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مسکن اجتماعی، رایگان نشد
 

  

با  به گزارش زمان و به نقل ازمهر؛ آبان ماه پارسال بود که 
حضور رئیس جمهوری، سه طرح توسعه ای در غرب کارون به 
بهره برداری رسید تا تالش های کارکنان صنعت نفت در این 

منطقه به ثمر بنشیند. 
1

شمارش معکوس برای 

برداشت نفت از یاران جنوبی
اطالعات  فناوری  و  انسانی  منابع  برنامه ریزی،  مرکز  رئیس 
وزارت آموزش و پرورش، آخرین جزئیات مصاحبه و ورود 
را  استخدامی  آزمون  پذیرفته شدگان  ویژه   به کالس درس 

تشریح کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از دیدار با رئیس ستاد 
ترکیه  و  ایران  کشور  دو  گفت:  خبری،  نشستی  در  ترکیه  ارتش 
مواضع مشترک و یکسانی در زمینه همه پرسی کردستان عراق 

دارند و تاکیدشان در یکپارچگی ملت عراق است.
5

آخرین جزیيات استخدامی

 آموزش  و پرورش

موضع مشترک ایران و ترکيه 

درباره همه پرسی کردستان

3

معاون اول ریيس جمهور تاکيد کرد:  

لزوم شکل گیری عزم ملی برای توسعه صادرات غیرنفتی
تأکید بر اهمیت ایجاد برند برای محصوالت صادراتی کشور

2

ایران اولین نقض کننده    ظریف:
برجـام نخواهد بود

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: تقریبا تمامی کشورها اعم از 1+5 و اتحادیه اروپا، از ضرورت رعایت 
برجام و غیر قابل مذاکره بودن آن حمایت می کنند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدجواد ظریف دیروز در حاشیه 
سفر خود به عمان،در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برجام، رایزنی هایی که در نیویورک داشته و اینکه در 
صورت خروج آمریکا از برجام، موضع ایران چیست؟ گفت: طی صحبت هایی که من در نیویورک داشتم تقریبا تمامی 
کشورها، هم کشورهای 1+5 و اتحادیه اروپا و هم سایر اعضای جامعه بین المللی، از ضرورت رعایت برجام و غیر قابل 
مذاکره بودن آن حمایت می کنند.وی اضافه کرد: در گفت و گویی که با رییس مجمع عمومی سازمان ملل داشتم نیز 
ایشان تاکید کرد که یکی از 6 موضوعی که تقریبا در همه سخنرانی ها در مجمع عمومی یعنی بیش از 1٩٠ سخنرانی 

در مجمع عمومی انجام شد، برجام، حمایت از برجام و غیر قابل مذاکره بودن برجام بوده است.

تغییر ناگهانی همه برنامه های اعالم شده؛
سرمقاله
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فاینانس در اقتصاد ایران

نگاه روز

12

3

 سیاه بازی در قامت
 مصلح اجتماعی

 آن چه دولت دوازدهم
 باید در اولویت قرار دهد

فاینانس یا اخذ وام خارجی، تعهد بازپرداخت 
ایجاد می کند و در صــورت بی توجهی به 
این موضوع، تنگناهای ارزی در آینده ایجاد 
می شود، بنابراین استفاده از خطوط اعتباری 
خارجی باید منطبق با توان بازپرداخت کشور 

در سال های آینده باشد.

رویا  سلیمی

محمدقلی یوسفی

مریم بهنام راد

 وینفرد شفر 
 سرمربی
 استقالل شد

7

غــرب کارون کــه طی ســال های اخیــر، یکی از 
محورهای اصلی توســعه و تولید در شــرکت ملی 
نفت ایران بوده، همچنان قرار است حامل خبرهای 

خوشی برای صنعت نفت باشد.
بــه گزارش زمان و به نقل ازمهر؛ آبان ماه پارســال 
بود که با حضور رئیس جمهوری، سه طرح توسعه ای 
در غرب کارون به بهره برداری رســید تا تالش های 
کارکنان صنعت نفت در این منطقه به ثمر بنشیند 
و ظرفیــت تولید روزانه ۲۷٠ هزار بشــکه نفت در 
میادین مشــترک یادآوران، یاران و آزادگان ایجاد 
شــود؛ میادینی که در زمــان آغاز بــه کار دولت 
یازدهم تنها حدود ۷٠ هزار بشکه در روز نفت تولید 
می کردند. ۲۳ آبان ماه پارســال با افتتاح رسمی فاز 
نخست توسعه میدان یادآوران، تولید روزانه بیش از 
115 هزار بشکه نفت و با افتتاح فاز نخست توسعه 
میدان آزادگان شمالی، تولید روزانه بیش از ۷5 هزار 
بشــکه نفت از این میدان ها محقق و طرح توســعه 
میدان یاران شــمالی هم با ایجــاد ظرفیت تولید 
روزانه ۳٠ هزار بشکه نفت عملیاتی شد.در ادامه این 
روند پرشــتاب، افزون بر آنکه توسعه میادین غرب 
کارون بــه ویژه آزادگان جنوبی بــه عنوان یکی از 

محوری ترین میادین  در جریان مذاکرات توسعه ای 
بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت های داخلی و 
خارجی مطرح بود، فرایند توسعه این میدان با اتکا 
به منابع و توانمندی های داخلی با جدیت ادامه یافت 
تــا جایی که ظرفیت تولید این میدان که طی تمام 
ســال های گذشــته از 5٠ هزار بشکه در روز تجاوز 
نکرده بود، اوایل امسال به حدود ۸٠ هزار بشکه در 
روز رسید.نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه نفت درباره روند فعالیت ها در این 
میدان مشترک در گفت وگو با وزارت نفت می گوید: 
تولید آزادگان جنوبی پارسال حدود ۴5 هزار بشکه 
در روز بــود که این رقم با اجــرای ۲ طرح افزایش 
تولید، به بیش از ۸٠ هزار بشکه در روز رسیده است.

شــهنازی زاده، از برنامه ریزی برای اجرای ۲ مرحله 
دیگر افزایش تولید آزادگان جنوبی تا پایان امسال 
خبر می دهد: در یک مرحله، ۲5 هزار بشــکه و در 
مرحله دیگر، ۴٠ هزار بشکه به ظرفیت تولید روزانه 
این میدان افزوده می شــود و به این ترتیب انتظار 
داریــم ظرفیت تولید روزانه نفت آزادگان جنوبی تا 

پایان امسال از 1۴٠ هزار بشکه عبور کند.
ادامه در صفحه۳

 رشد۳۵ هزاربشکه ای تولید
 در آزادگان جنوبی

شهادت حضرت امام زین العابدین)ع( تسلیت باد

۴۵۰کشته و زخمی در تیراندازی »الس وگاس«
 پلیس ایالت »نوادا« آمریکا 
برای بازداشت مردی که در 
یکی از هتل های الس وگاس 
به روی مردم آتش گشوده، 
وارد عمل شد.به گزارش مهر 
به نقل از نیویــورک تایمز، 
پلیس ایالــت نوادا آمریکا از 
وقوع درگیری مســلحانه در 
یکی از هتل های شهر الس 
وگاس خبر داد.منابع وابسته 
به پلیس الس وگاس دیروز 
در جریان  اعــالم کردنــد: 

تیراندازی در این شــهر5٠ نفر کشته و بیش از ۴٠٠ 
نفر زخمی شده اند.در همین رابطه رسانه ها از تعطیل 
شدن فرودگاه این شهر خبر می دهند.گفته می شود 
پروازهای فرودگاه بین المللی مک کاران الس وگاس 
آمریکا به علت ورود فردی مسلح به یکی از گیت های 
امنیتی متوقف شده است.از سوی دیگر عنوان می شود 
که یکی از مظنونین احتمالی این حادثه از سوی پلیس 
هدف قرار گرفته اســت. پلیس الس وگاس می گوید 
دستکم یک مظنون به تیراندازی را در طبقه ۳۲ هتل 

محل حادثه هدف قرار داده 
است.پلیس الس وگاس می 
گوید عامل تیراندازی مردی 
سفید پوست و 6۴ ساله بوده 
حال آنکــه اطالعات هویتی 
وی هنوز اعالم نشده است.

البتــه احتمال تروریســتی 
بودن حادثه رد شده و گفته 
می شود عامل تیراندازی این 
اقدام را به تنهایی انجام داده 
اســت. با این حــال، پلیس 
دنبال زنی است که احتماال 
با وی همخانه بوده اســت.پلیس هویــت فرد تیرانداز 
را »اســتفان پادوک« اعالم کرده است.به گفته پلیس 
اســتفان پادوک پیش از این به جــرم کودک آزاری و 
جرائم جنســی در چند نوبت بازداشــت شده است.در 
گزارش ها آمده است که عامل تیراندازی در اتاق خود 
در هتل محل اقامتش دســت کم هشت قبضه سالح 
جاسازی کرده بود.پلیس الس وگاس اعالم کرد عامل 
تیراندازی پیــش از ورود نیروهــای امنیتی به محل 

اقامتش خودکشی کرده بود.

بازدید مطالعاتی 10کشور 
درباره صنایع کوچک و 
متوسط ایران از 15مهر

 
صنایع  توسعه  زمینه  در  چندکشوری  مطالعاتی  بازدید  دوره 
و  ایران  بهره وری  ملی  سازمان  همکاری  با  متوسط  و  کوچک 
سازمان بهره وری آسیایی )آ.پی.او-APO( از پانزدهم تا نوزدهم 

مهرماه به میزبانی کشورمان برگزار می شود.
دوره  این  در  ایران،  وری  بهره  ملی  تارنمای سازمان  گزارش  به 
بجز نمایندگان جمهوری اسالمی ایران، شرکت کنندگانی از 11 

کشور عضو سازمان بهره وری آسیایی شامل کامبوج،  تایوان، هند، 
اندونزی، مالزی، نپال، پاکستان، سریالنکا، تایلند و ویتنام حضور 
دارند.همچنین استادان بین المللی این دوره از تایوان و سنگاپور به 
ارائه جدیدترین الگوهای روز دنیا در زمینه توسعه صنایع کوچک 

و متوسط و دانش و تجارب خود می پردازند.
و  صنعتی  واحدهای  برخی  از  دوره،  این  در  شرکت کنندگان 

تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه قم بازدید می کنند.
فرصت هایی  از  یکی  چندکشوری  مطالعاتی  بازدید  دوره های 
عضو  کشورهای  اختیار  در  آسیایی  بهره وری  سازمان  که  است 
تبادل دانش و تجارب خود  این کشورها ضمن  تا  قرار می دهد 
بتوانند با آخرین پیشرفت ها آشنا شده و بهترین تجارب را بررسی 
کنند. پنجاه و نهمین نشست شورای حکام سازمان بهره وری 
آسیایی از بیست و یکم فرودین ماه به مدت سه روز در تهران 
برگزار شد.سازمان بهره وری آسیایی سازمانی منطقه ای و میان 

دولتی است که در سال 1٩61 با مشارکت هشت کشور چین، 
هند، ژاپن، نپال، پاکستان، کره جنوبی، فیلیپین و تایلند ایجاد 
شد و اکنون 1٩ عضو دارد.هنگ کنگ )1٩6۳(، ایران )1٩65(، 
سریالنکا )1٩66(، اندونزی )1٩6۸(، سنگاپور )1٩6٩(، بنگالدش 
)1٩۸۲(، مالزی )1٩۸۳(، فیلیپین )1٩۸۴(، مغولستان )1٩٩۲(، 
ویتنام )1٩٩6(، اندونزی )۲٠٠۲( و کامبوج )۲٠٠۴( بتدریج به 
این سازمان پیوستند.هدف سازمان مشارکت در توسعه اقتصادی 
ـ اجتماعی کشورهای عضو و بهبود کیفیت زندگی برای مردم 
آن کشورها از طریق ارتقای بهره وری با روحیه همکاری متقابل 
بین کشورهای عضو است.عضویت سازمان بهره وری آسیایی برای 
همه دولت های آسیا و اقیانوسیه که عضو کمیسیون اقتصادی و 
اجتماعی آسیا و اقیانوسیه )ایسکاپ- ESCAP( در سازمان ملل 
متحدند، آزاد است.دولت های خارج از منطقه آسیا ـ اقیانوسیه 

می توانند به عنوان اعضای پیوسته به این سازمان ملحق شوند.

درخواست سازمان ملل برای کمک به مردم یمن
مدیر کل سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد روز 
دوشنبه با اشاره به افزایش روز افزون مبتالیان به 
وبا در یمن و شیوع و گسترش گرسنگی و قحطی 
در این کشور، تاکید کرد که مسئولین دولتی یمن 
کمک  به  تا  موظفند  جهان  های  کشور  همه  و 

میلیون ها مردم این کشور بشتابند.
به گزارش ایرنا، ویلیام لیسی سوینگ مدیر کل 
سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد در دیداری 
از کشور جنگ زده و قحطی زده یمن در مورد 
کشور  این  در  انسانی  وخامت  به  رو  بحران 
تسهیالت  شدن  فراهم  خواستار  و  داد  هشدار 
بیشتری برای دسترسی امدادگران به مردم آن 
از  و  تسهیالت  این  ایجاد  ویژه  به  شد.سوینگ 
جمله بازگشایی فرودگاه ها برای رساندن کمک 
های الزم را وظیفه مستقیم مسئولین دولت یمن 
خواند و اضافه کرد که همه کشور های جهان در 
در  مشارکت  به  موظف  و  ملزم  چنین شرایطی 
این تالش ها هستند.مدیر نهاد مهاجرتی سازمان 

تقریبا  شدن  فلج  که  کرد  اضافه  متحد  ملل 
سراسری نظام بهداشتی یمن و گسترش آلودگی 
ها به خصوص در سامانه آبرسانی، سبب شیوع 
از ۲1  بیش  و  شده  وبا  بیماری  مهار  قابل  غیر 
میلیون نفر از مردم این کشور نه تنها با خطر ابتال 

نجات  برای  بلکه  روبرو هستند،  بیماری  این  به 
از مرگ ناشی از گرسنگی به کمک های فوری 
انساندوستانه نیازمندند.وی پیش بینی کرد که 
روند باشتاب موجود در شیوع این بیماری ممکن 
است تا پایان سال جاری )۲٠1۷( موجب ابتال 

این  به  یمن  مردم  از  نفر  میلیون  یک  از  بیش 
بیماری شود.طبق آمارهای سازمان ملل متحد، 
تاکنون نزدیک به ۷5٠ هزار نفر از مردم یمن با 
شتاب روزانه پنج هزار نفر، به این بیماری مبتال 
شده و بیش از ۲ هزار نفر از آنها جان خود را از 
دست داده اند.یکی دیگر از نگرانی هایی که این 
مقام مهاجرتی سازمان ملل متحد به آن اشاره 
کرد، سرنوشت مهاجران کشورهای دیگر منطقه 
آنها  از  نفر  هزار   6 ماهانه  او  گفته  به  که  است 
به امید دسترسی به کار در برخی از کشورهای 
خلیج فارس از یمن عبور می کنند و خود را در 
معرض خطرات ناشی از جنگ و خشونت و ابتال 
به این بیماری قرار می دهند.تهاجم همه جانبه 
نظامی عربستان سعودی و متحدانش به یمن که 
هزاران  تاکنون  شد،  1۳٩۴آغاز  سال  ابتدای  از 
قربانی برجاگذاشته و در میان غیرنظامیان این 
کشور واقع در شبه جزیره عربی، بحران جدی 

انسانی ایجاد کرده است.

نقشه جمهوری خواهان برای توافق هسته ای و برجام
سخنرانی اخیر دونالد ترامپ در سازمان ملل متحده، دوباره موضوع 
توافق هسته ای با ایران و آینده برجام را در مرکز توجهات قرار داده 
است. ترامپ توافق هســته ای را مایه خجالت برای آمریکا دانست 
و وعــده داد که به  زودی در مورد آینده توافق هســته ای تصمیم 
خواهد گرفت. از ســوی دیگر، سناتورهای جمهوری خواه نگران از 
اقدامات حساب نشــده ترامپ، طرح و نقشه ای جدید برای برجام 

در نظر آورده اند.
به گزارش زمان به نقل از»تابناک«؛ سخنرانی اخیر ترامپ انتظارات 
در مورد 15 اکتبر را شــکل داده است؛ روزی که قرار است ترامپ 
برای ســومین بار در دولت خود گزارش پایبندی یا عدم پایبندی 
ایران به توافق هســته ای را به کنگره ارائه کند. آنچه بســیاری از 
آن ســخن می گویند این اســت که با توجه به سخنرانی ترامپ 
در ســازمان ملل، مورد دوم احتمال بیشتری دارد.بسیاری از این 

موضوع نگران هســتند که در صورت اعالم عدم پایبندی ایران از 
سوی ترامپ، تهران از توافق هسته ای خارج خواهد شد و دولت های 
اروپایی که به  شدت از این توافق حمایت می کنند، عصبانی خواهند 
شد. تندروهای واشنگتن تقریباً به این نتیجه رسیده اند که ترامپ 
از توافق هســته ای خارج خواهد شد. از جمله جان بولتون که بیان 
کرده وقتی ترامپ می گوید توافق هســته ای موجب شرمساری و 
خجالت اســت، خیلی سخت می توان به آن پایبند ماند.با این  حال 
برخی دیگر چندان از این مســأله اطمینــان ندارند؛ از جمله یکی 
از منابع نزدیک به کاخ ســفید که گفته به رغم سخنرانی ترامپ، 
موضوع اعــالم پایبندی یا عدم پایبندی ایران، 5٠ – 5٠ اســت؛ 
عــدم قطعیتی که در سراســر قوای اجرایی و تحلیلی واشــنگتن 
دیده می شــود.یکی از متخصصان امور خاورمیانه در این  باره بیان 
کرده که کانون همه این بحث ها یافتن بهترین راه برای فشــار بر 

ایران و همکاری با سه شریک اروپایی اصلی یعنی فرانسه، آلمان و 
بریتانیاســت، زیرا همه مسیرهای اصلی برای فشار بر ایران از اروپا 
می گذرد. آنچه مشخص اســت، این که هر تصمیمی بر سر توافق 
هســته ای که از ناحیه واشنگتن اتخاذ شود، از سوی اروپا می تواند 
با پیچیدگی های زیادی مواجه شود؛ ضمن آنکه واکنش های بعدی 
ایران در راستای هرگونه نقض برجام نیز برای مقامات در واشنگتن 
چندان واضح و مشخص نیســت. در این میان طی ماه های اخیر، 
طرح هایــی برای واکنش های آینده ترامپ و کاخ ســفید به توافق 
هســته ای بیان  شده بود که بســیاری از آن ها به یک طرح خاص 
مربوط می شــود: اعالم پایبندی ایران به توافق هســته ای )برای 
جلوگیری از ریسک های باالی اعالم عدم پایبندی( و سپس مذاکره 

برای رفع نواقص برجام از نظر آمریکایی ها.
ادامه در صفحه ۲
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بازگشت پیکر مطهر ۱۱۹ شهید 
دفاع مقدس به کشور

 پیکــر مطهــر 11٩ شــهید دوران دفاع 
مقــدس در روز پنج شــنبه، 1۳ مهرماه 
٩6 وارد کشــور می شوند.به گزارش زمان 
به نقل ازباشــگاه خبرنــگاران پویا، پیکر 
مطهــر 11٩ شــهید دوران دفاع مقدس 
در روز پنــج شــنبه، 1۳ مهرماه ٩6 وارد 
کشور می شوند. پیکر مطهر این شهدا که 
طی عملیات اخیر تفحص توســط کمیته 
جستجوی مفقودین ســتاد کل نیروهای 
مسلح کشف شده اند صبح روز پنج شنبه 
از طریق مرز شلمچه در جنوب کشور وارد 
کشور خواهند شد.مراسم استقبال از این 
شهدا در مرز شلمچه با حضور عموم مردم 

برگزار می شود.

پاسخ سیف به منتقدان کاهش 
نرخ سود بانکی

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست اخیر 
در زمینه نرخ ســود بانکی موجب شد بخش 
قابــل توجهــی از ســپرده های کوتاه مدت به 

سپرده های با ماندگاری باالتر تبدیل شود.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی اهلل سیف 
طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان 
اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود 
در عمل باعث شــد بخش قابــل توجهی از 
سپرده های کوتاه مدت عادی به سپرده های 
با ماندگاری باالتر تبدیل شــود، نوشت: به 
این وســیله نه تنها سیالّیت منابع بانکها به 
میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب های 
احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز 
به خوبی مدیریــت گردید. اطالعات موجود 
حاکی از این اســت که در نتیجه اجرای این 
سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی 
از کل ســپرده های بخش غیردولتی شبکه 
بانکــی از ۳5.٩ درصد به ۲5 درصد کاهش 
یافته و در مقابل سهم سپرده های یک ساله 
و کوتاه مــدت ویژه از به ترتیــب از ۳۴.5و 
٩.5درصــد بــه ۴۴.۷و 1٠.۸درصد افزایش 

یافته است.   

مرزهای هوایی ایران با اقلیم 
کردستان عراق مسدود شد

ســخنگوی شــورای عالــی امنیــت ملی از 
مسدودشــدن مرزهای هوایی ایــران با اقلیم 

کردستان عراق خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کیوان خسروی 
ســخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره 
به برگزاری جلســه فوق العاده شورای عالی 
امنیــت ملی کــه دیروز به منظور بررســی 
درخواســت دولت مرکزی عراق در خصوص 
انسداد مرزهای کشورمان با اقلیم کردستان 
برگزار شــد اظهار کرد: باتوجه به موثر واقع 
نشــدن تالش های سیاســی خیرخواهانه 
کشورمان و اصرار مسئولین اقلیم کردستان 
برای برگــزاری رفراندوم در این منطقه با در 
خواست دولت مرکزی عراق مرزهای هوایی 
ایران بــر روی پروازهایی که مبداء آن اقلیم 
کردستان است، مســدود شد.  وی افزود: بر 
اســاس این تصمیم  کلیــه پروازهای ایران 
به مقصد فرودگاههای اقلیم کردســتان نیز 
متوقف شده است.خســروی در پایان خاطر 
نشان ســاخت: تصمیم های عجوالنه برخی 
مســئولین اقلیم کردســتان ضمن محدود 
نمودن قدرت بازیگری و گفتگوی ســازنده 
کردها در حاکمیت عراق، امنیت مردم کرد، 
کشور عراق و منطقه را با چالش های جدی 

مواجه خواهد کرد.

 سه انفجار تروریستی در دمشق
 با ۱۵ کشته

روسیا الیوم گزارش داد که صدای انفجارهای 
شــدیدی در محله المیدان در پایتخت سوریه 
شنیده شده که بنا به گزارش تلویزیون سوریه 

این انفجارها کشته و زخمی نیز داشته اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، در 
اولین خبرهای منتشر شده در رسانه های 
اجتماعــی اخباری مبنی بــر انفجار یک 
خــودرو و دو عامل انتحاری که یک مرکز 
پلیــس را در منطقه المیدان در دمشــق 
هدف قرار داده بودند، مطرح شــد.اخباری 
از کشته شــدن 15 تن در پی این انفجار 
منتشر شــده است.شــبکه المیادین نیز 
گزارش داد، ســه انفجار تروریستی مقابل 
پاسگاه پلیس در محله المیدان در دمشق 

رخ داده است

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

شوخی با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، ممنوع

رضا رحیمی
استقالل اقلیم کردستان عراق موضوع نگران کننده و تهدیدی جدی برای 
تمامیت ارضی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران است؛ موضوعی که به 
خوبی در روزهای اخیر با حضور میدانی اهالی کردستان ایران در خیابان ها 
نمود و بروز یافت.مناطق کردنشین ایران، بخش جدایی ناپذیر ایران است 
و مردمان این بخش از خاک همیشــه ایرانِی باید و باید چون آذری های 
نجیب و ســایر گروه های زبانی تمام ایران را خانه و مأوای خود بدانند و 
نسبت به وجب به وجب خاک ایران حساسیت داشته باشند؛ مردمانی که 
البته نمی توان محرومیت های دهه های اخیر را که در حق آنها روا شــد 
نادیده گرفت، اما این مشــکل تنها منحصر به مناطق کرد نشین نیست و 

حکایت تلخ همه مناطق دور از مرکز کشور است.
باید پذیرفت، طرح همه پرسی استقالل اقلیم کردستان، این بازی از پیش 
شکست خورده مســعود بارزانی، آســیب های جدی را نیز متوجه ایران 
خواهد کرد؛ ایرانی که تاریخ شــهادت می دهد جوانانش از هیچ کوشش 
و تالشــی برای حفظ وجب به وجب خاکش دریغ نخواهند کرد.کردهای 
عراق، سوریه و ترکیه در کنار کردهایی که در ایران ساکن هستند به گواه 
تاریــخ بخش جدایی ناپذیری از ایران بودنــد که در جنگ های حکومت 
صفوی با عثمانی و جنگ جهانی اول به چهار بخش جدا تبدیل شــدند؛ 
مردمانی که همان اندازه ایرانی هستند که آذری ها ایرانی اند و همان اندازه 
در وجب به وجب خاک ایران سهم و نقش دارند که تالشی ها، بختیاری ها، 
ترکمن ها، بلوچ ها، لرها، قشــقایی ها و... نقش دارند، اما به هرحال بخش 
قابــل توجهی از آنها در جریان تحوالت تاریخــی و به اجبار از ایران جدا 
شدند و با مرزهای تحمیلی پس از جنگ جهانی دوم در سه کشور عراق، 
ســوریه و ترکیه قرار گرفتند.اکنون و در شــرایطی که کردهای ساکن در 
کشور عراق در یک طرح همه پرسی پر حاشیه شرکت کردند و به استقالل 
خود از دولت مرکزی عراق رأی مثبت دادند، نگرانی ها در مورد شــرایط 
آینده این مردمان و امنیت و تمامیت ارضی کشــورهای همجوار از جمله 
ایران افزایش یافته است؛ کشوری که در غرب و شمال غرب خود جمعیت 
قابل توجهی از کردها را جای داده است و این مردم با کردهای کشور عراق 
اشتراکات و نزدیکی های فراوانی دارند؛ اشتراکاتی که در جریان برگزاری 
همه پرسی هفته گذشته خود را نشان داد و بسیاری از کردهای ایرانی را 

به خیابان های شهر و روستاهایشان کشاند.
در شــرایط ملتهب و نگــران کننده ای که نه تصویر مشــخصی از آینده 
کردهای عراق و کیفیت زندگی آنها وجود دارد و نه آســیب های متوجه 
امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران را می توان انکار کرد، رســالت نخبگان 
و صاحب نظران در شفاف سازی موضوع و اشاره به نگرانی های برآمده از 
این طرح بیش از پیش مور نیاز اســت؛ صاحب نظران و اندیشمندانی که 
بعضاً نه در مسیر حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، بلکه در مسیری 
عکس آن گام بر می دارند.جدا از معدود اندیشــمندانی که از تهدیدهای 
این اقدام برای امنیت ایران ســخن گفتنــد، برخی صاحب نظران در این 
فضای ملتهب در برخی رسانه ها لب به زبان گشودند و دو پهلو یا صریح به 
موضوع ورود کردند؛ افرادی چون سعید حجاریان، هرمیداس باوند و احمد 
نقیب زاده که دانسته یا نادانسته ضد امنیت ملی ایران تحلیل هایی ناقص 
و پر اشــکال ارائه کردند و خواسته یا ناخواسته در حرکت های احساسی 
شکل گرفته سهیم شدند.نقیب زاده و باوند از ساخت و تشکیل ایران دوم 
ســخن گفتند و مدعی شدند جمهوری اسالمی ایران باید از تشکیل ایران 
دوم خوشحال باشد؛ اساتید و اندیشمندانی که تحلیل خود را در چارچوب 
مکتب میشیگان انجام دادند و گزینه ثانوی را در شرایطی که برهان های 
قاطعی برای رخ ندادنش وجود دارد، مطرح کردند؛ کســانی  در وصف آنها 
باید گفت دانسته یا نادانسته دارند به مردم کردزبان ایرانی خط می دهند 

و در جهت تضعیف امنیت ملی ایران گام بر می دارند.
سعید حجاریان نیز تحوالت جاری کردستان عراق را طبیعی توصیف کرد و 
با مغلطه ای آشکار که مفهوم دولت قومی را جایگزین مفهوم »دولت ملت« 
کرد و نوشــت: زبان و مذهب و نژاد واحد الزاماً عناصر تشکیل دهنده ملت 
نیستند. برای مثال، »ملت ایرانی« از نژاد و زبان و مذهب واحد برنخاسته 
و ایرانیــان قومی واحد نبودند که در ســیر »تکاملی« خود از »طایفه« به 
»قوم« و ســپس »ملت« تبدیل شده باشند.تعجب این است که اساتید و 
صاحب نظرانی که خود را صاحب اندیشــه و مسلط بر موضوع می دانند، 
توجه نمی کنند که تشــکیل یک کشور کردی در عراق، آنهم در شرایطی 
که این کشــور فرضی به آب هــای آزاد راه ندارد، در مجاورت خود قدرت 
های توانمند و مخالفی دارد، مردم جنوب و دولت قانونی عراق با تشــکیل 
آن مخالف هســتند، سازمان های بین المللی و کشورهای منطقه مخالف 
تشکیلش نیستند، در کنار حقایقی که نشان می دهد کردها بخش جدایی 
ناپذیری از ایران هســتند، چگونه کشوری خواهد شد و مردمانش چگونه 
زندگی خواهند کرد؟ آیا اصاًل مقدمات موجود برای تشــکیل این کشــور 
فرضی وجود دارد که برخی اندیشمندان در مورد شرایط بعد از آن تحلیل 
ارائه می دهند؟در شــرایط حساس کنونی که مدیریت مسئله نه بر عهده 
سیاســت مداران و نیروهای نظامی و یا مردمــی بلکه بر عهده نحبگان و 
اســاتید و صاحب نظران اســت و آنها وظیفه دارند بر اساس واقعیت های 
موجود حقیقت ماجرا  و آســیب هــای برآمده از آن را برای افکار عمومی 
شــرح دهند، تحلیل هایی که برخی افراد چون هرمیداس باوند، ســعید 
حجاریان و احمد نقیب زاده از تشکیل کشور کردستان ارائه می کنند و آن 
را یک حکم قطعی و سزاوار خوشحالی توصیف می کنند؛ تحلیل هایی که 
بیشــتر به شوخی شبیه است و نه تنها با وقعیت انطباق ندارد بلکه امنیت 
ملی و تمامیت ارضی کشــور را با تهدیدهای جدی رو به رو خواهد کرد.
این  رخداد نگران کننده اگر به خوبی و با راهنمایی صاحب نظران مدیریت 
نشــود در آینده به مراحل حساس و گزینه های دیگر کشیده خواهد شد 
و شــاید به ریختن خون جوانان شایسته ایران منجر شود؛ اتفاقی که باید 
گفت همه در خون هایی که ریخته خواهد شد، مقصریم به ویژه اساتید و 
صاحب نظرانی که برای رعایت مصالح خود سکوت کردند و یا اندیشمندانی 

که عمداً یا سهواً به طبل نا امنی کشور می کوبند.
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی

ارتقا رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در جهان 

بر اســاس جدیدترین گــزارش مجمع جهانی اقتصاد، شــاخص 
رقابت پذیری ایران در میان 1۳۷ کشــور جهان با هفت پله بهبود 

به 6٩ رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا جدیدترین گزارش منتشــر شده از 
سوی مجمع جهانی اقتصاد با عنوان گزارش رقابت پذیری در سال 
جاری میالدی نشان می دهد، شاخص رقابت پذیری ایران در میان 
کشورهای جهان هفت رتبه بهبود یافته است.در نتیجه این ارتقای 
رتبه، ایران در بین 1۳۷ کشــور جهــان در رتبه 6٩ جای گرفته 
اســت؛ رتبه ایران در این گزارش در ســال های ۲٠1۴، ۲٠15 و 
۲٠16 میالدی به ترتیب ۸۳، ۷۴ و ۷6 بوده است.در گزارش امسال، 
سوئیس همچنان رتبه نخست رقابت پذیری جهانی را حفظ کرده و 
آمریکا از رتبه سوم سال گذشته به رتبه دوم ارتقا یافته است؛ یمن 
که گرفتار جنگ داخلی و فقر شدید است در رتبه آخر این فهرست 
قرار گرفته است.البته در گزارش مجمع جهانی اقتصاد کشورهایی 
نظیر عراق و سوریه که در آنها فعالیت های عادی تجاری امکان پذیر 
نیســت، جای ندارند. گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی 
اقتصــاد همچنان جامع ترین برآورد در نوع خود به شــمار می رود. 

یادداشت

معاون اول رییس جمهور بر لزوم شکل گیری 
عزمی ملی در میان همه دستگاه های اجرایی 
برای توســعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و 
با اشــاره به بسته حمایت از توسعه صادرات 
از قید مشوق ها و حمایت های فراوان در این 

بسته خبر داد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، اســحاق 
جهانگیری در جلســه شورای عالی صادرات 
غیرنفتی که دیروز برگزار شد، بر لزوم شکل 
گیری عزمی ملی در میان همه دستگاه های 
اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تأکید 
کرد و با اشــاره به بســته حمایت از توسعه 
صادرات مصوب ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتی که در شهریور ماه سال جاری ابالغ 
شــد، تصریح کرد: در این بسته مشوق ها و 
حمایت های فراوانی برای توســعه صادرات 
غیرنفتــی قید شــده که الزم اســت همه 
دستگاه ها به ویژه ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور و وزارت صنعت، معــدن و تجارت با 
جدیــت اجرای دقیق و کامل این بســته را 

پیگیری کنند.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات 
غیرنفتــی و نقش موثر آن در بهبود وضعیت 
اقتصادی کشــور، گفت: امروز دولت و بخش 
خصوصی به این اجماع رسیده اند که توجه 
جــدی به صــادرات غیرنفتی، پیــدا کردن 
بازارهای جدیــد صادراتی و رفع موانع پیش 
روی صادرات، از اصلــی ترین راههای فعال 
تر کردن اقتصاد کشــور اســت.معاون اول 
رییس جمهور افزود: در سیاســت های کلی 
اقتصــاد مقاومتی نیز یکــی از جهت گیری 
های اصلی، توســعه صادرات غیرنفتی است 

که در همین راســتا کارگــروه برون گرایی 
اقتصــاد با عضویت وزارت خانه های صنعت، 
معــدن و تجارت و امور اقتصــادی و دارایی 
تشــکیل شــد تا راهکارهایی برای توســعه 
صادرات غیرنفتی تدویــن کنند.جهانگیری 
همچنین بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به 
کشــورهای هدف صادرات ایران نظیر عراق، 
سوریه و روســیه تأکید کرد و اظهار داشت: 
تجــار و صادرکنندگان ایرانــی می توانند از 
خط اعتباری جدیــدی که برای صادرات به 
ســوریه تصویب شده اســتفاده کنند و الزم 
است سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت نیز اجــرای این 

مصوبه را با جدیت پیگیری کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت 
تاسیس شرکت های بزرگ صادراتی و ایجاد 

برند برای صادرات کشــور، خاطرنشان کرد: 
الزم اســت شــرکت های بــزرگ صادراتی 
تأسیس شود تا امکان صادرات کاال و خدمات 
به کشــورهای هدف همچون روسیه بیش از 
پیش مهیا گردد.معــاون اول رییس جمهور 
با اشــاره به پیشــنهاد وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رییس کل بانک مرکزی در خصوص 
محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و 
خارجی در نرخ تســعیر ارز، بر لزوم تشکیل 
کارگروهی متشکل از وزرا و رؤسای دستگاه 
های اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز 
بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای 

بهبود صادرات غیرنفتی تأکید کرد.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای احیای سازمان 
توســعه تجارت، گفت: الزم است جلسه ای 

متشــکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری 
و استخدامی کشــور تشکیل شود و موضوع 
احیای این ســازمان مورد بررسی و تصمیم 
گیری قرار گیرد.معــاون اول رئیس جمهور 
در ادامه این جلســه، بخش گردشــگری را 
نیز از مهمتریــن و اصلی ترین بخش ها در 
اشــتغالزایی و ایجاد درآمد ارزی دانست و از 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگی خواست جلســه ای با عضویت 
نماینــدگان وزارت خانه های صنعت، معدن 
و تجارت و امور خارجه تشکیل و راهکارهای 
توسعه گردشگری را بررسی و برنامه دقیقی 
برای توسعه گردشــگری در سال ٩6 و ٩۷ 
تدوین کنند.در این جلسه که وزرای صنعت، 
معــدن و تجارت، امور اقتصــادی و دارایی، 
جهاد کشــاورزی، نفت، راه و شهرســازی، 
ارتباطــات و فناوری اطالعات، سرپرســت 
وزارت نیرو، معاون علمــی و فناوری رئیس 
جمهور، رئیس ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس ســازمان ملی اســتاندارد 
نیز حضور داشــتند، نماینده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گزارشی از عملکرد صادرات 
غیرنفتی در شــش ماهه نخســت سال ٩6 
ارایه کرد و ســپس به تشــریح پیشنهادات 
تدوین شده در قالب »الزامات تحقق اهداف 
صادراتی« پرداخت که مقرر شد این الزامات 
در کارگروه برون گرایی اقتصاد مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی، به 
عنوان مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی 

ابالغ شود.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:  

لزوم شکل گیری عزم ملی برای توسعه صادرات غیرنفتی

ظریف:ایران اولین نقض 
کننده برجام نخواهد بود

وزیر امورخارجه کشــورمان که در عمان به ســر می برد، با 
سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار و گفتگو کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشــورمان با ســلطان 
قابوس پادشــاه عمان دیدار و گفتگو کرد.گفتنی اســت در 
این دیــدار طرفین در خصوص روابط دو جانبه و مســائل 
منطقه ای از جمله ســوریه، یمن و تحوالت شــمال عراق 
رایزنی کردند.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: 
تقریبا تمامی کشورها اعم از 1+5 و اتحادیه اروپا، از ضرورت 
رعایت برجام و غیر قابل مذاکره بودن آن حمایت می کنند.

بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدجواد ظریف دیروز در 
حاشــیه سفر خود به عمان،در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشی درباره برجام، رایزنی هایی که در نیویورک داشته و 
اینکه در صورت خروج آمریکا از برجام، موضع ایران چیست؟ 
گفت: طی صحبت هایی که من در نیویورک داشــتم تقریبا 
تمامی کشورها، هم کشــورهای 1+5 و اتحادیه اروپا و هم 
ســایر اعضای جامعه بین المللی، از ضرورت رعایت برجام و 
غیر قابل مذاکره بودن آن حمایت می کنند.وی اضافه کرد: 
در گفت و گویی که با رییس مجمع عمومی ســازمان ملل 
داشتم نیز ایشان تاکید کرد که یکی از 6 موضوعی که تقریبا 
در همه ســخنرانی ها در مجمع عمومی یعنی بیش از 1٩٠ 
ســخنرانی در مجمع عمومی انجام شــد، برجام، حمایت از 

برجام و غیر قابل مذاکره بودن برجام بوده است.
ظریف گفت: ما هم بارها اعالم کردیم که جمهوری اسالمی 
ایران انتخاب های متعــددی دارد؛ گرچه ترجیح ما رعایت 
برجام توســط همه اســت و ایران اولین نقض کننده برجام 
نخواهد بود.وی همچنین در خصوص روابط تهران - مسقط 
گفت: روابط جمهوری اســالمی ایران با عمان، روابط بسیار 
ویژه ای است و ما در زمینه سیاسی، گفت و گوهای منطقه 

ای و مشــورت هایی که برای امنیت منطقه الزم اســت و 
نیز در مناسبات دو جانبه، اقتصادی، ترانزیت و انرژی روابط 
بســیار گســترده و خوبی داریم.ظریف اضافه کرد: در سفر 
کوتــاه منطقه ای که بنده به عمان و قطــر دارم نیز درباره 
مباحــث منطقه ای و وضعیت بحرانی در منطقه ما صحبت 
شــد.وی گفت: در حوزه های مختلف اقتصادی و در بحث 
خط لوله گاز با عمان، همکاری های بســیار خوب بانکی با 
عمان شــروع شده است؛ در عین حال در حوزه رفت و آمد، 
گردشــگری سالمت، گردشــگری زیارتی و همینطور سایر 
گردشگری هایی که با عمان داشتیم، بحث های خوبی شده 
است.وزیر امور خارجه کشورمان افزود: در چند ماه گذشته 
توســعه بســیار خوبی در همه این حوزه ها انجام شده که 
امیدوارم در این ســفر هم با دســتوراتی که سلطان قابوس 

و وزرای طرف ایرانی خواهند داشــت، پیشــرفت بیشتری 
در روابــط صورت گیرد. وی همچنیــن در خصوص موضع 
عمان درباره اقلیم کردســتان عراق و اینکه آیا بین دو طرف 
همســویی وجود دارد؟ گفت: عمانی ها تقریبا مواضع کامال 
مشابه با جمهوری اسالمی دارند؛ همسویی در مواضع تقریبا 
در ســطح بین المللی موجود اســت یعنی ما هیچ کشوری 
را در سطح بین المللی ســراغ نداریم که این حرکت یعنی 
رفراندوم در کردســتان را حمایت کند.ظریف افزود: عمانی 
ها موضع کامال مشــابه جمهوری اسالمی ایران داشته اند و 
ضرورت حفظ تمامیت ارضی، رعایت اصل اول قانون اساسی 
و وحدت ملی عراق مورد تاکید عمانی ها هم هســت؛ گفت 
وگوهایی هم در این زمینه داشــتیم و تشابه مواضع بین دو 

کشور در این زمینه کامال مشهود است.

 شانس باقی ماندن برجام بیش از ۵۰ درصد است

وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با نشریه پولیتیکو با 
اشــاره به این موضوع که در جریان مجمع عمومی سازمان 
ملل جامعه جهانی بر ارزش توافق هسته ای ایران تاکید کرده 
اســت، گفت: حتی با توجه به تهدیدهای اخیر ترامپ علیه 
برجام شانس باقی ماندن این توافق بیش از 5٠ درصد است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با 
برنامه جهان نشریه پولیتیکو، گفت: من معتقدم که جامعه 
جهانی ارزش توافق هســته ای ایران را درک می کند و این 
مســاله در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل مشخص 
شــد.وی افزود: من پیش از ایــن مصاحبه با رئیس مجمع 
عمومی بودم و او به من گفت که شــش موضوع وجود دارد 
که تقریبا همه به آنها در طول این نشســت اشاره کرده اند 
که یکی از آنها برجام است و تقریبا همه افراد ضمن حمایت 

از توافق بر لزوم احترام همه طرف ها به آن تاکید کرده اند.

نقشه جمهوری خواهان برای توافق هسته ای و برجام
اعالم عدم پایبندی و سپس تغيير توافق هسته ای

ادامه از صفحه1
اما ســناتور جمهوری خــواه تام کاتــن، که از 
منتقــدان بــزرگ توافق هســته ای اســت در 
جدیدتریــن طرحی که در همین راســتا ارائه 
کرده است، به شــکلی جالب توجه خواستار آن 
شــده اســت که رئیس جمهور آمریکا در اولین 
اقدام عــدم پایبندی ایران به توافق هســته ای 
را اعالم کند و ســپس به  جای عقب نشــینی 
از توافــق و بازگردانــدن تحریم ها، مجموعه ای 
از خواســته را برای اروپا و کنگره در راســتای 
عدم بازگشــت تحریم ها مطرح ســازد.به گفته 
نشریه واشــنگتن اگزماینر، طرح کاتن برگرفته 
از ساختار اصلی توافق هســته ای است و البته 
با آموختن از تاکتیک هایی است که اوباما برای 
تصویب توافق هســته ای اســتفاده کرده است.
پیش  از این کاتن نامه ای سرگشــاده منتشــر 
نموده بــود که طی آن بیان کرده بود، تاکتیک 
اوباما برای دور زدن ســنا بــرای تصویب توافق 
هســته ای، حفره و خلل اساســی در دوره های 
بعدی ریاســت جمهوری آمریکا ایجاد می کند. 
اســتفاده اوباما از اختیارات رئیس جمهور برای 
تصویب این توافق، سنا را تحت  فشار قرار داد تا 
یک جایگزین دیگر برای نفوذ خود در این توافق 
 Iran Nuclear پیدا کنــد و آن معرفی قانون
 )Agreement Review Act (INARA

بود که به سناتورها اجازه می داد که علیه توافق 
رأی گیری کنند. در آن زمان این مســأله، یک 
پیروزی برای اوباما بود، زیرا INARA نیازمند 
اکثریت مطلق برای رأی گیری علیه توافق بود.
کاتن می گوید: استراتژی اوباما بسیار ضعیف بود 
زیرا به یک دستور اجرایی اکتفا کرد که تنها با 
یک چرخش قلم از ســوی رئیس جمهور دیگر 
 INARA می تواند ملغی شــود.هرچند قانون
در زمــان اوباما برای او بســیار مفید بود، کاتن 
بهره خوبی از آن می برد. در این قانون قید شده 
است که رئیس جمهور تنها در صورتی می تواند 
ادامه توافق هسته ای را تأیید کند که آن را برای 
امنیــت و منافع ملی آمریکا حیاتی و اساســی 
بداند. به عقیده کاتــن، اقدامات اخیر ایران در 
راستای موشک های بالستیک و عدم اجازه برای 
بازرسی از بســیاری از سایت ها می تواند ناقض 

این بند و قید باشد.
به شــکلی جالب توجه کاتــن می گوید: حتی 
اگر ایران به هر کلمه و جمله توافق هســته ای 
پایبند بوده باشــد، باز هم این توافق در منافع 
ملــی ما نیســت و می تــوان آن را رد کرد. به 
گفتــه او، صرف عدم تأیید پایبنــدی ایران به 
توافق هســته ای، منجر به نقض توافق از سوی 
آمریکا نیســت، بلکه تنها به معنی بیانیه ای از 
سوی ترامپ اســت که نشان می دهد توافق در 

منافع ملی آمریکا نیســت و مانوری اســت که 
ترس اروپا از نقض تعهد از سوی ایران را افزایش 
می دهد. به گفته کاتــن، در آن زمان قدم دوم 
برای ترامپ این اســت کــه پارامترهای بعدی 
بــرای قانون گذاری در مورد توافق هســته ای و 
تقویت این توافق در راســتای موردنظر خود و 
رفــع نواقص برجام را در دســتور کار قرار دهد 
و برای اروپا و تهران روشــن کند که شمشــیر 
داموکلس تحریم ها همچنان بر سر ایران معلق و 
آماده فرود است و رئیس جمهور آمریکا می تواند 
یک جانبــه در مورد آن تصمیم گیری کند.کاتن 
البته به مشکالت پیاده ســازی این طرح واقف 
اســت. یکی از متخصصــان خاورمیانه در کاخ 
سفید بیان کرده که ترامپ برای این کار نیازمند 
هنرمندی بسیار در دیپلماسی است که در کنار 
آن اســتفاده از قدرت سخت اقتصادی و نظامی 
مؤثر، ضروری اســت. به عقیده او ممکن است 
این مســأله آمریکا را در وضعیتی قرار دهد که 
از قدم دوم خود به  هیچ  وجه اطمینان نداشــته 
باشــد.آنچه به نظر می رسد اینکه اکنون تالش 
کارمندان کاخ ســفید این اســت که ترامپ را 
مجاب به اعالم پایبندی ایران به توافق هسته ای 
کنند؛ امــا درصورتی که ترامپ از این مســأله 
ســر باز زند، کاتن تالش های خود برای جلب 
حمایت دوحزبی از ایــن طرح را به کار خواهد 

انداخت. در ســال ۲٠15 ۲5 سناتور و نماینده 
دموکرات علیه توافق هسته ای رأی داده اند که 
در این راه کمک زیادی برای کاتن هســتند. از 
جمله برد شــرمن که اخیراً بیان کرده که باید 
توافق هسته ای اصالح  شــده و محدودیت های 
ایران در برنامه هسته ای تمدید شود.این مسأله 
زنگ خطری جدی برای اروپاست. چندی پیش، 
سفیر فرانسه در واشنگتن بیان کرده بود: باید به 
دوستان آمریکایی خود یادآوری کنم که وقتی 
آمریکا ایران را تحریم کرد، خود این کشور هیچ 
تجارتی با ایران نداشــت و بار تحریم را اروپا به 
دوش کشید.این مطلب در کنفرانسی در شورای 
آتالنتیک بیان  شده بود که طی آن، نمایندگان 
آلمان و بریتانیا نیز بیــان کرده بودند؛ هرچند 
حجم تجارت اروپا با ایران بســیار ناچیز است، 
این مســأله تأثیری در دیــدگاه آن ها در مورد 
مفید بودن توافق هســته ای ندارد.این در حالی 
اســت که از زمان اجرای توافق هسته ای، حجم 
تجارت و ســرمایه گذاری اروپــا در ایران ۳٠٠ 
درصد رشد داشته و به تازگی نیز توتال فرانسه 
قــراردادی به ارزش ۴.۸ میلیارد دالر در صنایع 
نفت و گاز ایران بسته است؛ موضوعی که خشم 
بسیاری از جمهوری خواهان در سنای آمریکا را 
برانگیخت و منجر به آن شد که سناتور راسکام، 

اروپا را شریک جرم ایران بداند.
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آن چه دولت دوازدهم باید در اولویت قرار دهد
محمدقلی یوسفی

مهمترین اقدامی که طی شــش ماه ابتدای در وزارت صنعت باید 
انجام شود، ارزیابی از وضع موجود صنایع در کشور است. نقاط قوت 
و ضعف صنایع کشور باید بررسی شود. مشکالت این صنایع، به روز 
بودن آن  ها و نیروی کاری که دارند باید ارزیابی شود. این موارد نیاز 
به متخصصی دارد که در این کار وارد باشند و یک ارزیابی درستی 
از وضع موجود صنایع ارائه دهند و بر اساس اهمیت صنایع اولویت  

ها را مشخص کنند و مشکالت را حل کنند.
دولت باید از مسئوالن وزارت صنایع و معادن بخواهد که به  صورت 
کارشناسی از وضعیت صنایع گزارشی ارائه دهند و نه  فقط از جهت 
رفع تکلیف. طیف گسترده ای که راه بردی است را شناسایی کنیم 
و مشــکالت را برطرف کنیم.از طرف دیگر وزارت راه نقش بسیار 
مهمی دارد؛ مانند اعضای بدنی هستند که خون را به نقاط مختلف 
می  رسانند. ویژگی مهم وزارت راه این است که هم می  تواند از نظر 
هوایی و دریایی و هم از نظر زمینی مسائل را مورد بررسی قرار دهد 
. الزمه آن این اســت که به صورت کاماًل تخصصی موضوع ارزیابی 
شــود. راه  های شــهری و اصلی و از طرف دیگر مترو و راه آهن  ها 
باید بررســی شوند.وزارت راه باید برای ایجاد اشتغال و رونق کشور 
مناقصه بین  المللی تشــکیل دهد و شبکه ریلی بین شهری و بین 
اســتانی را گسترش دهد. این موضوع باعث می  شود هزینه حمل 
کاال و تولید کاهش پیدا کند و اشــتغال ایجاد شود.اما باید در نظر 
داشــت که  همه این نهادها به یکیگر مربوط هســتند. در گذشته 
وزرا جداگانه فکر می کردند و با تصمیماتشــان در تالش بودند که 
محبوب ملت شوند. اما باید توجه کرد که همه تصمیم ها به یکدیگر 
مربوط اســت و این نهاد ها باید با یکدیگر تعامل داشــته باشند. 
وزارت خانه ها باید با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند. به طور 
مثال، وزارت اقتصاد و وزارت معدن باید با همکاری خود مشکالت 
نظام بانکی کشــور را حل کنند، سیاســت های پولی تغییر کند. 
طوری شود که منابع به سمت تولید سوق پیدا کند.با این حال، در 
اصالحات سیســتم، نباید تاکید بر روی افراد باشد. به سمتی باید 
حرکت کرد که سیاست ها و خط مشی ها تغییر کند. تصمیمات و 
هدف گذاری در جمع انجام می شود ولی اجرای آن به طور فردی 
انجام می شود. در گذشته تصمیم ها احساساتی و لحظه ای گرفته 
می شــد و به عواقب آن چندان فکر نمی شد. در حال حاضر دیگر 
نباید خطاهای گذشته را تکرار کرد. با انتخاب افراد جدید کابینه به 
نظر می رسد تغییرات بهتری ایجاد شود.از سویی بخش خصوصی 
ما که عمدتا تجاری هســتند با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم 
میکننــد. عالوه بر اینکه نوعی بینش ضد بورژوازی هم از دیرباز در 
کشور ما وجود داشــته که همواره به روند رشد این بخش آسیب 
می زند. هرچه بینش حمایت از ثروت را در کشــور تقویت کنیم ، 
این بخش می تواند هرچه بیشتر رشد کند و به شکوفایی اقتصادی 
کمک کند.بنابراین دولت باید در اجرای برنامه های تنظیم شده با 
نظم و انضباط بیشتری عمل کند و از طـرفی دیگر بخش خصوصی 
مولد و واقعی تنها با خود بخش خصوصی رقابت کند نه اینکه مثل 

امروز مجبور باشد به مصاف دولتی ها و شب هدولتی ها برود. 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 آغاز سومین مرحله رزمایش زمینی
 در غرب کشور

مرحله ســوم رزمایش حیدر کرار ارتش جمهوری اســالمی ایران با 
حضور یگان های واکنش سریع، توپخانه و پهپادی در مرزهای غربی 
کشــور آغاز شد.به گزارش زمان به نقل از مهر، مرحله سوم رزمایش 
در مرزهای غربی کشور آغاز شده است؛ این مرحله از رزمایش ارتش، 
در مرزهای غربی کشور و مرز پرویزخان یکی از مهمترین دروازه های 
ارتباطی ایران و عراق در حال انجام است.ارتش بنا دارد اقتدار، تحرک 
و قــدرت تهاجمی خود را اینجا به نمایش بگــذارد.در این رزمایش، 
یگان های مختلف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مانند 
واکنش سریع، متحرک هجومی و انبوهی از یگان های زرهی در حال 
انجــام رزمایش اند و رزم آوران ارتش عراق نیــز کنار ایرانیان حضور 
دارند؛ امروز ســرعت عمل، تخصص، قدرت تحرک و تهاجم آزمایش 
می شــود.ارتش در این مرحله همچنین قدرت زرهی ها، توپخانه ها، 
موشــک ها، پهپادها، بالگردها و نیروهای متحرک و هجومی خود را 

می سنجد.امروز نیز مرحله ای دیگر از رزمایش آغاز می شود.

 آلمان خواستار ایجاد کانال ارتباطی
 میان واشنگتن و تهران شد

وزیر امور خارجه آلمان با اشــاره به اظهارات اخیر همتای آمریکایی 
خود در خصوص وجود کانال های ارتباطی میان واشــنگتن و پیونگ 

یانگ، خواستار ایجاد وضعیت مشابه میان آمریکا و ایران شد.
بــه گزارش مهر به نقل از بی بی ســی، »زیگمار گابریل« وزیر خارجه 
آلمــان از اظهارات »رکس تیلرســون« وزیر خارجــه آمریکا در مورد 
برقراری تماس با کره شمالی استقبال کرده و خواستار در پیش گرفتن 
رویکردی مشــابه در مورد ایران شده است.تیلرسون وزیر امور خارجه 
آمریکا، روز شــنبه از تماس مستقیم واشنگتن با کره شمالی خبر داده 
بود. او در ســفری به چین تایید کرد که ایاالت متحده با کره شــمالی 
خطوط ارتباطی دارد و احتمال مذاکره با کره شمالی را در دست بررسی 
دارد.در همیــن رابطه زیگمار گابریل وزیــر خارجه آلمان در بیانیه ای 
گفت: این دقیقا مسیر صحیح و شجاعانه است.گابریل همچنین اظهار 
امیدواری کرد که کره شــمالی پیشــنهاد گفتگو را جدی بگیرد.وزیر 
خارجه آلمان در ادامه دولت آمریکا را تشــویق کرد با ایران گفتگو کند 
چون دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید شاید به زودی 
از برجام خارج شــود.گابریل گفت که اگر آمریکا از برجام خارج شــود 
اعتبار پیشنهاد گفتگو به کره شمالی را خدشه دار می کند.وضع دولت 
ترامپ در مورد توافق اتمی با ایران انعطاف ناپذیر بوده و تیلرسون حتی 
گفته که اگر برجام اصالح نشود آمریکا از آن خارج خواهد شد.به نوشته 
بی بی سی، دولت باراک اوباما، رئیس جمهور قبلی آمریکا، هم ابتدا از 
طریق یک رشــته کانال های محرمانه تماس با ایران برای بحث درباره 
برنامه اتمی را شــروع کرده بود که نهایتا بعد از چند ســال به امضای 
برجام ختم شد. اما تیلرسون بین شرایط حاکم بین این دو مساله تمایز 
قائل شــد و گفت کره شمالی به سالح اتمی دست پیدا کرده درحالی 
که ایران دارای برنامه ای اســت که ممکن است به توسعه سالح اتمی 
منجر شود.او گفت: ما قصد نداریم یک توافق اتمی با کره شمالی امضا 
کنیم که به اندازه توافق با ایران سست باشد. ما سرگرم بررسی هستیم، 
پس منتظر خبرهای بیشتر باشید. ما خطوط ارتباطی باز با پیونگ یانگ 
داریم. وضعیت بی اطالعی و بی خبری نیســت. دو سه کانال ارتباطی با 

آنها داریم. می توانیم با آنها حرف بزنیم، داریم با آنها حرف می زنیم.

اصرار ایران بر اجرای برجام 

وزیر کشــور گفت: بر اساس بازدیدهایی که تاکنون 
آژانس بین المللی هســته ای داشــته، روند برجام 
تایید شده اســت و آنهایی که نمی توانند روی قول 
و عهد خود پایبند باشند باید برای خود فکر دیگری 
کنند.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور دیروز 
در حاشــیه آئین تکریم و معارفه اســتاندار سابق و 
جدید تهران در جمع خبرنگاران در پاســخ به این 
سوال که واکنش دولت ایران نسبت به سخنان اخیر 
آمریکایی ها و تقاضایشــان نسبت به مذاکره مجدد 
در زمینه هســته ای اظهار داشت: توافق بین المللی 
در این رابطه )برجام( صورت گرفته و شورای امنیت 
سازمان ملل نظر داده اســت و ُمِصر به اجرای این 
توافق هستیم، ما به توافقمان پایبند هستیم.وی در 
ادامه افزود: بر اساس بازدیدهایی که تاکنون آژانس 
بین المللی هسته ای داشته، روند برجام تایید شده 
اســت و آنهایی که نمی توانند روی قول و عهد خود 
پایبند باشند باید برای خود فکر دیگری کنند. ولی 
ما ُمِصر هستیم این روند ادامه پیدا کند و اگر اتفاقی 
بیفتد که بر خالف این روند باشــد ایران تصمیمات 
مقتضی خواهد گرفت.وزیر کشور تأکید کرد: ایران 

دلیلی برای نشستن پای میز مذاکره ندارد.

 تصمیم گیری نهایی درباره
 ماهواره "مصباح" تا پایان ۹6

رییس ســازمان فضایی ایــران از تامین پهنای باند 
فرکانسی با یکی از کشــورهای خارجی خبر داد.به 
گزارش زمان، دکتر محسن بهرامی در نشست خبری 
دیروز به مناســبت هفته جهانی فضا، با اشــاره به 
اجرای پروژه مخابراتی افزود:  به منظور خرید ماهواره 
سنجشی و مخابراتی با یکی از شرکت های خارجی 
قــراردادی را امضــا کردیم.وی اظهار کــرد: عالوه 
بر آن با قراردادی که با "عرب ســت" منعقد شــد، 
ترانســپوندرهایی بر روی آن قرار دادیم تا از پهنای 
باند آن برای خدمات بانکی بهره ببریم.بهرامی با بیان 
اینکه مشکالت مالی خرید این ماهواره سنجشی رفع 
شده است، خاطرنشــان کرد:  ماهواره مخابراتی که 
قرار اســت خریداری شود، به منظور تامین فرکانس 
و نقطه مداری انجام شده است.بهرامی با بیان اینکه 
پروژه ماهواره "مصباح" از سال ۸5 پایان یافته است، 
ادامه داد:  این ماهواره وارد چالش های بین المللی شد 
و در صدد رفع این چالش ها هستیم.وی با بیان ایکه 
فعالیت های جدیدی برای این ماهوراه معرفی شــده 
است، اظهار کرد: ما در این زمینه پیشنهاد کردیم یا 
این ماهواره از کشــور ایتالیا پرتاب شود و یا به ایران 

بازگردانده شود..

احتمال اعالم یکجانبه استقالل از 
سوی پارلمان کاتالونیا

مســئوالن محلی در کاتالونیا می گویند ٩٠ درصد 
از ۲.۲6 میلیون شــرکت کننده در رفراندوم به نفع 
اســتقالل این منطقه خودمختار در اســپانیا رای 
دادنــد و حاال پارلمان این منطقــه تصمیم دارد تا 
اســتقالل یکجانبه اعالم کند.به گزار ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، کارلوس پوگدمون، رهبر 
منطقه کاتالونیا متعهد شــده تــا بصورت یکجانبه 
اعالم اســتقالل کند."خوردی تورول"، سخنگوی 
دولت منطقــه ای کاتالونیا گفت: مــا این نتایج را 
به جامعــه و پارلمان کاتالونیــا می دهیم و این به 
پارلمان بســتگی دارد که تصمیم به اعالم یکجانبه 
استقالل بگیرد.روز یکشــنبه، پوگدمون گفت که 
نتایج رفراندوم اســتقالل کاتالونیا برای روند بعدی 
بر طبق قوانین رفراندوم به پارلمان این منطقه ارائه 
می شود.دولت مرکزی اســپانیا تالش زیادی برای 
متوقف کــردن این رفراندومن انجــام داد و حتی 
برخی از حوزه های رای گیری را بست و صندوق ها 
و برگه هــای رای را ضبط کرد اما مــردم کاتالونیا 
مقاومــت کــرده و در مدارس کــه حوزه های رای 
گیری بودند، تجمع کردند و مانع از ورود نیروهای 
امنیتی شدند تا این رفراندوم را برگزار کنند.با این 
حال، دولت منطقــه ای کاتالونیا اعالم کرد که ٩6 
درصد از حوزه های رای گیری برای رای دادن مردم 

در رفراندوم در دسترس بودند.

 تربیت"سرباز تکنیسین" 
در دانشگاه فنی وحرفه ای 

رییس دانشگاه فنی وحرفه ای از اجرای طرح "سرباز 
تکنیســین" در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بر 
اســاس اجرای این طرح ســربازان با گذراندن دو 
سال آموزش فنی وحرفه ای گواهی مهارت دریافت 
می کنند.دکتر ناصر شمس در گفت وگو با ایسنا با 
اعالم این مطلب اظهار کرد: بر اساس طرح "سرباز 
تکنیســین" قرار اســت فارغ التحصیالن دانشگاه 
فنی وحرفه ای را جــذب و بعد از ارائه آموزش های 
الزم در دانشــگاه مشــغول به کار کنیم، در حال 
حاضــر مشــغول مذاکره در خصــوص روش های 
اجرایی آن هســتیم که امیــدوارم به زودی انجام 
شــود.وی در ادامه تصریح کــرد: در خصوص ارائه 
آموزش های مهارتی ســه پیشــنهاد مشخص به 
ســتاد کل نیروهــای مســلح ارائه دادیــم که بر 
اساس پیشــنهاد اول دانشجویان دوره کارشناسی 
ارشــد و دکتری در پروژه های مربوط به ستاد در 
کارگاه های فنی وحرفه ای مشغول به کار می شوند 
یعنی دانشــجویان دانشگاه های مختلف در صورت 
معرفی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح سربازی 
خود را در کارگاه های فنی وحرفه ای در پروژه های 

ستادی سپری می کنند.

یاد   د   اشتخبر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از 
دیدار با رئیس ستاد ارتش ترکیه در نشستی 
خبــری، گفت: دو کشــور ایــران و ترکیه 
مواضع مشترک و یکســانی در زمینه همه 
پرسی کردستان عراق دارند و تاکیدشان در 

یکپارچگی ملت عراق است.
سرلشــکر محمد باقــری پس از دیــدار با 
خلوصی آکار رئیس ســتاد ارتش ترکیه در 
نشستی خبری با اشــاره به سفر اخیر خود 
بــه ترکیه اظهار کرد: امیدوارم ســفر هیات 
ترکی در ادامه ســفر من موجبات گسترش 
هر چه بیشتر همکاری های نیروهای مسلح 

دو کشور و به تقویت امنیت دو کشور منجر 
شود.وی خاطر نشان کرد: در مورد تهدیدات 
مشترک دو کشور و موضوعات مختلفی که 
در منطقــه پیرامون دو کشــور وجود دارد، 
مذاکراتی انجام شــد. از جمله این مذاکرات 
موضوع همه پرسی اقلیم کردستان عراق بود. 
دو کشــور ایران و ترکیه مواضع مشترک و 
یکســانی در این زمینه دارند و تاکیدشان بر 
یکپارچگی ملت عراق و عدم قبول انجام همه 

پرسی کردستان عراق است.
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح افزود: 
همچنیــن در مورد توفیقاتی کــه ارتش و 

نیروهای مســلح عراق و ارتش سوریه و هم 
پیمانان در مقابله با داعش و تروریست های 
تکفیری در آزاد ســازی سرزمین های خود 
داشــتند، صحبت هایی در دیــدار با رئیس 
ســتاد ارتش ترکیه انجام دادیم و امیدواریم 
که امنیت و آرامش در این سرزمین ها برقرار 
شود. همچنین درباره مقابله با تروریست در 
منطقه و امنیت مرزهای مشترک مذاکراتی 
انجام شد و تصمیمات مناسبی اتخاذ گردید.
باقری گفت: در این دیدار درباره همکاری 
نیروهای مسلح دو کشور و سایر کشورهای 
مســلمان بــرای کمک به مــردم مظلوم 

میانمــار و تالش بــرای جلوگیری از روی 
انجام  اتفاقاتــی، مذاکراتی  دادن چنیــن 
شد.وی تاکید کرد: براساس مذاکرات انجام 
شده نیروهای مسلح دو کشور از این به بعد 
همکاری های بیشتری در مسائل آموزشی و 
حضور در رزمایش های مشترک و برقراری 
امنیت مرزهای خود خواهند داشت.رئیس 
کل ستاد نیروهای مسلح در پایان با اشاره 
به سفر پیش روی رئیس جمهوری ترکیه 
اظهار کرد: ان شــاءاهلل با سفر رجب طیب 
اردوغان همکاری های نظامی ایران و ترکیه 

افزایش خواهد یافت. 

سرلشکر باقری خبر داد:

موضع مشترک ایران و ترکیه درباره همه پرسی کردستان

 فعاليت بيش از ۹۶ هزار تعاونی 
در کشور

 ورود کميسيون امنيت ملی مجلس
 به موضوع قاچاق کاال 

مشــاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه ۲5 درصــد اعضای تعاونی های 
فعــال را زنان تشــکیل می دهنــد، گفت: 
بیشــتر تعاونی های زنان در گرایش فرش 
دســتباف، نساجی، چرم و پوشاک و زراعت 
فعالند.وحیده نگین در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ٩6 هزار 
تعاونی فعال در کشور وجود دارد که از این 
تعــداد نزدیک به 1٠ هزار و ۴۳5 تعاونی را 
تعاونی های زنان تشکیل می دهد.وی با تاکید 
بر لزوم ساماندهی تعاونی های تولیدی موفق 
در حوزه زنان، گفت: راه اندازی تعاونی های 
فرااســتانی با همکاری اتاق تعاون ایران در 
حــال پیگیری اســت و این امــر در ایجاد 
بازارهای جدید بــرای تولیدات تعاونی ها و 
توسعه بازار تعاونی نقش موثری دارد.مشاور 
امور زنان و خانواده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در عین حال از برنامه ریزی برای 
توســعه و تقویت بیش از پیش تعاونی های 
زنان خبر داد و گفت: در این راســتا برنامه 
بنیان،  دانش  فراگیر،  تعاونی های  راه اندازی 
تامین نیاز مشــاغل خانگــی و تعاونی های 
همیار زنان سرپرست خانوار در دستور کار 
قرار گرفته است.نگین تشکیل جمعیت زنان 

تعاونگر را از اقدامات وزارت تعاون در دولت 
یازدهم برشمرد و هدف از  آن را ساماندهی 
و توانمندســازی تعاونی های زنان، افزایش 
سطح مهارت و جایگاه شغلی بانوان و توسعه 
ایده های نوین در کســب و کارهای مر بوط 
به زنان عنوان کــرد.وی همچنین از پایش 
6٩۳ طرح مشاغل خانگی با اشتغالزایی ۴۲ 
هــزار نفر در دولت یازدهم خبر داد و افزود: 
در راســتای حمایــت از تعاونی های زنان، 
وزارت تعاون ساماندهی متقاضیان در قالب 
تعاونی های مشاغل خانگی را در دستور کار 

قرار داده است.

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی، از ورود این 
کمیســیون به موضوع قاچاق کاال و امنیت 

اقتصادی خبر داد.
به گــزارش زمان و به نقــل از خانه ملت، 
عالءالدیــن بروجردی با اشــاره بــه ارائه 
آمارهــای عجیب دربــاره واردات کاالهای 
قاچاق به کشــور اظهار داشت: من در این 
آمار که میزان کاالهای رســمی وارداتی به 
کشور 1٠ درصد باشد تردید دارم؛ این بدین 
معناســت که ٩٠ درصــد کاالها به صورت 
قاچاق وارد کشور می شود.وی  با بیان اینکه 

پدیده قاچاق یک پدیــده منفی در اقتصاد 
کشور اســت، افزود: نقش این پدیده شوم 
در کاهش تولید و عــدم موفقیت کارخانه 
هــا در بخش تولید تاثیر منفــی دارد و راه 
حل مبارزه با قاچاق، تنگ کردن روزنه های 
ورود آن اســت که اجازه داده نشود قاچاق 
ادامه داشته باشد. رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی، با اشاره به اینکه اتخاذ تصمیماتی 
دربــاره مبارزه با قاچــاق در طول یکی دو 
ســال گذشــته تاثیرگذار بوده است، ادامه 
داد: بر اســاس آمار، میــزان قاچاق کاهش 
یافته اســت، لذا باید از آقای شریعتمداری 
)وزیر صنعت( پرســیده شود که این آمار از 
کجا به دســت آمده است.بروجردی با بیان 
اینکه موضــوع مربوط به قاچــاق کاال در 
کمیته پیگیری مسائل اقتصادی کمیسیون 
امنیت ملی پیگیری می شود، یادآور شد: در 
بیانات ابتدای سال ٩6 مقام معظم رهبری  
موضوعــات مختلفی در زمینــه اقتصادی 
مطرح شــد که کمیســیون امنیت ملی به 
موضوعاتی همانند گسترش همکاری های 
با کشــورهای مختلــف، امنیت  اقتصادی 
اقتصادی و مبارزه با قاچاق ورود کرده است.

تاکید شمخانی بر هماهنگی عراق، ترکیه و ایران

ژنرال حلوصی آکار رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه دیروز با نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و پیرامون همکاری های دفاعی و امنیتی میان دو کشور 
و مقابله با تهدیدات و افزایش امنیت مرزهای مشــترک گفت وگو کرد.دریابان علی شــمخانی با 
اشاره به روند تحوالت امنیتی و دفاعی منطقه و اجرایی  سازی توافقات صورت گرفته در نشست 
آســتانه میان ایران، روسیه و ترکیه در خصوص بحران ســوریه، حل و فصل سریع تر بحران در 
منطقه را زمینه ســاز دســتیابی به امنیت پایدار و محدود شدن دخالت های نامشروع قدرت های 
فرامنطقه ای دانست.وی افزود: پیشبرد توافقات صورت گرفته میان نیروهای مسلح دو کشور گام 
مهمی در مسیر مقابله با تروریســم و تقویت توان دفاعی کشورهای اسالمی خواهد بود.رویکرد 
خودسرانه برخی مسووالن اقلیم کردستان عراق در برگزاری همه پرسی را غیر مسووالنه و ناشیانه 
عنوان کرد و افزود: عدم توجه به اقتضائات زمانی و امنیتی و پیگیری اهداف عشــیره ای در این 
اقدام، موجب کاهش تمرکز بر  مبارزه با تروریســم تکفیری به عنوان مهم ترین تهدید منطقه و 
انتقال ســریع آثار زیان بار امنیتی به اقلیم کردســتان عراق می شود.وی ضرورت مهار و مدیریت 
پیامدهای بی ثبات ســاز در اقلیم کردســتان عراق را مورد تاکید قرار داد و افزود: هماهنگی سه 
جانبه دولت های عراق، ترکیه و ایران با هدف پیگیری درخواســت های  بغداد برای جلوگیری از 
اثرگذاری منفی تحوالت اقلیم کردســتان بر عملیات نهایی پاک ســازی کامل این کشور از فتنه 

تروریسم اجتناب ناپذیر است.

شمارش معکوس برای برداشت نفت از یاران جنوبی

رشد۳۵هزاربشکه ای تولید در آزادگان جنوبی
ادامه از صفجه 1

وی با بیان این که قرارداد توسعه میدان آزادگان حتما تا پایان 
سال امضا می شود، به ســفر نمایندگان شرکت های خارجی 
به ایران و بازدید آنان از این طرح اشــاره می کند و می گوید: 
نمایندگان 1۴ شــرکت در ۲ روز متوالی، از زیرساخت های 
موجــود در منطقه غرب کارون بازدیــد کردند و در جریان 
میزان پیشــرفت کار در میدان آزادگان قرار گرفتند. آنان در 
جلســه جمع بندی که پس از این بازدید برگزار شــد، اتفاق 
نظر داشــتند که بازدید مفید بوده و دید بهتری نســبت به 
فرایندهــای کاری در ایــن میــدان پیــدا کرده اند.به گفته 
مدیرعامــل متن، پــس از بازدید، به شــرکت های متقاضی 
توســعه آزادگان فرصت داده شد که شرکای خود را انتخاب 
کنند و در قالب کنسرسیوم، پیشــنهادات فنی شان را برای 
توسعه میدان ارائه دهند.شــهنازی زاده، افزون بر آزادگان، از 
میدان یاران هم به عنوان دیگر میدان مشــترکی نام می برد 
که قرارداد توســعه آن امسال امضا می شود.توافقنامه اصولی 
)HOA( میدان یاران، 1۳ مهرماه پارســال بین شرکت ملی 
نفت ایران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا امضا شد. شرکت 
توســعه نفت و گاز پرشیا )ستاد اجرایی فرمان امام )ره( یکی 
از شرکت های ایرانی صاحب صالحیت برای فعالیت در قالب 
اکتشــاف و تولید )E&P( است؛ شــرکتی که توسعه یاران 
شــمالی را نیز عهده دار بود و طرح توســعه این میدان را در 
قالب قــرارداد بیع متقابل با ظرفیت تولیــد روزانه ۳٠ هزار 
بشکه نفت عملیاتی کرد. حال قرار است یاران شمالی و یاران 
جنوبی به طور یکپارچــه و در قالب مدل جدید قراردادهای 
نفتی، با همکاری این شــرکت ایرانی توسعه یابد.مدیرعامل 

شــرکت متن، همکاری نفت و گاز پرشیا را در توسعه میدان 
یاران قطعی عنوان می کند و می گوید: تولید زودهنگام نفت 
در یاران جنوبی تا پایان مهرماه امســال آغاز می شود و این 
احتمــال وجود دارد که ادامه فرایند توســعه یاران جنوبی و 
همچنین امکان سنجی و تداوم توسعه یاران شمالی در قالب 
قرارداد جدید دنبال شود.وی همچنین از تامین ۲٠ دستگاه 
تلمبه درون چاهی برای اســتفاده در طرح یاران شمالی خبر 
می دهد که از محل ســقف کپکس قرارداد بیع متقابل طرح، 

تامین اعتبار شده است.
طرح توسعه میدان یاران جنوبی از محل منابع داخلی شرکت 
ملی نفت ایران در دســتور کار قرار دارد که بر اساس برنامه 

از پیش تعیین شــده متن، پس از آغــاز تولید زودهنگام به 
میزان 1٠ هزار بشــکه در روز، فعالیت های توســعه ای برای 
افزایــش این میزان تولید به ۲5 هزار بشــکه در روز تا پایان 
ســال ادامه می یابد.شــهنازی زاده ابراز امیدواری می کند که 
پس از آزادگان، تکلیف میــدان یادآوران نیز در قالب الگوی 
جدیــد قراردادهای نفتی مشــخص شــود؛ میدانی عظیم و 
مشــترک در غرب کارون که اکنون 115 هزار بشکه نفت در 
روز تولید می کند.شهنازی زاده در باره آذر می گوید؛ میدانی با 
پیچیدگی هایی منحصربه فرد که روزانه ۳٠ هزار بشکه نفت 
تولید می کند و افزایش تولید آن تا 1٠٠ هزار بشکه در برنامه 
قرار دارد.به گفته وی، ادامه فرایند توسعه این میدان با مدل 
جدید قراردادهای نفتی با مشارکت اویک و شریک روسی اش 
قطعی شده است.همچنین نتایج مطالعات ارائه شده از در باره 
چنگوله از ســوی گازپروم، PTTEP تایلند و DNO نروژ 
در این میدان در دســت بررسی اســت. به بندکرخه و روند 
مطلوب پیشرفت مذاکرات با OMV اتریش هم اشاره کرده و 
درباره طرح احداث تلمبه خانه غرب کارون هم ابراز امیدواری 
می کند، ایــن تلمبه خانه و تلمبه خانه امیدیه تا پایان مهرماه 
امســال در ســرویس قرار گیرند و نفت خــام تولیدی غرب 
کارون به تفکیک سبک و سنگین از طریق این تلمبه خانه ها 

به مبادی مصرف و صادرات ارسال شود.
به گفته این مدیر نفتی، تحقق اهداف توسعه ای غرب کارون و 
افزایش برداشت از میادین این منطقه به بیش از یک میلیون 
بشکه در ســال های آینده، به حدود 15 تا ۲٠ میلیارد دالر 
سرمایه نیاز دارد و امید است اجرای قراردادهای جدید نفتی 

در تامین این میزان سرمایه نقشی محوری ایفا کند.  
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳٩66٠۳۳1٠11٠٠11۸6   مورخه 1۳٩6/٠6/٠۲  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حمید 
از  اله در قسمتی  فرزند حبیب  از کرج  بشناسنامه شماره ۴٩  صادره  ترابی  ناصر 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 6٠٠  مترمربع مفروز 
از پالک شماره 15٩۴   فرعی از 16٩   اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای 
سید رضا دهقانی محمدآبادی که خود مالک اولیه میباشد  تایید مینماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ٩6/5۳٠1/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ٠6/۲۷/1۳٩6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۷/11/1۳٩6

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
/دوم  اول  هیات   1۳٩6/۷/۲ مورخ   1۳٩66٠۳۳1٠1٠٠٠۲٠۳۷ شماره  برابررأی 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه 
کد   ٩٩۴ شناسنامه  بشماره  حجی   فرزند  یزدانی  اله  خلیل  متقاضی  بالمعارض 
ملی ٠٩٠٠۴۳٠۴۳5 صادره از کاشمر نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 15۲ متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 16۲۷ 
مالک  از  خریداری  فردیس  شهرستان  البرز-  استان  در  واقع  اصلی   16۳ از  فرعی 
رسمی مهین ، کامران، ماه بانو، پروانه ، ناهید ، ایراندخت و پریدخت همگی صدوقی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت آگهی می شود تا 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 رابه 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/الف1۲1٩
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/۷/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳٩6/۷/۲6

کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
موضوع  اول  هیات   1۳٩6/۷/۲ 1۳٩66٠۳۳1٠1٠٠٠۲6۲5مورخ  شماره  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
نور  از  باباعلی بشماره شناسنامه 1۳٩۸ صادره  آقای خلیل رضائی فرزند  متقاضی 
درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳۴/65 متر مربع پالک ۴۴۷۲ فرعی 
از16۳اصلی واقع دربخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز 
متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود.   می  آگهی 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود رابه 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 1۲۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳٩6/۷/۲6
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره1۳٩66٠۳۳1٠1٠٠٠۲۴۴5 مورخ 1۳٩6/6/۲۷ هیات اول /دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم راحیل محمدی سوکی فرزند محمد درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۷۲5/۳1 مترمربع مفروز و مجزی شده از 11۲٩٩ فرعی از 16۲ اصلی واقع 
در کرج خریداری مع الواسطه از مالک رسمی ابوالفضل زارع محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.م/الف1۲۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳٩6/۷/۲6
 کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

دادنامه

فاتح  –خیابان شهید  – ساکن جوانرود  آقای عزیز اعظمی فرزند:علی    : خواهان 
حسینی –شهرک چکمه ای منزل عادل احمدی-تلفن همراه  ٠٩1۸565۲5۷۸

 خوانده : آقای عزیز مرادی قلعه جی فرزند فتاح – مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ دو میلیون تومان باحتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی
با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا

بخواسته  جی  قلعه  مرادی  عزیز  بطرفیت  اعظمی  عزیز  دادخواست  خصوص  در 
مورخ  تعهدنامه  باستناد  خواهان  که  شرح  بابت  تومان  میلیون  دو  مبلغ  مطالبه 
مقرر  و  داده  پرونده   خوانده  به  نقد  وجه  تومان  میلیون  دو  مبلغ   1۳٩۲/5/۲۳
گردیده با سپری شدن مدت بیست روز وجه فوق را مسترد نماید ولی گویا تاکنون 
و کپی  پرونده  به محتویات  توجه  با  است  نیاورده  بعمل  اقدامی  این خصوص  در 
تعهدنامه مورخ ٩۲/5/۲۳ و صدور قرار اتیان سوگند و نظر به اینکه خوانده مجهول 
المکان بوده و در هیچ یک از جلسات شورا با توجه به صدور اخطاریه کتبی حضور 
پیدا ننموده لذا باستناد ماده 1۲5۸ قانون مدنی خوانده پرونده محکوم به پرداخت 
مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و نیز مبلغ پنجاه و نه هزار تومان بابت 
اجرای  لغایت   ٩۲/5/۲۳ تاریخ  از  تادیه  تاخیر  هزینه  همچنین  و  دادرسی  هزینه 
حکم مستندا به مواد 515 و 51٩ قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان می 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روزپس  بیست  مدت  و ظرف  غیابی  صادره  نماید.رای 
همین شعبه و با سپری شدن مدت واخواهی بمدت بیست روز دیگر قابل اعتراض 

در دادگستری شهرستان جوانرود می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره 1۳٩66٠۳٠1٠51٠٠1۷۳۸  برابر  فاقد سند رسمی  های  و ساختمان 
ورای اصالحی شماره 1۳٩66٠۳٠1٠51٠٠1۷6٩ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
بهمن کالنپائی  آقای  بالمعارض متقاضی  مالکانه  حوزه ثبت ملک قرچک تصرفانه 
فرزندجهانگیر بشماره شناسنامه 61۷ صادره از مشکین شهر در ششدانگ یک باب 
واقع در قرچک  اصلی  از ۴۸  فرعی  متر مربع پالک 1۳6۷  به مساحت ۲۴  مغازه 
خریداری از مالک رسمی آقای عبدالعلی لطفی آلو محرز گردیده است. لذا به منظور 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/6/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳٩6/۷/11

م.الف 644۳  رضا النچری رئیس ثبت اسناد و امالك قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت 

به کالسه ٩6/1/۳۲۲  به شرح دادخواست  داود     فرزند  کامران رضایی پطرودی 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  شهر  قائم  از  16صادره  ش  ش  به  احمد  فرزند  پطرودی  رضایی  داود 
ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  جویبار    خود شهرستان  دائمی  ٩6/6/15اقامتگاه 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-طاهره نظریان بهنمیری فرزند محمد علی به ش ش 5 همسر متوفی 

۲-کامران رضایی پطرودی فرزند داود    به ش ش ۸6پسر متوفی 
۳-عمران رضایی پطرودی فرزند داود    به ش ش۷۷61پسر متوفی 

۴-عادل رضایی پطرودی فرزند داود    به ش ش۷51پسر متوفی 
5-الهه رضایی پطرودی فرزند داود    به ش ش۷۷6۲دختر متوفی 

6-فاطمه رضایی پطرودی فرزند داود    به ش ش۷۷6۳دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف 5/11٩
قاضی  شعبه اول   شورای حل اختالف جویبار 

آگهی اخطار 
16۸و5۳و۴5و٩6و های  پالک  مجاورین  و  مشاعی  ملکین  کلیه  به  اخطار  آگهی 

بخش  اصلی   ۸۲ از  ۷۴و۸1و1۲٠و۸6و۲۴۴و۸۳و۸۲و15و۸5و۸۷و۲5و6٩وفرعی 
هفت ثبت نور 

مالکیت  سند  صدور  تقاضای  ره  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  اینکه  با  نظر 
سهم االرث آقایان کامبیز و رامین اورنگی فرزندان حمید را از این اداره نموده اند 
اخطار میشود که در  الذکر  فوق  مالکین مشاعی مجاورین پالکها ی  به کلیه  لذا 
تعیین  عملیات  از  مانع  یابند عدم حضور  در محل حضور  روز ۲۲و۲۳و٩6/۷/۲۴ 
م.  نماید  می  عمل  خود  وظیفه  به  اداره  این  و  شود  نمی  برداری  نقشه  و  حدود 

الف ٩6/۷۸1۳6
حسن یوسفی رییس اداره ثبت اسناد نور 

خبــــر

 اشد مجازات برای
 سوء استفاده از کودکان

عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: افرادی 
که کودکان را به تکدی گری وخرید و فروش مواد 
مخدر وادار می کنند باید به اشد مجازات محکوم 
شوند. علیرضا محجوب، با انتقاد از اینکه کودکان 
کار و خیابانی در معرض بدترین آسیب ها هستند 
با یادآوری پیوستن ایران به مقاوله نامه ممنوعیت 
و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، 
گفت: هر چند در سال ۸۳ از سوی هیات وزیران 
آیین نامه ای برای اجرای این مقاوله نامه تصویب 
شد اما متاسفانه هیچ اراده ای از سوی دستگاه ها 
برای اجرای آن وجود ندارد این در حالی است که 
آسیب های زیادی کودکان کار را تهدید می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: 
در آیین نامه بیش از سی شغل به عنوان بدترین 
اشکال کار کودک ذکر شده که مجازات کیفری 
برای متخلفان و خاطیان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه افرادی که کودکان را به تکدی 
گری وخرید و فروش مواد مخدر وادار می کنند 
باید به اشد مجازات محکوم شوند، تصریح کرد: 
متاسفانه تاکنون دستگاه قضا در این رابطه ورود 
نکرده و به صورت شفاف شیوه برخورد با متخلفان 
را ذکر نکرده است در این رابطه دستگاه ها باید 
تدابیری را لحاظ کنند که دیگر شاهد حضور 
جای  نباشیم؛  ها  خیابان  در  معصوم  کودکان 
کودکان در خیابان ها نیست بلکه باید در مدارس 
و کنار خانواده هایشان رشد کنند و بزرگ شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
محو بدترین اشکال کار کودک وظیفه ای ملی 
است، گفت: کشور به این مقاوله نامه پیوسته و 
ما تعهد کردیم که شدیدترین برخورد را با سوء 
استفاده کنندگان از کودکان داشته باشیم بنابراین 
دستگاه های مسئول مکلف به اجرای آن هستند 
و  باید به تعهدات بین المللی احترام گذاشته و آن 
را به قانون تبدیل کنند عالوه بر این باید طبق 
قانون اساسی به وظیفه انسانی و اسالمی خود در 

قبال کودکان عمل کنند.

قیمت گندم وارداتی ارزان تر از 
تولید داخل

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: قیمت 
تضمینی گندم کشور در مقایسه با قیمت جهانی 
آن بسیار باال می باشد که این اختالف قیمت در 
راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل 
است. علی اکبری در خصوص اعالم نرغ تضمینی 
محصوالت کشاورزی، اظهارداشت: دو تیپ خرید 
تضمینی وجود دارد که یک نوع آن مانند گندم 
به عنوان یک کاالی استراتژیک خود دولت آن 
را خریداری می کند و نوع دیگر قیمت تضمینی 
می باشد که برای محصوالتی مانند جو و کلزا 
قیمتی را مشخص می کنند و از طریق بورس 
خرید می  شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
در قیمت تضمینی محصوالت در بورس معامله 
می شوند و اگر مورد معامله در بورس پایین تر 
از قیمت تضمینی باشد، مابه التفاوت آن توسط 
دستگاهای دولتی پرداخت می شود، گفت: این 
روش، روش مناسبی است و در سال های اخیر 
تاثیرات مثبت خود را بر بازار داشته و مقرر شد 
که در سال جاری در چند استان خرید گندم نیز 

به همین روش انجام شود.

خبــــر

سهم ۱۰ درصدی سازمان محیط زیست 
در باز پس گیری اراضی از زمین خواران

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با بیان اینکه 
مجازات ها برای متخلفان در حوزه زمین خواری بازدارنده نیست، گفت: 

مسئوالن برای مقابله با زمین خواری به پیشگیری توجهی ندارند.
زیست  سازمان محیط  اقدامات  در خصوص  دلخوش   کاظم  سید 
درمقابله با زمین خواری،گفت: در شرایطی که نهادها و دستگاه های 
مرتبط با بحث زمین خواری و حفظ اراضی ملی و دولتی به وظایف 
خود عمل نکرده و بحث پیشگیری مورد توجه قرار نمی گیرد، مبارزه با 

زمین خواری تنها معطوف به مقاطع محدود می شود.
نماینده مردم صومعه سرا درمجلس شورای اسالمی، با تاکید براینکه 
تنها راه مقابله با زمین خواری پیشگیری و تشدید برخوردها با متخلفان 
دراین خصوص است، افزود: درمبارزه با زمین خواری مشکل و ضعف 
قانونی وجود ندارد، اما درصورت وجود ضعف سازمان محیط زیست 
باید به مجلس الیحه ارسال کند؛ ضمن اینکه دربخش سرمایه گذاری 
محیط زیست باید اقدامات موثر در حوزه سرمایه گذاری برای برخی 

زمین ها را تعریف کند.
وی تاکید کرد: محیط زیست برای حفظ منابع طبیعی نباید اقداماتی را 
انجام دهد که این سازمان را تبدیل به محیط ایست کند، زیرا استفاده 
از برخی زمین ها واراضی تنها برای سرمایه گذاری های اقتصادی است، 
البته که درزمان مشخص باید از حقوق مردم هم دفاع کرد؛ بنابراین 
در شرایطی که به پیشگیری توجهی نمی شود، متاسفانه 1٠٠ درصد 
زمین مورد تعرض قرار گرفته و دراین زمان محیط زیست تنها می تواند 

1٠ درصد را از دست متصرفان رها کند.
دلخوش با بیان اینکه قوانین درمقابله بازمین خواری و حفظ محیط 
زیست باید محکم باشد،گفت: برای سرمایه گذاری ها با توجه به پیش 
بینی های قانونگذار نباید سختگیری صورت گیرد، باید شرایط به شکلی 
مهیا شود که متقاضی و دولت به حقوق خود آشنا باشند، وقتی حفظ 
اراضی به حال خود رها می شود نباید انتظار کاهش زمین خواری را 

داشت.
سخنگوی فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس، با اشاره 
به اینکه درصورت ضعف درقانون مجلس قوانین جدیدی درخصوص 
مبارزه با زمین خواری تصویب می کند، افزود: درصورتی که تصرف 
خودسرانه و عدوانی برخی روشن شد، باید با استفاده از مجازات های 
شدید کاری کرد که هیچ شخصی جرات تصرف زمین های منابع ملی 
و بیت المال نداشته باشد؛ ضمن اینکه دربرخی شرایط ممکن است 
مسئوالن درمقابله با این مشکل کوتاهی کنند اما هیچ تفاوتی میان 

تصرف کنندگان وجود ندارد.

قاچاق انسان بر مبنای اصول اعتقادی ایران؛ 
جنایت بشری است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصول اعتقادی و معارف اسالمی 
قاچاق انسان را جنایت در حق بشریت دانسته و همیشه در خط مبارزه 
با آن ایستادگی کرده است. سیدحسین نقوی حسینی در واکنش به 
افزودن نام ایران به لیست کشورهایی که به ادعای آمریکایی ها از مقابله 
با قاچاق انسان خودداری می کنند، گفت: دولت ترامپ در طی اقدامات 
ضد ایرانی که سعی دارد به هر بهانه ای ملت و دولت ایران را نشانه 
بگیرد، حال بهانه جدیدی مبنی بر ادعای عدم مقابله ایران با قاچاق 

انسان را مطرح و ایران را به لیست این کشورها افزوده است.
نماینده مردم پیشوا و وارمین در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
همه می دانند جمهوری اسالمی ایران به جهت اعتقادی، اندیشه دینی 
و بر اساس معارف اسالمی، قاچاق انسان را جنایت در حق بشریت 
دانسته و همیشه در خط مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق انسان 
ایستادگی کرده است. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران در راستای 
مقابله با قاچاق به ویژه قاچاق انسان اجازه انجام اعمال شنیع در ایران 
را نداده است، از این رو از هر وسیله ای برای مقابله با قاچاق انسان در 
عرصه ملی و بین الملی استفاده کرده است. نقوی حسینی با بیان اینکه 
آمریکایی ها تنها به دنبال اتهام زدن به جمهوری اسالمی ایران هستند، 
گفت: دولت ترامپ بعد از ایراد اتهامات گذشته که هیچ کدام ثابت 
نشده، اتهام جدیدی را مطرح کرده تا بتواند به دنبال آن اهداف خود 

را جامه عمل بپوشاند.

خبر
صندوق های بازنشستگی حیاط خلوتی برای دولتی ها

در  که  دولت  گفت:  پورابراهیمی  محمدرضا 
اداره امالک خود مانده است، چگونه می تواند 

صندوق های بازنشستگی را اداره کند.
با اشاره  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، 
به وجود مشکالت صندوق های بازنشستگی 
کشور و لزوم ساماندهی آنها،  در گفت وگو 
با خانه ملت گفت: چند نکته مهم و اساسی 
درباره صندوق های بازنشستگی وجود دارد، که 
نخستین مورد نحوه اداره این صندوق ها است، 
چرا که اکنون بخش عمده ای از آنها به صورت 
دولتی اداره می شود و این نحوه مدیریت دولتی 
مشکل زیاندهی را در مجموعه ها ایجاد کرده 

و بسیاری از آنها دچار چالش جدی شده اند.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
برای  اقدام  مهمترین  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
ساماندهی صندوق ها تغییرات اساسی در حوزه 
ساختار و نحوه اداره آنها است، افزود: صندوق 
ها باید از رویکرد اداره دولتی جدا شوند و تحت 
که  افرادی  یعنی  گیرند،  قرار  اداره ذی نفعان 

صاحب صندوق هستند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۴۴ 
قانون اساسی نظام تصمیم گرفت آنچه را که از 
اداره بنگاه های اقتصادی مربوط به دولت بوده 
با توجه به ناکارآمدی آنها به بخش خصوصی 
واگذار کند، ادامه داد: زمانی که این تصمیم 
برای اداره امالک دولتی عملیاتی می شود به 
بهترین طریق باید برای امالک مردم صورت 
های  صندوق  های  دارایی  که  چرا  گیرد، 
بازنشستگی عام بوده و متعلق به ذینفعان آن 
است، همانند صندوق تامین اجتماعی که که 
به 5٠ درصد جمعیت کشور که کارگر و کارفرما 

هم خانواده آنها هستند، باز می گردد.
وی یادآور شد: همچنین زمانی که از صندوق 
بازنشستگی کشوری نام برده می شود یعنی 

تمام کارکنان دولت که ذینفعان می شوند، 
یعنی افرادی که خودشان صاحب منابع هستند 
از حقوق آنها در زمان خدمت کم شده و  و 
دولت باید رقمی را روی این منابع قرار می داده 
تا منابع این صندوق و ذینفعان فراهم می شده 

است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه بزرگترین چالش صندوق 
ها هم اکنون اداره آنها توسط دولت است، افزود: 
اگر هم اکنون نحوه فعالیت اقتصادی صندوق ها 
بررسی شود متوجه می شویم که وضعیت آنها 
به مراتب از وضعیت شرکت های دولتی پیش 
از خصوصی شدن بدتر است، چرا که پیش از 
این  دولت ملک خود یعنی شرکت ها را اداره 
می کرد و نظام تصمیم گرفت که اداره امالک 

دولت را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی در ادامه گفت وگوی خود با خانه ملت، 
دولت  ها  صندوق  مدیریت  در  داشت:  اظهار 
امالک دیگران را اداره می کند، در حالی که در 

اداره امالک خود مانده است، لذا اداره امالک 
اکنون  و  است  فاجعه  دولت  توسط  دیگران 
بزرگترین چالش این موضوع بوده که دولت 
دارایی هایی را اداره می کند که مالک آن نیست 
و برای گروه های مختلف و ذی نفع آن است، لذا  
اصلی ترین کار این بوده که اداره این صندوق ها 

به ذینفعان آن باز گردد.
دولت باید در کوتاه مدت به صندوق ها کمک 

کند تا کسری آنها پوشش داده شود
پورابراهیمی با بیان اینکه اگر صندوق تامین 
در  که  شود  می  دانسته  صندوق  اجتماعی 
حوزه مسائل مرتبط با بازنشستگی و درمانی 
ورود کرده و کار می کند، باید به مجموعه از 
ذینفعان خود که شامل بازنشستگان، کارگران 
و کارفرمایان هستند بازگردد، اظهار کرد: یعنی 
این افراد ذی نفع حق دارند این صندوق را اداره 
کنند، چراکه دولت یک ریال در این صندوقها 
اما  کند،  اداره  را  آن  بخواهد  که  ندارد  منابع 
عمالً دولت به جای سه جانبه گرایی یکجانبه 

گرایی مطلق را در این صندوق ها پیش می 
برد، لذا این موضوع کامال مشخص است که در 
حالی که دولت نمی تواند امالک خود را اداره 
کند، امالک دیگران را به مراتب نابسامان تر از 
ملک خود اداره می کند که نتیجه آن وضعیت 

نابسامان است صندوق ها می شود.
کوتاه  در  باید  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کسری  تا  کند،  کمک  صندوق ها  به  مدت 
آنها پوشش داده شود و بر اساس یک روش 
برسند،  تعادلی  نقطه  به  منطقی صندوق ها 
افزود: همزمان با این اقدام دولت باید نحوه 
اداره صندوق ها را به خود ذینفعان واگذار 
اموال  برای  دلسوز  بهترین  که  چرا  کند، 
یعنی  هستند،  آن  ذی نفعان  صندوق ها 
کارگرانی که پول هایشان را در این صندوق ها 
را  اجتماعی  تامین  سازمان  و  اند  گذاشته 

تشکیل داده اند.
دلسوزی ذینفعان بیش از یک فرد دولتی است 

که تعهدی به صندوق ندارد
وی ادامه داد: دلسوزی ذینفعان بیش از یک 
فرد دولتی است که تعهدی به صندوق ندارد و 
این فرد دولتی زمانی که مسئولیتی در صندوق 
می گیرد این صندوق حیاط خلوت آن می شود 
و اقداماتی انجام می دهد که پس از چند سال 
انواع تخلفات از دل آن بیرون می آید و فساد 

ایجاد و ناکارآمدی اقتصادی رقم می خورد.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
ذینفعان  که  زمانی  اینکه  بیان  با  اسالمی 
بیشتری  دلسوزی  کنند،  اداره  را  خود  اموال 
برای اداره آن دارند، تصریح کرد: در در کنار 
کمک به صندوق ها برای اینکه مشکالتشان 
در کوتاه مدت رفع شود، باید مدیریت صندوق 
 ها به ذینفعان واگذار شود که هر صندوقی نیز

 ذی نفعان خاص خود را دارد.

 حجم زياد تخلفات 
در صندوق فرهنگیان

 حضور 2 میلیون
 اتباع غیرمجاز در كشور

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
اینکه گزارش کمیته تحقیق و  با اشاره به 
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تا پایان 
تصریح  ارائه می شود،  علنی  به صحن  مهر 
کرد: حجم تخلفات در صندوق بسیار زیاد 

است.
طرح  اینکه  بیان  با  زاهدی  محمدمهدی 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
سنگین ترین پروژه ای بوده که در مجلس از 
اول انقالب تاکنون با آن روبرو بوده ایم، گفت: 
صندوق دارای هلدینگ های متعددی است 
که هر کدام از آن ها دارای شرکت های متعدد 
و هر کدام از این شرکت  ها دارای شرکت های 
اقماری هستند یعنی زنجیره عجیب و غریبی 
وجود دارد که به راحتی نمی توان آن را به طور 

کامل بررسی کرد.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، ادامه داد: در بخش هایی که 
مورد بررسی قرار گرفته تخلفاتی مانند سوء 
مدیریت، رانت خواری، سوء استفاده مالی یا 
قراردادها و تفاهم نامه هایی که مشخص نیست 
چرا منعقد و امضا شده  و منابع مالی آن از 
کجا تأمین و چگونه هزینه می شود وجود دارد.

وی افزود: بنابراین بررسی کامل آن ۴ سال 
رسیدگی  و  بررسی  با  البته  برد  می  زمان 
بخشی از آن در حوزه های مختلف آثار تخلف 

مشاهده شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد 
صندوق  از  تفحص  و  تحقیق  زمان  تمدید 
ذخیره فرهنگیان، گفت: حداکثر ۳ ماه دیگر 
تمدید می شود و بنا بر قانون آنها را به مراجع 
قضایی معرفی می کنیم؛ تیم کارشناسی ما و 
از نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات هستند 
که سال ها است کار نظارتی انجام می دهند 
بنابراین ادامه کار را دیوان محاسبات انجام 

می دهد.
زاهدی افزود: یکی از دالیل عدم ورود دیوان 
محاسبات به این موضوع این بود که اساسنامه 
آنجا طوری تکمیل شده بود که به عنوان بخش 
خصوصی تلقی می شد این در حالی است که 
گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات 
نشان از عدم خصوصی بودن صندوق دارد و به 
گونه ای در سال ۷۴ این خشت و دیوار، کج بنا 
نهاده شده است بنابراین بر این باوریم صندوق 
دولتی است و باید دیوان محاسبات و دستگاه 

نظارتی حضور جدی داشته باشند.

با  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
یادآوری حضور ۲ میلیون اتباع غیرمجاز در 
کشور، از تعلل وزارت کشور در ساماندهی اتباع 

بیگانه انتقاد کرد.
از حضور ۲  انتقاد  با  زاهدی،  مهدی  محمد 
میلیون اتباع غیرمجاز در کشور با بیان اینکه 
حدود سه سال است از وزیر کشور درخواست 
کردیم نسبت به ساماندهی اتباع بیگانه اقدام 
کند اما تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است، 
در جلسه  وزرا  اعتماد  رای  در جلسه  گفت: 
باز هم   وزیر کشور داشتیم  با  خصوصی که 
ایشان  و  کردم  مطرح  را  ساماندهی  موضوع 
قول دادند که این موضوع را به عنوان اولویت 
اصلی دنبال کند. نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه استان 
کرمان به طور مداوم درگیر آسیب های ناشی از 
تردد اتباع بیگانه غیرمجاز است، افزود: متاسفانه 
به طور روزانه یک تصادف در کرمان به دلیل 

قاچاق اتباع بیگانه رخ می دهد.
وی با انتقاد از اینکه اتباع بیگانه غیرمجاز مشاغل 
کشور را اشغال کرده اند، تصریح کرد: متاسفانه 
برخی باغداران پسته از کارگران اتباع بیگانه 

غیرمجاز استفاده می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه 
ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور سالمت 
مردم را تهدید می کند، ادامه داد: متاسفانه از 
سوی این افراد جرائمی مانند تجاوز به عنف، 
سرقت، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر، 
صورت می گیرد انتظار می رود از وزارت کشور 
به عنوان متولی و وزیر کشور به عنوان رییس 
شورای امنیت و جانشینی فرماندهی کل قوا 
در نیروی انتظامی در این زمینه ورودی جدی 
داشته باشد. زاهدی افزود: اگر وزارت کشور برای 
ساماندهی اتباع بیگانه با خالء قانونی روبرو است 
بهتر است اعالم کند و در این رابطه الیحه به 
مجلس ارائه کند به طور حتم مجلس حمایت 
الزم را خواهد داشت زیرا آسیب های ناشی از 
تعلل در ساماندهی دامن گیر کشور می شود و 
حتی آثار امنیتی آن نیز در برخی موارد مشهود 
است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
دهم، از به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز توسط 
کارفرمایان متخلف انتقاد کرد و گفت: متاسفانه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه 
خود را به خواب زده است این در حالی است 
که این دستگاه به سهولت می تواند کارفرمایان 

متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کند.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
1-نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

2- انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر- واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به شماره 
2176312211009 نزد بانک ملی شعبه اهواز

 http://iets.mporg.ir 3- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: در ساعتهای اداری از تاریخ 96/07/11 لغایت 96/07/15 از طریق سایت
4-محل و مهلت تحویل پیشنهادها: اهواز- امانیه- خیابان مدرس- اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری 

تا ساعت 14 مورخ 96/07/25
5-محل و تاریخ گشایش پاکتها: آدرس فوق- ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/07/26

6- به پیشنهادهای مشروط مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و فاقد گواهی تعیین صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ترتیب 
اثر داده نخواهد شد

7- درج کد کاربری در برگ پیشنهاد قیمت الزامی میباشد

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳٩66٠۳۳1٠٠٩٠٠1۲6۳   مورخ 1۳٩6/6/٩   هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا بیات فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 11 بصورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ٩6/6۲ مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 
۴۷5 فرعي از 155- اصلي واقع در جواد آباد خریداری از مالک رسمی آقای عطااله 
عادی  دفتر 115  ثبت صفحه ۴6٩  ذیل  نامبرده  مالکیت  که  قولنامه  برابر  عطائی 
فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
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. ٩6/5۷٩۲/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:٩6/۷/11    تاریخ انتشار نوبت دوم: ٩6/۷/۲6

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات     1۳٩6/٠۴/۲1 مورخه     1۳٩66٠۳۳1٠11٠٠٠۸56 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم اکرم ستاره شورینی بشناسنامه شماره 15٩   صادره از همدان فرزند محمد 
اسماعیل در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
156/۲1 مترمربع مفروز از پالک شماره 1٩٩۳   فرعی از 1۴6  اصلی واقع در البرز 
با خریداری از وراث علی اکبر جهانگیری قوام و با مالکیت مالک اولیه خانم پروانه 
ضیاء طبری تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ٩6/5۷۷۴/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠۷/11/1۳٩6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۷/۲6/1۳٩6

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115و1۸٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری متهم مجید چوبین فرزند علی جهت دفاع از اتهام خود دائر بر سرقت 
در پرونده کالسه ۲5٩/٩6 شعبه 1٠1 در جلسه مورخ 1۳٩6/٠٩/1۸ ساعت ٩ در 
این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور، دادگاه راسأ مبادرت به صدور رای غیابی 

خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم – احمد بیگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115و1۸٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری متهم فوزیه عزیز نیا فرزند سلیمان جهت دفاع از اتهام خود در پرونده 
در   1٠:۳٠ ساعت   1۳٩6/٠٩/1۳ مورخ  جلسه  در   1٠1 شعبه   116۲/٩5 کالسه 
این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور، دادگاه راسأ مبادرت به صدور رای غیابی 

خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم – احمد بیگی

آگهی ماده 10 
آئین نامه اجرای قانون  الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 

مسکن بشرح ذیل اعالم می گردد
آقای فردین بساطی  فرزند حسین به شماره ملی ۴٩۴٩۷561۷6 ششدانگ یکباب 
ساختمان واقع در بخش 5 کرمانشاه - کرند غرب -خیابان ولیعصر- میدان مدرس- 
خیابان به طرف محله زرده بمساحت ۲۳٠،٩۴  متر مربع تحت پالک 6۳6٩ فرعی 
شماره  به  اله  فرج  فرزند  نیازی  ملک  جهانبخش  آقای  از  خریداری  اصلی  یک  از 

شناسنامه  ۴٩٠۸ 
ضمنا اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  به صورت مکتوب  را  اعتراض خود  روز  بیست )۲٠( 
داالهو تسلیم نمایند در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار 

٩6،۷،11 :
خلیل بساطی اداره ثبت اسناد و امالك داالهو

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی 

خواهان حسن ترک با وکالت سهیال مشایخی 
دادخواستی بخواسته اعسار از هزینه دادرسی بطرفیت سعید یاور 

تقدیم این شعبه نموده که به کالسه ۳۲٠/٩6 ثبت گردیده وقت رسیدگی بتاریخ 
٩6/۸/۲٠ ساعت ٩ صبح تعیین گردیده نظر به مجهول المکان بودن خوانده سعید 
آیین  ۷۳قانون  ۷۳قانون  ماده  استناد  با  دادگاه  موافقت  خواهان  تقاضای  با  یاور 
االنتشار  جرایدکثیر  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  دادرسی 
تا خوانده  فوق جهت دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم و  آگهی می شود 
اعالم آدرس در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت دادگاه 

غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود٩6/۴5۳ 
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف نور 

 مفقودی
هوشمند  کارت  شماره  و   15 شناسنامه  شماره  با  صادقی  علی  هوشمند  کارت   

۲5۸۸1٠5 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودي 
برگ سبز پژو۲٠6 اس دي مدل 1۳٩٠ با شماره پالک  ۷۴۷ص٩۷ایران ۸۲ رنگ سفید 
روغني شماره موتور 1۴1٩٠٠۸۴۴٩5 شاسي NAAP۳1EG1CJ۲٠65۳۲ بنام 

محرم گنجوي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

 نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

مناقصه شماره

96/16

موضوع مناقصه

روکش آسفالت حد فاصل روستای بردیه تا 
پل سابله به طول 12 کیلومتر

محل اجرا

سوسنگرد

مبلغ برآورد براساس فهرست بها 
سال 96 و فهرست بها تجمیع

126/405/089/316

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

2/550/000/000

خبــــر

آخرین جزییات استخدامی
 آموزش  و پرورش

و  انسانی  منابع  برنامه ریزی،  مرکز  رئیس 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  اطالعات  فناوری 
کالس  به  ورود  و  مصاحبه  جزئیات  آخرین 
درس ویژه  پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 
را تشریح کرد.اسفندیار چهاربند رئیس مرکز 
برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات 
این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پرسش که »آقای دانش آشتیانی وزیر سابق 
به  برای  پیش  ماه  چند  پرورش  و  آموزش 
تعویق افتادن آزمون استخدامی دستگاه های 
این آزمون  اما  نامه نوشت  به دولت  اجرایی 
زمان  در  خللی  اکنون  آیا  نیفتاد،  تعویق  به 
آموزش پذیرفته شدگان ایجاد خواهد شد؟«، 
اظهار داشت: روال اینگونه است که پس از 
اعالم نتایج توسط سازمان سنجش آموزش 
بر  افزود:  می شود.وی  انجام  پذیرش  کشور، 
 15 تا  حداکثر  و  آذرماه  اول  تا  اساس،  این 
معاینات  و  مصاحبه  کارهای  و  ساز  آذرماه 
می شود  انجام  شده  پذیرفته  افراد  پزشکی 
تا دوره های آموزشی آنها آغاز شود.چهاربند 
آموزشی  دوره های  آغاز  زمان  خصوص  در 
آذرماه  همان  از  کرد:  خاطرنشان  افراد  این 
دوره های آموزشی را آغاز و تا پایان تابستان 
افراد مهر  این  ادامه خواهد داشت و   1۳٩۷

ماه 1۳٩۷ وارد کالس های درس می شوند.
»زمان  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
یکسال  از  کمتر  افراد  از  دسته  این  آموزش 
خواهد بود، آیا این موضوع صحیح است؟«، 
درسی  واحد   ۲۸ افراد  این  آموزش  گفت: 
است و حدود ٩٠٠ ساعت می شود که بین ۷ 
تا ٩ ماه وقت برای انجام این کار زمان نیاز 
انسانی  برنامه ریزی منابع  داریم.رئیس مرکز 
و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
یکسال که گفته می شود،  این  تصریح کرد: 
مالی  سال  و  است  تحصیلی  یکسال  منظور 

منظور نیست.

آمورش رایگان  براي بیماران 
دچار پوکي استخوان

برگزاری  به  اشاره  با  سروش  محسن  دکتر 
گفت:  ایران،  روماتولوژی  سالیانه  کنگره 
کنگره  یازدهمین  برگزاری  با  همزمان 
جلسه  روماتولوژی،  انجمن  سالیانه 
استخوان  پوکی  به  مبتال  بیماران  آموزش 
روماتولوژی  تخصص  فوق  اساتید   توسط 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تشکیل 
می شود.وی با اشاره به برگزاری یازدهمین 
سوم  روزهای  در  ایران  روماتولوژی  کنگره 
همایش  مرکز  محل  در   ٩6 آبان  پنجم  تا 
افزود:  ملی،  کتابخانه  اسناد  سازمان  های 
پوکی  بیماران  برای  آموزشی  کالس 
از   ٩6 آبان   ۴ شنبه  پنج  روز  استخوان، 
برگزار  رایگان  به صورت   1۸ تا   16 ساعت 
مباحث  به  ادامه  در  گردد.سروش  می 
گفت:  و  کرد  اشاره  آموزشی  کالس  این 
درمان  استخوان،  پوکی  بیماری  با  آشنایی 
بیماری،  از  ویژه  های  مراقبت  آموزش  و 
 ، استخوان  پوکی  به  مبتال  بیماران  تغذیه 
استخوان،  پوکی  به  مبتال  بیماران  ورزش 
کالس  این  در  بحث  مورد  موضوعات  از 
روماتولوژی  انجمن  است.دبیر  آموزشی 
جلسه  ادامه  در  همچنین  گفت:  ایران، 
فوق  اساتید  با  بیماران  پاسخ  و  پرسش 

تخصص روماتولوژی صورت می گیرد.

خبــــر

 ایجاد قوانین بیشتر در  سازمانها 
برای مقابله با مواد مخدر

نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسالمی گفت: 
باید قوانین و اختیارات بیشتری برای فعالیت سازمان های مدنی 
درامر مقابله با اعتیاد ایجاد شود چرا که این سازمانها از قشرهای 
مختلف مردم هستند و بهتر می توانند کار را بدرستی انجام دهند.

محمدرضا امیرحسنخانی اظهار کرد: همه دستگاه ها باید پیگیر 
مقابله با مواد مخدر باشند و در امر مقابله با اعتیاد نباید تنها 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاههای امنیتی و نظامی پیگیر 
این اقدام باشند. باید بررسی شود که دستگاههای مختلف چه 

کاری در این باره انجام داده اند.
وی در ادامه افزود: ضروری است وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، 
سازمان تبلیغات اسالمی، ائمه جماعات، دانشگاه ها و غیره نیز 
باره  این  در  نیز  مخدر  مواد  با  مبارزه  اجتماعی  رویکرد  امر  در 
کاری انجام دهند.به اعتقاد این نماینده مجلس، وقتی مبارزه با 
مواد مخدر رویکرد اجتماعی پیدا کند، مردم بصورت خودجوش 
مانع مصرف مواد مخدر درسطح جامعه می شوند یعنی نهادینه  
شدن فرهنگ مقابله با اعتیاد در جامعه، اجازه مصرف مواد مخدر 
صنعتی و شیمیایی را نمی دهد.امیرحسنخانی گفت: باید نهادینه 
شدن فرهنگ اجتماعی مقابله با اعتیاد دراذهان عمومی شکل 
به  نیز  مواد مخدر  یابد مصرف  ترویج  فرهنگ  این  وقتی  گیرد 

خودی خود کمتر می شود.

 بازدید امیر موسوی از یگان های شناور نداجا 
در مرز ایران و پاکستان

امیر موســوی در اولین ماموریت خود طی مدت تصدی فرماندهی 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور در منطقه سوم نیروی 
دریایی راهبردی ارتش واقع در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان، 

از یگان های شناور سطحی و زیرسطحی بازدید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم 
موســوی فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران که یک روز 
پس از عاشورا، منطقه سوم نیروی دریایی آخرین نقطه از سواحل 
مکران را بــه عنوان اولین مقصد بازدید خــود از یگان های تحت 
امرش انتخاب کرد، صبــح امروز از بخش های مختلف این منطقه 
بازدید کرد.بر اســاس این گزارش، امیر سرلشــکر موسوی ضمن 
ارزیابی توانمندی یگانهای شــناور سطحی و زیرسطحی، از یگان 
های موشــکی، جنگال، پدافند هوایی، پایگاه سوم هوادریا، پهپاد و 

میدان تیر منطقه سوم نیروی دریایی راهبردی ارتش بازدید کرد.
همچنین فرمانده کل ارتــش در ادامه از پروژه ها و طرح های در 
دســت احداث منطقه سوم نیروی دریایی راهبردی ارتش از جمله 
پروژه های آپارتمان های مســکونی، فاز دوم مهمانسرای مکران، 
مجتمع آموزشی ورزشــی والیت، کارخانه های آب شیرین کن و 

پروژه بیمارستان 6۴ تختخوابی بازدید کرد.

 الزام به سرمایه گذاری ۱/۵ درصدی
 در توسعه صنعت خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرد تا چهار سال 
آینــده حداقل 1.5 درصد از فروش خود را به تحقیق و توســعه برای 
تولید محصوالت جدید اختصاص دهند.تحقیق و توسعه حلقه مفقوده 
صنعت خودروی ایران است به گونه ای که خودروسازان به دلیل غفلت 
از سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در دهه ۸٠ هنوز نتوانسته اند 
تنوع و کیفیت محصوالت خود را به سطح مورد نظر مصرف کنندگان 
ارتقاء دهند.در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت در "برنامه 
راهبردی صنعت خودرو" خودروسازان را ملزم کرده که تا چهار سال 
آینده 1.5 درصد از فروش خود را به ســرمایه گذاری در حوزه تحقیق 
و توسعه اختصاص دهند.طبق این هدف گذاری در سال 1۴٠٠ نسبت 
هزینه تحقیق و توســعه به فروش در صنعت خودرو باید به عدد 1.5 
درصد ارتقاء یابد. این هدف گذاری در حالی اســت که در سال 1۳٩۴ 
تنها ٠.5 درصد از فروش خودروســازان صرف تحقیق و توسعه شده 
است.وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته )1۳٩5( 
ویرایــش دوم "برنامه راهبردی وزارت صنعــت، معدن و تجارت" را 
مصوب کرد.در این برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش 
صنعت و معدن کشور پیش بینی شده که بخشی از آن نیز در رابطه با 

"برنامه راهبردی صنعت خودرو" است.

خبر قائم مقام وزیر بهداشت اعالم کرد:

ضرورت کنترل هزینه های کمرشکن حوزه سالمت
ارایه  ضمن  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
کمرشکن  هزینه های  درباره  توضیحاتی 
این  درصدی   5۷ کاهش  از  سالمت، 
طرح  اجرای  اول  سال  دو  در  هزینه ها 
تحول نظام سالمت خبر داد و گفت: ٩1٠ 
اول  دوسال  اجرای  نتیجه  در  نفر  هزار 
طرح تحول سالمت هزینه های کمرشکن 

یا مصیبت بار سالمت نداشته اند.
دکتر ایرج حریرچی - قائم مقام و معاون 
خبری  نشستی  در  بهداشت  وزارت  کل 
جمعیت  لحاظ  از  »ایران«  اینکه  بیان  با 
گفت:  است،  دنیا  کشور  هجدهمین 
همچنین کشورمان از لحاظ میزان تولید 
کشور  آزاد،  دالر  قیمت  با  ملی  ناخالص 
قدرت  برابری  لحاظ  از  و  نهم  و  بیست 
 1۸ رتبه  همان  بین المللی  دالر  یا  خرید 
باید به این نکته توجه  افزود:  را دارد.وی 
کنیم که هزینه های فردی و خانوادگی ما 
بر اساس درآمد سرانه یا سهم هر فرد از 
درآمد ناخالص ملی است. از لحاظ سرانه 
با  ایرانیان  ما  رتبه  ملی،  ناخالص  درآمد 
دالر آزاد رتبه ٩۷ از بین 1۸۸ کشور دنیا 
برابری  لحاظ  از  و  متوسط  حدود  یعنی 
 6۷ رتبه  بین المللی  دالر  یا  خرید  قدرت 

یعنی مقداری باالتر از متوسط هستیم.
می توانیم  ایرانیان  ما  داد:  ادامه  حریرچی 
از  زندگی  امور  همه  در  خود  هزینه های 
جمله بهداشت و درمان را بر اساس حدود 
و  کنیم  تنظیم  دنیا  کشورهای  متوسط 
مناسب  اقتصادی  رشد  با  است  بدیهی 
درآمدی  سطح  به  رسیدن  و  آینده  در 
هزینه ها  می توانیم  ثروتمند،  کشورهای 
تنظیم  سطوح  آن  در  را  انتظارات مان  و 
کنیم.وی افزود: در سال 1۳٩۴ آمارگیری 
از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور 
با مراجعه به 1۸هزار و ۸۷1 خانوار نمونه 
با جمعیتی برابر 65هزار و ۲٩۴ نفر توسط 
مرکز آمار ایران به عنوان مرکز رسمی این 
کار انجام شد. بر اساس این آمار، متوسط 

و  میلیون   ۲6 برابر  شهری  خانوار  هزینه 
بوده  ساالنه  صورت  به  تومان  ۲۳٩هزار 
به  مربوط  درصد   ۲۳.۸ مقدار  این  از  که 
 ۷6.۲ و  دخانی  و  خوراکی  هزینه های 
غیرخوراکی  هزینه های  به  مربوط  درصد 
است. همچنین از این مقدار یک میلیون 
هزینه های  به  مربوط  تومان  هزار  و ٩1۲ 
بهداشتی و درمانی مستقیم یا پرداختی از 

جیب هر خانوار در سال است.
آمار  این  افزود:  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
کشور  سراسر  در  که  است  معنی  بدین 
ماهانه  متوسط  به طور  هر خانوار شهری 
۲میلیون و 1۸۸ هزار تومان هزینه کرده 
آن  تومان   ۴٠٠ و  هزار   15٩ که  است 
درمانی  و  بهداشتی  هزینه های  به  مربوط 
مستقیم یا پرداختی از جیب خانوار است 
تومان  و 1٠٠  هزار  فرد ۴6  هر  برای  که 
داد:  ادامه  می شود.وی  ماهانه  صورت  به 
بهداشتی  هزینه های  ارقام  این  چه  اگر 
نظر  به  هنگفت  اولیه  نگاه  در  درمانی 
محدودیت  به  توجه  با  ولی  نمی رسند، 
ایرانی  خانوارهای  در  موجود  مالی 
پایین تر  و  فقیر  خانوارهای  در  خصوصا 
از متوسط، این ارقام میانگین قابل توجه 

این  اگر  که  این  هستند، خصوصا  مهم  و 
هزینه های  یا  بستری  شامل  هزینه ها 
خانوار  یک  برای  سرپایی  خدمات  باالی 
باشند.حریرچی  کوتاهی  زمانی  مقطع  در 
تاکید کرد: با اجرای طرح تحول سالمت، 
معنی  به  سالمت  کمرشکن  هزینه های 
از  باالتر  به  سالمت  هزینه های  که  این 
خانوار  غیرخوراکی  هزینه های  درصد   ۴٠
رسیده باشد، از ۲.٩۲ درصد در سال های 
٩٠ و ٩1 به ۲.۳5 درصد در سال های ٩۳ 
و ٩۴ یعنی در دو سال اول اجرای طرح 
کاهش 5۷صدم  این  است.  رسیده  تحول 
هر  در  که  است  معنی  این  به  درصدی 
از اجرای طرح تحول ۴55هزار  سال بعد 
نفر  میلیون  نیم  یعنی حدود  نفر  و ۷۷٩ 
کمتر دچار هزینه های کمرشکن شده اند. 
در مجموع معادل ٩1٠ هزار نفر در نتیجه 
سالمت  تحول  طرح  اول  دوسال  اجرای 
هزینه های کمرشکن یا مصیبت بار سالمت 
عظیمی  بسیار  دستاورد  این  و  نداشته اند 
که  کرد  توجه  باید  البته  افزود:  است.وی 
و  پنجم  چهارم،  برنامه های  قانون  مطابق 
کمرشکن  هزینه های  باید  توسعه  ششم 
آن  از  کمتر  و  درصد  یک  به  سالمت  

رقم  این  به  رسیدن  برای  یابد.  کاهش 
هنوز راه طوالنی در پیش داریم. همچنین 
در کاهش هزینه های فقرزای سالمت در 
۲٠ سال گذشته موفق نبوده ایم. راه اصلی 
کنترل  اول  هدف  این  به  رسیدن  برای 
این  در  و صرفه جویی  هزینه های سالمت 
حوزه و نیز کاهش پرداختی از جیب مردم 
است. برای کاهش پرداختی از جیب مردم 
خود  سهم  دولت  هم  و  بیمه ها  باید  هم 
را در تامین بودجه حوزه سالمت افزایش 
دهند و هم مردم باید کنترل بیشتری در 
هزینه های پرداختی خود در حوزه سالمت 
درصد   ۲٠ افزود:  وی  دهند.   انجام  باید 
ثروتمند جامعه نیز در شهر و روستا دچار 
می شوند؛  سالمت  کمرشکن  هزینه های 
خود  هزینه های  سالمت  حوزه  در  چون 
خدمات  نمی کنند.  انتخاب  درست  را 
مانند  سرپایی  مراجعات  و  دندانپزشکی 
به  مراجعه  زیبایی،  دندانپزشکی،  اعمال 
این  از جمله   ... و  تخصصی  کلینیک های 

هزینه های کمرشکن محسوب می شوند.
برنامه  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
طرح  بعدی  گام  برای  وزارتخانه  این 
گفت:  و  داد  توضیح  نظام سالمت  تحول 
تقدیمی  اجرایی  اولویت های  اول  بند 
وزیر بهداشت به مجلس برای کسب رای 
رئیس  حکم  اول  بند  همچنین  و  اعتماد 
خصوص  در  بهداشت  وزیر  به  جمهور 
اولویت های تخصصی این حوزه مربوط به 
تداوم، ارتقاء و نهادینه سازی طرح تحول 
توسعه  برنامه ششم  قانون  در چهارچوب 
و  پایدار  منابع  تامین  به  همچنین  بود. 
نیز  طرح  این  ادامه  برای  دسترس  قابل 
طرح  داد:  ادامه  است.وی  شده  توجه 
تحول مانند هر طرح بزرگ دیگری ارتقاء 
با  همچنین  می شود.  اشکال  رفع  و  داده 
طرف  از  که  مشکالتی  برخی  به  توجه 
شرکاء حاصل شده است برنامه ریزی های 

جدیدی خواهیم داشت.

همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، ۲ هزارو ۷۷6 
نفر از شهروندان تهرانی برای ادای نذر خود به مرکز 

اهدای خون وصال شیرازی مراجعه کردند.
بنابر اعالم روابط عمومی انتقال خون استان تهران، ۲ 
هزار و ۷۷6 شهروند عزادار تهرانی در این روزها برای 
کمک به بیماران نیازمند خون به مرکز وصال مراجعه 
موفق  نفر   ٩5۸ و  هزار  یک  تعداد  این  از  که  کردند 
به اهدای خون شدند.بنابر این گزارش، 5٩ درصد از 
خون های اهدایی سهم مشارکت اهداکنندگان مستمر 

و ٩ درصد متعلق به بانوان بوده است.

اهدای خون 1958 تهرانی 
در تاسوعا و عاشورا

و  تأمین اجتماعی  سازمان  بیمه شدگان  شناسایی 
انجام  با  سازمان  این  مختلف  خدمات  از  بهره مندی 
از  بازرسی  و  است  امکان پذیر  کارگاه ها  از  بازرسی 
تأمین اجتماعی  قانون   ۴۷ ماده  براساس  کارگاه ها 
کل  اداره  از  زمان  پیام  گزارش  می شود.به  انجام 
براساس  اجتماعی،  تامین  سازمان  عمومی  روابط 
و  اختیارات  حدود  تأمین اجتماعی  قانون   ۴۷ ماده 
تکالیف  همچنین  و  تأمین اجتماعی  بازرسان  تکالیف 
شده  مشخص  آنان  قانونی  نمایندگان  و  کارفرمایان 
مزد،  مکلفند صورت  کارفرمایان  اساس،  این  است.بر 
و  دفاتر  همچنین  و  بیمه شدگان  مزایای  و  حقوق 
سازمان  بازرس  مراجعه  درموقع  را  الزم  مدارک 

تأمین اجتماعی در اختیار او بگذارند.
همچنین، بازرسان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر 
و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کنند و برای 
کسب اطالعات الزم به هریک از رؤسا و کارمندان و 

کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه کنند.

کارفرمایان مکلف به همکاری با 
بازرسان سازمان تامین اجتماعی هستند

وین  سوییس،  آمده  دست  به  تحقیقات  اساس  بر 
کشورهایی  جزو  قبرس  یونان،  صربستان،  اتریش، 

هستند که ترافیک کمتری دارند.
ایران از بین 5۸ کشور جهان رتبه اول وقت کشی در 
ترافیک را دارد. تهران در شاخص ترافیک بین ۲1۲ 

شهر جهان از آخر هشتم است.
 55.٠۷ تهران  در  درون شهری  سفر  زمان  میانگین 

دقیقه است. 

رتبه اول ایران
 در وقت کشي ترافیکي

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان 
غذا و دارو با اشاره به مطالبی در اخبار 
رسمی و غیر رسمی در خصوص عطری 
بنام »ریلکس« که پس از مصرف باعث 
گفت:  می شود،  کننده  مصرف  مرگ 
از  جلوگیری  و  بخشی  اطمینان  برای 
مورد  را  مشکوک  موارد  مردم  نگرانی 

صورت  در  و  داده  قرار  دقیق  بررسی 
از سطح عرضه  قاچاق آن،  وجود حتی 

جمع آوری خواهد شد
توضیح  در  اسماعیلی  مصطفی  .دکتر 
عطری  درباره  شده  مطرح  مطالب 
مصرف  از  پس  که  »ریلکس«  بنام 
و  می شود  کننده  مصرف  مرگ  باعث 

عربی  کشورهای  برخی  بازارهای  در 
گفت:  می رسد،  بفروش  عراق  جمله  از 
و  ندارد  تازگی  مطالبی  چنین  انتشار 
عطری  درباره  نیز  پیش  سال   6 حدود 
از کربال  Lovely که  نام  اسراییلی به 
مطرح نیز  می شد  آورده  کشور   به 

 بوده است.

هشدار »ریلکس« 
عطري که بعد از 
مصرف مي کشد
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دادنامه
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه ٩5٠٩٩۸٠۸۴٠٩٠٠1۴۳ شعبه 1٠۳ 

ایالم تصمیم نهایی شماره ٩6٠٩٩۷٠۸۴۲٩٠٠5۸۴ 
شاکی: خانم فاطمه شاه ولی فرزند عبدالحسین به نشانی ایالم- بلوار صنایع ک ش 

جاسم موری نژاد
متهم: اقای پژمان سلیمانی فرزند فرمان به نشانی مجهول المکان

اتهام: خیانت در امانت
به تاریخ بیست و چهارم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه یکصد و سوم دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم بتصدی اینجانب 
امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال 

تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
اطالعات  فرمان که  فرزند  پژمان سلیمانی،  آقای  اتهام  – در خصوص  دادگاه  رای 
به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دایر  استف  نشده  ثبت  پرونده  در  وی  از  بیشتری 
یکدستگاه خودروی پیکان به شماره پالک ۸15ج۳۴ایران٩۸ موضوع شکایت خانم 
فاطمه شاولی، فرزند عبدالحسین بدین شرح که اظهار شده است خانم فاطمه شاولی 
که مالک یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1۳٩۳ می باشد با توجه به اینکه 
فرزندش به نام آقای سعید ذوالفقاری فرزند کریم در شرکت پخش مواد غذایی پنج 
ستاره در شهرستان ایالم کار می کرده و خانم فاطمه شاولی به به عنوان مادر وی 
خودرویش را برای چند روز اختیارش قرار می دهد که با آن کار کند و و شخص 
آقای سعید ذوالفقاری نیز خودرو را به آقای پژمان سلیمانی داده است و در حال 
حاضر آقای سلسمانی از استرداد خودرو به شاکی امتناع می نماید. علیهذا دادگاه 
و  ایالم  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادسرای  از  کیفر خواست صادره  از  صرفنظر 
نظر به تحقیقات معموله و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از 
اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در مرجع انتظامی و در دادسرا حضور به 
عمل نیاورده و از خود دفاعی بمعمول نداشته است لکن دادگاه ضمن امعان نظر 
در اظهارات شاکی که بیان داشته خودرو را در اختیار فرزندش قرار داده است نه 
شخص متهم پرونده فرزند شاکی خودرور را به متهم تسلیم نمده است. لذا دادگاه 
بر  وی  مالکیت  پذیرش  فرض  بر  شاولی  فاطمه  خانم  فیمابین  اوال  اینکه  به  نظر 
پرونده هیچ گونه  متهم  عنوان  به  پژمان سلیمانی  آقای  و  اختالف  مورد  خودروی 
رابطه امانی وجود ندارد چرا که خودرو از جانب شاکی به متهم سپرده نشده است 
و عنصر سپردن مخدوش است و دوم اینکه آقای سعید ذوالفقاری نیز مالکیتی بر 
خودرو نداشته است که بتواند آنرا به متهم امانت دهد و در صورتی که بزه خیانت 
در امانت تحقق یافته باشد مرتکب آن آقای سعید ذوالفقاری است لذا دادگاه بدون 
تعیین وقت رسیدگی و بدون دعوت از طرفین پرونده به استناد ماده ۳۴1 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳٩۲ قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعالم می دارد. 
این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ ثابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
علی زارع طالب – رئیس شعبه یکصد و سوم دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 1۳٩66٠۳16٠۴6٠٠٠156 مورخ ٩6/۴/۲1 هیات موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
حیدر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  روانسر  شهرستان  ثبتی  حوزه 
ملی  کد  با  عبدالمحمد  فرزند  روانسر  از  صادره   1۸1 شناسنامه  شماره  به  ویسی 
5٩6٩6۷15٩۲  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ٩۳/15 تشکیل و به هیئت موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده ۳ 
قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
باب مغازه را به مساحت ٩1/1٩ متر مربع به نام آقای حیدر ویسی از پالک ... فرعی 
به گرمخانی( واقع در  از 5۲ اصلی گرمخانی واقع در بخش 1۲ کرمانشاه)معروف 
روانسر خیابان احمد داواشی پشت بانک انصار که از آقای وراث مرحوم علی عسکر 
محمدی با انتقال قهری مع الواسطه از زارع صاحب نسق پدرشان آقای علی عسکر 
محمدی فرزند-- )مالک رسمی( می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد 
، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳٩6/۷/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳٩6/۷/۲6

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان روانسر 

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول 
از  اجرائیه شماره ۳۴۷/1/٩5 صادره  دادنامه شماره 5۸۲  به موجب  اینکه  به  نظر 
شورای حل اختالف ورامین و ثبت به کالسه ٩6٠۷1۸ ج ش اجرای احکام مدنی 
شورای حل اختالف ورامین محکوم علیه آقای حمید رضا امامی جعفری محکوم 
گردیده به پرداخت مبلغ ٩/٠٠٠/٠٠٠ تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 
در حق محکوم لها خانم نعیمه معاف ،،لذا محکوم له در راستای استیفاء محکوم به 
تقاضای توقیف اموال محکوم  علیه را نموده است که اموال توسط کارشناس خبره 
دادگستری به شرح ذیل کارشناسی و ارزیابی گردیده است . اموال شامل یک خط 
معادل سه  مبلغ ۳۲/5٠٠/٠٠٠ریال   ارزش  به شماره ٠٩1۲1۷6٠۴۷٩به  موبایل 

میلیون ودویست و پنجاه هزار تومان بر اورد گردیده است .
الی  ٠٩/٠٠صبح  ساعت  از   ٩6/٠۸/15 تاریخ  در  الذکر  فوق  اموال  گردید  مقرر  و 
1٠/٠٠صبح واقعی در اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده 
محترم دادستان از طریق  مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع  
فروخته  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  حقوقی  یا  حقیقی  هر شخص  به  و 
خواهد شد .ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ  و نامبرده مکلف است 
ظرف  مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری 
را  مزایده  مورد  وجه  خریدار  مقرر  مهلت  در  که  صورتی  در  نماید  واریز  ورامین  
دولت ضبط  نفع  به  مزایده  هزینه  های  از کسر  ننماید سپرده وی پس  پرداخت 
ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم 
علیه است طرفین  می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
دادگاه  از سوی  اعتراض  به  تا رسیدگی  دراین  صورت  نمایند که  اعتراض  مزایده 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد .ضمنا طالبین شرکت در مزایده می 
توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از ملک /اموال  مورد مزایده 

بازدید نمایند .
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین  محمد جواد زاهدیان  998خ/م الف 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
/ اول  هیات   1۳٩6/6/۲۷ مورخ   1۳٩66٠۳۳1٠1٠٠٠٠۲۴۸۳ شماره  برابررأی 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی امیر خلجی فرزند اسداله به شماره شناسنامه ۲651 کد ملی 
٠۳۲۲۲۴۳5۲1 صادره از کرج نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
5۳۲/۸5 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 15۸٠ فرعی 
16۳ اصلی واقع در استان الیرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حسین 
می  باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  فیروز  خاکی 
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.م/الف1۲۴6
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳٩6/۷/۲6
 کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس محمد سلیمانی

اجراییه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

1-بهادر فتاحی نافچی فرزند سعادت اهلل به نشانی استان چهارمحال و بختیاری – 
شهرستان شهرکرد – شهرکرد – خیابان کاشانی – کوچه ۴6 پالک1۴

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1-ایوب رحیمی پردنجانی فرزند عابدین به نشانی مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
شهرستان   - بختیاری  و  چهارمحال  استان  نشانی  به  پنجعلی  فرزند  کاظمی  علی 
شهرکرد - شهرکرد –میدان 1۲ محرم – جنب بانک کشاورزی – ساختمان مهر – 

طبقه اول – وکیل بهادر فتاحی نافچی
ابالغ اجراییه به محکوم علیه آقای ایوب رحیمی پردنجانی فرزند عابدین

محکوم به :
 ٩61٠٠٩۳۸1٠۸٠٠6٠۳ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  ٩5٠٩٩۷۳۸1٠۸٠1٠۸۲محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره  و 
مبلغ 1٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴۳۸۴٠٠٠ ریال بابت هزینه 
دادرسی ، اوراق پیوست دادخواست و همچنین به پرداخت ۲5۲٠٠٠٠٠ ریال معادل 
6٠ درصد به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و در صورت دخالت در مرحله 
تجدید نظر مطابق تعرفه ی آن مرحله و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
نسبت به خواسته از تاریخ چک مذکور )1۳٩5/۸/۴( بر مبنای تناسب تغییر شاخص 
ساالنه اعالم شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه آن بر 
عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگاه می باشد ، در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 

5٠٠٠٠٠٠٠ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت .
محکوّم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ( 
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوّم به بدهد   

۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوّم به از آن میسر باشد . چنانچه 
را  اموال خود  باید ظرف سی روز کلیه  نداند  اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  خود 
مشروح  طور  به   ، غیرمنقول  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل 
و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه  میزان  بر  مشتمل 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث داردو کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکوراز زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳٩۴( 
۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و 

ماده ۲٠ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳٩۴(
5ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات  تعزیری درجه شش یا جزای 
نحوه  قانون  ماده ۲1  یا هر دو مجازات  می شود)  به  نقدی معادل نصف محکوم 

اجرای محکومیت مالی 1۳٩۴ (
از  آزادی محکوّم علیه  ارائه شود  از مهلت سی روز  اموال پس  6ـ چنانچه صورت 
زندان منوط به موافقت محکوّم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوّم 

علیه خواهد بود .) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳٩۴ (
سید علی موسوی – دادرس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهرکرد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
اول/دوم  هیات   1۳٩6/۷/۲ مورخ   1۳٩66٠۳۳1٠1٠٠٠۲6۴۲ شماره  برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمود وطن خواه پیرعلیلو فرزند التماس به شماره شناسنامه 1٠۴۸ کد 
ملی 51٩٩۴۳۳۳٠1 صادره از کلیبر نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۲٠٠ متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۸1 
فرعی 16۳ اصلی واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
فیروز صادقی توحیدی 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.م/الف 1۲۳٩
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳٩6/۷/۲6
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
اول/دوم  هیات  مورخ 1۳٩6،6،15  شماره  1۳٩66٠۳16٠٠1٠٠۲۸۷۲  رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی  محسن امیری  فرزند منصور بشماره شناسنامه1۳٩۳۴ صادره 
از کرمانشاه در یک باب خانه به مساحت ۷۳،۳۳ متر مربع تحت پالک قسمتی از 
۳5۷ و ۳5۸ اصلی واقع در کرمانشاه شهرک نوکان بر بلوار هوانیرخریداری از مالک 
رسمی شیرخان منتی نوکانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روزبنام مالک عرصه اداره کل اوقاف وامور خیریه استان 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  کرمانشاه 
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 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6،6،۲6
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6،۷،11

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالك

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
/دوم  اول  هیات   1۳٩6/6/۲6 مورخ   1۳٩66٠۳۳1٠1٠٠٠۲۴٠۴ شماره  برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  فردیس  ثبت ملک کرج- شهرستان  ثبتی حوزه  واحد  مستقر در 

بالمعارض متقاضی غالمرضا ناصری فرزند نادعلی   
باب ساختمان  از شهریار نسبت به ششدانگ یک  به شماره شناسنامه 1٠ صادره 
به مساحت 15۷/۲5 متر مربع به پالک ۳۴٩٠ فرعی از 16۳ اصلی واقع در البرز 
جزء حوزه ثبتی فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی به متقاضی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 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.م/

الف1۲۴٠
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳٩6/۷/۲6
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
وجه  مطالبه  بخواسته  دادخواستی  عالء  مهدی  وکالت  با  نیکخو  نویان  خواهان 
بطرفیت حامد رینتی تقدیم این شعبه نموده که به کالسه ۴۴5/٩6 ثبت گردیده 
وقت رسیدگی بتاریخ ٩6/۸/1۴ ساعت ٩ صبح تعیین گردیده نظر به مجهول المکان 
بودن خوانده حامد زینتی با تقاضای خواهان موافقت دادگاه با استناد ماده  ۷۳قانون 
آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده  فوق جهت دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم و اعالم 
آدرس در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع نمایند در غیر این صورت دادگاه غیابا 

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود۴5۲-/٩6 
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف نور

مفقودی
شهربانی  شماره  با   ۷۲ مدل  مزدا  وانت  سبز  برگ  شناسنامه  کمپانی  سند   
۷۲6۲٩۴۳مفقود  شاسی  شماره  ۲16٠5۳و  موتور  شماره  با   ۳۲ ۲1۷ب۴6ایران 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی دعوت
 به تشکیل مجمع عمومی انتخاب نماینده کارفرمایان در هیات 

حل اختالف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی جویبار 
تاریخ  اتمام  به  توجه  با  جویبار  شهرستان  کارفرمایان  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله  
اعتبار نامه های نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف جلسه مجمع عمومی 
پنج شنبه  روز  راس ساعت ٩:۳٠ صبح  مذکور  هیات  در  کارفرما  نماینده  انتخاب 
مورخ ٩6/۸/۴ در محل شرکت صنایع غذایی پردیس واقع در شهرک صنعتی کوهی 
فوق  جلسه  در  آید  می  بعمل  دعوت  کارفرمایان  کلیه  لذا  گردد  می  برگزار  خیل 

حضور بهم رسانند 
اسامی کاندیداهایی که صالحیت آنان مورد تایید قرار گرفته به ترتیب حروف الفبا 

به شرح زیل می باشد 
1- محسن چلنگری جویباری ۲- علی ظاهری جویباری ۳- محمود کنعانی فرع 

آبادی ۴- ابوالقاسم مدانلو 5- مرتضی نیکبخت چمازکتی 
علی اسالمی رییس اداره  تعاون و کار و رفاه اجتماعی جویبار

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات     1۳٩6/٠6/٠۸ مورخه     1۳٩66٠۳۳1٠11٠٠1۲۴1 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای حسین شکیبامنش بشناسنامه شماره 1۷6۷   صادره از گیان فرزند منصور 
در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲15/6۴ 
با  البرز  در  واقع  اصلی    1۷٠ از  فرعی     ۴٩1۷ شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
خریداری از آقای مهدی اکبر تهرانی  و با مالکیت مالک اولیه بانو بی بی آغا قاضیانی 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

٩6/5۸٩۸/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠۷/11/1۳٩6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۷/۲6/1۳٩6

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات     1۳٩6/٠6/1٩ مورخه     1۳٩66٠۳۳1٠11٠٠1۳۴۷ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای سامان رمضانی بشناسنامه شماره ٠۳1٠۳۲1۲55   صادره از کرج فرزند علی 
به مساحت  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  از ششدانگ یک قطعه  رضا در قسمتی 
۲۳۴/۲5 مترمربع مفروز از پالک شماره ۴۲1   فرعی از 1۷٠  اصلی واقع در البرز 
با خریداری از آقای علیرضا رمضانی و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدعلی صادقی 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

٩6/5۷۸۴/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠۷/11/1۳٩6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۷/۲6/1۳٩6

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

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳٩66٠۳۳1٠11٠٠11۸۷   مورخه 1۳٩6/٠6/٠۲  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
مراد حسین در  فرزند  تهران  از  بشناسنامه شماره ٩٠6  صادره  احمدرضا شاهوار 
قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 1۳۷/1۴ 
مترمربع مفروز از پالک شماره 1۳1۴  فرعی از 16۸  اصلی واقع در البرز با خریداری 
رحیم هوشدار  محمد  آقای  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  شاهوار  مراد حسین  آقای  از 
تهرانی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ٩6/5۳۳۴/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠6/۲۷/1۳٩6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۷/11/1۳٩6

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 1۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
شماره  اصالحی  رای  و   1۳٩۲6٠۳16٠٠۷٠٠۴6۲5 شماره  رای  برابر 
1۳٩66٠۳16٠۴6٠٠٠٠۲٠ مورخ ٩۲/1۲/۲٠  و ٩6/1/۲۷ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبتی 
شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فاروق عبدی به شماره شناسنامه 
۳16 صادره از روانسر فرزند محمود با کد ملی 5٩6٩۸٩۲۳٠٠  درخواست رسیدگی به 
قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 
٩۲/٩6 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر 
رای فوق مستندا به ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت ششدانگ اعیانی  یک باب مغازه)عرصه آن متعلق به غیر است(را به مساحت 
۲۴/٩٠ متر مربع به نام آقای فاروق عبدی از پالک ... فرعی از 5۲ اصلی گرمخانی واقع در 
بخش 1۲ کرمانشاه)معروف به گرمخانی( واقع در روانسر خیابان اصلی باالتر از بانک انصار 
که از آقای وراث مرحوم علی عسکرمحمدی با انتقال قهری مع الواسطه از زارع صاحب نسق 
پدرشان آقای علی عسکر محمدی فرزند-- )مالک رسمی(می باشد صادر نموده است)ملک 
موصوف دارای حقوق ارتفاقی است( لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳٩6/۷/11 تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳٩6/۷/۲6

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان روانسر 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ 1۳۲ مدل 1۳٩٠ رنگ سفید روغنی 
شماره  به   S5۴۲٠٠٩٠٠65۸۴۳ شاسی  شماره  به   ۴۳۲٩۳16 موتور  شماره  به 
ملی  شماره  به  علی  مهر  فرزند  جودکی  گلی  جعفر  بنام   ۸۴ د   ۴۷۴-۳1 پالک 

5۲۸٩٩۳٩۴۴1 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

لرستان – شهرستان خرم آباد . 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو سواري پراید 
 سیستم: سایپا –تیپ:1۳1SE مدل:1۳٩5 به  شماره موتور:M1۳  / 55۷٠۴11 و 
شماره شاسی : )VIN( ا  NAS۴1۲1٠٠G1۲1۴55۳به نام حسین منصوری مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمانشاه

آگهی احضار متهم 
و ابالغ وقت دادرسی 

به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب نور بدینوسیله به آقای 
جهاندار درویش فرزند اله قلی فعال مجهول المکان در پرونده کالسه بایگانی ٩6٠5۴۸ک 
1٠۲ که به اتهام انتقال مال غیر )کالهبرداری (شکایت آقای سید رمضان حسینی تحت 
تعقیب می باشد ابالغ می شود برای روز چهارشنبه مورخه ٩6/۸/1۷ ساعت 1٠ صبح در 
دادگاه حاضر شوید و از اتهام منتسبه در پرونده کالسه فوق از خود دفاع نمائید در صورت 

عدم حضور دادگاه غیابا به اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود 
رییس شعبه 102 کیفری 2 نور خسرو نوائیان 

آگهی 
در خصوص دعوای عذرا عشقی قصبه بطرفیت خانم سمیه عباسی و احمد رضا قلی 
عطار با وکالت سمیه فتحی امراله به خواسته ابطال سند نقل و انتقال پالک ثبتی 
111فرعی از ۳ اصلی بدوا دستور موقت نظر به اینکه خوانده خانم عباسی مجهول 
المکان می باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت 
شوند لذا در یکی از جراید کثیر االنتشار منتشر تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت 

۷ روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند.الف ٩6/۴51
دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

دادنامه
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه ٩۴٠٩٩۸٠۸۴1۲٠٠۸1۲ شعبه 1٠۳ 
ایالم تصمیم نهایی شماره ٩6٠٩٩۷٠۸۴۲٩٠٠٠۳۴  شاکی: آقای علی نجات محبی 

فرزند داراب به نشانی شهرستان ایالم- میدان امام حسین – ضلع شرقی خ ماهر 
متهم: آقای علیرضا ناصری به نشانی مجهول المکان

اتهام: سرقت وجه نقد از طریق انتقال کارت به کارت توسط ناشناس 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید.
ساله،   5۳ شاهمراد  فرزند  ناصری،  علیرضا  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه-  رای 
متاهل، با سواد، فاقد شغل معین، دارای سابقه محکومیت کیفری، اهل ایالم، ساکن 
ریال،  هزار  بیست  و  میلیون  ای سه  رایانه  به کالهبرداری  دایر  مهران،  شهرستان 
مووضع شکایت آقای علی نجات محبی فرزند داراب مفادا بدین توضیح که شاکی 
نه صبح مورخ دوازدهم مرداد سال یک هزار  اظهار داشته است در حدود ساعت 
انتقال وجه از حسابم به بانک تجارت شعبه میدان  و سیصد و نود و چهار جهت 
۲۲بهمن شهرستان ایالم مراجعه نموده ام و در داخل شعبه از یکی از کارکنان بانک 
پرسیدم که برای انتقال وجه چکاری باید انجام بدهم و کارمند هم گفتند به یکی از 
باجه های کنار نگهبانی مراجعه کن و من با توجه به اینکه پیرمردی 65 ساله و بی 
سواد هستم در کنار باجه از فردی خواستم که از یکی از کارتهایم مبلغی را به دیگر 
کارتم انتقال دهد بنابراین هم کارت و هم رمز کارت را در اختیار نامبرده قرار دادم 
و او نیز کارت را داخل دستگاه قرار دادو گفت عملیات با موفقیت انجام شد و پس از 
چند روز که موجودی حسابم را گرفتم متوجه شده مبلغ سه میلیون و بیست هزار 
ریال به حساب شخصی به نام آقای علیرضا ناصری، فرزند شاهمراد واریز شده است 
لذا از نامبرده شکایت دارم که پس از اعالم شکایت آقای علی نجات محبی در تاریخ 
هجدهم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود و چهار در دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان ایالم پرونده مشارالیه به شعبه دوم بازپرسی ارجاع می گردد و بازپرس 
شعبه پرینت حساب شاکی را از بانک تجارت اخذ که مشخص می شود مبلغ سه 
میلیون و بیست هزار ریال در تاریخ دوازدهم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود 
و چهار در راس ساعت نه و سی و هفت دقیقه و و سی و پنج ثانیه به حساب آقای 
علیرضا ناصری فرزند شاهمراد انتقال داده شده است و سپس دستوراتی خطاب به 
پلیس اگاهی شهرستان ایالم در جهت شناسایی آقای علیرضا ناصری صادر می نماید 
که مامورین پلیس آگاهی ضمن حضور در بانک تجارت و اخذ فیلم دوربین مدار 
بسته دستگاه خودپرداز با توجه به سابقه دار بودن آقای علیرضا ناصری بالفاصله وی 
را مورد شناسایی قرار داده و محل اقامت وی را شهرستان مهران اعالم می نمایند و 
چون آدرس دقیقی از آقای ناصری در دست ندارند و با توجه به اینکه متهم موصوف 
دارای سابقه کیفری بوده است بازپرس شعبه دوم اصل پرونده محکومیت نامبرده را 
از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم مطالبه که آدرس 
دقیق وی را شهرستان مهران پشت هتل خلیج فارس- خیابان شهید سید حسن 
– کوچه شهید کوچی نیا در پرونده درج می نماید و بموجب نیابت از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان مهران درخواست احضار با قید عدم حضور جلب موجب 
جلب متهم و تفهیم اتهام بزه کالهبرداری رایانه ای و صدور قرار تامین از نوع وثیقه 
را می نماید که به دلیل نقل مکان نمودن متهم از آدرس اعالمی نیابت اعطایی بال 
اقدام اعاده می گردد و سپس بازپرس دستور احضار متهم از طریق نشر آگهی را می 
نماید که با توجه به عدم حضور وی پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی مبادرت به 
صدور قرار نهایی نموده که با موافقت معاونت دادستان و صدور کیفرخواست توسط 
ایشان و با ارجاع ریاست کل دادگاههای عمومی و انقالب شهرستان ایالم پرونده 
به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع می گردد که این دادگاه نیز با توجه به اینکه 
به مدت چهار ماه شعبه به دلیل نبود دادرس بالتصدی بوده است در تاریخ نوزدهم 
فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش تشکیل جلسه داده که شاکی حضور 
به عمل آورد لکن متهم علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نداشته و الیحه ای نیز ارسال ننمود که این دادگاه اظهارات شاکی را اخذ که 
بیان نمود با توجه به اینکه قبال در دادسرا توضیح داده ام تمام مطالبم همان است 
که قبال گفته ام و تقاضای محکومیت آقای علیرضا ناصری را دارم. لذا دادگاه نظر 
به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم که بموجب آن 
تقاضای محکومیت متهم شده است و مالحظه شرح شکایت آقای علی نجات محبی 
فرزند داراب به عنوان شاکی پرونده که درخواست محکومیت متهم را داشته است 
و مالحظه فیلم دوربین مداربسته بانک تجارت توسط این دادگاه که در آن نحوه 
دادن کارت و رمز آن توسط شاکی به آقای علیرضا ناصری و انجام عملیاتی بر روی 
دستگاه خودپرداز مالحظه است و ضمن ملحوظ نظر قرار دادن پرینت حساب بانکی 
شاکی که موید انتقال وجه به حساب متهم می باشد و با عنایت به تحقیقات به 
عمل آمده توسط پلیس آگاهی شهرستان ایالم در خصوص شناسایی و دستگیری 
متهم و اینکه نامبرده که دارای سابقه کیفری بوده است را مورد شناسایی قرار داده 
ایالم نبوده است در احضار و  اینکه در سطح حوزه قضایی شهرستان  که به علت 
جلب وی توفیقی حاصل ننموده اند و صرفنظر از عدم حضور و تدارک هر گونه دفاع 
یا ایرادی از جانب متهم در مراحل تحقیق در دادسرا و رسیدگی در جلسه دادگاه 
از نظر این دادگاه بزهکاری متهم مووصف محرز و مسلم است و نظر به اینکه در 
جرم کالهبرداری رایانه ای، مرتکب از طریق دادن بدون مجوز برنامه ای به رایانه 
موفق به تحصیل وجوه یا اموال دیگران میگردد و یا اینکه تحصیل وجوه یا اموال از 
طریق تقلب در سیستم رایانه ای و تقلب در داده ها صورت می گیرد و در مانحن 
فیه به نحوی که فوقا اشاره شد شخص شاکی کارت و رمز آن را در اختیار قرارداده 
و متهم نیز هیچ گونه عملیات متقلبانه ای انجام نداده و داده ای را نیز تغییر نداده 
است. بنابراین دادسرا در تطبیق عنوان مجمانه به درستی عمل ننموده است و از 
نظر این دادگاه با توجه به اینکه کارت عابر بانک و رمز آن توسط شاکی در اختیار 
متهم قرار داده شده است و بنای بر آن بوده است که مبلغی از آن کارت به کارتی 
دیگر انتقال داده شود و در مواقع به نوعی کارت و رمز آن به عنوان امانت در ید 
متهم بوده و بنای بر استرداد کارت و رمز و انتقال به حساب دیگری بوده که متهم 
خالف این عمل نموده و مبلغ سه میلیون و بیست هزار ریال به نفع خود تصاحب 
نموده است لذا عنوان اتهامی داخل در بزه خبانت در امانت است و دادگاه با استناد 
به ماده 6۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال 1۳۷5 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
دو سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد این رای غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
رئیس شعبه 10۳ دادگاه کیفری 2 ایالم – علی زارع طالب
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تیم  هدایت  آلمان  اهل  ساله   6۷ سرمربی  شفر  وینفرد 
استقالل را در اختیار خواهد گرفت.

سرمربیگری  نهایی  گزینه   ۳ بین  در  نامش  که  شفر   
پس  و  فنی  کمیته  تایید  با  می رسید  گوش  به  استقالل 
افتخاری مدیرعامل باشگاه به عنوان  با  اولیه  از مذاکرات 

سرمربی استقالل انتخاب شد.
جمله  از  مختلف  کشورهای  در  طوالنی  کار  سابقه  شفر 
امارات عربی متحده را دارد و با تیم االهلی به مقام قهرمانی 
این کشور رسیده است. او در آخرین تجربه هدایت تیم ملی 
جامائیکا را برعهده داشته که دوره موفقی را در این کشور 
پشت سر گذاشته و حاال باید در چالشی جدید استقالل 
مربی  کند.این  هدایت  نشده  آغاز  که خوب  فصلی  در  را 
آلمانی 15 سال بعد از آخرین حضور یک مربی خارجی 
روی نیمکت استقالل جانشین علیرضا منصوریان می شود. 
مربی جوانی که فصل را با آرزوهای بزرگ آغاز کرد؛ اما 
فوتبال روی خوشش را به او نشان نداد.با حضور شفر که 
یک مربی کارنامه دار و شناخته شده در سطح جهان است 
استقاللی ها حرکت مجدد خود را به سمت پله های باالی 
جدول آغاز خواهند کرد. در حال حاضر اولین کار معرفی 

دستیارهای این مربی آلمانی و سپس آغاز کار فنی وی 
این سرمربی هنوز  قرارداد  استقالل است.درباره مبلغ  در 

خبری منتشر نشده؛ اما استقالل با حمایت وزارت ورزش 
این مربی را استخدام کرده است.

با تایید کمیته فنی جانشین منصوریان از آلمان آمد

وینفرد شفر سرمربی استقالل شد Attack ایرانی ها این  بار درست 
از آب درآمد

سامان قدوس با تصمیم خود، با استقبال شدید 
هــواداران روبرو شــد.به گزارش زمــان به نقل 
ازایسنا، خبرآنالین نوشت: مهاجم تیم ملی که 
اولین بــازی خود را مقابل توگو در آزادی انجام 
می دهد، در حالی که می توانســت به تیم ملی 
سوئد برود، به آنها پاســخ منفی داد. این رفتار 
سامان شدیدا احساسات ایرانی ها را بر انگیخت و 
باعث شد تا هواداران به صفحه اش هجوم ببرند.

البته این بار حمله هواداران خیلی مثبت و خوب 
بود. سامان در دو، سه روز گذشته چیزی حدود 
ســه هزار فالوور به فالوورهایش اضافه شده که 

این مسئله تعجب او را در پی داشته است.

انتقاد رسانه های روسی از عملکرد 
ضعیف سردار آزمون

یکی از سایت های روسیه ای به انتقاد از عملکرد 
سردار آزمون در تیم روبین کازان پرداخت که 
این فصل نتوانســته است برای تیمش گلزنی 
کند.بــه  گزارش  ایســنا  و  به نقل از  اســپورت 
بیزینس، روبین کازان در ادامه  عملکرد ضعیف 
خود در لیگ روســیه برابر آمــکار تیمی که 
سعید عزت اللهی را در اختیار دارد  با یک گل 
شکست خورد.سایت  اسپورت بیزینس، نوشت: 
در حالــی  کــه فکر می کردیــم روبین کازان 
امســال از مدعیان قهرمانی باشد ولی عملکرد 
ضعیف تیم بردیف ادامه  دارد. چهار بازی پی در 
پی روبین کازان با نتیجه  یک بر صفر شکست 
می خــورد و این تیم از زدن گل عاجز اســت. 
مهم ترین دلیل افت روبین کازان آن بازیکنانی 
بودند که بردیف برای موفقیت روی آنها شرط 
بســته بود. یکی از این بازیکنان سردار آزمون 
است که نتوانســت جای خالی یوناتاس را پر 
کند.آزمــون بیــش از 6٠٠  دقیقه اســت که 
نتوانسته در لیگ روسیه گلزنی کند و در حال  
حاضر در لیگ روسیه ضعیف ترین آمار گلزنی 
بین مهاجمان را در اختیار دارد.او همچنین  با 
1۷ از دست دادن توپ و ۷٠ درصد دقت پاس  
یکی از ضعیف ترین بازیکنان میدان بوده است. 
اگر آزمون می توانست امسال برای روبین کازان 

گلزنی کند شرایط فرق می کرد.

خبـر خبر

 علیرضا رضایی
 در آستانه سرمربیگری کشتی آزاد امید

دارنــده مدال های طالی جهــان و نقره المپیک با قبول پیشــنهاد 
فدراســیون کشتی در آستانه سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد امید 
قرار گرفت.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، علیرضا رضایی، مربی و 
مدیر پیشین تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن ایران با قبول پیشنهاد 
فدراســیون کشتی برای به دست گرفتن هدایت تیم ملی کشتی آزاد 
امید ایران، در آســتانه سرمربیگری این تیم قرار گرفت.قرار است در 
جلســه امروز، پس از تایید اعضای شورای فنی کشتی آزاد، رضایی 
رســما کار خود را آغاز کند و تمرینات این تیــم را برای حضور در 
مســابقات جهانی لهستان که ۳٠ آبان تا 5 آذرماه سال جاری برگزار 
می شــود زیر نظر بگیرد.علیرضا رضایی، اکبر فالح و محمدحســن 
محبی چندی پیش پیشنهاد مجید ترکان مدیر تیم های ملی رده های 

پایه را برای قبول سرمربیگری تیم ملی کشتی ازاد امید نپذیرفتند.

تبریز میزبان برگزاری اولین دوره لیگ جهانی 
والیبال نشسته 

پس از عقد تفاهم نامه ای بین فدراسیون جانبازان و معلوالن و سازمان 
جهانی والیبال نشسته، تبریز میزبان اولین دوره لیگ جهانی والیبال 
نشسته در فروردین ســال آینده شد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
با عقد تفاهم نامه ای بین فدراســیون جانبازان و معلوالن و ســازمان 
جهانی والیبال نشسته، تبریز میزبان اولین دوره لیگ جهانی والیبال 
نشســته در فروردین سال آینده شد.این رقابت ها از ۲۷ فروردین تا 5 
اردیبهشــت با حضور 6 تیم ایران، بوسنی و هرزه گوین، برزیل، مصر، 
آلمان و اوکراین در تبریز برگزار خواهد شد.هم چنین تیم های روسیه، 
آمریکا و چین به عنوان تیم های رزرو هســتند که در صورت حضور 

نداشتن یکی از شش تیم برتر، به ترتیب جایگزین خواهند شد.

دختر شطرنج باز ایرانی در تیم ملی آمریکا

دختر شطرنج باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت های 
بین المللــی از تیم ایران اخراج شــد، به تیم ملی آمریکا پیوســت.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، درسا درخشانی، شطرنج باز ایرانی االصل 
و اســتاد بزرگ و استاد بین المللی شــطرنج که به دلیل حضور بدون 
حجاب در رقابت های بین المللی از تیم ایران اخراج شــد، از این پس 
در تیم ملی آمریکا در مسابقات شرکت می کند.درخشانی در دو سال 
اخیر در چند رقابت بین المللی بدون حجاب شــرکت کرده بود که در 
نهایت حضور بدون حجاب او در اوایل ســال  ۲٠1۷ و در مســابقات 
شــطرنج جبل الطارق ســبب اخراج او از تیم ملی ایران شد. او پس 
از ســارا خادم الشریعه، دومین شطرنج باز زن ایرانی بود که عالوه بر 
کسب درجه استاد بزرگ بانوان، در 1۸سالگی و در هشتاد و هفتمین 

کنگره شطرنج جهان عنوان استاد بین المللی را به دست آورد.

خبر

 حذف 8 فرنگی كار ايران
 از تورنمنت قزاقستان

مريم هاشمی نخستین فینالیست 
ووشوی ايران در روسیه

۸ فرنگی کار ایران با شکســت مقابل رقبا 
به کار خــود در رقابت هــای بین المللی 
تورلیخانوف قزاقســتان بدون رســیدن به 
مدال پایان دادند.بــه گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی 
جام تورلیخانوف در قزاقســتان با حذف ۸ 
فرنگــی کار ایران و ناکامی در رســیدن به 
مدال بــرای نمایندگان ایــران همراه بود.

در روز دوم ایــن رقابت ها کرامت عبدولی 
در وزن 66 کیلوگرم پس از اســتراحت در 
دور اول در دور دوم بــا نتیجه یک بر یک 
مقابل حریف قزاقستانی شکست خورد در 
همین وزن محمدرضا گرایی نیز در دور اول 
با نتیجه ۸ بر 5 مغلوب حریفی از کشــور 

میزبان شدو از دور رقابت ها کنار رفتند.

مریم هاشــمی به عنوان نخستین نماینده 
ووشــوی ایران به فینال رقابت های جهانی 
ووشــو در بخش ســاندای بانوان رسید و 
مــدال نقره خود را قطعــی کرد.به گزارش 
زمان به نقل از ایسنا،  از دیروز چهاردهمین 
دوره مســابقات ووشوی قهرمانی جهان در 
چهارمین روز خود  در حال  پیگیری است. 
این رقابت ها از روز جمعه هفتم مهر در شهر 
کازان کشور روسیه آغاز شده است تا امروز 
ادامه  دارد. تیم   ملی ووشــوی ایران نیز در 
دو بخش ســاندا و تالوی مردان و زنان به 
رقابت با حریفان می پردازد.مریم هاشــمی 
نماینــده بانوی ایــران در وزن منهای ۷٠ 
کیلوگرم رقابت های ساندای نوبت دیروز با 
ماریا شنپربورگ، نماینده ای از کشور هلند 

مبارزه کرد. 

رای دادگاه
در خصوص شکایت شاکی آقای صمد زاهدی راد فرزند صید علی، و کیفرخواست شماره 
انقالب شهرستان  ٩51٠۴۳٠۸۷۸5٠٠۲6۲ مورخ 1۳٩5/٠٩/16 دادسرای عمومی و 
ملکشاهی، علیه آقای رحمت اله رستمیان فرزند علی اکبر، دایر به سرقت مستوجب 
تعزیر )سرقت گوشی تلفن همراه هواوی 5۲٠ و مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال وجه 
نقد( از داخل خودرو شاکی با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شکایت مالباخته، گزارش 
مرجع انتظامی، تحقیقات دادسرا، استعالم از شرکت مخابرات عدم حضور متهم در مرحله 
تحقیق و دادرسی به رغم ابالغ قبلی از طریق نشر آگهی وفق نشر آگهی وفق ماده 1۷۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳٩۲و سایر قرائن و امارات موجود خصوصا مفاد 
کیفرخواست صادره دادگاه  بزهکاری مشارالیه محرز دانسته و مستندا به ماده 656و 
66۷قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 1۳۷5( متهم موصوف را به تحمل یک سال 
حبس تعزیری و رد عین مال به شاکی که در صورت تلف عین، مثل یا قیمت یوم الرد 
پرداخت خواهد شد محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان ایالم است.
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی

دادنامه
کالسه پرونده: 15/۲11/٩5          شماره دادنامه:٩5/5/۴-۳٩5 

خواهان: بانک ملت با وکالت سیده فاطمه پاکنهاد – بابل – خ قایمشهر- خ اسارم 
روبروی مدرسه ابتدایی- مدیریت شعبه مازندران

خوانده: 1- علیرضا شجاعی ۲- مینا کربالیی آقازاده۳- طاهره شجاعی۴- عین اله 
فرهادیان 1و ۳ بابل – جنب پاساژ کشوری – مشاور امالک شجاعی ۲و ۴ – مجهول 

المکان 
خواسته: مطالبه وجه

پاکنهاد  فاطمه  وکالت سیده  با  ملت  بانک  آقای  دعوی  موضوع  قاضی شورا-  رای 
شجاعی  طاهره   -۳ آقازاده  کربالیی  مینا   -۲ شجاعی  علیرضا   -1 آقای  بطرفیت 
با عنایت به مجموع  اله فرهادیان بخواسته مطالبه مبلغ 1۷۷/۸5۳/1٠۷  ۴- عین 
و  ابرازی  مستندات  و  خواهان  اظهارات  و  تقدیمی  دادخواست  و  پرونده  محتویات 
قرار داد فروش اقساطی خودرو با التفات به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه حاضر نگردیده نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و دفاعی به عمل 
نیاورده است فلذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به موارد 1٩۸و51٩ 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ٩ قانون شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت 
هزینه  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ 1۷۷/۸5۳/1٠۷  پرداخت  به  خوانده 
مهلت  ظرف  غیابی  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس بعد از بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد.
کالسه پرونده: 15/۲11/٩5          شماره دادنامه:٩6/1/۲6-66 

خواهان: بانک ملت با وکالت سیده فاطمه پاکنهاد بابل خ قائمشهر خ اسالم روبروی 
مدرسه ابتدایی مدیریت شعبه مازندران 

خوانده: 1- علیرضا شجاعی ۲- مینا کربالیی آقازاده ۳- طاهره شجاعی ۴- عین اله 
فرهادیان 1و ۳- بابل جنب پاساژ کشوری – امالک شجاعی و ۲و ۴ مجهول المکان

خواسته: رای تصحیحی
دادنامه شماره ۳٩5-٩5/5/۴ در سطر سیزدهم  اینکه در  به  نظر  رای تصحیحی- 
اشتباها حق الوکاله نوشته نشده است فلذا حسب ماده ۳٠٩ قانون آیین دادرسی 
در امور مدنی مذکور از رای مذکور اصالح می گردد و حق الوکاله قید می گردد. 
رای تصحیحی به طرفین ابالغ ضمنا تسلیم رو نوشت رای اصالحی بدون رای اصلی 

ممنوع است.
قاضی شعبه 1۵ شورای حل اختالف بابل – محمد ابراهیم زاده 

شورای حل اختالف
موضوع: آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:۳/٩6ش/5۲٠
وقت رسیدگی :٩6/۸/۲5 ساعت ٩ 

خواهان:محمد رضا حیدری نسب
خوانده:مرجان محمد حسینی فرزند فرهنگ

حل  شورای  سه  حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
تا  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
دبیر حوزه ۳ شورای حل اختالف ورامین  994 خ /م الف 

آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در راستای استیفای حق محکوم له ها  
خانم کبری قادری  و آقای بهرام قادری بعنوان محکوم له موضوع مطالبه سهم االرث 
اموال مورد  نماید.  مزایده  برگزاری  به  اقدام  عایشه خانم عزیزی  اموال مرحومه  از 
مزایده بدین شرح میباشد: دو دستگاه ساختمان با این مشخصات 1-ساختمان 15۸ 
متری واقع در جوانرود خیابان طالقانی کوی بهورزی پشت کوچه بانک ملی طالقانی 
میباشد. ساختمان مذکور دارای سند ثبتی شماره ۲۸۸ با شماره پالک ۷٠6 مجزی 
شده از پالک 1۸5 از 1٠٩ فرعی میباشد. سند در رهن نمیباشد.ساختمان مذکور تا 
تاریخ 1۳٩6/1۲/۳٠ در اجاره و رهن به مبلغ ۲۸٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال میباشد  ارزش 
ملک مزبور براساس نظریه کارشناسی مبلغ ۲/۷٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال میباشد. ۲-یک 
دستگاه ساختمان به مساحت 5۷/۷٠ متر مربع واقع در جوانرود خیابان فرهنگیان 
کوی بین مدارس روبروی منزل ابراهیم خسروی در سه طبقه مساحت کل طبقات 
1۷۳/1 متر مربع میباشد. ساختمان خالی از سکنه و قولنامه ای میباشد و ملک 
مزبور مجزی شده از پالک ۳65۴ فرعی از 11۷ فرعی از یک اصلی جوانرود میباشد. 
به  میباشد.  ریال    ۲/٠۷۷/۲٠٠/٠٠٠ رسمی  کارشناس  نظریه  براساس  آن  ارزش 
همین جهت روز دوشنبه مورخ 1۳٩6/۸/15 راس ساعت 1٠ صبح در محل اجرای 
احکام مدنی جوانرود جلسه مزایده برگزار میگردد.متقاضیان شرکت در مزایده می 
بایستی ده درصد مبلغ مورد مزایده را طی فیش به حساب سپرده واریز یا به همراه 
داشته باشند. قیمت کارشناسی قیمت پایه میباشد و برنده مزایده کسی خواهد بود 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. برنده مزایده می بایستی فی المجلس ده درصد 
را پرداخت  و مابقی در مدت یکماه واریز و پرداخت نماید.در صورتی که برنده مزایده 
انصراف یا در موعد مقرر نتواند مابقی مبلغ مزایده را پرداخت نماید نفر دوم بعنوان 
برنده اعالم خواهد شد و ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع 
دولت ضبط خواهد شد.شرکت کنندگان در مزایده میتوانند پنج روز قبل از انجام 

مزایده با هماهنگی این اجرا از امالک مورد نظر بازدید بعمل آورند.
شهرستان جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا

دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه (

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
هیات  مورخ 1۳٩6/۲/۴  برابررای شماره 1۳٩66٠۳۲5٠٠٩٠٠٠16۷   رسمی  سند 
اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسه(تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای فریدون مرادی  فرزندعلی رضا   بشماره شناسنامه 5۳۷ صادره ازالشتر 
به  به شماره ملی ۴1۸٩1۳۸۸1٩ در ششدانگ یک باب عمارت)دامداری سنتی ( 
مساحت  ۳۲۴/۳6متر مربع پالک شماره۴1 فرعی از۲٠۸اصلی واقع درالشتر روستای 
عباس آباد میانخران  خریداری از مالک رسمی آقای شیرمحمد مرادی  محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳٠1۸15
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

رئیس ثبت اسناد و امالك الشتر )سلسه ( – مهدی کاظمی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم تاج بانو دلفان بیرانوند فرزند شاولی 

خواهان آقای کرمعلی رضائی هرو دادخواستی به طرفیت خوانده خانم تاج بانو دلفان 
بیرانوند به خواسته تجویز ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
شهرستان  دادگستری  خانواده  دادگاه   ۳ شعبه   ٩6٠٩٩۸661٠۲٠٠۸1٩ کالسه 
ساعت   1۳٩6/۸/16 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت   ) سابق  حقوقی  )دوم  آباد  خرم 
1٠:۳٠تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت 
از  پس  ماه  یک  خوانده ظرف   تا  میگردد  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  

حاضر گردد.
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مسلم نوروز پور.

متن آگهی 
خواهان خانم ندا گودرزی دادخواستی به طرفیت آقای عابدین نازاری نبی وند فرزند 
علی محمد به خواسته تقاضای طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده )سوم دادگاه عمومی سابق ( 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت ارجاع 
و به کالسه ٩6٠٩٩۸661٠۳٠٠6۴۸ ثبت گردیده و قرار ارجاع امر به داوری صادر 
گردیده به علت مجهول المکان خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مدت ۷ روز نسبت به معرفی داور واجد الشرایط 

به دادگاه مراجعه نماید . 
شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )سوم حقوقی سابق (

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
/دوم  اول  هیات  مورخ1۳٩6/۷/۲    1۳٩66٠۳۳1٠1٠٠٠۲65۴ شماره   برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  پیمان نظری فرزند علی بشماره شناسنامه 16۲٩ کد ملی ٠۳۲۳۴1٩5۴۲ 
صادره از کرج نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲٠٠ متر مربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴٠۲۷ فرعی از 16۳ اصلی واقع 
در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی ...محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت آگهی می شود تا 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 رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع  از  رسید، ظرف مدت یک ماه 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف1۲٠5
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳٩6/۷/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳٩6/۷/۲6
کفیل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۴٠1 مورخ 1۳٩6/۴/۲6 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا عزیزی 
واال  فرزند صید محمد بشماره شناسنامه ۸۸۷ صادره ازپلدختردر ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت  ۷۲/۸٠ متر مربع پالک 1۸۴فرعی از ۸ 
اصلی واقع در بخش ۸ خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به دره خشکه  خریداری 
از مالک رسمی آقای خانم زرنبات قنبری  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نماید  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سیمین ترابی همدانی فرزند صید 

هاشم 
خواهان آقای اسحاق الوار شوش دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سیمین ترابی 
کالسه  پرونده  شماره  به  که  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  خواسته  به  همدانی 
٩6٠٩٩۸661٠5٠٠۲۳٩  شعبه پنجم  دادگاه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳٩6/۸/۲1  ساعت 1٠:٠٠ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
علیرضا تقی پور . 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۴۴۸ مورخ 1۳٩6/5/٩ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی بابایی نژاد 
فرزنداحمد  بشماره شناسنامه ۲٠۸ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب عمارت مسکونی  به مساحت  15۳/5۸متر مربع پالک 1فرعی از 116 اصلی 
واقع در بخش ۷ خرم آباد شهرستان پلدختر موسوم به کاوکالی خریداری از مالک 
اطالع عموم  به منظور  لذا  است  علیوند محرز گردیده  نور  علی  امید  آقای  رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

رونوشت گواهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1٩ شماره  شناسنامه  دارای  تیموری  عباس  آقای 
٩6٠۴1۷از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی تیموری فرزند ولی به شناسنامه شماره ۳متولد 1۳۲۴در تاریخ 1۳٩1 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1- لوکی سلیمانی قلعه نام پدر غالم حسین شماره شناسنامه ۴۳٠ متولد  1۳۳٠ 

نسبت همسر متوفی 
متولد   ۴1٩٠٠۴1۸۷۴ شنناسنامه  شماره  پدرعلی   نام  تیموری  اله  حجت   -۲

1۳6۸نسبت فرزند متوفی
۳- بسینه تیموری نام پدرعلی  شماره شنناسنامه 1۲٠۳ متولد 1۳5۷نسبت فرزند 

متوفی
متولد   ۴1٩٠۴۴۳۸٩1 شنناسنامه  شماره  پدرعلی   نام  تیموری  حامد   -۴

1۳۷5نسبت فرزند متوفی
متولد   ۴1٩٠۲۲۳۳6٠ شنناسنامه  شماره  پدرعلی   نام  تیموری  کیانوش   -5

1۳۷1نسبت فرزند متوفی
فرزند  متولد 1۳6۲نسبت  پدرعلی  شماره شنناسنامه 1٩  نام  تیموری  عباس   -6

متوفی
۷- قشنگ تیموری نام پدرعلی  شماره شنناسنامه 1۲٠۲ متولد 1۳5۲نسبت فرزند 

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

ظرف یکماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
کونانی رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کوهدشت



برگزاری پنجمین جلسه شورای فرهنگی 
استان مرکزی با محوریت نماز

به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از روابط عمومی منطقه استان 
ماه  محوریت  با  منطقه  فرهنگی  شورای  جلسه  پنجمین  مرکزی 
محرم ماه حزن و اندوه و ماه شهادت سرور ازادگان جهان حضرت 
امام حسین )ع( و توجه به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و 
عفاف و حجاب و رعایت حقوق شهروندی در این ماه بزرگ با حضور 
مدیر منطقه. امام جماعت و سایر اعضای شورای فرهنگی منطقه 
تشکیل شد.  در این جلسه مدیر منطقه به انجام عزاداریهای موثر 
و صادقانه در شرکت همراه  با ارائه خدمت به مردم و ارباب رجوع 
تاکید کرد سپس امام جماعت و سایر اعضای شورای فرهنگی منطقه 
نقطه نظرات خود را مطرح و توسط مسئول روابط عمومی گزارشی 
از اقدامات فرهنگی گذشته ارائه شد از مهمترین دستاوردهای این 
جلسه می توان به برگزاری مراسم زیارت عاشورا در ایام دهه اول. 
اقامه نماز با شکوه جماعت و سخنرانی امام جماعت در ایام محرم در 
خصوص قیام عاشورا و امرو به معروف ونهی از منکر. رعایت حقوق 
شهروندی در ایام مذکور و توجه به نمازخانه های بین راهی به ویژه 

در ایام اربعین اشاره کرد. 

پایداری آب شرب شهرهای صیدون، باغملک، 
شاوور و رامشیر

سعیدوحیدی فر-اهواز: سرپرست معاونت بهره برداری شرکت 
آبفا خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تداوم خدمات 
رسانی به مشترکین در شهرهای استان، گفت : با همکاری و تعامل 
دو معاونت فنی - مهندسی و بهره برداری آبفا خوزستان و همت 
و تالش پرسنل ادارات تابعه و با اتکا به منابع مالی داخلی شرکت 

اقدامات ذیل در سطح استان اجرا شد.
از  قرینه  آبفا خوزستان، علیرضا  به گزارش روابط عمومی شرکت 
جزئیات اقدامات انجام شده بمنظور پایداری آب شرب مردم استان 
و  شاوور  باغملک،  صیدون،  شهرهای  در  جاری  سال  تابستان  در 
رامشیر خبر داد و گفت: در شهر صیدون یک حلقه چاه اورهال و 
وارد مدار گردید و پیگیری ها برای تامین اعتبار بمنظور استفاده از 
یک دستگاه آب شیرین کن 1٠٠٠ متر مکعبی با اعتباری حدود 6 
میلیارد ریال برای تامین آب مورد نیاز این شهر در حال انجام است.

وی در مورد آب شرب شهرستان باغملک نیز اذعان نمود : شناسایی، 
مریی کردن ، تعویض شیر آالت و اتصاالت فرسوده ، اتصال سر وصل 
ها  و زون بندی شبکه توزیع آب و همچنین تامین آب مورد نیاز در 

نقاط مرتفع از طریق تانکر در تابستان اجرا شد.
قرینه رفع مشکل ماسه دهی یک حلقه چاه موجود و حفاری و تجهیز 
یک حلقه چاه جدید در شهر شاوور را در راستای رفع مشکل آب 
مردم این شهر عنوان و خاطر نشان کرد: در شهر رامشیر نیز با اعمال 
مدیریت فشار شبکه و ضمن توسعه و اصالح و شبکه گذاری به میزان 
۳ کیلومتر در اقطار 11٠ و ٩٠ میلیمتری در نقاط مشکل دار عمده 

مشکالت آب شرب مردم این شهر نیز رفع شده است.

برگزاری جلسه توانمندسازی 
بیمه شدگان چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار زمان؛ جلسه توانمند سازی 
بیمه شدگان بیمه سالمت استان با حضورمدیرکل 
و روسای ادارات بیمه سالمت و سایر مدیران و 
سالن  در  استان  اجرایی  دستگاههای  روسای 
گزارش  به  شد.  برگزار  کل  اداره  این  کنفرانس 
روابط عمومی، فرامرزی مدیرکل بیمه سالمت 
استان یکی از اهداف کمیته توانمند سازی بیمه 
شدگان را افزایش قدرت فردی و گروهی دانست 
که در آن افراد و خانواده ها بتوانند برای وضعیت 

پیشگیری و درمان خود اقدام نمایند.
 وی افزود: سازمان بیمه سالمت ایران در نظر دارد 
ضمن ارائه اطالعات الزم به مردم ، بستری فراهم 
نماید تا بیمه شده بتواند کنترل بیشتری بر جریان 

سالمت و بیماری خود پیدا کند. 
در ادامه این جلسه اعضاء نظرات و پیشنهادات خود 
را در خصوص روش ها و الگوهای توانمندسازی 
بیمه شدگان اعالم نموده و تصمیماتی در این 

خصوص اتخاذ گردید.
 

مریوانی ها حدود دو میلیارد تومان 
زکات پرداخت کردند

مریوان  امداد شهرستان  کمیته  رئیس  ایسنا؛ 
یک  مریوان  شهرستان  نیکوکار  مردم  گفت: 
میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان زکات در شش ماهه 

نخست سال جاری پرداخت کردند.
مسعود شهبازی، با بیان اینکه مردم نیکوکار این 
تومان  میلیون  و ٩٠٠  میلیارد  یک  شهرستان 
پرداخت  امسال  نخست  ماهه  شش  در  زکات 
کردند، عنوان کرد: این رقم نسبت به 1۲ ماهه 

سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.
ایجاد  ارتباط  با  اینکه خوشبختانه  بیان  با  وی 
شده خیران این شهرستان همواره در برنامه های 
این نهاد همراهی و همکاری دارند، افزود: 1٠٠ 
میلیون تومان از زکات جمع آوری شده مربوط 
به زکات مال التجاره، ۷٠٠ میلیون تومان زکات 
فطریه و یک میلیارد و صد میلیون تومان نیز 
زکات واجب بود. رئیس کمیته امداد شهرستان 
مریوان با اشاره به محل هزینه کرد زکات جمع 
آوری شده در زمینه کمک به نیازمندان گفت: 
1۲٠ میلیون تومان از زکات جمع آوری شده 
صرف کمک به ساخت و تعمیر مسکن محرومان 
و ۸٠٠ میلون تومان صرف کمک به معیشت و 

رفع مشکالت نیازمندان شده است.

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت در نظر 
دارد باستناد بند ۲جلسه 5 
به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
و  تجاری  واحدهای  از  تعدادی  اجاره 
مجتمع کوثر اقدام نماید. لذا متقاضیان 
برگه  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  جهت 
مراجعه  قراردادها  واحد  به  مزایده 

نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1۳٩6/۷/۲۲

شهرد   ار صفاد   شت- محمد   علی کریمی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده کالسه: ٩6/۸۲5/1۳٩ 

وقت رسیدگی: روز دوشنبه مورخ 1۳٩6/٩/1۳ ساعت ٠٠/15
خواهان: آقای حسین محتشمی فرزند سید کاظم

خوانده: آقای رضا قیصری هنجنی 
انضمام کلیه  به  ریال  به میزان ۴٠/٠٠٠/٠٠٠  فقره چک  خواسته: مطالبه وجه ۲ 

خسارات قانونی و تاخیر تادیه 
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف منطقه 1۷ تهران نموده که پس 
از ثبت در دفتر کل مجتمع به شعبه ۸۲5 ارجاع گردیده و نظر به اینکه خواهان 
آئین  قانون  ماده ۷۳  نموده است. حسب  المکان معرفی  را مجهول  خوانده دعوی 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی و ابالغ می گردد. خوانده 
می بایست جهت رسیدگی در تاریخ روز دوشنبه مورخ ٩6/٩/1۳ ساعت 15/٠٠ در 
این حوزه واقع در تهران- خیابان قزوین- بعد از دوراهی قپان- خیابان شیدایی- 
خیابان عارف قزوینی- کوچه شعبانی- جنب استخر مروارید- مجتمع شماره 1۷ 
شورای حل اختالف تهران حاضر شود بدیهی است خوانده می تواند در طول این 
یک ماه در دفتر حوزه حاضر تا ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید.
110/8۳861 مدیر شعبه 82۵ مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

اجراییه
شماره پرونده: ٩5٠٩٩۸1٠۸٠۴٠٠1٩5

محکوم له: اسالم یوسفی 
محکوم علیه: مهدی چراغی اقدم

محکوم به:
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه ٩5٠٩٩۷1٠۸٠۴٠٠۳۴۴ 
محکوم علیه محکوم است به  پرداخت مبلغ ۴6/٩۷٠/٠٠٠ ریال بابت رسید عادی 
لغایت   ٩5/۴/5 مورخ  دادخواست  تقدیم  زمان  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  )فاکتور( 
اجرای حکم و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی وکال و هزینه دادرسی به 

مبلغ 655/٠٠٠ ریال و نیز نیم عشر دولتی.
110/8۳867 مسئول دفتر شعبه 804 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۴51  مورخ 1۳٩6/5/1٠ هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
مهری پور فرزند رفیع بشماره شناسنامه 1٠۴5 صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه 
از 116  مربع پالک 1فرعی  به مساحت  1۲٠متر  تجاری  واحد  باب  اعیان یک  و 
اصلی واقع در بخش ۷ خرم آباد شهرستان پلدختر خریداری از مالک رسمی آقای 
گی احمدی نورعلیوند محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراض داشته  مالکیت متقاضی 
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 نماید 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

 رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

مفقودی 
موتور  شماره  با   11 ایران  5۸6د1۸  پالک  شماره  با   ۸۳ مدل  پژو۲٠6  سبز  برگ 
fsm۸۴۷٠۷۲۴٩بنام محمد علی عزیز نیا روشن مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه  آیین  و ماده 1۳ 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۴6۴  مورخ 1۳٩6/5/16 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فریدون نیازی فرزند میرزاعلی بشماره شناسنامه 5۲۷ صادره ازپلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۲۲متر مربع پالک 1فرعی از 
116 اصلی واقع در بخش ۸ خرم آباد شهرستان پلدختر خریداری از مالک رسمی 
آقای امید علی نورعلیوند محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

 رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره 5۲۷مورخ 1۳٩6/5/۲5 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد عبدی پور وسطی فرزند غالم شاه بشماره شناسنامه ۴۲٠ صادره ازمرکزی   
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب باغ به مساحت  16٠متر مربع پالک 1فرعی 
کاوکالی  به  موسوم  پلدختر  شهرستان  آباد  خرم   ۷ بخش  در  واقع  اصلی   116 از 
خریداری از مالک رسمی آقای علیمراد رشنو )امرائی ( محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

 رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

مفقودی
پالک  شماره  با  متالیک  ای  سرمه  رنگ  x۲٠٠٠به  زانتیا  سواری  سبز  برگ   
شناسایی  شماره  با   ۸۲ ۴5۳61مدل  موتور  شماره  1۳با  ۷۲٩ط۴1ایران 

s151۲۲۸11٠5٠۴۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
رامسر 

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸5 با شماره شهربانی ۸1۸ص6۷ایران ۸۲ با شماره شاسی 
مفقود  اندی  لکایی  حسن  بنام   1۷۴۴۷6٩ موتور  شماره  s1۴1۲۲۸5٩6۸۷1۸و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات     1۳٩6/٠6/٠۲ مورخه     1۳٩66٠۳۳1٠11٠٠11۸۴ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
علی  فرزند  مالیر  از  صادره     ۸۴5 شماره  بشناسنامه  طجری  نامدار  حسن  آقای 
اشرف در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
11۲/۷٠ مترمربع مفروز از پالک شماره 11۷۸   فرعی از 16٩  اصلی واقع در البرز 
با خریداری از آقای سیدعالالدین ربیعی و با مالکیت مالک اولیه آقای فرهاد ناصر 
فاصله 15  به  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  به منظور  لذا  مینماید.  تایید  ترابی 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ٩6/5۸٩5/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠۷/11/1۳٩6 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۷/۲6/1۳٩6

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

مفقودي
 برگ سبز و کارت ماشین سواري ام وي ام ۳15 سفید روغني مدل 1۳٩۳ با شماره 
شاسي   MVM۴۷۷FJAD٠1۷۲۳1 موتور  شماره   ۸۲ ۷16م1۲ایران  پالک   
NATFBAMD٩D1٠1۴۴٠٠ بنام معصومه صادق پور درزي مفقود گردیده و 

بابلاز درجه اعتبار ساقط می باشد 
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 نوبت دوم

تجدید آگهی 

مزایده
شهرداری صفادشت در نظر دارد باستناد 
 6۳ جلسه   5 بند  و   ۸۴ جلسه   11 بند 
به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
در  واقع  زمینهای  از  قطعاتی  فروش 

کمربندی جنوب شهر اقدام نماید. 
و  بیشتر  اطالعات  جهت  متقاضیان  لذا 
قراردادها  واحد  به  مزایده  برگه  دریافت 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1۳٩6/۷/۲۲

شهرد   ار صفاد   شت- محمد   علی کریمی

 نوبت دوم

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت در نظر 
جلسه   1 بند  باستناد  دارد 
نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای   5
واقع  از کیوسک های  تعدادی  اجاره  به 
در محدوده شهر صفادشت اقدام نماید. 
و  بیشتر  اطالعات  جهت  متقاضیان  لذا 
به واحد قراردادها  برگه مزایده  دریافت 

نمایند. مراجعه 
پایان تحویل مدارک: 1۳٩6/۷/۲۲

شهرد   ار صفاد   شت- محمد   علی کریمی

 نوبت دوم

خبر
خبر

 
محرومیت زدايی ۳ دهستان بوشهر با 

مشاركت آستان قدس رضوی   
شهرداری رشت فعال در فرهنگ سازی 

زيست محیطی در مراسم عزاداری 

دفتر  بوشهر- خبرنگار زمان؛ سرپرست 
بوشهر  استان  در  رضوی  قدس  آستان 
برنامه های  از  یکی  محرومیت زدایی  گفت: 
آستان قدس رضوی است که در این زمینه 
بوشهر  استان  مناطق محروم سه دهستان 

محرومیت زدایی می شود.
عبدالکریم جمیری با بیان اینکه دفتر آستان 
قدس رضوی در استان بوشهر در ایام مختلف 
به  است  دیده  تدارک  متنوعی  برنامه های 
دهه کرامت پرداخت و خاطر نشان کرد:در 
خورشید  سایه  زیر  جشن های  برگزاری 
نیازمند یک جمع بندی دقیقی از برنامه های 
اجرا شده هستیم تا بتوانیم سالهای آینده با 

قوت بیشتری آن را برگزار کنیم.
قدس  آستان  نمایندگی  دفتر  سرپرست 
زیارت  اعزام  از  بوشهر  استان  در  رضوی 
اولی ها به حرم مطهر امام رضا)ع( خبرداد و 
خاطر نشان کرد: در طرح زائرانی که تاکنون 
به زیارت حرم  مطهر امام رضا)ع( مشرف 
مشهد  به    11٠٠ اعزام  زمینه  نشده اند، 
مقدس فراهم شد که تاکنون بخش عمده ای 

از آنان مشرف شده اند.

جمیری با تاکید بر مشارکت خیران در امر 
اعزام محرومان به زیارت حرم امام رضا)ع( 
زائران  به  فقط  که  اعزام  شکل  این  گفت: 
می شود  داده   رضا)ع(  امام  غدای  سهمیه 
با  بتوان  که  گونه ای  به  کند  تغییر  باید 
کمک افراد خیر درساماندهی، اعزام، اسکان، 
سفر  طول  فرهنگی  برنامه های  و  پذیرایی 
دفتر  سرپرست  شود.  ایجاد  موثری  نقش 
استان  در  رضوی  قدس  آستان  نمایندگی 
بوشهر با بیان اینکه در زمینه رسیدگی به 
بوشهر  استان  مناطق محروم سه دهستان 
پس از بررسی با آستان قدس معرفی شده 
اظهار داشت:  دهستان بوالخیر در شهرستان 
قرار  قدس   آستان  توجه  مورد  تنگستان 
گرفت و توانمندسازی خانواده های نیازمند 
آنان  از  و عیادت  آن  دهستان و سرکشی 

فعالیت هایی انجام شده است.
وی از اجرای طرح های محرومیت زدایی در 
دهستان بوالخیر تنگستان خبرداد و افزود: با 
مشارکت قرارگاه سازندگی سپاه در راستای 
انعقاد تفاهم نامه همکاری در آینده نزدیک 

فعالیت های محرومیت زدایی انجام می شود.

رشت- خبرنگار زمان؛ رئیس سازمان مدیریت 
این  فعال  از حضور  پسماندهای شهرداری رشت 
و  محیطی  زیست  فرهنگسازی  برای  سازمان 
مدیریت پسماندها در آیین عزاداری مردمی تاسوعا 
و عاشورای حسینی خبر داد.   علیرضا حاجی پور 
در این باره گفت: همزمان با برگزاری عزاداریهای 
تاسوعا و عاشورای حسینی این سازمان با اجرای 
طرح پاکسازی معابر شهری با همکاری موسسه ی 
زیست محیطی »سرزمین ایده آل ما« اقدام کرد که 
با استقبال گرم و پرشور مردم روبه رو شد.    وی 
گفت: به همت سازمان مدیریت پسماندها، ایستگاه 
راه  پیاده  در  رشت  شهرداری  پاکبانان  صلواتی 
هسته ی مرکزی شهر نیز با حضور فعال پاکبانان 
پرتالش شهرباران برپا شد و با توزیع چای، نبات و 
خرما به عزاداران، به ساحت مقدس آقا اباعبداهلل 
الحسین)ع( عرض ارادت گردید.  حاجی پور  با اشاره 
به استقبال شهروندان، مسووالن و مدیران شهری از 
برپایی ایستگاه صلواتی پاکبانان گفت: سنت حسنه 
و نیکوی نذری اگر توام با رعایت اصول و  مقررات 

زیست محیطی باشد بسیار ارزشمندتر خواهد بود.
     وی با قدردانی از روابط عمومی سازمان مدیریت 
تبلیغات  انجام  در  رشت  شهرداری  پسماندهای 

محیطی و اطالع رسانیهای رسانه یی برنامه های 
یادشده اعالم کرد: هر چند برخیها ممکن است بدون 
توجه به اصول زیست محیطی با ریختن ظروف و 
لیوان های یکبار مصرف در معابر مختلف شهری 
مشکالت زیست محیطی ایجاد کنند اما شهروندان 
رشت در این دو روز نشان دادند که با آگاهی از 
این مسائل به فکر پاکبانان شریف شهر خود هستند 
و با آنها در پاکسازی معابر شهر همکاری می نمایند.

  علیرضا حاجی پور تاکید کرد: امسال تبلیغات 
فعالیتهای  و  یی  رسانه  فضاسازیهای  محیطی، 
فرهنگی  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری 
رشت در دهه ی اول ماه محرم بیسابقه بوده و ما 
از  در حفاظت  فرهنگسازی  برای  اقدامات  این  با 
محیط زیست شهری و آگاه نمودن قشرهای مختلف 
جامعه عالوه بر این طرح پاکسازی معابر شهری را 
اجرا کردیم.   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای 
شهرداری رشت همچنین گفت:  در اجرای برنامه 
ها، جلوه هایی زیبا از حضور بسیاری از خردساالن، 
کودکان و نوجوانان  در کنار  افراد مسن و خانواده 
هایشان مایه ی دلگرمی ما بود که نمونه یی از 
مشارکت مردمی در اجرای یک طرح شهری را به 

نمایش گذاشتند.

امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
استان  امداد  کمیته  گفت:  اردبیل  استان 
اشتغالزایي  وام  تومان  میلیارد  هفت  اردبیل 
 5۴۲ خودکفایي  و  توانمندسازي  براي  را 
مددجوي تحت حمایت در شش ماهه نخست 

سال جاري پرداخت کرده است.
با  نژادجواد،  جهانبخش  ایسنا؛  از  نقل  به 
اشاره به اینکه هفت میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال  در شش ماهه سال جاری برای اجرای 
تحت  مددجویان  به  خودکفایی  طرح های 
از  قبل  گفت:  است،  شده  پرداخت  حمایت 
مددجویان،  به  اشتغال  تسهیالت  پرداخت 
تا  می شود  ارائه  آنها  به  مشاوره ای  خدمات 
بتوانند بر اساس توانایی و استعدادهای خود 

شغل مورد نظرشان را ایجاد کنند. 
در  اشتغال  طرح   5۴۲ اینکه  اعالم  با  وی 
حمایت  تحت  مددجویان  توسط  سال جاری 
اجرا شده است، بیان کرد: طرح های اشتغال 
صنایع  کشاورزی،  دامپروری،  زمینه های  در 

تحت  مددجویان  توسط  خدماتی  و  دستی 
بر  تکیه  با  آنها  تا  است  شده  اجرا  حمایت 
توانایی های خود بتوانند به استقالل اقتصادی 

دست یابند. 
از  درصد   55 حدود  اینکه  بیان  با  نژادجواد 

طرح های اشتغال در مناطق محروم، روستایی 
افزود:  است،  شده  ایجاد  استان  مرزنشین  و 
خود  فعالیت های  تمامی  در  امداد  کمیته 
اولویت  در  را  محروم  مناطق  به  رسیدگی 
برنامه ها قرار داده که بر این اساس اقدامات 

و خدمات حمایتی قابل توجهی به مددجویان 
ارائه  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  ساکن 

می شود. 
کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
طرح   ۲۴۴ اینکه  به  اشاره  با  استان  امداد 
شده  اجرا  دامپروری  زمینه  در  اشتغال زایی 
در  دامپروری  طرح  اجرای  گفت:  است، 
مناطق روستایی که ضریب محرومیت باالیی 
دارند یکی از برنامه های مهم حوزه اشتغال 
نتایج  دارای  تاکنون  که  است  امداد  کمیته 

بسیار مطلوبی بوده است. 
طرح های  اجرای  ماهیت  اینکه  بیان  با  وی 
دامپروری زمینه اشتغال اکثر اعضای خانواده 
پایدارسازی  کرد:  اعالم  می کند،  فراهم  را 
در  روستایی  مناطق  در  اشتغال  طرح های 
خانواده ، موجب می شود  بنیان  تحکیم  کنار 
نیروهای جوان در روستاهای خود مستقر بوده 
و در همانجا مشغول به کار و کسب درآمد 

شوند.

اجرای 55درصد از طرح های اشتغال مددجویان اردبیلی در مناطق محروم 
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احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  شهر  دره  شهرستان  دادگستری 
فرزند  دانایی  حمید  متهم  ٩۴1۲٩5برای  پرونده  در   ٩۴1٠۴۳٠۸6۳6٠٠۸۸۷
ذوالفقار به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1۳٩6/٠۸/٠6 ساعت ٩:۳٠ صبح تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115و1۸٠ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دره شهر – نوروز طهماسبی

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
قانون  موضوع  اول  1۳٩6/6/5هیات  مورخ  برابررای شماره 5٩٠  رسمی  فاقد سند 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مصطفی طرهانی پور فرزند مرادجان بشماره شناسنامه ۲۳ صادره ازکوهدشت  
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۸۳ متر مربع 
پالک 1فرعی از 116 اصلی واقع در بخش ۷ خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به 
کاوکالی خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا حاجی پور محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

 رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
شماره پرونده اجرایی: ٩6٠1۳۷ اجرا- به موجب دادنامه شماره: ٩6٠٩٩۷٠۴٠۴۸٠٠۳۲۳ 
– صادره: شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- خواهان: حسین خانی- خواندگان: 
پری و عادل و لیال و واحد و فرح و رحیم و فاطمه و محترم و رخشنده و رضا و علی و 
زهرا همگی خانی و گلین آقا بی گناه محکوم است به فروش ملک مشاع به پالک ثبتی 
16 فرعی از 56۴6 اصلی واقع در بخش یک اردبیل و همچنین مبلغ 1/٩۳6/٠٠٠ ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و مبلغ 1/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت، با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، ملک مذکور پس از کارشناسی، 

کارشناس مربوطه نظریه خود را به شرح ذیل اعالم نمودند:
از ملک مورد نظر واقع در اردبیل- خیابان بعثت- روبروی مدرسه شهید نادر اصغری 
پالک 16 و به پالک ثبتی 16 فرعی از 56۴6 اصلی قطعه ۸ تفکیکی واقع در بخش 
یک اردبیل- بازدید بعمل آمد که نظریه بشرح ذیل اعالم میگردد: ملک مورد ارزیابی 
با عرصه ۲۸٠ مترمربع و زیربنای ٩۸ مترمربع مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت 
داخلی 1٠/15 مترمربع با بر حدود ۲/٩٠ مترمربع و یکباب خانه یک طبقه با مصالح 
بنایی و سقف طاق ضربی و نمای آجر فشاری می باشد که مساحت آن حدود ۸۷/۸5 
مترمربع بوده دارای آشپزخانه اپن و حال و دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی است. 
دیوارها و سقف خانه گچ سفید و کف آن موزاییک است و پنجره ها آلمینیومی و دربهای 
داخلی چوبی هستند. دیوارها و سقف مغازه گجی رنگ شده و کف آن موزاییک است 
شایان ذکر است ملک دارای آب و برق و گاز و سیستم گرمایشی می باشد لذا با در 
نظرگرفتن ابعاد و مساحت عرصه و قدمت بیست ساله اعیان و غیره ارزش کل ششدانگ 
آپارتمان صدراالشاره جمعا بمبلغ ۳/1٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال)سه میلیارد و یکصد مییلون 

ریال( برآورد میگردد.
بنابراین جلسه مزایده به روز دوشنبه مورخه ٩6/٠۸/٠1 ساعت 1٠ الی 1٠/۳٠ صبح در 
اتاق اجرای احکام مدنی هشتم دادگاه عمومی حقوقی واقع در اردبیل شهرک کارشناسان 
دادگاههای عمومی و انقالب اردبیل در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد 
و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شروع و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد. 
طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی 
خودشان را اعالم نمایند. مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و 
از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس 1٠ درصد اخذ و 
نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت. در صورت عدم واریزی 
در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج 

بعهده محکوم علیه می باشد.
منشی شعبه هشتم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- ناظمی 

آگهی
فرزندحاجتمرادشناسنامه۸۲۷ساکن  طهماسبی  سیاوش  آقای  به  وسیله  بدین 
ابالغ  پرواس  مغازه  بهاران-جنب  شهری-مسکونی  صاحب-زمین  شوشتر-جاده 
شماره۸۲۸۲۷6- قراردادبانکی  استناد  شوشتربه  تعاون  توسعه  بانک  شودکه  می 

1۳٩6/۳/۸به  تاتاریخ  مبلغ15۷/۴۴5/۸۳6ریال  وصول  1-۲٩66۷5٩-۲٠٠۸جهت 
انضمام خسارت تاریخ متعلقه وازتاریخ مذکورتاروزتسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه٩6٠٠٠۳۲دراین اداره تشکیل 
شده وطبق گزارش مورخ1۳٩6/۴/1مامور،محل اقامت شمابه شرح متن سندشناخته 
یک  فقط  اجرامفاداجرائیه  نامه  ماده1۸آئین  بستانکارطبق  تقاضای  نشده،لذابنابه 
مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت 
ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خوداقدام ننماید،عملیات اجرائی جریان خواهدیافت.  شماره م.الف)15/5۳٠(
مسئول واحداجرای اسنادرسمی شوشتر-حیدرشاهینی فر

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  ٩۴٠٩۸61۴1۳٠٠۲٩۲شعبه۳دادگاه  کالسه  پرونده 
مدیریت  با  اروند  آزاد  منطقه  :سازمان  –خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  خرمشهر 
اسمعیل زمانی به شماره ملی 1۴٠٠۲۸61۷٠۴به نشانی آبادان بریم سازمان منطقه 
اصغر  عاملی  با مدیریت  وایت سهامی خاص  –خواندگان:1-شرکت اس  اروند  آزاد 
بطویی به شماره ملی ۳٩۳۴۲۳۳61٩به نشانی تهران مال صدرا روبروی بیمارستان 
بقیه اله خیابان گلدشت اول پالک 1+1۲زنگ سوم۲- خانم پری نیروئی فرزند حسن 
۳-آقای سعید شریف پورفرزند علی آقا ۴- آقای پرویز نیروئی فرزند حسن5- آقای 
روبروی  مالصدرا  تهران  نشانی  به  همگی  محمد  حاجی  فرزند  منش  نیک  مجید 
اول پالک 1+1۲زنگ سوم6-آقای  –گلدشت  اله-خیابان گلدشت  بقیه  بیمارستان 
المکان-خواسته  مجهول  نشانی  به  شاه  میرجهان  فرزند  هاشمی  حسین  محمد 

مطالبه خسارت. 
با مدیریت آقای اسمعیل  اروند  رای دادگاه:درخصوص دعوای سازمان منطقه آزاد 
مهدی  و  طرفی  بشیر  آقایان  نمایندگی  1۴٠٠۲۸61۷٠۴با  ملی  شماره  به  زمانی 
با  خاص  سهامی  وایت  اس  1-شرکت  طرفیت  به  حقوقی  دونماینده  هر  جلوایی 
مدیریت عاملی آقای علی اصغر بطویی به شماره ملی ۳٩۳۴۲۳۳61٩-   ۲-آقای 
حاجی  فرزند  منش  نیک  ۳-مجید  شاه  جهان  میر  فرزند  هاشمی  حسین  محمد 
محمد۴-سعید شریف پورفرزند علی 5-خانم پری نیرویی فرزند حسن6-آقای پرویز 
نیرویی فرزند حسن مبنی برمطالبه مبلغ هفت میلیارد ریال بابت یک فقره سفته 
واخواست شده به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر وتادیه نمایندگان خواهان بدین 
شرح اعالم کرده اند خواهان به موجب یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل 
۷٠٠٠٠٠٠٠٠٠ریال  مبلغ  1۳٩۴/۲/۲٩به  سررسید  الف(به  ٠1۳5۴۴6۸)سری 
ردیف  خوانده  1۳۸۷/۲/1/5۴6-1۳۸۷/11/۸(از  شماره  قرارداد  اجرای  از  )ناشی 
که  بوده  طلبکار  ضمانت   عنوان  به  نویسان  ظهر  و  اصلی  متعهد  عنوان  به  اول 
است  شده  نامه  صدورواخواست  منجربه  تادیه  عدم  علت  1۳٩۴/۲/۳٠به  درتاریخ 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده ودادخواست تقدیمی و اسناد ومدارک ابرازی 
و  متعهد  عنوان  به  اول  ردیف  خوانده  که  موصوف  سفته  مصدق  روگرفت  ازجمله 
اند خوانده ردیف  سایر خواندگان به عنوان ضامن متن و ظهرسفته را امضا کرده 
دوم علی رقم ابالغ قانونی ازطریق نشرآگهی و سایرخواندگان علی رقم ابالغ قانونی 
درجلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده اند بنا براین دعوای خواهان 
بدین وصف بنا براصل استصحاب وارد است و به استناد مواد ۳٠٩،۳٠۸،۳٠۷قانون 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  5۲۲6،51٩،515،1٩۸قانون  مواد  و  تجارت 
انقالب درامورمدنی مصوب 1۳۷٩حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ دویست وده میلیون 
ریال به عنوان هزینه دارسی و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ واخواست 1۳٩۴/۲/۳٠تا 
آن  اخذ  و  محاسبه  که  تورم  نرخ  ساالنه  شاخص  تغییر  رعایت  با  پرداخت  زمان 
پس ازپرداخت هزینه دادرسی به عهده اجرای احکام است درحق خواهان صادرو 
اعالم می شود رای صادرشده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روزقابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان 

خوزستان است.     شماره م الف:)6۷٠/٩(
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 5۳٠مورخ 1۳٩6/5/۲5  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عبدی پور وسطی فرزند 
غالم شاه بشماره شناسنامه ۴۲٠ صادره ازپلدختر   در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
انباری الحاقی به پالک 1۸۷6 فرعی مجزی شده از پالک 1 فرعی از 116  به مساحت  
۷5/1۴ متر مربع تحت پالک 1فرعی از 116 اصلی واقع در بخش ۷ خرم آباد شهرستان 
پلدختر خریداری از مالک رسمی آقای علیمراد رشنو )امرائی ( محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩6/6/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳٩6/۷/11

توضیحات : ششدانگ عرصه و اعیان یکباب انباری به مساحت ۷5/1۴ مترمربع الحاقی 
به پالک 1۸۷6 فرعی مجزی شده از پالک 1فرعی از 116 اصلی 

رئیس ثبت اسناد و امالك پلدختر – جهانگیر آزاد بخت 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شناسنامه  شماره  به  مطلب  فرزند  اجاقی  جاوید  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۸٠۴ و کد ملی 6٠1٩5۲1٩15 صادره از مغان در مقطع کارشناسی رشته تحصیلی 
با  آستارا  دانشگاهی  واحد  از  صادره  نباتات  اصالح  و  زراعت  کشاورزی-  مهندسی 
شماره ثبت ۷٩16۴٠٠1۲۲5۸-۸۲/٠۳/٠۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
به  آستارا  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  می شود  تقاضا  یابنده  از 
نشانی آستارا- کمربندی آستارا به تالش- مجتمع آموزشی شماره یک- دفتر امور 

فارغ التحصیالن ارسال نمایند.
آگهی ابالغ وقت دادرسی

آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای ابوالفضل شفیعی فرزند ذوالفقار و اصغر جعفری 
فرزند قربان در تاریخ ارجاع 1۳٩6/5/15 خواهان آقای علی علیزاده بطرفیت شما 
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم نموده که به این شعبه 
ارجاع و به کالسه ٩6٠۳۲٠ ثبت و وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه ٩6/۸/۲٠ 
ساعت 15:۳٠ تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به 
درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
جلسه  در  شود  می  دعوت  شما  از  و  آگهی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در 
فوق در شعبه ۳۴ شورای حل اختالف مجتمع مرکزی اردبیل حاضر و نسخه ثانی 
اقامه شده دارید؛  دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی 
را  قانونی  اقدام  شورا  و  محسوب  ابالغ شده  دادخواست  اینصورت  غیر  در  بنمایید 

معمول خواهد نمود.
بهزاد- مسئول دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

حصر وراثت 
دادخواست  مطابق  اسماعیل  فرزند  دیودل  داریوش  وراثت  رونوشت حصر  خواهان 
تقدیمی به کالسه ٩6٠٩٩۸1٠۸۲۷٠٠۲۸5 از این شعبه درخواست گواهی حصر 
شناسنامه  شماره  بشکار  شیرین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
۳۴16٩ در تاریخ ۷5/11/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-صادق دیودل- ش.ش 1۲۸۷٠- ت.ت 1۳۳۸- 

صادره از تهران- نسبت با متوفی پسر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 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 و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/8۳901 مسئول دفتر شعبه 827 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت 
دادخواست  مطابق  کرم  فرزند  غالمی  غالمعباس  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
تقدیمی به کالسه ٩6٠٩٩۸1٠۸11٠٠15۸ از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری کاظمی شماره شناسنامه ۷ 
در تاریخ ٩6/5/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-غالم عباس غالمی- ش.ش 1٩- ت.ت 1۳۴٠- صادره از خمین- نسبت با متوفی 

پسر
۲-احمد غالمی- ش.ش ۷5۷- ت.ت 1۳۴۳- صادره از خمین- نسبت با متوفی پسر

با متوفی  ۳-شهربانو غالمی- ش.ش 1٠- ت.ت 1۳۳5- صادره از خمین- نسبت 
دختر 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 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 و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/8۳890 مسئول دفتر شعبه 811 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

آگهی
پرونده کالسه: ٩6/۳٠۳/۸۲۴

خواهان: ابراهیم حق شنو 
خواندگان: 1- جواد خیری ۲- آیدین سربازی ۳- نگار سادات سجادی ۴- عسگر 

حیدری طالش میکائیل
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف منطقه 1۷ تهران نموده که پس 
از ثبت در دفتر کل مجتمع به شعبه ۸۲۴ ارجاع گردیده و نظر به اینکه خواهان 
آئین  قانون  ماده ۷۳  نموده است. حسب  المکان معرفی  را مجهول  خوانده دعوی 
نوبت  یک  دادخواست  مفاد  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
گردد.  می  ابالغ  و  آگهی  خواهان  هزینه  به  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در 
خوانده می بایست جهت رسیدگی در تاریخ ٩6/٩/1۴ ساعت ٩/15 در این حوزه 
خیابان  شیدایی-  خیابان  قپان-  دوراهی  از  بعد  قزوین-  خیابان  تهران-  در  واقع 
عارف قزوینی- کوچه شعبانی- جنب استخر مروارید- مجتمع شماره 1۷ شورای 
حل اختالف تهران حاضر شود بدیهی است خوانده می تواند در طول این یک ماه 
در دفتر حوزه حاضر تا ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید. 
110/8۳896 شعبه 824 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت 
مطابق  براتعلی  فرزند  آباد  شمس  عونی  حافظه  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
درخواست  شعبه  این  از   ٩6٠٩٩۸1٠۸11٠٠1۸۸ کالسه  به  تقدیمی  دادخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین آقازرین جامه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود  تاریخ ٩6/۴/۸  باروق شماره شناسنامه ۲۴۴ در  حسن 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حافظه عونی شمس آباد- ش.ش 6۲۲- ت.ت 1۳۲۴- صادره از اردبیل- نسبت 

با متوفی همسر 
۲-فریبا زرین جامه حسن باروق- ش.ش 15115- ت.ت 1۳5۸- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر 
۳-فرح ناز زرین جامه حسن باروق- ش.ش 15٩- ت.ت 1۳۴۳- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر 
۴-فرزانه زرین جامه حسن باروق- ش.ش 16٠5- ت.ت 1۳5٠- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر
5-فریده زرین جامه حسن باروق- ش.ش ۴۲۷6- ت.ت 1۳۴6- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی دختر 
6-مهدی زرین جامه حسن باروق- ش.ش ۲1۸5- ت.ت 1۳56- صادره از تهران- 

نسبت با متوفی پسر
از تهران-  باروق- ش.ش ۳5۳۸- ت.ت 1۳۴۴- صادره  ۷-نادر زرین جامه حسن 

نسبت با متوفی پسر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 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 و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/8۳888 مسئول دفتر شعبه 811 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

مفقودی 
نوک  رنگ  به  تی  جی   ۲/۴ تیپ  پاژن  دوکابین  وانت  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
موتور  شماره  با   6۲ ایران  ۳1۷س1۲  پالک  شماره  با   ۸1 مدل  روغنی  مدادی 
m۲۴۲۲۴٩٠٠zو شماره شاسی ۸1٠٠۲۴۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 میاندرود 

هود و گاز با نام تجارتي دنیته و لته  غیر استاندارد است

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان البرز، هود و گاز با 
نام تجارتي دنیته و لته که با عالمت استاندارد جعلي در فروشگاه هاي 

سراسرکشورعرضه مي گردد غیر استاندارد است.
این  مشاهده  صورت  در  کل  اداره  این  بازرسان  افزود:  گزارش  این 
محصول نسبت به توقیف و جمع آوري اقدام نموده اند لکن شهروندان  

در صورت مشاهده از خریداري این محصول خودداري نمایند.

بازگشایی ۲۷ کیلومتر راه روستایی در مناطق
 سیل زده در مشکین شهر

از  اردبیل  استان  ای  جاده  ونقل  وحمل  راهداری  مدیرکل  ایسنا؛ 
بازگشایی ۲۷ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی در مناطق سیل زده 
شهرستان مشکین شهر خبر داد.  علی رحمتی در جلسه ستاد مدیریت 
بحران شهرستان مشکین شهر با اعالم این خبر افزود: راهداران پرتالش 
با تمام توان برای ارائه خدمات و امداد رسانی به سیل زدگان در سه 
بخش مرکزی، قصابه و مرادلو 11۳ ساعت فعالیت کردند. وی با بیان 
اینکه نیروهای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل 
به موقع در مناطق سیل زده حضور یافته و اقدامات الزم را انجام داده 
است، افزود: راهداران خستگی ناپذیر با ٩ دستگاه ماشین آالت سبک ، 
سنگین و سوخت رسان توانستند  ۲۷ کیلومتر از راه های اصلی، فرعی 
و روستایی مناطق سیل زده شهرستان مشکین شهر را بازگشایی کنند. 

آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگترین تاسیسات 
آب شیرین کن بوشهر 

بوشهر- خبرنگار زمان؛ کیقباد یاکیدهبا بیان اینکه مصرف آب در 
شهرهای استان بوشهر افزایش یافته است اظهار داشت: اکنون روزانه 
۳۲٠ هزار متر مکعب آب از منابع مختلف استانی و خارج از استان وارد 
شبکه آبرسانی شهرها و روستاهای استان بوشهر می شود که سهم شهرها 
۲۲٠ هزار مترمکعب است. وی با اشاره به اینکه ورودی آب آشامیدنی به 
شبکه ها و مخازن ذخیره استان بوشهر بهبود یافته است خاطر نشان کرد: 
با توجه به اینکه ٩٠ درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر در دیگر 
استان ها قرار دارد امسال با تعامل و برنامه ریزی، ورودی آب آشامیدنی از 
خط آبرسانی کوثر و خطوط انتقال کازرون به شبکه ها و مخازن ذخیره 
استان بوشهر بهبود یافت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
از تولید آب آشامیدنی از دریا خبرداد و تصریح کرد: برای ایجاد منابع 
آب آشامیدنی از دریا طرح  های آب شیرین کن طراحی و اجرا شد که 
اکنون ۲ پروژه آب در بوشهر و کنگان هر کدام به ظرفیت 1٠ هزار متر 
مکعب در شبانه روز وارد مدار تولید شده است. یاکیده با اشاره به  اینکه 
پروژه های آب شیرین کن با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
اجرا می شود گفت: وزارت نیرو برای اجرای طرح های آب شیرین کن به 
ظرفیت ٩٠ هزار متر مکعب در شهرها و روستاهای نوار ساحلی استان 
بوشهر  مجوز صادر کرده که اکنون ۴ طرح آن به ظرفیت 55 هزار  و 
5٠٠ متر مکعب آب در  بوشهر، کنگان، سیراف و دلوار اجرایی شده که 

دو پروژه کنگان و بوشهر وارد مدار تولید قرار گرفته است.

جلوگیري از برداشت هاي غیرمجازآب در 
حوزه  مرکزي شرکت آبیاري کرخه و شاوور

سعیدوحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت 
و  کرخه  آبیاري  هاي  شبکه  از  بهره برداري 
موتور  دستگاه   ۲5 کردن  پلمپ  از  شاوور، 
تلمبه و جمع آوري ۴ رشته سیفون غیرمجاز 
در کانال هاي آبیاري شبکه شاوور و طرح کوثر 

حوزه مرکزي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري 
از شبکه هاي آبیاري کرخه و شاوور، »یعقوب 
کرمي« مدیرعامل شرکت افزود: به منظور انجام 
ازبرداشت هاي  جلوگیري  و  بهینه  توزیع آب 
حقابه داران  حقوق  ،تضییع  آب  غیرمجاز 
بدنه  و  سرویس  جاده  تخریب  و  پایین دست 
کانال ها تا کنون تعداد ۲5 دستگاه موتورتلمبه 
پلمپ و ۴ رشته سیفون غیرمجاز جمع آوري 
شناسایي  از  پس  داد:  ادامه  وي  است.  شده 
موتورتلمبه ها وسیفون هاي غیرمجاز منصوب در 
کانال ها، دفتر حقوقي شرکت آبیاري کرخه و 
شاوور طبق هماهنگي هاي قانوني صورت گرفته 
با مراجع قضایي و انتظامي و با همکاري عوامل 

بهره برداري اقدام به انجام این عملیات نمود. 
از  جلوگیري  عملیات  است،  ذکر  شایان 
در حال  آب همچنان  غیرمجاز  برداشت هاي 

پیگیري و انجام مي باشد.

اهدای بیش از ۱۱ هزار واحد خون 
در چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحال  خون  انتقال  مدیرکل  ایسنا؛ 
بختیاری از اهدای بیش از 11 هزار واحد خون در 
استان طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد. 
ملک  محمدی اظهار کرد: در شش ماه نخست 
اهدای  برای  نفر  و ۸۳۲  هزار  جاری 1۴  سال 
خون به پایگاه های انتقال خون در شهرستان های 
شهرکرد، فارسان و بروجن مراجعه کردند که از 
این تعداد 11 هزار و ۷٠٩ نفر موفق به اهدای 
در  استان  خون  انتقال  مدیرکل  شدند.   خون 
این  اهداکننده مستمر  افراد  تعداد  افزود:  ادامه 
سازمان 65 درصد نسبت سال گذشته افزایش 
داشته است.  وی تعداد اهداکنندگان خانم در 
سال جاری را ۳۳۲ و آقایان 11 هزار و ۳۷۷ نفر 
اعالم کرد و گفت: اغلب خانم ها به دلیل باورهای 
نادرست و اعتقاد به کم خونی از انجام این عمل 

خودداری می کنند. 

خبر خبر

آزادسازی  نهایی شدن  از  لرستان  استاندار 
حریم قلعه فلک افالک خبر داد.

به نقل از ایسنا، سیدموسی خادمی در آیین 
به  توجه  با  گفت:  معارفه شهردار خرم آباد 
جمعیت، موقعیت و ظرفیت های خرم آباد، 
وضعیت کنونی با آنچه که باید باشد، فاصله 

زیادی دارد.
المان می تواند  ادامه داد: ترکیب چند  وی 
را  از وضعیت کنونی شهر  بخش عمده ای 
بهبود ببخشد. به عنوان مثال وجود رودخانه 
فلک االفالک  قلعه  با  آن  ترکیب  و  گالل 
می تواند بار اقتصادی شهر را به دوش بکشد 
و باید از این فرصت ها نهایت استفاده را ببریم.

آزادسازی  نهایی شدن  از  ادامه  خادمی در 
حریم قلعه فلک االفالک خبر داد و تصریح 

کرد: این موضوع در آخرین جلسه کمیسیون 
تفاهم نامه  امروز  و  شده  مصوب  دولت  لوایح 
آن نهایی و مبلغ خرید مستنثیات سپاه واریز 
می شود. در این تفاهم نامه مقرر شده سپاه در 

مدت زمان حداکثر دو سال به تدریج حریم 
قلعه را آزاد کند.

شهرداری  پایین  بودجه  از  لرستان  استاندار 
قبل  سال  شد:  یادآور  و  کرد  انتقاد  خرم آباد 

بودجه این شهرداری 1۳٠ میلیارد تومان بوده 
که امسال دو برابر شده و این در حالیست که 
بودجه شهرداری اصفهان چهار هزار میلیارد 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  تومان 

و  دارد  بدهی  تومان  میلیارد   ۲5٠ خرم آباد 
با توجه به شرایط و پایین بودن منابع مالی 
نمی شود کارهای بزرگی انجام داد و فقط حقوق 
پرسنل و کارهای سطحی میسر می شود و این 
در حالیست که شهر کمبودهای زیادی دارد. 
خادمی در ادامه گفت: اعضای شورای شهر و 
شهردار بر طبل توقعات نکوبید، اول باید فکر 
پول و درآمد باشید، قول درآمد بدهید نه پروژه!  
استاندار لرستان در ادامه تأکید کرد: باید جلوی 
تخلفات کمیسیون ماده 1٠٠ را گرفت؛ اجازه 
نمی دهیم که این ماده محل خرید »قانون« 
شود. دلیلی ندارد تخلف صریح قانون را با پول 

نادیده بگیریم.
وی هم چنین خطاب به اعضای شورای شهر 
گفت: شما همدیگر را انتخاب نکرده اید و رای 
مردم دلیلی شده که کنار هم باشید و اولین کار 
این است که متحد باشید. حفظ وحدت شورا 
و نداشتن اختالف و عدم ایجاد گروه های چند 

نفره می تواند به موفقیت شورا کمک کند. 

نهایی شدن آزادسازی حریم قلعه فلک افالک

روابط عمومی بنادر شهید باهنر مرجع اصلی 
درج اخبار 

احیای امر به معروف با اجرای برنامه های متنوع 
در برق گیالن  

مدیر اداره بنادر و دریانوردي شهید باهنرگفت: 
آنچه مي تواند بشکل مقطعي سفرهاي دریایي را 
دچار وقفه و بنادر را تعطیل نماید شرایط نامساعد 
جوي، آن هم  به دلیل ایمني جان مسافران بوده 
که این موضوع  نیز از طریق روابط عمومي اداره 
کل بنادر و دریانوردي بعنوان مرجع اصلي درج 
اخبار حوزه دریایي استان به اطالع اصحاب رسانه 

مي رسد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار اداره کل بنادر و 
دریا نوردي استان هرمزگان، محمد محسني مدیر 
بنادر شرق استان گفت: با توجه به برنامه از پیش 
تدوین شده و اعالم از طریق روابط عمومي اداره 
کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، ناوگان مسافراي 
خود  قانوني  هاي  مسئولیت  اساس  بر  دریایي 
در ایام تاسوعا و عاشوراي حسیني طبق برنامه 

درخدمت مسافران بوده است.
وي تصریح کرد: با توجه به برنامه هاي سوگواري 
سنتي که در جزیره شهید پرور هرمز برگزار مي 
شد و تا پاسي از شب ادامه داشت، سرویس هاي 
از  ویژه اي بمنظور بهره مندي بیشتر عزاداران 
آیین هاي مذهبي، خارج از برنامه زمانبندي در 

خدمت عزاداران قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اخباري که پیشتر 
در شبکه هاي مجازي مبني بر تعطیلي بنادر در 
روزهاي تاسوعا و عاشورا حسیني انتشار یافته بود 
براساس  پایانه هاي مسافري  گفت: خدمات در 
مسولیت هاي قانوني در طول سال بشکل مستمر 
ارائه مي گردد و تعطیالت ملي و مذهبي با توجه 
به مراجعه مسافرین هیچ گونه تاثیري بر روند ارائه 

خدمات ندارد.
 وي افزود: آنچه مي تواند بشکل مقطعي خدمات 
آن  نامساعد جوي،  نماید شرایط  وقفه  دچار  را 
هم به دلیل ایمني جان مسافران بوده که این 
موضوع  نیز از طریق روابط عمومي اداره کل بنادر 
و دریانوردي بعنوان مرجع اصلي درج اخبار حوزه 

دریایي استان به اطالع اصحاب رسانه مي رسد.
تعداد  به  باهنر  شهید  دریانوردي  و  بنادر  مدیر 
ترددها مسافري در دهه اول محرم نیز اشاره اي 
داشت و گفت: در این ایام 5 هزار سفر دریایي در 
مسیرهاي سه گانه بشکل رفت و برگشت انجام 
پذیرفته است.  وي تصریح کرد :خدمات در پایانه 
هاي مسافري شهید حقاني به بندرشهید ذاکري، 
بندر هرمز و بلعکس همه روزه از ساعت 6 صبح تا 

۲۲ انجام مي شود.

رشت- خبرنگار زمان؛ همزمان با فرا رسیدن  
ماه محرم  الحرام، هفته  احیای  امر به معروف 
و نهی از منکر،  بر اساس  دستور العمل  ابالغی، 
برنامه های  متنوعی  در سطح ادارات، نهادها، 

ارگانها، سازمانها و... اجرا می شود.
 به  همین مناسبت  مهندس  عظیم بلبل آبادی 
امر به معروف و  مدیر عامل و رئیس  شورای  
از منکر  شرکت سهامی برق  منطقه ای  نهی 
گیالن گفت: در نخستین روز این هفته  تحت  
عنوان  وحدت کلمه، دفاع مقدس، امر به معروف 
و نهی از منکر برنامه های متعددی  برگزار شد.  
در هفتمین و آخرین  روز این هفته   نیز حمایت  
از  آمران  به معروف و ناهیان منکر و بزرگداشت  
شهداء و گردهمایی  طالیه داران و اطالع  رسانی  
و تبیین  قانون و ترویج فرهنگ امر  به معروف 
و نهی از منکر و  غبار  روبی  مزار شهدا  صورت 

خواهد گرفت.
وی که سال  گذشته  از سوی  معاونت  برنامه 
به  امر  ستاد   فرهنگی  معاون  و  ادارات  ریزی  
به عنوان   استان گیالن  از منکر  نهی  و  معروف 
مدیر  برتر  مورد  تجلیل و تقدیر  قرار گرفت، در 
مورد  برنامه های  سال جاری  گفت:  بر اساس  

دستور العمل  ابالغی  ستاد  امر به معروف و نهی 
از منکر  استان گیالن- معاونت  امر به معروف 
و نهی از منکر دولت  به مردم،  برنامه  اجرایی  
شوراها در سال ٩6 و مصوبات  آخرین  جلسه 
شورای امر به معروف و نهی از  منکر  شرکت  
سهامی برق  منطقه ای  گیالن،  مقرر شد  این 
انسان ساز و  شورا در توسعه  فرهنگ  فریضه 
منکر   از  نهی  و  معروف  به  امر  پرداز   جامعه  
همچنان  پر تالش و با جدیت  اقدامات  عملی  

خود را تداوم دهد.
معظم   مقام  فرمایشات   اساس   بر  افزود:  وی 
رهبری »امر  به معروف و نهی از منکر در واقع   
به نوعی  زیر بنای   همه حرکات  اجتماعی  اسالم  
است«  و حسب گفته  رئیس  جمهور  »اساس 
امنیت،  ایجاد  منکر   از  نهی  و   معروف  به  امر 
یکدیگر   به  احترام   و  انسانی   کرامت  برادری، 
از منکر  نهی  و  به معروف   امر  است »شورای  
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن  در ترویج  
و نهادینه  کردن  فرمایشات مقام  معظم رهبری 
و سخنان  رئیس  جمهوری و همچنین  گل واژه 
های  ٩ گانه  هفته احیای  امر به معروف و نهی از 

منکر  ٩6 با همه  توان  تالش خواهد کرد. 
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رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی برابر رای شماره 1۳٩66٠۳٠1٠6٠٠٠۴۴٩٠ 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
بال  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
اکبر بشماره شناسنامه ۸٩1٠  معارض متقاضی آقای/ علی حسین رمضانی فرزند 
صادره  از تهران در /ششدانگ یک باب خانه به استثنائ بهای ثمنیه اعیانی / به 
مساحت 1۲٠/٩۲ متر مربع پالک ۳۳۸ فرعی از 1۲ اصلی واقع درقریه  خیرآباد 
ورامین خریداری از مالک رسمی آقای/از مالکیت اسمعیل کریمی احد از ورثه محمد 
کریمی مقدار ۴٠/٩۲ متر مربع و از مالکیت علی اصغر کریمی احد از ورثه محمد 
کریمی مقدار ۸٠ متر مربع  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ٠6/۲۷/1۳٩6
تاریخ انتشار نوبت دوم : ٠۷/11/1۳٩6

ث/م الف 419 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالك ورامین

آگهی تبصره یک 
ماده 10۵ آیین نامه ثبت امالك 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نور 
از  صادره   1۴1۲5 ش  ش  به  اعالئی  پیرایه  خانم  به 
رشت همسر دائمی مرحوم محمد علی بهنیای تهرانی 
نظر به اینکه وکیل علیرضا حسین احمدی خریدار دو 
قطعه زمین از اراضی ساحلی پالک های ثبتی ٩۲و٩۳ 
شهرستان  ثبتی  حوزه  ده  بخش  اصلی  یک  از  فرعی 
۸۳1متر  های  مساحت  به  ترتیب  به  مازندران  نور 

مربع و 1۲٠5متر مربع ملکی سابق دکتر محمد علی 
الواططه از سوی  ابراهیم که مع  بهنیای تهرانی فرزند 
ابراهیم بهنیای تهرانی تنها پسرش با استثناکردن سهم 
جنابعلی به استثنای ثمنیه امیانی طبق قانون ارث به 
ماده  یک  تبصره  اجرای  در  اینک  شد  منتقل  نامبرده 
اعیانی  امالک  ثبت  قانون  اصالحی  نامه   آیین   1٠5
موجود در این پالک ها طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری جمعا به مبلغ 5٠ میلیون ریال ارزیابی شد 
که این مبلغ به حساب سپرده ثبت تودیع گردید لهذا 

اخذ  جهت  شود  می  اعالم  احظار  این   موجب  به 
در  فرمائید  مراجعه  مربوطه  اداره  به  مذکور  سپرده 
صورتی که مدعی تضییع حقی باشید ظرف مدت یک 
ماه پس از رویت این آگهی از تاریخ انتشار به دادگاه 
ثبت  اداره  به  را  دعوا  طرح  گواهی  و  مراجعه  صالحه 
محل ارائه نمائید این آگهی با تعمیم به ماده 1۸ آیین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا منتشر شد 

م.الف ۸۷1۳٠/٩6
رییس ثبت اسناد و امالك نور حسن یوسفی 

مفقودی
با شماره  ایران ۸۲   برگ سبز مزدا ۳ مدل 1۳٩٠ به شماره شهربانی ٩۷۳ م ۴۲ 
موتور 11٠۸٠1۸1 شاسی ۲۲6٠6۲٠ مقفو د گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت راضیه بشیری وانقی مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه ٩6٠٩٩۸1٠۸11٠٠1۴۸ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان یعقوب بشیری وانقی شماره شناسنامه 1 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ٩6/۴/٩

منحصر است به:
با  از سمنان- نسبت  1-زبیده عرب سمنانی- ش.ش ۷۴6- ت.ت 1۳۲۷- صادره 

متوفی همسر 
۲-ابراهیم بشیری واثقی- ش.ش ۳1٠- ت.ت 1۳۴۷- صادره از تهران- نسبت با 

متوفی پسر
تهران- نسبت  از  ۳-اسماعیل بشیری وانق- ش.ش ۴6۴٠- ت.ت 1۳5٠- صادره 

با متوفی پسر
با  نسبت  تهران-  از  صادره   -1۳۴۸ ۸1۴- ت.ت  واثقی- ش.ش  بشیری  ۴-زینب 

متوفی دختر 
نسبت  از سمنان-  وانقی- ش.ش 1٠۳۸- ت.ت 1۳5۷- صادره  بشیری  5-راضیه 

با متوفی دختر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور 
تا هر  نماید  نوبت آگهی می  امور حسبی در یک  قانون  استناد ماده ۳61  به  را 
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
اال گواهی مربوط صادر خواهد  این شعبه تقدیم دارد و  به  ظرف مدت یک ماه 

شد.
110/8۳88۳ مسئول دفتر شعبه 811 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت محمدحسین باقری فرزند علی بابا مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالسه ٩6٠٩٩۸1٠۸11٠٠1۸٩ از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی بابا باقری شماره شناسنامه ۴ 
در تاریخ ٩6/6/1۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
باقری- ش.ش ٩1۲۳- ت.ت 1۳5۷-  1-محمد حسین  به:  است  منحصر  مرحوم 

صادره از تهران- نسبت با متوفی پسر
۲-جالل باقری- ش.ش ۲۲٠٩- ت.ت 1۳۴٩- صادره از تهران- نسبت با متوفی پسر

با متوفی  از تهران- نسبت  باقری- ش.ش ۲56۸- ت.ت 1۳51- صادره  ۳-جمال 
پسر

۴-کمال باقری- ش.ش ۲۴1٠- ت.ت 1۳5۳- صادره از تهران- نسبت با متوفی پسر
5-حسن باقری- ش.ش 51۴6- ت.ت 1۳6۴- صادره از تهران- نسبت با متوفی پسر

و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 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 و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/8۳87۵ مسئول دفتر شعبه 811 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت 

سفیده  حمامی  ایوب  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
خوان فرزند امین مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
درخواست  شعبه  این  از   ٩6٠٩٩۸1٠۸11٠٠16۴
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
شماره  خوان  پورسفیده  حمامی  امین  شادروان  که 
دائمی  اقامتگاه   ٩5/11/1۷ تاریخ  در   1۴ شناسنامه 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
ت.ت   -۴۸۸ ش.ش  خوان-  سفیده  حمامی  1-ایوب 

1۳۴٩- صادره از تبریز- نسبت با متوفی پسر
 -۲1٠٠٩ ش.ش  خوان-  سفیده  پور  حمامی  ۲-آذر 
ت.ت 1۳5۳- صادره از تهران- نسبت با متوفی دختر 

پور سفیده خوان- ش.ش 1۲11۳-  ۳-سمیه حمامی 
ت.ت 1۳61- صادره از تهران- نسبت با متوفی دختر 

 -٩۲۷۸ ش.ش  خوان-  سفیده  پور  حمامی  ۴-رقیه 
ت.ت 1۳51- صادره از تهران- نسبت با متوفی دختر 

انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به استناد ماده 
۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
ماه  آگهی ظرف مدت یک  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد 
صادر  مربوط  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شعبه  این  به 

خواهد شد.
110/8۳879 مسئول دفتر شعبه 811 مجتمع شماره 17 
شورای حل اختالف تهران 

حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت شهرام طوریان مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
٩6٠٩٩۸1٠۸11٠٠1۳۴ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 ٩6/۴/6 تاریخ  در   ۲61 شناسنامه  شماره  طوریان  احمد  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-مهرداد طوریان- ش.ش 65٠- ت.ت 1۳۴۳- صادره از تجریش- نسبت با متوفی 

پسر
۲-رضا طوریان- ش.ش ۴5٩٠- ت.ت 1۳۴5- صادره از تهران- نسبت با متوفی پسر

۳-شهرام طوریان- ش.ش ۲۷۳5- ت.ت 1۳51- صادره از تهران- نسبت با متوفی 
پسر

۴-روح انگیز طوریان- ش.ش 16۸- ت.ت 1۳۴۸- صادره از تهران- نسبت با متوفی 
دختر 

با متوفی  از تهران- نسبت  5-لیال طوریان- ش.ش 1۲۲۸۷- ت.ت 1۳5۸- صادره 
دختر 

6-روجا طوریان- ش.ش 1۲1۷۸- ت.ت 1۳61- صادره از تهران- نسبت با متوفی 
دختر 

۷-مهر انگیز گل پور- ش.ش 1- ت.ت 1۳۲۳- صادره از بابل- نسبت با متوفی همسر 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به 
استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 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 و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/8۳871 مسئول دفتر شعبه 811 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

شیلنگ های گوی شناور صادرات نفت در الوان 
تعویض شد 

در  نفت  صادرات   )SBM( شناور  گوی  فرسوده  شیلنگ های 
منطقه الوان تعویض شد تا از بروز هرگونه مشکلی در صادرات 
عملیات  گزارش،  این  اساس  شود.بر  پیشگیری  خام  نفت 
تعویض شیلنگ  های فرسوده این گوی شناور که در فاصله پنج 
کیلومتری از جزیره الوان قرار دارد، با تالش گروه تعمیرات زیر 
آب منطقه الوان و همکاری واحدهای تعمیرات، گروه بازسازی 
دریایی سیری، عملیات دریایی، بهره برداری، تدارکات و تخلیه 
و  بهداشت  ایمنی،  و  فنی  حفاظت  فنی،  بازرسی  بارگیری،  و 
زمان  از  زودتر  و  کامل  موفقیت  با   )HSE( زیست  محیط 
پیش بینی شده انجام شد. این گوی شناور در فرآیند صادرات 
استفاده  غول پیکر  نفتکش های  به  نفت  انتقال  برای  خام  نفت 
می شود و نشت نفت خام به دریا و یا توقف صادرات به دلیل 
استفاده از شیلنگ های فرسوده، بدون شک می توانست عواقب 
جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. این گوی شناور ۲ رشته 
پیوستن شیلنگ های ۲٠  به هم  از  دارد که  بارگیری  شیلنگ 
اینچی و 16 اینچی و شیرآالت مربوطه در انتها و در میان هر 
رشته تشکیل شده  است. رشته شیلنگ های بیرونی متشکل از 
۲۷ قطعه شیلنگ و شیرآالت به طول ۳1۲ متر و مجموع وزن 
115 تن و رشته شیلنگ های داخلی هم متشکل از ۲6 قطعه 

شیلنگ و شیرآالت به طول ۳٠٠ متر و وزن 11٠ تن است. 
و  قدیمی  شیلنگ های  وزن  گرفتن  نظر  در  با  ترتیب  این  به 
جدید، در مجموع ۴5٠ تن لوله و شیرآالت از جزیره به دریا و 
برعکس نقل و انتقال یافته که بیانگر حجم کار انجام شده است.
با توجه به محدودیت چارچوب زمانی بین دو بارگیری و تبعات 
سنگین و جبران ناپذیر هر گونه تاخیر در اجرا و تکمیل پروژه و 
همچنین نیاز عملیاتی مناطق الوان، سیری و قشم به شناورهای 
مورد استفاده در این عملیات، برنامه ریزی و تمهیدات ویژه برای 
اجرای همزمان و هم پوشانی بخش های مختلف کار انجام و این 

عملیات طی 1۸ روز اجرایی شد.

افزایش 715 مگاواتی ظرفیت تولید برق 
کشور در نیمه اول سال 

میانگین  طور  به  توسعه  ششم  برنامه  در  که  حالی   در 
بهره برداری از 5٠٠٠ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در هر 
سال مورد تأکید قرار گرفته با وجود گذشت نیمی از نخستین 
سال اجرای این برنامه، فقط ۷15 مگاوات ظرفیت جدید تولید 
متن  در  تسنیم،  گزارش  است.به  رسیده  برداری  بهره  به  برق 
برنامه ششم توسعه ذکر شده که دولت مکلف به افزایش توان 
تولید برق تا ۲5٠٠٠ مگاوات در طول اجرای این برنامه است. 
مسئوالن  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  از  بند  این  به  استناد  با 
دولتی عنوان کرده اند که در طول برنامه ششم ساالنه 5٠٠٠ 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.در سال ٩6 
که نخستین سال اجرای برنامه ششم را طی می کنیم از ابتدای 
تولید  به ظرفیت  مگاوات  فقط ۷15  پایان شهریورماه  تا  سال 
برنامه  به نظر می رسد  اینرو  از  افزوده شده است.  برق کشور 
افزایش 5٠٠٠ مگاواتی ظرفیت تولید در سال اول اجرای برنامه 
امسال  کرد:  اعالم  وی  نشود.  محقق  توسعه  ششم  ساله  پنج 
پیک  مگاوات   ۷٠٠ و  هزار  چهار  مصرف  اوج  های  ساعت  در 
و  صنعت  بخش  مشترکان  همکاری  با  مصرف  سایی)مدیریت 
شد؛  اعمال  خاموشی  نیز  مگاوات   ۳٠٠ و  داشتیم  کشاورزی( 
عالوه بر این، حدود ۷٠٠ مگاوات نیز کاهش مصرف دستوری 

در بین مشترکان پرمصرف داشتیم.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در 
معادل ۴.٠  با ۲۳ سنت  دیروز  دسامبر  ماه 
درصد کاهش به 56 دالر و 56 سنت رسید.

پس از آنکه نتایج یک تحقیق نشان داد که 
اندکی  سپتامبر  ماه  در  اوپک  تولید  میزان 
افزایش یافته است، قیمت نفت بعد از رشد 
۲٠ درصدی در سه ماهه سوم امسال، در روز 

دوشنبه اندکی کاهش داشت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
خام آمریکا دیروز با 1۴ سنت، معادل ۳.٠ 
درصد کاهش به 51 دالر و 5۳ سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا روز جمعه بیشترین 
رشد قیمت سه ماهه از سه ماهه دوم سال 
شاهد  و  رساند  ثبت  به  را  تاکنون   ۲٠16
ژانویه  ماه  از  هفتگی  رشد  ترین  طوالنی 
نیز  برنت  نفت  بشکه  بود.قیمت هر  تاکنون 
 ۲۳ با  دیروز  دسامبر  ماه  در  تحویل  برای 
سنت معادل ٠.۴ درصد کاهش به 56 دالر 
نفت  قیمت  جمعه  روز  رسید.  سنت   56 و 
برنت برای تحویل در ماه نوامبر با 1۳ سنت 
افزایش به 5۷ دالر و 5۴ سنت رسید. قیمت 
ماهه  معامالت سه  پایان  در  نیز  برنت  نفت 
را  درصدی   ۲٠ حدودا  رشدی  سال،  سوم 
به ثبت رساند که بیشترین رشد قیمت سه 
ماهه در طی 15 ماه گذشته بوده است. این 
همچنین قوی ترین رشد قیمت نفت برنت 
تاکنون   ۲٠٠۴ از  سال  سوم  ماهه  سه  در 
بوده است.قیمت نفت برنت هفته گذشته به 
باالترین رقم در طی بیش از ۲ سال گذشته 
رسید و پنجمین هفته متوالی افزایشی خود 
را تجربه کرد. این طوالنی ترین رشد هفتگی 
تاکنون   ۲٠16 ژوئن  از  برنت  نفت  قیمت 
پیش  از  ناشی  ها  قیمت  افزایش  است.این 
بینی افزایش تقاضا از جانب پاالیشگاه های 
آمریکا بوده است. پاالیشگاه های آمریکا بعد 
از طوفان هاروی در  ناشی  تعطیلی های  از 
حال از سر گیری فعالیت های خود هستند، 
تولید نفت شیل می  از سرگیری سریع  اما 
تواند مجددا موجب تضعیف قیمت نفت شود.

تولید  نتایج تحقیق رویترز نشان می دهد، 
نفت اوپک در ماه سپتامبر با رشد 5٠ هزار 

بشکه ای مواجه بوده است.

افزایش ذخایر نفت کشورهای 
صنعتی در سال آینده

آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارشی 
اعالم کرد پیش بینی ها برای رشد نفت شیل 
چین  نفت  واردات  پیرامون  ابهام  و  آمریکا 
ممکن است رشد ذخایر نفت سازمان توسعه 
سال  در   )OECD( اقتصادی  همکاری  و 

۲٠1۸ را بدنبال داشته باشد.
لوژون،  اولیویه  گزارش،  این  اساس  بر 
این  در  انرژی  بین المللی  آژانس  تحلیلگر 
باره گفت: با فرض ثابت ماندن تولید اوپک، 
در   OECD نفت  ذخایر  نمی رود  انتظار 
توجهی  قابل  کاهش  آینده  ماه   ٩ تا  شش 
 ۲٠1۸ سال  در  احتماال  و  باشد  داشته 
افزود: دلیل  ادامه  رشد خواهد کرد.وی در 
افزایش  ذخایر،  کاهش  روند  کندی  اصلی 
تولیدکنندگان  به خصوص  غیراوپک  تولید 
انتظار دارد  شیل در آمریکاست که آژانس 
تولید این کشور 1.1 میلیون بشکه در روز 
افزایش پیدا کند. ابهام پیرامون واردات نفت 
این وضعیت را تشدید می کند.  خام چین، 
چین،  در  ذخایر  از  دقیق  آمار  وجود  عدم 
امکان برآورد تقاضای آتی را دشوار می کند 
در سال جاری  این کشور  واردات  ابعاد  اما 
و  تجاری  ذخایر  چین  که  می دهد  نشان 
حدودی  تا  که  دارد  باالیی  استراتژیک 
کاهش ذخایر نقاط دیگر را جبران می کند.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

میدان گازی کیش که در صف توسعه در 
قرار  نفتی  قراردادهای  جدید  مدل  قالب 
انگلیسی-هلندی  شرکت   تاکنون  و  دارد 
ایرانی  شرکت های  و  ایتالیا  انی  شل، 
توسعه  برای  سرمایه گذاری غدیر و صانع 
تفاهم نامه های  و  کرده  تمایل  ابراز  آن 
مطالعه  هدف  با  را  مشترکی  همکاری 

میدان امضا کرده اند.
گازی  میدان  توسعه  ایسنا،  گزارش  به 
کیش در چند فاز اجرای خواهد شد که 
یک  فاز  در  انجام شده  بررسی های  طبق 
طرح توسعه آن روزانه یک میلیارد فوت 

مکعب گاز تولید خواهد شد.
غربی  جنوب  در  کیش  گازی  میدان 
سیری  جزیره  غربی  شمال  تا  لنگه  بندر 
بر  دارد.  قرار  و در جوار جزایر هندورابی 
اساس آخرین مطالعات انجام شده میزان 
تریلیون   55.5 میدان  این  درجای  گاز 

سازندهای  از  گاز  و  است  مکعب  فوت 
داالن باالیی و پایینی نار و کنگان تولید 
اولیه  برآوردهای  به  توجه  با  می شود. 
افزایش  قابلیت  گازی  میدان  این  توسعه 

به میزان یک  فاز  با ظرفیت هر  فاز  تا 5 
میلیارد فوت مکعب در روز است.

و  یک  فاز  تکمیل  منظور  به  مذاکرات 
توسعه فازهای بعدی این میدان در حال 

انجام است و تفاهم نامه هایی به این منظور 
شرکت  چند  و  داخلی  شرکت   یک  با 

خارجی از جمله  شل منعقد شده است.
جزئیات طرح توسعه فاز یک میدان گازی 

کیش
بر اساس این گزارش در طرح توسعه فاز 
بازیافت   ضریب  کیش  گازی  میدان  یک 
درجا  گازی  میعانات  حجم  و  درصد   ۷٠
51۴ میلیون بشکه است. همچنین تولید 
در  گاز  مکعب  فوت  میلیارد  یک  روزانه 
فاز یک و 11 هزار و ۳٠٠ بشکه در روز 
میعانات گازی از این میدان تخمین زده 
هدف  مورد  چاه های  مجموع  است.  شده 
توسعه فاز یک میدان گازی کیش 1۲+1 
حلقه چاه و تعداد دکل فعال یک دستگاه 
این  توسعه  طرح  قرارداد  طرف  است. 
میدان گروهی از پیمانکاران و سازندگان/ 

مشاوران داخلی هستند.

افزایش تولید در فاز1 طرح توسعه میدان گازی کیش

نصب ۳ هزار مگاوات نیروگاه جديد 
تا ارديبهشت ۹۷

 كاهش ۴۶ درصدی مشعل سوزی 
در ۵ پااليشگاه پارس جنوبی

تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
 6۲٠٠ انتقال  از  حرارتی  برق  نیروی 
به  شرکت  این  بدهی   تومان  میلیارد 
گفت:  و  داد  خبر  دولت  بدهی  حساب 
بانکی  جرایم  پرداخت  در  توان  عدم 
به  این جرایم  تا  داشت  آن  بر  را  دولت 

حساب بدهی دولت منتقل شود.
محسن طرز طلب در پاسخ به این سوال 
برق  شرکت  بدهی  از  میزان  چه  که 
است،  شده  منتقل  دولت  به  حرارتی 
نیروگاه های  بابت  بدهی  انتقال  گفت: 
واگذار شده است، چرا که این نیروگاه ها 
در اختیار وزارت نیرو بوده و دولت دهم 
تصمیم گرفت که این نیروگاه ها را بابت 
رد دیون دولت به مؤسسات و نهادهای 

خارج از وزارت نیرو واگذار کند.
بدهی  این  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که به حساب دولت واگذار شده بالغ بر 
اظهار  بوده است،   تومان  6۲٠٠ میلیارد 
داشت: بحثی که در گذشته مطرح بود، 
مادرتخصصی  که چون شرکت  بود  این 
بانک ها  از  حرارتی  برق  نیروی  تولید 
همین  به  بود،  کرده  دریافت  تسهیالت 
دلیل بانک ها این شرکت را بدهکار کره 
بودند. این در حالی است که نیروگاه ها 
به نهادها و مؤسسات غیر از وزارت نیرو 

واگذار شده بود.
چون  این  بنابر  کرد:  اضافه  طرزطلب 
توانایی پرداخت این جرایم را نداشتیم، 

دولت مصوب کرد که این جرایم نیز به 
حساب بدهی دولت منتقل شود.

به گفته مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی، هیئت وزیران 
و  اقتصادی  امور  وزارت  پیشنهاد  به 
دارایی و به استناد ماده )6( قانون رفع 
نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع 
شرکت  این  بدهی  انتقال  کشور،  مالی 
دانسته  االجرا  الزم  دولت  به  حساب  را 

است.

وارد مدار شدن ۳ هزار مگاوات نیروگاه 
جدید تا اردیبهشت

طرزطلب در مورد روند برنامه های بخش 
سال  مصرف  اوج  روزهای  برای  تولید 
ریزی های  برنامه  گفت: طبق  نیز  آینده 
انجام شده تا اردیبهشت ماه سال آینده 
قرار است حدود ۳٠٠٠ مگاوات نیروگاه 
جدید وارد مدار شود که این امر می تواند 
در پوشش پیک )اوج( سال آینده بسیار 

مؤثر واقع شود.
نیروگاه های  تولید  بخش  افزود:  وی 
موفق  نیز  پیک سال جاری  در  حرارتی 
عمل کرد و ما توانستیم با همکاری سایر 
و  هزار   55 سابقه  بی  پیک  از  بخش ها 
کنیم  عبور  موفقیت  با  مگاواتی   ۴٠٠
سال  در 15  را  خاموشی  عدم  رکورد  و 

گذشته ثبت کنیم.

رئیس HSE و پدافند غیر عامل مجتمع 
سال   ۲ طی  گفت:  جنوبی  پارس  گاز 
مشعل سوزی در 5 پاالیشگاه گاز پارس 
جنوبی به میزان ۴6 درصد کاهش یافت.

 HSE بخش  رئیس  نجومی  علیرضا 
پارس  گاز  مجتمع  عامل  غیر  پدافند  و 
گاز  انتشار  اینکه  اشاره  با  جنوبی 
تا  اول  پاالیشگاه های  کربن  دی اکسید 
است،  یافته  کاهش  درصد   ۴6 پنجم 
از  یکی  مشعل سوزی  کاهش  گفت: 
در  مجتمع  دستاوردهای  مهم ترین 

برداشت پایدار از منابع است.
کارکنان  همت  با  اینکه  بیان  با  وی 
مجتمع،  پنجم  تا  اول  پاالیشگاه های 
میزان مشعل سوزی با اجرای پروژه ها و 
اقدامات اصالحی به شدت کاهش یافته 
پاالیشگاه های  در  نرخ  این  گفت:  است، 
اول تا پنجم از ۷۳۲ میلیون متر مکعب 
میلیون  میزان ۴٠۴  به  در سال 1۳٩۳ 
متر مکعب در سال 1۳٩5 کاهش یافته 

است.
در  مشعل سوزی  میزان  افزود:  نجومی 
حالی که  در  و  جاری  سال  اول  ماه   6
تعمیر  حال  در  مجتمع  پاالیشگاه های 
اساسی بوده اند، حدود ۲۴٩ میلیون متر 

مکعب بوده است.
به  مشعل سوزی  شاخص  وی؛  گفته  به 
استراتژیک  شاخص های  از  یکی  عنوان 
مجتمع برای پایش نرخ گازهای ارسالی 

پارس  گاز  مجتمع  در  که  است  فلر  به 
مورد  جهانی  شاخص های  با  جنوبی 

قیاس قرار می گیرد.
کاهش  بحث  در  نجومی؛  گفته  به 
انتشار   ،CO۲ گلخانه ای  گاز  انتشار 
اول  پاالیشگاه های  گاز دی اکسید کربن 
تا پنجم در سال 1۳٩5 نسبت به سال 
1۳٩۳ به میزان ۴6 درصد کاهش یافته 

است.
وی با بیان اینکه بهبود واحدهای بازیابی 
زیستی  محیط  اهداف  دیگر  از  گوگرد 
به  منجر  کار  این  افزود:  است،  مجتمع 
محیط  به  گوگرد  اکسید  انتشار  کاهش 
انتشار  میزان  که  نحوی  به  است،  شده 
گاز دی اکسید گوگرد )SO۲( مجتمع 
 ٩5 سال  در  پنجم  تا  اول  پاالیشگاه 
نسبت به سال ٩۳ به میزان ۲1.۴ درصد 

کاهش یافته است.
در  سوزی  مشعل  فارس  گزارش  به 
از  یکی  جنوبی   پارس  گاز  فازهای 
دغدغه های مقام معظم رهبری در سفر 
سال ٩٠ به منطقه پارس جنوبی بود که 
با دیدن مشعل های روشن فرمودند که 

به جای توجیه اقدام کنید.
منطقه  مسئوالن  سفر  این  از  پس 
مشعل  کاهش  جهت  در  را  اقداماتی 
انجام  جنوبی  پارس  منطقه  در  سوزی 
دادند که از نمونه آن می توان به ایجاد 

فلر سبز در یکی از فازها اشاره کرد.

مادرتخصصی  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
جزییات  تشریح  با  حرارتی  برق  نیروی   تولید 
احداث  زمینه  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
اجرایی شدن  از  پس  گفت:  ایران  در  نیروگاهها 
زمینه  در  قرارداد  دالر  میلیارد   6 حدود  برجام، 

احداث نیروگاه ها مبادله شده است.
حمید رضا عظیمی، افزود: نخستین پروژه مربوط 
باال  راندمان  نیروگاه  مگاوات  هزار   5 احداث  به 

است  خارجی  های  شرکت  و  مپنا  مشارکت  با 
میلیارد   ۲.5 است؛  شده  مبادله  آن  قرارداد  که 
بلوک  نخستین  و  است  قرارداد  این  ارزش  یورو 
برداری  بهره  به  بندرعباس  در   ٩۷ سال  در  آن 
را  پروژه  این  منابع  از  درصد   ۸5 رسید؛  خواهد 
شرکای خارجی مپنا تامین مالی )فاینانس( می 
با  قرارداد  این، یک  بر  افزود: عالوه  کند.عظیمی 
که  ایم  کرده  مبادله  اینترنشنال  یونیت  شرکت 
ترکیبی  نیروگاه سیکل   ۲ احداث  شامل  قرارداد 
است که ۲ هزار و ۸٠ مگاوات ظرفیت دارد.وی در 
این خصوص ادامه داد: قرارداد این نیروگاه اواخر 
سال ٩5 مبادله شد و اقدامات اجرایی آن در حال 
انجام است؛ ارزش این قرارداد حدود یک میلیارد 
و ۲5٠ میلیون یورو است و منابع مالی این پروژه 
بطور کامل توسط سرمایه گذار خارجی )یونیت 
ریزی  برنامه  شود.معاون  می  تامین  اینترنشنال( 
حرارتی  برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  شرکت 
افزود: عالوه بر این دو طرح، احداث یک نیروگاه 

استان  در  »سیریک«  بخاری  مگاواتی   1۴٠٠
ارزش  است؛  شده  ریزی  برنامه  نیز  هرمزگان 
قرارداد احداث این نیروگاه 1.5میلیارد یورو است 
که 1.۲ میلیارد یورو توسط روسیه فاینانس می 
شود.عظیمی گفت: این طرح هم جزو طرح هایی 
است که فعالیت آن آغاز شده و اوایل سال 1۴٠1 
این  بر  وارد مدار می شود.وی اضافه کرد: عالوه 
نیروگاه  احداث  های  طرح  شده،  ذکر  طرح  سه 
این شرکت  کار  در دستور  نیروگاه طبس  و  ری 
قرار دارد.در ادامه عظیمی اعالم کرد که با هدف 
با  نیروگاه ری در ۲ مرحله،  نوسازی  و  بازسازی 
دو  از  بیش  به  موجود  نیروگاه  ظرفیت  افزایش 
برابر )1٠٠٠ مگاوات( و همچنین افزایش راندمان 
با شرکت  مذاکراتی  به حدود 6٠درصد،  نیروگاه 
های ژاپنی که از بزرگترین تولیدکنندگان توربین 
سال  ماه  شهریور  از  را  هستند  جهان  در  گازی 
گذشته آغاز شده و تا پایان سال نهایی می شود و 
برای این کار مجوزهای تامین مالی خارجی اخذ 

مادرتخصصی  شرکت  معاون  گفته  است.به  شده 
تولید نیروگاه برق حرارتی، طرح احداث نیروگاه 
و  مپنا  گروه  مشارکت  با  طبس  مگاواتی   65٠
دستور  در  نیز  چین  الکتریک  شانگهای  شرکت 
کار قرار گرفته است.عظیمی، ارزش این قرارداد 
را ۴.5 میلیارد یوان )واحد پول چین( ذکر کرد 
در  شده  اخذ  فاینانس  این  مجوزهای  گفت:  و 
حال انجام تشریفات اداری برای تنظیم و مبادله 

قرارداد آن هستیم.
به گزارش ایرنا، از ۷۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب 
شده نیروگاه های در سراسر کشور، بیش از 6۲ 
گازی  بخاری،  های  نیروگاه  به  آن  مگاوات  هزار 
هزار   6۲ از  دارد.  اختصاص  ترکیبی  سیکل  و 
ظرفیت  حرارتی،  نیروگاههای  ظرفیت  مگاوات 
نیروگاههای بخاری 15 هزار و ۸۲٩ مگاوات است 
که ۲٠.5 درصد سهم کل نیروگاههای کشور را به 

خود اختصاص داده اند.
 ۲5۸ و  هزار   ۲۷ گازی  نیروگاههای  ظرفیت 

ظرفیت  از  درصد   ۳5.۳5 که  است  مگاوات 
دهند؛  می  تشکیل  را  کشور  کل  شده  نصب 
همچنین ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی نیز 
1٩ هزار و ۴۷٠ مگاوات است که سهمی ۲5.۲5 
به خود  را  نیروگاه های نصب شده  در  درصدی 
در  ایجاد شده  بقیه ظرفیت  اند.  داده  اختصاص 
نیروگاههای کشور مربوط به نیروگاه های برقآبی، 
اتمی، تولید پراکنده، دیزلی و تجدیدپذیر است.به 
این ترتیب بیش از ۸1.1 درصد از ظرفیت نصب 
شده صنعت برق، متعلق به نیروگاههای حرارتی 
 تحت راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی

 برق حرارتی است.
از ۲۸٩ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده 
میلیارد   ۸5 بخاری  نیروگاههای   ،٩5 سال  در 
کیلووات ساعت، نیروگاههای گازی ۷6.۷ میلیارد 
ترکیبی  سیکل  نیروگاههای  ساعت،  کیلووات 
تولید برق  ساعت  کیلووات  میلیارد   1٠۳.٩ 

 کرده اند.

 جزئیات 
سرمایه گذاری

 خارجی در احداث 
نیروگاههای ایران
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فاینانس در اقتصاد ایران
* مریم بهنام راد

در  و  کند  ایجاد می  بازپرداخت  تعهد  وام خارجی،  اخذ  یا  فاینانس 
صورت بی توجهی به این موضوع، تنگناهای ارزی در آینده ایجاد می 
شود، بنابراین استفاده از خطوط اعتباری خارجی باید منطبق با توان 
از منابع مالی و  باشد.استفاده  بازپرداخت کشور در سال های آینده 
خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده 
برای اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات و کاالهای سرمایه ای طرح های 
تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها، وفق قراردادهای 
مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی صورت میپذیرد. در همین رابطه 
رئیس کل بانک مرکزی می گوید که خارجی ها برای گشایش فاینانس 
صف کشیده اند، اما بخش خصوصی و دولتی برای استفاده از آن باید 
شرایطی داشته باشند و فعاالن اقتصادی نگران سهمشان هستند.دولت 
به تازگی قراردادهای جدیدی را برای استفاده از تسهیالت فاینانس سایر 
کشورها به امضا رسانده است که اگرچه برخی بر این باورند که پول نفت 
ایران، ضمانت استفاده از این فاینانس ها شده، اما به هرحال دولت مدعی 
است که این فاینانس ها از محل فروش نفت نیست و تماما، منابع مالی 
جدیدی است که به سوی اقتصاد ایران سرازیر شده است.در این میان 
اگرچه شرایطی برای استفاده از این فاینانس مشخص شده است، اما به 
هرحال همیشه، وقتی پای تامین مالی طرح ها از منابع خارجی به میان 
آمده است، صف طرح های دولتی طوالنی تر از بخش خصوصی بوده و 
البته با سرعت بیشتری نیز حرکت کرده و پرونده ها مورد بررسی قرار 
گرفته است.می توان از فاینانس در پروژه های مختلف استفاده کرد،اما 
نباید فراموش شود که از فاینانس باید بیشتر در پروژه های که بازگشت 
ارزی به همراه دارد استفاده شود به دلیل اینکه عدم مراقبت در این 
رابطه می تواند برای کشور در سال های آینده مشکل اقتصادی ایجاد 
کند.بدیهی است که توسعه کشور نیازمند سرمایه گذاری بوده و در حال 
حاضر در این رابطه با محدودیت منابع مالی روبرو هستیم و باید در این 
راستا از ظرفیت های دیگر سرمایه گذاری استفاده شود.برای نیل به 
اهداف برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز باید بخشی از سرمایه ها 
مورد نیاز از خارج کشور تامین شود بنابراین باید شرایط برای انجام این 
مهم فراهم شود.از این سو بهترین روش جذب سرمایه گذاری خارجی، 
روش جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی است که برای انجام این 
مهم باید به نحوی شرایط فراهم شود تا دولت ها و بخش خصوصی 
بتوانند در طرح های توسعه ای کشور سرمایه گذاری مستقیم انجام 
دهند.جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی در تامین سرمایه و ارز مورد 
نیاز کشور تاثیرگذار است و موضوع دیگر اینکه تعهدی برای بازپرداخت 
ایجاد نمی کند.اما دولتی ها برای اینکه بتوانند از فاینانس ها بهره مند 
شوند باید چند مرحله را سپری کرده و مجوزهای الزم را هم از دستگاه 
ذیربط دریافت کنند؛ به این معنا که طرح باید از توجیه فنی و اقتصادی 
کافی برخوردار بوده و بتواند نظر مساعد دستگاه مربوطه را جهت اخذ 

منابع مالی خارجی فراهم نماید.

 همراه اول ترافیک اینترنت نامحدود  هدیه می دهد

همراه اول از تاریخ 1٠ مهرماه، ترافیک اینترنت نامحدود رایگان شبانه 
ارائه می کند.  به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، در این طرح به مدت محدود و تا پایان پاییز ٩6، 
کلیه مشترکینی که از بسته های اینترنت نوترینو استفاده می  کنند، 
می توانند از ساعت ۳ بامداد تا ٩ صبح از ترافیک نامحدود رایگان 
بهره مند شوند. کلیه مشترکین اعتباری و دائمی که بسته اینترنت 
فعال دارند می توانند از این طرح استفاده کنند و این هدیه شامل 
مشترکینی که از اینترنت با تعرفه آزاد استفاده می کنند، نمی شود. 

بنابراین گزارش، این طرح شامل ترافیک اینترنت بین الملل و هم 
چنین سایت های داخلی و شامل تمام بسته های یک روزه، یک 
هفته، یک ماهه، ۳ ماهه، 6 ماهه، یکساله و سایر بسته های اینترنت 
مانند بسته های اینترنت همراهی و بسته های هدیه طرح تعویض 
سیم به یوسیم )15 و ۲٠گیگابایت( می شود. همچنین مشترکین 
 ،*1٠٠#  ،*1٠#  ،*1# مانند  فعالسازی  از درگاه های  از هریک 
#1٠٠٠*، پیامک ۸٠۸٠، پیامک 1٠، وب سایت و اپلیکیشن »همراه 
من« و IVR اقدام به خرید بسته کنند، مشمول این طرح می شوند. 
گفتنی است این طرح به صورت خودکار برای کلیه مشترکینی که 
بسته دیتا دارند فعال شده و نیازی به شماره گیری کد خاصی برای 

فعالسازی طرح نیست.

پنج رتبه برتر برای بانک ملی در جشنواره شهید رجایی 

بانک ملی ایران در پنج استان توانست از جشنواره شهید رجایی 
تقدیرنامه دریافت کند. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، ادارات امور شعب استان های لرستان، ایالم، چهارمحال و 
بختیاری، زنجان و یزد بانک ملی ایران توانستند در جشنواره شهید 
رجایی، رتبه برتر کسب کنند. بر این اساس، اداره امور شعب استان 
لرستان بانک ملی ایران در ارزیابی عملکرد سال 1۳٩5 بین دستگاه 
های اجرایی استان در خصوص اجرای سند اقتصاد مقاومتی حائز 
رتبه برتر شد. اداره امور شعب استان یزد بانک ملی ایران نیز در محور 
رضایت مندی بخش خصوصی از عملکرد دستگاه در بهبود فضای 
کسب و کار، در شاخص های اختصاصی ویژه استانی رتبه برتر را 
کسب کرد. اداره امور شعب استان ایالم بانک ملی ایران هم توانست 
رتبه برتر استان در محور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال را 

از آن خود کند.

افتتاح شرکت ماد کتو استیل کرد با تسهیالت بانک 
صنعت و معدن

با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن شرکت ماد کتو استیل کرد در 
استان ایالم به بهره برداری می رسد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک 
صنعت و معدن، براي اجراي این طرح که تسمه بافته شده از سیم تولید 
خواهد کرد مبلغ 5 میلیارد تومان تسهیالت ریالی توسط این بانک مصوب 
شده است.بر اساس این گزارش، با بهره برداري از شرکت ماد کتو استیل 
کرد برای 1۲٠ نفر شغل مستقیم ایجاد می شود.گفتني است صنایع 
کوچک و متوسط استان ایالم تسهیالتي بالغ بر 5۲ میلیارد تومان در 

قالب طرح رونق تولید از بانک صنعت و معدن دریافت کرده اند.

آغاز برداشت زعفران تا ۲۰ روز دیگر

نایب رئیس شورای ملی زعفران، با بیان اینکه برداشت این محصول حدود 
۲٠ روز دیگر آغاز می شود، پیش بینی کرد تا طی روزهای آینده شاهد 
کاهش قیمت طالی سرخ در بازار باشیم.غالمرضا میری با بیان اینکه 
برداشت رسمی زعفران حدود 15 الی ۲٠ روز آینده در کشور آغاز می 
شود،مهر  افزود: قیمت این محصول در بازار ثابت بوده و تغییری نداشته، 
دلیل آن نیز این است که فروشنده ها محصول خود را به دلیل ترس از 
ضرر و زیان نگه داشته اند و به امید باال رفتن قیمت ها نمی فروشند.وی با 
اشاره به اینکه هم اکنون زعفران به اندازه ای که تقاضا در بازار وجود دارد 
عرضه می شود، گفت: در خرداد و تیر قیمت این محصول حدود یک 

میلیون تومان کاهش یافت؛ اما االن شاهد ثبات قیمت آن هستیم. 

میدکو دارای باالترین سطح 
تکنولوژی در ایران 

 در شرکت میدکو یکی از شرکتهای تحت تابعه 
بانک پاسارگاد 1۳ استراتژی برنامه ریزی  شده که 
در حال اجرای هستند.به گزارش روابط عمومی 
مشاور  سمنانی  اشرف  رضا  بانک پاسارگاد، 
مدیرعامل هلدینگ میدکو در یک نشست خبری 
با ذکر این مطلب و اشاره به بررسی فناوری در 
هلدینگ میدکو که با سرمایه ۲.۳۷ هزار میلیارد 
تومانی در فرابورس حضور دارد، گفت: با توجه 
به تجربه مدیران ارشد این هلدینگ معدنی به 
تدوین استراتژی در مجموعه پرداخته شده است.

وی با اشاره به واردات 5٠ میلیارد دالری فوالد 
داد: هدف کمی  ادامه  ایران در دولت دهم،  به 
میدکو رسیدن به تولید ۴.۲ میلیون تن فوالد، 
۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۷.5 میلیون 
تن گندله،5٠ هزار تن مس کاتد،1۲ هزار تن لوله 
مسی که صنعتی پایین دستی است، ۲۴ هزار 
تن فروسیلیسیوم، ۸٠٠ هزار تن کک، حدود یک 
میلیون تن کنسانتره زغال سنگ و ۴٠٠ هزار تن 
آهک و دولومیت و ۳ میلیون تن آهن اسفنجی 
است.مشاور مدیرعامل هلدینگ میدکو با اشاره 
به دوران تحریم و نحوه  تأمین سرمایه الزم برای 
طرح گفت: با توجه به حدود ۲٠ هزار میلیارد 
از  این سرمایه  از  تومان سرمایه گذاری، بخشی 
گروه مالی بانک پاسارگاد )1.5 میلیون سهامدار( 
تأمین شد، سپس با استفاده از تسهیالت ریالی 
و ارزی، به عنوان اولین شرکت موفق به جذب 
چین  کشور  با  خصوصاً  خارجی،  فاینانس های 
شد. همچنین از عرضه اوراق مشارکت نیز در 
شد.اشرف  استفاده  پروژه ها  سرمایه  مجموعه 
سمنانی با اشاره به صنایع ورود شرکتی از ایران 
به بورس لندن گفت: آماده سازی مجموعه جهت 
مسئله  اولین  شد.  دنبال  لندن  بورس  به  ورود 
از  یکی  این خصوص  در  بود.  فنی  ارزیابی های 
شرکت های ارزیاب بورس لندن به کار گرفته شده 
و طی بررسی های یکسال اخیر معادن و صنایع، 
گزارش اولیه ارائه شده تا این فرایند با استاندارد 
تکمیل شود.وی  و  داده  تطابق   )joke( جوک 
در خصوص برنامه افزایش سرمایه میدکو اظهار 
انجام  مرحله  چند  در  سرمایه  افزایش  داشت: 
شده و توسعه سرمایه گذاری ها در سطح جهانی 

برنامه ریزی شده است.

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد ریال 
بانک سپه به طرح های اشتغال زا

بانک سپه ۲5 هزار میلیارد ریال منابع برای اعطای 
تسهیالت به طرح های مصوب کارگروه اشتغال و 
کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در استان 
های مختلف کشور اختصاص داد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی 
ضمن اعالم خبر فوق افزود:کلیه اشخاص حقیقی 
در  فعال  تعاونی  و  خصوصی  بخش  حقوقی  و 
استانی  ملی،  منتخب  اقتصادی  فعالیت  حوزه 
تسهیالت  از  استفاده  مشمول  شهرستانی  و 
طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون 
در  هستند.وی  اشتغال  عالی  شورای  تخصصی 
خصوص طرح های مشمول دریافت تسهیالت 
بانکی در قالب طرح های مصوب کارگروه اشتغال 
و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، گفت: 
قانون  تبصره 1۸  اجرایی  نامه  آیین  اساس  بر 
بودجه سال ٩6، تمام طرح های توسعه ای بنگاه 
های موجود و پروژه های ایجادی می تواند از این 
نوع تسهیالت استفاده کنند و همچنین بنگاه 
های اقتصادی فعال جهت اخذ تسهیالت برای 
اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات 
فنی و مهندسی می توانند به شعب بانک سپه 
در سراسر کشور مراجعه کنند.چقازردی توضیح 
داد: دولت برای حمایت از تولید و اشتغال بابت 
تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی در قالب 
طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون 
واحد درصد  اشتغال ۲  عالی  تخصصی شورای 
پردازد.وی  می  تسهیالت  سود  یارانه  عنوان  به 
افزود: سقف تسهیالت مشمول یارانه برای واحد 
های تولیدی؛ جهت تامین سرمایه در گردش 5، 
سرمایه گذاری توسعه ای زیر شش ماه، ۷ و باالی 
شش ماه 1٠ میلیارد ریال بوده و سرمایه گذاران 
برای ایجاد واحد های تولیدی جدید می توانند 
تا سقف ۲٠ میلیارد ریال از ۲ واحد درصد یارانه 

سود تسهیالت بهره مند شوند.

انعقاد ۱۲ تفاهمنامه از سوی بانک 
ملت در سه ماهه دوم سال جاری

بانک ملت در سه ماهه دوم سال جاری، نسبت 
به انعقاد 1۲ تفاهمنامه با شرکت های و سازمان 
های کشور اقدام کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، این بانک با هدف تقویت تعامالت 
با شرکت ها، بانک ها و سازمان های بزرگ و 
تفاهمنامه همکاری  آنها، 1۲  بانکی  امور  انجام 
جدید در تابستان سال ٩6 امضا کرد.بر اساس 
این گزارش، این تفاهمنامه ها بین بانک ملت 
و  شرکت های مجموعه گلدیران، تهیه و توزیع 
قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو) ایساکو(، تاید 
واتر خاورمیانه و بیمه البرز و سازمان های حج و 
زیارت و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نظام 
ایران، دانش آموزی  پزشکی جمهوری اسالمی 
وزارت آموزش و پرورش و گسترش و نوسازی 
صنایع ایران همچنین بانک مهر اقتصاد تفاهمنامه 
همکاری منعقد شده است. انجام امور بانکی و 
اعتباری و همچنین اعطای تسهیالت به سازمان 
ها و شرکت های یادشده، بخشی از تعهدات بانک 

ملت در این تفاهمنامه ها است.

سرمقاله خبر

که طی ۴سال  راه  وزارت   :  گروه مسکن 
بهبود  برای  موفقی  و  موثر  برنامه  اخیر 
وضعیت مسکن نداشته، در آستانه انتخابات 
از ساخت 1٠٠هزار واحد  ریاست جمهوری 
مسکن اجتماعی در سال ٩6 خبر داده بود 
به  آن  سابقه  که  اجتماعی  مسکن  .طرح 
عباس  وزارت  دوره  و  قبل  دهه  دو  از  بیش 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  در  آخوندی 
یازدهم  دولت  در  بازمی گردد،  ششم  دولت 
و با بازگشت وی به وزارت راه و شهرسازی 
بعنوان برگ برنده این وزارتخانه برای کمک 
به خانه دار شدن مردم ارائه شده است.قائم 
راه و شهرسازی در مسکن مهر،  مقام وزیر 
وزارتخانه،  این  ساختمان  و  مسکن  معاون 
مسکن،  و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل 
رئیس  جدید،  شهرهای  شرکت  مدیرعامل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مشاور وزیر راه 
و شهرسازی در تأمین مالی و دیگر مدیران 
های  و دستگاه  وزارت  این  میانی  های  رده 
سال  چهار  طول  در  مسکن  حوزه  در  تابعه 
گذشته بارها و بارها از اجرای طرح مسکن 
اجتماعی در دولت یازدهم خبر داده اند؛ اما 
هر بار به بهانه هایی که مهم ترین آن، تمرکز 
مهر  مسکن  اتمام  در  مسکن  بخش  منابع 
بوده، تعویق اجرای طرح مسکن اجتماعی را 
این  این در حالی است که  توجیه کرده اند. 
وزارتخانه در طول چهار سال اخیر نتوانست 
پروژه های مسکن مهر را به سرانجام برساند  
و بسیاری از کارشناسان نسبت به اتمام آن 

در سال جاری  هم امیدوار نیستند.
تغییر ناگهانی همه برنامه های اعالم شده

 پس از همه این وعده و وعیدها، هیات دولت 
مسکن  طرح   ٩5 سال  پایانی  روزهای  در 

گذشته  سال  آذرماه  در  که  را  اجتماعی 
تصویب شده بود، ابالغ کرد؛ جالب آنکه در 
مالی  منابع  کرد،  تصویب  دولت  که  طرحی 
مورد نیاز از محل بازگشت منابع مسکن مهر 
نیست بلکه بانک مرکزی باید مجددا منابع 
جدیدی برای اجرای این طرح در اختیار بانک 
و وزارت خانه عامل اجرای آن قرار دهد؛این 
همان انتقادی است که آخوندی بارها و بارها 
به پروژه مسکن مهر وارد و عنوان کرد که 
دولت دهم با تزریق منابع بانک مرکزی)که 
در اقتصاد به آن پول پرقدرت گفته می شود( 

به مسکن مهر، باعث رشد تورم شده است.
بالتکلیفی مسکن اجتماعی

طرح  بود  شده  اعالم  پیشتر  که  حالی  در 
رایگان  اختصاص  اجتماعی،  مسکن 
است  درآمد  کم  اقشار  به  مسکونی  واحد 
و  زمین  ملی  سازمان  مدیرعامل  اما 
داد.  خبر  شده  تمام  قیمت  اخذ  از  مسکن 
جاری  سال  در  گفت:  عظیمیان  حمیدرضا 

هزار   1٠٠ زمین  تا  کرده ایم  هدف گذاری 
مسکن اجتماعی،  شامل  مسکونی  واحد 
به شرط  اجاره  مسکن مهر، مسکن اجاره ای، 
که  مسکنی  موضوعات  انواع  و  تملیک 
کنیم. تأمین  را  شده  تعریف  قانون  طبق 

داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
مربوط  واحد  هزار   1٠٠ کل  از  درصد   ۲5
اجرای  که  است  اجتماعی  مسکن  طرح  به 
این طرح توسط خیرین مسکن ساز، کمیته 
دستگاه  دیگر  و  )ره(  امام خمینی  امداد 
به  نامه ای  طی  موضوع  این  که  بوده  ها 
استان ها ابالغ شده است.وی افزود: وظایف 
تامین  زمین ومسکن،  ملی  سازمان  در  ما 
مسکن اجتماعی  طرح  اجرای  برای  زمین 
نیز  را  تفاهم  و  توافق  بیشترین  که  است 
با  اجتماعی  مسکن  طرح  اجرای  برای 
داشته ایم. انقالب اسالمی  مسکن  بنیاد 
مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن طرح 
مسکن اجتماعی را در خانه دار کردن اقشار 

مصوبه  در  گفت:  و  دانست  مؤثر  کم درآمد 
نکته ای  اجتماعی  مسکن  طرح  اجرای 
قیمتی  افتاده،  قلم  از  و  مانده  مغفول  که 
اختیار  در  مسکونی  واحد  باید  که  است 
متقاضیان برای مسکن اجتماعی قرار گیرد؛ 
این مسأله به سازمان ملی زمین و مسکن 
ابالغ نشده است.این مقام مسئول در وزارت 
آخرین  طبق  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه 
گذشته  روزهای  طی  که  تفاهم نامه ای 
داشتیم  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  با 
ارائه  هیئت وزیران  به  مشترکی  پیشنهاد 
به صورت  تا زمین واحدهای مسکونی  شد 
اختیارات  در  چون  باشد  شده  تمام  قیمت 
این  تعیین  هیئت وزیران  وظایف  شرح  و 
بنا  افزود:  قبیل موارد وجود دارد.عظیمیان 
به تصمیم هیئت وزیران مقرر شد تا قیمت 
در  شده  تمام  صورت  به  مسکن اجتماعی 
بگیرد.مدیرعامل  قرار  متقاضیان  اختیار 
بر  تاکید  زمین ومسکن ضمن  ملی  سازمان 
اجرای  در  سازمان  وظیفه  که  مطلب  این 
است،  زمین  تامین  اجتماعی  مسکن  طرح 
کامل  آمادگی  مورد  این  در  سازمان  گفت: 
دارد و طبق ابالغیه ای که به تمامی استان ها 
تخصیص  در  را  استان  هر  سهم  داشته ایم 
زمین و اینکه در کدام منطقه باشد تعیین 
کرده ایم.وی همچنین تصریح کرد: سازمان 
تالش می کند تا بر حسب برنامه های دولت 
و تاکید وزیر راه و شهرسازی برای کمک به 
اقشار کمتر برخوردار و نیازمند به مسکن، 
حداکثر تالش و کمک را ارایه کند. سازمان 
تالش می کند تا به هر شکلی که الزم است 
اجرای  برای  را  زمین الزم  و  را حل  مساله 

این طرح تامین کند.

معاون وزیر راه اعالم کرد؛

مـسکن اجـتماعی، رایـگان نـشد

بیکاری فصلی رکورد زد

نرخ بیکاری جوانان ؛ 28.8 درصد
اولویت دستور رییس جمهور با موادغذایی است

 كاهش قیمت مرغ و گوشت

نرخ بیکاری فصلی جوانان در بهار امسال 
به ۲۸.۸ درصد رسید تا رکورد این نرخ در 
شانزده سال گذشته شکسته شود.بررسی 
نرخ بیکاری جوانان 15 تا ۲۴ ساله در کل 
سال  از  مختلف  فصول  تفکیک  به  کشور 
نرخ  این  می دهد  نشان   1۳٩6 تا   1۳۸1
در بهار ٩6 به باالترین حد خود رسید به 
بازه  در  فصلی جوانان  بیکار  نرخ  طوریکه 
سنی 15 تا ۲۴ ساله در بهار امسال ۲۸.۸ 
درصد اعالم شد.پیش از این باالترین نرخ 
بیکاری فصلی جوانان در فصل بهار، مربوط 
به سال 1۳۸٠ با نرخ ۳٠.6 درصد بود. در 
در  فصلی  بیکاری  نرخ  بررسی  حال  عین 
بین جمعیت جوان 15 تا ۲۴ ساله حاکی 
از آن است که عموما نرخ بیکاری فصلی، 
هر ساله در فصل زمستان به باالترین حد 
خود نسبت به سایر فصول سال می رسد.

بررسی نرخ بیکاری فصلی جوانان در چهار 
دولت حکایت از آن دارد که میانگین نرخ 
درصد   ۲۷.٩ دولت هشتم  فصلی  بیکاری 
بود که میانگین باالترین نرخ بیکاری این 
 ۲٩.1 نرخ  با  زمستان«  »فصل  در  دولت 
نرخ  میانگین  شد.همچنین  ثبت  درصد 
درصد   ۲۳ نهم  دولت  در  فصلی  بیکاری 

این  نیز در  بیکاری  بود که بیشترین نرخ 
رسید.  ثبت  به  زمستان  فصل  در  دولت 
بیکاری  نرخ  میانگین  نیز  دهم  دولت  در 
فصلی در طول چهار سال به ۲6.۷ درصد 
نرخ  باالترین  زمستان  فصل  که  رسید 
اختصاص داد.میانگین  به خود  را  بیکاری 
سال  چهار  طول  در  فصلی  بیکاری  نرخ 
دولت یازدهم هم ۲6.1 درصد بود که در 
ماقبل  دولت  سه  همچون  نیز  دولت  این 
نرخ  باالترین  پیشتاز  خود، فصل زمستان 
بیکاری فصلی نسبت به سایر فصول سال 
به  فصلی  بیکاری  نرخ  بررسی  بود.نتیجه 
است  آن  از  حاکی  نیز  دولت  هر  تفکیک 
هشتم  دولت  در  نرخ  این  میانگین  که 
به  نهم  دولت  در  که  بود  درصد   ۲۷.٩
نرخ  میانگین  ۲۳ درصد رسید؛ همچنین 
بیکاری فصلی در دولت دهم ۲6.۷ درصد 
بود که در دولت یازدهم نیز ۲6.1 درصد 
بیکاری  بررسی شاخص  این  بر  شد.عالوه 
فصلی جوانان نشان می دهد، میانگین نرخ 
بیکاری جوانان در طول 1۷ سال گذشته 
در فصل بهار ۲5 درصد، در فصل تابستان 
پاییز ۲5.6 درصد  ۲5.۲ درصد، در فصل 

و در فصل زمستان نیز ۲۷.٩ درصد بود.

بازار  تنظیم  کارگروه  جلسات  با  ارتباط  در 
رسیدگی  بر  مبنی  رییس جمهور  دستور  و 
به وضعیت کاالهایی که بیش از ۲٠ درصد 
تورم داشته اند، اولویت با مواد غذایی خواهد 
بود.یداهلل صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اظهار کرد: به طور کلی می توان گفت 
که دو گروه کاالیی افزایش قیمت را بیش 
از سایر گروه های کاالیی تجربه کرده اند که 
این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فوالد 
داد:  ادامه  مواد غذایی می شود.وی  برخی  و 
در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای 
میان در  این  بوده اند که در  قیمت  افزایش 
جهاد  وزارت  کشاورزی،  محصوالت  حوزه 
کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  دارد.معاون 
همچنین بیان کرد: اکنون در جلسات کارگروه 
کاالهای  قیمت  دائم  طور  به  بازار  تنظیم 
مصرف  حمایت  سازمان  سوی  از  مختلف 
کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و افزایش 
قیمت کاالها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 
قرار می گیرد تا دالیل این نوسانات مشخص و 
تصمیمات مربوطه اخذ شود.صادقی ادامه داد: 
از رسیدگی های مربوطه کاالهایی که  پس 
افزایش قیمت آنها با ضریبی باال بوده و امکان 

اصالح قیمت آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار 
گرفته و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته 
می شود که در این میان نیز اولویت با مواد 
اظهار  حال  عین  در  بود.وی  خواهد  غذایی 
و  قرمز  درباره گوشت  مثال  عنوان  به  کرد: 
مرغ که اتفاقا این روزها قیمت آنها روند نزولی 
هم دارد یا تخم مرغ که در دوره ای با قیمت 
صورت  تالش هایی  بود  شده  مواجه  کاذب 
گرفته تا قیمت ها به حالت قبل باز گردند اما 
به هر صورت برخی نوسانات هم هستند که 
دالیل خاص خود را داشته و الزم است که 
در حوزه آنها سازمان های مربوطه تصمیمات 
الزم را اتخاذ کنند.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت مثال این موارد را قیمت فلزات و 
فوالد دانست و این افزایش قیمت را ناشی 
از تغییرات قیمت جهانی عنوان کرد.صادقی 
در پایان گفت: در حوزه کاالهایی مانند برنج 
نیز همانطور که اشاره شد مسئولیت بر عهده 
به  ما  اما  دارد  قرار  کشاورزی  جهاد  وزارت 
عنوان دستگاهی که متولی بازار و واحدهای 
پیشنهادات  می شود،  محسوب  توزیع کننده 
بازار  روند  درباره  پیش بینی هایمان  و  خود 
در  تا  می کنیم  مطرح  وزارتخانه  این  با  را 

تصمیم گیری ها جمیع مسائل لحاظ شود.

میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در بخش 
معادل ۷.٠  سال 1۳٩5  در  معدن  و  صنعت 
میلیارد دالر بود که بنا بر هدف گذاری صورت 
گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دولت دوازدهم قرار بر این است که در سال 
1۴٠٠ این سرمایه گذاری این رقم به ۷ میلیارد 
دلیل  به  ایسنا،  گزارش  یابد.به  افزایش  دالر 
شرایط پیش آمده در دوران تحریم قبل از سال 
1۳٩۲ مشکالت و مسائل فراوانی جهت جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه در بخش 
صنعت کشور وجود داشت به گونه ای که در این 
سال شاهد کاهش جذب میزان سرمایه گذاری 
خارجی برای سومین سال پیاپی بودیم. و با 
به سرانجام رسیدن برجام رفته رفته بارقه های 
امید جهت جذب سرمایه گذاری خارجی چه در 
بخش صنعت و چه در بخش معدن با توجه به 

پتانسیل های موجود در این حوزه ها به وجود آمد 
هر چند که این مسئله نیازمند گذشت زمان، 
جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و حل و 
فصل مشکالت بانکی بین ایران و سایر کشورها 
بود اما شاهد توفیق جدی در این زمینه نبودیم 
هرچند که این مسئله دور از انتظار نیز به نظر 
نمی رسید.براساس گزارش کنفرانس تجارت و 
توسعه سازمان ملل )آنکتاد( که به صورت ساالنه 
منتشر می شود سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
جذب شده ازسوی ایران در سال ۲٠15 وارد 
سومین سال متوالی کاهشی خود شد و کاهش 
6/ ۲ درصد نسبت به سال قبل از آن را ثبت 
کاهش ۳٠.٩۸  با  سال ۲٠1۴  در  ایران  کرد. 
درصدی و در سال ۲٠1۳ با کاهش ۳5 درصدی 
جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه شده بود 
که این کاهش بیشتر به دلیل اعمال تحریم ها 

علیه کشور و عدم توانایی سرمایه گذاران خارجی 
است. بوده  ایران  به  سرمایه  کردن  وارد  در 

با این حال با خروج کشور از لیست تحریم ها، 
لزوم جبران خسارات وارده در سال های تحریم 
بیش از پیش احساس می شود که در این بین 
ویژه  به  خارجی  مستقیم  سرمایه گذار  جذب 
در بخش صنعت و معدن که با پتانسیل ها و 
ظرفیت های فراوانی در کشور همراه است، باید 
در دستور کار قرار گیرد.در سال 1۳٩5 میزان 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش 
صنعت و معدن معادل ٠.۷ میلیارد دالر بوده 
است که بنابر هدف گذاری کمی صورت گرفته 
وزیر  عنوان  به  شریعتمداری  محمد  توسط 
صنعت، معدن و تجارت قرار بر این است که 
این میزان با افزایش 1٠ برابر به رقمی معادل 
۷ میلیارد دالر در سال 1۴٠٠ برسد.در دوران 

پساتحریم که انتظار می رود وضعیت اقتصادی 
کشور رو به بهبود حرکت کند، همچنان شاهد 
محیط  و  داخل  در  سرمایه گذاری  ریسک 
ناشفاف سرمایه گذاری برای خارجی ها هستیم 
بورکراسی های موجود  به دلیل  به نحوی که 
برای  آمادگی الزم  و  در کشور کماکان بستر 
حضور سرمایه گذار خارجی وجود ندارد عالوه 
بر این ابهامات موجود نیز در برخی موارد نیز 
مانع جدی برای جذب سرمایه گذار خارجی به 
شمار می رود. بنابراین باید منتظر ماند و دید 
آیا این وعده 1٠ برابری با گذشت چهارسال از 
روی کار امدن دولت دوازدهم در سال 1۴٠٠ 
محقق خواهد شد و صنایع و معادن در کشور 
با کمک دولت خواهند توانست با جذب سرمایه 
۷ میلیارد دالری از سوی شرکت های خارجی 

گام های مهمی در این دو بخش بردارند.

وعده شریعتمداری تا سال 1400

افزايش سرمايه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن

امسال  صادرات پسته در پنج ماهه نخست 
۴5.15 درصد از نظر وزنی نسبت به همین 
بازه زمانی در سال گذشته کاهش یافت که به 
گفته رییس انجمن پسته، کاهش تولید سال 
گذشته عامل اصلی کمتر شدن صادرات این 
محصول به کشورهای مختلف شده است که 
در سال جاری با توجه به افزایش تولید شاهد 
رشد قابل توجه صادرات پسته نیز خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، در پنج ماهه نخست امسال 
1۸ هزار و ٩۸۸ تن و ۸51 کیلوگرم پسته به 
ارزش 1٩۸ میلیون و ۷۳ هزار و 1۸٩ دالر 
که  است  شده  صادر  مختلف  کشور  به 5٩ 
از نظر وزنی ۴5.15 درصد و از نظر ارزشی 
۳٩.٩6 درصد نسبت به همین بازه زمانی در 

سال گذشته کاهش یافته است که به گفته 
سیدمحمود ابطحی رییس انجمن پسته عامل 
محصول،  این  صادرات  شدن  نصف  اصلی 
کاهش تولید آن در سال گذشته به حدود 
1۸٠ هزار تن بود.وی افزود: در سال گذشته 
حدود 1۸٠ هزار تن پسته تولید شد که نسبت 
به سال های قبل با کاهش قابل توجهی روبرو 
شد و همین عامل اصلی ترین دلیل کاهش 
صادرات پسته ایرانی است اما در سال جاری 
پیش بینی می شود حدود ۲۳٠ هزار تن پسته 
برداشت شود که قطعا صادرات این محصول نیز 
افزایش قابل توجهی خواهد داشت.یوگسالوی، 
اردن، ارمنستان، آرژانتین، ازبکستان، اسپانیا، 
استرالیا، اسلواکی، آفریقای جنوبی، افغانستان، 

آلبانی، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، 
اوکراین، ایاالت متحده آمریکا، ایتالیا، بحرین، 
برزیل، بلژیک، بلغارستان، بنگالدش، پاکستان، 
تاجیکستان، تایلند، تایوان، ترکیه، ترکمنستان، 
تونس، جماهیر عربی لیبی، سوریه، جمهوری 
کره، جمهوری مولداوی، چین، رومانی، ژاپن، 

عراق،  صربستان،  سوئیس،  سوئد،  سنگاپور، 
عمان، فدراسیون روسیه، فرانسه، قرقیزستان، 
قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، لبنان، لهستان، 
هند،  هلند،  ویتنام،  مصر،  مالزی،  لیتوانی، 
هنگ کنگ و یونان 5٩ مشتری پسته ایرانی 

در پنج ماهه نخست امسال بودند.

به دلیل کاهش تولید

صادرات پسته 45 درصد افت کرد!

عکس: ثنا فالح سخنگو



ديگران  براي  خودگذشتگي  از  با  تنها 
مي توان جاودانه شد. 

حکيم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت         
عمريست که عمرم همه در کار دعا رفت

احرام چه بنديم چو آن قبله نه اين جاست 
در سعی چه کوشيم چو از مروه صفا رفت

امروز با حافظ

تشریح »جمجمه جوان« در 
کتابفروشی ها 

رمان جنایی »جمجمه جوان« نوشته الله 
انتشارات هیال منتشر و راهی  زارع توسط 
بازار نشر شد.رمان جنایی »جمجمه جوان« 
نوشته الله زارع به تازگی توسط انتشارات 
است.  نشر شده  بازار  راهی  و  منتشر  هیال 
این کتاب یکی از عناوین مجموعه »رمان 
ناشر  این  توسط  تازگی  به  که  است  ژانر« 
محمدحسن  دبیری  با  و  خورده  کلید 

شهسواری چاپ می شود.
است  قرار  ژانر  رمان  مجموعه  های  کتاب 
رمان  شده  فراموش  ژانرهای  احیاکننده 
فانتزی،  ترسناک،  تریلر،  و  باشند  فارسی 
بود.  خواهند  تخیلی   _ علمی  و  جنایی 
دیوانه«  »مرد  مجموعه،  این  عنوان  اولین 
نوشته شهسواری است که یک کتاب تریلر 
جنایی  رمان  یک  جوان«  است.»جمجمه 
است. در ژانر جنایی _ معمایی، آن که راز 
قتل را می گشاید، شخصیت اصلی است و 
او  از دید  را  مخاطب تقریبا همیشه ماجرا 
می بیند. این شخصیت به تعبیر شهسواری 
شکلی  می شود.  داستان  وارد  شکل   ۴ به 
»جمجمه  داستان  قهرمان  به  مربوط  که 
جوان« است، آن حالتی است که شخصیت 
اصلی از نیروهای رسمی و قانونی همچون 
است.  پلیس  نیروی  بازپرسان  یا  افسران 
نمونه مشهورش هم سربازرس مگره نوشته 
نوشته  واالندر  کارآگاه  یا  و  سیمنون  ژرژ 

هنینگ مانکل است.

د            ر د            نیای کتاب

نگاهی به نمایش »شیرهای خان بابا سلطنه«

سیاه بازی در قامت مصلح اجتماعی
رویا سلیمی

سیاه بازی در میان نمایشهای آئینی و سنتی، نمایشی شناخته شده با 
کارکردهای اجتماعی است. نمایشی که در کنار کاتارسیس و برانگیختن 
عاطفی می  تخلیه هیجانات  و  یا حزن  به شادی  منجر  احساساتی که 
شود؛ به نقد مسائل جامعه نیز می پردازد. یکی از ویژگی این نمایش، 
جا به جایی جایگاهها و برهم خوردن هنجارهاست که موقعتیهای شاد 
و خنده را به وجود می آورد. به نظر می رسد این کارکرد سیاه بازی، 
ریشه در سنت باقی مانده از آئین شادی آوری چون میرنوروزی دارد. در 
آئین میر نوروزی برای رفع بالیا و زمینه سازی سالی پر برکت؛ فردی 
از میان مردم برای یک روز، قدرت را در دست می گیرد و امکان نقد 
است که  اینگونه  فراهم می شود.  فرودستان  از سوی  ضعفهای جامعه 
سیاه می تواند بدون مالحظه جایگاه اجتماعی خود؛ نمایندگان قدرت 
را در نمایش نقد و استهزاء کند. این وظیفه و بار سنگینی که نمایش 
بر دوش سیاه می گذارد، عمال دیگر شخصیتها را تحت تاثیر کنش و 

موقعیتی قرار می دهد که سیاه آنرا مدیریت خواهد کرد. 
آدینه  دوش گالب  بر  بار  این  سلطنه«  بابا  خان  »شیرهای  نمایش  در 
است. بازیگری که سابقه و تبحر در ایفای نقش سیاه با بداهه گویی های 
منحصر بفرد دارد. آدینه در این نمایش نیز تمام شخصیتها را تحت تاثیر 
بداهه ها و موقعیت هایی قرار می دهد که خود نقش آن را اجرا می کند. 
مردم  زمانیکه  گذرد.  می  شاه  ناصرالدین  حکومت  سالهای  در  نمایش 
درگیر قطحی و فقر هستند؛ دزدی های عظیمی در شهر رخ می دهد و 
ناصرالدین شاه که در نمایش با عنوان خان بابا با بازی افشین هاشمی 
حضور دارد؛ تصمیم می گیرد برای مبارزه با فساد شیری را استخدام 
کند تا از مرزها محافظت کرده و دزدی ها را کنترل کند؛ اما شیر به 
به  توسط مردم گرسنه خورده می شود.  درباریان؛  انگاری  دلیل سهل 
دلیل عالقه خان بابا به حیوانات و به خصوص شیر؛ آنها از بیم جانشان؛ 
غالمی بی کس و کار را مجبور به پوشیدن پوستین شیر می کنند تا 
او را به عنوان شیر واقعی به نزد شاه ببرند. غالم که توسط ارباب خود 
تنبیه شده؛ مجبور به اجرای نقشه درباریان می شود و در پوستین شیر 

می رود. 
از سوی دیگر، در شرایط نابه سامان اجتماعی، فقر، قحطی و سرکوب، 
یکی از مخالفان که به نوعی گروه تحول خواه و روشنفکر را نمایندگی 
می کند؛ توسط درباریان به قتل می رسد و دختر بی پناهش آواره و تنها 
می شود و دیگر خبری از او نیست تا اینکه شاه به ناکارآمدی شیر قالبی 
پی می برد و دستور می دهد از آن سوی مرزها شیری برای حفاظت 
از کشور خریداری شود. شیری چینی به ایران می آید که از قضا او نیز 
قالبی است. دختری که سالها پیش پدرش توسط عوامل شاه کشته شده 
باز می  ایران  بود؛ حاال برای ورود به کشور، در پوست شیر رفته و به 
گردد؛ در پایان با هرج و مرج و اتفاقات نابه سامان اجتماعی؛ خان بابا 

سلطنه از قدرت خلع می شود.
روایت مقفا و تند افشین هاشمی در نمایش »شیرهای خان بابا سلطنه« 
، در 1۲٠  دقیقه  زمان نمایش لحظه ای تماشاگر را به حال خود نمی 
گذارد و اتفاقات و رخدادهای نمایشی، چنان پشت سر هم و به سرعت 

روایت می شوند که تماشاگر را درگیر قصه می کند.
در کنار شوخی ها و موسیقی طرب انگیز و پرده های شاد، این نمایش 
از تعزیه و ادبیات روایی آن سود برده است. در میان پرده ها، سه زن با 
چادرهای قجری و رو بنده، از سمت راست و چپ صحنه هراسان فرار 
بیان  با  آنها  و  آنها جویا می شود  روز  و  از حال  می کنند؛ غالم سیاه 
اند؛ پرده  مصیبت و جفایی که صاحبان قدرت در حق آنها روا داشته 
ای از تعزیه نمایش می دهند که در کنار برانگیختن احساسات مخاطب 
در لحظات شاد و مفرح اثر، چند دقیقه ای نیز او را محزون و متفکر 
می کند. تلفیق این دو حس در نمایشی کمدی و شادی آور؛ رسالت 
نمایش ایرانی را که همانا کاتارسیس و برانگیختن احساسات مخاطب 
است؛ به خوبی انجام می دهد. مخاطب با درد آنها همدردی و با شادی 
آنها خشنود می شود. در کنار تمام این روایات؛ گروه موسیقی ولشدگان 
نیز از جمله توفیقهای دیگر این اثر محسوب می شود. گروهی که جزئی 
از بازیگران صحنه محسوب می شود و در چند پرده حضور دارند؛ در 
کنار تلفیق دو حس غم و شادی اثر، موسیقی تلفیقی آنها نیز اثر را به 

خوبی همراهی می کند.
در این میان سیاه نمایش؛ از هر فرصتی برای انتقاد از قدرت و حتی 
امروزی  و سوی  انتقاداتی که سمت  با  و  استفاده می کند  عادی  مردم 
با  نادرست  بیان مسائلی چون دزدی های میلیاردی، برخورد  به  دارد؛ 
مخالفان، مجوز موسیقی، بیکاری جوانان، فضای مجازی و... می پردازد 

که به خوبی در اثر گنجانده شده و از حد فراتر نمی رود. 
نیش و کنایه های نمایشهای شادی آور به طبقات باالی جامعه، اصحاب 
اصالح  قصد  آنها؛  بخل  و  جهل  از  برخاسته  رفتارهای  و  مردم  قدرت، 
شرایطی را دارند که به نظر می رسند به این سادگی ها تغییر نمی کنند 
اما می شود به آنها تاخت و خندید. اما این کارکرد در طول زمان، در 
نمایش ایرانی دستخوش تغییر و تحوالتی شده و از نقد وضعیت موجود 
و طعنه به شرایط نابسامان اجتماعی و سیاسی؛ بیشتر به شوخی های 
جنسی و رکیک کوچه بازاری و لمپنی نزدیک شده است. البته نمایش 
»شیرهای خان بابا سلطنه« از این قاعده ای که این روزها در نمایش 

آئینی و سنتی باب شده؛ مستثناست! 
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اوقات شرعی

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  معاون 
صاحب  بانوان  اینکه  بیان  با  اسالمی 
رسانه در توسعه فرهنگ عمومی پیشگام 
آنها  صنفی  های  دغدغه  رفع  و  هستند 
دوازدهم  دولت  گفت:  است،  اولویت  در 
کشور  رسانه های  در  بانوان  مدیریت  از 

حمایت می کند.
هم اندیشی  نشست  در  انتظامی  حسین 
با بانوان مدیر مسئول رسانه های کشور 
با اشاره به تسهیل روند اعطای مجوز و 
در  بانوان  از  حمایت  در  دولت  رویکرد 
مدیریت رسانه ها، از رشد معنادار تعداد 
سال  چهار  مسئول طی  مدیر  خانم های 

گذشته خبر داد. 
در  بانوان  برخی مشکالت خاص  به  وی 
رسانه ها  در  فعالیت  و  مدیریت  حوزه 
مسئوالن  وظیفه  کرد:  تصریح  و  اشاره 
کشور  فرهنگی  مسئوالن  ویژه  بطور  و 
این است که در سیاستگذاری های خود 
داشته  ها  تفاوت  این  به  ای  ویژه  توجه 
باشند.انتظامی با بیان اینکه ساز وکارها 
بطور  مطبوعاتی  معاونت  های  برنامه  و 
معاونت  رسانی  اطالع  سایت  در  کامل 
خاطرنشان  شود،  می  منتشر  مطبوعاتی 
به  آزاد  دسترسی  وجوه  از  یکی  کرد: 
فردی  چنانچه  که  است  این  اطالعات 
از مسئولی سوالی داشته باشد، آن مقام 
فرد  که  کند  استناد  جایی  به  مسئول 
سوال کننده هم بتواند برای یافتن پاسخ 

از آن منبع استفاده کند.
نماینده مدیران مسئول نشریات در هیات 
نظارت بر مطبوعات به برخی محدودیت 
به  اشاره و خطاب  اقتصادی دولت  های 
مدیران مسئول حاضر در نشست اظهار 
کرد: با همکاری و همفکری همدیگر می 
توانیم مصادیقی از مسائل دارای اولویت 
در  و  کنیم  مشخص  را  مطبوعات  در 
نهایت فعالیت های مطبوعاتی را زیر یک 

چتر حمایتی قرار دهیم که با پیشنهادها 
و  مطبوعات  اهالی  پیگیری های  و 
به  شود.انتظامی  انجام  دولت  همراهی 
سیاست عمومی دولت مبنی بر حمایت 
با  و  کرد  اشاره  بخش خصوصی  از  ویژه 
چهار  در  دارد  افتخار  دولت  اینکه  بیان 
روزنامه  هیچ  انتشار  مجوز  گذشته  سال 
ای برای سازمان های دولتی و نهادهای 
عمومی صادر نکرده، افزود: در آیین نامه 
نیز تصریح شده  قانون جدید مطبوعات 
دولتی  های  سازمان  از  یک  هیچ  به  که 
نشود.وی  داده  رسانه  مجوز  عمومی  و 
یارانه بیمه روزنامه  همچنین به موضوع 
اکنون  هم  گفت:  و  کرد  اشاره  نگاران 
رسانه  اصحاب  از  نفر  هزار   1۴ از  بیش 
فرهنگ  وزارت  یارانه  از  و  هستند  بیمه 
و ارشاد اسالمی در بیمه پایه و تکمیلی 

بهره مند می شوند.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  معاون 

بسته های  انتشار  به  اشاره  با  اسالمی 
حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ابتدای هر سال، تصریح کرد: هدف ما 
این است که اصحاب رسانه از برنامه ها 
و طرح های حمایتی معاونت مطبوعاتی 
یارانه  مستقیم،  های  یارانه  حوزه  در 
مجالت  خرید  اشتراک،  طرح  بیمه، 
برگشتی، تفاهم نامه ها و... مطلع شوند و 
بر این اساس برای راه اندازی و یا تداوم 

فعالیت های خود برنامه ریزی کنند.
وی در همین زمینه با بیان اینکه یارانه 
تعلق  ها  رسانه  از  گروه  به سه  مستقیم 
اولویت  از  یکی  کرد:  تصریح  گیرد،  می 
های  استان  در  که  هستند  نشریاتی  ها 
کم برخوردار منتشر می شوند به شرط 
مختص  ها  آن  تولیدی  مطالب  اینکه 

همان استان باشد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  معاون 
تک  در  شده  منتشر  نشریات  اسالمی، 

شهرهای غیر مراکز استانی را یکی دیگر 
مستقیم  یارانه  اعطای  های  اولویت  از 
که  هایی  رسانه  افزود:  و  کرد  عنوان 
در  منتشرشده  1۳گانه  موضوعات  به 
بسته حمایتی همچون »قرآن و معارف 
دفاع  و  شهادت  ایثار،  فرهنگ  اسالمی،  
اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  مقدس، 
گانه  محورهای۲۴  از  یک  هر  ایرانی، 
فارسی،  زبان  ترویج  مقاومتی،  اقتصاد 
همبستگی  تحکیم  و  واگرایی  از  پرهیز 
جامعه  علمی  سواد  افزایش  ملی، 
ویژه  های  اولویت  از  پردازند  می  و...« 
حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برخوردارند.
دیگری  بخش  در  همچنین  انتظامی 
های  دوره  توسعه  به  خود  سخنان  از 
اشاره  نگاری  روزنامه  تخصصی  آموزشی 
و با تاکید بر اینکه استان ها در اولویت 
آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قرار دارند، ابراز امیدواری کرد: پیشنهاد 
سوی  از  مختلف  دوره های  برگزاری 
تشکل های قانونی و صنفی و یا خانه های 
برنامه  و  مطالعات  دفتر  به  مطبوعات 

ریزی رسانه ها ارائه شود.
نگاران  افزود: هزینه ای که روزنامه  وی 
دوره ها  این  در  حضور  برای  شده  بیمه 
قبولی  نمره  اخذ  پردازند در صورت  می 
به آن ها عودت داده می شود تا از این 
طریق گام هایی در زمینه توسعه کیفی 

مطبوعات برداشته شود.
معاونت  عمومی  روابط  اعالم  براساس 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی 
این نشست ۳ساعته که در  اسالمی، در 
اندیشی  هم  های  نشست  سلسله  ادامه 
معاونت  های  سیاست  محوریت  با 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی 
از  تن   1۸٠ حدود  حضور  با  و  اسالمی 

بانوان مدیر مسئول برگزار شد.

فیلم انیمیشن »اکتسابات انتسابی« از تولیدات مرکز 
کارگردانی  به  تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش 
بخارست  »انیمست«  جشنواره  در  شجاعی  سمانه 
روابط عمومی  از  رفت.به گزارش  پرده  روی  رومانی 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دوازدهمین 
دوره جشنواره فیلم انیمیشن »انیمست« از روز هفتم 
مهرماه ٩6 در شهر »بخارست« پایتخت رومانی آغاز 
انتسابی«  »اکتسابات  انیمیشن  فیلم  و  کار کرده  به 
ساخته سمانه شجاعی در بخش مسابقه دانشجویی 
این جشنواره به نمایش در آمده است.در این بخش، 
آلمان،  کشورهای  از  دانشجویی  انیمیشن  فیلم   ۴٠
ترکیه،  ایتالیا،  ژاپن،  فرانسه،  بلژیک،  ایران،  آمریکا، 
دانمارک و... رقابت دارند.جشنواره »انیمست« تا روز 
داشت. خواهد  ادامه  رومانی  کشور  در  مهرماه   16

پیر  درباره   انتسابی«  »اکتسابات  انیمیشن  داستان 
از وضعیت ظاهری و موروثی خود  پسری است که 
ناراضی بوده و تصمیم می گیرد به زندگی خود خاتمه 
دهد، اما خودکشی ناموفق او شرایط جدیدی را در 

زندگی اش ایجاد می کند.

انیمیشن »اکتسابات انتسابی« در 
جشنواره »انیمست« رومانی

موضوع  با  قدیریان  عبدالحمید  نقاشی  اثر  دومین 
سوره  نگارخانه  در  حججی  محسن  شهید  شهادت 

حوزه هنری رونمایی می شود.
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، 
عبدالحمید  استاد  نقاشی  اثر  دومین  از  رونمایی 
حرم،  مدافع  پاسدار  شهادت  موضوع  با  قدیریان 
شهید محسن حججی، سه شنبه 11 مهرماه 1۳٩6 
هنری  حوزه  سوره  نگارخانه  در   15:۳٠ ساعت  از 
برگزار خواهد شد.همچنین در ادامه رونمایی از آثار 
مدافع  پاسدار  موضوع شهادت  با  انقالب  هنرمندان 
نقاشی  آثار  از  دیگر  یکی  حججی،  محسن  حرم، 
عبدالحمید قدیریان با عنوان »به زودی لشکر شهدا« 
در نگارخانه سوره حوزه هنری رونمایی خواهد شد.

اثر  این  مشخصات  توضیح  در  قدیریان  عبدالحمید 
گفت: این تابلو نقاشی در ابعاد 15٠ در 1۲٠ سانتی 

متر و با تکنیک رنگ و روغن آماده شده است.
وی راجع به مضمون اثر نیز گفت: در این اثر تالش 
کردم تا نگاه آسمانی به شهادت شهید حججی را به 

تصویر بکشم.

اثر نقاشی »به زودی لشکر شهدا« 
رونمایی می شود

عالءالدین قاسمی اعالم کرد در نیمه دوم ماه محرم به 
همراه گروه خود به برگزاری مجالس تعزیه در فضای 

پیرامونی مجموعه تئاتر شهر می پردازد.
درباره  ایران  مطرح  خوان  تعزیه  قاسمی  عالءالدین 
فعالیت های خود در ایام ماه محرم و برگزاری مجالس 
ماه محرم در  اول  ابتدای دهه  از  به  مهرگفت:  تعزیه 
تکیه دربندسر واقع در شمشک اجرای مجالس تعزیه 
داشتیم و در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز در 
روستای کرمجگان شهر قم به اجرای تعزیه پرداختیم.

وی درباره برگزاری مجالس تعزیه در فضای پیرامونی 
ماه  دوم  دهه  از  است  قرار  افزود:  تئاتر شهر  مجموعه 
محرم به همراه گروه خود به برگزاری مجالس تعزیه در 
فضای باز مجموعه تئاتر شهر بپردازیم. در این مجالس 
سعی می کنم که خودم نیز مجلس تعزیه ای را برگزار 
تلفیقی  اثری  در  خود  به حضور  اشاره  با  کنم.قاسمی 
از  تلفیقی  اثری  در  تمرین  مشغول  اکنون  هم  گفت: 
تئاتر و تعزیه هستم که قرار است در ایام ماه محرم در 

پالتو اجرای مجموعه تئاتر شهر اجرا شود.

نیمه دوم ماه محرم 
به تئاتر شهر می آییم 

 ایران میزبان
 »عاشورا تا اربعین« می شود

رییس کانون تخصصی نمایش های دینی 
محرم  ماه  دوم  دهه  از  که  کرد  اعالم 
سراسر  در  اربعین«  تا  »عاشورا  همایش 
ماه صفر  پایان  تا  و  برگزار می شود  ایران 
فرهنگ  داشت.محمود  خواهد  ادامه 
رییس کانون تخصصی نمایش های دینی 
درباره همایش »عاشورا تا اربعین« و زمان 
تا  »عاشورا  همایش  گفت:  آن  برگزاری 
می  آغاز  محرم  ماه  دوم  دهه  از  اربعین« 
شود و در این همایش ۳۴ نمایش صحنه 
ای و 1٠ نمایش خیابانی اجرا خواهد شد 
خود  کار  به  صفر  ماه  پایان  تا  همایش  و 
ادامه خواهد داد.وی درباره شهرهایی که 
اربعین«  تا  »عاشورا  همایش  آثار  میزبان 
سه  تهران  در  داد:  توضیح  شوند،  می 
 ۲ شهر،  تئاتر  اجرای  پالتو  در  نمایش 
در  نمایش  یک  تئاتر،  اداره  در  نمایش 
تاالر محراب، یک نمایش در پردیس تئاتر 
تهران، پنج نمایش در تاالر ناصرخسرو، ۲ 
شود.  می  اجرا  دانشگاه  کوی  در  نمایش 
 ۲ اصفهان،  در  نمایش  پنج  همچنین 
نمایش در اراک، پنج نمایش در کرمانشاه، 
در  نمایش  پنج  دهلران،  در  نمایش  سه 
 ۲ بوشهر،  در  نمایش  یک  خوزستان، 
نمایش در رشت و الهیجان، یک نمایش در 
نمایش  نمایش در همدان، ۲  یاسوج، یک 
در خراسان رضوی و ۲ نمایش در لرستان 

اجرا خواهند شد.
هنرهای  کل  اداره  اینکه  بیان  با  فرهنگ 
همایش  در  حاضر  آثار  کلیه  از  نمایشی 
»عاشورا تا اربعین« حمایت مالی می کند، 
همایش  این  در  مدنظر  موضوعات  درباره 
قرآنی،  موضوعات  ما  اولویت  کرد:  اظهار 
رضوی،  عاشورایی،  فاطمی،  علوی،  نبوی، 
مهدی و شخصیت های تأثیرگذار در تاریخ 
اسالم است. البته در میان آثار تولید شده، 
شهدای  و  مقدس  دفاع  موضوع  با  آثاری 

مدافع حرم هم وجود دارد.

خبر

فالورجانی«  کیانی  »محمود  بزرگداشت 
نماینده«  »داوود  و  تجربی  فیلمساز 
نخستین جشنواره  در  و  دوبلور  گوینده، 
برگزار  »بیطار«  عکس  و  فیلم  ملی 
ازروابط  زمان  پیام  گزارش  می شود.به 
عمومی جشنواره فیلم و عکس »بیطار« 
بر  عالوه  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
بزرگداشت این دو هنرمند، آثاری چون: 
»اجاره نشین ها«، »زاغ و روباه«، »بدون 
»الک پشت  شیر«،  »ماجرای  شرح«، 
زمینی«  »مرگ  و  زیستن«  لک؛  لک  و 
در  فالورجانی«  کیانی  »محمود  ساخته 

این رویداد سینمایی مرور می شود.
 1۳۳۲ متولد  فالورجانی  کیانی  محمود 
فالورجان است. وی راننده کامیونی است 
وارد  آکادمیک  غیر  و  تجربی  کامال  که 
تاکنون  و  شده  مستند  سینمای  دنیای 
بیش از 5٠ عنوان جایزه از جشنواره های 
خود  به  را  بین المللی  و  داخلی  معتبر 

اختصاص داده است.
بر پایه این خبر؛کیانی اولین بار با دیدن 
را  کارگرها  در صحرا جیب  که  پرنده ای 
خالی کرده و محتویاتش را برای خودش 
میکرد،  پنهان  سنگ  زیر  گوشه ای  در 

را  باش«  جیبت  »مواظب  کوتاه  مستند 
صد  فیلم های  جشنواره  برنده  و  ساخت 
کنار  در  فالورجانی  کیانی  شد.  ثانیه ای 
رانندگی جاده ها هر زمان سوژه مناسبی 
را  فیلمبرداری اش  و  می ایستد  ببیند، 
بیست  جایزه  دریافت  می کند.  آغاز 
فجر  فیلم  جشنواره  دوره  پنجمین  و 
افتخار  دیپلم  »زندگی«،  مستند  برای 
مستند  برای  فنالند  مستند  جشنواره 

ادیان  فستیوال  افتخار  دیپلم  »زندگی«، 
دیپلم  »ساراخاتون«،  برای  هندوستان 
رومانی  شناسی  مردم  جشنواره  افتخار 
افتخار  دیپلم  خاتون«،  »سارا  برای 
و  برای »زاغ  نوجوان  جشنواره کودک و 
روباه«، لوح زرین سومین جشنواره وارش 
از  افتخار  دیپلم  نشین ها«،  »اجاره  برای 
سی  یادمان  کتیبه  سیما،  یک  شبکه 
امین جشنواره بین المللی فیلم رویش در 

ای سینما  فیروزه  نشان  تندیس  مشهد، 
حقیقت، لوح تقدیر اولین دوره جشنواره 
منتقدان و نویسندگان ایران، جایزه ویژه 
»اجاره  برای  آوینی  شهید  فیلم  بهترین 
نشین ها«، دیپلم افتخار نگاه صدثانیه ای 
اولین  زرین  لوح   ،  »۷  ۲٠٠« فیلم  به 
جشنواره سراسری نگاه دوم خرم ّآباد به 
مستند »اجاره نشین ها«، یادبود بهترین 
فیلم خالق در سومین جشنواره رویش و 
... از جمله افتخارات وی به شمار می آید.

 1۳۲٩ متولد  نمایند  داوود  همچنین، 
تهران، گوینده و دوبلور است که بازیگری 
سینما را با بازی در فیلم زیر پوست شهر 
تجربه کرده است. وی از سال 1۳۴۷ در 
در  شدن  اول  از  پس  سالگی   1۸ سن 
امتحان دکلمه و فن بیان به رادیو معرفی 
نظر  زیر  نیز  رادیو  به  ورود  از  پس  شد. 
گویندگی  اساتید  از  که  مانی  و  پژوهش 
آن زمان بودند، آموزش های الزم را دید 
آغاز  حرفه ای  صورت  به  را  گویندگی  و 
همراه  به   1۳55 سال  نماینده  کرد. 
باقی،  شجره،  صدرالدین  زنجانپور،  اکبر 
دنیای  به  شیرزاد  مریم  و  شمشیرگران 

دوبله پیوست.

بزرگداشت محمود كیانی فالورجانی و داوود نماينده در جشنواره »بیطار«

 حمایت دولت دوازدهم از مدیریت بانوان
 در رســانه های کشــور

فیلمبرداری فیلم داستانی »چای جوشیده« به کارگردانی 
محمد علیزاده و تهیه کنندگی حسین دارابی در تهران 
آغاز شد.مدیریت فیلمبرداری این فیلم را علیرضا برازنده 
مریم  عزیزی،  ساغر  استادی،  علیرضا  و  دارد  برعهده 
خدارحمی، سامان غنائمی، آرش ماهان و کیمیا مالیی 
بازیگران این اثر هستند.در خالصه داستان این فیلم آمده 
است: اعضای خانواده آقامحمود در تدارک برگزاری جشن 
تولد سمانه، دختر کوچک خانواده هستند که حضور یک 
بسته چای شرایط را تغییر می دهد... .علیزاده پیش از 
این فیلم های کوتاهی چون »حقیقت مجازی«، »تراس«، 
»سحری« و »همسایه« را کارگردانی کرده بود.این فیلم 
محصول جدید گروه »کات« است. »کات« ۲ سال پیش 

توسط باشگاه فیلم سوره برای حمایت از فیلمسازان جوان 
در عرصه تولید فیلم های کوتاه و نیمه بلند و با مدیریت 
»چای  داستانی  فیلم  شد.عوامل  تشکیل  دارابی  حسین 
تهیه  علیزاده،  محمد  کارگردان:  از  عبارتند  جوشیده« 
مجری  باقری،  صادق  نویسنده:  دارابی،  حسین  کننده: 
طرح و مدیر تولید: محمدجواد موحد، مدیر فیلمبرداری: 
مدیر  کردجان،  سیاوش  تدوین:  برازنده،  علیرضا 
ابوالصدق،  رامین  صداگذاری:  تهرانی،  رضا  صدابرداری: 
و  طراح چهره  امیرحسین حداد،  لباس:  و  طراح صحنه 
گریم: حسین یزدی، موسیقی: امید روشن بین، دستیار 
اول و برنامه ریز: حامد پوراسفندیانی، مدیر تدارکات: علی 

سنگینی، محصول »کات«.

 »چای جوشیده«
 در تهران کلید خورد

کاریکاتور


