱2-سکینه رضائی ش.ش ۳۱ س.ت ۱۳۴۴ همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :2۷۹۹۳ 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

مفقودی
پالک  شماره  ۸۳به  مدل  پیکان  وانت  سبز  برگ  شناسنامه  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  ۱۱2۸۳۰۵۳۵26۱۱و  موتور  شماره  ۷2با  ۷2۹ج۳۳ایران 

۸۳۹۰۹۵۰۱ مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد
 بابل

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له

نام:اصغر نام خانوادگی: شمس تقدس  نشانی محل اقامت :شهریار-شاهد شهرخ 
نوآوران توحید۳ 

شهریار  اختالف  حل  شورای  مورخ   ۳۳۵/۹6 شماره  دادنامه  به:بموجب  محکوم 
شعبه 6که وفق دادنامه شماره  شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است خوانده 
محکوم به پرداخت مبلغ ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 6۹۰هزار 

ریال به عنوان هزینه دادرسی ونیم عشردولتی درحق خواهان اخذ گردد. 
مشخصات محکوم علیه

نام : سیف اله           نام خانوادگی :گوهری               نشانی محل اقامت : 
مجهول المکان

ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  اجرائیه:۱-پس  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی 
معرفی کند که اجرا واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتیکه خود راقادربه 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روزصورت جمع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند.اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد ازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به 
بوده اید.لیکن برای فراردرپرداخت اموال خودرامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد 
که  باال  برموارد  شد.۴-عالوه  خواهید  محکوم  از6۱روزتا6ماه  حبس  مجازات  به 
اجرای  ازقانون  مواردی  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای  ازماده۳۴قانون  قسمتی 
نحوه  قانون  مفاد  مصوب۷۹/۱/2۱وهمچنین  مدنی  دادرسی  آئین  وقانون  احکام 
درج  اجرائیه  ظهربرگ  ۱۳۷۷که  مصوب۱۰آبان  مالی  های  محکومیت  اجرای 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م.الف:2۷۹۹۷
  شعبه 6 شورای حل اختالف شهریار

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۴۴هیات 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 

لیال سلیمی فرزند حسین بشماره شناسنامه 2۹۸۵ صادره 
از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۱۸/۴۷ 
مترمربع پالک ۴۳۷ فرعی از ۳62 اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک 
رسمی خود متقاضی 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. ۳۵۰ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آقای فرهاد کریمی فرزند احمدعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک   فرعی از 62 اصلی بیاشوش واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به روستای 
بیاشوش که ازآقایان احمد رضایی  و بهمن رحیمی خریداری درخواست سند مالکیت 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹6–۳6 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
برابر رأی  شماره ۱۳۹66۰۳۱6۰۰۷۰۰۰۷۳۴   از رسیدگی   ارجاع و هیئت پس 
تاریخ ۱6 /  6  / ۹6 حکم به صدور سند مالکیت یک واحد مرغداری به مساحت  
۷۰۰۰  متر مربع به نام آقای فرهاد کریمی  صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقای بهمن رحیمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای فرهاد کریمی 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  ۱۰/  ۷ / ۱۳۹6  
تاریخ انتشار دوم 2۵  /  ۷ /  ۱۳۹6 

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۴۳هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مقصود سعادت فرزند حسن بشماره شناسنامه ۵6۱6 صادره از عجبشیر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۱۸/۴۷ مترمربع از پالک 
خود  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   ۳62 از  فرعی   ۴۳۷
متقاضی 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد. ۳۴۹ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-مجید ناصری الوار  فرزند داود به نشانی :لرستان –دورود ۹۰ متری –خ کارگر 
ک وصال ۳  

لرستان-  :استان  حضور  محل   ۰۹:۰۰ ساعت  شنبه   ۱۳۹6/۸/6  : حضور  تاریخ 
شهرستان خرم آباد –آبفا 

در خصوص دعوی مریم ناصریان به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه چک در 
وقت مقررفوق جهت رسیدگی در این شعبه واقع در سه راه اسد آبادی جنب بانک 

ملی مجتمع شهید مطهری شعبه 2۵ حاضر شوید 
شعبه 25 شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری خرم آباد

رونوشت آگهی انحصار وراثت
خانم خدیجه رشید زاده دارای شناسنامه شماره 2۵۳ به شرح دادخواست به کالسه 
266۴از این شورا داد خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شد 
اقامتگاه  تاریخ ۹6/۴/26  در  به شناسنامه26۴62   اقتصاد   که شادروان معصومه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  خدیجه رشید زاده    ش.ش: 2۵۳   س.ت : ۱۳2۱  مادر                   

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :2۷۹۹۵ 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

متن آگهی

نظر باینکه پروانه اکتشاف معدن سرب و روی به شماره 22۷۳۴ مورخ۹۰/6/۱ 
آهن  سنگ  کشف  گواهی  همچنین  و  پور  نادری  روشندخت  خانم  بنام 
امیرالمونین به شماره ۸2۳2مورخ ۹۴/۳/۵بنام شرکت زیگورات جنوب سیرجان 
مفقود گریده است لذا بدینوسیله باطالع می رساند کلیه مفاد مدارک مزبور از 
و  ارزش  هیچگونه  مزبور  گواهی گشف  و  اکتشاف  پروانه  و  ساقط  اعتبار  درجه 

اعتبار قانونی ندارد.
احمد حسن زاده -سرپرست معاونت امور معادن و- صنایع معدنی

مفقودی
پالک  شماره  ۹۳با  دووریسرمدل  سبز  برگ  و  شناسنامه  و  کمپانی  سند   
مفقود   ۴۱۱۴۳۱ شاسی  شماره  2۸۴۳۴2و  موتور  شماره  ۱۱با  ۸۹۴ن۷۳ایران 

گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد
 بابل

متن آگهی 
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   ۹6۰۹۹۸66۵۵6۰۰2۳۴ کالسه  پرونده  در 
علی بیرانوند بوده توسط موسی بیرانوند با وکالت کیانونش جمشیدیان درخواست 
تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای ۱۳۹6/۸/۱۳ راس ساعت 
۱۱:۳۰ وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای 
یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس 
که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یادشده 
در شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(شهرستان خرم آباد واقع 
در  لرستان جهت شرکت  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان   – آباد  در خرم 

عملیات تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد –محسن چگنی . 

آگهی

دادنامه:6۵۷/6/۹6   پرونده:۴۰۰/6/۹6
قاضی شورا با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح آتی 

مبادرت به صدوررای می نماید.
رای شورا

حکیمی  امید  آقای  بطرفیت  صحرایی  اله  حبیب  آقای  دادخواست  درخصوص 
سرشکه به تقاضای استرداد وجه به مبلغ ۱۵میلیون ریال به دلیل واریز اشتباه 
به حساب خوانده شورا با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده 
خوانده  ازناحیه  ابالغ  وصول  وعدم  ازبانک  واصله  استعالم  وتاریخ  خواهان  از 
دادرسی مدنی  آئین  مواد۱۹۸قانون  استناد  به  وارد تشخیص  را  دعوی مطروحه 
ریال درحق  مبلغ ۱۵میلیون  استرداد  به  برالزام خوانده  و26۵قانون مدنی حکم 
قابل  ازابالغ  2۰روزپس  ظرف  غیابی  صادره  رای  دارد  می  صادرواعالم  خواهان 
واخواهی دراین شعبه سپس ظرف 2۰روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم 

حقوقی شهریارمی باشد.م.الف:2۷۹۹۸
                       قاضی حوزه ششم شورای حل اختالف شهریار

حصر وراثت

خانم منصوره رستمی صفا به شماره شناسنامه 2۳۷ مطابق دادخواست تقدیمی 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۹6۰۵۴2/۹/۹6 پرونده  کالسه  به 
امید کاشفی شماره شناسنامه ۱2 در  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ ۹۴/۱۱/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
۱-منصوره رستمی صفا شماره شناسنامه 2۳۷ ت ت ۱۳2۸ صادره از تهران مادر

2-ایرج کاشفی شماره شناسنامه ۷۵ ت ت ۱۳2۰ صادره از مشهد پدر
۳-فرزانه فراهانی شماره شناسنامه ۴2۰ ت ت ۱۳۵۸ صادره از تهران همسر

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد   دیگری  ورثه  مرحوم  و 
مینماید  آگهی  نوبت  یک  در  حسبی  امور  قانون   ۳6۱ ماده  باستناد  را  مزبور 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر 

خواهد شد.
110/80948   رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران

سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون از ششدانگ پالک یک اصلی واقع در بخش ۵ کرمانشاه شهرستان داالهو 
تعریف شده است  از پالک مرقوم که ذیال  لذا  نیامده است  بعمل  تحدید حدود 
طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک در زمانهای مقرر قید شده تحدید حدود 
بعمل خواهد آمد لذا بدین وسیله از کلیه مجاورین وکسانیکه نسبت به تحدید 
حدود اعتراض دارند برابر ماده 2۰ قانون ثبت تا سی روز اعتراض خود را از تاریخ 
تحدید حدود کتباً به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر اینصورت حق 

آنان ساقط خواهد شد .
 ۴۹۴۹۷۰۱۷۷۰ ملی  شماره  به  پیرمراد  فرزند  قامشلو  مراد  خاص  ۱-آقای 
خیابان   – کرندغرب   – کرمانشاه   ۵ بخش  در  واقع  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
مربع تحت  متر  بمساحت 2۴۹،۸۷  فارسها  – کوچه  – محله شوا  دلنواز  شهید 
از یک اصلی که در مورخه ۹6،۰۸،۰۳ تحدید حدود بعمل  پالک 6۴۳2 فرعی 

خواهد آمد.تاریخ انتشار : ۹6،۰۷،۱۰ 
خلیل بساطی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو

مفقودی
پالک  شماره  با   6۱ مدل  مزدا  سبزوانت  برگ  و  شناسنامه  و  کمپانی  سند   
مفقود   ۷۱۱۴۰۱۴ شاسی  شماره  ۰۳۷۸۸۸و  موتور  شماره  ۷۸و  ۷۵۳ل۵۳ایران 

گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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سرمربی تیم ملی فوتبال نسبت به محرومیت 
۴ ماهه مهاجم ملی پوش پرسپولیس واکنش 

نشان داد.
کارلوس کی روش در نخســتین تمرین تیم 
ملی فوتبال ایران که بــا حضور 2۴ بازیکن 
در ورزشگاه آزادی برگزار شد، درباره وضعیت 
تیمــش به منظور دیدار دوســتانه با توگو و 
روسیه اظهار کرد: این آغاز برنامه های ما برای 
حضور در جام جهانی 2۰۱۸ روســیه است. 
این شروع بلندمدت برنامه ماست که تا پایان 
فروردین ماه و تقریبا تا اردیبهشت ماه ادامه 
خواهد داشت. در اکتبر با یک تیم آفریقایی 
و اروپایی دیــدار، در ماه بعد و نوامبر با یک 
تیم از آمریکایــی جنوبی و یک تیم اروپایی 
دیدار می کنیم و پس از آن منتظر قرعه کشی 
جــام جهانی در ماه دســامبر می مانیم تا بر 
اساس قرعه کشــی، رقبای دوستانه خودمان 

را انتخاب کنیم.
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: برنامه  
آماده ســازی که در حال حاضر شروع کرده ایم 
ایــن اســت که ما ۳۷ تــا ۴۰ بازیکــن را در 
ذهن مان داریم که برتریــن بازیکنان فوتبال 
ایران هستند. منصفانه و درست این است که 
تالش کنیم این فرصــت را به بازیکنان جوان 
که توانایی حضور در تیم ملی را دارند بدهیم. 

برای همیشه گفته ام که تیم ملی خانه ای است 
که پنجــره و دری ندارد و ایــن خانه متعلق 
به برترین بازیکنان فوتبال ایران اســت تا در 
بهترین شــرایط برای تیم ملــی فوتبال ایران 
تالش کنند. در ماه می ســال 2۰۱۸ امیدوار 
خواهیم بود که تعداد این بازیکنان کمتر شود 
و بتوانیــم بهترین و برتریــن بازیکنان را که 
شامل 2۳ نفر می شوند به جام جهانی 2۰۱۸ 
روسیه ببریم.کی روش درباره محرومیت مهدی 
طارمی گفت: مطمئنا هم این اتفاق هم به خود 
طارمی و هم به باشــگاه پرسپولیس و همین 
طور هواداران، ضربه می زند. حتی تیم ملی هم 

در این میان متضرر می شود چرا که بازیکن از 
لحاظ روحی نمی تواند آماده باشــد. کاری که 
ما باید بکنیم این اســت که در چند ماه آینده 
بازیکن را به صورت کامــل از لحاظ روحی و 
فیزیکی آماده نگه داریم تا برای بازی های ملی 
مشــکلی نداشته باشد. اما این اتفاقی که افتاد 
آن هم در ســال 2۰۱۷، یــک اتفاق عجیب و 
شرم آور بود که لطمه زیادی به اعتبار فوتبال 
ایران می زند و یک نفر باید مسئولیت این اتفاق 

را قبول کند.
او در پاسخ به این سوال که تا چه حد احتمال 
دارد بازیکنان لژیونری ماننــد کاوه رضایی و 

سروش رفیعی به تیم ملی دعوت شوند تاکید 
کــرد: همان طور که گفتــم تیم ملی خانه ای 
است که در و پنجره ای ندارد. درهای این تیم 
به روی بازیکنانی که استحقاق حضور در این 
تیم را دارند باز اســت چون این بازیکنان در 
حال حاضر لژیونر هســتند و امکان حضو ردر 
این اردو را نداشــتند فعال دعوت نشــدند اما 
اگر توانایی الزم را داشــته باشند به تیم ملی 
دعوت خواهند شد. آن ها بازیکنانی هستند که 

نام شان در فهرست بزرگ ما قرار دارد.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره تصمیم 
سامان قدوس برای بازی در تیم ملی ایران به 
جای تیم ملی ســوئد خاطرنشان کرد: وظایف 
ملی و بازیکــن در تیم ملی مانند بازی کردن 
در باشگاه نیســت و دو شرایط متفاوت است. 
وقتــی درباره تیم ملی صحبت می شــود باید 
درباره احساسات و عالئق شخصی اشاره شود. 
وقتی راجع بــه تیم ملی صحبــت می کنیم 
همانند پیشنهادهایی نیست که از رئال مادرید 
و منچستریونایتد دریافت می کنید بلکه وقتی 
درباره تیم ملی صحبت می شود درباره هویت، 
فرهنگ و داشته های شماست. یا این موضوع 
در خون شماســت یا وجود ندارد. همان طور 
که گفتم بگذارید خون، عالئق، احساســات و 

طبیعت درونی افراد صحبت کنند.

کارلوس کی روش:

 آدبایور غایب بزرگ دیدار 37 تا 40 بازیکن را برای جام جهانی در ذهن داریم
 ایران و توگو

امانوئل آدبایور به دلیل مصدومیت نمی تواند در بازی 
با تیم فوتبال ایران شرکت کند.به گزارش ایسنا، دو 
تیم ملی ایران و توگو باید در حالی چندی دیگر در 
تهران به مصاف هم بروند که این دیدار قرار بود ابتدا 
در کازان روســیه برگزار شــود، ولی در ادامه مکان 
بــازی به تهران تغییر یافت.در آســتانه دیدار ایران 
و توگو، فدراســیون فوتبال توگو اعالم کرد، امانوئل 
آدبایــور به دلیل مصدومیت نمی تواند در این دیدار 
حاضر باشــد.مهاجم ســابق منچسترسیتی و رئال 

مادرید امسال در باشاک شهیر ترکیه توپ می زند.

ادامه قدرت نمایی منچستریونایتد 
در لیگ برتر

تیم فوتبال منچستر یونایتد موفق شد با چهار گل 
کریستال پاالس را از پیش روی بردارد و قدرت نمایی 
خود را در لیگ برتر به رخ بکشــد.به گزارش ایسنا، 
هفته هفتم لیگ برتر انگلیس با چند بازی پیگیری 
شد که در یکی از بازی ها، منچستر یونایتد با چهار 
گل میزبان خود یعنی کریستال پاالس را شکست 
داد.فالینی دو بار برای یونایتد گلزنی کرد. در همان 
نیمه نخســت ماتا برای یونایتــد گلزنی کرد و گل 
چهارم این تیم را نیز لوکاکو در دقایق پایانی به ثمر 
رساند تا این دیدار با برتری پرگل صدرنشین لیگ 
جزیره به پایان برسد.همچنین در دیگر دیدار مهم، 
وستهام با گل دقایق پایانی ساخو موفق به شکست 

حریفش یعنی سوانزی.

 PSG پیروزی پر گل 
با درخشش نیمار

پاری سن ژرمن یک پیروزی پر گل دیگر را به دست 
آورد و توانست با نتیجه 6 بر دو بوردو را از پیش رو 
بردارد.به گزارش ایسنا، در ادامه هفته هشتم رقابت 
های لیگ فرانســه یک دیدار برگزار شد.پاری سن 
ژرمن در این دیدار حساس در ورزشگاه خانگی خود 
از بوردو پذیرایی کرد و توانست با نتیجه پر گل 6 بر 
دو به پیروزی برسد.ستاره پاری سن ژرمن در این 
دیدار نیمار بود که توانســت دو گل به ثمر رساند و 

یک پاس گل هم بدهد.

خبـر خبر

 سقوط ۱۱ پله ای خادم الشریعه 
در رنکینگ جهانی شطرنج

در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج سارا خادم الشریعه با 
۹ پله سقوط در رده چهلم و نهم جهان قرار گرفت.به گزارش ایسنا، 
لیســت جدید ماهانه فدراسیون جهانی شطرنج منتشر شد و سارا 
ســادات خادم الشریعه  با 2۴۱۴ واحد ریتینگ در رده چهل و نهم 

برترین شطرنج بازان زنان جهان جای گرفته است.
خادم الشــریعه در رنکینگ ماه گذشته با 2۴۳۳ واحد ریتینگ در 
رده چهلم زنان جهان قرار داشت.در بخش استاندارد شطرنجبازان 
ایرانی پویا ایدنی که در ماه گذشته در رده دوم شطرنج بازان ایرانی 
بود با 2۵۷2 واحد ریتینگ صدرنشــین شــد. ســید محمد امین 
طباطبایی با 2۵66 در جایگاه دوم و احســان قائم مقامی با 2۵6۴ 
واحد ریتینگ در رده سوم قرار دارد.پرهام مقصودلو که ماه گذشته 
نفــر اول این بخش را به خود اختصاص داده بود در جایگاه چهارم 
قرار گرفت. امیررضا پوررمضانعلی، علیرضا فیروزجا، مسعود مصدق 
پور، شــاهین لرپری زنگنه، آرین غالمی و پوریا درینی در رده های 
پنجم تا دهم قرار دارند.در بخش استاندارد شطرنجبازان زنان ایرانی 
سارا سادات خادم الشریعه با 2۴۱۴ واحد ریتینگ در صدر جدول 
قرار دارد. آتوســا پورکاشیان  با یک پله صعود نسبت به ماه قبل با 
2۳۳۴ واحــد ریتینگ در رده دوم و میتــرا حجازی پور با 2۳2۷ 
واحد در جایگاه ســوم ایستاد.غزل حکیمی فرد، مبینا علی نسب، 
مینو عســگری زاده، درسا محمد ابراهیم خان، رعنا حکیمی فرد ، 

رضوانه حدادی و آناهیتا غالمی در رده های بعدی جای گرفتند.
ایران نیز بــا میانگین ریتینگ ۱۰ نفر برتــر 2۵2۸ واحد در رده 
ســی و دوم جهان که نســبت به ماه قبل یک پله صعود داشــته 
اســت و سوم آسیا جای گرفت.ایران در ابتدای سال 2۰۱6 در رده 
۴6 جهان قرار داشت.در بخش استاندارد برترین شطرنجبازان زنان 
جهان هو یفان با 26۷۸ واحد همچنان صدرنشــین است. ونجون 
جــو با 2۵۷۹ واحــد در رده دوم و آنا موزیچــوک با 2۵۷6 واحد 
ریتینگ در رده سوم قرار دارند.در بخش استاندارد مردان جهان نیز 
مگنوس کارلسن قهرمان حال حاضر جهان با 2۸26 واحد ریتینگ 
در صدر برترین شــطرنجبازان جهان در بخش استاندارد قرار دارد. 
لون آرونیان ارمنســتانی با 2۸۰۱ واحد ریتینگ و ماکسیم وشیه 
فرانسوی با 2۷۹۴ واحد ریتینگ در رده رده های دوم و سوم برترین 

شطرنجبازان جای گرفتند.

قهرمانی پیشگامان در تور ایجن اندونزی

تیم دوچرخه سواری پیشگامان قهرمان تور ایجن اندونزی شد.
به گزارش ایسنا، مرحله چهارم و پایانی تور دوچرخه سواری ایجن 
اندونزی به پایان رســید و تیم پیشگامان قهرمان تور شد.در بخش 
انفرادی رکابزن ایتالیایی تیم کویت پیراهن طالیی را به دست آورد. 
امیر کالهدوز در رده دوم قرار گرفت و البته پیراهن کوهستان تور 

را نیز بر تن کرد.

خبر

 نوبت اول

آگهی مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه های:1-زیرسازی معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 7/000/000/000 ریال

2-آسفالت معابر سطح شهر پخش مكانیزه با اعتبار برآوردی 11/000/000/000 ریال
را به پیمانكاران واجد شرایط دارای:

الف- دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی  آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی
ب- گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانكاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه

ج- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
د-گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر

ه- دارای سوابق اجرایی مرتبط
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرائط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت 
 اداری روز پنج شنبه مورخ 1396/7/27  با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از واحد امور مالی 

)امور قرارداد و پیمانها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-پرداخت مطالبات پیمانكار بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری میباشد.

-شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
-هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.

شهرداری ماهدشت

تمدید آگهی مزایده عمومی معادن استان مازندران

از  تعدادی  اکتشاف  تكمیل  دارد  نظر  در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،   سازمان 
محدوده های اکتشافی و برداشت مصالح رودخانه ای مطابق قوانین و مقررات و با شرایط 
شرکت آب منطقه ای استان را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار نماید.
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست 
 WWW.MZR.MIMT.GOV.IR آدرس  به  سازمان  سایت  یا  و  ذیل  آدرس  به  سازمان  محل  به  مزایده   موضوع 
مراجعه، اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از مطالعه دقیق و تكمیل، حداکثر تا 
پایان وقت اداری ساعت 14/30 دقیقه روز چهارشنبه مورخ 1396/7/19 به دبیرخانه سازمان به نشانی ساری، بلوار 

پاسداران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران تحویل و رسید دریافت نمایند.

 نوبت اول
آگهی مزایده

اجاره تابلو تبلیغاتی )بیلبورد(
شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به اجاره 5 عدد تابلو تبلیغاتی )بیلبورد( متعلق به خود با شرایط مندرج در اسناد مزایده 

به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی واجدالشرایط که دارای:
1-دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات( از اداره  تبلیغاتی )به استناد آئین  2-پروانه تاسیس کانون آگهی و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

3-مجاز به فعالیت در استان البرز )علی الخصوص شهرستان کرج( براساس پروانه تاسیس
4-گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت 1396/7/27 با در 
دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده به واحد امور مالی )امور قرارداد و پیمانها( شهرداری ماهدشت و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

-هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری ماهدشت

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/2۰  
هیات  از  صادره  مورخ۹6/6/2۵     ۱۳۹66۰۳۰۱۰۵۷۰۰66۵۴ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ تصرفات مالکانه آقای بهروز 
عندلیبی نوری فرزند گلشنعلی  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۱2۹/۹6مترمربع مفروز از پالک ۳6۰ فرعی از ۴۹ اصلی محرز گردیده 
و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه باغ به شماره پالک ۳6۰فرعی از۴۹ اصلی ذیل شماره ۴۳۰صفحه2۵دفتر۵ 
امالک بنام آسیه خانم شاهمیری ثبت وصادرگردیده است سپس مع الواسطه برابر 
سند شماره ۴۴۰۰۸مورخ ۵۸/6/22 دفترخانه 2کرج  به محمدرضا قدبیگی انتقال 
ماده۱۴۷مقادیر2۵/2۵ دراجرای  دفترامالک  خروجی  برابر  همچنین  است  یافته 
۰و۳۵۰و۴۷۱/۵۵و2۴۵/۸۴مترمربع ومقادیر۳۵۰/۳۱و۹۹/۹6و۳۵۰مترمربع ازمورد 
ثبت به غیرمنتقل شده است.ازطرفی با توجه به اینکه تصرفات متقاضی از مالکیت 
محمدرضا قدبیگی بوده که مشارالیه  درهیات حضور نیافته درنتیجه هیات مقرر 
آن مصوب  اجرائی  نامه  آئین  ونیزماده ۱۳  مذکور  قانون   ۳ ماده  اعمال  با  نموده 
۱۳۹۱/۴/2۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود 
لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به مالک ونیزاشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می 
گردد تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید 
آن را دریافت دارند بدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره 
اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند  برابر مقررات  نسبت به صدور سند مالکیت 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:2۷۹۹۰
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹6/۷/۱۰ تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳۹6/۷/2۵

دادنامه

به تاریخ بیست و پنچم تیر ماه سال یکهزارو سیصد و نود شش در وقت فوق العاده 
پرونده به کالسه ۹6۰۹۹۸6۷6۹۱۰۰2۳۱ شعبه 2۵ حقوقی شورای حل اختالف 
به  عنایت  با  است  نظر  تحت  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  مطهری  شهید  مجتمع 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
رای شورا : در خصوص دادخواست خواهان خانم فلک ناز قالئی بطرفیت خوانده 
وجه  بابت  تومان  میلیون  هجده  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  قنبری  اله  آقای سیف 
یک فقره چک به شماره )6۷۸2۳۵/۸۳۴( مورخ ۱۳۹6/۳/۳ عهده بانک صادرات 
شهرستان خرم آباد به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
و بقاء اصل چک در ید مدعی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء 
دین سابق دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع 
موثر و موجهی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مالحظه نظریه مشورتی اعضاء 
شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۳۱۳-۳۱۴ قانون تجارت 
آیین  قانون   ۵۱۹-۵۱۵-۱۹۸ مواد  و  چک  صدور  2قانون  ماده  الحاقی  تبصره  و 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون تومان 
بابت وجه یک فقره چک به شماره فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسی و پرداخت 
نرخ  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه میگردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی شهرستان خرم آباد میباشد. 
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد –علی امرایی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : ۵6۳/۵/۹6

وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ ۹6/۸/۱۷ ساعت۱۱/۰۰    صبح   حوزه ۵ 
خواهان: مجید بخشی     خوانده: علیرضا یارمحمدی

خواسته: مطالبه  خسارت خودرو
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  درخواست خواهان  به  بودن خوانده 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت 

آن خواهد بود.م.الف:2۷۹۸۷
                                                دبیر حوزه 5 شورای حل اختالف شهریار

آگهی

به  مصطفائی  بابک  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  غالمی  محمد  خواهان 
نموده  تهران   دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  مطالبه وجه چک  خواسته 
که جهت رسیدگی به شعبه ۱6۱ مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهر 
به  ارجاع و  تهرانپارس خ جشنواره خ جعفرپناه  فلکه دوم  تهران  واقع در  تهران 
و  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹6/۸/۷  کالسه ۹6۰۹۹۸۱۰26۱۰۰6۸۸ 
ساعت ۱6 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد۱۱۰/۸۰۹۵۵      
دبیر شعبه 161 مجتمع شماره 4 شورای حل اختالف تهران

آگهی ابالغ
نازنین  به محکوم علیه سیده  بدینوسیله  پیروآگهی های منتشر شده در جراید 
از  صادره  اجرائیه  طبق  میشود  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  بحرینی 
به موجب دادنامه شماره  شعبه ۱2 در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۸6۰۹2۰۰۱۱۵ 
علیه  محکوم   ۱2 شعبه  از  صادره   ۱۳۹6،۴،26 مورخ   ۹6۰۹۹۷۸6۰۹2۰۰2۱۴
پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ 2۵۰۰۰۰۰۰  پرداخت  به  محکوم 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۳۹۵،۱۰،۳۰ لغایت زمان اجرای حکم 
نیز  و  دادرسی  هزینه  از  ناشی  بابت خسارات  ریال  مبلغ ۱۳۵۵۰۰۰  پرداخت  و 
پرداخت مبلغ ۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له 
می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باشدلذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م 
وماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
تا طرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در 
غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول  اجرائیه 

و وصول هزینه های اجرایی اقدام خواهد نمود.
دبیر شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه –محسن نظرآبادی

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۱۳هیات  شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سیامک خاکزاد فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه ۷66۹ صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳6 مترمربع پالک ۱۷ فرعی از ۳6۵ 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای احمدعلی خرد دهقان 
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 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۳۴2 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

شهرداری ماهدشتشهرداری ماهدشت

 اعزام کمانداران نوجوان ایرانی
 به رقابت های جهانی آرژانتین

 یک طال سهم ایران از مسابقات
 بین المللی کشتی جام کرکین

کمانداران رده ســنی نوجوان ایرانی در دو 
بخش ریکــرو و کامپوند روز شــنبه برای 
شــرکت در مســابقات جهانی به کشــور 
آرژانتین اعزام شــدند.به گــزارش زمان از 
فدراســیون تیرو کمان، مسابقات قهرمانی 
جهان در رده ســنی نوجوانان و جوانان این 
رشــته از ۱۰ تا هفدهم مهرماه در آرژانیتن 
برگزار می شــود، این رقابت ها همزمان در 
دو بخش ریکرو و کامپوند پسران و دختران 
تشــکیل می شود و تیم ایران نیز در هر دو 

بخــش نماینده خواهد داشت.اســامی تیم 
ملــی تیر و کمان ایران که با ۱۰ کماندار به 
این رقابت ها اعزام شــده است به این شرح 
است:در بخش ریکرو فاطمه بهرامن، سوگند 
رحمانی، رضا شــبانی و امیــد رضا صفایی 
پور اعضای تیم ملی را تشــکیل می دهند.

در بخــش کامپوند نیز دانیــال حیدرزاده، 
آرمین پاکزاد، امیرمحمد قربان زاده، گیسا 
بایبوردی، سوگند حداد و بهاره رضایی ملی 

پوشان نوجوان ایران هستند.

رقابت هــای بیــن المللی کشــتی آزاد جام 
دیمیتــری کرکین روســیه دیروز بــا معرفی 
برترین های وزن هــای مختلف پایان یافت تا 
تیم ایران با کســب یک طال و یک برنز به کار 
خود در این رقابــت ها پایان دهد.در دومین و 
آخرین روز رقابت های بین المللی کشتی آزاد 
جام دیمیتری کرکیــن، در وزن ۸6 کیلوگرم 
اســماعیل محمودی در دور اول با نتیجه ۱۰ 
بر صفر ابراهیم اف از آذربایجان را شکست داد 
و کامران قاسم پور دیگر نماینده کشورمان در 

این وزن نیز با نتیجه 6 بر صفر از ســد سولیف 
از ازبکســتان گذشت. قاســم پور در دور دوم 
مقابل محمودی با نتیجه ۵ بر یک پیروز شــد 
تا محمودی از دور رقابت ها کنار برود و قاسم 
پور نیز در دور سوم مقابل » زائور ماکی اف «از 
روســیه به میدان برود و با پیروزی ۴ بر ۳ در 
برابر این حریف راهی نیمه نهایی شــود. قاسم 
پور در مسابقه نیمه نهایی با ناداوری نتیجه را 
۴ بر ۵ به »آموشــف« از روسیه واگذار کرد و با 
ازدست دادن شانس فینال راهی رده بندی شد. 
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آگهی تجدید مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت در نظر دارد نسبت به فروش 4 قطعهز مین به شماره های 
219-221-222 و 223 به پالکهای ثبتی 26148-26150-26151-26152 فرعی از 47 اصلی واقع در کمربندی 
چیتگر – امالک جهان طبق مجوز هیات مدیره بشماره 844/س پ د/96 مورخ 96/04/28 از طریق برگزاری 
تجدید مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد تجدید مزایده در برنامه 

زمانی موجود در برگه شرایط به دفتر امور پیمان و قراردادهای سازمان پسماند مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در تجدید مزایده:

1-برآورد پایه تجدید مزایده برای هر قطعه 2/400/000/000 ریال
3-سپرده شرکت در تجدید مزایده برای هر قطعه به میزان 120/000/000 ریال که می بایست همراه اسناد تجدید مزایده تحویل گردد.

4-برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ 96/07/01 لغایت 96/07/10 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری مالرد و صفادشت مراجعه و 
از تاریخ 96/07/07 لغایت 96/07/17 ساعت 13 پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مالرد و صفادشت نمایند. زمان 

گشایش پیشنهادها روز سه شنبه مورخ 96/07/18 ساعت 13 می باشد.
6-هزینه نقل و انتقال سند، آگهی و کارشناس به عهده برنده تجدید مزایده می باشد.

7-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شماره 0108733015009 سیبا بانک ملی به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری مالرد و صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.

8-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
9-سایر اطالعات و جزییات در اسناد تجدید مزایده مندرج است.

بهرامعلی فتحی     
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت     

 رفع تصرف بیش از 139 هزارمتر مربع از اراضی 
ملی گچساران

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: از ابتدای 
سالجاری تا پایان شهریورماه ۱۳۹هزار و 6۹۴ متر مربع از اراضی 
ملی این شهرستان از افراد سودجو و متخلف پس گرفته شده است. 
»پرهام جلیلی« افزود: ۴۱۵ هزار هکتار جنگل و مراتع در شهرستان 
گچساران وجود دارد که از این میزان ۳2۰ هزار هکتار مرتع است.
وی بیان کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه ۱۳۹هزارو 6۹۴ 
متر مربع از اراضی ملی شهرستان گچساران از افراد سودجو و متخلف 

پس گرفته شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران تصریح کرد: این 

میزان اراضی از ۱۴ متخلف سودجو پس گرفته شد.
جلیلی عنوان کرد: از این میزان اراضی عنوان شده ۱۵ هزارو ۷6۸ 
مترمربع داخل محدوده شهر و ۱2۳ هزارو ۹۰۸ مورد خارج محدوده 
شهر بوده است.وی گفت: در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۳ هزارو 

2۹۳ متربع از دست 6 متخلف رفع تصرف شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران اضافه کرد: ۱۷۰ 
از  امید  این شهرستان در دولت تدبیر و  از زمین های ملی  هکتار 

تصرف بیش از ۵۵ زمین خوار خارج شده است.

تحقق40 درصد سهمیه اشتغالزایی آمل 
در سال جاری 

گفت:  آمل  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  مازندران  استاندار   معاون 
۴۰ درصد سهمیه اشتغالزایی آمل در سال جاری محقق شد.

سیدجعفر رسولی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با اشاره به 
اینکه در سال تولید و اشتغال توجه به این امر با دقت و زمان بیشتری 
صورت می گیرد، تصریح کرد: از مجموع ۵۴۰ واحد تولیدی که صدور 
شناسنامه صورت گرفته بود، ۱۳۰ واحد در شهرستان شناسایی و 
کارگروه صیانت از این واحدها در شهرستان تشکیل شده است. وی 
با بیان اینکه کارگروه ساماندهی صادرات در شهرستان تشکیل شده 
و ۱۸ واحد تولیدی که در صادرات تالش دارند شناسایی و حمایت 
می شوند، افزود: در زمینه اشتغال، سهمیه شهرستان آمل حدود 
۴۹۴۰ نفر بوده که تا به حال با تالش کارگروه اشتغال ۴۰ درصد این 
سهمیه محقق شده است و نیاز است برای هزار و ۹۰۰ نفر اشتغالزایی 

دیگر تالش صورت گیرد.
فرماندار ویژه آمل و معاون استاندار مازندران با اعالم اینکه در ماه 
های اخیر تالش های زیادی برای رفع معضل زباله شهرستان صورت 
گرفته است اما ۳۳ سال معضل زباله در آمل وجود داشته است، اظهار 
کرد: تهیه زمین دفن جدید زباله و نیز احداث نیروگاه یا زباله سوز 
پیگیری می شود.رسولی با اشاره به اینکه رفع معضل زباله شهرستان 
نیاز به تالش ها و پیگیری های شورای شهر و شهرداری دارد، گفت: 
در این زمینه باید تالش همگانی صورت گیرد. وی با بیان اینکه در 
برخورد با مفاسد اقتصادی عزم جدی وجود دارد، گفت: به مدیران 
اعالم می شود در برخورد با ارباب رجوع و مراودات با اطرافیان و 

سالمت اداری دقت الزم را داشته باشند.

برگزاری همایش دوچرخه  سواری 
گرامیداشت  هفته دفاع مقدس 

اراک- خربنگار زمان؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این مرز و بوم، 
پارک  مسیر  در  دوچرخه سواری  بزرگ  همایش 
آزادی- ضلع جنوبی پارک شهدای گمنام برگزار 
گردید.این مسابقه در رده سنی آزاد برگزار شد که 
در پایان طاهر حری، حسین محمدی ها و معین 

کیانپور عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.
سرپرست  حضور  در  مسابقات  این  جوایز  اهدا 
فرهنگی،  کمیسیون  رییس  سورانه  شهرداری، 
کالنشهر  اسالمی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی 
اراک، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، 
معاون خدمات شهری، رییس سازمان آتش نشانی 
فرهنگی،  سازمان  سرپرست  و  ایمنی  خدمات  و 
 ۳ به  و  برگزار  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
از کل  نفر  به همراه ۷  مسابقه  این  برگزیده  نفر 
تبلت  قرعه ۱۰ دستگاه  قید  به  شرکت کنندگان 
اهدا گردید، همچنین به 6 نفر از مسن ترین افراد 

شرکت کننده در این مسابقه هدایایی اهدا شد.
در حاشیه این مسابقه بیاتیان سرپرست شهرداری 
ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی بابت برگزاری برنامه های مختلف 
ورزشی دقایقی در خصوص افزایش و فراگیر شدن 
این رشته در کالنشهر اراک، جایگزین کردن این 
افزایش سطح سالمتی  وسیله به جای خودرو و 
شهروندان اراکی  صحبت نمود، سپس سرپرست 
برگزاری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
در  را  شهروندان  ویژه  ورزشی  متنوع  مسابقات 
بهبود شاخص  و  توسعه ورزش همگانی  راستای 
سالمت در بین اعضای جامعه مفید قلمداد نموده 
و گرایش به سمت ورزش از سوی جوانان را باعث 

کاهش معضالت اجتماعی دانست. 

97.8 درصد از مردم 
شهرکرد باسواد هستند

گفت:  شهرکرد  شهرستان  فرماندار  شهرکرد- 
باسواد  از مردم شهرستان شهرکرد  ۹۷.۸ درصد 
هستند. حمید  ملک پور اظهار کرد: نرخ باسوادی 
گروه سنی ۱۰ تا ۴۹  سال مردم ساکن شهرستان 
شهرکرد ۹۷.۸ درصد است. وی افزود: ۹۸.۵ درصد 
مردان شهرستان شهرکرد باسواد هستند و در بین 
۴۳۰ شهرستان کشور رتبه ۱۵ را کسب کرده اند. 
ادامه داد: همچنین  فرماندار شهرستان شهرکرد 
۹۴.۸ درصد از زنان این شهرستان باسواد هستند 
و رتبه 2۰ کشوری را به خود اختصاص داده اند. 
ملک پور خاطر نشان کرد: میانگین نرخ باسوادی 
در کشور ۹۴.6  درصد و میانگین در چهارمحال و 

بختیاری ۹۴ است. 

خبر خبر

از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
استان  بهزیستی  کل  اداره  عمومی  روابط 
اجتماعی  امور  معاونت  همت  به  و  البرز 
کل  اداره  مردمی  مشارکتهای  معاونت  و 
در  همزمان  بصورت  البرز  استان  بهزیستی 
تمامی نقاط کمتر برخوردار و محروم استان 
به  التحریر  لوازم  بسته   ۵۰۰۰ تعداد  البرز 
این  حاشیه  در  شد.  اهداء  نیازمند  افراد 
کل  مدیر  نژاد«   بیات  »داریوش  مراسم 
با  و  سال  هر  گفت:  البرز  استان  بهزیستی 
شروع سال تحصیلی معموال یکی از دغدغه 
هست  این  بهزیستی  سازمان  در  ما  های 
هدف  مجموعه  آموزی  دانش  مجموعه  که 
ورود  زمینه  نحو ممکن  بهترین  به  را  خود 
به تحصیل شان را فراهم کنیم و در همین 
راستا در سراسر استان با کمک خیرین عزیز 
زمینه بسته حمایتی آموزشی حدود ۵ هزار 

دانش آموز البرزی فراهم شد.
وی افزود:  این بسته های حمایتی در قالب 

در  اجتماعی  امور  معاونت  مهرانه«   »طرح 
در  بهزیستی  پایگاههای  و  مراکز  تمامی 
شهرستان های مختلف توزیع شده و زمینه 
ورود دانش آموزان  بخوبی  فراهم شد و این 
مهم بدون شک با حمایت مردم و خیرین و 

نوع دوستی آنان قوت گرفت که هرسال این 
سنت پسندیده را با جدیت بیشتری انجام و 
همکاریهای الزم با مددکاران انجام می شود 

که قابل تقدیر است.
بسته  هزار   ۵ این  گفت:  نژاد«  »بیات   

ارزش  به  کدام  هر  شده  تهیه  که  آموزشی 
و  خرید  کلیه  و  هست  تومان  هزار   ۱۱۰
از  ریالی  و  بوده  خیرین  توسط  اقدامات 
اعتبارات دولتی در این رابطه اختصاص پیدا 
را  ما  های  نیاز  تمام  خوشبختانه  و  نکرده 

خیرین فراهم کردند.
پایان  در  البرز  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
گفت: در ابتدای  ماه محرم هم نیز هستیم 
و این بهترین فرصتی است که از معنویات 
این ماه عزیز استفاده کرده و همانطور که در 
سالهای گذشته با حمایتهای خود و صرف 
نذورات افراد نیازمند تحت پوشش سازمان 
و  درمانی،آموزشی  مختلف  مشکالت  که  را 
ماه  این  از  و  دهند  یاری  را  دارند  ضروری 
و  برده  را  معنوی  بهره  شکل  بهترین  به 
که  کنند  حل  را  نیازمند  ای  خانواده  نیاز 
خداوند  سوی  از  پاسخ  بدون  شک   بدون 

نخواهد ماند.

بهره مندی 5 هزار دانش آموز البرزی از  بسته حمایتی

 نوبت دوم

آگهی مزایده
موضوع : اجاره یك ساله پالژ لیدو 

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند چهارم مصوبه شماره 8 مورخه 96/6/28 شورای اسالمی 
شهر رامسر نسبت به اجاره یك ساله پالژ لیدو اقدام نماید 

مورخ  تا  جزئیات  و  شرایط  سایر  از  اطالع  یا  و  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  شرایط  1-واجدین 
96/7/26 به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011 تماس حاصل فرمائید 

2-متقاضیان میبایست 5٪مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانكی به همان میزان 
ارائه نمایند 

3-در صورتی که برندگان اول – دوم – سوم حاضر به انعقاد قرار نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 
4-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/7/27خواهد بود 
5-شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

    قدرت  اله شاهمنصوریان سرپرست شهرداری رامسر 

 نوبت اول

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۴۵هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
بردیا ایزدی فرزند بهمن بشماره شناسنامه ۱۴۸2 صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱۹۰/۰۸ مترمربع از پالک ۱6۳۸ 
فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای یحیی اردیخانی 
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 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد. ۳۴۸ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۰۵هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
تهران در  از  فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۱6۰۷ صادره  باقری مه  بهزاد 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۹۹/2۵ مترمربع پالک ۱۱۵۳ فرعی 
از ۱2 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی شمسی 
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 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی 
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۳۴۳ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸۴۳ شماره  رای  برابر 
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 ایران شیخعلی شاهی فرزند میرزاعلی بشماره شناسنامه ۵6۰۸۹ صادره از 
تهران در ششدانگ یک قطعه باغچه مشجر به مساحت ۹۷۳/6۸ مترمربع پالک 
۳۱ فرعی از ۱6۵ اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقایان علی 
اکبربوک، محمدتقی شیخعلی شاهی، علی شیخعلی شاهی   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. ۳۵2 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۰۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
از زرندیه در ششدانگ  یوسف کرمی فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۰۴ صادره 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۴/6۰ مترمربع پالک ۱۱۵۳ فرعی از ۱2 اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای نصرت اله عالی 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.  ۳۴۰ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸۵۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی زنگنه فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ۳۷۳ صادره از قیدار در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۳/6۳ مترمربع پالک ۱۴6۳ فرعی از ۹ اصلی 
واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم گروسی 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. 

۳۵۱ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۱۱هیات  شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی تقی پور فرزند اله قلی بشماره شناسنامه ۱۰2۳ صادره از اسدآباد در 
فرعی   ۱۰۵ پالک  مترمربع   ۱۵۷/۹۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
اله  رحمت  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   ۳62 از 
منصوربخت 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۳۴۱ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی

پالک  شماره  با   ۹۵ مدل  سواری  بک  X6۰هاچ  لیفان  سبز  برگ   
شاسی  شماره  LFB۴۷۹Q۱۴۱۱۰2۴۹۹و  موتور  شماره  با   ۸2 ۵۷۴م22ایران 
NAKSG۴۳۱۷FB۱۳۱۹۰۵بنام حمزه ارجمندیان مفقود گردیده و از درجه  

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

متن آگهی 

المکان  به علت مجهول  اله احمدیان فرزند اسحاق  آقای حشمت  به  بدینوسیله 
بودن اتهام کالهبرداری اینترنتی موضوع شکایت آقای محمد رضا زیودار ابالغ می 
دادگاه  در شعبه ۱۰۱  مورخ ۹6/۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰  وقترسیدگی  گردد جهت 
جزایی 2 پلدختر حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان پلدختر )101 جزایی سابق ( –آرش قاسمی . 

 عجین شدن مشکالت زیست محیطی گیالن
 با زندگی مردم

گیالن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گفت: محیط زیست استان گیالن مشکالت 
زندگی  با  مشکالت  این  و   دارد  زیادی 

روزمره مردم عجین شده است.
به  اشاره  با  محمدپور  قربانعلی  ایسنا؛ 
اینکه محیط زیست استان گیالن مشکالت 
دلیل  به  خوشبختانه  گفت  دارد،  زیادی 
ملموس بودن این مشکالت و عجین شدن 
معضالت زیست محیطی با زندگی روزمره 
مشکالت  این  رفع  برای  همگی  مردم ، 

حساس تر شدند. 
را بشناسیم،  باید مشکالت  اول  افزود:  وی 
راه حل مرتفع شدن مشکالت را شناسایی 
کنیم و سپس دست به اقدام و عمل بزنیم. 
گیالن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
بدون  خواست  سمن ها  از  خاطرنشان کرد: 
هم  دست  در  دست  مناقشه ای  هیچ گونه 
و  طبیعی  عرصه های  از  حفاظت  در  داده 

ملی استان تالش کنند.
استان  در  پسماند  معضل  به  محمدپور 
و گفت: همه دستگاهها  اشاره کرد  گیالن 

باید براي رفع معضل پسماند اقدام کنند.
حل  خاطرنشان کرد:  مسئول  مقام  این 

مورد  شمالي  استانهاي  پسماند  معضل 
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  تاکید 
حفاظت  اداره کل  و  است  کشور  زیست 
این  حل  براي  نیز  گیالن  زیست  محیط 
گروههاي  همه  کمک  خواستار  معضل 
از هیچگونه  راه  این  نهاد است و در  مردم 

همکاری، مضایقه نخواهد کرد. 
وی با اشاره به مشکل کمبود اعتبارکه منجر 
به بروز برخی از مشکالت عدیده بر سر راه 
تصریح  است،  شده  استان  زیست   محیط 
کرد: در حدتوان از سمن ها حمایت مي کنیم.   

امدادرسانی هالل احمر کردستان به 290 حادثه 
در سال جاری

احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
ابتدای  از  گفت:  کردستان  استان 
جمعیت  نجاتگران  جاری  سال 
هالل احمر کار امدادرسانی به 2۹۰ 
حادثه را انجام دادند که به نسبت 
 2۱ افزایش  با   ۹۵ سال  مشابه 

درصدی همراه بوده است.
حسن خدابنده لو افزود: از مجموع 
این  در  پیوسته  وقوع  به  حوادث 
جاده ای  حادثه   2۱۵ تعداد  مدت 
کل  از  درصد   2۵.۸6 که  است 
حوادث را به خود اختصاص داده و 

افزایش ۴.6 درصدی  با  به نسبت سال ۹۵ 
همراه است.

استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
رسیدن  زمان  کاهش  به  اشاره  با  کردستان 
محل  در  احمر  هالل  عملیاتی  های  نیرو 
حادثه، افزود: جمعیت هالل احمر کردستان 
با 2۹ پایگاه ثابت، سیار، موقت و امداد هوایی 
با ۳۳۴  تیم امدادی با  یک هزار و ۳6 نفر نیرو 
عملیاتی به حوادث به وقوع پیوسته خدمات 
امداد و نجات و ۵۹ مورد رهاسازی مصدومان 

را ارائه کرده اند.

مصدوم  نفر   ۱62 کرد:  اضافه  لو  خدابنده 
احمر  هالل  امدادی  عوامل  توسط  حوادث 
تعداد  اند که  به مراکز درمانی منتقل شده 
افزایش  با   ۹۵ سال  نسبت  به  مصدومان 
2۵.۸6 درصدی و به همان نسبت آمار انتقالی 

ها با افزایش ۱6 درصدی همراه بوده است.
استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
کردستان در پایان عنوان کرد: از علل کاهش 
زمان رسیدن نیروهای امدادی هالل احمر در 
صحنه های حوادث جاده می توان به افزایش 
در  شهری  بین  نجات  و  امداد  پایگاه های 

مسیرهای پرحادثه استان اشاره کرد.



آگهیدوشنبه 10مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 93588
۹6۰۳۵۷

آگهی ابالغ

هادی  نجفی،محمدهادی  محمدرضا  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت   
فعال،سید  آبادی،ابوالفضل طاعت  امیرالدین عباس  زاده،سید  منصور،محمد علی 

جمال میری،محمدصادق میرزاخانی 
محمدرضا  خواندگان   طرفیت  به  دادخواستی  بدیعی  علیرضا  خواهان 
عباس  امیرالدین  زاده،سید  علی  منصور،محمد  هادی  نجفی،محمدهادی 
آبادی،ابوالفضل طاعت فعال،سید جمال میری،محمدصادق میرزاخانی ومصطفی 
ابطال  بیات واداره ثبت اسناد وامالک شهریاربه خواسته۱- صدورحکم مبنی بر 
شهریار  وامالک  اسناد  ثبت  ماده۱۴۷اداره  ۱۷۳۵۸مورخ۱۳۸۳/۸/۳۰هیات  رای 
شماره  به  صادره  سند  ۴۱2(2-ابطال  ۴6/۱۸۷۷قطعه  ثبتی  پالک  )موضوع 

۳۵۸۳۸-۸۳/۱2/2۵سند چاپی به شماره ۴۳۰۴۸۰الف ۸2-
۳-ابطال سند شماره ۱۳۱۸۰مورخ ۸6/6/۱۱ دفترخانه شماره ۱۱شهریار۴-ابطال 
سند قطعی 6۰۱2۷-۸۷/2/۸دفترخانه ۳شهریار۵-ابطال سند قطعی ۷۱۰6۱مورخ 
۸۷۵2۵مورخ۸۷/۱2/2۵دفترخانه  سند  ۳شهریار6-ابطال  ۸۸/۴/۱۰دفترخانه 
۳شهریار۸-ابطال  شماره۹۴۵۱۱دفترخانه  قطعی  سند  ۳شهریار۷-ابطال 
6ازپالک  ردیف  خوانده  ید  ۳۰شهریار۹-خلع  ۹2/۱2/۱۸دفترخانه  مورخ  سند 
درمحدوده  تضامنی  بصورت  تصرف  ایام  المثل  اجرت  مذکورومطالبه  ثبتی 
به  مقوم  ها  خواسته  از  هرکدام  کارشناسی  نظریه  وفق  غاصبانه  تصرفات  زمانی 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ۵۱/۰۰۰/۰۰۰تومان 
شهریارثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹6۰۹۹۸26۴۰۷۰۰۳۵۴شعبه۷دادگاه 
دستوردادگاه  حسب  که  ۱۳۹6/۹/۱ساعت۸/۳۰تعیین  مورخ  رسیدگی  ووقت 
طبق موضوع ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
محمدرضا نجفی،محمدهادی هادی منصور،محمد علی زاده،سید امیرالدین عباس 
آبادی،ابوالفضل طاعت فعال،سید جمال میری،محمدصادق میرزاخانی ودرخواست 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
مقررفوق جهت  ودروقت  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  کامل خود 

رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م.الف:2۷۹۸6
        منشی شعبه7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار

دادنامه 

کالسه پرونده ۱۰/2۰۹/۹6شماره دادنامه ۹6/۵/۱۷-۴۰۳
خواهان : محمد امین خانلرنیا فرزند داود بادرس بابل – سبزه میدان فرهنگ ۵پ ۴۸ 
 -2 المکان  مجهول  بادرس  حسن  فرزند  هادیان  محسن  سید   -۱  : خواندگان 
حسینعلی صفاییان بادرس بابل بعد از میدان دوم حمزه کال جنب پمپ بنزین 

امالک هستی 
وکیل خواهان : محمد بهرام پور و کاظم علی زاده بادرس بابل – کمربندی غربی 

بهاران ۴ ساختمان افالک                خواسته مطالبه وجه 
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی خواهان آقای محمد امین خانلرنیا فرزند داود با وکالت محمد 
بهرام پور و کاظم علی زاده به طرفیت خواندگان ۱- سید محسن هادیان فرزند 
ریال  میلیون  دوبیست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  صفاییان  حسینعلی   -2 حسن 
۹۳۸۳2۵-۹6/2/2۵عهده  ۵6۱۳۴۰۷-۹۵/۵/۳۰و  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه 
حساب جاری ۰۱۱۰2۱۸۴2۵۰۰۵و ۵۳۰۹۳۴۴۹/2۱نزد بانک ملی و بانک ملت 
متعلق به خواندگان به انضمام خسارت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و 
نیز خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه 
پرداخت  و گواهی عدم  فتوکپی مصدق چک موضوع خواسته  تقدیم  با  خواهان 
وجه آن و با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چک موصوف را اصدار نموده 
و چون از جهت وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به 
علت کسر موجود ی برگشت نموده و علیرغم مراجعه به مشارالیه ها از پرداخت 
دین خویش امتناع لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده 
است با عنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر بقاء دین ظهور 
در اشتغال ذمه خواندگان را دارد و از جهتی خوانده ردیف دوم با تقدیم الیحه ایی 
صدور سند مورد دعوی توسط خویش اذعان و اعتراف نموده بدین ترتیب صحت 
و اصالت مستند دعوی خواهان را مورد تایید و پذیرش قرار داده بنا ء علیهذا و 
مستند ا به مواد ۵22و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است به 
مبلغ سی 2/۵۸۰/۰۰ریال  نیز  و  بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
بابت خسارات هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیخ از 
تاریخ سر رسید چگ ها تا زمان اجرای حکم در حق خواهان پرداخت نماید رای 
صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی بابل می باشد و رای نسبت به خوانده ردیف اول 
غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی بابل می باشد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل – مهدی زاده 

دادنامه

و  بیست  شماره  مجتمع   26۰۴ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۱26۰۴۰۰۱۸۹ کالسه  پرونده 
هفت شورای حل اختالف شهر تهران

دادنامه شماره ۹6۰۹۹۷۱26۰۴۰۰۰۰۸
خواهان شرکت لیزینگ خودروکار )سهامی خاص( با وکالت فاطمه بادکوبه
خوانده آقای مهدی بختیاری                         خواسته مطالبه خسارت

گردشکار خواهان/درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این حوزه و ثبت کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای شورا

)سهامی  خودروکار  لیزینگ  شرکت  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
بادکوبه به طرفیت  با وکالت فاطمه  امام  خاص( به مدیریت مهدی حسین زاده 
قرارداد  فسخ  بر  مبنی  تقاضای صدور حکم  به خواسته  بختیاری  مهدی  خوانده 
اجاره و استرداد مبیع مقوم به مبلغ 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات 
قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اینکه خواهان حسب دادخواست 
تقدیمی و قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۸2۳۴-۱-۱2-۸۴ مورخ ۸۴/6/۳۰ 
اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به این شرط که که در صورت اتمام و پرداخت مال 
االجاره بدین شرط که در صورت اتمام و پرداخت مال االجاره و اقساط مستاجر 
مالک مورد اجاره گردد و سند مورد اجاره به نام وی تنظیم گردد و سند مورد 
اجاره به نام وی تنظیم گردد که متاسفانه از پرداخت مورد اجاره استنکاف نموده 
و ایضا مدت اجاره نیز منقضی گشته است از طرفی مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی 
پس از انقضای مدت اجاره موجبی برای تصرف خوانده متصور نخواهد بود خوانده 
درجلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی حضور نیافته و وکیل نیز معرفی ننموده و 
الیحه و مدارکی که داللت بر پرداخت اقساط و مال االجاره را نماید ارسال نداشته 
و با عنایت به تحقق شرایط مندرج در قرارداد مذکور که زمینه اش صمن العقد 
موجود بوده و خوانده بر اساس قاعده اقدام و علم کافی به مفاد قرارداد و شروط 
تملیک مبیع اقدام به امضا و انشای قرارداد نموده است لذا شورا با عنایت به جمیع 
اوراق پرونده و مدارک مثبته ابرازی از جمله سند مالکیت و قرارداد اجاره به شرط 
تملیک فی ما بین و انقضای مدت اجاره به استناد مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی و بند ۳ ماده ۴۹۰و۴۹۴ قانون مدنی دعوی مطروحه را محمول بر صحت 
تشخیص و حکم بر اعالن فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ ۸۴/6/۳۰ و 
استرداد مبیع به طبع فسخ قرارداد فی مابین صادر و اعالم می نماید همچنین 
به  به محکومیت خوانده  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۵۱۹  استناد  به 
پرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ ۱/۱۱۵/۰۰۰ ریال و نیز حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در شورا می باشد و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ انقضای واخواهی 

قابل تجدیدنظر در محاکم قانونی می باشد.
110/80934      شعبه 2604 مجتمع شماره 27 شورای حل اختالف تهران

دادنامه

و  بیست  شماره  مجتمع   26۰۴ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۱26۰۴۰۰2۰2 کالسه  پرونده 
هفت شورای حل اختالف شهر تهران   
دادنامه شماره ۹6۰۹۹۷۱26۰۴۰۰۰۴۹

خواهان شرکت لیزینگ خودروکار )سهامی عام( با نمایندگی مینا نیسی
خوانده آقای روح اله جورابلو

خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و استرداد مبیع مقوم به 
مبلغ ۱6/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل
گردشکار خواهان/درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این حوزه و ثبت کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای شورا

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت لیزینگ خودروکار )سهامی عام( 
به مدیریت مهدی حسین زاده امام با وکالت فاطمه بادکوبه به طرفیت خوانده روح 
اله جورابلو به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و استرداد 
مبیع مقوم به مبلغ ۱6/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل اینکه خواهان حسب دادخواست تقدیمی و 
قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۰2۰۸۰-2۳-۸۳ مورخ ۸۳/۱2/۱۸ اقدام به 
انعقاد قرارداد اجاره به این شرط که که در صورت اتمام و پرداخت مال االجاره 
بدین شرط که در صورت اتمام و پرداخت مال االجاره و اقساط مستاجر مالک 
مورد اجاره گردد و سند مورد اجاره به نام وی تنظیم گردد و سند مورد اجاره به 
نام وی تنظیم گردد که متاسفانه از پرداخت مورد اجاره استنکاف نموده و ایضا 
مدت اجاره نیز منقضی گشته است از طرفی مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی پس 
از انقضای مدت اجاره موجبی برای تصرف خوانده متصور نخواهد بود خوانده در 
جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی حضور نیافته و وکیل نیز معرفی ننموده و 
الیحه و مدارکی که داللت بر پرداخت اقساط و مال االجاره را نماید ارسال نداشته 
و با عنایت به تحقق شرایط مندرج در قرارداد مذکور که زمینه اش ضمن العقد 
موجود بوده و خوانده بر اساس قاعده اقدام و علم کافی به مفاد قرارداد و شروط 
تملیک مبیع اقدام به امضا و انشای قرارداد نموده است لذا شورا با عنایت به جمیع 
اوراق پرونده و مدارک مثبته ابرازی از جمله سند مالکیت و قرارداد اجاره به شرط 
تملیک فی مابین و انقضای مدت اجاره به استناد مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی و بند ۳ ماده ۴۹۰و۴۹۴ قانون مدنی دعوی مطروحه را محمول بر صحت 
تشخیص و حکم بر اعالن فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ ۸۳/۱2/۱۸ 
و استرداد مبیع به طبع فسخ قرارداد فی مابین صادر و اعالم می نماید همچنین 
به  به محکومیت خوانده  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۵۱۹  استناد  به 
الوکاله وکیل  نیز حق  و  ریال  به مبلغ ۴۵۵/۰۰۰  پرداخت هزینه های دادرسی 
طبق تعرفه می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در شورا می باشد و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ انقضای واخواهی 

قابل تجدیدنظر در محاکم قانونی می باشد.
110/80932      شعبه 2604 مجتمع شماره 27 شورای حل اختالف تهران

دادنامه

۹۵۰۹۹۸66۱۱۴۰۰۸۷شعبه  کالسه  پرونده 
خرم  شهرستان  دو  کیفری  ۱۰۱دادگاه  ی 
ی  شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  اباد)۱۰۱جزایی 

۹6۰۹۹۷66۱۳۵۰۰6۳۹
۱-آقای روح اله جابری فرزند همت )متهم (به نشانی 
لرستان خرم آباد 2-آقای سجاد جابری فرزند همت 
)متهم( به نشانی لرستان خرم آباد ۳-آقای علیرضا 
آباد  خرم   : نشانی  (به  متهم  محمد)  فرزند  صادقی 
پالک  سازی  موتور  باالی  عشایر  بیمارستان  پشت 
۳۵-۴- آقای علی بیرانوندفرزند جمشید) متهم (به 
فرهنگیان  دوم  فاز  شرقی  گلدشت  آباد  خرم  نشانی 
میرضا  فرزند  بسطامی  رسول  آقای   -۵  ۱ سینا  ک 
)متهم( به نشانی خرم آباد دره گرم بوستان ۳ انتهای 
حیدری  بابائی  حشمت  6-آقای  چپ  سمت  کوچه 
فرزند محمد) متهم (به نشانی لرستان خرم آباد هزار 
آقای محمد نصیری  بلوک ۱۱ واحد ۷-۱-  دستگاه 
مقدس فرزند نصرت اله )متهم(با وکالت آقای تیمور 
سالطی فرزند محمد رضا به نشانی لرستان خرم آباد 
ضلع غربی چهارراه فرهنگ -مجتمع اقتصادی پگاه 
رزم آوران ط همکف ۸-آقای بهمن دالوند فرزند شیر 
۹-آقای  آباد  خرم  لرستان  نشانی  به  )متهم(  محمد 
علی میر دریکوند فرزند خداکریم )متهم( به نشانی 
لرستان خرم آباد ۱۰-آقای سعید گنجی قنبری فرزند 
درویش عباس) شاکی و متهم (با وکالت آقای نصرت 
اله ابراهیمی فرزند یارولی به نشانی خرم آباد خیابان 
پارسیان  آراسته ساختمان   ۵ کوچه  روبروی  انقالب 
طبقه سوم واحد ۱۱-۱۱- آقای محمد بهرامی شینه 
-خرم  لرستان  نشانی  به  متهم(  رضا)  علی  فرزند 
افشین پ۱۸-۱2-آقای  اسدآبادی خ سرباز ک  آباد 
) )متهم  رحیم  فرزند  چوالندیم  امیری  جهانبخش 
به نشانی خرم آباد خ رازی ۱۰ متری آراسته نبش 
کوچه ۳ پالک ۱۸۵-۱۳-آقای مهدی بابامرادی فرزند 
دانیال )متهم (با وکالت آقای غالمرضا رفیعی فرزند 
میرعباس به نشانی خرم آباد شهدای شرقی مجتمع 
محمدی  بیگی  امین  ۱۴-آقای  زاده  محمد  تجاری 
فرزند محمد حسین )متهم( به نشانی لرستان خرم 
از 2۰ متری پالک ۱2۹-۱۳۱  باالتر  آراسته ۴  آباد 
۱۵- آقای سجاد حسنوند فرزند علی حسین) متهم( 
متری ک   ۱۰ رازی  خ  آباد  خرم  لرستان  نشانی  به 
فرزند  دریکوند  ابراهیم  -۱6--آقای   2۳ پالک   ۵/۱
آباد ۱۷-- - خرم  لرستان  نشانی  به  متهم(  حسن) 
آقای امیر دریکوندی فرزند داریوش) متهم( به نشانی 
لرستان خرم آباد قاضی آباد خ ۳ ک نوبهار 2پالک 

و  شاکی  سردار)  فرزند  سلیمی  امین  ۷-۱۸--آقای 
متهم (با وکالت خانم سمیه بهرامی فرزند سردار به 
نشانی خرم آباد خ انقالب جنب خیابان دلفان نبش 
کوچه شهید مصطفی خمینی طبقه دوم بانک قوامین 
۱۹- آقای قاسم اسماعیلی فرزند میرطال) متهم( به 
نشانی لرستان -خرم آباد خ رازی ک ۵ آراسته پالک 
۵۱-2۰-آقای محمد بیگی )متهم( به نشانی لرستان 
نشانی  (به  متهم  نظری)  ایمان  2۱-آقای  آباد  خرم 
لرستان  خرم آباد 22-آقای مهدی سپهوند )متهم( به 
نشانی لرستان خرم آباد2۳- آقای مصطفی حیدری 

)متهم( به نشانی لرستان  خرم آباد -
با سالح  عمدی  ایراد جرح  در  ۱-معاونت   : اتهامات 
با سالح ۳-مشارکت در حمل  2-ایراد جرح عمدی 
سالح کالش و مهمات غیر مجاز ۴-ایراد جرح عمدی 
کلت  و  کالش  سالح  حمل  در  ۵-مشارکت  چاقو  با 
غیر مجارو مهمات آنها 6-شرکت در منازعه منتهی 
و  ۷-حمل  عمدی  جرح  و  ضرب  و  عمدی  قتل  به 
به  ۸--تظاهر  مجاز  غیر  مهمات  و  سالح  نگهداری 

قدرت نمایی با اسلحه از طریق تیراندازی هوایی 
۱-مهدی  آقایان  اتهامات  خصوص  در   : دادگاه  رای 
آزاد-  ۱۳62-شغل  متولد  دانیال  فرزند  بابامرادی 
و  اهل  متعدد  کیفری  سوابق  -مجرد-دارای  باسواد 
مقیم شهرستان خرم آباد -آزاد با قرارقبولی وثیقه با 
وکالت آقای غالمرضا رفیعی دایر بر الف( مشارکت در 
نزاع دسته جمعی منتهی به قتل ب(حمل و نگهداری 
یک قبضه سالح کلت کمری و مهمات غیر مجاز آن 
( تظاهر و قدرت نمایی با سالح کلت کمری از طریق 
فرزند  قنبری  آن 2-سعید گنجی  بوسیله  تیراندازی 
-مجرد  بیکار-باسواد   ۱۳۷۰ متولد  عباس  درویش 
دارای سوابق کیفری متعدد آزاد با قرار قبولی وثیقه 
با وکالت آقای نصرت اله ابراهیمی قنبری دایر بر الف 
( مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل ب( 
ایراد جرح عمدی به وسیله ی چاقو )منتهی به سقوط 
سردار  فرزند  سلیمی  امین  آقای  به  (نسبت  دندان 
متولد ۱۳۷2  علیرضا  فرزند  شینه  بهرامی  ۳-محمد 
و  -اهل  کیفری  سابقه  دارای  مجرد  باسواد   - بیکار 
آباد ۴- علیرضا صادقی فرزند  مقیم شهرستان خرم 
-مجرد  -باسواد  مکانیک  شغل   ۱۳6۸ متولد  محمد 
-فاقد سابقه کیفری -آزاد - با قرار قبولی کفالت اهل 
امیری  ۵-جهانبخش  آباد  خرم  شهرستان  مقیم  و 
چوالندیم فرزند رحیم متولد ۱۳6۵ شغل مغازه دار 
-باسواد مجرد فاقد سابقه کیفری -آزاد با قرار قبولی 
6-امین  آباد  خرم  شهرستان  مقیم  و  -اهل  کفالت 
بیگی محمدی فرزند محمدحسین متولد ۱۳66 شغل 
آزاد- باسواد -مجرد -دارای سابقه ی کیفری -آزاد با 
قرار قبولی کفالت -اهل و مقیم شهرستان خرم آباد 

متولد  اله  نصرت  فرزند  مقدس  نصیری  محمد   -۷
۱۳۷۵ دانشجو -مجرد-فاقد سابقه ی کیفری -آزاد با 
قرار قبولی وثیقه -اهل و مقیم شهرستان خرم آباد با 
فرزند  بیرانوند  ۸-علی  سالطی  تیمور  آقای  وکالت 
دارای  باسواد -مجرد   - بیکار  متولد ۱۳6۸  جمشید 
سابقه کیفری -آزاد با قرا قبولی کفالت -اهل و مقیم 
حیدری  بابایی  اله  -حشمت  آبا۹-  خرم  شهرستان 
فرزند محمد متولد ۱۳6۰ شغل آزاد -باسواد مجرد-

کفالت  قبولی  قرار  با  -آزاد  کیفری  ی  سابقه  دارای 
-اهل و مقیم شهرستان خرم آباد ۱۰-سجاد حسنوند 
-باسواد  آزاد  متولد ۱۳6۳ شغل  علی حسین  فرزند 
قبولی  قرار  با  -آزاد  کیفری  ی  سابقه  -فاقد  مجرد 
کفالت اهل و مقیم شهرستان خرم آباد ۱۱-امیر میر 
دریکوند فرزند داریوش متولد ۱۳۷۱ دانشجو -مجرد 
-دارای سابقه کیفری -اهل و مقیم شهرستان خرم 
فرزند  بسطامی  ۱2-رسول  باشد(  می  )متواری  آباد 
میرضا متولد ۱۳۷۰ بیکار-باسواد-مجرد دارای سوابق 
و  -اهل  کفالت  قبولی  قرار  با  -آزاد  متعدد  کیفری 
مقیم شهرستان خرم آبا ۱۳- بهمن دالوند فرزند شیر 
 - متعدد  کیفری  سوابق  دارای  متولد ۱۳۷۰  محمد 
باشد  آباد )متواری می  اهل و مقیم شهرستان خرم 
ابی  به  معروف  حسن  فرزند  دریکوند  ابراهیم   -۱۴)
خرم  شهرستان  مقیم  و  اهل   ۱۳6۳ متولد  خپل 
فرزند  جابری  اله  ۱۵-روح  باشد(  می  آباد)متواری 
مقیم  و  -اهل  متعدد  کیفری  سوابق  دارای  همت 
باشد(۱6-سجاد  می  )متواری  آباد  خرم  شهرستان 
جابری فرزند همت دارای سوابق کیفری متعدد -اهل 
و مقیم شهرستان خرم آباد ) متواری می باشد(۱۷- 
-علی میر دریکوندی فرزند خداکریم معروف به علی 
)متواری می  آباد  مقیم شهرستان خرم  و  اهل  آمنه 
باشد( همگی دایر بر مشارکت در نزاع دسته جمعی 
مورخه ی ۱۳۹۵/2/2۵  موضوع  در  قتل  به  منتهی 
میرزایی  پور  حاجی  ایمان  متوفی  دم  اولیاء  شکایت 
امینی  پاپی حسین  آقای  وکالت  با  بداق علی  فرزند 
تاری و نیز شکایت آقای امین سلیمی فرزند سردار با 
وکالت خانم سمیه بهرامی و مفاد کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به 
ی  مورخه   ۹۵۱۰۴۳666۱۱۰۰۴۳۸۴ ی  شماره 
و  اوراق  جمیع  به  عنایت  با  دادگاه   ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از 
قبیل : شکایت شکات سابق الذکر –گواهی پزشکی 
ایمان  آقای  مقتول  جسد  ی  معاینه  شرح  و  قانونی 
حاجی پور فرزند بداق علی –گواهی پزشکی قانونی 
متعلق به آقای امین سلیمی فرزند سردار به شماره ی 
2۰۷۷6۱۳ مورخه ی ۱۳۹۵/۳/۱۷ که حاکی از ایجاد 
جراحات نامبرده در اثر اصابت جسم برنده می باشد 

سعید  آقای  به  متعلق  بیمارستانی  مدارک  –تصویر 
از  حاکی  که  عباس  درویش  فرزند  قنبری  گنجی 
مجروح شدن نامبرده بوده لکن مشارالیه از مراجعه به 
–نظریه  است  نموده  خودداری  قانونی  پزشکی 
ی  گسترده  تحقیقات  مهمات  و  سالح  کارشناس 
بیانگر  انتظامی که  از ناحیه ی مرجع  صورت گرفته 
نزاع میان کلیه ی متهمین  صحت وقوع درگیری و 
پرونده و حضور داشتن نامبردگان در زمان درگیری و 
– باشد  می  شده  واقع  نزاع  در  داشتن  نقش 

متهمین  میان  حضوری  ی  مواجهه  صورتجلسات 
بازپرسی  انتظامی و شعبه ی سوم  پرونده در مرجع 
شهرستان خرم آباد –اقاریر صریح و مقرون به واقع 
متهمین )بجز افراد که متواری می باشند ( در مرحله 
در  حضور  پذیرش  بر  مبنی  مقدماتی  تحقیقات  ی 
موثر  غیر  و  بالوجه  انکار  و  –دفاعیات  درگیری 
متهمین ردیف های چهارم و پنجم و ششم و دهم و 
های  سالح  به  مربوط  های  پوکه  –کشف  دوازدهم 
کالشینکف و کلت کمری در محل وقوع درگیری که 
مبین وجود سالح و استفاده ی از آن ها در نزاع رخ 
در  که  متهمینی  کلیه ی  –اظهارات  باشد  می  داده 
مرحله ی تحقیقات مقدماتی دستگیر گردیده اند و به 
درگیری  در  متواری  متهمین  سایر  داشتن  حضور 
به  مربوط  متعدد  کیفری  –سوابق  اند  نموده  اذعان 
اکثر متهمین پرونده که از افراد شرور و اراذل و اوباش 
شهرستان خرم آباد می باشند متواری شدن برخی از 
حضور  عدم  و  کنون  تا  جرم  وقوع  از  پس  متهمین 
و جلسه ی رسیدگی  دادسرا  نامبردگان در جلسات 
و  مکرر جلب  رغم صدور دستورات  علی  مرجع  این 
مشخص بودن محل اقامت ایشان و انتشار آگهی در 
روزنامه کثیر االنتشار –ضمن اصالح برخی از عناوین 
اتهامی مندرج در کیفر خواست به شرح سابق الذکر 
و بدین توضیح که نزاع واقع شده منتهی به قتل و 
در  لکن  است  گردیده  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد 
عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  بر  عالوه  که  مواردی 
درگیری و نزاع رخ داده به قتل نیز منجر می گردد 
به  منتهی  جمعی  دسته  نزاع  صحیح  اتهامی  عنوان 
قتل بوده و کلیه ی متهمین نیز تحت همین عنوان 
تعقیب می گردند و مالک عمل شدیدترین نتیجه که 
همان قتل است می باشد و اشاره نمودن به نتیجه ی 
خفیف تر که همان ایراد ضرب و جرح عمدی است 
بزهکاری  ایحال  علی  رسد  نمی  نظر  به  صحیح 
و  داده  تشخیص  ثابت  مسلم  و  محرز  را  مشارالیهم 
مستندا به مواد 6۱۴ و تبصره ی آن و بند یک ماده 
مجازاتهای  و  تعزیرات  قانون  از   6۱۷ 6۱۵و  ی 
قانون   6 ی  ماده  پ  بند  و   ۱۳۷۵ مصوب  بازدارنده 
مجازاتهای قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح 

و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ ومواد 2 و ۱۸ و ۱۹ 
و 2۷ و ۱2۵ و ۱۳۴و ۱6۴ و ۱6۸ و ۱۷2 و ۴۴۸ و 
۴۴۹ و ۴۵2 و ۴62 و ۴۸۸ و ۵۵۹ و 6۱6 و 62۰ و 
۷۰۹ و ۷۱۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2 با 
رعایت مقررات مربوط به مبحث تعدد جرم در جرایم 
موجب تعزیر حکم بر محکومیت هر یک از متهمین 
به صورت مجزا و جداگانه به تحمل سه سال حبس 
تعزیری درجه پنج با احتساب ایام بازداشت قبلی )از 
حیث اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به 
قتل ( و مضافا حکم بر محکومیت الف (متهم ردیف 
اول به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه پنج با 
اتهام حمل و  ایام بازداشت قبلی )از حیث  احتساب 
نگهداری یک قبضه سالح کلت کمری و مهمات غیر 
با  درجه شش  تعزیری  حبس  سال  دو  (و  آن  مجاز 
شالق  ضربه   ۷۴ و  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب 
احکام  اجرای  محل  در  که  شش  ی  درجه  تعزیری 
کیفری دادگستری شهرستان خرم آباد و در خفاء به 
صورت متعارف و یکسان بر نواحی غیر حساس بدن 
قدرت  و  تظاهر  اتهام  حیث   )از  شد  خواهد  نواخته 
طریق  از  کمری  کلت  سالح  ی  بوسیله  نمایی 
تیراندازی (ب (متهم ردیف دوم به تحمل پنج سال 
بازداشت  ایام  احتساب  با  پنج  درجه  تعزیری  حبس 
قبلی )از حیث جنبه ی عمومی بزه ایراد جرح عمدی 
نیز  (و  دندان  شکستگی  به  منتهی  چاقو  بوسیله 
پرداخت ۱-دو درصد از دیه ی کامل بابت جوشگاه 
التیام یافته ی سمت راست سر )دامیه (2-یک درصد 
از دیه ی کامل بابت جوشگاه التیام یافته ی بازوی 
بابت  کامل  ی  دیه  از  درصد  (۳-دو  )دامیه  چپ 
(۴-یک  )دامیه  فوقانی  لب  ی  یافته  التیام  جوشگاه 
دندان  دومین  سقوط  بابت  کامل  ی  دیه  از  بیستم 
دیه ی  از  باال ۵-نیم درصد  قدامی سمت چپ فک 
قدامی سمت  دندان  لقی یک عدد  ارش  بابت  کامل 
فرزند  سلیمی  امین  آقای  حق  در  پایین  فک  چپ 
سردار ظرف یکسال قمری از زمان وقوع جنایت صادر 
و اعالم می گردد بدیهی است در مقام اجرای مجازات 
قابل  اشد  مجازات  فقط  دوم  و  اول  ردیف  متهمین 
اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی 
اجرا شود مجازات  قابل  یا غیر  تبدیل  یا  یابد  تقلیل 
اشد بعدی اجراء می گرد لکن در خصوص دیگر اتهام 
بر  دایر  هشتم  و  هفتم  و  اول  های  ردیف  متهمین 
مشارکت در حمل سالح جنگی کالشینکف به صورت 
غیر مجاز )در خصوص هر سه متهم ( و سالح کلت 
کمری و مهمات آن به صورت غیر مجاز )در خصوص 
اینکه حسب  به  (نظر  متهمان ردیف هفتم و هشتم 
تحقیقات جامع و کامل صورت گرفته و اظهارات کلیه 
ی متهمینی که سرنشین خودروی پژو پارس سفید 

بوده  آقای محمد نصیری مقدس  به  رنگ متعلق 
اند و نیز اقاریر متهم اصلی پرونده آقای علی دریکوند 
ایشان  به  متعلق  کالشینکف  سالح  مهرعلی  فرزند 
بوده و سالح کلت کمری نیز در اختیار آقای مهدی 
بابامرادی فرزند دانیال بوده است و در واقع افراد اخیر 
و  اند  بوده  مجاز  غیر  های  سالح  حاملین  الذکر 
متهمان ردیف های هفتم و هشتم هیچ گونه سالحی 
در اختیار نداشته و مداخله ای در رکن مادی جرم 
همگی  که  مطلب  این  صرف  به  و  اند  نداشته  نیز 
سرنشین های یک خودرو بوده اند نمی توان قائل به 
غیر  های  سالح  حمل  در  همگی  که  شد  نکته  این 
مجاز مذکور نقش داشته و مداخله نموده اند زیرا هر 
از  نفر  یک  اختیار  در  شده  ذکر  سالح  دو  از  یک 
حامل  فرد  همان  واقع  در  و  است  بوده  نامبردگان 
سالح متهم است به حمل سالح غیر مجاز مربوطه نه 
چنانچه  و  پژوپارس  خودروی  در  حاضر  افراد  دیگر 
عقیده بر این مطلب داشته باشیم که کلیه سرنشین 
های خودرو مذکور متهم هستند به حمل سالح های 
به  اشکال  این  کمری  کلت  و  مجاز کالشینکف  غیر 
رفتار  گونه  هیچ  که  افرادی  که  آمد  خواهد  وجود 
فیزیکی در رابطه با حمل سالح مرتکب نشده اند و 
اند همانند  نداده  انجام  را  مادی جرم  واقع رکن  در 
افراد حامل سالح با آنان برخود شده و مجازات شوند 
که به دور از عدل و انصاف می باشد و از طرف دیگر 
های  سالح  اختیارداشتن  در  الذکر  سابق  متهمین 
مذکور را قویا و مصرانه انکار نموده اند فلذا با عنایت 
به حاکمیت اصل کلی و عملی برائت و عدم ارتکاب 
بزه معنونه از ناحیه ی مشارالیهم و مستندا به اصل 
۳۷قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده ی ۴ 
با   ۱۳۹2 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
اصالحات و الحاقات بعدی حکم بر برائت نامبردگان 
صادر و اعالم می گردد الزم به ذکر است با توجه به 
عدم کشف سالح های غیر مجاز این مرجع در رابطه 
با صدور حکم مبنی بر ضبط سالح های مربوطه با 
به  نسبت  صادره  رای  باشد  نمی  مواجه  تکلیفی 
متهمین ردیف های نهم و یازدهم و سیزدهم لغایت 
قانون  از   ۴۰6 ی  ماده  به  مستندا  و  غیابی  هفدهم 
اخیر الذکر ظرف مدت 2۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت 
واخواهی ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم تجدید نظر استان لرستان بوده لکن رای 
صادره نسبت به سایر متهمین حضوری و ظرف مدت 
در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   2۰

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید مجید 
همتی. 

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

آقای احمد راضی فرزند امین درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک  ۱۱۴  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
زمین آبی امرود صفرعلی که از آقای حاج کاکااحمد ملکی خریداری و درخواست 
سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه  ۹۴ –  ۱۴۵ تشکیل و به هیئت 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
مالکیت  به صدور سند  / ۴/ ۹6  حکم  ۱۳۹66۰۳۱6۰۰۷۰۰۰۳۴۷  مورخ ۱۴ 
یک باب خانه به مساحت 2۰ / ۱۸۰ متر مربع بنام آقای احمد راضی صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث حسین بیگ وکیلی می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. 
مالکیت  سند  مقررات  برابر  ثبت  اداره  مقرر  مدت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 
مورد تقاضا بنام آقای احمد راضی 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 26/  6 / ۱۳۹6   تاریخ انتشار دوم  ۱۰/  ۷ / ۱۳۹6 

حصر وراثت

به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   ۳۷6 شناسنامه  شماره  به  موسوی  ناهید  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۹6۰۵۴۰ پرونده  کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان ولی اله بیات شماره شناسنامه ۱6۱۴ در تاریخ 
۹6/۵/2۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
۱-ناهید موسوی شماره شناسنامه ۳۷6 ت ت ۵2/۵/۱۵  صادره از مالیر همسر

2-شایان بیات ۰۴۴۰۳۵2۴2۷ ت ت ۱۳۷2/۹/۱۳ صادره از تهران فرزند
از  صادره  شناسنامه ۰۰222۹۷۰۳۰ ت ت ۱۳۷۸/۴/۱۹   بیات شماره  ۳-پوریا 

تهران فرزند
۴-لقا بیات شماره شناسنامه 2۹۰2 ت ت ۱۳2۱/۱۰/۷ صادره از مالیر مادر

و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/80936   رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران

آگهی

به  آذری  حامد   خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  صفری  حاج  محمد  خواهان 
که  نموده  تهران   شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته 
شهر  اختالف  حل  شورای  چهار  شماره  مجتمع   ۱6۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت 
به  ارجاع و  تهرانپارس خ جشنواره خ جعفرپناه  فلکه دوم  تهران  واقع در  تهران 
کالسه ۹6۰۹۹۸۱۰26۱۰۰۷۱6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹6/۸/۱6 و 
ساعت ۱6 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
110/80952      دبیر شعبه 161 مجتمع شماره 4 شورای حل اختالف تهران

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۱۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سیداسماعیل محمودی فرزند میریعقوب بشماره شناسنامه ۸۴6 صادره از میانه 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۸۳/۸۱ مترمربع پالک ۳۵ فرعی 
از ۱۳ اصلی واقع در ماهدشت- راشته خریداری از مالک رسمی آقای نصرت اله 
قدمی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  آگهی می  روز   ۱۵
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد. ۳62 م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : 6۰6/6/۹6

وقت رسیدگی :  تاریخ  ۹6/۹/۳۰         ساعت ۱۱
خواهان: میرعلی هاشمی   خوانده : زهرا ناصری همدانی 

خواسته: مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید 
ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 
آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :2۷۹۹6
حوزه6شورای حل اختالف حوزه  شهریار

آگهی

به  موالیی  محمود  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سلطانی  مرتضی  خواهان 
تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران  نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۰ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر تهران واقع 
به میدان دربند  از دربند نرسیده  باالتر  تهران میدان تجریش خیابان دربند  در 
وقت  که  گردیده  ثبت  به کالسه ۹6۰۹۹۸۰۹2۰۹۰۰6۰۴  و  ارجاع  سمت چپ 
رسیدگی آن ۹6/۸/۷ و ساعت ۱6 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
110/80950      دبیر شعبه 10مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به کالسه پرونده : ۳۴۸/۵/۹6

وقت رسیدگی :در روزچهارشنبه  مورخ ۹6/۸/۱۷ ساعت۱۱/۳۰   صبح    حوزه ۵
خواهان:  یوسف مجدیان    خوانده: مسلم باقری

خواسته: مطالبه  خسارت خودرو
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان 
قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  دادگاه  ودستور  درخواست خواهان  به  بودن خوانده 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت 

آن خواهد بود.م.الف:2۷۹۸۹
                                                دبیر حوزه 5 شورای حل اختالف شهریار

مفقودی
 سند کمپانی و شناسنامه و برگ سبز پراید مدل ۷۹با شماره پالک ۷۹6م۸6ایران 
مفقود   s۱۴۱22۷۹62۳۸۱۳ شاسی  شماره  ۰۰۱۴۳۴۷۱و  موتور  شماره  با   ۷2

گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد
 بابل



10 نفت و انرژیدوشنبه 10مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3588

تولید ۳0 هزار بشکه ای نفت
 از میدان آذر تثبیت شد

با پایان عملیات تست در میدان مشترک آذر تولید روزانه ۳۰ هزار 
بشکه ای در این میدان نفتی تثبیت شد.

بر اساس این گزارش، تست 2۱ از 2۸ روز به منظور تثبیت تولید 
زودهنگام در حداقل زمان مورد نیاز و پس از 2۱ روز با موفقیت کامل 
به پایان رسید و هم اکنون روزانه بیش از ۳۱ هزار بشکه تولید دارد.

تولید اولیه این میدان از تاریخ 2۳ اسفند ماه سال ۹۵ و به میزان 
۱۵ هزار بشکه نفت در روز آغاز شد که از اردیبهشت امسال، تولید 
و ارسال روزانه حداقل ۳۰ هزار بشکه و تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون 
بشکه نفت از این مشترک و پیچیده، با رعایت همه استانداردهای 
فنی، موارد کیفی و بدون هیچ حادثه منجر به فوت، محقق شده 
است. تاکنون مجموع حفاری انجام شده برابر با 6۸.۱۷6 متر بوده که 
تعداد ۱۰ حلقه چاه پایان یافته هفت حلقه چاه دیگر نیز در دست 
حفاری است تا دستیابی به هدف تولید روزانه 6۵ هزار بشکه از این 

میدان مشترک، میسر شود.
برای فاز دوم این طرح تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی 
شده است این طرح در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی و با 

مشارکت شرکت های خارجی اجرایی می شود.

صادرات نفت ایران به آسیا رکورد زد

صادرات نفت ایران به آسیا با افزایش خرید از سوی چین و کره 
جنوبی، در اوت برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و به باالترین 

میزان در پنج ماه گذشته رسید.
به گزارش ایسنا، با وجود رشد صادرات ایران در ماه میالدی گذشته، 
میزان واردات نفت این کشور از سوی چهار خریدار بزرگ آسیایی 

برای چهارمین ماه متوالی پایین سطح سال گذشته ماند.
طبق آمار دولتی و کشتیرانی، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن در 
اوت مجموعا ۱.6۴ میلیون بشکه در روز از نفت ایران را وارد کردند 

که ۱۰.۸ درصد نسبت به اوت سال میالدی گذشته کاهش داشت.
یک مقام بلندپایه شرکت ملی نفت ایران هفته جاری اعالم کرد ایران 
قصد دارد صادرات نفت خام و میعانات را تا پایان سال جاری در 
حدود 2.6 میلیون بشکه در روز حفظ کند اما فعالیت های تعمیراتی 
اخیر، کاهش ذخایر نفت و رشد تقاضای داخلی، صادرات به خارج از 

کشور را محدود خواهد کرد.
بر اساس آمار رویترز Eikon، واردات نفت ایران از سوی چین در 
اوت ۵.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و 
به ۷۸6 هزار و ۷2۰ بشکه در روز رسید که باالترین واردات ماهانه از 
سال 2۰۰6 بود. واردات کره جنوبی در همین مدت ۴6.۷ درصد رشد 
کرد و به ۴۰۷ هزار و ۳2۳ بشکه در روز رسید که باالترین میزان در 

پنج ماه اخیر بود.
اما هند به تالفی تصمیم تهران برای اعطای حق توسعه یک میدان 
گازی به یک شرکت روسی به جای هندی ها، همچنان وارداتش از 
ایران را کاهش می دهد. هند در اوت ۳۳۵ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز 
نفت ایران را وارد کرد که پایین ترین میزان از فوریه سال 2۰۱6 به 
این طرف بود و در مقایسه با اوت سال 2۰۱6، حدود ۴2 درصد 

کاهش نشان داد.
طبق آمار وزارت بازرگانی ژاپن، واردات نفت ایران از سوی ژاپن در 
اوت کاهش یافت و به ۱۰۷ هزار و ۳۵۷ بشکه در روز رسید که 

پایین ترین حجم واردات از آوریل بود.
حدود ۳.۸  از  نفت  تولید  افزایش  ایران  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
میلیون بشکه در روز به حدود ۴ میلیون بشکه در روز تا پایان سال 
میالدی جاری و ۴.۵ میلیون بشکه در روز ظرف پنج سال آینده را 

هدف گذاری کرده است.

مدیر عامل شرکت نفت قطر: 

طرح مشترک گازی با ایران نداریم

خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مدیر عامل 
شرکت نفت قطر گزارش کرد: قطر هیچ طرح 

مشترک گازی با ایران ندارد.
به گزارش ایرنا به نقل از این رسانه ترکیه، سعد 
الکعبی« که در دانشگاه قطر، سخن می گفت 
تاکید کرد: هریک از دو کشور به صورت کامال 
جداگانه برای توسعه ذخایر گازی خود اقدام می 

کنند.
روزنامه الوطن قطر نیز در این باره نوشته است: 
درخصوص میدان گازی مشترک با ایران، توافق 
های  کمیته  و  روشن  های  مرزبندی  و  نامه 
مشترک در این باره وجود دارد، ما طرح خودمان 
را داریم و آنها طرح خودشان را اجرا می کنند و 

موضوع جدیدی در این باره مطرح نیست.
الکعبی با اشاره به این که قطر همچنان جایگاه 
خود را به عنوان بزرگ ترین تولید کننده گاز 
مایع حفظ خواهد کرد، درباره تحریم کشورهای 
چهارگانه علیه دوحه نیز گفت: شرکت نفت قطر 
توانست در نخستین روزهای اعمال تحریم ها، 

آنها را بی اثر کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: قیمت 
برخی از فراورده های شرکت نفت قطر درحال 
از اعمال تحریم ها، به  حاضر نسبت به پیش 

کمتر از۳۰ درصد کاهش یافته است.
الکعبی درباره خط دلفین که تامین کننده گاز 
تعهدات  به همه  قطر  نیز گفت:  است،  امارات 
خود در تامین نفت و گاز پایبند است و با وجود 
اقدامات امارات، ما گاز صادراتی به این کشور را 

قطع نکرده ایم.
مشترک  ذخایر  دارای  قطر  و  ایران  کشور  دو 
گازی در بزرگ ترین میدان گازی جهان هستند 
که قطر اسم آن را میدان گازی شمال و ایران آن 

را میدان گازی پارس جنوبی می نامد.

قیمت نفت تا پایان ۲0۲0 حدود 
۶0 دالر است

مدیر عامل شرکت شل اعالم کرد که در پایان 
دهه جاری میالدی، قیمت هر بشکه نفت خام 

به حدود 6۰ دالر برای هر بشکه می رسد.
بن  از  نقل  به  بی سی  ان  شبکه خبری سی 
انگلیسی- شرکت  عامل  مدیر  بوردن،  فن 

رسیدن  پیش بینی  کرد:  اعالم  شل،  هلندی 
قیمت نفت به حدود 6۰ دالر برای هر بشکه 
تا پایان دهه جاری میالدی، نامعقول نیست. 
پیش بینی قیمت نفت در کوتاه مدت دشوار 
قیمت ها  رشد  انتظار  وی  حال  این  با  است، 

را دارد.
مدیرعامل شل گفت: گمان می کنم در نتیجه 
نفت  قیمت  بازار،  در  عرضه  شدن  محدود 
در  تقاضا  رشد  یابد.   می  افزایش  تدریج  به 
اما  است،  داشته  استمرار  جهانی  بازارهای 

بحث عرضه بسیار پیچیده تر بوده است.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی از سرمایه 
توتال  شرکت  دالری  میلیارد   ۱۰ گذاری 
فرانسه و باسک آلمان و یک شرکت ژاپنی در 

صنعت پتروشیمی ایران خبر داد.
با اعالم این خبر گفت:  مؤید حسینی صدر 
بعد از قرارداد ۵ میلیارد دالری شرکت توتال 
در زمینه نفت این شرکت که جزو ۵ شرکت 
اول دنیا محسوب می شود ابراز تمایل کرده 
است تا در صنعت پتروشیمی ایران نیز سرمایه 

گذاری کند.
در  گذاری  سرمایه  این  قرارداد  افزود:  وی 
امضا  بزودی  و  دارد  قرار  نهایی خود  مراحل 

خواهد شد.
و  باسک  از شرکت  مؤید حسینی همچنین 
لینده آلمان و یک شرکت ژاپنی بعنوان دیگر 
شرکت های بزرگ جهان نام برد که آمادگی 
اعالم  ایران  در  گذاری  برای سرمایه  را  خود 

کردند.

وی با بیان اینکه چشم انداز سرمایه گذاری 
در ایران بسیار خوب است، گفت: با توجه به 
از  یکی  ایران  عربستان،  گازی  منابع  کاهش 
خوراک  تأمین  برای  کشورها  ترین  مطمئن 
مجتمع های پتروشیمی است که این مسئله 

باعث   شده است تا بسیاری از شرکت های 
خارجی عالقمند به سرمایه گذاری در ایران 

باشند.
مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی سرمایه 
بخصوص  اقتصادی  ویژه  مناطق  در  گذاری 

نفت  وزارت  های  اولویت  از  را  قشم  جزیره 
اعالم کرد و افزود: در حال حاضر شرکت نفت 
برای 2۰ نقطه هدف گذاری کرده تا مجتمع 
های پتروشیمی احداث کند که با احدث این 
مجتمع ها ظرفیت تولید ایران از 6۰ میلیون 
تن در سال به ۱۱۰ میلیون تن خواهد رسید.

مؤید حسینی تاکید کرد: اولویت وزارت نفت 
احداث مجتمع های کامل است بدین معنی 
که عالقمندان به سرمایه گذاری در این زمینه 
کامل  زنجیره  صورت  به  را  ها  مجتمع  باید 
تولید شامل صنایع باالدستی، میان دستی و 

پایین دستی طراحی و اجرا کنند.
وی با توجه به ظرفیت ایران در تأمین خوراک 
مجتمع های پتروشیمی گفت: در حال حاضر 
خارجی  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   ۱۱
آخرین مراحل فنی خود را سپری می کند اما 
این رقم می تواند تا ۴۰ میلیارد دالر افزایش 

یابد. 

مؤید حسینی صدر اعالم کرد:

سرمایه گذاری 10 میلیارد دالری در صنعت پتروشیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان مازندران 

»در اجرای ماده ۱۱ قانون جامع حدنگارکلیه اسناد 
تبدیل  برگ  تک  سند  به  می بایست  ای  دفترچه 

گردد«
اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  )آگهی 
ثبتی  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 

فریدونکنار(
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت 
مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  فریدونکنار 
بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک واقع در فریدونکنار به شماره 66 اصلی بخش 
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۷۵۰ فرعی به نام آقای نظر علی رحیمی نیک نسبت 
نسبت  فیروزجایی  تبار  مهرعلی  مرضیه  خانم  و  به  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  به  
۹۷.۹۷ مترمربع واقع در فریدونکنار، فیروزآباد، کوچه 
گلدشت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی
۱۰۴2 فرعی به نام آقای حسن میری کناری نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
فریدونکنار،  در  واقع  مترمربع   ۱۴۷.۱۸ مساحت 
آقای  از  الواسطه  مع  خریداری   ۱۰ ولیعصر  خیابان 

میرعلی نقی عزیزی مالک رسمی
۱۵۳2 فرعی به نام آقای محمدرضا قربانی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۳۹.۵۵ مترمربع واقع در فریدونکنار، خیابان بهشتی 
نرسیده به پمپ بنزین خریداری مع الواسطه از آقای 

عنایت اله علیزاده مالک رسمی
ارجمندی  خلیلی  راحله  خانم  نام  به  فرعی   ۱۷۹2
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت ۱۰۰ مترمربع واقع در فریدونکنار، خیابان 
خانم  از  الواسطه  مع  خریداری   ۷ بهشتی  بهشتی، 

بی بی خانم عابدیان مالک رسمی
کناری  احمدزاده  عادل  آقای  نام  به  فرعی   ۱۸۷۱
نسبت  کناری  نصیری  فاطمه  خانم  و  به   نسبت 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  به  
هالل  پشت  فریدونکنار،  در  واقع  مترمربع   ۱6۴.6۵
احمر خریداری مع الواسطه از آقای علی گدا اسحاقی 

کناری مالک رسمی
26۴۵ فرعی به نام آقای خداویردی آبادی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
امام،  واقع در فریدونکنار، خیابان  2۷۸.۳۰ مترمربع 
از مالک رسمی  الواسطه  جنب مسجد خریداری مع 

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
آهنگری  فرسویان  خیراله  آقای  نام  به  فرعی   266۴
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
فریدونکنار،  در  واقع  مترمربع   2۹۱.۴۸ مساحت  به 
مع  خریداری  رحیمی  شهیدان  کوچه  امام،  خیابان 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  رسمی  مالک  از  الواسطه 

اسالمی
2۸۸6 فرعی به نام خانم شهربانو تقی زاده بارفروش 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
فریدونکنار،  در  واقع  مترمربع   ۱۰۴.۸۰ مساحت  به 
مع  خریداری  سقایی  شهید  کوچه  شهدا،  خیابان 
انقالب  مستضعفان  بنیاد  رسمی  مالک  از  الواسطه 

اسالمی
به  نسبت  نصیری  مسعود  آقای  نام  به  فرعی   ۳۰۹۴
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
فریدونکنار، خیابان شهدا،  در  واقع  مترمربع   2۰.2۵

روبروی بهداری خریداری بالواسطه
۳۵۸۱ فرعی به نام خانم هاجر حسین پور نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۹6.۳۹ مترمربع واقع در فریدونکنار، خیابان بهشتی، 
بهشتی ۵ خریداری مع الواسطه از آقای زین العابدین 

عابدیان مالک رسمی
به  نسبت  موسوی  مهدی  آقای  نام  به  فرعی   ۴۴۴۰
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۹۴.۳۱6 مترمربع واقع در فریدونکنار، خیابان امام، 

هشتم محرم خریداری مع الواسطه از حسن موسوی 
مالک رسمی

۴۸۷2 فرعی به نام آقای غالمرضا نداف زاده نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
فیروزآباد، قدس  فریدونکنار،  واقع در  مترمربع   2۱۵
۱۵ خریداری مع الواسطه از آقای علی تیموری مالک 

رسمی
کناری  یزدانخواه  کریم  آقای  نام  به  فرعی   ۱۵۸۹۵
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۴۰ مترمربع واقع در فریدونکنار، خط 

گاز، بلوار شهید فدائی خریداری بالواسطه
امالک واقع در فریدونکنار به شماره 6۵ اصلی بخش 2

به  نسبت  همایونی  عالیه  خانم  نام  به  فرعی   ۷۹۷  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
روستای  فریدونکنار،  در  واقع  مترمربع    ۵2۴.۴6

ازباران خریداری بالواسطه
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه  آئین   ۱۳ ماده 

به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/
رای  روستاها  در  و  منتشر  شهرها  در  کثیراالنتشار 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
الصاق در محل  تاریخ  از  و در روستاها  آگهی  اولین 
وقوع  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 

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

نیست.تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹6/۰6/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹6/۰۷/۱۰

مرتضی خواجوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
فریدونكنار

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸۵۵هیات  شماره  رای  برابر 
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 عزت دوستی تودشکی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه ۳۱۰ صادره از 
تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۵ مترمربع از پالک ۳6۰ 
اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی واثقی 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. ۳۴۷ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۸۰۴ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای تقی حیدری فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه ۳6۰ صادره از هشترود در 
به مساحت 22۱/۷۷ مترمربع پالک 2۹6 فرعی  باب ساختمان  ششدانگ  یک 
از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای سیف  اله درویش 
مفامی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  آگهی می  روز   ۱۵
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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد. ۳2۱ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  دوم   / اول  هیات   ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۵۳۳ شماره  رای  برابر 
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 
در  بیجار  از  صادره   2۹۸ شناسنامه  بشماره  اله  رجب  فرزند  زرینی  صفر  آقای 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۰/۰۰ مترمربع پالک ۱۵۰۸ فرعی از 
۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای حاجعلی آقاخانی 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 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  را به 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.  ۳2۴ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده ۱۳  آگهی موضوع ماده ۳ 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  / دوم موضوع  اول  برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۰6هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ثبت ملک کرج  ثبتی حوزه  واحد  در 
صادره   ۸۱۴ شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  اینانلو  میرزا  آقای  متقاضی 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  قزوین  از 
۱۷2/۵۵ مترمربع پالک ۱۴۴۹ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری 
اطالع  منظور  به  لذا   است.  گردیده  محرز  خیری  نبی  آقای  رسمی  مالک  از 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  ۳۴۵ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 سند کمپانی خودرو سواری پراید صبا مدل ۸۰به رنگ نقره ای سیر متالیک به شماره 
انتظامی ۳۵2ق۱6ایران ۷2 به شماره شاسی S۱۴۱22۸۰۷۴۱۷۴۷ و شماره موتور 
۰۰2۸۰۰۴۷به مالکیت معصومه شفیع آبادی تکابی  مفقود گردیده و از درجه  اعتبار 

 نكا ساقط می باشد

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی آقای زانا قادری فرزند سعید دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت 
)مقطع کارشناسی( به شماره دانشجوئی ۹۳۱2۴۰2۸ و کد ملی 2۸6۰۳6۸۸۴۱ 
در دانشگاه علم و فن آوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  و  ثبتي  وضعیت  تکلیف 

رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹66۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱2۷6   مورخ ۹6/6/۹   
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-   ملک  ثبتی 
بشماره  اله   لطف  فرزند  یادگاری  افراسیاب  آقای  متقاضی 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  بصورت ششدانگ  شناسنامه ۳6۴ 
احداثی به مساحت ۹۳/۸۷ مترمربع  مفروز و مجزی شده از 

پالک ۸۴ فرعي از ۱۵2- اصلي واقع در حیدر آباد خریداری 
از مالک رسمی آقای جلیل کمالی نژاد برابر قولنامه عادی که 
مالکیت نامبرده ذیل ثبت صفحه ۴۵۳ دفتر ۱۷۰ ثبت و صادر 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  شده، محرز گردیده است. 
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 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.
 ۹6/۵6۹۹/ ف  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/۷/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/۷/2۵

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک

مدیر شرکت آلمانی:

 تجهیزات بارورسازی ابرها
 در ایران را تامین می کنیم

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی داد:

فاینانس 500 میلیون یوروریی 
ژاپنی ها برای احداث نیروگاه ری

 )FKA( »اف.کی.اِی«  شرکت  مدیرعامل 
تامین  برای  را  این شرکت  آمادگی  آلمان، 
در  ابرها  بارورسازی  های  طرح  تجهیزات 
زمینه  در  ها  همکاری  گسترش  و  ایران 

انتقال دانش را اعالم کرد.
»فرانک دیکتور کاسپاراک« که هفته گذشته 
برای رایزنی با مسئوالن ایرانی به تهران سفر 
به  »اف.کی.اِی«  شرکت  افزود:  بود،  کرده 
عنوان ارایه کننده خدمات مربوط به بحث 
اصالح و بهبود هوا و همچنین ارایه کننده 
فناوری های مربوط به این امر، در جنوب 

غرب آلمان مستقر است.
فروند  چهار  شرکت  این  کرد:  اضافه  وی 
هواپیما در اختیار دارد که با توجه به اقلیم 
عملیات  برای  آنها  از  آلمان،  غرب  جنوب 

تگرگ زدایی استفاده می کند.
فناوری بارورسازی ابرها به عنوان شاخه ای 
از  از علم و تعدیل وضع هوا، مجموعه ای 
فناوری های ایمن، علمی و ثابت شده برای 
افزایش بارش، کاهش خسارت تگرگ و محو 
مه در بسیار کشورهای جهان مورد استفاده 
این  کرد:  اضافه  کاسپاراک  گیرد.  می  قرار 
ابرها فناوری هایی را  شرکت برای باروری 
ایجاد کرده و طیفی از تجهیزات این پروژه 
ها را گسترش داده است تا بازدهی بیشتری 

نسبت به تجهیزات دیگر داشته باشد.
آلمان  اف.کی.اِی  شرکت  ایرنا،  گزارش  به 
زمینه  در  دانش  و  تجهیزات  انتقال  برای 
باروری ابرها، بیست و هفتم شهریورماه با 

مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها 
تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها 
از 2۰ سال پیش فعالیت خود را در کشور 
آغاز کرده است اما به حمایت بیشتری نیاز 
با  تاکنون  تاسیس  بدو  از  مرکز  این  دارد. 
استفاده از فناوری روز دنیا، اقدام به مطالعه 
و اجرای پروژه های متعددی با استفاده از 
از مناطق  2 فروند هواپیما در عرصه ملی 
مرکزی کشور تا استان های شمالی و شمال 

غربی کرده است.
آلمانی  شرکت  نماینده  شیلین«  »الکسی 
اف.کی.اِی، نیز در نشست با مدیران مرکز 
ابرها،  باروری  مطالعات  و  تحقیقات  ملی 
هدف از حضور در ایران را ارایه راهکارهایی 
اعالم  ابرها  بارورسازی  نتایج  افزایش  برای 
افزود: در گام نخست، مواد ساخته  و  کرد 
شده در آلمان در اختیار طرف ایرانی قرار 
می گیرد که این مواد عملکرد بارور کردن 
ابرهای سرد را افزایش می دهد. ادامه داد: 
این شرکت می تواند هواپیماهای مورد نیاز 
قرار  ایران  اختیار  در  را  ابرها  باروری  برای 
دهد تا در طرح های بارور کردن ابرها هم 
محل  انتخاب  دقت  هم  و  عملیات  قدرت 

افزایش یابد.
این فعال بخش خصوصی آلمان اضافه کرد: 
آموزش  زمینه  در  دارد  آمادگی  ما  شرکت 
نیز  ایرانی  کارشناسان  افزایی  مهارت  و 

همکاری داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی از صدور مجوز احداث نیروگاه 
جدید ری با فاینانس ژاپن خبر داد و گفت:با 
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ری می توان 
گفت استارت تعطیلی ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
قدیمی و فرسوده و جایگزینی نیروگاه های 

جدید آغاز شد.
محسن طرزطلب در پاسخ به این سئوال که 
آیا تعطیلی نیروگاه های فرسوده در کشور آغاز 
نیروگاه  مگاوات  هزار   ۳ گفت:  است؟  شده 
فرسوده در کشور داریم که باید تعطیل و در 
کنار آنها نیروگاه های جدید احداث شود و با 
توجه به اینکه مجوز احداث نیروگاه جدید 
ری در حاشیه شهر تهران را از شورای اقتصاد 
دریافت کرده ایم در حقیقت استارت این اقدام 

زده شده است. 
سیکل  نیروگاه  احداث  مقدمات  افزود:  وی 
و  شده  آغاز  ری  مگاواتی   ۱۰۰۰ ترکیبی 
حتی برخی از واحدهای آن نیز از مدار خارج 

شده اند. 
آینده  ماه  تا 2  اینکه  به  اشاره  با  طرزطلب 
مقدمات این اقدام با فاینانس ژاپنی ها به مبلغ 
۵۰۰ میلیون یورو آغاز و احداث این نیروگاه 
توسط ژاپنی هاکلید می خورد، گفت: هنوز با 
نرسیده ایم،  نهایی  تفاهم  به  ژاپنی  شرکت 
اما بناست به محض احداث نیروگاه جدید، 

نیروگاه قدیمی تعطیل شود. 
وی افزود: هنوز مصوبات قیمت دریافت نشده 
است، اما مجوز احداث آن را از شورای اقتصاد 

دریافت کرده ایم و در حال مذاکره با شرکت 
ژاپنی هستیم که تا 2 الی ۳ ماه آینده اقدامات 
اجرایی را آغاز کنیم، اما تصمیم قطعی ما این 
است که به هر شکل ممکن نیروگاه جدیدی 

ری احداث شود.
طرزطلب در پاسخ به این سؤال که می توان 
فرسوده  نیروگاه های  شدن  تعطیل  گفت 
است،  شده  آغاز  آنها  برای  جایگزینی  و 
خاطرنشان کرد: استارت این اقدام با احداث 
نیروگاه  یک  و  ری  ترکیبی  نیروگاه سیکل 
به  بنابراین  است،  خورده  زاهدان  در  جدید 
محض اینکه نیروگاه جدید آماده شد، با یک 
روند ُکند و آرام نیروگاه قدیمی از مدار خارج 

می شود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی ادامه داد: به هر حال در استان 
تهران و سیستان و بلوچستان کمبود تولید 
برق زیاد است و نمی توانیم این نیروگاه ها را 
از مدار خارج کنیم، پس باید در کنار آنها یک 
نیروگاه  از آن  نیروگاه جدید احداث و پس 

قدیمی را از مدار خارج کنیم.
از  بخشی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
واحدهای فرسوده نیروگاه گازی ری که اقدام 
به تولید نمی کرد نیز جمع آوری شده است که 
اگر نیروگاه جدید احداث شود راندمان نیروگاه 

به 6۰ درصد خواهد رسید.
به گفته وی، راندمان نیروگاه گازی ری در 
احداث  با  که  است  درصد  حاضر 22  حال 
نیروگاه سیکل ترکیبی به 6۰ درصد می رسد.
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نگاه  توسعه ای در اقتصاد
 * غالمرضا کاتب

با همکاری و حمایت  از تولید ملی  برای بحث اشتغال و حمایت 
دولت و پیگیری های مجلس در نهایت یک و نیم میلیارد دالر از 
صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال در نظر گرفته شد، همچنین 
۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اشتغال روستایی اختصاص 
می یابد. پیش نویس آیین نامه اجرایی تخصیص یک و نیم میلیارد 
تومان از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال بررسی شده است . 
مقام معظم رهبری در ابتدا مخالف برداشت از صندوق توسعه ملی 
بود به همین جهت مدت ها این قانون در مجلس به تعویق افتاد تا 
در نهایت شخص دکتر ل اریجانی با رهبری صحبت کردند و نه 
تنها ایشان این طرح را رد کردند بلکه از نگاه توسعه ای در روستا 
حمایت کردند و تأکید داشتند که اگر منجر به نتیجه شود سنوات 
از صندوق  برداشت  برای  دولت  و  مجلس  به  بیشتری  اذن  آینده 
توسعه ملی بدهد.برای رسیدن به اهداف توسعه روستایی باید در 
اجرای  آیین نامه  برای پیش نویس  داد:  ادامه  اجرا دقت الزم شود، 
توسعه روستایی پیشنهاداتی داریم که انتظار می رود دولت در قانون 
مذکور در نظر بگیرد.سازمان برنامه و بودجه به صورت کالن می تواند 
این قانون را اجرایی کند اما در سطح استانی و شهرستانی انتظار 
می رود که کارگروه اشتغال در استان با ریاست استاندار و کارگروه 
اشتغال در شهرستان با ریاست فرمانداری پیگیری شود.اگر قرار باشد 
کارگروه های دیگری برای اجرای توسعه روستایی و اشتغال عشایری 
در نظر گرفته شود رسما استاندار و فرماندار نمی توانند در رأس امور 
قرار بگیرند چرا که استاندار و فرماندار عمال نماینده عالی دولت در 
مناطق دیگر هستند.در پیش نویس آیین نامه مذکور سامانه ای تعریف 
شده که به نظر می رسد اگر این سامانه در وزارت رفاه تعریف شود و 
وظایف از سازمان برنامه و بودجه برداشته شود سرعت عمل بیشتری 
خواهیم داشت از سوی دیگر هزینه دولت برای ایجاد دو سامانه در 
وزارت رفاه و سازمان برنامه کاهش پیدا می کند.سازمان برنامه در 
اجرای طرح ها دخالت نکند بلکه دستگاه هایی مانند جهاد کشاورزی 
و گردشگری که متولی اجرا هستند امور را در دست بگیرند و سازمان 
برنامه و بودجه تنها ناظر بر اجرای طرح های اشتغال روستاها و عشایر 
باشد.در سال ۷۸ برای طرح ضربتی اشتغال تجربه تلخی بوده است 
.در سال ۷۸ پول هایی برای طرح ضربتی اشتغال داده شد اما در 
نهایت روستاییان با خرید موتورسیکلت جان خود را به خطر انداختند 
بنابراین انتظار می رود که با مدیریت و نظارت دقیق طرح برداشت از 
صندوق توسعه ملی به سرنوشت طرح سال ۷۸ منجر نشود.در واقع 
نگاه ما این است که از تجربیات کمیته امداد و سازمان بهزیستی در 
بحث اشتغالزایی استفاده شود و در تنظیم آیین نامه اجرایی تدابیر 
الزم اندیشیده شود تا با سرعت عمل باالیی اشتغالزایی صورت گیرد 
و البته تنها سازمان برنامه و بودجه نظارت را برعهده داشته باشند.در 
قانون برنامه فراگیر اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کار 
خوبی از طرف آقای جهانگیری صورت گرفته که در حال حاضر به 
دستگاه ها ابالغ شده است. پیشنهاد می شود برای تعریف نوع فعالیت 
کارگروه های ملی در زمینه اشتغالزایی برنامه های ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی مالک و معیار قرار گیرد.

 ۲۷میلیارد تومان به پرداخت معوقات کارگران 
هپکو و آذراب اختصاص یافت

با تاکید رئیس جمهور مبنی بر رفع هر چه سریعتر مشکل دو شرکت 
آذرآب و هپکو، وزیر اقتصاد با دستوری ویژه به عاملیت بانک های 
ملی و تجارت اولین گام را در رفع این مشکل برداشت.به گزارش مهر، 
محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران گفت : پیرو تاکید 
رییس جمهور و دستور ویژه وزیر اموراقتصادی و دارائی برای تامین 
منابع الزم به منظور رفع مشکالت کارگری  شرکت های آذرآب 
و هپکو، بانک ملی ایران مبلغ دویست میلیارد ریال برای شرکت 
آذرآب و بانک تجارت مبلغ هفتاد میلیارد ریال برای شرکت هپکو روز 
پنجشنبه ششم مهرماه اختصاص و پرداخت شد.در همین خصوص، 
استاندار مرکزی نیز  اعالم کرد: با پیگیری هایی که تا ساعات پایانی 
روز پنجشنبه انجام شد، بخشی  از معوقات کارگران شرکتهای هپکو 

و آذرآب به حساب آنها واریز شد.

 وام مسکن امسال افزایش نمی یابد

یک مقام مسئول با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن امسال در 
دستور کار نیست،گفت:به شرطی دوره بازپرداخت اقساط تسهیالت 
بپردازد.به  یارانه  دولت  که  می یابد  افزایش  یکم  پس انداز  صندوق 
گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن مرادی مدیر طرح و 
برنامه بانک عامل حوزه مسکن درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر افزایش دوره بازپرداخت اقساط تسهیالت صندوق پس انداز 
یکم اظهار داشت: امکان افزایش دوره بازپرداخت اقساط به شرطی 
فراهم می شود که به نحوی منابع آن تامین شود.وی با تاکید بر اینکه 
هر تغییری در شرایط تسهیالت، بر روی مدل و ساز و کار صندوق 
پس انداز یکم اثرگذار است، ادامه داد: افزایش دوره بازپرداخت اقساط 
وام مسکن می تواند منجر به کاهش و افزایش منابع شود بنا بر این 
باید در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت از طریقی کسری منابع را 

جبران کند.

توافق اولیه برای اعزام ۶ قطار باری
 از اینچوآن به تهران

معاون راه آهن گفت: درباره اعزام 6 قطار باری از اینچوآن به تهران 
تا پایان سال جاری میالدی توافقات اولیه صورت گرفت.به گزارش 
وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم محمدی معاون بهره برداری و سیر 
و حرکت راه آهن با اعالم اینکه درباره اعزام 6 قطار باری از اینچوآن 
به تهران تا پایان سال جاری میالدی توافقات اولیه صورت گرفت،  
گفت: در دیدار با »هوآ لیانگ« مدیرکل همکاریهای اینچوآن- تهران 
و مدیر قطار باری اینچوآن – تهران مقرر شد تا پایان سال جاری 
میالدی هر ماه 2 قطار باری از منطقه اینچوآن چین به تهران اعزام 
شود.وی افزود: این قطار از منطقه اینچوآن کشور چین حرکت کرده 
و در مدت زمان ۱۴ روز پس از عبور از قزاقستان و ترکمستان به 

تهران خواهد رسید.

جزئیات کامل پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی در سال ۹۶

قالب طرح  در  و  مهرماه سال جاری  ابتدای  تا 
رونق تولید 26 هزار و ۴۱۸ بنگاه تولیدی ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد ۷62۴ واحد به بانک ها 
میلیارد  معادل ۵۹۰۰  اعتباری  و  شده  معرفی 
تومان برای آنها در نظر گرفته اند. عالوه بر این 
به ۱۳۱6 واحد تولیدی مبلغی معادل یک هزار 
است.به  شده  پرداخت  تومان  میلیارد   ۱۸۸ و 
گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید 
اقتصادی با پرداخت تسهیالتی معادل 2۴ هزار 
میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی 
و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال 
جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی 
در جهت پرداخت تسهیالت به ۳۰ هزار واحد 
تولیدی مدنظر قرار گرفته است.در طرحی که قرار 
است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال 
جاری مدنظر قرار گیرد 2۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی 
در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار 
میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، 
متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی 
تعریف شده است.بر اساس جدولی که در اختیار 
خبرنگار ایسنا قرار گرفته تاکنون 26 هزار و ۴۱۸ 
بنگاه تولیدی کوچک و متوسط جهت در قالب 
طرح رونق تولید از ابتدای سال تا مهرماه سال 
جاری ثبت نام کرده اند. از این تعداد ۷ هزار 6۳۴ 
واحد به بانک معرفی شده و مبلغی حدود ۵ هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان برای آن ها در نظر گرفته 
تولیدی  واحد  این ۱۳۱6  بر  عالوه  است.  شده  
تومان   میلیارد  و ۱۸۸  هزار  مبلغی حدود یک 

دریافت کرده اند.

 نوسان ۲۶ ساله هزینه های تولید
از اوایل دهه ۱۳۷۰ تا کنون باالترین حد رشد 
هزینه های تولیدکنندگان در سال۱۳۷۴ ثبت 
بهای  ،شاخص  ایسنا  گزارش  است.به  شده 
تغییر  از  است  اندازه ای   )PPI( کننده  تولید 
قیمت کاالها و خدماتی که توسط تولید کننده 
خریداری شده و پس از تولید نهایی به فروش 
می رسد، بنابراین خروجی این سیستم محاسباتی 
تغییر در سطح عمومی قیمت محصوالت فروخته 
شده توسط تولید کننده در مبدا فروش را اندازه 
گیری کرده و ورودی آن نیز تغییر در قیمت ها 
شده  خریداری  خدمات  و  کاالها  مورد  در  را 
توسط تولید کننده جهت تکمیل مراحل تولید 
مشخص می کند. شاخص بهای تولیدکننده  در 
ایران روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولید 
کننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی 
مانند کشاورزی، ماهیگیری، صنعت، خدمات و ... 
نشان می دهد و به نوعی برای نشان دادن روند 
تورمی کاربرد دارد.بررسی تغییرات شاخص کل 
بهای تولید کننده از سال ۱۳6۹ تا پایان سال 
۱۳۹۵ بیانگر رشد 22۳ واحدی آن است که از 
حدود 2.2 به 22۵.2 افزایش یافته است. باالترین 
حد تورم ثبت شده برای تولیدکنندگان طی 26 
سال گذشته مربوط به سال ۱۳۷۴ با ۴۷.۵ درصد 
است. همچنین کمترین حد به سال ۱۳۹۴ با ۴.۹ 
درصد و سال گذشته با پنج درصد بر می گردد که 
نشان از تغییر هزینه کاال و خدمات برای تولید 
کنندگان و در مجموع محصول عرضه شده در 

بازار دارد.

سرمقاله خبر

دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به 
همراه جهت گیری های کالن به دستگاه های 
اجرایی ابالغ کرد.به گزارش پژوهشکده پولی و 
بانکی ، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به 

دستگاه های اجرایی ابالغ کرد. 
در این بخشنامه آمده است:  دولت یازدهم در 
کنار موفقیت در حوزه های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی ، گام های مهمی را نیز برای احیا 
بزرگ  شکاف  برداشت.  اقتصاد  بازسازی  و 
میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در 
سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹2 و اشتغال زایی ناچیز 
در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی 
دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغال زایی باال در 
پایان سال ۱۳۹۵، بیانگر اثربخشی مجموعه 
سیاست ها و اقداماتی است که دولت یازدهم 
اجرا درآورده  به  فعالیت خود  در طول دوره 
است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت 
شدید  کاهش  به  که  می کند  پیدا  بیشتری 
قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از 
 ۱۳۹۴ و   ۱۳۹۳ سال های  فاصله  در  نصف 
اطالعات  و  آمار  آخرین  کنیم.مطابق  توجه 
به  اقتصادی  بهبود رشد  به  رو  روند  موجود، 
نیز  در سال جاری  غیرنفتی  بخش  در  ویژه 
اقتصادی  رشد  که  گونه ای  به  داشته  ادامه 
فصل اول بدون نفت ۷ درصد و رشد اقتصادی 
کل 6.۵ درصد محقق شده است. این نکته 
نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد 
6.2 درصد، از فصل چهارم سال ۱۳۹۵ مثبت 
شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاری 
به رشد ۷.۱ درصدی رسیده است.در بازار کار، 
مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص 
اشتغال جدید در سال ۱۳۹۵ به 6۱6 هزار نفر 
و در بهار ۱۳۹6 به ۷۰۳ هزار نفر برسد. مستند 
به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج رح نیروی 
کار برای تابستان سال ۱۳۹6، با وجود افزایش 

و  سال ۱۳۹6  بهار  به  نسبت  مشارکت  نرخ 
به ۱۱.۵  بیکاری  نرخ  سال ۱۳۹۵،  تابستان 
درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به 
بهار سال ۱۳۹6 در حد ۱.۱ واحد درصد و 
میزان  به   ۱۳۹6 سال  تابستان  به  نسبت 
می دهد. نشان  را  کاهش  درصد  واحد   ۱.2

نیز  موفقیت های دولت در کاهش نرخ تورم 
در سال ۱۳۹۵ ادامه داشته و عملکرد شاخص 
تورم نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه، از سال 
۱۳۹2 روند نزولی را طی کرده و از خرداد ماه 
۱۳۹۵، وارد دامنه تک رقمی شده به طوری 
که متوسط نرخ تورم ساالنه منتهی به اسفند 
۱۳۹۵ به عدد 6.۸ درصد کاهش یافت. تورم 
همچنان  نیز  جاری  سال  اول  ماهه  پنج  در 
منتهی  تورم ساالنه  نرخ  و  مانده  تک رقمی 
به شهریور ماه به عدد ۷.۸ درصد رسید.مرور 
وضعیت متغیرهای مهم بودجه ای در سنوات 
گذشته نشان می دهد که درآمد نفتی باال در 
نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک 
سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به 
تناسب هزینه ها و افزایش سطح انتظارات و 

توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر 
انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار 
بودجه ای کاهش داده است. بروز تحریم ها و 
به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در 
سال های اخیر، منجر به کاهش منابع نفتی 
قابل دسترس دولت گردید و از ۵۱.۸ میلیارد 
دالر در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.2 میلیارد دالر در 
سال ۱۳۹2 و در ادامه به 2۳.۵ میلیارد دالر 
در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.این رخداد زمینه 
کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم 
را  عمومی  منابع  کل  از  مالیاتی  درآمدهای 
یازدهم  فراهم نمود، به طوری که در دولت 
طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹2 سهم درآمدهای 
نفتی از کل منابع عمومی از ۴۱ درصد به 26 
از  مالیاتی  درآمدهای  و سهم  درصد کاهش 
۳۳ درصد به ۳6 درصد افزایش یافته است. از 
این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای 
تومان،  میلیارد  هزار   ۵.۴ از   ۱۳۹2-۱۳۹۵
دارایی  تملک  اعتبارات  و  درصد   ۷۳ حدود 
های سرمایه ای )عمرانی( از حدود 22 هزار 
میلیارد تومان به حدود ۴2 هزار میلیارد تومان 

یعنی بیش از ۹۰ درصد رشد یافت.در دولت 
یازدهم متوسط حقوق کارمندان حدود 2 برابر 
و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی از سال ۱۳۹2 تا کنون بیش 
از ۳.۴ برابر افزایش یافته است. با این وجود 
در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب 
و اشتغال مورد نیاز انجام اصالحات در بودجه 

سال ۱۳۹۷ اجتناب ناپذیر خواهد بود.
شرایط  به  توجه  با  آتی  سال  در  دولت 
اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای 
به  به سیل ورود متقاضیان کار  پاسخگویی 
خصوص از سوی فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
و  زا  اشتغال  فراگیر،  اقتصادی  »رشد  هدف 
ضد فقر« با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی 
همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور 
فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا 
دولت  برنامه  اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  کلی 
برنامه  شدن  اجرایی  زمینه  بتواند  دوازدهم 
ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در 
سال ۱۳۹۷ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، 
وری کل  بهره  رشد  و  گذاری  رشد سرمایه 
عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق 
تعهد دولت و ضرورت تسریع  به  نماید.نظر 
در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد در مقابل مخاطرات،  و مقاوم سازی 
اولویت کلیه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی 
اقتصاد  اهداف  تحقق  جهت  در  باید  دولت 
مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی 
و  ها  ظرفیت  امکانات،  تمامی  از  موظفند 
اختیارات  وظایف،  چارچوب  در  مالی  منابع 
و اعتبارت خود به گونه ای استفاده نمایند 
که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
)اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته 
ها و سایر مصوبات( در اولویت تأمین اعتبار از 

محل بودجه کل کشور قرار گیرند. 

بخشنامه بودجه 97 ابالغ شد؛ عیدی 932 هزار تومان

زنگ افزایش حقوق کارمندان دولت به صدا در آمد

بسیج با ورود کاالی غیرقانونی 
به کشور مبارزه کند

 »سامانه شناسه کاال«
 الفبای یک تجارت سالم

بایدیکی  بسیج  اینکه  بابیان  صنعت  وزیر 
کاالی  ورود  با  مبارزه  را  خود  وظایف  از 
دهد،  قرار  کشور  مرزهای  به  غیرقانونی 
از  که  داریم  را  مهم  وظیفه  این  ما  گفت: 
خارجی  کاالی  حتی  و  قاچاق  کاالی 
،محمد  مهر   گزارش  نکنیم.به  استفاده 
و  ایثارگران  همایش  در  شریعتمداری 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  بسیجیان 
هفته  زیبای  تقارن  امسال  اظهارداشت: 
بسیج را با دهه عاشورا داریم که در واقع 
اسالمی  نظام  در  بسیج  هفته  خواستگاه 
جهان  اسالمی  انقالبی  های  نظام  همه  و 
ادامه  وی  است.  ما  عاشورایی  فرهنگ 
از نعمت بزرگ  داد:  در سایه برخورداری 
اسالمی یعنی بسیج به عنوان مدرسه عشق 
می  توانیم ایثارگرانه در راستای هدفی که 
داریم بایستیم و بدون هیچ ترس و واهمه 
 ای  قدم برداریم و پس از گذشت سال  ها 
در  فقط  نه  و  ما  سرزمین  جای  جای   در 
مرزها، هنوز نشانه های فراوانی از ایثارگری 
و جانبازی و حرکات شهادت طلبانه در ایام 
۸ ساله دفاع مقدس را مشاهده می  کنیم.

وزیر صنعت گفت: برای صبر و شکیبایی در 
پاسداری از فرهنگ عاشورایی است که ما 
عزاداری می  کنیم و هدف بزرگ ما در  ۱۴ 
قرن پس از شهادت و ایثار امام حسین علیه 
السالم، زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی 

درجامعه اسالمی است.به گفته وی هفته 
دفاع مقدس و هفته بسیج نه فقط به عنوان 
اقدام  به عنوان یک  بلکه  نمادین  یک کار 
و  صبر  اساسی  عنصر  ادامه  برای  سازنده 
اسالمی  جمهوری  حیات  در  شکیبایی 
جهان  انقالبی  های  نهضت  همه  و  ایران 
حائز اهمیت است.شریعتمداری ادامه داد: 
به عنوان  در شرایط صلح، بسیج می تواند 
یک شجره طیبه مثل خون و روح در بدن 
دستگاه اجرایی خالقانه و مبتکرانه دارای 
ماموریت های اساسی و ویژه  ای  شود که 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
با  این راستا مسئولیت سنگینی دارند.وی 
بیان اینکه ضریب نفوذ عضویت بسیج در 
بین اعضای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
66 درصد است، این بدان معناست که 66 
آمادگی  اعالم  خانه  وزارت  اعضای  درصد 
وحرکت  بیاندیشند  بسیجی  تا  کردند 
کنند، گفت: بعد از شبیخون فرهنگی یکی 
از هجمه های اساسی نظام استکبار علیه 
جمهوری اسالمی ایران، هجمه ی اقتصادی 
محاصره،  داد:  ادامه  است.شریعتمداری 
تحریم و تحمیل برخی از روابط و مقررات 
ابزار هایی است که تنها  المللی همه  بین 
اسالمی  نظام جمهوری  استقالل  دلیل  به 
ایران علیه این نظام مقدس به کار گرفته 

شده است.

»تجارت آسان برای بازرگانان«،»پایان دادن 
به اختالفات آماری«،» افزایش ریسک قاچاق 
شکل  مزیت های  کشور«ازجمله  به  کاال 
گزارش  کاال«است.به  شناسه  گیری»سامانه 
پدیده های  جمله  از  قاچاق  پدیده   ، مهر  
مزاحم و گریبانگیر کاالهای تولید داخل و 
همچنین آسیب زا به اقتصاد کشور است. در 
همین راستا راه حل های متفاوتی از سوی 
مسئوالن امر برای برخورد مستقیم یا غیر 
مستقیم با این پدیده شوم ارائه شده است. 
یکی از این راه حل ها سامانه »شناسه کاال« 
و  تجاری  اسناد  شفاف سازی  به  که  است 
خواهد  کمک  کاال  قاچاق  ریسک  افزایش 
کرد. همچنین این سامانه موجب کنترل و 
پایش هدفمند زنجیره تامین کاال شده و با 
حذف نقاط متعدد برای دریافت داده های 
تکراری به کاهش طول زنجیره کمک میکند.

به همین منظور آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که بر ایجاد 
شناسنامه و شناسه برای کاالها تاکید دارد، 
در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت 
وزیران رسید. در این راستا سامانه مربوطه در 
روز نهم خرداد ماه سال جاری، در مراسمی با 
حضور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر 
در  شد.  رونمایی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
همین زمینه حمیدرضا دهقانی نیا، مدیرکل 
فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

گفت: سامانه شناسه کاال سامانه ای است که 
فعاالن اقتصادی باید برای کاالهای مورد نظر 
براساس شناسه جهانی قلم کاال GTIN  به 
ثبت اطالعات شناسنامه کاالهای خود اقدام 
کاالی  قلم  یک  برای  یکبار  امر  این  کنند. 
این  انجام می گردد.علت شکل گیری  خاص 
سامانه، مدیریت کاال در طول زنجیره تجاری 
کشور است و بر این اساس زبان مشترک در 
که  فراهم می شود  تجاری  فعالیت های  کل 
این اتفاق می تواند تا حد زیادی زیرساختی 
را فراهم کند که در وهله اول از ورود کاالی 
قاچاق به داخل جلوگیری کند و در وهله دوم 
کاالهای وارد شده را دارای نظم خاصی در 

فرآیند تجاری کشور کند.
 پایان اختالفات آماری

داخلی  تجارت  در  سامانه  این  اندازی  راه  با 
و خارجی، هر کاال تنها با یک شناسه یکتا و 
واحد شناخته می شود. برای همین دلیل است 
که با توسعه شناسه کاال بین همه دستگاه ها 
و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، 
بسیاری از تعارضات بین دستگاهی و اختالفات 
آماری از بین می رود. بنا به گفته عباس تابش 
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، 
این سامانه  از دیگر مزایای  معدن و تجارت 
اطالع رسانی به واردکنندگان و تولیدکنندگان 
بزرگ و کوچک در اقصی نقاط کشور است که 

خود را با شرایط جدید تجاری وفق دهند.

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در 
شهر تهران نشان می دهد آمار معامالت مسکن 
تهران در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال 
همزمان  و  است  داشته  رشد  درصد  قبل ۹.2 
قیمت مسکن رشد ۹.۷ درصدی نشان می دهد. 
بانک مرکزی اعالم کرد: گزارش »تحوالت بازار 
مسکن شهر تهران در شهریور ماه سال ۱۳۹6« 
که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت 
اداره  توسط  است.  کشور  مستغالت  و  امالک 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی 
تهیه و منتشر شده است. در این گزارش آمده 
است:در شهریور ماه سال ۱۳۹6، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵.۵ هزار 
ماه مشابه  به  نسبت  واحد مسکونی رسید که 
سال قبل ۹.2 درصد افزایش نشان می دهد.در 
ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
۴۷.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه 
می دهد. نشان  افزایش  درصد   ۹.۷ قبل  سال 
خاطرنشان می نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف 
به بررسی »تحوالت بازار معامالت مسکن شهر 

تهران« می باشد.
1. حجم معامالت مسکن

معامالت  تعداد   ،۱۳۹6 سال  ماه  شهریور  در 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵ هزارو 
۵۴۵ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه 
مشابه سال قبل ۹.2 درصد افزایش نشان می دهد. 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده به تفکیک عمر بنا در شهریور ماه سال ۱۳۹6 
حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت 
با سهم ۴۷.۵ درصد بیشترین سهم از واحدهای 

مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. 
سهم مذکور در مقایسه با شهریور ماه سال قبل 
به  مقابل  در  و  یافته  کاهش  درصد  واحد   ۳.۹
سهم واحدهای با قدمت 6 تا ۱۰ سال و بیش از 
۱۵ سال افزوده شده است.توزیع تعداد معامالت 
انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران 
در شهریور ماه سال ۱۳۹6 حاکی از آن است که 
از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه ۵ با 
سهم ۱6.۹ درصدی از کل معامالت، بیشترین 
تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص 
داده است. همچنین مناطق ۴ و 2 به ترتیب با 
سهم های ۱۰.۹ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی 
قرار گرفته اند. در مجموع ۷۳.6 درصد از کل تعداد 
معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ 
منطقه شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل 
مناطق ۵، ۴، 2، ۸، ۱۰، ۱، ۳ و ۱۵( بوده و ۱2 
منطقه باقی مانده 26.۴ درصد از تعداد معامالت را 

به خود اختصاص داده اند.
2. تحوالت قیمت مسکن

در شهریور ماه سال ۱۳۹6، متوسط قیمت یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۴۷.6 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
افزایش  سال قبل به ترتیب ۱.۹ و ۹.۷ درصد 
نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در 
این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 
۵ )معادل ۱2.۵ درصد( و کمترین میزان رشد به 

منطقه 22 )معادل ۰.۴ درصد( تعلق دارد.در میان 
مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط 
معامله  مسکونی  زیربنای  مترمربع  یک  قیمت 
شده معادل ۱۰۰.۴ میلیون ریال به منطقه یک 
و کمترین آن با 22.۸ میلیون ریال به منطقه ۱۸ 
تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب ۱۰.۳ و ۷.۸ درصد افزایش 

نشان می دهد.
3. تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران 

در 6 ماهه نخست سال 1396
در 6 ماهه نخست سال ۱۳۹6، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۸۵.2 هزار 
واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، افزایش 2.۸ درصدی را نشان 
می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شهر تهران ۴۵.۸ میلیون ریال 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.2 

درصد افزایش نشان می دهد.
بازار معامالت  4. سایر شاخص های آماری 

مسکن
برحسب  معامالت  تعداد  فراوانی  توزیع   -۱-۴

قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور 
ماه سال ۱۳۹6 حاکی از آن است که واحدهای 
مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال 

درصد،  با سهم ۱۰.۹  بنا  مترمربع  هر  ازای  به 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 2۵ تا ۳۰ 
و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال هر کدام با سهم یکسان 
۱۰.2 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در 
این ماه، توزیع  حجم معامالت به گونه ای بوده 
است که ۵۷.۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی 
کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 

شهر تهران )۴۷.6 میلیون ریال( معامله شده اند.
برحسب  معامالت  تعداد  فراوانی  توزیع   -2-۴

سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در 
شهریور ماه سال ۱۳۹6 نشان می دهد، بیشترین 
سهم از معامالت انجام شده به واحدهای مسکونی 
با زیربنای 6۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۴.۸ درصد 
اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 
با  ترتیب  به  مترمربع  تا 6۰  و ۵۰  تا ۸۰   ۷۰
تا ۱2.۷ درصدی در رتبه های  سهم های ۱۳.۴ 
بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای 
مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، 
۵۰.۴ درصد از معامالت انجام شده را به خود 

اختصاص دادند.
برحسب  معامالت  تعداد  فراوانی  توزیع   -۳-۴

ارزش هر واحد مسکونی
در شهریور ماه سال ۱۳۹6، توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر 

واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های 
قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 
۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم 
۱۱.۴ درصد، بیشترین سهم از معامالت انجام 
شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای 
ارزش 2۰۰۰ تا 2۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون 
ریال نیز هر کدام با اختصاص ۱۰.۹ و ۹.۸ درصد 
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این 
ماه، حدود ۴۳.۷ درصد از معامالت به واحدهای 
مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال 

اختصاص داشته است.
5- تحوالت اجاره بهای مسکن

کرایه مسکن  در شهریور سال ۱۳۹6 شاخص 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.6 و 
۷.6 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای 
اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گردند 
از  بهای مسکن  اجاره  اثرپذیری شاخص  نیز  و 
تغییر  تورم، سبب  و مهار  سیاست های کنترل 
متناسب اجاره بها با تحوالت نرخ تورم در کشور 
هزینه  سهم  می نماید  خاطرنشان  است.  شده 
و  شخصی  از  اعم  مسکن  )اجاره بهای  مسکن 
بهای  کل  شاخص  محاسبات  در  غیرشخصی( 
پایه  اساس سال  )بر  و خدمات مصرفی  کاالها 

۱۰۰=۱۳۹۵( معادل ۳۳.۱ درصد می باشد.
6- جمع بندی

معامالت  حجم   ۱۳۹6 سال  ماه  شهریور  در 
و  خرید  قیمت  متوسط  و  مسکونی  واحدهای 
فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران 
به ترتیب به ۱۵.۵ هزار فقره و ۴۷.6 میلیون ریال 
رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

۹.2 و ۹.۷ درصد افزایش نشان می دهد. 

آخرین تحوالت بازار مسکن در تهران



حسین بیشتر از آب، تشنه لبیک بود.
دکتر علی شریعتی

سخن حكیمانه

راه عشق ارچه کمینگاه کمانداران است 
 هرکه دانسته رود صرفه ز اَعدا ببرد

حافظ اَر جان طلبد غمزه ی مستانه یار 
 خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

امروز با حافظ

انتشار اثری تازه از وحید جلیلی

به  هست«  درختی  تک  فرانسه  در   « کتاب 
قلم وحید جلیلی به بازار نشر آمد.

به گزارش  مهر،   »در فرانسه تک درختی 
با  که  است  کتابی  ترین  تازه  عنوان  هست« 
تأملی بر جهان انقالب اسالمی ایران به قلم 
شده  نشر  بازار  روانه  و  چاپ  جلیلی  وحید 

است.
معارف  انتشارات  سوی  از  که  کتاب  این 
زیبا  نثری  با  شده  منتشر  صفحه   ۱2۰ در 
انقالب  تأثیرات  و  با پیش آمدها  را  مخاطب 
اسالمی بر جهان، انحرافات پیش پای انقالب 
پیشرفت های  مسیر  و  رو  پیش  افق های  و 

انقالب آشنا می کند.
محاصره؛  در  »غزه  جمع«،  ملکوتی  »مکتب 
نوع »حزب  از  اهلل  اشغال«، حزب  در  جهان 
آباد«،  مسجد  مبنای  جهاد،  »اسالم  اهلل«، 
»آزمایشگاه های  آب!«،  سطل  »استراتژی 
کتابخانه های  کنار  در  کشتارجمعی  سالح 
و  است  محقر  خانه  »گر  بشر«،  حقوق 
»لیبرالیسم  نشانم!«،  روشنت  بردیده  تاریک 
فرانسه تک درختی  الیسم«، »در  امپر  ِعلّّیۀ 
جدید«  خاورمیانۀ  و  مالک  »عهد  و  هست« 
را  این کتاب  ۱۰ سرفصلی است که مطالب 

تشکیل می دهند.
محصوالت  و  آثار  تهیه  برای  عالقمندان 
دفتر نشر معارف می  توانند از طریق سایت 
دفتر  یا   ketabroom.ir کتاب:  پاتوق 
 )۰2۵۳۷۷۴۰۰۰۴( قم  معارف  نشر  مرکزی 
توزیع  مراکز  دیگر  و   )۰2۵۳۳۱۰۷۷( و 
محصوالت فرهنگی برای این اثر اقدام کنند.

د            ر د            نیای کتاب

همسر شهید حججي :

محسن همواره آتش به اختیار بود

حججی  محسن  شهید  همسر 
واقعی  معنای  به  محسن  گفت: 
در  همواره  و  بود  اختیار  به  آتش 

کارهای فرهنگی فعالیت داشت.
دیدار  جریان  در  عباسی‹  ›زهرا 
فرهنگ  وزیر  عباس صالحی  سید 
با خانواده شهید  اسالمی  ارشاد  و 
آباد  نجف  در  حججی  محسن 
شهید  خصلت  مهمترین  افزود: 
حججی اخالص و تواضع او بود و 

تا لحظات آخر بر احترام به والدین تاکید زیادی داشت.
وی افزود: اولین کتابی که شهید حججی مطالعه کرد: مقتل امام حسین)ع 
( بود، او عاشق امام حسین بود و معامله ای با خدا کرد که به جز خدا 

کسی نداند و امیدوارم ادامه دهنده راه این شهید بزرگوار باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشادی اسالمی در این دیدار با تجلیل از شخصیت محسن 

حججی از خانواده وی به عنوان سنبل مقاومت و ایثار، تجلیل کرد.
سید عباس صالحی در سفر روز جمعه خود به اصفهان ضمن حضور در 
گلزار شهدای نجف آباد نسبت به مقام واالی شهدای این خطه و شهید 

محسن حججی ادای احترام کرد .
وی همچنین با حضور در منزل پدری شهید حججی با خانواده این شهید 

مدافع حرم دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان ، فرماندار نجف آباد ، رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد نجف آباد و جمعی از مسئوالن ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را 

در این دیدار همراهی کردند .
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز جمعه وارد اصفهان شد، وی با آیت اهلل 
مظاهری از مراجع تقلید ورئیس حوزه علمیه اصفهان ، آیت اهلل طباطبایی 
امام جمعه و رسول زرگر پور استاندار، دیدار و در خصوص مسائل  نژاد 

فرهنگی گفتگو کرد .

فروش یک فیلمنامه به قیمت سه میلیارد تومان

تیفانی«  در  »صبحانه  فیلمنامه 
متعلق به »آدری هپیورن« ستاره 
هالیوودی در یک حراجی در لندن 
میلیارد  سه  از  بیش  قیمت  به 

تومان به فروش رسید.
ویژه  »کریستیز«  حراجی  در 
متعلقات شخصی »آدری هپبورن« 
معروف  فیلم  فیلمنامه  لندن،  در 
این  متعلق  تیفانی«  در  »صبحانه 
ارزیابی های  برابر  هفت  بازیگر، 

به  تومان  میلیارد  سه  از  بیش  معادل  پوند  هزار   6۳۰ قیمت  به  و  اولیه 
فروش رفت.

این نسخه شخصی فیلمنامه که دارای یادداشت هایی از »هپبورن« است، 
یکی از چند آیتم از جمله مجموعه عکس، لباس ها، جواهرات و ... بود که 
از سوی پسر »هپبورن« به حراج گذاشته شدند و در این حراجی به ارزش 

کلی 6 / ۴ میلیون پوند فروخته شد.

»ماالریا« بهترین فیلم فستیوال فیلم های ایرانی 
سانفرانسیسکو شد

در  »ماالریا«  سینمایی  فیلم 
فیلم  فستیوال  دوره  دهمین 
موفق  سانفرانسیسکو  ایرانی  های 
این  اصلی  جایزه   ۳ دریافت  به 

فستیوال شد.
به گزارش  از روابط عمومی فیلم 
به  فیلم  این  »ماالریا«،  سینمایی 
تهیه  و  شهبازی  پرویز  کارگردانی 
کنندگی مسعود ردایی، در دهمین 
ایرانی  های  فیلم  فستیوال  دوره 

سانفرانسیسکو ۳ جایزه اصلی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین 
فیلمنامه را دریافت کرد.

جوایز این فستیوال که همه ساله در شهر سانفرانسیسکو در آمریکا برگزار 
مزین  ایران  بنیانگذاران سینمای  از  عبدالحسین سپنتا  نام  به  می شود، 

شده است.
فیلم »کوه« آخرین ساخته امیر نادری نیز جایزه بهترین فیلمبرداری را از 

این فستیوال دریافت کرد.
»ماالریا« از ۱2 مهر در سینماهای کشور اکران می شود.

آرژانتین با »زاما« به رقابت اسکار پیوست

در  برای شرکت  را  مارتل  لوکرسیا  کارگردانی  به  »زاما«  فیلم  آرژانتین   
رقابت بهترین فیلم های غیرانگلیسی زبان اسکار انتخاب کرد.

کارگردان  به  دی بندتو  آنتونیو  رمان  از  سینمایی  اقتباسی  »زاما«  فیلم 
لوکرسیا مارتل است. این نخستین فیلم به کارگردانی مارتل در ۹ سال 

گذشته است.
اسکار  به  کشور  این  از  نمایندگی  به  را  »زاما«  آرژانتین  فیلم  آکادمی 
می فرستد. این فیلم عالوه بر این در جوایز اسپانیایی سینمایی گویا نیز 
شرکت خواهد کرد. در فیلم »زاما« که داستان آن در قرن هجدهم میالدی 
روی می دهد، تمرکز روی یک افسر اسپانیایی است که در منطقه ای دور 
افتاده در آمریکای جنوبی منتظر انتقالی است که هیچ گاه روی نمی دهد.

این فیلم نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز در بخش غیررقابتی به نمایش 
نیویورک  فیلم  جشنواره  دوره  شصت وپنجمین  در  نیز  اکنون  و  درآمد 
حضور دارد. لوکرسیا مارتل یکی از شناخته شده ترین چهره های سینمای 
فیلم »زن  با  در سال 2۰۰۸  پیش  که ۹ سال  است  در جهان  آرژانتین 

بی سر« در بخش رقابت اصلی جشنواره فیلم کن حضور داشت.
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اوقات شرعی

را  تعزیه  بزرگترین مشکل  تعزیه خوان  یک 
بی متولی بودن آن دانست و گفت: درحالی 
است،  شده  جهانی  و  ملی  ثبت  تعزیه  که 
متولی و صاحب ناظری ندارد تا حتی یک 
قرار  این حرفه  فعال  افراد  اختیار  در  سالن 

بدهد.
مظفر قربان نژادبا بیان اینکه »به چشم یک 
کرد:  اظهار  نمی شود«  نگاه  تعزیه  به  هنر 
زمانی که تعزیه صاحب نداشته باشد، ولنگ 
تاکنون  گذشته  سال  ده  از  می شود.  وار   و 
نمایش های  در جشنواره های  فقط  همیشه 
آیینی و سنتی و ماه های محرم به این هنر 
توجه می شد، سوال این است که چرا برای 
اجرای تعزیه یک سالن نداده اند؟ مگر تعزیه 
یک تکیه دولت نداشت؟ چرا تعزیه باید در 

فضای باز اجرا شود؟ 
 او در عین حال از وضعیت اجرای تعزیه در 
گفت:  و  کرد  اظهار خرسندی  کنونی  سال 
امسال به هرجایی که می روم میبینم که همه 
جا تعزیه اجرا می شود، امیدوارم که این روند 
تداوم داشته باشد و نسل جوان هم به هنر 

تعزیه نزدیک شود .
وی با اشاره به نسل جوان فعال در این حرفه 
خاطرنشان کرد: تعزیه باید یک تیم داشته 

باشد اما متاسفانه در حال حاضر محیط تعزیه 
سنگین شده و رو به تک روی است، تعزیه 
به  و  ندارد  و سرپرست مشخص  یک گروه 
همین دلیل است که در حال حاضر تعداد 
تعداد  به  هنر  این  در  فعال  بچه خوان های 
انگشتان دست هم نمی رسد، زیرا حال تعزیه 

خوب نیست.
که  جمله  این  بر  تاکید  با  تعزیه خوان  این 
گفت:  ندارد«  متولی  و  صاحب  »تعزیه 
برای  شود  جهانی  ثبت  درختی  زمانی که 

قرار  اختیار  در  بودجه ای  آن  از  نگهداری 
می گیرد، حاال هم تعزیه ثبت جهانی شده 
اما بودجه ای که برای نگهداری و زنده ماندن 
آن در اختیار قرار می گیرد به کجا می رود؟ 
برای  گردو  درخت   ۵۰ اوقاف  در  اکنون 
تعمیرات نعل اسب های حسینیه وقف شده 
است، وقفیه های بسیاری برای تعزیه شده اما 

این وقفیه ها کجاست؟
تنها  »تعزیه خوان  اینکه  بیان  با  قربان نژاد   
مظلوم  تعزیه خوان  و  تعزیه  افزود:  است« 

است، همه مسئولین فقط می گویند چشم اما 
هیچکس قدمی برای این هنر بر نمی دارد. 
در حال حاضر بسیاری از بزرگان تعزیه  در 
وضعیت مناسبی نیستند، مگر این بزرگان 
همان کسانی نیستند که این هنر را زنده نگه  

داشته اند؟
او با اشاره به پارکینگ مجموعه ی تئاتر شهر 
که اکنون یک مجتمع مذهبی جای آن را 
گرفته است، گفت: قرار بر این بود تا 2۵ سال 
پیش در آن زمین در کنار تئاتر شهر تکیه 
شهر ساخته شود اما اگر اکنون هم بودجه ای 
در اختیار قرار بگیرد امکان این که همان جا 
به عنوان تکیه شهر استفاده شود وجود دارد، 
اگر یک تکیه دولتی در اختیار هنر تعزیه قرار 
بگیرد و همه  تعزیه خوان ها در این هنر فعال 
شوند و از پیشکسوتان هم به عنوان مدرس 
تعزیه دعوت کنند تا این هنر را به نسل جوان 
انتقال دهد بدون شک این هنر زنده می ماند.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ مجلس تعزیه وجود 
دارد، گفت: برای هر امام یک شهادت و یک 
تولد و معجزاتش موجود است اما فقط برای 
اجرا  تعزیه  یارانش  و  حسین  امام  شهادت 
می شود در حالی که برای همه امامان تعزیه 

وجود دارد.

مستند »رویاهای دم صبح« ساخته مهرداد اسکویی در 
جشنواره بین المللی فیلم »آدانا« در کشور ترکیه نمایش 
داشت. به گزارش ایسنا، مستند »رویاهای دم صبح« )۳۰ 
سپتامبر، ۸ مهر( در بیست وچهارمین جشنواره بین المللی 

فیلم »آدانا« در ترکیه روی پرده رفت.
این مستند که پخش بین المللی آن را نسرین میرشب 
برعهده دارد، روایت کننده سرگذشت دختران نوجوانی است 
که در روزهای پایانی سال، برای گرفتن حکم آزادی خود از 

کانون اصالح و تربیت انتظار می کشند.
اولین حضور خارجی خود  مستند »رویاهای دم صبح« 
را ۱6 ژانویه 2۰۱6 در جشنواره فیلم برلین تجربه کرد 
و جایزه عفو بین المللی را از آن خود کرد. این فیلم در 
توانست  بین المللی  جشنواره های  در  خود  حضور  ادامه 
جایزه بزرگ جشنواره »ترو فالس« آمریکا به عنوان بهترین 
مستندساز سال 2۰۱6، جایزه  بزرگ و نیز جایزه بهترین 
فیلم »الهام بخش« را از جشنواره فول فریم آمریکا، جایزه 
بزرگ جشنواره فیلم مردم نگاری »ژان روش« فرانسه، جایزه 
بهترین مستند بلند جشنواره »هات اسپرینگز« آمریکا، 
جایزه معتبر بهترین فیلم مستند جشنواره لندن و همچنین 
بهترین مستند دهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک 
را کسب کند و در جشنواره های ملبورن،  جشنواره مستند 
»کمدن« در نیوجرسی آمریکا، جشنواره روزیخ، شیکاگو، 
جشنواره فیلم لهستان و همچنین جشنواره معتبر مستند 

کوپنهاگ دانمارک نیز روی پرده رفت.

 نمایش »رویاهای دم صبح« 
در جشنواره »آدانا«ی ترکیه

نام  با  سریال »سرزمین کهن« ساخته کمال تبریزی 
جدید »سرزمین مادری« از جمعه ۱۴ مهر روی آنتن 

شبکه سه سیما می رود.
سریال »سرزمین کهن« با تغییر نام به آنتن برگشت 

که  تبریزی  کمال  ساخته  کهن«  »سرزمین  سریال 
پیش از این بارها گفته شده بود فصل پاییز روی آنتن 

می رود باالخره به زمان پخش نزدیک شد.
از جمعه دو هفته دیگر ۱۴ مهرماه روی  این سریال 
در  جالب  نکته  البته  رود.  می  سیما  شبکه سه  آنتن 
نام آن »سرزمین مادری«  این است که  تیزر سریال 

نوشته شده است.
بررسی  به  که  تلویزیونی   مجموعه  کهن   سرزمین 
سال  از  ایران  اجتماعی   - تاریخی  سیاسی-  وقایع 
۱۳2۰ خورشیدی تا انقالب ۱۳۵۷ و در بستر زندگی 
یک پسر نوجوان می پردازد. بنابر زمان بندی اعالم شده، 
پخش سریال قرار بود ۵ دی ۱۳۹2 از تلویزیون شبکه 
همچون  استدالل هایی  با  که  شود  انجام  ایران  سه 
بازنگری در پوشش بازیگران زن و همچنین آنچه که 
نارضایتی مسئوالن صدا و سیما از کم رنگ بودن نقش 
انقالب ۱۳۵۷ خواندند،  جریانات اسالمی در پیروزی 
دوباره  آن  صحنه های  برخی  تا  شد  روبرو  تأخیر  با 
فیلمبرداری شود؛ که نهایتاً ۳ بهمن ۱۳۹2 روی آنتن 
رفت اما پس از پخش چهار قسمت از سریال، توهین و 

تحریف تاریخ ایل بختیاری از آن برداشت شد.

 »سرزمین کهن«
 از 14 مهر روی آنتن شبکه سه سیما

جهانگیر کوثری تهیه کننده فیلم » فراری« ابراز امیدواری کرد 
این فیلم به زودی اکران شود.

فیلم »فراری« به کارگردانی علیرضا داودنژاد در سی و پنجمین 
جشنواره فجر به نمایش در آمد و با استقبال مخاطبان مواجه 
شد، اما بعد از گذشت شش ماه خبری از اکران عمومی این 
فیلم نیست، غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش 
نیز در گفت و گویی که داشت، تاکید کرد هیچ درخواستی برای 

اکران »فراری« ثبت نشده است.
جهانگیر کوثری تهیه کننده فیلم »فراری« درباره اینکه آیا 
اقدامی برای اکران ساخته داودنژاد صورت گرفته است یا نه، 
گفت:» من از این موضوع چندان دقیق اطالع ندارم زیرا پخش 
کننده فیلم »فراری« موسسه هدایت فیلم هست و دوستان 

باید درباره فیلم تصمیم بگیرند و اقدام کنند.«
او ادامه داد: »از شواهد این گونه برمی آید فیلم ما در نیمه 
دوم مهر ماه یا بعد از عاشورای حسینی اکران شود. البته اگر 
اتفاق خاصی صورت نگیرد. من هم تا همین حد اطالع دارم. 

امیدوارم به زودی این فیلم به زودی اکران شود.«
»فراری« حضوری موفق در جشنواره فجر داشت و سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای بازی در این فیلم 
به محسن تنابنده تعلق گرفت. همچنین سیمرغ بلورین جایزه 
ویژه هیات داوران نیز از آن داودنژاد شد. کامبوزیا پرتوی نیز 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را برای نویسندگی دریافت 

کرد

 »فراراي«
 نبمه دوم مهر اکران مي شود

»نامه اي به رییس جمهور«
 اسکاري  شد

به کزارش از ورایتی، »نامه ای به رییس جمهور« 
ساخته رویا سادات درامی درباره یک زن جوان 
دولتی است که تالش کرد قوانین را در افغانستان 
تغییر دهد. وی سعی کرد تا زنی را که به اتهام 
تنبیه  از  بود،  اعدام  به  محکوم  قتل همسرش 
قبیله ای محافظت کند ولی خودش دستگیر شد. 
او برای نجات خود، نامه ای به رییس جمهوری 
نوشت به این امید که شاید بتواند از این راه عدالت 
را برقرار کند. رییس جمهوری پس از خواندن این 

نامه ناگفته های پرونده او را می فهمد.
رویا سادات در گفتگویی با بی بی سی در مورد 
این فیلمش گفت: تالش کردم از لحاظ فنی و 
محتوایی، بعد از گذشت چندین سال و با تجربه 
ساختن سریال ها و فیلم های کوتاه و نیمه بلند، این 

فیلم معیارهای خاص خود را داشته باشد.
فیلم »نامه ای به رییس جمهور« در جشنواره فیلم 
لوکارنو اکران شد و قرار است به زودی در جشنواره 
بین المللی فیلم بوسان نیز روی پرده برود. پیش 
به  افغانستان  از  فیلم ها  از  شماری  نیز  این  از 
فیلم  یافته اند.  راه  بین المللی  جشنواره های 
»اسامه« ساخته صدیق برمک از افغانستان در 
سال 2۰۰۴ میالدی برنده جایزه بخش زبان های 
نخستین  »اسامه«  شد.  گلوب  گلدن  خارجی 
فیلم در تاریخ سینمای افغانستان بود که چنین 
جایزه ای را  برد. افغانستان از سال 2۰۰2 تقریبا 
به طور مرتب نماینده ای به اسکار معرفی کرده 
است اما در این مدت موفق نشده تا به جمع فیلم 
نامزد دریافت اسکار در رشته بهترین فیلم خارجی 
اسکار راه پیدا کند. سال گذشته، فیلم »رفتن« به 
کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی برادرش 
جمشید محمودی به عنوان نماینده افغانستان به 
بخش فیلم های خارجی زبان اسکار معرفی شد اما 

نتوانست نامزد این بخش شود.
»نامه ای به رییس جمهور« فیلمی با بودجه پایین 
است که در کره جنوبی ساخته شده است. رویا 
سادات اولین فیلمنامه اش را در قالب مستندی با 
عنوان »سه نقطه« و در سال 2۰۰۳ که افعانستان 

تحت سلطه طالبان بود نوشت.

خبر

تعزیه متولی ندارد

جدول اجراهای آثارنمایشي تماشاخانه ایرانشهر 
در سال آینده توسط شورای سیاست گذاری 

این مجموعه برنامه ریزی و منتشر شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور 
بین الملل تماشاخانه ایرانشهر، طبق برنامه ریزی 
انجام شده شورای سیاست گذاری تماشاخانه 
این   ۱۳۹۷ سال  اجراهای  جدول  ایرانشهر، 

مجموعه تئاتری منتشر شد.
سمندریان  استاد  سالن  جدول  این  طی 
تماشاخانه ایرانشهر در سال ۱۳۹۷ میزبان این 

آثار نمایشی است:
۱۷ فروردین  تا ۷ اردیبهشت:نمایش »صدسال 

تنهایی« آتیال پسیانی
خرداد:نمایش های   ۱۱ تا  اردیبهشت    ۱۱
 ۱۳۵۷ »تهران  و  زنجانپور  اکبر  شاه«  »لیر 

چهل سالگی« علی راضی
آ«  »مده  ۱۵تیر:نمایش های  تا  خرداد   ۱۷
رضا گوران و »خانه اجاره ای« مهرداد رایانی 

مخصوص
۱۹ تیر تا ۵ مرداد:نمایش »الله زاری های سال 

۱۳۵۸ هجری شمسی« محمد رحمانیان
مسیر  »در  مرداد:نمایش   26 تا  مرداد   ۸

خوشبختی« سید محمد مساوات
»خط  شهریور:نمایش های  تا 26  مرداد   2۹
ممتد« امیررضا کوهستانی و »جاده تاز« اصغر 

دشتی
۳ مهر تا 2۰ مهر:نمایش های »یک معاشرت 

طوالنی« صابر ابر و »اعظم« الهام کردا
2۴ مهر تا 2۷ آبان :نمایش های »فریز مکبث 
فریز« آرش دادگر و »جهنم دره« نادر برهانی 

مرند
»تترا«  آذرماه:نمایش های   2۹ تا  آذرماه   ۱
حمیدرضا آذرنگ و »گربه روی شیروانی داغ« 

ایوب آقاخانی
آلبالو«  »باغ  دی :نمایش های   ۳۰ تا  دی    2
منیژه  سالم«  »جامعه  و  زاده  غنی  همایون 

محامدی
۱ بهمن  تا ۱۰ بهمن :سی و هفتمین جشنواره 

بین الملل تئاتر فجر
۱6 بهمن  تا 2۴ اسفند:نمایش های »شلیک« 

حسین پاکدل و »تلنگر« گروه تئاتر لیو
همچنین آثار نمایشی ذیل در صورت انصراف 
گروه های نمایشی مندرج در جدول اجراهای 
خواهند  جایگزین  سمندریان  استاد  سالن 
بهبودی،  رضا  »دروغ«  های  شد:نمایش 
»ققنوس افسانه است« افسانه ماهیان، »ریش 
آبی« آروند دشت آرای، »تیوال« علی عابدی، 
»فتوحات بلوار« یوسف باپیری و »پنج اپیزود 

مرگ آور« علی شمس
طی  نیز  کرمانی  ناظرزاده  دکتر  سالن 
برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۷ میزبان این 

آثار نمایشی است:
اردیبهشت :نمایش های   2۱ تا  فروردین    ۱۹
»بنگاه تئاترال« هادی مرزبان و »آشپزخانه 

کوچک« روح اهلل حق گو
خرداد:نمایش های   2۵ تا  اردیبهشت    2۵
»ابلوموف« سیاوش بهادری راد و »منجی در 

صبح نمناک« مریم معترف
و  تیر:نمایش های »مرشد  تا 2۴  2۸ خرداد 
دورهمی  »یک  و  دلخواه  مسعود  مارگاریتا« 

تازه« سیما تیرانداز
2۸ تیر تا 26 مرداد:نمایش های »سوءتفاهم« 
محسن  خصوصی«  »موزه  و  پیروزفر  پارسا 

حسن زاده
۳۱ مرداد تا 26 شهریور:نمایش های »شاغول 
و انجمن بنایان« حسین کیانی و »ظرافتگرایان 

مسخره« زری اماد
تا 2۷ مهر:نمایش های »از استخوان  ۱ مهر 
خالی شده« ابراهیم پشت کوهی و »قره نی« 

سیروس همتی
2 آبان  تا 2 آذر:نمایش های »اوین – درکه« 
فالحت  احسان  »سیندرال«  و  فروزند  افروز 

پیشه
۵ آذر تا 2 دی :نمایش های »خروس الری« 

امید سهرابی و »نوکر« نصیر ملکی جو
۵ دی  تا ۱ بهمن :نمایش های »ریچارد سوم رخ 
نخواهد داد« وحید رهبانی و »آن سوی آیینه« 

ملودی آرام نیا
۱ بهمن  تا ۱۰ بهمن :سی و هفتمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر
»زمان  اسفند:نمایش های   2۴ تا  بهمن    ۱6
دقیقه  »یک  و  یعقوبی  محمد  می ایستد« 

سکوت« آیدا کیخایی
همچنین آثار نمایشی ذیل در صورت انصراف 
گروه های نمایشی مندرج در جدول اجراهای 
سالن دکتر ناظرزاده کرمانی جایگزین خواهند 
شد:نمایش های »تهمینه« حسین جمالی، 
خط«  سر  »نقطه  دادویی،  رضا  »ویتسک« 
های  »آدم  شعیبی،  بهروز  و  آبساالن  آرش 
اندازها«  و »پشت هم  احمدی  علی  خوب« 

علی محمد رحیمی
شایان ذکر است که شورای سیاست گذاری 
تماشاخانه ایرانشهر متشکل از آقایان مجید 
راد،  ایرج  پور،  غریب  بهروز  معمار،  رجبی 
آتیال پسیاني، حسین مسافرآستانه و حسین 
پارسایی از میان بیش از ۳۰۰ هنرمند و اثر 
آثار را برای  این  متقاضی اجرا در سال ۹۷، 
اجرا در سالن های استاد سمندریان و دکتر 

ناظرزاده کرمانی انتخاب و معرفی کرده اند.
بدیهي است امکان تغییر یا جابجایي در برنامه 
ها با درخواست و هماهنگي  گروه ها وجود 

دارد.

6 ماه مانده به پایان سال 96

جدول اجراهای سال ١٣٩٧ تماشاخانه ایرانشهر منتشر شد

»یِوا«  فیلم  ارمنستان،  سینمایی  آکادمی   
در  برای شرکت  را  ایران  با  تولید مشترک 
رقابت های جشنواره اسکار در آمریکا انتخاب 

کرده است.
روز  ارمنستان  ام  ای  نیوز  خبری  سایت 
پنجشنبه نوشت که فیلم یوا به کارگردانی 
آناهید آباد به زبان ارمنی با همکاری مرکز 

سینمایی ملی این کشور و بنیاد سینمایی 
فارابی تولید شده است. برپایه تصمیم گرفته 
نامزدی  برای  ایرانی-ارمنستانی  فیلم  شده، 
بخش فیلم های به زبان خارجی اسکار معرفی 
خواهد شد. این فیلم درباره زندگی یک زن 
است که می خواهد سابقه تاریک و سخت 
زندگی خود را فراموش کند. یوا با دخترش 

ایروان را ترک کرده و به قره باغ نقل مکان 
می کند، اما نمی تواند از گذشته خود بگریزد.

نارینه گریگوریان، شانت هاروتیونیان، مرجان 
ورِژ  توماسیان،  ِسرِگی  آودیسیان،  ُروزی  و 
گاسونی، تیگران داویتبان، نانور پطروسیان، 
یِلِنا آدامیان و مارات داویتیان بازیگران اصلی 

یوا هستند.

فیلم ایراني -ارمنستاني »یوا « اسکاري شد


