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 مراسم تشییع پیکر 11۹ شهید
 تازه تفحص شده دفاع مقدس 

  

بانکی،  نظام  اصالح  گفت:   دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
اولین چیزی است که رئیس جمهور از وزارت اقتصاد در 
دولت دوازدهم، خواسته و این موضوع، با جدیت دنبال 

خواهد شد.
3

تاکید بر لزوم مبارزه با 

پولشویی در گمرک و مالیات
از موفقیت های  برابر عبور  ایران  تیم ملی فوتبال نوجوانان 
امروز در جام  از  اللملی،  بین  گذشته خود در آوردگاه های 
جهانی زیر هفده سال هند به میدان می رود و در نخستین 

گام با گینه رو به رو می شود.

به  پیامک  ارسال  درباره  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
مشموالن سهام عدالت گفت: مردم در صورت تمایل نسبت به 
تسویه باقیمانده اقساط سهام عدالت خود اقدام کنند و در این 

زمینه اجباری نیست.
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یوزهای جوان به دنبال نوشتن 

تاریخ جام جهانی زیر 17 سال

 پرداخت باقیمانده اقساط

 سهام عدالت اجباری نیست
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مصرف دخانیات، لذت آنی با طعم سرطان  

سیگار؛ قاتل 55 هزار ایرانی در سال
افزایش شیوع استعمال ذخانیات در بین نوجوانان

5

اعالم شرایط جدید وام مسکن

بازپرداخت ۱۵ ساله، نرخ سود ۸ درصد
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعالم جزئیات اعطای وام های جدید مسکن، گفت: بازپرداخت این وام ها ۱۵ ساله و نرخ سود 
آن، ۸ درصد است.غالمرضا سالمی با تشریح جزئیات جدید وام های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام  جدید، 
افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیالت از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن 
اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه )دو دوره ۵ ماهه( 
می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن 
یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیالت مسکن عالوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش 
و طول بازپرداخت اقساط آن  افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیالت.
سالمی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به 

بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیالت مسکن اجرایی شود.

سرمقاله

3

زمانی برای 
یکسان سازی نرخ دالر

دیدگاه

2

5

قتل های اخیر و تلنبار خشونت 
در روان مردم

کودک آزاری عامل 
ایجادآسیب های روانی

بازار ارز ما از یک حالت پرنوسان به یک آرامش 
و ثبات نســبی رسیده اســت، اما با توجه به 
متغیرهای اقتصادی و همچنین وضعیت قیمت 
نفت و درآمدهای ارزی دولت، چنانچه برنامه 

ریزی و مدیریت کارآمدی...

مجید ابهری

سروان لیال حیدری

 سیدعلی سید کمال 

هدف دولت رونق 
بخشیدن به صنعت
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ایران در حال پیر شدن است؛ از اعالم این نگرانی 
مدت ها اســت که می گذرد و هرچند وقت یکبار 
نیز درباره آن هشــداری داده می شــود، اما هنوز 
برنامــه ای جامع که نظر همه دســت اندرکاران و 
دســتگاه های مسوول برای حمایت های اجتماعی 
از جمعیت ســالمندان آینده ایران را تامین کند، 

تدوین نشده است.
به گــزارش زمــان و به نقــل ازایســنا، یکی از 
نگرانی های ایران در زمینه جمعیت، رکوددارشدن 
از نظر آمار سالمندان است؛ به طوریکه رئیس اداره 
سالمت ســالمندان وزارت بهداشــت اعالم کرده 
است که بر اساس  پیش بینی های انجام شده، در 
ســال ۲۰۵۰ درصد جمعیت  سالمند در ایران، از 

میانگین جهان و آسیا بیشتر خواهد بود.  
مهین عظیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
افزایش امید به زندگی دســتاورد مثبت توســعه 
اجتماعــی، اقتصادی در دنیا اســت، اظهار کرد: 
پیامد طبیعی افزایش امید به زندگی، سالخوردگی 
جمعیت است. تمام کشــورهای جهان نیز با این 
پدیده روبرو هستند و با توجه به این که هر سال 
امیــد به زندگــی افزایش و مــرگ و میر کاهش 
می یابد، روند سالخوردگی جمعیت برگشت پذیر 
نیســت و پیری جمعیت چالشی دائمی در جهان 

خواهد بود.
وی درباره درصد جمعیت ســالمند در کشور نیز 
گفت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ از جمعیت 
۷۹ میلیونی کشــور، ۷۴۱۴۰۹۱ نفر یعنی ۹.۲۸ 
درصد سالمند هستند. پیش بینی می شود درصد 

سالمندان ایران تا سال ۲۰۲۵ میالدی، به ۱۰ و تا 
سال ۲۰۵۰ به بیش از ۳۰ درصد برسد. بر اساس 
این پیش بینی در ســال ۲۰۵۰ درصد جمعیت 
سالمند در ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر و 

از هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود.
رئیس اداره ســالمت سالمندان وزارت بهداشت با 
تاکید بر اینکه روند فعلی رشــد درصد سالمندی 
در کشور ضرورت برنامه ریزی برای کنترل مسائل 
ســالمندی را افزایش می دهد، افزود: با توجه به 
این موضوع نیاز به برنامه های وســیع تر و ضرورت 
پرداختن به موضوع ســالمت و سالمندی نیز به 
عنوان اولویتی مهم بیش از پیش مورد توجه قرار 
می گیرد. بند ۷ سیاســت های جمعیتی ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری درباره فرهنگسازی برای 
احترام و تکریم ســالمندان و ایجاد شــرایط الزم 

برای تأمین ســالمت و نگهداری آنان در خانواده 
و پیش بینی ســاز و کار الزم بــرای بهره مندی از 
تجارب وتوانمندی های ســالمندان در عرصه های 
مناسب است. همچنین بند ۱۵ سیاست های کلی 
خانــواده ابالغی مقام معظم رهبری نیز مربوط به 
اتخاذ روش های حمایتی و تشویقی مناسب برای 
تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های 

جسمی و روحی و عاطفی از آنان است.
وی با تاکید بر اینکه پیری الزاما با بیماری همراه 
نیســت، تصریح کرد: با افزایش سن، بیماری های 
غیرواگیر و مزمن که معلولیت و ناتوانی را به دنبال 
دارند، افزایش پیدا می کند. پیشــگیری از عوامل 
خطرساز محیطی مانند نداشتن تحرک و فعالیت 
بدنی، رژیم غذایی نامناسب، مصرف دخانیات و ... 
حتی اگر در سالمندی شروع شود باز هم می تواند 
بروز یا شــدت این بیماری ها را کاهش دهد. اگر 
مداخالت بهداشــتی به موقع و کافی باشد، لزوما 
ســالمندی همراه با هزینه های پزشــکی نخواهد 
بود. مراقبت دوره ای ســالمندان در کنار آموزش 
شــیوه زندگی سالم می تواند با کاهش بار بیماری 
و افزایــش امید بــه زندگی توأم با ســالمت، به 
سالمندی سالم و فعال منجر شود.به گفته رئیس 
اداره ســالمندان وزارت بهداشت، در ایران امید به 
زندگی ســالم ۷۴ سال و امید به زندگی با ناتوانی 
۶۴ سال برآورد شده است؛ یعنی انتظار داریم افراد 
تا ۶۴ سالگی سالم باشند و بعد از آن، بیماری ها و 

معلولیت ها آغاز شود.
ادامه در صفحه ۵

۳۳ سال تا رکوردزنی ایران در سالمندی

رئیس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری: ساالنه حدود ۵ میلیون گردشگر خارجی 

وارد کشور می شود.
به گزارش زمان و به نقل ازصداوســیما؛ معاون رییس 
جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری در حاشــیه بازدید از مجموعه تاریخی 
باغ فین کاشــان و خانه تاریخی گفت: سهم این تعداد 
گردشــگر در تولید ناخالص داخلــی ۲و۹ دهم درصد 
است. علی اصغر مونســان با بیان اینکه افزایش سهم 
گردشــگری در تولید ناخالص داخلی کشور از برنامه 
های دولت دوازدهم اســت،افزود: بر اساس برنامه ای 
که در مجلس شــورای اســالمی به تصویب رســیده 
است باید ورود گردشــگران خارجی برای سال۲۰۲۵ 
بــه ۲۰میلیون نفر برســد. وی دربــاره هدف تحقق 
۲۰میلیون گردشگر در سند چشم انداز کشور گفت: با 

بسیج همه امکانات و اهمیت دولت و مجلس به بحث 
گردشگری می توان این رقم را محقق کرد تا ایران به 
جایگاه شایســته گردشگری خود برسد. وی گفت: اگر 
دولت بتواند خواســته های حداقلی سازمان را  محقق 
کند، ایجاد ۷۰هزار شغل در حوزه گردشگری و ۷۰هزار 

شغل در بخش صنایع دستی کشور قابل تامین است.

ورود ساالنه ۵ میلیون گردشگر به کشور

گزارش دبیرکل ســازمان ملل درباره جنایات ائتالف 
سعودی در یمن به اعضای شورای امنیت تحویل شد.به 
گزارش زمان و به نقل ازصدا و ســیما، ســازمان ملل 
متحد روز پنجشــنبه نام ائتالف نظامی به سرکردگی 
عربستان ســعودی را به علت کشتن و زخمی کردن 
۶۸۳ کــودک در یمــن و حمله به دهها مدرســه و 
بیمارستان در سال ۲۰۱۶ در فهرست سیاه قرار داد اما 
درعین حال اعالم کرد این ائتالف برای بهبود محافظت 
از کودکان اقداماتی انجام داده است.این گزارش از سوی 
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در اختیار 
شورای امنیت ســازمان ملل قرار گرفت و خبرگزاری 
رویترز نیز به آن دسترسی پیدا کرد. نام ائتالف نظامی 
تحت فرماندهی عربســتان سعودی سال گذشته برای 
مدتی کوتاه به فهرست ســیاه اضافه اما بان کی مون 
دبیر کل ســابق سازمان ملل متحد پس از تهدیدهای 

عربستان، نام آن را از این فهرست خارج کرد.در تالش 
برای جلوگیری از جنجال برسر این گزارش ، فهرست 
سیاه امسال به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش 
بــه طرف هایی مربوط می شــود کــه اقداماتی را در 
محافظــت از کودکان انجام داده اند و شــامل ائتالف 
نظامی تحت فرماندهی عربستان سعودی است و بخش 
دیگر شــامل طرف هایی اســت که برای محافظت از 
 کودکان اقدام نکرده اند.این گزارش که ویرجینیا گامبا 
Virginia Gamba نماینده سازمان ملل متحد در 
امور درگیری های مســلحانه و کودکان آن را تهیه و 
به نام گوترش منتشــر شده است آنهایی را که در این 
فهرســت قرار گرفته اند در معرض اقدام سازمان ملل 
قرار نمــی دهد بلکه طرف های دخیل در درگیری ها 
را شــرمنده می کند به این امید که آنها مجبور شوند 

اقداماتی را در محافظت از کودکان انجام دهند.

ائتالف سعودی در فهرست سیاه سازمان ملل 

دونالد ترامپ در دیدار با افسران ارتش نظامی آمریکا ضمن 
تکرار ادعاهای خود علیه ایران اعالم کرد که این آرامش 
پیش از طوفان اســت.به نقل از روزنامــه گاردین دونالد 
ترامــپ در حالی ایران را به نقض روح توافق هســته ای 
متهم می کند که گزارش هایی در مورد قصد ترامپ برای 
اعالم عدم پایبندی ایران به برجام منتشر شده است.او در 

حضور افســران نظامی آمریکا اعالم کرد که این آرامش 
پیش از طوفان است و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی 
بر این که این جمله چه مفهومی دارد، گفت: خواهید دید.
او در این دیدار به تکرار ادعاهای خود علیه ایران پرداخت 
و گفت: رژیم ایران از تروریسم حمایت کرده و خشونت و 
هرج و مرج را در تمام خاورمیانه می پراکند.وی افزود: به 
همین دلیل اســت که ما باید به اقدامات خصمانه و جاه 
طلبی هســته ای ایران پایان دهیم. به زودی تصمیم من 
در مــورد ایران را خواهید فهمیــد.در صورت اعالم عدم 
پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ بنابر قانون آمریکا 
کنگره ۶۰ روز فرصت دارد تا تحریم های هسته ای را علیه 
ایران اعمال کند.این در حالی اســت که برخی رسانه ها 
گزارش دادند که ترامپ پس از اعالم عدم پایبندی ایران 
به برجام بــا جمهوری خواهان کنگره صحبت می کند تا 

تحریمی علیه ایران اعمال نکنند.

»طوفان« ایران برای ترامپ

صالحی: برجام غیر قابل مذاکره مجدد است
علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: 

برجام غیر قابل مذاکره مجدد و بهترین راه، پایبندی به آن است.
وی که به دعوت رسمی مقامات ایتالیایی برای شرکت در سمینار بین المللی 
منع گسترش سالح های هسته ای 'آمالدی' و دیدار با مقامات این کشور روز 
پنجشنبه به رم سفر کرده است، به ایرنا گفت: بارها گفته شده که برجام قابل 
مذاکره مجدد نیست. وی افزود: برخی می خواهند برجام در ابعاد فنی مجددا 
مذاکره شــود، اما این موضوع قابل مذاکره نیست. ما بارها گفته ایم که برجام 
یک بار مذاکره شــده اســت، همه حتی وزیر امورخارجه روسیه، سخنگوی 
اتحادیــه اروپا، خانم موگرینی و چین نیز تاکید کردند که برجام قابل مذاکره 
مجدد نیســت. وی تاکید کرد: بهترین راه پایبندی به برجام اســت زیرا این 
توافق در جهت مسایل و تفاهمات بین المللی، منطقه ای و تقویت رژیم عدم 
اشــاعه، مفید و موثر اســت. اگر برجام بهم بخورد، تناقضات فراوانی از جمله 

بحث کره شمالی ایجاد خواهد شد. صالحی گفت، اکنون پیشنهاد 
شــده که مساله کره شمالی با مذاکره و دیپلماسی حل شود. 

بنابراین اگر برجام شکست بخورد، چه استدالل و توجیهی 
باقــی می گذارند تا بخواهند کره شــمالی را برای مذاکره 

راضــی کنند. قطعا آنها می گوینــد که یک مدل وجود 
داشــت که بهم خورده است. رئیس سازمان انرژی اتمی 

کشورمان گفت: توصیه ما پایبندی به برجام است مذاکره 
مجدد از نظر جمهوری اســالمی قابل قبول نیست و بارها 

و مســووالن ما از جمله رئیس  جمهــوری 
کرده  اعالم  امورخارجه  وزیر 
اند که مذاکره مجدد برجام را 
کنیم. صالحی همچنین  نمی 
بــه امکان خــروج آمریکا از 
برجام اشــاره کرد و افزود: 
اگــر آمریکا از برجام خارج 
شود و سایر کشورهای نیز 
آنرا همراهــی کنند، اقدام 

ایران روشــن خواهد بود و از 
برجام خارج می شود و این توافق به خودی خود 

به هم می ریزد، اما اگر آمریکا به تنهایی خارج شــود و دیگران به آن پایبند 
بمانند، ســناریوهای مختلفی ایجاد می شود و در این زمینه تصمیم بر عهده 

هیات نظارت بر برجام خواهد بود. 
وی با اشــاره به سفر خود به ایتالیا گفت: ما به دعوت مسووالن رم به ایتالیا 
سفر کردیم تا در کنفرانس 'آمالدی' شرکت و در باره ابعاد مختلف هسته ای 
سخنرانی کنیم. شخصیت های مهم جهان سیاست، فرهنگ،فنی و حقوقی در 

این نشست حضور دارند و با آنها در باره برجام نیز صحبت می کنیم. 
تاکید کمیسیون اروپا بر لزوم پایبندی همه طرف ها به برجام

یک سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید کرد که برجام نتیجه بخش بوده است و 
همه طرف ها باید به تعهدات خود نسبت به آن پایبند باشند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری گلف نیوز، تاکنون چندین مقام کاخ 
سفید در گفت وگو با رســانه های مختلف آمریکایی اعالم کرده اند که ترامپ 
قصد دارد در ۱۲ اکتبــر )۲۰ مهر( در چارچوب راهبرد جدید آمریکا علیه 
ایران، عدم پایبندی ایران به برجام را اعالم کند.در همین راســتا یک 
سخنگوی کمیسیون اروپا در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت: 
ما به دقت پیشرفت های ایجاد شده در توافق را رصد می کنیم و باید 
یادآوری کرد که برجام یک توافق عدم اشاعه است که توسط شورای 
امنیت مورد قبول واقع شده است.وی افزود: این توافق نتیجه بخش 
بوده است، چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی که مسئول نظارت 
بر برنامه هسته ای ایران است، ۸ بار پایبندی کامل ایران به برجام را 
تایید کرده است.او گفت: این توافق یک راه حل بلند مدت و پایدار 
در مورد برنامه هسته ای ایران است که به همه طرف ها این 
تضمین های ضــروری را می دهد و ما از همه 
اعضــای برجام می خواهیم تا به تعهدات 
خود در ایــن توافق پایبنــد بمانند.به 
گزارش ایسنا، فدریکا موگرینی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش تر 
اعالم کرده اســت برجام یک توافق 
دوجانبه نیست و آمریکا نمی تواند 
یــک طرفه از ادامــه اجرای آن 

جلوگیری کند.
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 برگزاری همایش
 »آیت اهلل هاشمی و دفاع مقدس« 

 همایش ملی »آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
و هشــت ســال دفاع مقدس«، با ســخنرانی 
علی اکبر ناطق نــوری و محمدجواد ظریف از 
سوی انجمن اندیشــه و قلم برگزار می شود.به 
گزارش زمان و به نقل ازمهر، همایش یک روزه 
»آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و هشت سال دفاع 
مقدس«، از ســوی انجمن اندیشــه و قلم و با 
همکاری کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، 
فردا از ساعت ۱۳ تا ۱۹ در تاالر قلم کتابخانه 
ملی برگــزار می شود.ســخنران افتتاحیه این 
همایش حجت االســالم علی اکبر ناطق نوری، 
خواهد بــود. از دیگر ســخنرانان و میهمانان 
ایــن همایش نیــز محمدجواد ظریــف وزیر 
فروزنده، محسن هاشمی،  امورخارجه، محمد 
حسین عالیی، علیرضا معیری، فریدون وردی 
نژاد، امیر ترابی پور و علی شیرعلی نیا خواهند 
بود.کتابخانه ملی در بزرگراه شهید حقانی، بعد 
از ایستگاه مترو حقانی قرار دارد و حضور کلیه 

عالقمندان در این همایش آزاد است.

دیدار بروجردی با بشار اسد

 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اسالمی ایران و هیات همراهش 
در جریان سفر به دمشق با رییس جمهور سوریه 

دیدار و رایزنی کردند.
به گزارش زمان و به نقل ازایسنا، در این مالقات 
دو طرف به بررســی آخرین وضعیت جنگ علیه 
تروریســم و تحــوالت منطقــه ای و بین المللی 
پرداختند.بشار اسد در این دیدار بر اهمیت تقویت 
روند سیاســی به منظور مستحکم کردن موضع 
محور مبارزه با تروریســم و گســترش آن تاکید 
کرد.عالءالدین بروجردی نیز گفت : پیروزی های 
پی در پی ارتش سوریه و همپیمانان و دوستان، 
امروز ســرآغاز پایان گروه های تروریستی را که 
برای تحمیل پروژه های غرب و رژیم صهیونیستی 
علیــه منافــع و آینده ملت ســوریه و ملت های 
منطقه به خدمت گرفته شدند، ترسیم می کند.به 
گزارش خبرگزاری سوریه )سانا(، در جریان این 
رایزنی، دو طرف همچنین با اشاره به همه پرسی 
اقلیم کردستان عراق، بر مخالفت خود با هرگونه 
تالش برای ضربه زدن به حاکمیت و وحدت عراق 
یا هرکدام از کشــورهای منطقــه تاکید کردند.
همچنین آنها تاکید کردنــد: مبارزه با خطراتی 
که کشــورهای منطقه با آن مواجه هستند و در 
رأس آن ها مبارزه با تروریســم، نیازمند وحدت و 

اتحاد است.

واکنش ایران به حوادث 
تروریستی اخیر پاکستان

 سخنگوی وزارت امور خارجه، انفجار تروریستی 
حسینیه شــیعیان در ایالت بلوچستان پاکستان 
را محکوم کرد.به گزارش زمان و به نقل ازایسنا، 
بهرام قاسمی انفجار انتحاری تروریستی در یکی 
از مراکز شــیعیان ایالت بلوچســتان پاکستان 
که ده ها کشــته و مجروح بر جای گذاشــت را 
به شــدت محکوم و با دولت و ملت پاکستان و 
خانواده قربانیان این فاجعه خونبار ابراز همدردی 
کرد.این دیپلمات ارشد کشــورمان اظهار کرد: 
اینگونــه حمالت کــور و ناجوانمردانه به منظور 
ایجاد ناامنی در پاکســتان و دامن زدن به فتنه 
و درگیری های مذهبی صورت می گیرد که لزوم 
هوشیاری و حفظ آرامش و وحدت دولت و ملت 
پاکستان را برای تداوم مبارزه با ترور و ریشه کنی 

خشونت در این کشور طلب می کند.

 جلسات ایران و عربستان
 برای "عمره مفرده"

 ســخنگوی فراکســیون حج و زیارت مجلس 
جزئیات مذاکرات ایران با مقامات عربســتان 

برای برگزاری عمره مفرده را تشریح کرد.
ســخنگوی  حسینی شــاهرودی  سیدحســن 
فراکســیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با تســنیم، با بیــان اینکه علیرغم 
محدودیت های زمانی، حج تمتع امســال به نحو 
خوبی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه مذاکرات 
برای برقراری حج تمتع قدری زمان بر شده بود، 
بیم آن می رفت که مشکالتی در راه اعزام حجاج 
ایرانی ایجاد شــود که بحمداهلل با تدابیر سازمان 
حج و زیارت و عوامل دخیل در این موضوع حج 
خوبی را نسبت به سال های گذشته شاهد بودیم.
وی با تاکید بر اینکه بحث اســکان حجاج ایرانی 
در دو ماه منتهی به زمان برقراری حج تمتع حل 
و فصل شد، افزود: خدمات رسانی به حجاج نیز در 

ایام حج ابراهیمی وضعیت مناسبی داشت.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

قتل های اخیر و تلنبار خشونت در روان مردم

مجید ابهری

پژوهش های علمی نشان داده اســت که استرس و خشونت از زمان 
جنینی قابل انتقال است، لذا جنینی که دارای مادری پر استرس است 
که آرامش روحی نداشته و دایم درگیر مشکالت و تنش های مختلف 
خانوادگی اســت غیر از مشکالت روحی که ممکن است بر روحیه آن 
تاثیرگذار باشد امکان دارد از لحاظ جسمی نیز بصورت لب شکری و 
کام شکافته متولد شــود.در جامعه امروز ایران که صدا و سیما بدون 
توجــه به روحیات مردم در حال تهیــه فیلم های ارزان قیمت کره ای 
است و حتی برای کودکان نیز انیمیشن هایی پخش می شود که حاوی 
مفهوم جنگ، درگیری، مقابله و خشــونت است ما به کودکانمان یاد 
می دهیم باید در جامعه ای زندگی کنند که دایم در حال تبدیل شدن 
به موجودی قویتر جنگنده تر و خشن تر باشند.فیلمهای ساخته شده 
در ایران نیز که عمدتا با محتوای مشکالت عدیده خانوادگی ،خیانت 
و قتل ساخته می شــود بجای حل مسئله آموزش فرار از موقعیت و 
ناکامی را به تصویر می کشــد،که در کنار مشکالت اجتماعی در حال 
حاضر کشــور نظیر باال رفتن سن ازدواج، ترس از تنهایی برای زنان، 
خیانت و طالق خشــم پنهانی را به همه مخاطبــان تزریق می کند.
مشــکالت اقتصادی ناشی از بیکاری، تورم و فقر اگر با چاشنی شبکه 
های اجتماعی فساد اخالقی و خیانت های آسان همراه شود می تواند 
از یــک پدر یا یک مادر قاتل بســازد چنانکه در فجایع ماههای اخیر 
تهران دیدیم دو مرد برای ســرقت لوازم یک خــودرو به حیات یک 
کــودک آنچنان بی توجهند که نوزاد را زیــر گرمای ۴۰ درجه ظهر 
تهران در داخل ماشین فلزی رها می کنند تا اتفاقی که نباید بیفتند 
رخ می دهد.پس مشــکالت اقتصــادی و ناکامی های متواتر می تواند 
انگیزه هر بزه و جرمی را فراهم آورد و در قتل های خانوادگی معموال 
با رد پایی از مشکالت خانوادگی همراه است همانطور که پدر دختران 
به قتل رســیده پیش از مرگ گفته است که علت کشتن فرزندانش 
اختالف با مادرشــان بوده که ۵۰ روز پیش خانه را ترک کرده است.

در کنار مشکالت موجود نبود نشاط و شادی در جامعه یکی دگیر از 
دالیل شــکل گیری چنین خشــونت های خفته و زیر پوستی است. 
با وجود آنکه ایران دارای تعطیالت رســمی زیادی اســت اما نشاط 
اجتماعی به معنای برگزاری جشــنهای همگانی نظیر انواع فستیوال 
و کارناول های شــادی، آتش بازی و مســابقه که می تواند هیجانات 
احساسی را کاهش داده و ضمن نزدیکی مردم خشونت را نیز کاهش 
دهد در ایران وجود ندارد.خشونت و تلنبار آن در روح و روان مردم که 
ناشی از مشکالت اقتصادی، آسیب های اجتماعی و حتی ناکامی های 
سیاسی است به شکل درگیری و خشونت در فضاهای اجتماعی نظیر 
پارک، مترو ،تاکسی و رانندگی بروز داده می شود و در واقع هشدارهای 
کوچکی از خشونت هایی است که می تواند مبدل به قتلهایی شود که 

در آن محبت به فرزند و پدر و مادر نیز فراموش می شود.

تشییع پیکر جالل طالبانی با حضور گسترده مردم

 مراســم تشــییع پیکر جالل طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق 
دیروز  با حضور گســترده مردم و شخصیت های عراقی، منطقه ای 
و بین المللی برگزار شــد.به گزارش زمان و به نقل ازایسنا، مراسم 
تدفیــن جالل طالبانی، امروز با حضور گســترده مردمی همراه با 
برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان برگزار شد.پیکر وی به مسجد 
جامع ســلیمانیه برای خواندن نماز میت انتقال داده شد و بعد در 
منطقه دباشان در زادگاهش سلیمانیه به خاک سپرده شد.مسعود 
بارزانی رئیس اقلیم کردســتان و فواد معصوم رئیس جمهور عراق 
و هم حزبی طالبانی از جمله کســانی بودنــد که بر تابوت طالبانی 
تاج گل گذاشــتند.جالل طالبانی که ســه شنبه گذشته در برلین 
آلمان درگذشت در ســال ۲۰۱۴ پس از یک دوره طوالنی درمان 
در پی ســکته ای مغزی در سال ۲۰۱۲ از سمت ریاست جمهوری 
کناره گیری کرد.او اولین رئیس جمهور غیرعرب )کرد( در عراق بود 
که در ســال ۲۰۰۵ پس از برکناری ساختار حکومتی سابق عراق 
انتخاب شد.طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان بود، حزبی که 
قدرت را در اقلیم کردستان عراق با حزب دموکراتیک کردستان به 

ریاست مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم تقسیم کرده است.

استانداردها در خدمت هوشمندتر شدن شهرها

  
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران، تاکید کرد: استانداردها به 
هوشــمندتر شدن شهرها کمک می کند.به گزارش زمان و به نقل 
ازسازمان ملی استاندارد، نیره پیروزبخت گفت: امروزه استانداردها 
در همه اجزای زندگی شهری دخیل هستند و حضور مداوم آنها در 
زندگی شهری، محدود به کاالها و خدمات روزمره نمی شود؛ بلکه 
حوزه های مهم و کالنی مثل انرژی، حمل و نقل و فناوری اطالعات 

را نیز در برمی گیرد.
وی افزود: به عبارت دیگر، اســتانداردها دستور کارهای مهم برای 
تمامی جنبه  های زندگی از ساختمان  های با مصرف بهینه انرژی، 
حمل و نقل هوشمند، مدیریت پســماند تا ایجاد جوامع پایدار را 
آماده می  کنند.پیروزبخت گفت: ارتقای ســطح خدمات شهری و 
گام نهادن به ســوی مدیریت یکپارچه شهری مستلزم بکارگیری 
اســتانداردهای اختصاصی برای خدمات متنوع در شــهر است که 
هوشمندتر شدن شهرها را به همراه دارد. البته انجام این فرآیندها 
و هوشمندتر شدن شهرها در گرو همکاری و تعامل نزدیک سازمان 
ملی اســتاندارد ایران، شــهرداری ها، وزارتخانه ها و سازمان های 
دخیل در مدیریت شهری است. ما به عنوان مرجع استانداردسازی 
در کشور برای شکل گیری این نوع همکاری آماده ایم تا شهرهای 

مان با سرعت بیشتری در مسیر هوشمندسازی حرکت کنند.
وی اظهار داشــت: سازمان ملی اســتاندارد بر اساس وظایف ذاتی 
خود و با توجه به اسناد باالدستی و برنامه ششم توسعه و اصل ۲۴ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی برای پوشش سراسری استاندارد گام 
های بلندی برداشته است. برای سازمان ملی استاندارد ایران هیچ 
موضوعی مهم تر از ایمنی و سالمت مردم نیست و به همین دلیل با 
چشمان باز و هوشمند بر تولید، واردات و صادرات کاالها و خدمات 
نظارت می کنیم و باور داریم که اســتاندارد کلید توسعه اقتصادی 
کشور است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: با درک 
دغدغه های مقام معظم رهبری، برای تحقق شــعار تولید، اشتغال 
و اقتصاد مقاومتی گام برداشتیم. به تعریف پیوست های فرهنگی 
برای استاندارد معتقدیم و پویش »کاالی استاندارد ایرانی می خرم« 
را به همین دلیل طراحی و اجرا کردیم تا همه برای سربلندی وطن 
در شــرایط برابر تالش کنیم.وی افزود: انتخاب پوستر روز جهانی 
استاندارد با عنوان »استانداردها، شهرها را هوشمندتر می کنند« از 
ایران را به فال نیک می گیرم و این موفقیت ارزشمند بین المللی 
را آغاز حرکتی نو در همکاری بین ســازمانی برای هوشمند کردن 

شهرها در ایران می دانم.

یادداشت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مذاکرات 
خوبی با طرف هــای خارجی به منظور رونق 
بخشیدن به حوزه صنعت کشور انجام شده و 
سرمایه های خارجی، رونق را به صنعت ایران 

بازمی گرداند.
به گــزارش زمان و به نقل ازصدا و ســیما، 
محمد شریعتمداری گفت: هیچ محدودیتی 
برای مشارکت و ســرمایه گذاری خارجی  در 
داخل ایجاد نشــده  و امیدواریم هرچه زودتر 
ســرمایه های خارجی مورد نیــاز به بخش 
صنعــت تزریق شــود.وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت با بیان اینکــه موضوع ظرفیت های 
تولیدی ما هنوز بسیار پایین تر از حد واقعی 
است، گفت: در شرایط پسابرجامی به وجود 
آمده، مذاکــرات خوبی با طرف های خارجی 
به منظور رونق  بخشــیدن به صنعت کشور 
انجــام داده ایم.وی تصریح کرد: بیش از هزار 
و ۵۰۰ واحــد تولیدکننده تجهیزات صنعتی 

مادر در ایران فعال هســتند و به همراه آنها 
۲ هــزار واحد صنعتی کوچک نیز مشــغول 

فعالیــت تولیدی هســتند و مجمــوع این 
فعالیت ها بــه تولید بیــش از یک میلیون 

تن فرآوردهای صنعتی منجر می شــود که 
ارزش آنهــا بالــغ بر ۳ میلیارد دالر اســت.

شریعتمداری همچنین به تحرکات مثبت در 
وزارت نفت برای حمایت از تولیدات داخلی 
اشاره کرد و گفت: ما تالش داریم با استفاده 
از نظام تعرفه ای مشوق هایی را برای ایجاد 
شرکت های مشترک ایجاد کنیم، بخشی از 
سود تسهیالت اعطایی در سیستم بانکی به 
ویژه در حوزه تولید ماشین آالت صنعتی را 
متقبل شــویم تا از این طریق صنایع داخلی 
را حمایت کنیم.وی درباره اســتاندارهای در 
نظر گرفته شده برای خودروهای تولید داخل 
تأکید کرد: ۵۵ مورد اســتاندارد برای تولید 
خودروهای داخلی در نظر گرفته شده و تمام 
تالش ما این اســت که خودروهایی که جان 
مردم را به خطر می اندازند، تولید نشوند زیرا 
برای ما جان مردم ارزشــمند اســت و قابل 

قیمت گذاری نیست

وزیر صنعت اعالم کرد:

هدف دولت رونق بخشیدن به صنعت است

فرمانده ناجا اعالم کرد؛

پشت پرده تالش 
برای ناامن کردن 

عزاداری های حسینی
 

فرمانده ناجا از تالش برخی در تعدادی از شهرهای کشور برای 
ناامن کردن عزارادی های حسینی خبر داد و گفت: هوشیاری 
مردم و حضور هوشمندانه نیروهای سرفراز انتظامی باعث شد 

اتفاق ناگواری رخ ندهد.
به گزارش زمان و به نقل ازمهر ، ســردار حســین اشتری در 
ســخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با اشــاره به 
فرارســیدن هفته نیروی انتظامی، شعار این هفته را »پلیس 
برای امنیت و امنیت برای همه« عنوان کرد و اظهار داشــت: 
حفظ و ارتقاء امنیت و نظم در جامعه جزو وظایف ذاتی پلیس 
است و در این عرصه همکاران ما همواره سعی کرده اند با تمام 
وجود از آبرو و ناموس و جان مردم دفاع کنند و نشانه آن نیز 

شهدایی است که در این عرصه تقدیم شده است.
فرمانده ناجا با اشــاره به حراست از  ۸۵۰۰ کیلومتر مرزهای 
آبی و خاکی کشــور توســط نیروی انتظامی گفت: پلیس با 
همکاری سایر نیروهای مسلح توانسته حافظ مرزهای کشور 
باشــد و درصورت مشــاهده هر تحرکی در جــدار مرزها، با 
فوریت و قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.وی با اشــاره به 
برخی اقدامات انجام شــده توســط نیروی انتظامی طی یک 
سال گذشــته گفت: در یک سال گذشــته فرزندان شما در 
نیروی انتظامی توانســتند به یاری خداوند از افزایش جرائم 
جلوگیری کرده و در حوزه های مختلف، با ناامن کنندگان فضا 
و متخلفان مبارزه کنند و ما معتقدیم باید در تمام حوزه های 
مختلــف فرهنگی و اجتماعی در برابــر ناامنی با متخلفان به 

صورت قاطع برخورد کنیم.اشــتری با اشاره به تالش پلیس 
برای تامین امنیت عزاداری های سراسر کشور در دهه اول ماه 
محرم گفت: امسال نیز صدها هزار مراسم عزاداری در سراسر 
کشور برگزار شد همکاران ما در کنار عزاداران حضور داشتند و 
این در حالی است که اطالعاتی که به دست ما و سازمان های 
دیگر رسیده بود نشــان می داد افرادی به دنبال ناامن کردن 
این مراســم به خصوص در برخی شهرها بودند که هوشیاری 
مردم و هیئات مذهبی و حضور هوشمندانه نیروهای سرفراز 
انتظامی باعث شد اتفاق ناگواری در این مدت رخ ندهد.رئیس 
پلیس کشــور با بیان اینکه بیش از ۱۱۰۰ جلسه قبل از ماه 
محرم به منظور هماهنگی بیشــتر برگزار شد افزود: عالوه بر 
حضــور همکاران ما در این مدت، صدها هزار نفر از مردم نیز 
به عنوان پلیس افتخاری و همکار پلیس ما را یاری دادند و به 

لطف خداوند، این مراسم در شان کشورمان برگزار شد.
وی با تاکید بر آمادگی پلیس برای برگزاری مراســم جهانی 
اربعیــن نیز گفت: هر ســاله میلیون ها نفــر در ایام اربعین 
حسینی به عتبات عالیات مشرف می شوند که نظم و برنامه 
ریزی برای تردد این زائران کار بســیار بزرگی اســت و قطعاً 
بدون همت مسئولین و تالش نیروی انتظامی و یاری خداوند 
امکان پذیر نیست.اشــتری با اشاره به الزامی بودن دارا بودن 
مدارک قانونی برای تشــرف به عتبات عالیات در ایام اربعین 

حســینی، به اقدامات انجام گرفتــه در حوزه فضای مجازی 
اشــاره کرد و افزود: متاســفانه گزارش های موجود حاکی از 
رشــد بیش از ۴۰ درصدی جرائم در این حوزه است ولی با 
تالش همکاران ما در این حوزه، بیش از این میزان، کشفیات 
داشتیم و اقدامات خوبی نیز در این حوزه انجام گرفته است.

فرمانــده ناجا با تاکید بر کاهش وقوع جرائم خشــن در یک 
ســال گذشته گفت: علی رغم کاهش در این حوزه متاسفانه 
در جرائم خرد چند درصدی افزایش داشتیم که البته با توجه 
به دالیل این امر باید سهم همه دستگاه ها مشخص شود ولی 
با این وجود، هرجا کوتاهی از ســوی هر دســتگاهی صورت 
گیرد پلیس ســعی می کند این خال را پر کند.وی با اشــاره 
به تالش پلیس برای مبارزه با ورود کاالی قاچاق به کشــور 
خاطرنشــان کرد: خوشبختانه با توجه به اقدامات انجام شده 
۴۰ درصد کشــفیات کاالی قاچاق افزایش داشــته که برای 
ارتقاء اثر بخشی تالش ها نیاز به همت همه دستگاه ها است.

اشــتری ادامه داد: ما به دنبال اســتقرار پلیس در گمرکات 
و بنادر هســتیم و از ماه های قبل این تقاضا را داشــته ایم و 
امیدواریم مســئوالن امر نیز همکاری الزم را داشــته باشند 
چراکه نظارت در سرچشمه ورود کاال اثربخش تر از سایر نقاط 
است.رئیس پلیس کشور با اشاره به مقابله پلیس با ورود مواد 
مخدر به کشــور نیز گفت: همکاران ما در برخورد با باندها و 
شبکه های مافیایی در مرزها اقدامات موثری انجام داده و در 
بحث جمع آوری خرده فروشــان و معتادان خیابانی اقداماتی 
صورت گرفته که البته کفایت نمی کند ولی ما این آمادگی را 
داریم که در صورت فراهم شدن زیرساخت ها، در کمتر از یک 
هفته تمام معتادان خیابانی کشور را شناسایی و به مسئوالن 
تحویل دهیم. البته در سال گذشته جلسات خوبی برگزار شد 
ولی هنوز منتظر نتایج آن هســتیم.وی در پایان با تاکید بر 
اینکه ناجا در پاســداری از ارزش های انقالب اسالمی همواره 
مبارزه کرده و ایستادگی خواهد کرد گفت: فرزندان شما در 
نیروی انتظامی با انگیزه و عشق، آمادگی هرگونه جانفشانی 
برای ارتقاء امنیت هســتند و امیدواریم به لطف الهی امنیت 

مثال زدنی کشورمان ارتقاء یابد.

 رژیم صهیونیستی
 از اساس سست و بی پایه است

 پرداخت باقیمانده اقساط
 سهام عدالت اجباری نیست

ریس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: رژیم 
صهیونیستی از اساس سست و بی پایه است اما 

خود را آهنین جلوه می دهد.
به گزارش زمان و به نقل ازمهر، سرلشــکر محمد 
حسین باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
در دومین مراسم سالگرد شهید حسین همدانی 
ضمن تشــکر از برگزار کنندگان مراسم سالگرد 
شــهید همدانی اظهار داشــت: هر چه داریم از 
مکتب عاشورا و امام حســین )ع( است و انشاهلل 
این ملت در این مســیر هر ســال ثابت قدم تر از 
گذشته باشند.وی گفت: شهید همدانی از سابقون 
رزمندگان انقالب و دفاع مقدس هستند، اصحاب 
شمال و یمین که در قرآن داریم و دوزخ و بهشت 
آنان را داریم در قرآن از سابقون نام می برند و آنها 
از مقربین درگاه الهی هستند و شهید همدانی هم 
از این دســته محسوب می شود چرا که از دوران 
نوجوانی تا آخرین لحظات عمرش در راه دفاع از 
اســالم بوده است.ریس ستاد کل نیروهای مسلح 
تصریح کرد: خیلی عجیب اســت فاصله نوشتن 
وصیت نامه آخری که نوشــت؛ تنها دو هفته قبل 
از شــهادت. خیلی باید از عرفان و معنویت باالیی 
برخوردار باشــد که بداند آخرین روزهای عمرش 
را می گذراند. خواندن وصیت نامه شهدا برای ما 
ضروری اســت اما این وصیت نامه بســیار خاص 
است و باید بارها آن را خواند و از دل آن معنویت 
و برداشت خاص خود را داشته باشیم.باقری افزود: 
شــهید همدانی همیشه سخت ترین ماموریت ها 
را انتخاب و بســیار جدی هم آنها را پیش برده و 
سربلند از صنه ای به صحنه دیگر رفته است.وی با 
بیان اینکه شهید همدانی از ابتدا در کنار روحانیت 
بود و در کنار ایت اهلل شــهید مدنــی و ایت اهلل 
العظمی نوری همدانی قرار داشته است، گفت: هم 
چنین فرمانبــرداری وی از رهبری معظم انقالب 
هم مبین رابطه عمیق شهید با روحانیت و والیت 
است.رئیس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان 
کــرد: از زمان انقالب وی بــه دنبال فعالیت های 
انقالبی در همــدان بود و بالفاصله پس از انقالب 
اسالمی با درک و بصیرت ویژه ای که داشت خطر 
را شــناخت و به عنوان یکی از بنیان گذران سپاه 

همدان محسوب می شود.باقری اظهار کرد: شهید 
همدانی نقش اساســی در شکل گیری تیپ ۲۷ 
محمد رسول اهلل به همراه شهید شهبازی و همت 
و دیگر فرماندهان دارد. نقش وی در عملیات فتح 
المبین و بیت المقدس از دیگر افتخار آفرینی های 
شــهید همدانی در دوران دفاع مقدس بود.رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح تصریح کرد: تشکیل 
تیپ انصارالحســین ســپاه همدان از افتخارات 
این شــهید بزرگوار است، چه خوش درخشیدند 
نیروهای این سپاه همدان و چه نقش مثبتی را در 
عملیات های مختلف در جنگ داشتند.وی افزود: 
شهید همدانی جزو اصحاب من ینتظر بودند، در 
روزهایی که بیش از شصت سال سن دارد و خیلی 
ها به دنبال استراحت و آرامش در زندگی هستند، 
او به فکر رفتن به سوریه و دفاع از حرم می افتد.

باقری گفت: شهید همدانی به پشت جبهه دشمن 
نگاه کرد، پشت این جبهه رژیم صهیونیستی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
شهید همدانی این مساله را درک می کرد که اگر 
ســوریه، عراق و یا دیگر مناطق شکست بخورند 
نوبت به ام القرای اسالم می رسد بنابراین با درک 
این شــرایط حساس در منطقه که حاصل توطئه 
دشــمنان است در آن سن و سال به سوریه رفت، 
چرا که اصل جبهه ما در آنجا است.وی افزود: اگر 
رهبری می فرماید که  رژیم صهیونیستی ۲۵ سال 
بیشــتر از عمرش نمانده، در واقع به اینجاها نگاه 
می کنند، رژیم صهیونیستی از اساس سست و بی 

پایه است اما خود را آهنین جلوه می دهد.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره ارسال 
پیامک به مشموالن سهام عدالت گفت: مردم 
در صورت تمایل نســبت به تسویه باقیمانده 
اقساط سهام عدالت خود اقدام کنند و در این 

زمینه اجباری نیست.
به گزارش زمان و به نقل ازسازمان خصوصی 
سازی، »میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی« 
با اشاره به اینکه بر اساس اعالم قبلی مشموالن 
ســهام عدالت تا پایان ۳۱ شهرویرماه امسال 
مجاز بودند با ورود به ســامانه ســهام عدالت 
اقدام به تسویه باقی مانده اقساط سهام عدالت 
خود کنند، افزود: با تصویب شورای عالی اصل 
۴۴ قانون اساسی این مهلت به مدت یک ماه 
و تا پایان مهرماه امســال تمدید شده است.
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی افزود: بر 
این اساس مشــموالن سهام عدالت می توانند 
با ورود به این ســامانه و ارائه مشــخصات در 
صورت تمایل اقدام به پرداخت نقدی باقیمانده 
اقساط سهام عدالت خود کنند.وی با تاکید بر 
اینکه پرداخت اقساط سهام عدالت به دلخواه 
مشموالن بوده و اجباری در این زمینه نیست 
اظهار داشــت: بســته به دهک های مختلف 
مشموالن سهام عدالت، رقم پرداختی متفاوت 
است و مشموالن باید با مراجعه با سامانه سهام 
عدالت از میزان اقساط سهام خود اطالع پیدا 
پیامک های  کنند.پوری حسینی در خصوص 
ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی مبنی 
بر تسویه باقیمانده اقساط سهام عدالت توسط 

مشــموالن اذعان داشت: موضوع مطرح شده 
در این پیامک ها چیز تازه ای نیســت و برای 
آن دســته از مشــموالنی که به سامانه سهام 
عدالت مراجعه و شــماره تماس خود را ثبت 
کرده اند پیامک ارســال کردیم و اطالع دادیم 
تا در صورت تمایل اقدام به تســویه باقیمانده 
اقساط سهام عدالت خود کنند و در این زمینه 
اجباری نیست.سازمان خصوصی سازی برای 
همه مشــموالن سهام عدالت که شماره تلفن 
همراه معتبر خود را به ســامانه سهام عدالت 
اعالم کرده اند، پیامکی ارســال کرده اســت 
که بر اساس آن همه مشموالن سهام عدالت 
می توانند تا پایان مهر ماه جاری نســبت به 
پرداخــت مانده مبلغ ســهام تخصیصی خود 
اقــدام کنند.این مهلت پیــش از این تا پایان 
شــهریور ماه تعیین شــده بود که با توجه به 
مصوبه شــورای عالی اصل ۴۴، مهلت تسویه 
مانده مبلغ ســهام تخصیصی مشموالنی که 
ارزش ســهام آنان به طور کامل تسویه نشده، 
تــا پایان مهر ماه جاری تمدید شــد.بنابراین 
مشــموالن دریافت ســهام عدالت می توانند 
با مراجعه به ســامانه ســهام عدالت از مانده 
سهام تخصیصی خود مطلع شده و در صورت 
تمایل، قبض پرداخت از طریق این سامانه اخذ 
نموده و مبلغ مد نظر خود را از طریق شــعب 
بانک ملی ایران پرداخت کنند.البته پرداخت 
این مبلغ الزامی نیســت و در صورت پرداخت 
مانــده مبلغ تخصیصی ســهام، بــه همین 
نسبت در آینده سود سهام عدالت مشمولین 
افزایش خواهد یافت.سازمان خصوصی سازی 
همچنین اعالم کرده اســت که به جز ارسال 
پیامک به مشــموالن، هیچگونه تماس تلفنی 
یا تقاضای پرداخت پول از مشــموالن نداشته 
اســت.پیامک ارســال شده توســط سازمان 
خصوصی سازی به مشموالن سهام عدالت تنها 
با سرشــماره ۳۰۰۰۰۰۰۰ بوده و متن آن نیز 
به این شرح است: » مهلت واریز نقدی جهت 
تسویه مانده ارزش سهام عدالت شما تا پایان 

مهر تمدید شد«
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زمانی برای یکسان سازی نرخ دالر
سیدعلی سید کمال 
بازار ارز ما از یک حالت پرنوســان به یک آرامش و ثبات نســبی رسیده 
است، اما با توجه به متغیرهای اقتصادی و همچنین وضعیت قیمت نفت و 
درآمدهای ارزی دولت، چنانچه برنامه ریزی و مدیریت کارآمدی در بازار 
ارز انجام نشود، بعید نیست که دوباره در این بازار شاهد اختالف و از بین 
رفتن این ثبات نسبی باشیم.پول ملی متناسب با اتفاقاتی که در اقتصاد رخ 
می دهد در برابر ارزهای خارجی تقویت یا تضعیف می شود و مادام که این 
روال بر دوام باشــد و مسیر کلی بازار ارز، تحت مدیریت صحیح، متناسب 
با واقعیت های اقتصادی باشــد، شرایط تحلیل پذیر و قابل قبول خواهد 
بود، اما تثبیت نرخ ارز به طور دستوری، مانند نگهداشتن فنر قیمتی است 
که عاقـــت، همانگونه که در دولتهای قبــل رخ داد، جهش قیمتی را در 
پی خواهد داشــت.تعیین نرخ ارز در چارچوب نظام ارزی باید انجام شود 
بنابراین چنانچه سیاســتگذار این بازار پس از انتخاب رژیم ارزی و اعمال 
یکســان ســازی، نرخ ارز را تعیین کند، به نظر من رژیم ارزی ما »شناور 
مدیریت شده« خواهد بود.مبنای تعیین نرخ ارز در یکسان سازی، باید نرخ 
روز بازار باشد و هر نرخی کمتر از آن یا هر نرخی که به صورت دستوری 
از سوی دولت یا بانک مرکزی اعمال شود، محکوم به شکست خواهد بود. 
در این فرآیند، نرخ شناور با یک هدف بلندمدت روزانه تعیین خواهد شد 
اما بدیهی اســت که نرخ تورم، نرخ تبدیل ارزها و نوسانات بین المللی نیز 
در نرخ روزانه اعالمی بانک مرکزی موثر خواهد بود.یکســان ســازی نرخ 
ارز موضوعی نیســت که دولت یا بانک مرکزی نگاه مثبت یا منفی به آن 
داشته باشند. این امر به دالیل مختلف از جمله حذف پذیرش رانت، حذف 
تقاضای اضافی، شفاف سازی در اقتصاد و تجارت و نهایتا سرمایه خارجی، 
یک ضرورت است.البته در بلندمدت چنانچه ورودی ارز از طریق منابع بین 
المللی مانند فاینانس و سرمایه گذاری خارجی، بیشتر نشود و شیب نرخ 
ارز نیز به سمت باال نباشد به عقیده من، بعد از دو سال باز هم شاهد پرش 
نــرخ ارز خواهیم بود.انتظار مردم برای کاهش نرخ ارز، با دیگر متغیرها و 
پدیده های اقتصادی کشـور همخوانی ندارد. به عبارتی اگر رشد خوبی در 
تولید و اقتصاد نداشته باشیم و نرخ تورم هم باال باشد، بی دلیل نمی توانیم 
و نباید قیمت ارز را پایین نگه داریم چراکه ریال زمانی باید تقویت شــود 
که تولید، اشــتغال و صادرات غیرنفتی افزایش یابد و پس از آن با عرضه 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار، تقاضا را پاســخ دهیم و قیمت ارز 
را کنتــرل کنیم. اگر این اتفاق نیفتــد، کاهش قیمت ارز با مداخله بانک 
مرکزی مصنوعی خواهد بود و نمی تواند برای مدت زیادی ادامه داشــته 
باشد.بنابراین تک نرخی کردن ارز باید براساس نرخ ارز در بازار آزاد باشد. 
اینکه بانک مرکزی اعالم کند در چه قیمتی ارز را تک نرخی می کند نیز 
چنــدان فرقی نمی کند یعنی اگر تک نرخی در ســه هزار و ۸۰۰ تومان 
باشد دوباره بانک مرکزی باید این نرخ را با نرخ بازار آزاد مدیریت کند؛ اگر 
قیمــت بازار آزاد باال رفت قیمــت ارز تک نرخی را نیز باید باال ببرد و اگر 
پایین آمد نیز قیمت ارز تک نرخی را باید پایین بیاورد. به این معنا که به 
صورت »شــناور مدیریت شده« تالش کند تا قیمت ارز تک نرخی، همان 
قیمتی باشــد که بازار تعیین می کند چراکه اگر قرار باشد یکسان سازی 
نــرخ ارز روی قیمت های پایین و غیرواقعی انجام شــود باز هم در عمل، 
شاهد نرخ متفاوتی در بازار آزاد خواهیم بود.از این رو من اعتقاد ندارم که 
حاال بانک مرکزی نرخ ارز را پایین می آورد تا بتواند اعالم تک نرخی کند 
و آن را شــناور کند چراکه تک نرخی شــدن ارز روی قیمت های باالتر، 
نگاه سفته بازی در پی ندارد. یعنی هرچقدر نرخ ارز باالتر باشد، حمله به 
سمت ارز کمتر خواهد بود یعنی کسی به صورت سفته بازی وارد این بازار 
نمی شود. پس بانک مرکزی باید نرخی اعالم کند که فقط مصرف کننده 

واقعی سراغ ارز بیاید.

 چراغ سبز وزارت کشور 
برای برگزاری »الکترونیک« انتخابات ۹۸

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار وزارت کشور 
گفت: فرایند احراز هویت الکترونیکی رأی دهندگان در انتخابات ریاست 
جمهوری ُکند نبود. اگر بتوانیم بخش دستی احراز هویت را حذف کنیم، 
سرعت باال می رود.امیر شجاعان در گفتگو با خبرآنالین درباره رایزنی های 
وزارت کشــور با شورای نگهبان برای برگزاری تمام الکترونیک یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اســالمی گفت: برای مجلس یازدهم هنوز 
کار را آغــاز نکردیم، اما امیدواریم که انشــاءاهلل به زودی این کار را انجام 
دهیم. اگر مورد توافق واقع شــود، به لحاظ فنی و آمادگی عوامل اجرایی 
برای برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس یازدهم کامال آماده هســتیم.
وی افــزود: البته برای برگزاری کامل الکترونیکی انتخابات مجلس نیاز به 
یکســری تجهیزات همچون صندوق های الکترونیکی اخذ رأی در شعب 
داریم اما به لحاظ نوع کار، فرایندی که باید طی شــود و اقداماتی که باید 
صورت بگیرد، تجربه خوبی در ۱۳۹ شــهر بــرای برگزاری پنجمین دوره 
انتخابات شــوراها داشــتیم. به هر حال آمادگی کامل داریم این روش را 
برای کل صندوق ها توسعه بدهیم.رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، 
فناوری اطالعات و آمار وزارت کشــور درباره غیرقابل اعتماد بودن برخی 
قطعات چینی تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات که مانع اجرای این 
طرح در انتخابات ریاســت جمهوری شد گفت: این حرف کامال بی ربطی 
درباره قطعات بود. عملکرد این تجهیزات نشــان می دهد که خیلی خوب 

کار کردند و ما مشکل فنی اصال نداشتیم.

 شیطنت آمریکایی ها با کینه
 در مساله هسته ای 

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکایی 
ها با وجود ناکامــی در اقدامات خصمانه خود 
علیه ملت ایران پس از انقالب اســالمی هنوز 
به کینه ورزی خود ادامه می دهند و در مساله 

هسته ای شیطنت می کنند.
به گزارش زمــان و به نقل از خبرآنالین، علی 
الریجانی دیروز در ســومین روز سفر خود به 
استان فارس در یادواره شهدای امر به معروف 
و نهی از منکر شهرســتان مرودشــت گفت: 
آمریکایــی ها با وجــود ناکامــی در اقدامات 
خصمانه خود علیــه ملت ایران پس از انقالب 
اســالمی هنوز به کینــه ورزی خود ادامه می 
دهند و در مساله هسته ای شیطنت می کنند.

او افزود: امروز و با وجود اوضاع آشفته منطقه، 
کسی جرأت نمی کند علیه ایران اسالمی حرف 
بزند چــون آنها این موضــوع را آزموده اند که 
شرق و غرب با هم متحد شدند اما نتوانستند 

ایران را شکست دهند.

 تاکید ظریف
 بر تمامیت ارضی عراق

 وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت وگویی بار 
دیگر بر حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی عراق 
تاکیــد کرد.به گزارش زمان و به نقل ازایســنا، 
محمدجواد ظریف در حاشــیه مراســم تشییع 
مرحوم جــالل طالبانی رئیس جمهور پیشــین 
عــراق در گفت وگویی بار دیگر بر حفظ وحدت 
ملی و تمامیــت ارضی عراق تاکید کرد و اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران دوست همیشگی 
مردم عراق از جمله کردهای این کشــور است 
و اشــتباهات راهبردی برخی افراد را به حساب 
مردم کــرد عراقی نمی گذارد.وی ابراز امیدواری 
کرد همه در کردستان عراق به راه "مام  جالل" 
که ســمبل وحدت و تمامیــت ارضی عراق بود 
بازگردند.وی زنده یاد جالل طالبانی را دوســت 
ایران و مبارزی خستگی ناپذیر علیه دیکتاتوری 
صدام و کسی که همواره برای وحدت و تمامیت 
ارضی عــراق مجاهدت نمود یاد کرد و نام و یاد 

وی را گرامی داشت.

تکرار ادعاهای ضدایرانی پادشاه 
عربستان سعودی و بی توجهی روسیه

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در دیدار 
با والدیمیــر پوتین رییس جمهوری روســیه، 
ادعاهای ضدایرانی رد شده خود را تکرار کرد که 
با بی توجهی مقام های روسی برای اظهارنظر در 
این زمینه مواجه شــد.به گزارش زمان و به نقل 
ازایرنا، در این دیدار که روز پنجشــنبه در کاخ 
کرملین برگزار شد، ملک سلمان با طرح »ادعای 
دخالت های بی ثبات کننده ایران در منطقه«، 
گفت: تهران باید به این اقدامات خود پایان دهد.

خبرگــزاری ایتارتاس به نقل از ادعاهای شــاه 
عربســتان در مذاکره با رییس جمهوری روسیه 
نوشت: ضرورت دســتیابی به ثبات منطقه ای، 
مــی طلبد که ایران از مداخلــه در امور داخلی 
یمن چشم پوشــی کند. ملک سلمان در ادامه 
ادعاهــای ضدایرانی خود اظهار کرد: تهران باید 
از تالش برای بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه 
صرفنظر کند. ایتارتاس در پایان نوشــته است: 
پادشاه عربستان همچنین بر اهمیت حل و فصل 
بحران سیاسی یمن برپایه ابتکارهای کشورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج فارس و قطعنامه 
های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.این 
ادعاها در جریان مذاکره با بی توجهی مقام های 
روســی مواجه شد و فقط در رســانه ها بازتاب 
یافت.عربستان و ائتالف وابسته چند کشور عربی 
ماه ها است مردم یمن را زیر شدیدترین بمباران 
ها با هزاران کشــته و زخمی قــرار داده اند که 

ویرانی و قحطی گسترده در پی داشته است. 

سرمقالهخبر

خطیب نمــاز جمعه تهران با بیان این که آمریکا 
هم جســم و هم روح برجام را نقض کرده و هیچ 
چیزی از آن برجام باقی نگذاشــته است، تاکید 
کرد: مسووالن ما هم یکصدا گفته اند و می گویند 
برجام قابــل مذاکره مجدد نیســت؛ این موضع 

درستی است و ما آن را تقویت می کنیم.
بــه گزارش زمان و به نقل ازایرنا، آیت اهلل ســید 
احمد خاتمی در خطبــه دوم نماز جمعه تهران، 
با اشــاره به طرح موضوع برجام در روزهای اخیر 
اظهار داشــت: حرفی که اخیرا مــی زنند و می 
گویند بایــد گفت و گوی مجــدد صورت گیرد، 
بحمداهلل مســووالن ما هم یکصدا گفته اند و می 
گویند برجام قابل مذاکره مجدد نیست این موضع 
درستی است.وی تصریح کرد: این موضع را تقویت 
می کنیم؛ موضعی در شان عزت ملت ایران است 
و به عنوان امام جمعه به مســووالن محترم می 
گویم که تریبون نماز جمعه تریبون مردمی است. 
کارهای دیپلماتیک مربوط به وزارت خارجه است 
ما اینجا حرف مردم را می زنیم. حرف ما این است 

که به خدا و به این مردم باید اعتماد کرد.
خاتمی همچنین بــا تاکید بر این که به حمایت 
اروپا دل نبندید، گفت:با اروپا درگیر نیســتیم و 
خوب اســت که مســووالن ما تعامــل دارند اما 
مطئمن باشید اگر اروپا قرار باشد ایران یا آمریکا 
را انتخــاب کند، آمریکا را انتخــاب خواهد کرد. 
دلخوش به حمایت اروپایی ها نباشید.وی تاکید 
کرد: مســووالن محترم همگی یکصدا گفتید که 
آمریکا نقض برجام کرده است اما مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا از آمریکا حمایت کرده است 

و می گوید نقض برجام نشده است.
وی همچنیــن در خصوص هجمه به رئیس قوه 
قضائیه گفت: از اول انقالب، نظام و انقالب هدف 
بوده اســت و از جمله روش هایشــان تخریب 
مســووالن عالی رتبه نظام بــود. یادمان نرفته 
است تخریبی که از شهید مظلوم آیت اهلل دکتر 
بهشتی داشتند؛ آن روزها به ترور سخت افزاری 
و فیزیکی روی آوردند. االن روش عوض شــده 
و وارد ترور نرم افزاری و تخریب شــخصیت این 
رئیس مجتهد قوه قضائیه شده اند.خاتمی افزود: 
ریشــه اش روشن اســت؛ قوه قضائیه عزم خود 
را جزم کرده است با مفســدان اقتصادی قاطع 
برخــورد کند؛ رئیس قوه قضائیه محکم در برابر 
فتنه گران ایستاده اســت و این هم هزینه اش 

است و بحمداهلل خودشــان هم متوجه هستند 
که با این ترفندها مــی خواهند آنها را از هدف 
واالیشان بازدارند که نخواهند توانست.وی گفت: 
هم وزیر اطالعات و هم رئیس سازمان اطالعات 
ســپاه این تهمت ها را تکذیــب کردند. رئیس 
سازمان اطالعات ســپاه گفته است که طی ماه 
های آینده ما شاهد اتهام زنی به دیگر مسووالن 
هم خواهیم بود. عدو شــود سبب خیر اگر خد ا 
خواهد.خاتمی ادامه داد: با این دروغی که گفته 
اند، به فضل خدا، ملت در برابر همه خبرهای این 
ها یک عالمت سوال بزرگ می گذارد و این گامی 
در مسیر بصیرت و همان حرفی است که بارها از 
این منبر به تعبیر مقام معظم رهبری - که این 
را تریبــون نمی گویند - گفتــه ایم اخباری که 
از ناحیه بی تقواها داده می شود نباید بالفاصله 
گوش کرد و ترتیب اثر داد.وی تاکید کرد: با همه 
این ها، نظام، نظام مقتدری است. قطعا مسووالن 
نظام می دانند که منشــاء این شایعات چیست؛ 
یک ســایتی اســت که بهائی ها آن را تزریق و 
تامین می کنند. من نام نمی برم اما مســووالن 
محترم شــما که بحمداهلل مقتدرید، این سایت 
های ضد انقالب را می شناسید با این سایت های 
ضد انقالب قاطعانــه برخورد کنید.خطیب نماز 
جمعه تهران در بخــش دیگری از خطبه ها در 
خصوص همه پرسی اقلیم کردستان عراق گفت: 
متاسفانه گوش مسووالن اقلیم کردستان عراق 
به حرف حساب بدهکار نبود و سرانجام سوم مهر 
با همه پرسی به تعبیر مقام معظم رهبری خیانت 
را صورت دادند ولی خوشــبختانه آن چیزی که 
این ها را ناکام گذاشته این است که جهان همه 
پرسی اقلیم را به رســمیت نشناخته است.وی 
افــزود: حتی آمریکا که ارباب صهیونیســت ها 
است بیانیه داد و گفت به رسمیت نمی شناسد و 
حتی رژیم صهیونیستی که قبل از برگزاری همه 
پرسی حمایت می کرد رسما حمایت نکرد گرچه 
موضع آمریکا و صهیونیســت هــا در این رابطه 
رندانــه به نظر می رســد.خاتمی گفت: وحدت 
و همپیمانــی که بین عراق، ایران ترکیه اســت 
راهکار است؛ باید تا دیر نشده مسووالن محترم 
یک پیمان قوی با هم ببندند و نگذارند این بذر 
به ثمره بنشــیند. باید تا قبل از این که بذر جان 
بگیرد توطئه را در نطفه خفه کنند. در هر جایی 
که بحرانی وجــود دارد یک پای توطئه فضولی 

های آمریکاست.وی همچنین با اشاره به حادثه 
الس وگاس در آمریکا گفت: این حادثه ای است 
که خطیب جمعه نمــی تواند از آن بگذرد؛ یک 
آدم آمده طبقه ســی و دوم یک هتل ۶۰ نفر را 
کشــته و حدود ۵۰۰ نفر را مجروح کرده است.

خاتمی اظهار داشــت: ما سه حرف داریم؛ حرف 
اولمان این است که کشتن بی گناهان را در هر 
جای دنیا محکوم می کنیم چه در الس وگاس، 
چه در یمن، چه در ســوریه و یا بحرین باشــد. 
نه این که با بشــریت دوگانه برخورد کنید؛ آنجا 
محکوم اما اینجــور یمن تبدیل به تلی از خاک 
شود. این همه انسان بیگناه کشته شوند و آقایان 
خم به ابرو نیاورند، این نفاق است.وی افزود: دو؛ 
در خبرها این جمله آمده بود که ۷۲ دقیقه این 
قاتل با آرامش چند خشــاب عوض کرده و این 
همه آدم را کشــته و مجروح کرده اســت. شما 
مقتدرید؟ ۷۲ دقیقــه ، دم از اقتدار می زنید و 
می گویید چنین و چنــان ؟ از نیروی انتظامی 
ما یاد بگیرید قبــل از این که توطئه ای صورت 
گیرد همین عزیزان نیروی انتظامی ما توطئه گر 
را سر جایش می نشــانند.خاتمی اظهار داشت: 
حرف ســوم ما هم به مردم آمریکاست. به اینها 
می گوییم از دولتمردان و دولتزنان خود بخواهید 
به جای این که فضولی در کشورهای دیگر کنند 
، اسالمی یا غیراسالمی، در هر جایی که بحران 
و شلوغی هســت یک پای توطئه فضولی های 
آمریکاست. از مسووالنتان بخواهید بس کنند و 
به فکر کشورشان و امنیت شهروندانشان باشند.

وی همچنین با تشــکر از حضــور مردم ایران در 
عزاداری اباعبداهلل الحســین)ع( و یاران باوفایش 
گفــت: زبان عاجز اســت از عزاداری باشــکوه و 
باصفایی که شما ملت حســینی و عاشورایی به 
صحنه آوردید. دلم روشــن اســت که این ملت 

عاشــورایی و کربالیی با این روحیه به فضل خدا 
دیگر روی ذلت را نخواهد دید؛ ملتی که فرهنگ 
'هیهات من الذله ' شــان در جانشان نشسته به 
فضل خدا همیشه عزیز خواهد بود.خاتمی گفت: 
راه درســت را پیدا کردید. این ســرمایه نفیس و 
ارزشمند را گذشتگان ما به نسل ما رساندند و الزم 
اســت تا ما این امانت را به آیندگان بسپاریم.وی 
همچنین با تشکر از حضور مردم در آئین تودیع 
و تشییع پیکر شهید محسن حججی مدافع حرم 
گفت: این نماد بود؛ خانواده های معظم مدافعان 
حرم به این توجه داشته باشند که چگونه مردم در 
صحن جامع رضوی ، تهران، اصفهان و نجف آباد 
برای تودیعش آمده بودند و آن شکوه و عظمت را 
آفریدند. مــن معتقدم اگر فرصت بود و این پیکر 
پاک را به هر یک از شــهرها و استان های کشور 

می بردند همین شکوه و عظمت ایجاد می شد.
وی افزود: تجلیل از شــهید حججــی تجلیل از 
تمام شــهدای مدافع حرم و همه شــهیدان بود. 
خدا خیرتان بدهد کــه در این عرصه هم خوش 
درخشــیدید.وی همچنیــن در خصــوص هفته 
نیروی انتظامی گفت:حقیقت این است که نیروی 
انتظامی مایه آبرو و عزت نظام اسالمی است و این 
عزیزان در عرصه های مهم امنیت ســاز حضوری 
قاطع و ســتودنی دارند. خاتمــی تاکید کرد: در 
عرصه مقابله با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کاال، 
مبــارزه با مزاحمین نوامیــس و مقابله با اراذل و 
اوباش کارهای بزرگی انجــام داده اند و در منظر 
مردم ما قرار داده اند و مردم می بینند و از صمیم 
جان به فرزندان خــدوم عرصه امنیت عالقه مند 
هســتند.وی افزود: امنیت زیربنای همه توسعه 
هاست؛ توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هیچ 
کدام از این ها بدون امنیت شکل نمی گیرد و این 

عزیزان، خدمتگزار این عرصه هستند.

خاتمی: آمریکا چیزی از برجام باقی نگذاشته است

برجام قابل مذاکره نیست

تاکید بر لزوم مبارزه با پولشویی 
در گمرک و مالیات

 هشدار »ریچارد هاس«
 درباره نقض برجام از سوی آمریکا

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  اصالح نظام 
بانکی، اولین چیزی اســت که رئیس جمهور از 
وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، خواسته و این 
موضوع، با جدیت دنبال خواهد شــد.به گزارش 
زمان و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مســعود کرباســیان با تاکید بر لــزوم حفظ و 
تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور 
بر ضرورت اصالح ســاختاری نظام بانکی تاکید 
کرد.وی گفت: اصالح نظام بانکی اولین چیزی 
است که رئیس جمهور از من خواسته با جدیت 
دنبــال کنم، در عین حال باید در نظر داشــته 
باشــیم که اصالح نظام بانکی فقط دادن الیحه 
به مجلس شورای اســالمی نیست.وزیر اقتصاد 
تاکیــد کرد: حوزه نظارت بــر عملکرد بانکهای 
دولتی یا آنجاهایی که دولت ســهامدار اســت 
وظیفه توامان معاونت امور بانک و بیمه و بانک 
مرکزی اســت و وزیر اقتصاد به نوبه خود باید 
جوابگوی آن باشد.کرباســیان با اشاره به سهم 
پایین بیمه های دولتی نیز گفت: پیشنهاد دادیم 
بجــز بیمه ایران، بقیه بیمه ها را به مردم دهیم 
زیــرا اعتقاد به بنگاهداری دولت جز در مواقعی 

کــه الزام قانونی اســت نــدارم.وی تاکید کرد: 
بیمه ها باید به خارج از مرزها گســترش یابند 
و دامنه فعالیت شان وسیعتر شود.کرباسیان با 
بیــان اینکه یکی دیگــر از اولویت های ابالغی 
رئیس جمهور به وزیر اقتصاد، مبارزه باپولشویی 
اســت اظهار داشــت: حــوزه های مبــارزه با 
پولشویی متنوع و گســترده است که از جمله 
 مهمترین آنها؛ شامل سیستم بانکی، مالیاتی و

 گمرک می شود.

رئیس شــورای روابط خارجی آمریکا با انتشار 
پیامی نسبت به نقض برجام از سوی آمریکا و 
تاثیر آن بر اعتبار ایاالت متحده هشدار داد.به 
گزارش زمان و به نقل ازمهر، »ریچارد هاس« 
رئیس شــوراری روابط خارجی آمریکا در پیام 
خود در توئیتر می نویسد: تائید نکردن برجام 
در عرصه سیاسی بدلیل اقدامات غیرهسته ای 
ایران منجر به شکل گیری پرسش هایی در نزد 
کشورهای دیگر در خصوص اعتبار قراردادهای 

امضا شده با آمریکا می شود.هاس در روزهای 
گذشته نیز با انتشار پیام هایی عنوان کرده بود: 
باقی ماندن در برجام به معنای بدون نقص بودن 
آن نیست. اما در حال حاضر بهترین گزینه در 
این مورد بــرای آمریکا بهــا دادن به واقعیت 
های منطقــه ای و بین المللی اســت.رئیس 
شــورای روابط خارجی آمریکا در پیام دیگری 
نیز نوشــته بود: حق با وزیر دفاع است. ماندن 
در توافق هسته ای ایران به نفع آمریکاست. با 
جلوگیری از تخریب آن جلوی بحران هسته ای 
دوم را بگیرید.اشاره هاس به اظهارات »جیمز 
ماتیس« وزیر دفاع آمریکاســت که بر ماندن 
آمریــکا در برجام تاکید کــرده بود.وزیر دفاع 
آمریکا روز ســه شنبه به همراه ژنرال »جوزف 
دانفورد« رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
آمریکا در کمیته نیروهای مسلح سنا حاضر شد 
و در این خصوص صحبت کرد.ماتیس در این 
نشســت تاکید کرد هیچ مدرکی دال بر عدم 
پایبندی ایران به برجام مشــاهده نشده و در 
چنین شرایطی حفظ برجام امنیت ملی آمریکا 

را تامین می کند.

آگهی مرحله یازدهم تحدید حدود سال ۹6 
و  امالک  از  قسمتی  عمومی  حدود  تحدید  آگهی 
قانون   ۱۴ ماده  موجب  به  چمستان  ثبت  بخشهای 

ثبت اسناد و امالک به شرح ذیل اعالم می گردد 
بخش یک 

قریه رمشی پالک ۲۸- اصلی بخش یک 
سعید  فرزند  رضوانی  شهناز  خانم  فرعی   ۱۵۹
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۶ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۳۸/۱۲

ساعت ۹ صبح شنبه 
قریه قعله کتی پالک ۳۵- اصلی بخش یک 

فرزند محمد حسن  فاطمه عیوضی  ۴۳ فرعی خانم 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه  مربع که  متر   ۲۴۵/۳۶
ساعت   ۹۶/۸/۶ حدود  تحدید  تاریخ  باشد  می  وقف 

۹:۳۰ صبح شنبه 
بخش دو 

قریه وازتنگه پالک ۱۱۲-  اصلی بخش دو 
۷فرعی آقای حسین ایمانی فرزند قربانعلی ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۰۹/۰۰ 
متر مربع که مقدار یک دانگ مشاع عرصه وقف می 
صبح   ۹ ساعت   ۹۶/۸/۷ حدود  تحدید  تاریخ  باشد 

یکشنبه 
قریه واز پالک ۲۹۲ – اصلی بخش دو 

کاظم  فرزند  روشن  آب  ساجده  خانم  ۲۱۶فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۷ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۳۹۶/۷۴

ساعت ۹:۳۰ صبح شنبه 
بخش یازده 

قریه شهربند پالک ۷- اصلی بخش یازده 

۳۳۰ فرعی آقای مهدی شعبانی فرزند صفر علی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
 ۹۶/۸/۸ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۳۹/۱۵

ساعت ۹ صبح دوشنبه 
سه  غالمرضا  فرزند  رستگار  الهام  خانم  فرعی   ۳۳۰
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
 ۹۶/۸/۸ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۳۹/۱۵

ساعت ۹ صبح دوشنبه 
قریه سالده علیا پالک ۸- اصلی بخش یازده 

احمد  فرزند  پور  علی  محمد  آقای  فرعی   ۱۷۹
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۸ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۸۲۶/۱۸

ساعت ۹:۳۰ صبح دوشنبه 
مسلم  فرزند  خسروی  ابراهیم  آقای  فرعی   ۱۸۲
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۷۷/۱ متر مربع تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۸ ساعت 

۱۰ صبح دوشنبه 
فرزند  نیا  عباسقلی  آقای حسن هزارانی  فرعی   ۱۸۳
دوستعلی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
تحدید حدود  تاریخ  مربع  متر  مساحت ۲۰۲/۹۰  به 

۹۶/۸/۸ ساعت ۱۰:۳۰ صبح دوشنبه 
قریه باغبانکال پالک ۱۲-اصلی بخش یازده 

۸۹ فرعی خانم آمنه نقدی پور فرزند کریم ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۱۱/۰۰ 
متر مربع تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۹ ساعت ۹صبح 

سه شنبه 
۹۰ فرعی خانم ناهید زینالی فرزند نبی ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۰۰/۸۰ متر 
۹:۳۰صبح  ۹۶/۸/۹ساعت  حدود  تحدید  تاریخ  مربع 

سه شنبه 

عباسعلی  فرزند  نژاد  فاضلی  مریم  خانم  فرعی   ۹۱
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۱۰ ساعت  تحدید۹۶/۸/۹  تاریخ  مربع  ۲۴۱/۷۵متر 

صبح سه شنبه 
۹۲ فرعی علی اصغر بابایی نوری فرزند تقی ششدانگ 
یک قطعه زمین  با بنای احداثی به مساحت ۳۹۵/۰۰ 
متر مربع تاریخ  تحدید حدود ۹۶/۸/۹ ساعت ۱۰:۳۰ 

صبح سه شنبه 
قریه مرزنده پالک ۱۳- اصلی بخش یازده 

۶۸فرعی آقای وحید استاد رحیمی فرزند علی اصغر 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
عرصه  مشاع  مقدار ۳۲ سیر  که  مربع  متر   ۳۲۰/۸۷
ساعت   ۹۶/۸/۹ حدود  تحدید  تاریخ  باشد  می  وقف 

۱۱ صبح سه شنبه 
اکبر  فرزند  شیخلر  شعبانی  گلنار  خانم  فرعی   ۶۹
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
عرصه  مشاع  سیر   ۳۲ مقدار  که  مربع  متر   ۲۶۸/۶۰
ساعت   ۹۶/۸/۹ حدود  تحدید  تاریخ  باشد  می  وقف 

۱۱:۳۰ صبح سه شنبه 
قریه اناده پالک ۱۵- اصلی بخش یازده 

۲۴۴ فرعی آقای محمد حسن فوجن فرزند محمود 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۱۰ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۵۱/۱۲

ساعت ۹ صبح چهار شنبه 
۲۴۵ فرعی خانم زیبا گوزل پور فرزند حسن ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۱۴/۱۹ 
متر مربع تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۱۰ ساعت ۹:۳۰ 

صبح چهارشنبه 
ابوالقاسم  فرزند  آبادی  علی  فرزانه  خانم  فرعی   ۲۴۶
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

 ۹۶/۸/۱۰ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۱۷۲/۵۰
ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه 

۲۴۷ فرعی آقای امیر قنبر نژاد ممقانی فرزند حیدر 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۱۰ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۰۶/۳۸

ساعت ۱۰:۳۰ صبح چهارشنبه 
ابراهیم  فرزند  نویی  قلعه  سلیمان  آقای  فرعی   ۲۴۸
متر  به مساحت ۴۱/۱۱  زمین  قطعه  ششدانگ یک  
مربع تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۱۰ ساعت ۱۱ صبح 

چهارشنبه 
فرزند  تبریزی  فردی  روشنک  خانم  فرعی   ۲۴۹
ابراهیم خلیل دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
به مساحت ۲۰۹/۸ متر مربع  احداثی  بنای  با  زمین 
صبح   ۱۱:۳۰ ساعت   ۹۶/۸/۱۰ حدود  تحدید  تاریخ 

چهارشنبه 
۲۴۹ فرعی خانم رویا هادی  ایرانی فرزند محمد رضا 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۰۹/۸ مساحت  به  احداثی 

حدود ۹۶/۸/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰ صبح چهارشنبه 
قریه مغانده پالک ۱۸- اصلی بخش یازده 

۷۶ فرعی آقای محمد آبابی فرزند ولی اله ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۹/۵۳ 
وقف می  مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه  که  مربع  متر 
صبح   ۹ ۹۶/۸/۱۱ساعت  حدود  تحدید  تاریخ  باشد 

پنج شنبه 
۷۷ فرعی خانم نسرین آزادی اردکانی فرزند حسین 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
عرصه  مشاع  مقدار ۴۸ سیر  که  مربع  متر   ۲۸۲/۹۰
وقف می باشد تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۱۱ ساعت 

۹:۳۰ صبح پنج شنبه 

۷۸ فرعی آقای سعید طاهری فرزند عباس سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۶۵/۶۴ متر مربع که مقدار ۴۸ سیر مشاع 
تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۱۱  باشد  عرصه وقف می 

ساعت ۱۰ صبح سه شنبه 
۷۸ فرعی آقای مجید طاهری فرزند عباس سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۶۵/۶۴ متر مربع که مقدار ۴۸ سیر مشاع 
تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۱۱  باشد  عرصه وقف می 

ساعت ۱۰ صبح سه شنبه 
۷۹ فرعی خانم محبوبه میرزاده طباطبایی فرزند سید 
مرتضی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۷۷/۱۷ متر مربع که مقدار ۴۸ سیر مشاع 
تاریخ تحدید حدود ۹۶/۸/۱۱  باشد  عرصه وقف می 

ساعت ۱۰:۳۰ صبح سه شنبه 
قریه حاجی آباد پالک ۳۰- اصلی بخش یازده 

رحمن  فرزند  فرحزادی  زعیم  کاظم  آقای  ۸۲فرعی 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  علی 
حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۸۹/۴۰ مساحت 

۹۶/۸/۱۳ ساعت ۹ صبح شنبه 
عباس  فرزند  نظری  رضا  محمد  آقای  فرعی   ۸۳
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۱۳ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۱۹۷/۲۳

ساعت ۹:۳۰ صبح شنبه 
قریه سید کال پالک ۳۵- اصلی بخش یازده 

منصور  فرزند  شاکری  مهران  آقای  فرعی    ۵۰۱
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۱۳ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۹۴۳/۴۰

ساعت ۱۰ صبح شنبه 
علی  فرزند  فر  مهدوی  حسینعلی  آقای  فرعی   ۵۰۲

به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۱۱/۶۷ مساحت 

۹۶/۸/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه 
قریه سنگین ده پالک ۴۱- اصلی بخش یازده 

۲۰۴ فرعی آقای نعمت اسدی فرزند ستار ششدانگ 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
 ۹۶/۸/۱۴ تحدید حدود  تاریخ  مربع  متر   ۱۳۰۰/۸۰

ساعت ۹ صبح یک شنبه 
علی  فرزند  محمدی  سولماز  خانم  فرعی   ۲۰۵
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۱۴ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر   ۲۶۷/۱۱

ساعت ۹:۳۰ صبح یک شنبه 
اصغر  فرزند  محسنی  وجیهه  خانم  فرعی   ۲۰۶
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۹۶/۸/۱۴ حدود  تحدید  تاریخ  مربع  متر    ۲۴۷/۹۰
ساعت ۱۰ صبح یک شنبه طبق ماده ۱۴ قانون ثبت 
اسناد و امالک کشور و مجاورین پالک به وسیله این 
در  مقرر  و ساعت  روز  در  که  می شود  اعالم  آگهی 
محل وقوع ملک حضور به هم رسانند چنانچه مالک 
قانونی آن در وقت تعیین شده در محل  نماینده  یا 
آنها  ملک  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  طبق  نباشد  حاضر 
تحدید حدود  مجاورین  توسط  شده  اظهار  با حدود 
حقوق  و  حدود  به  نسبت  که  اشخاصی  شد  خواهد 
ارتفاقی امالک مورد تحدید حقی برای خود قائل اند 
می تواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و  اسناد  ثبت  قانون  طبق  خود  اعتراض  روز  سی  تا 

امالک به اداره ثبت چمستان تسلیم نماید.
م. الف ۷۸۱۴۱/۹۶   

 تاریخ انتشار ۹۶/۷/۱۵
حسن صالحی رییس ثبت اسناد و امالک چمستان
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دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۸۳۷۰۳۰۰۴۴۰ کالسه:  پرونده 
شهرستان کنگاور تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۷۰۳۰۰۷۳۰ 

همدان-  استان  نشانی  به  اسماعیل  فرزند  ارشد  مرادی  خدیجه  خواهان:خانم 
شهرستان اسدآباد-بخش مرکزی شهرستان اسدآباد-دهستان سیدجمال الدین

خوانده: آقای قاسم اله دانه به نشانی
خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

رای دادگاه:
در خصوص دادخواست خانم خدیجه مرادی ارشد فرزند محمد اسماعیل بطرفیت 
قاسم اله دانه فرزند باقر بخواسته مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در طول 
مدت زندگی مشترک و کلیه هزینه های دادرسی,بدین توضیح که خواهان اظهار 
داشته حسب سند نکاحیه شماره ۱۲۹۸۷ در تاریخ ۱۳۶۲/۱/۲۹ با خوانده محترم 
زندگی مشترک  و در طول مدت ۳۰ سال  ام  آمده  دائمی در  و  به عقد رسمی 
کارهای منزل را انجام داده ام و وجهی بابت آن دریافت نداشته ام لذا تقاضای 
مطالبه اجرت المثل کارهایی که در منزل انجام داده ام را دارم.دادگاه با عنایت به 
مالحظه سند نکاحیه و احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده و توجه به 
عرف و قانون که ریاست خانواده از خصایص زوج بوده و معموال انجام امور خانواده 
بر مبنای دستور زوج انجام می پذیرد و نیز نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
هیات سه نفره که منطبق با واقع می باشد خواسته خواهان را وارد دانسته و به 
استناد ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و دو 
پنج  مبلغ  و  زندگی مشترک  ایام  المثل  اجرت  بابت  ریال  و هفتاد هزار  میلیون 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم 
ابالغ قابل واخواهی در  از  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
همین شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور- خلیل یزدانی

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

درخواست  حسین  فرزندان  نادری  همگی  مسعود،کمال،منصور،ناصر  آقایان 
جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی   ۱۵۱ پالک  از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی 
واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین آسیاب که از خانم فرشته ظاهری 
و غیره خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه ۸ الی 
۱۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی 
برابر رأی  شماره ۶۲۶ و ۶۲۲-۶۱۸-۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۶۱۴  حکم به صدور 
سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۲۰۳/۸۳ متر مربع به نام آقایان مذکور 
اولیه پالک  مالکین  نام  و  نموده است  به نسبت هر یک ۱/۵ دانگ مشاع صادر 
مزبور آقایان وراث مصطفی،محمدطاهر و سعید امینی می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه 
محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقایان 
مذکور به نسبت هر یک ۱/۵ دانگ صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۵/  ۷/  ۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم  ۳۰/  ۷ /  ۱۳۹۶

متن آگهی

به موجب دادنامه شماره ۲۰۳/۹۶ صادره از شعبه اول و در کالسه پرونده اجرائیه 
شماره ۳۵۰/۹۶ محکوم علیه ۱- زینب حسنی ۲- فاطمه مامانی محکوم هستند 
به پرداخت مبلغ ۸۶۰۵۶۹۰۰  ریال در حق محکوم له بانک ملی و پرداخت نیم 
عشر دولتی به میزان ۵ درصد در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب 
الذکر ابالغ می گردد. ۲۱۷۱۲۹۳۶۹۴۰۰۵ لذا به این وسیله محکوم علیه فوق 

ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نشرآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
این اجرای حکم نسبت  یاد شده  انقضای مهلت  از  اینصورت پس  نماید در غیر 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  نمود. ضمنا  خواهد  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
زمان وصول  تا  ریال  روزانه ۲۶۱۴۷  تاریخ ۹۵/۹/۲۵  از  تاخیر  پرداخت خسارت 
و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و هم چنین هزینه نشر آگهی ۶۰۰۰۰ 
تومان در حق محکوم له و هم چنین مبلغ ۲۲۷۶۴۲۲ ریال بابت هزینه دادرسی 

در حق محکوم له.
اجرای احکام مدنی-شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی

به  تقدیمی  دادخواست  مطابق   ۱۸۲۱ شناسنامه  شماره  به  حبیبی  اعظم  خانم 
کالسه پرونده ۹۶۰۵۳۷/۹/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده شده که شادروان اکبر سبزیانی به شماره شناسنامه ۱۴۹۱ 
در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
۱.اعظم حبیبی شماره شناسنامه ۱۸۲۱ تاریخ تولد ۱۳۳۳/۳/۱۹ صادره از مالیر 

همسر متوفی 
از  صادره   ۱۳۵۲/۳/۸ تولد  تاریخ   ۵۲۳ شناسنامه  شماره  سبزیانی  داریوش   .۲

شمیران فرزند متوفی
از  صادره   ۱۳۵۵/۱۲/۱۳ تولد  تاریخ   ۲۶۸۹ شناسنامه  شماره  سبزیانی  ۳.مریم 

شمیران فرزند متوفی
از  صادره   ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ تولد  تاریخ   ۶۱۴۰ شناسنامه  شماره  سبزیانی  ۴.سمانه 

شمیران فرزند متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
را باستناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
۱۱0/۸۵6۸2        رئیس شعبه 9 مجتمع شماره ۱ شورای حل اختالف تهران

آگهی مزایده پرونده9۵0۲36
الذکردرروزدوشنبه۱۳۹۶/۸/۸ فوق  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  موجب  به 

دادگستری  مدنی  احکام  دفتراجرای  ظهردرمحل  الی۱۲  ازساعت۱۰صبح 
انتظامی۲۴- شماره  به  ایکس  ال  پژو۴۰۵جی  رامهرمزخودروسواری  شهرستان 
ای  نقره  رنگ  موتور۱۲۴۸۸۰۲۰۳۳۷مدل۱۳۸۸به  ایران۵۱ل۳۶۴شماره 
ابوالفارس  انتظامی  رادمستقردرپاسگاه  احمدی  اسحاق  آقای  به  متعلق  متالیک 
میرسد. فروش  به  کارشناس  نظریه  طبق  ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ریال  پایه  وباقیمت 
موردنظرمزایده  لغایت۱۳۹۶/۸/۷ازملک  میتوانندازتاریخ۱۳۹۶/۸/۱  متقاضیان 
باشدمشخص  بیشتر  پایه  حتمابایدازقیمت  خودراکه  پیشنهادی  بازدیدوقیمت 
مدنی  احکام  دفتراجرای  به  مزایده  درروزبرگزاری  سربسته  ودرپاکت 
مدنی  احکام  اجرای  نمایندبرابرماده۱۲۹قانون  رامهرمزتسلیم  دادگستری 
سپرده  حساب  اخذوبه  مزایده  ازبرنده  پیشنهادی  درروزمزایده۱۰درصدازقیمت 
دادگستری رامهرمزواریزومابقی پس ازتصرف وتملک موضوع مزایده ازبرنده مزایده 
ازیک  اخذخواهدشدوحداکثرمهلت مزبورجهت پرداخت مابقی قیمت پیشنهادی 
موضوع  قیمت  بهای  درموعدمقرربقیه  برنده  تجاوزنخواهدکردودرصورتیکه  ماه 
ومزایده  دولت ضبط  نفع  به  مزایده  ازکسرهزینه  اوپس  سپرده  رانپردازد  مزایده 

تجدیدمی گردد. شماره م.الف)۱۲/۳۷۸(
مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز-مریم قیصری

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

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

هیات     ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۴۷۳۲مورخه  شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر 
فرزند  جویبار  از  صادره     ۲۴ شماره  بشناسنامه  فرهی  جمشید  آقای  متقاضي 
به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  قسمتی  در  عبدالعلی 
مساحت ۱۹۸/۷۰ مترمربع مفروز از پالک شماره ۵۰۰   فرعی از ۱۴۴  اصلی 
واقع در البرز با خریداری از آقای طاهر کمالی روستا و با مالکیت مالک اولیه آقای 
دکتر رافت معینی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۶۰۸۶/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

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

دادنامه

پرونده کالسه ۹۴۰۹۸۶۱۴۱۳۰۰۲۹۲شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خرمشهر تصمیم نهایی شماره –خواهان :سازمان منطقه آزاد اروند با مدیریت 
بریم سازمان  آبادان  نشانی  ملی ۱۴۰۰۲۸۶۱۷۰۴به  به شماره  زمانی  اسمعیل 
مدیریت  با  خاص  سهامی  وایت  اس  –خواندگان:۱-شرکت  اروند  آزاد  منطقه 
مال  تهران  نشانی  ۳۹۳۴۲۳۳۶۱۹به  ملی  شماره  به  بطویی  اصغر  عاملی 
۱+۱۲زنگ  پالک  اول  گلدشت  خیابان  اله  بقیه  بیمارستان  روبروی  صدرا 
علی  پورفرزند  شریف  سعید  ۳-آقای  حسن  فرزند  نیروئی  پری  خانم  سوم۲- 
فرزند  منش  نیک  مجید  آقای  حسن۵-  فرزند  نیروئی  پرویز  آقای   -۴ آقا 
اله- بقیه  بیمارستان  روبروی  مالصدرا  تهران  نشانی  به  همگی  محمد  حاجی 

حسین  محمد  سوم۶-آقای  ۱+۱۲زنگ  پالک  اول  –گلدشت  گلدشت  خیابان 
خسا مطالبه  المکان-خواسته  مجهول  نشانی  به  شاه  میرجهان  فرزند  هاشمی 

رت.                                                                رای دادگاه:درخصوص 
دعوای سازمان منطقه آزاد اروند با مدیریت آقای اسمعیل زمانی به شماره ملی 
۱۴۰۰۲۸۶۱۷۰۴با نمایندگی آقایان بشیر طرفی و مهدی جلوایی هر دونماینده 
حقوقی به طرفیت ۱-شرکت اس وایت سهامی خاص با مدیریت عاملی آقای علی 
اصغر بطویی به شماره ملی ۳۹۳۴۲۳۳۶۱۹   ۲-آقای محمد حسین هاشمی 
فرزند میر جهان شاه ۳-مجید نیک منش فرزند حاجی محمد۴-سعید شریف 
فرزند  نیرویی  پرویز  حسن۶-آقای  فرزند  نیرویی  پری  ۵-خانم  علی  پورفرزند 
حسن مبنی برمطالبه مبلغ هفت میلیارد ریال بابت یک فقره سفته واخواست 
شده به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر وتادیه نمایندگان خواهان بدین شرح 
داری کل  خزانه  به شماره  فقره سفته  یک  موجب  به  اند خواهان  کرده  اعالم 
۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  ۱۳۹۴/۲/۲۹به  سررسید  الف(به  ۰۱۳۵۴۶۸)سری 
)ناشی از اجرای قرارداد شماره ۱۳۸۷/۲/۱/۵۴۶-۱۳۸۷/۱۱/۸(از خوانده ردیف 
اول به عنوان متعهد اصلی و ظهر نویسان به عنوان ضمانت  طلبکار بوده که 
درتاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۰به علت عدم تادیه منجربه صدورواخواست نامه شده است 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده ودادخواست تقدیمی و اسناد ومدارک ابرازی 
ازجمله روگرفت مصدق سفته موصوف که خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و 
سایر خواندگان به عنوان ضامن متن و ظهرسفته را امضا کرده اند خوانده ردیف 
ابالغ  ازطریق نشرآگهی و سایرخواندگان علی رغم  قانونی  ابالغ  دوم علی رغم 
براین  بنا  اند  ننموده  ارسال  ای  قانونی درجلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه 
استناد مواد  به  و  وارد است  براصل استصحاب  بنا  بدین وصف  دعوای خواهان 
۳۰۹،۳۰۸،۳۰۷قانون تجارت و مواد ۵۲۲۶،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸قانون آیین دادرسی 
محکومیت  به  ۱۳۷۹حکم  مصوب  درامورمدنی  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال به عنوان اصل 
و خسارت  دارسی  عنوان هزینه  به  ریال  میلیون  وده  مبلغ دویست  و  خواسته 
تغییر  رعایت  با  پرداخت  زمان  ۱۳۹۴/۲/۳۰تا  واخواست  ازتاریخ  تاخیرتادیه 
شاخص ساالنه نرخ تورم که محاسبه و اخذ آن 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:)۹/۶۷۰(

ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

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

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  فتاح  فرزند  مرادی  رقیه  خانم 
پالک   فرعی از ۲۹ اصلی سوربان علیاء واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
درخواست  و  خریداری  فوادمرادی  و  عزیزخدادادی  آقایان  از  که  علیاء  سوربان 
هیئت  به  و  تشکیل   ۲۳  –  ۹۵ کالسه  تحت  نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  سند 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۴۰۱  مورخ  ۲۲ /  ۴ / ۹۶  حکم به صدور سند مالکیت 
یک قطعه باغ به مساحت ۲۶۸۶۶  متر مربع به نام خانم رقیه مرادی صادر نموده 
لذا  می باشد  خدادادی  اعظم  ورثه  آقایان  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
از  مانع  مالکیت  سند  نمود صدور  خواهد  صادر  مرادی  رقیه  خانم  نام  به  تقاضا 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول ۱۵ /  ۷/   ۱۳۹۶ تاریخ انتشار دوم  ۳۰/  ۷/  ۱۳۹۶

متن آگهی
به موجب دادنامه شماره ۱۸۴/۹۶ صادره از شعبه اول و در کالسه پرونده اجرائیه 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم هستند  احسان سلیمی  علیه  محکوم  شماره ۳۴۵/۹۶ 
۷۷۹۱۸۲۰۰ ریال در حق محکوم له بانک ملی و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان 
۵ درصد در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۳۶۹۴۰۰۵ لذا 
به این وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد.ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ابالغ نشرآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت پس 
اقدام  انقضای مهلت یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه  از 
خواهد نمود. ضمنا محکوم علیه محکوم است به پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 
۹۵/۱۰/۶ روزانه ۳۰۷۲۹ ریال تا زمان وصول و مبلغ ۲۰۷۲۹۵۵ ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و هم چنین هزینه نشر آگهی 

مبلغ شصت و هشت هزار تومان در حق محکوم له.
اجرای احکام مدنی-شورای حل اختالف شهرستان صحنه

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون از ششدانگ پالک یک اصلی واقع در بخش ۵ کرمانشاه شهرستان داالهو 
تعریف شده است   از پالک مرقوم که ذیال  لذا  نیامده است  بعمل  تحدید حدود 
طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک در زمانهای مقرر قید شده تحدید حدود 
بعمل خواهد آمد لذا بدین وسیله از کلیه مجاورین و کسانیکه نسبت به تحدید 
حدود اعتراض دارند برابر ماده ۲۰ قانون ثبت تا سی روز اعتراض خود را از تاریخ 
تحدید حدود کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر اینصورت حق 
آنان ساقط خواهد شد .                                                                        

ملی ۴۹۴۹۷۵۶۱۷۶ ششدانگ  به شماره  فرزند حسین  بساطی  فردین  ۱-آقای 
عرصه یکباب ساختمان واقع در بخش ۵ کرمانشاه – کرند غرب – خیابان ولیعصر 
– میدان مدرس – خیابان به طرف محله زرده  بمساحت ۲۳۰،۹۴متر مربع تحت 
از یک اصلی که در مورخه  ۹۶،۰۸،۰۷تحدید حدود بعمل  پالک ۶۳۶۹ فرعی 

خواهد آمد .  تاریخ انتشار :۹۶،۰۷،۱۵ 
خلیل بساطی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به    ۱۰۲۳۸ شناسنامه  شماره  دارای  شکورنیا   لیال  خانم 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه ۱/۶۱۴/۹۶ 
توضیح داده که شادروان مهرانگیز ایرانیان به شناسنامه ۳۷ در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۶ 
اقامتگاه دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: ۲نفر  ۱-لیال شکورنیا فرزند علی به ش.ش: ۱۰۲۳۸ ,نسبت متوفی: فرزند 

دختر  ۲-رضا شکورنیا  فرزند علی به ش.ش ۱۱۴۶, نسبت متوفی فرزند پسر
بنابر اظهارات خواهان متوفی ورثه دیگری ندارد.

با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کنگاور

بســیاری از تحوالت منطقه به صورت مســتقیم یا 
باواسطه متاثر از مناسبات جمهوری اسالمی ایران 
و ترکیــه به عنوان بازیگران بزرگ خاورمیانه بوده و 
انتظار می رود تدوین نقشــه راه تازه همکاری های 
دو کشــور، پیامدهای خود را فراتر تر از حوزه اقلیم 

کردستان عراق نمایان سازد.
سفر »رجب طیب اردوغان« رییس جمهوری ترکیه 
بــه تهران و دیدار و رایزنی وی با مقامات جمهوری 
اســالمی مهمترین رخدادی بود کــه مورد توجه 

ناظران و رسانه های منطقه قرار گرفت.
هماهنگی و اقدام مشترک تهران و آنکارا در زمینه 
رخدادهایی که در اقلیم کردستان عراق می گذرد، 
مهمترین انگیزه ای بود که اردوغان را برای دومین 
بار طی دو ســال و نیم گذشته راهی ایران ساخت. 
در دیدار دیروز، رییسان جمهوری دو کشور بر اراده 
مشترک برای تثبیت مرزهای خاورمیانه، همکاری 
با دولت عراق و دفاع از تمامیت ارضی این کشــور 
و تالش در جهت توقف روند جدایی طلبی رهبران 
اربیل )پایتخت اقلیم کردستان عراق( تاکید کردند.

یک روز پیش از ســفر اردوغان نیز مقامات ارشــد 
نظامی ایــران و ترکیه در تهــران در خصوص این 

مساله به تبادل نظر پرداختند.
رایزنی و برنامه ریزی برای تحقق تجارت ۳۰ میلیارد 

دالری کــه چند ســال پیش در روابط دو کشــور 
هدفگذاری شــده بود و ارتقای مناســبات اما دیگر 
محور گفــت وگوهای اردوغان در تهران بود. از دید 
بســیاری از ناظران، منافع چشمگیر همکاری های 
اقتصادی و تجارت میان ایران و ترکیه از مهمترین 
عواملی بوده که در اوج اختالفات سیاسی سال های 
گذشــته به ویژه بر سر ســوریه و نیز در کشاکش 
تحریم های هســته ای مانع تیرگی روابط دوجانبه 
شــده است. با این حال، موانع موجود سبب شده تا 
همچنان که رهبر انقالب در دیدار اردوغان با ایشان 
یادآور شدند، پیشرفت قابل انتظار و مطلوب در این 

زمینه حاصل نشود.
به این ترتیب، اهداف سفر اردوغان به تهران و دیدار 
وی با رهبری و نیز دکتر »حســن روحانی« را می 
توان سیاسی- اقتصادی دانست. به همین خاطر در 
کنار تبادل نظرهای تهران و آنکارا در زمینه تحوالت 
کردســتان عراق و در جهت سد راه جدایی طلبی 
اربیل، مقام های دو کشور چهار سند همکاری امضا 
کردند.آنچه پیش بینی می شــود اینکه مزیت های 
اقتصادی ایران و ترکیه برای یکدیگر در فضای رفع 
اختالفات و نزدیکی دیدگاه های سیاســی، موجب 
افزایــش همکاری های اقتصادی و تعامالت تجاری 
شده و شاهد رشــد اعداد و ارقام )حدود ۶ میلیارد 

دالر در نیمه نخســت ســال جاری( در این زمینه 
خواهیم بود.در زمینه مسائل منطقه ای نیز نزدیکی 
دیدگاه های تهران و آنکارا در زمینه مسائل سوریه 

که مشارکت ایران، ترکیه و روسیه در نشست صلح 
آســتانه را به بار آورد نقش بسزایی در حل و فصل 
مهمترین پرونده اختالفات دو بازیگر مهم خاورمیانه 

در ســال های اخیر داشته اســت.به موازات تالش 
مشــترک ایران و ترکیه برای مقابله با روند جدایی 
طلب در شمال عراق و حفظ آتش بس و بازگرداندن 
ثبات به ســوریه، مقابله با سیاست های یکجانبه و 
تشــدید تنش در حاشــیه جنوبی خلیج فارس از 
مهمترین محورهای همســویی تهران و آنکارا بوده 
است.در پی قطع روابط چهار کشور عربی سعودی، 
امــارات، مصر و بحرین با قطر و اعمال تحریم های 
گوناگون علیه دوحه در خردادماه امســال، ایران و 
ترکیــه اصلی ترین کشــورهایی بودنــد که ضمن 
تاکیــد بر ضــرورت گفت وگو بــرای جلوگیری از 
گسترش ابعاد بحران دیپلماتیک در منطقه، گذرگاه 
هایی را برای برونرفت قطــر از تنگنای ترانزیتی و 
تجاری فراهم ســاختند.از دیگر تحوالت اخیری که 
نقــش تعیین کننده ای در همگرایی تهران و آنکارا 
داشت وقوع کودتای گروهی از نظامیان ترکیه علیه 
دولت قانونی این کشــور در تیرماه ســال گذشته 
بود. بالفاصله پس از این رخداد، مقامات جمهوری 
اسالمی ایران نخستین واکنش ها را در مخالفت با 
براندازی دولت اعالم داشتند و این در حالی بود که 
بسیاری از کشورهای غربی و حتی منطقه سیاست 
صبر و انتظــار را در این خصوص در پیش گرفتند؛ 
رویکردی که ســبب شــد اردوغان پــس از کودتا 

انتقاداتی شدیدی را از این دولت ها ابراز دارد.
با توجه به آنچه گفته شــد روابــط تهران- آنکارا 
در موقعیت کنونی شــرایطی بسیار متفاوت را با 
ســال های اوج تحریم ها علیــه ایران و درگیری 
های ســوریه تجربه می کند و فضــای حاکم بر 
مناســبات با کاهش تعارضات به سمت همسویی 
و همگرایی تغییر یافته اســت.ز دید صاحبنظران، 
افزایش شــکاف ها میان ترکیه و اروپا به ویژه بر 
سر مساله پیوستن این کشور به اتحادیه و تشدید 
انتقادات اروپایی ها از رویکردهای سیاســی دولت 
آنکارا بر اهمیت همکاری های شرقی برای اردوغان 
و همگامانــش خواهــد افزود. نکتــه دیگر اینکه 
افزایش حمایت هــای دولت جمهوریخواه آمریکا 
از مواضع رژیم صهیونیســتی می تواند به عنوان 
عاملــی اثرگذار بر روابط آنکارا- تل آویو، ترکیه را 
برای ایجاد توازن در مســائل سرزمین اشغالی به 
سوی حمایت بیشــتر از گروه های مقاومت سوق 
دهد.به این ترتیب، در مجموعه روندهاِی جاری و 
محتمل، منافع و دیدگاه های مشترک جمهوری 
اســالمی ایران و ترکیه برای دو کشور برجستگی 
ویــژه ای یافته و می توانــد تاثیرات قابل توجهی 
از جمله افزایش ســطح ثبات در تحوالت منطقه 

برجای گذارد.

همگرایی تهران- آنکارا و سمت و سوی تحوالت خاورمیانه

 واکنش »دونالد ترامپ«
 به یک فاجعه ملی

کارشناسان از کشتار دست جمعی آمریکایی ها به دست هموطنان 
خود با سالح های قانونی در این کشور به عنوان یک تراژدی ملی 
نام می برند.به گزارش زمان و به نقل ازایرنا ، بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند تیراندازی در الس وگاس ایاالت متحده رئیس جمهوری 
این کشور را با یکی از بزرگترین بحران های سیاسی روبرو کرده 
اســت . روز اول اکتبر )یکشــنبه ۹ مهرماه( ایاالت متحده شاهد 
بزرگترین حمله مسلحانه داخلی در تاریخ مدرن خود بود.در این 
تیراندازی خونبار یک شهروند آمریکایی به نام »استیون پداک« 
۶۴ ســاله با شلیک بی امان گلوله به تماشاگران در یک کنسرت 
موسیقی ۵۹ را کشت و بیشر از ۵۲۰ نفر را مجروح کرد. تیرانداز با 

استفاده از چندین اسلحله خودکار از طبقه طبقه ۳۲ هتل لوکس 
»مندلی بی« به قربانیان خود شــلیک کرد و این فاجعه را آفرید. 
در چند روزی که از حادثه گذشــته اســت تحلیل های گوناگون 
اجتماعی و شخصیتی از فرد تیرانداز در رسانه ها ارائه شده است. 
بالفاصله پس از انتشــار این خبر در رسانه ها، داعش اعالم کرد 
پداک )ضارب ( با آن ها رابطه داشته و این گروه مسئولیت حمله 
را پذیرفت. شــاید دلیل حساسیت بیش از حد رسانه های غربی 
به ایــن موضوع و ارائه گزارش های گوناگــون، توجیه این اقدام 
به عنوان حرکتی غیر سیاســی و مذهبی باشد. شبکه تلویزیونی 
ای.بی.ســی نیوز آمریــکا کمتر از یک روز پــس از این عملیات 

گزارشی را از محل زندگی این فرد تهیه کرد. 
در بخشــی از این گزارش به ویژگی های شخصیتی و زندگی فرد 
تیرانداز پرداخته شد. برادر پداک سرگذشت پدر خود را نقل کرد 
که به علت دزدی بانک، یکی از افراد تحت تعقیب پلیس در دهه 
۱۹۷۰ میالدی بود. برادر ضارب سپس تاکید کرد: از شنیدن این 
خبر بسیار متعجب شده است زیرا برادرش فردی قمار باز بود که 
شرایط زندگی مناسبی را هم داشت. جالب اینجاست که وی برای 

زدودن هر گونه شبهه در زمینه تروریستی بودن یا ارتباط بردارش 
با داعش، با شور و حرارت تاکید می کرد: استیون پداک هیچ گونه 
تمایالت یا انگیزه های سیاسی و مذهبی را نداشته است. همچنین 
همه می دانستند که چند اسلحه خانگی را نگهداری می کند اما 
خبر نداشتند تسلیحات مدرن و خودکار را در اختیار دارد. روزنامه 
گاردین نیز با همین هدف در گزارشــی نوشت: دوستان استیون 
پــداک اعتقاد دارند وی مردی آرام، منظم، باهوش و محافظه کار 
بود که ذهنیتی استراتژیک داشــت. گفته می شود پداک قانون 
اساسی آمریکا را در زمینه مالکیت سالح به خوبی می دانست. با 
این حال تحقیق میدانی که این روزنامه انگلیســی از آن گزارش 
خود را تهیه کرده، تاکید می کند: با توجه به شــخصیت پداک، 
این خبر از نگاه دوستان و همسایگان وی برای همه غیرقابل تصور 
بوده اســت. با این حال یکی از دوستان فرد تیرانداز اعتقاد دارد: 
هیچ کس نمی تواند قطعه های این معما را به درســتی کنار هم 
قرار دهد. اگرچه برخی روسای جمهوری و قانونگذاران آمریکایی 
بر محدودسازی خرید اســلحه تاکید کرده اند اما تاکنون قدرت 
مجتمع های ساخت اسلحه مانع از به نتیجه رسیدن و حتی اقدام 

برای ثبت کامل خرید فروش سالح در آمریکا شده است. 
اســتدالل مخالفان محدودســازی خرید ســالح این اســت که 
اقدام برای دریافت مجوز یا ثبت اســلحه، مغایــر با قانون آزادی 
های مدنی در ایاالت متحده اســت. روزنامــه یو.اس.ای تودی در 
گزارشــی به چگونگی دسترسی پداک به یک زرادخانه کوچک از 
اســلحه پرداخت و نوشت: پداک ۶۴ ســاله از قوانین محلی برای 
تهیه و خرید اسلحه ها استفاده کرد. در »نوادا« شهروندان نیازی 
به دریافت مجوز برای خرید ســالح ندارند و فرایند دریافت انواع 
اســلحه ها از سالح کمری تا شاتگان و ... بسیار آسان است. حتی 
خرید ســالح های خودکار، صدا خفه کن و برخی اقالم خاص که 
در دیگر ایالت های آمریکا ممنوع شــده اســت - بر اساس قانون 
انجمن ملی اســلحه - در نوادا آزاد است. با این حال برخی سالح 
های تیرانداز الس وگاســی قانونی و با مجوز خریداری شده است. 
به نظر می آید که وی این سالح ها را از دو محل متفاوت در نوادا 
تهیه کرده بود. این روزنامه آمریکایی نوشــت: حداقل ۲۳ اسلحه 
از انــواع گوناگون به همراه مهمات فراوان در ســوئیتی که پداک 
در هتل اجاره کرده بود یافت شــد. همچنین در منزل پداک ۱۹ 

سالح فردی به همراه مواد انفجاری و برخی تجهیزات الکترونیکی 
ناشناخته در کنار هزاران قطعه از مهمات مورد استفاده آن ها پیدا 
شد. با این حال تارنمای نشریه ای.بی.سی در گزارشی نوشت: هنوز 
با همه اقدامات صورت گرفته طرح موضوع کنترل اســلحه بسیار 
خطرناک اســت و هیچ کس نمی تواند از آن ســخن بگوید. این 
گزارش نوشــت سه هفته قبل و در زمانی که طوفان آمریکا باعث 
تخریب برخی مناطق شــد کاخ سفید اعالم کرد زمان آن نیست 
که در مورد تغییرات آب و هوایی صحبت شــود. اما هر زمانی که 
یــک اقدام بمب گذاری، تصادف یا حمله با چاقو از ســوی برخی 
تندروهای مسلمان صورت می گیرد، دولت آمریکا زمان مناسبی 
را برای متهم ساختن تندروهای مذهبی و داعش پیدا می کند.به 
نوشــته این یادداشت، در سال گذشته میالدی نزدیک به ۵۰ نفر 
در اورالندو با اسلحه کشته شدند؛ آن زمان هم ترامپ تنها از اقدام 
کنگره علیه داعش تقدیر کرد. حال فردی که وقتش را در کازینو 
سپری می کرد و مانند بسیاری رای دهندگان به ترامپ رفتار می 
کرد دســت به چنین اقدامی زده اســت. دوباره کاخ سفید به این 

موضوع نمی پردازد چون نمی تواند آن را تروریستی اعالم کند. 
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خبــــر

 مرگ ساالنه ۵۵هزار ایرانی 
به دلیل سیگار 

ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان این که 
در کشــور ســاالنه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به علت 
اســتعمال دخانیــات جان خود را از دســت 
می دهند، گفت: با اصالح مالیات بر عرضه مواد 
دخانی، می توانیم عالوه بر ایجاد ســاالنه ۱۱ 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای نظام سالمت، 

مصرف دخانیات را نیز کاهش دهیم.
به گزارش زمان و به نقل ازایســنا، دکتر ایرج 
حریرچی - قائــم مقام و معــاون کل وزارت 
بهداشت با بیان این مطلب که ۰۱۳/۱۴ درصد 
از افراد باالی ۱۵ ســال در کشــور، سیگار و 
دخانیات مصرف می کنند، افزود: در پنج سال 
گذشــته شیوع اســتعمال دخانیات در کشور 
از۱۴.۰۹ به ۱۴.۰۱۳ درصد رســیده است که 
افرایش زیادی نیســت. البته شــیوع مصرف 
روزانه سیگار، از ۱۰.۹ به ۱۰.۱ درصد کاهش 
یافته اســت یعنی در مقایسه با گذشته ۵۰۰ 

هزار نفر روزانه کمتر سیگار می کشند.
وی با اشاره به این که متاسفانه میزان استعمال 
قلیان در کشور بیشتر شده است و در پنج سال 
گذشــته، ۴۸۰ هزار نفر به جمعیت استعمال 
کنندگان قلیان اضافه شــده است، افزود: یک 
بار مصرف قلیان، معادل استعمال ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
نخ سیگار است.قائم مقام وزیر وزارت بهداشت، 
میزان شیوع استعمال سیگار در بین نوجوانان 
پســر )۱۳ تــا ۱۵ ســاله( را ۳.۴ درصد و در 
بین دختــران را ۲.۱ درصد اعالم کرد و آن را 
فاجعه ای ملی خواند.سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: دخانیات، شــایع ترین عامل مرگ و میر 
قابل پیشــگیری در جهان اســت و در کشور 
ســاالنه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به علت اســتعمال 
دخانیات جان می بازند.حریرچی با اشاره به این 
که هر ســال ۵۰۰ هزار نفــر )معادل ۵ درصد 
تعداد افراد بستری( در بیمارستان های کشور 
بر اثر اســتعمال دخانیات بســتری می شوند، 
گفت: ســاالنه ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از 

پول مردم کشور، دود می شود.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: حدود یک 
درصد از تولید ناخالــص ملی، صرف دخانیات 
می شود و مســتقیم و غیر مســتقیم به دلیل 
مصرف دخانیات، ساالنه ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد 
تومان به ســالمت مردم آســیب می رسد. در 
چند سال گذشــته هر گاه از وزارت بهداشت، 
استعالمی در خصوص مجوز مراکز عرضه مواد 
دخانی شده، ۱۰۰ درصد پاسخ منفی داده است.
سخنگوی وزارت بهداشــت با بیان این مطلب 
که در اســتان هایی مانند اصفهان، خراســان 
رضوی و شــمالی و چهارمحــال و بختیاری با 
کمک اســتانداران و دادســتان ها، توانسته ایم 
موفقیت های زیادی در محــدود کردن عرضه 
دخانیات و ممنوعیت مصــرف آن در اماکن و 
مراکز عمومی داشته باشیم، افزود: در این راستا 
از دادســتان های قم و البرز هم که به این قافله 

پیوستند تشکر می کنیم.
حریرچی وضعیت عرضه مواد دخانی در تهران 
را بسیار نامناسب دانست و گفت: متاسفانه هر 
روز بــا پدیده هایی مانند عرضه قلیان در منزل، 
قلیان های مســافرتی و عرضه توتون های معطر 
روبرو هســتیم.وی با اشــاره به این که وزارت 
بهداشــت برای ممنوعیت اســتعمال دخانیات 
در مراکز و اماکن عمومی، قدرت اجرایی ندارد، 
گفت: تنبیهات قانونی در نظر گرفته شده مانند 
جریمه ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریالی بسیار ناچیز 
و به انــدازه چند دقیقه فــروش برخی از این 
اماکن است. در تهران برخی از محل ها چندین 
بار پلمب شده، اما به دلیل عدم بازدارندگی الزم 
و جریمه های چند صد هزار تومانی، به سرعت 
بازگشایی شــده اند.قائم مقام وزیر و معاون کل 
وزارت بهداشت گفت: نقش وزارت بهداشت در 
کاهش استعمال دخانیات، ترویجی و هماهنگی 
بین بخشی است و نمی تواند برای مبارزه با آن 
حکمی صادر کند.بنابــر اعالم وب دا، حریرچی 
در ادامه گفت: ایران در بین ۱۸۱ کشــور دنیا، 
ارزان ترین قیمت عرضه سیگار را دارد و قیمت 
ســیگار در کشورهای ســازنده و صادر کننده 

سیگار، پنج برابر ایران است.

خبــــر

کودک آزاری عامل ایجادآسیب های روانی است
*سروان لیال حیدری
 معاونت اجتماعی فاتب

است که محبت،  ای  ما هدیه  دینی  و  ملی  فرهنگ  در   کودک 
مالیمت ،مراقبت ،رشد و تعالی او وظیفه خانواده است.اما این که 
بر خالف این تلقی فرهنگی ،کودک در خانواده و جامعه از سوی 
والدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ، نشان ازیک 

مساله و مشکل اساسی دارد.
شود.در  می  کودک  شدن  طرد  سبب  کودک  به  توجه  عدم     
او به هیچ وجه نسبت به محیطی که در آن زندگی می  نتیجه 
کند احساس امنیت نمی کند .چنین کودکانی معموال مشوش و 
مضطربند و ناسازگاری های رفتاری نشان می دهند.لذا قرار گرفتن 
کودک در محیط خانوادگی پر استرس و یا در معرض خطر آزار             

و اذیت بودن می تواند مانع رشد جسمی و فکری کودک گردد.
  کودکان تحت آزار در کسب مهارت های بنیادی در دامان خانواده 
دچار مشکل می شوند، مهارت های اصلی فکر کردن را به دست 
نمی آورند، اعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد اجتماعی                   
پیدا نمی کنند و نهایتا در بزرگسالی ممکن است نقش مثبت و 

موثر در اجتماع نداشته باشند.
و  آگاهی  نا  چون  گوناگونی  علل  از  ناشی  آزاری  کودک  پدیده 
،طالق،  ،اعتیاد  فقر    ، کودک  حقوق  به  نسبت  افراد  آشنایی  نا 
مشکالت روانی آزار گران کودک ، مشکالت خانوادگی و بیماری 

های مزمن و غیر قابل درمان در کودکان است.
   کودک آزاری ، احتمال ایجاد آسیب های روانی دراز مدت را 
در بزرگسالی همچون افسردگی شدید اضطراب ،اعتیاد به مواد و 
الکل افزایش می دهد.شکل گیری شخصیت نا بهنجار در کودکان 
آزار دیده از مهم ترین علل روانشناختی شکا گیری چرخه کودک 
آزاری است.کودکان مبتال به این اختالل دشواری های زیادی در 
به رشد و نمو طبیعی  برقراری روابط سالم داشته و در رسیدن 

ناموفق هستند.            
  آنها نیاز به درمان و پشتیبانی خاص دارند.  کودکان از آسیب 
پذیرترین گروههای جامعه هستند و خطر تعرض افراد گوناگون 
از  کند.یکی  می  تهدید  را  آنها  همواره  اجتماع،  یا  خانواده  در 
است.کودک  آزاری  ،کودک  کودکان  مورد  در  بالقوه  خطرات 
آزاری نه تنها امروز و دیروز کودکان را نشانه می رود ،بلکه از آنها 
بزرگساالنی ضعیف النفس ،تحقیر شده و با عزت نفس پایین می 
سازد که در خود فرو می روند و منزوی می شوند و یا از جامعه 

انتقام می گیرند.
سابقه  دارای  آزاری«  »کودک  مسئله  ما  جامعه  در  متاسفانه     
طوالنی است و به تدریج نیز شدت می یابد.  با در نظر گرفتن 
قبیل  از  تهران  شهر  در  و  کشور  در  آزاری  کودک  های  ویژگی 
گسترش و پیچیده بودن علل این مساله ،همچنین به دلیل آثار 
زیانبار این پدیده و آسیب اجتماعی با کمبود آمار و ارقام در این 
زمینه مواجه بوده و به دلیل وجود نداشتن یک سازمان برای اطالع 
رسانی موارد کودک آزاری هر اقدامی که در راه شناخت و کاهش 
کودک آزاری انجام گیرد ،گامی درجهت کمک به حفظ سالمت و 

امنیت کودکان است.

آمادگي اورژانس براي حفاظت
 از زائرین اربعین

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به راهپیمایی زائران اربعین 
حسینی گفت: حفظ سالمت زائران یکی از کارهای مهمی است که 

باید در این ایام به آن توجه ویژه داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت )وبدا( »پیرحسین کولیوند« 
که در جلسه کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی ۹۶ در سالن 
جلسات سازمان اورژانس کشور سخن می گفت، افزود: یکی از کارهایی 
که ما باید در این ایام انجام دهیم، حفظ سالمت زائران است تا با حضور 
در راهپیمایی، بهره معنوی کافی را ببرند.وی گفت: برنامه های امسال بر 
اساس سیاست های کلی ستاد مرکزی اربعین تنظیم شده و مقرر است با 
همدلی و همبستگی، هم افزایی بین دستگاه ها ایجاد شود تا بتوانیم بهترین 
خدمت رسانی را به زائران داشته باشیم.سرپرست سازمان اورژانس کشور 
با اشاره به این که بازدیدهایی توسط مسئوالن از مرزها انجام شده است، 
افزود: با بازدیدهای مجدد از مرزهای خسروی، مهران، چزابه و شلمچه 
می توان به رفع سریع نواقص اقدام کرد، ضمن این که حدود ۲۰ تا ۲۵ 
روز آینده باید در مناطق برنامه ریزی شده مستقر شویم. کولیوند همچنین 
با بیان این که امسال با شرایط دقیق تر، بهتر و پرتوان تر در خدمت 
زائران عزیز هستیم ، افزود: اقدامات هر حوزه مشخص شده، همچنین 
برنامه ریزی های الزم در راستای محل استقرار بیمارستان و درمانگاه، محل 
استقرار آمبوالنس ها و محل قرارگیری آزمایشگاه ها مشخص شده است.
سرپرست اورژانس کشور در عین حال گفت: از جمله اقداماتی که باید 
نسبت به سال گذشته آن را تقویت کرد، تیم واکنش سریع است که باید 
به آن توجه ویژه ای داشت. فعالیت های این تیم در حوزه درمانی، امداد 
و نجات و بهداشت است؛ زیرا ممکن است زائران نیازمند تیم تخصصی 
واکنش سریع در حوزه های بهداشت و مبارزه با بیماری ها باشند. وی 
به آموزش نیروهایی مستقر در مرزها نیز اشاره کرد و آن را بسیار جدی 
برشمرد و تاکید کرد: همه دستگاه و گروه ها باید آموزش های یکدست 
و یکپارچه را ظرف ۳ تا ۴ روز آینده به صورت مطالب آموزشی گردآوری 

کرده و به دستگاه ها ابالغ کنند تا برای نیروهای اعزامی اقدام شود.

یادداشت وزیر رفاه تاکید کرد؛ بررسی وضعیت رانندگان پرریسک

سختگیری در صدور گواهینامه رانندگی
وزیر رفاه گفت: کسی که رانندگی می کند 
باید صالحیت الزم را داشته باشد و قوانین 
گرفتن  برای  شدیدی  و  سنگین  بسیار 

گواهینامه وضع شود.
قربانیان  یادبود  مراسم  در  ربیعی  علی   
حوادث راهنمایی و رانندگی، اظهارداشت: 
 ۲۳ و  مردان  از  درصد   ۷۷ که  حالی  در 
می  صدمه  تصادفات  در  زنان  از  درصد 
است  شده  مشخص  آمارها  در  بینند 
میانگین سنی رانندگان در تصادفات  ۳۸ 
جامعه  که  رنجی  افزود:  وی  است.  سال 
است  زیاد  بسیار  برد  می  کیفیتی  بی  از 
خاصی  سازمان  و  ها  دستگاه  به  این  و 
ارتباط ندارد.متاسفانه ما در بحث اخالق، 
فرهنگ و مهارت یک راننده دچار مشکل 
هستیم از این رو باید برای ارائه گواهینامه 
سختگیرانه  فیلترهای  از  رانندگان  به 
می  رانندگی  که  کسی  ببریم.  بهره  تری 
کند باید صالحیت الزم برای رانندگی را 
داشته باشد و باید قوانین بسیار سنگین و 
شدیدی برای گرفتن گواهینامه وضع شود. 
راهور کمک کند  نیروهای  به  باید  راننده 
قوانین  اجرای  در  بیشتری  سختگیری  تا 

راهنمایی و رانندگی اعمال شود.
با اشاره  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مورد  یک  برای  حاضر  حال  در  اینکه  به 
ارائه  سوءپیشینه  باید  حتما  استخدامی 
هایی  سختگیری  چنین  ما  افزود:  شود، 
باید  که  حالی  در  نداریم  رانندگان  برای 
ارائه گواهینامه به افراد،  از  سال ها پیش 
ساز و کارهایی برنامه ریزی شود تا افراد 

سالم و بدون هیچ گونه سوءپیشینه گواهی 
نامه دار شوند امروز قالب جمعیت کشور 
تمایل به دریافت گواهینامه دارند به اعتقاد 
باال  را  رانندگی  کیفیت  بتواینم  باید  من 
ببریم و برای دادن صالحیت رانندگی به 
افراد یک بسته سیاستی مناسب را تهیه 

و تدوین کنیم.
ساختار حمل  متاسفانه  داد:  ادامه  ربیعی 
به  را  نظمی  بی  های  سیگنال  ما  نقل  و 
رانندگان ارائه می دهد، باید با وضع قوانین 
و آیین نامه های درست این ساختار بی 
نظم را منظم کنیم فناوری حمل و نقل 

باید  و  دارد  بیشتر  بررسی  به  نیازمند 
ممکن  که  جایی  تا  شود  فراهم  شرایطی 
کاهش  نقل  و  حمل  در  نظمی  بی  است 
افزود: پیشنهاد می دهم  پیدا کند.ربیعی 
۵۰ هزار فقره از تصادفات را برای بررسی 
آنها عوامل  به جامعه شناسان بسپاریم و 
موثر در تصادفات از جمله سهم هر کدام 
از رانندگان، جاده و یا وسیله نقلیه را به 
صورت علمی استخراج کرده و همچنین 
افرادی  با چه  اعالم کنند چه گروه سنی 
و با چه سلیقه هایی بیشتر دچار صدمات 
این  به  ما  شوند.  می  تصادفات  از  ناشی 

برای اصالح  تحلیل های جامعه شناسانه 
رفتارهای ترافیکی نیازمند هستیم.

در  دانش  تولید  اساسا  داد:  ادامه  وی 
ما  شود  می  انجام  کم  بسیار  تصادفات 
کنیم  می  آمادگی  اعالم  رفاه  وزارت  در 
مسائل  مشخص  زمانی  پروسه  یک  در  تا 
تصادفات را از بعد اجتماعی بررسی کنیم 
را مورد کاوش  اجتماعی آن  پیامدهای  و 
اینکه من خود  اعالم  با  قرار دهیم.ربیعی 
یک حادثه دیده هستم افزود: من قربانی 
تصادف محسوب می شود و داغ تصادف 
همواره با من حرکت می کند الزم است 
داریم  دوست  که  آنها  احترام  »به  شعار 
رانندگی  احتیاط  با  دارند  مان  دوست  و 
که  چرا  شود  گفتمان  به  تبدیل  کنیم« 
هایی  گفتمان  چنین  به  نیاز  ما  جامعه 
داشتنی  دوست  برای  بدانیم  باید  و  دارد 
داد:  ادامه  کنیم.وی  زندگی  بهتر  هایمان 
۴۳ درصد از ۲۱ هزار و ۴۴۶ معلول ضایعه 
نخاعی که تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند معلول ناشی از تصادفات راهنمایی 
و رانندگی هستند. دشواری زندگی برای 
سرپرست یک خانوار یک فرزند یتیم و فرد 
ضایعه نخاعی از پیامدهای منفی تصادفات 
نقش  به  اشاره  با  پایان  در  ربیعی  است. 
بیمه ها در کاهش تصادفات گفت: در حال 
می  انجام  ماشین  بدنه  برای  بیمه  حاضر 
شود در حالی که من معتقدم باید رابطه 
بیمه  و  پرریسک  رانندگی  بین  معناداری 
برقرار شود و باید سختگیری بیشتری برای 

رانندگان پرریسک داشته باشیم. 

شهردار تهران از توسعه و گسترش خدمات »کارت های 
منزلت« سالمندان خبر داد و گفت: نواقص این کارت ها 

برطرف و دامنه خدمات آنها گسترش خواهد یافت.
روی  پیاده  مراسم  در  تهران  شهردار  نجفی  محمدعلی   
سالمندان تهران که برگزار شد، با بیان اینکه شهروندان 
سالمند مشکالتی را در خصوص کارت های منزلت مطرح 
کرده و اشاره کرده اند که این کارت ها برخی از خدمات 
را شامل نمی شود، گفت: در نظر داریم خدمات بیشتر و 
بهتری را در زمینه کارت های منزلت ارائه کنیم و دامنه 

خدمات این کارت ها را توسعه دهیم.
افزود: سالمندی یک فرصت و نه یک تهدید است و در 
فرهنگ و ادبیات ما نیز نسبت به این دوره سنی همواره با 
احترام و توجه خاصی نگاه شده است تا جایی که هر یک 
از همشهریان سالمند گنجینه ای از تجربه، عشق و محبت 

هستند و سرمایه های شهر تهران محسوب می شوند.
وی در ادامه با بیان آنکه شهرداری تهران اقدامات خوبی 
در زمینه ارائه خدمت به سالمندان تهرانی انجام داده است، 
و  نقص ها  و  می کند  پیدا  ادامه  خدمات  این  ارائه  گفت: 

نارسایی ها برطرف خواهد شد.
شهردار تهران به کانون های سالمندان اشاره و اظهارکرد: 
اختیار  تا حدی که در  نیز  مسائل کانون های سالمندان 
شهرداری تهران باشد حتما پیگیری و نسبت به رفع نواقص 

آن ها اقدام خواهد شد.
نجفی در پایان با بیان  اینکه امیدواریم بتوانیم شهر تهران  

به شهری پر از امید، شکوفایی و مشارکت تبدیل کنیم.

 توسعه و گسترش 
»کارت های منزلت« سالمندان 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه 
پیگیر الیحه تامین امنیت زنان هستیم گفت: امیدواریم 

بتوانیم این الیحه را ظرف ماه آتی به مجلس تقدیم کنیم. 
 معصومه ابتکار افزود: الیحه تامین امنیت زنان پس از بررسی 
اولیه در دولت و کمیسیون لوایح به قوه قضاییه برای تکمیل 
احکام قضایی ارجاع شده و اکنون مدتی است که زیر نظر 

معاونت قوه قضاییه در حال بررسی است. 
بهتر،  همکاری  برای  و  منظور  همین  به  داد:   ادامه  وی 
کارگروهی در معاونت مربوطه قوه قضاییه با تشکیل شده  و 
با پیگیری های معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده 
تالش می شود موضوع سریع تر و با برنامه ریزی فشرده 
ای تعیین تکلیف شود. معاون رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم این الیحه را ظرف 
ماه آتی به مجلس تقدیم کنیم.  ابتکار گفت: با توجه به نگاه 
روشن مقام معظم رهبری در موضوع امنیت زنان و مقابله با 
خشونت در مورد آنها و آسیب هایی که در این زمینه وجود 
دارد، امید است این قانون بتواند عاملی موثر و بازدارنده باشد.

 ارسال الیحه تامین امنیت زنان
 تا ماه آینده به مجلس 

سخنگوی نیروی انتظامی ضمن تشریح برنامه های هفته 
رایگان  ویزیت  و  توقیفی  نقلیه  وسایل  ترخیص  از  ناجا 
پزشکی و دندانپزشکی در کلیه مراکز درمانی این نیرو در 

سراسر کشور خبرداد.
نیروی  هفته  اظهارداشت:  منتظرالمهدی  سعید  سردار   
انتظامی با شعار »پلیس برای امنیت ، امنیت برای همه« از 
دیروز جمعه ۱۴ مهر با سخنرانی فرمانده نیروی انتظامی 
و همزمان فرماندهان انتظامی استان ها در سراسر کشور 
پیش از خطبه های نمازجمعه آغازشد و در پنج شنبه 
ضمن حضور در بهشت زهرا)س( به منظور تجدید میثاق 
با آرمان های واالی حضرت امام)ره( و ادای احترام به روح 
ارائه  بلند و ملکوتی شهدا پایان می یابد. وی ادامه داد: 
خدمات مضاعف به شهروندان، اعالم گزارش یک ساله از 
عملکرد پلیس به مردم به جهت افزایش اعتماد و جلب 
سرمایه های بی بدیل اجتماعی و مشارکت های مردمی 
در انجام و فرجام بهینه بی شمار ماموریت های پلیس، 

گفتمان اصلی هفته نیروی انتظامی است.
سخنگوی ناجا از ترخیص وسایل نقلیه توقیفی در هفته 
ناجا خبر داد و گفت: مالکان وسایل نقلیه ای که به علت 
تخلفات رانندگی توقیف شدند و شکایت قضائی ندارند؛ 
پس از پرداخت جریمه و ارائه مدارک به مراکز ترخیص 

پلیس راهنمایی و رانندگی سراسر کشور مراجعه کنند.
وی ادامه داد: ویزیت رایگان پزشکی و دندانپزشکی در دو 
روز از هفته ناجا در کلیه مراکز درمانی نیروی انتظامی 

سراسر کشور انجام می شود.

 ترخیص وسایل نقلیه توقیفی
 در هفته ناجا

آگهی حصر وراثت

خانم خاطره جعفری وارسته  دارای شماره شناسنامه ۰  به شرح دادخواست به 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه ۱/۶۱۱/۹۶ 
توضیح داده که شادروان مجید عمادی امین به شناسنامه ۲۶ در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲ 
اقامتگاه دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به
۱-خاطره جعفری وارسته فرزند احمد به ش.ش: ۰ ,نسبت با متوفی:فرزند متوفی
۲-بلور جعفری وارسته فرزند حسین مراد به ش.ش ۴۶۱, نسبت با متوفی:  مادر 

متوفی
بنابر اظهارات خواهان متوفی ورثه دیگری ندارد.

با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی کنگاور

آگهی مزایده و فروش مال

دادگاه  اول  شعبه  از  ۹۳۰۹۹۷۱۹۸۲۶۰۱۷۹۴صادره  شماره  دادنامه  بموجب 
)موضوع  مدنی  احکام  اول  شعبه  ۹۵۰۰۲۰بایگانی  کالسه  پرونده  و  فریدونکنار 
دعوی ابوالقاسم و اسماعیل وآسیه و طاهره همگی اسماعیلی فریدونی بطرفیت 
تقی و صدیقه همگی اسماعیلی فریدونی(حکم به فروش مغازه بمساحت۱۷,۷۰ 
از ۶۶اصلی  از ۹۴فرعی  فرعی  از ۷۳۸۴  فرعی  ثبتی ۷۴۶۰  پالک  به  مربع  متر 
بشرح نظریه کارشناسان و تقسیم وجوه آن بین ورثه به قدرالسهم صادر شده و 
محکوم علیهم به پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الزحمه   کارشناس 
۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل و ۴۴۰/۰۰۰هزینه دادرسی در حق محکوم 
لهم محکوم اند، مورد مزایده با پالک ثبتی فوق الذکر بمتراژ هفده متر و هفتاد 
ابعاد شماال بطول ۳,۴۰متر به پالک ۷۳۸۴ شرقا بطول ۵۵۰  به  دسیمتر مربع 
متر به پالک ۷۴۶۱ و جنوبا بطول ۳,۸۰ متر به خیابان اصلی )خ شهدا( و غربا 
بطول ۵متر به پالک ۷۴۵۹ فرعی که طبقه فوقانی آن دارای اعیانی با پالک ثبتی 
مجزا میباشد که کارشناس منتخب دادگاه ارزش ششدانگ ملک تجاری فوق را به 
ازای هر متر مربع ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا مبلغ ۹۷۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال قیمت 
گذاری نموده که در تاریخ ۹۶/۸/۳ ساعت ۹الی ۹:۳۰ صبح در دفتر شعبه اول 
حقوقی دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته میشود افرادی 
که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵روز قبل از مزایده به اجرای 
مزایده  برنده  نمایند  ارایه  را  قیمت  باالترین  و کسانی که  نمایند  مراجعه  احکام 
خواهند بود و همچنین برنده مزایده ده درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی 
طبق مقررات پرداخت خواهد شد و همچنین هزینه نقل و انتقال سند بر عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
مدیر شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی فریدونکنار _محمد زاده

مزایده 

آقای  علیه  محکوم  متمرکز،  مدنی  احکام  اجرای   ۹۶۰۳۴۶ کالسه  پرونده  در 
احمدی  مهناز  خانم  حق  در  مزایده  بصورت  ملک  فروش  به  شاملی  اکبر  علی 
محکوم گردیده اند. لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له، اموال را جهت تامین 
احکام  اجرای  مدیر  و  دادستان  نماینده  با حضور  مزایده  طریق  از  و  توقیف  آن 

دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش میرساند. 
مال مورد مزایده :ملک مسکونی عرصه بمساحت ۲۰۰متر مربع و اعیانی بمساحت 
۱۶۱متر مربع متعلق به آقای علی اکبر شاملی آدرس جویبار جوان محله کوچه 

بن بست تفکیکی زمین اقبالیان ۴۷۷۱۷-۴۸۵۷۳ 
حدود اربعه 

از شمال متصل به زمین آقای قوشچی
از جنوب:متصل به منزل مسکونی آقای کریمی

از شرق:وصل به کوچه بن بست عمومی 
از غرب وصل به :متصل به منزل مسکونی آقای پرویز اقبالیان.

۱_قیمت کل کارشناسی به مبلغ ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰
)یک میلیاردو هشتصد و چهل و چهار میلیون(ریال میباشد.

پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  پایه شروع، کسانیکه  ارزیابی شده  مبلغ  از  ۲_مزایده 
نمایند برنده مزایده محسوب میشود.

۳_موعد و زمان فروش، روز۹۶/۷/۳۰ ساعت ۹صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده دریکی از روزهای اداری 

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

آگهی مزایده و فروش مال

دادگاه  اول  شعبه  از  ۹۳۰۹۹۷۱۹۸۲۶۰۱۷۹۴صادره  شماره  دادنامه  بموجب 
)موضوع  مدنی  احکام  اول  شعبه  ۹۵۰۰۲۰بایگانی  کالسه  پرونده  و  فریدونکنار 
دعوی ابوالقاسم و اسماعیل وآسیه و طاهره همگی اسماعیلی فریدونی بطرفیت 
تقی و صدیقه همگی اسماعیلی فریدونی(حکم به فروش مغازه بمساحت۱۷۰۷۰ 
از ۶۶اصلی  از ۹۴فرعی  فرعی  از ۷۳۸۴  فرعی  ثبتی ۷۴۶۰  پالک  به  مربع  متر 
بشرح نظریه کارشناسان و تقسیم وجوه آن بین ورثه به قدرالسهم صادر شده و 
محکوم علیهم به پرداخت مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه   کارشناس 
الوکاله وکیل و ۴۴۰،۰۰۰ریال هزینه دادرسی در حق  و۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال حق 
محکوم لهم محکوم اند، مورد مزایده با پالک ثبتی فوق الذکر بمتراژ هفده متر و 
هفتاد دسیمتر مربع به ابعاد شماال بطول ۳۰۴۰متر به پالک ۷۳۸۴ شرقا بطول 
۵۸۰ متر به پالک ۷۴۶۱ و جنوبا بطول ۳۸۰ متر به خیابان اصلی )خ شهدا( و غربا 
بطول ۵متر به پالک ۷۴۵۹ فرعی که طبقه فوقانی آن دارای اعیانی با پالک ثبتی 
مجزا میباشد که کارشناس منتخب دادگاه ارزش ششدانگ ملک تجاری فوق را به 
ازای هر متر مربع ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و جمعا مبلغ ۹۷۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال قیمت 
گذاری نموده که در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۶ ساعت ۹الی ۹:۳۰ صبح در دفتر شعبه اول 
حقوقی دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته میشود افرادی 
که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵روز قبل از مزایده به اجرای 
مزایده  برنده  نمایند  ارایه  را  قیمت  باالترین  و کسانی که  نمایند  مراجعه  احکام 
خواهند بود و همچنین برنده مزایده ده درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی 
طبق مقررات پرداخت خواهد شد و همچنین هزینه نقل و انتقال سند بر عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
مدیر شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی فریدونکنار _محمد زاده

آگهی ابالغ احضاریه خانم نیلوفر گریوانی 

بموجب پرونده کالسه 950540 دادیاری شعبه ششم 6 دادسرای بابل در خصوص شکایت 
خانم سیده زهراء زمانی صلحدار فرزند سید حسین علیه شما مبنی برکالهبرداری و تحصیل 
مال از طریق نامشروع به میزان شانزده 16 میلیون تومان که در این شعبه در حال رسیدگی می 
باشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان اعالم نموده اند لذا مقرراست ظرف مدت 
یکماه طبق ماده 15 قانون از تاریخ نشر آگهی خود را به این شعبه معرفی و از خود دفاع کنید 

در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد 
دادیاری شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب بابل 

 ادامه از صفحه ۱
عظیمی افزود: روند ســالمندی را می توان 
به ســه گروه ســالمندی همراه با سالمت، 
ســالمندی طبیعی و ســالمندی همراه با 
بیماری تقسیم کرد. هدف ما افزایش تعداد 
گروه اول اســت. رســیدن به ایــن هدف از 
طریق آموزش فراگیر به ســالمندان و ارایه 
خدمات مورد نیاز آنان تحقق پیدا می کند. به 
همین دلیل در حال حاضر یکی از مهم ترین 
برنامه ها در کشــورهای توسعه یافته ارتقای 
آگاهی و افزایش توانمندی ســالمندان برای 
مراقبــت از خود اســت. در خدمــات نوین 
ســالمت ســالمندان نیز دو برنامه آموزش 
شــیوه زندگی ســالم در دوره سالمندی و 
مراقبت سالمندان در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره ســالمندان وزارت بهداشــت با 
اشــاره به برنامه وزارت بهداشت برای انجام 
مراقبت های ســالمندی در شبکه بهداشت 
و درمان کشــور، ادامه داد: سالمندان تصور 
می کنند حتما باید بیمار شوند تا به پزشک 
مراجعه کنند؛ در حالیکه در بحث سالمندی 

باید برخــی بیماری هــا را غربالگری کنیم. 
حتی اگر تاکنون مشــکلی نداشــته اند باید 
سالی یکبار فشــار خون، قندخون، تعادل و 
... را چک کنند. افسردگی در سالمندان نیز 
موضوع مهمی است، اما همیشه تظاهرات آن 
کامال مشخص نیســت. در دوره سالمندی 
ممکن است تظاهرات افسردگی با دردهای 
شــدید جســمی یا تغییر خلق و خو همراه 
باشــد؛ به همین دلیل سالمندان باید سالی 
یکبار ســالمت روانی خود را بررسی کنند.

عظیمی همچنین اضافه کرد: کشــورهایی 
که درصد جمعیت ســالمندی باالیی دارند 
بــه جای پرداختــن به هزینه هــای درمان 
که رقــم باالیی دارند، تمام انــرژی خود را 
روی قســمت آموزش و دوره هــای قبل از 
سالمندی گذاشته اند تا از بیماری های شایع 
و معلولیت های دوران سالمندی پیشگیری 

کنند. بررســی تغذیه مناسب، وزن متناسب 
و مراقبــت از مفاصل و... در این زمینه انجام 
می شود تا از این طریق او را فعال نگاه دارند 

و کارهای روزانه خود را انجام دهد.
وی شــیوه زندگی افــراد در دوره جوانی را بر 
ســالمت دوره سالمندی موثر دانست و افزود: 
با رعایت شــیوه زندگی ســالم می توان سالم 
پیر شــد یا در صورت وجــود بیماری عوارض 
آن را کنترل کرد و جلــوی ناتوانی را گرفت. 
به همین منظــور در خصوص تغذیه، فعالیت 
بدنی، مراقبت از کمــر و زانو، مراقبت از پاها، 
پوکی استخوان، پیشگیری از حوادث، بهداشت 
دهان و دندان، یبوســت، بی اختیــاری ادرار، 
یائســگی، اســترس، حافظه، خــواب، روابط 
زناشــویی، رانندگی، استعمال دخانیات، ترک 
ســیگار و ... آموزش گروهی و چهره به چهره 
ادامه داد: مراقبت های  انجام می شود.عظیمی 

سالمت ســالمندان در دو ســطح غیرپزشک 
و پزشــک در خصوص اختالالت فشــارخون، 
اختــالالت چربی خون، ســوء تغذیه )چاقی، 
الغری(، دیابت، افســردگی، ســقوط و عدم 
تعادل، ســل ریوی در مناطق حذف بیماری 
انجام می شــود. ســالمندی فعال نیز با هدف 
هماهنگــی برون بخشــی و بین بخشــی در 
خصــوص ارائه خدمت بهینه به ســالمندان و 
همچنین توانمند سازی سالمندان در راستای 
جلب مشارکت آنان از طریق پیگیری تصویب 
سند ملی ســالمندان وبرنامه های مشترک با 
سایر ســازمان ها و نهادها دنبال می شود.وی، 
شعار امسال روز جهانی سالمند  را "آینده ای 
بهتر با مشارکت سالمندان" اعالم کرد و گفت: 
این شعار تاکیدی بر ایجاد و گسترش مشارکت 
سالمندان در خانواده و جامعه به طور گسترده 
است. نیاز به بهره برداری از مشارکت سالمندان 
که اغلــب نادیده گرفته شــده و کمتر از آن 
قدردانی شده، نه تنها برای  سالمت سالمندان 
ضروری اســت بلکه برای فرآیندهای توسعه 

پایدار امری واجب است.

۳۳ سال تا رکوردزنی ایران در سالمندی
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تغییر ذائقه غذایی باید از کودکی
انجام شود

در  باید  غذایی  ذائقه   تغییر  گفت:  تغذیه  متخصص  یک 
کودکی صورت گیرد و برای این کار نیاز است مزه ها و طعم 
غذاهای سالم در سنین پایین به آنها معرفی شوند تا کودکان 

به این طعم ها عادت کنند.
دکتر مهدی احتشامی در خصوص تغذیه مناسب کودکان و 
نوجوانان اظهار کرد: امروزه به دلیل تغییر در شیوه زندگی 
افزایش  جامعه  در  آماده  غذاهای  و  ها  فود  فسف  مصرف 
و  کودکی  سنین  در  فودها  فست  مصرف  است.  کرده  پیدا 
نوجوانی سبب افزایش چاقی؛ باعث بروز بیماری های مزمن 
مثل دیابت ، بیماری های قلبی و عروقی و حتی بعضی از 
 سرطان ها شود بنابراین پیشگیری و ارائه الگوی غذایی سالم
 می تواند تا حدودی از بروز بیماری های مزمن جلوگیری 
کند.وی افزود: فست فود و غذاهای آماده، مواد غذایی پرچرب 
و پرکالری هستند که به دلیل طعم و مزه خوشایندی که 
دارند معموال کودکان بیشتر ترجیح می دهند که از این مواد 

غذایی استفاده کنند.
خصوص  به  ها  خانواده  کرد:  تصریح  تغذیه  متخصص  این 
مادرها می توانند از جایگزین های غذایی سالم تری استفاده 
کنند و غذاهایی مانند ساندویچ خانگی و کتلک با سبزیجات 

و ساالد فراوان به کودکان خود بدهند.
ادامه داد: خانواده ها می توانند به جای چیپس  احتشامی 
مصرف  به  را  نوجوانان  و  چنینی؛کودکان  این  تنقالت   و 
آجیل ها و میوه های خشک ترغیب کنند که تا حد زیادی 
عالوه  که  کند  تامین  را  بدنشان  نیاز  مورد  مواد  تواند   می 
نیازشان می تواند موادی  آمینه مورد  بر کالری و اسیدهای 

مانند روی،منیزیم و کلسیم را نیز تامین کند.
 وی افزود: در بچه ها باید تغییر ذائقه ای صورت گیرد و برای 
اینکار نیاز است مزه ها و طعم غذاهای سالم را از کودکی 
و سنین پایین به آنها معرفی کنند و سعی کنند بچه ها به 
این طعم ها عادت کنند. دوران کودکی بسیار دوران مهمی 
است و الگوی غذایی در این دوران شکل می گیرد. معموال 
کودکی شان  دوران  در  غذایی شان  الگویی  افراد  از  بسیاری 

شکل می گیرد و کمتر تمایل به تغییر آن دارند.
یادگیری  در  تغذیه  تاثیر  در خصوص  تغذیه  متخصص  این 
تا  و  نوزادی  افراد گفت: رشد سلول های عصبی در دوران 
سن سه سالگی بیشتری رشد را خواهد داشت. تا سن سه 
سالگی تغذیه مناسب و سالم می تواند سبب افزایش بهره 
هوشی در کودکان شود.  موادی مانند فسفر، روی اسیدهای 
چرب امگا۳ که اغلب در غذاهای دریایی وجود دارد میتواند 

اتبه رشد سلول های مغزی در کودکان کمک کند.
سطح  به  بتوانند  کودکان  اینکه  برای  افزود:  آخر  در  وی 
هوشی باالیی برسند می بایست از آجیل ها، مغزیجات، میوه 
ها استفاده کنند و همچنین مصرف منظم و مداوم لبنیات 
در برنامه ی غذایی شان باشند و از نمک یددار  نیز استفاده 
اگر میزان مصرف ید  کنند زیرا تحقیقات نشان داده است 
در کودکان پایین باشد می تواند باعث کاهش بهره هوشی 

در کودکان شود.

 گذشته 
*معصومه سلطانی

با خودم فکر میکردم و با اینکه چشمام خیره 
بود,  گذشته  به  نگاهم  اما  بودن  تلویزیون  ی 
وقتی به گذشته فکر کردم دیدم, تنها دارایی 
با  مونده,  که  خاطراتیه  فقط  گذشته,  از  من 
بدونی  تو  داریی  تنها  قدر  باید  گفتم  خودم 
اونا چیزی نداری, پس همشون  از  چون غیر 

ارزشمندند, چه خوب, چه بد..
کمی دقیق تر فکر کردم و گفتم, اما خاطرات 

بد چی؟؟!!
تنم  بهشون  فکر کردن  از  اون خاطراتی که   
میلرزه و حاضر نیستم تا ابد حتی یک لحظه 
هم  اونا  یعنی  چی؟  گردم  بر  روزا  اون  به 

ارزشمندن؟
دیدم آره, ارزشمندن, چون نباید فقط خاطره 
از  بعد  دید,  باید  بلکه  دید,  رو  لحظه  اون  ی 
اون اتفاق سخت و سنگین, چه مقدار عوض 
اتفاقا  دیدم  کردم  نگاه  وقتی  شدی...من 
امروز,  من  شدن  ساخته  در  اثرات  بهترین 
ای  تجربه  و  بوده  تلخ  و  بد  اتفاقات  همون 
زیاد,  خیلی  داشته,  برام  ها  لحظه  اون  که 

ارزشمنده...
شکل  زمانی  خشن  و  سخت  آهن  که  چرا 
بشه،  نرم  آتشین  داغ  کوره  در  که  گیره  می 
و  پتک  سنگین  ضربات  شدن،  نرم  از   بعد 
چکش به آهن شکل میده و اگه تحمل و تاب 
ضربات سنگین رو داشته باشه، تبدیل میشه 
به شمشیری زیبا و چشم نواز. اما اگر تحمل 
می  باشه،  نداشته  رو  آتش  گرمای  و  ضربه 

شکنه و دوباره به خاک بر می گرده.
زندگیه گذشته ی خودم  در کل من حاصل 
این  به  باشم,  راضی  امروز  از من  اگه  هستم, 
معنیه که گذشته ی من, چه خوب و چه بد, 

خوب بوده و باعث رضایت امروز منه...
و  کنید  ثبت  و  خاطرات  بهترین  امیدوارم 

دارایی هاتون رو برای آینده پر بار تر کنید.

 سالمت و تغذیه یادداشت

زوج های موفقی که سال ها زندگی مشترک را 
تجربه کرده اند، معموال یک توصیه مهم برای 
زوج های دیگر دارند: با عصبانیت به رخت خواب 
نروید.  جالب است بدانید که یکی از مطالعات 
اخیر در همین زمینه نشان می دهد که رفتن 
با  و همراه  بد  با خلق وخوی  به رخت خواب 
عصبانیت، می تواند به وضعیت خواب شما نیز 

آسیب برساند. 
 Journal of در  مطالعه  این  از  گزارشی 
منتشر   Research in Personality
شده است. روان شناسان دانشگاه ایالتی آیووا در 

این مطالعه، عادت ها و الگوهای خواب مربوط به 
۴۳۶ فرد داوطلب را بررسی کردند و سواالت 
مختلفی از آنان درباره سطح عصبانیت شان در 

موقعیت های مختلف پرسیدند.
. یافته های نهایی آنان نشان می دهند که هرچه 
میزان عصبانیت در فردی بیشتر باشد، آن فرد 
بیشتر از کمبود خواب یا اختالل خواب رنج 
می برد. به گفته محققان، افرادی که با عصبانیت 
با  از دیگران  بیشتر  به رخت خواب می روند، 
بیدار ماندن مواجه هستند و به طور  احتمال 

ناخودآگاه با مشکالت شان کلنجار می روند.

کلی،  »به طور  آورده اند:  گزارش خود  در  آنان 
از  دارند،  ضعیفی  خشم  کنترل  که  افرادی 
منظرهای بدنی و ذهنی با اختالل در خواب 
مواجه می شوند. یافته های ما، عادت های خواب 
را به تفاوت های فردی در زمینه کنترل خشم 
مرتبط می کنند و نشان می دهند که کنترل 
در  را  مهمی  فوق العاده  نقش  ضعیف،  خشم 
وضعیت خواب انسان ها ایفا می سازد«. محققان 
گرفتن  نظر  در  از  پس  حتی  که  می گویند 
عواملی مانند جنسیت، سن، وضعیت اجتماعی-

اقتصادی و استرس، باز هم نتایج حاصل شده 
پابرجا باقی مانده اند.

با عصبانیت به رختخواب نروید

فرض می کنیم شما یکی از دوستداران غذاهای 
ارگانیک هستید. در این صورت احتماالً شما 
فکر می کنید غذای ارگانیک حاوی مواد مغذی 
بیشتری است، میزان بقایای آفت کش ها در 
مواد غذائی ارگانیک کمتر از انواع غیر ارگانیک 
است و از همه مهم تر اینکه برای تولید این 
غذاها از روش های تولید ایمن تری استفاده 
مواد  ی  درباره  اما حقایق جالبی  است.  شده 
است  ممکن  که  دارد  وجود  ارگانیک  غذائی 

بسیار دور از ذهن باشد. 
گوشت ارگانیک: به گفته لورا باچا، مدیر اجرائی 
انجمن تجارت ارگانیک )OTA(،  بخش اعظم 
غذای دام هائی که جهت تولید گوشت ارگانیک 
پرورش داده می شوند )شامل گاوهای گوشتی، 
گوسفند و بز(، بایستی از طریق چراگاه ها و علف 
تازه تامین شود. مدت زمان این دوره ی تغذیه 
ای بستگی به طول فصل رویشی در چراگاه دارد. 
اما حتی در دوره ای که امکان چرای دام وجود 
ندارد بایستی تغذیه ی دام توسط علوفه خشک 
تامین شود نه دانه ها. تغذیه در چراگاه ها سبب 
افزایش سطح اسیدهای چرب امگا-۳، ویتامین 
E، کاروتن )پیش ساز ویتامین A(، لینولئیک 
اسید کنژوگه و اسیدهای آمینه ای می شود که 
از بروز بیماری های قلبی-عروقی و سرطان به 

طور جدی پیشگیری می کنند. 
از  GMO:استفاده  از  استفاده  ممنوعیت 
 )GMO( ارگانیسم هائی با دستکاری ژنتیکی
نیستو  مجاز  ارگانیک  غذائی  محصوالت  در 
تولیدکنندگان غذاهای ارگانیک حق کشت دانه 
های GMO یا تغذیه دام با جیره های حاوی 

GMO را ندارند. 
ارگانیک  های  مرغ  ارگانیک:  های  مرغ 
بایستی همیشه خارج از قفس نگهداری شوند. 
این مرغ ها هم چنین با حشرات ارگانیک تغذیه 
می شوند و در طول دوره ی زندگی آن ها از 
هیچ واکسن یا آنتی بیوتیکی استفاده نمی شود. 
غذاهای ارگانیک در همه جای دنیا قابل 

پرورش می باشند: برای تمامی محصوالت 
صادر  ارگانیک  گواهینامه  بایستی  ارگانیک 
شود. قهوه ی کاستاریکا، چای هند، شکالت 
آفریقا و همه ی محصوالت ارگانیکی که  در 
سراسر جهان تولید می شوند، بایستی دارای 
مراکز  تمامی  باشند.  ارگانیک  ی  گواهینامه 
سالی  حداقل  بایستی  ارگانیک  غذای  تولید 
یکبار مورد بازرسی قرار گیرند تا شرایط تولید 
آن ها با قوانین و استانداردهای موجود در برنامه 
ارگانیک ملی USDA )NOPs( تطبیق داده 
شود. در حال حاضر ۲۵۰۰۰ تولید کننده ی 
دارای مجوز در ۱۳۳ کشور دنیا وجود دارد و ۸۴ 
نمایندگی McEvoy برای انجام بازرسی در 
جهان فعالیت دارند. در صورت اخذ مجوزهای 
دارای  برچسب  تواند  می  کننده  تولید  الزم، 
نماد USDA organic را روی محصوالت 
خود استفاده کند. غذاهای ارگانیک ممکن 
باشند!بیشتر  نیز  کش  آفت  حاوی  است 
فاقد  غذاهای  مصرف  خواهان  جهان  مردم 
آفت کش هستند. غذاهای ارگانیک لزوماً فاقد 
 ،McEvoy آفت کش ها نیستند. طبق نظر
پرورش دهندگان غذاهای ارگانیک نیز مجاز 
به مصرف طیف محدودی از آفت کش ها و 

حشره کش ها برای کنترل آفات هستند که 
از آن جمله می توان به سولفات مس، صابون 
های حشره کش و فرومون ها اشاره کرد. اینکه 
آیا این ترکیبات نسبت به آفت کش های رایج 
ایمن تر هستند یا خیر هنوز به اثبات نرسیده 
است. حتی در مواردی گزارش شده است که 
در  اینکه  دلیل  به  ارگانیک  های  کش  آفت 
مقادیر بیشتری استفاده می شوند، ممکن است 
اثرات مخرب تری را به دنبال داشته باشند. پس 
این ذهنیت غلط است که مواد غذائی ارگانیک 
فاقد آفت کش هستند بلکه آن ها فقط حاوی 
مقادیر کمتری از باقیمانده ی سموم هستند. 
ورود بخشی از این باقیمانده ها از طریق خاک، 
است.  ناپذیر  اجتناب  نیز  گیاه  به  هوا  و  آب 
ارگانیک  غذائی  مواد  میکروبی  آلودگی 
کمتر از انواع معمولی نیست!در تحقیقی که 
در دانشگاه استنفورد انجام شد، نتایج نشان داد 
آلودگی غذاهای ارگانیک به باکتری هائی نظیر 
اشرشیاکلی ۵درصد بیشتر از غذاهای معمولی 
به  میکروبی  آلودگی  میزان  است. هم چنین 
کمپیلوباکتر ۶۴درصد بیشتر از مرغ معمولی 
بود. میزان شیوع آلودگی به سالمونال در مرغ 
ارگانیک به طور جزئی بیشتر از نوع معمولی 

بود. این آلودگی بیشتر از این حقیقت منشاء 
می گیرد که در پرورش  معمولی حیوانات از 
آنتی بیوتیک ها استفاده می شود حال آنکه 
در تولیدات ارگانیک معموالً از کودهای حیوانی 
استفاده می شود که بار آلودگی میکروبی نسبتاً 
باالئی دارند. بنابراین برای حفظ سالمتی، الزم 
خوردن  از  قبل  را  محصوالت  تمامی  است 
بشوئیم حتی اگر پوست آن ها گرفته می شود. 
در مورد فرآورده های گوشتی نیز الزم است 
ایمنی  از  تا  تحت دمای مناسب پخته شوند 
 ۱۶۵ °C آن ها اطمینان حاصل شود )حداقل
برای گوشت مرغ، C°۱۴۵ برای گوشت گاو و 
C°۱۶۰ برای گوشت چرخ شده(. محصولی 
تحت عنوان ماهی ارگانیک وجود ندارد! 
استانداردهای  سازی  پیاده  احتمال  چه  اگر 
ارگانیک برای ماهی های پرورشی وجود دارد، 
اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاد نشده 
است. غذاهای ارگانیک ممکن است سبب 
شود شما بیشتر بخورید: تصور عمومی این 
است که کیک تهیه شده از آرد و شکر ارگانیک 
کالری کمتری نسبت به کیک های معمولی 
دارد. به یاد داشته باشید کالری، کالری است و 
ارتباطی با نحوه ی رشد گیاه مورد استفاده برای 
تهیه اجزای آن ماده ی غذائی )نظیر گندم یا 
نیشکر( ندارد. در یک بسته بندی با برچسب 
تشکیل  اجزای  ی  همه  لزوماً  ارگانیک، 
دهنده ارگانیک نیستند! هر چند که ممکن 
است اغلب اجزا ارگانیک باشند. برای دریافت 
گواهی »ارگانیک« الزم است حدود ۹۵درصد از 
اجزای تشکیل دهنده آن ماده غذائی ارگانیک 
باشند اما ۵درصد باقی مانده )مثل آب یا نمک( 
می توانند ارگانیک نباشند. اگر روی بر چسب 
از اصطالح »۱۰۰درصد ارگانیک« استفاده شود، 
تمامی اجزای تشکیل دهنده بایستی ارگانیک 
باشند. اصطالح »ساخته شده از مواد ارگانیک« 
به معنای این است که حداقل ۷۰درصد  اجزای 

تشکیل دهنده ارگانیک هستند. 

همه چیز درباره ی محصوالت ارگانیک
مریم قادری قهفرخی-دکترای تکنولوژی موادغذائی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۲آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۳۸۷۴-۹۶/۷/۱جلسه  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
فرزند  پیشه   امیربذر  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ساوجبالغ  واحد 
پرویزبشماره شناسنامه۴ صادره ازساوجبالغ در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت۲۸۰/۶۶ متر مربع از پالک ۲ اصلی از سهمی غالم حسین خوشه گیر 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵روز در 
روزنامه های کثیر االنتشارو محلی هم زمان در یک تاریخ چاپ وآگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، درخواست 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 :۳۰۸
شنبه  یک  دوم  نوبت  انتشار  تاریخ   ۱۳۹۶/۷/۱۵ شنبه  اول  انتشارنوبت  تاریخ 

۱۳۹۶/۷/۳۰
افخمی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ
از طرف معاون محمد تقی رضائیان

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

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

اول/دوم  ۱۳۹۶/۶/۲۶هیات  مورخ   ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۴۰۳ 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 
بالمعارض متقاضی خضراله محمدی فیروز فرزند حیدر   به شماره شناسنامه ۹ 
کد ملی ۶۲۶۹۹۰۰۵۹۱ صادره از نوشهر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۶۲ متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۷۴۴ 
فرعی ۱۶۳ اصلی واقع دراستان البرز-شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
عطاءاله رمضانی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می 
توانند از تاریخ انتشار 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/الف۱۲۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۷/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۷/۳۰

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-   محمد سلیمانی 

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

سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۹۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ هیأت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  کرج - شهرستان فردیس  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی  آقای علی اکبر صادقی زاده فرزند امراله در ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت ۱۱۵ متر مربع مفروز و مجزی شده از ۱۲۸۰ فرعی از ۱۶۳ 
اصلی واقع در کرج - سرحد آباد خریداری از مالک رسمی عباسعلی ناصری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۱۱۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۷/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۷/۱۵

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-  حسین بابائی

آگهی حصروراثت

ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه۱۷صادره  اله  پدرسیف  نام  زارع  علی  بانوالهام 
اله  سیف  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
تاریخ۹۵/۳/۱۵دررامهرمزاقامتگاه  رامهرمزدر  بشناسنامه۷۸۱صادره  زارع  علی 
فرزندسیف  زارع  علی  عبارتنداز۱-متقاضی۱-الهام  اش  ورثه  فوت  دائمیش 
شناسنامه۱۷وکدملی۱۹۱۱۶۹۷۳۵۸متولد۱۳۶۱/۵/۱۴صادره  بشماره  اله 
شناسنامه۴وکدملی۱۹۱ بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی  رامهرمز۲-فرشته 

فرزندسیف  زارع  علی  ازرامهرمز۳-فرزانه  ۱۶۵۱۴۰۴متولد۱۳۵۱/۱/۲صادره 
۱۳۵۲/۶/۳۰صادره  شناسنامه۲۱وکدملی۱۹۱۱۶۵۳۸۳۰متولد  بشماره  اله 
شناسنامه۳وکدملی  بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی  ازرامهرمز۴-فروزان 
فرزندسیف  زارع  علی  ازرامهرمز۵-الهه  ۱۹۱۱۷۲۱۴۳۷متولد۱۳۶۳/۱/۱صادره 
شناسنامه۱۶۵وکدملی۱۹۱۱۹۳۰۱۷۶متولد۱۳۶۷/۱/۲۵صاد بشماره  اله 
شناسنامه/کدملی۱ بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  ازرامهرمز۶-آناهیتاعلی  ره 

متوفی(۷-عباس  ازرامهرمز)دختران  ۹۰۰۰۵۱۵۹۱متولد۱۳۶۸/۸/۸صادره 
شناسنامه۹۹۷وکدملی۱۹۱۰۷۹۲۰۵۵مت بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی 
بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی  ازرامهرمز۸-رامین  ۱۳۵۷/۶/۹صادره  ولد 
ازرامهرمز۹-امین  ۱۹۱۱۶۷۵۹۳۱متولد۱۳۵۹/۷/۱صادره  شناسنامه۴وکدملی 
شناسنامه۳۷وکدملی۱۹۱۱۹۲۸۸۹۹متولد۳ بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی 

فرزندنصراله  بیگدلی  گل  متوفی(۱۰-پری  ازرامهرمز)پسران  ۱۳۶۴/۶/۰صادره 
از  شناسنامه۱۴۸وکدملی۱۹۱۰۷۷۱۳۷۶متولد۱۳۳۲/۴/۱۰صادره  بشماره 
مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  رامهرمز)همسرمتوفی(والغیر.اینک 
نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
است.          اعتبارساقط  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری 

شماره م.الف)۱۲/۳۷۷(
رئیس شعبه شورای حل اختالف رامهرمز-حسن رئیسی زاده

اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه:نام:۱- فرشید    ۲- امامعلی
نام خانوادگی:۱- یاوری    ۲- یاوری         نام پدر: ۱- امامعلی        ۲-؟

شغل:نشانی محل اقامت: مجهول المکان      مشخصات محکوم له:
نام: محمدعلی             نام خانوادگی: آبباریکی   نام پدر: مرادعلی

شغل: آزاد    نشانی محل اقامت: کنگاور:حسن آباد,آناهیتا ۳
حل  شورای  سوم  حوزه   ۹۶/۳/۳۰ تاریخ    ۲۲۸ شماره  رای  به:بموجب  محکوم 

اختالف شهرستان کنگاور        محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و 
یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید ۹۵/۱۲/۱۵ لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و 
نیز مبلغ دویست و پنجاه و پنج هزار تومان بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت واگذار می نماید.
توسعه  سوم  برنامه  قانون   ۱۸۹ ماده  اجرائی  نامه  آئین   ۱۹ ماده  استناد  به 

اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی,محکوم علیه مکلف است:
یا  و  بگذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرایی ظرف  اخطار  این  ابالغ  از  پس 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت 
پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

خواهد شد.
امضا مسئول شعبه سوم شورای حل اختالف کنگاور -امضا قاضی شورای حل اختالف

تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

به استناد ماده ۳۳ قانون تعاون در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در روز جمعه ۹۶/۸/۱۹ ساعت ۹ صبح 
در محل سالن ارشاد واقع در خیابان معلم.ورودی پارک هالنی برگزار میشود. نظر 
به اهمیت موضوعات مطرحی در پیشبرد مسائل جاری تعاونی بدین وسیله از کلیه 

اعضا دعوت به عمل می آید در جلسه حضور یابند.
دستور کامل مجمع:۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین ۲-تصویب صورت 
های مالی سال ۹۵   ۳-انتخاب هیئت مدیره و بازرسین ۴-تصویب پاداش پایان 
سال هیئت مدیره در سال ۹۵ براساس آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت 
مدیره تعاونی ها مصوب شده مجمع عمومی ۵-تعیین تکلیف سرمایه های شرکت 

۶-تعیین تکلیف زمین جهت اعضای فاز۲ 
با توجه به برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان، داوطلبی که دارای شرایط 
تاریخ  از  تا ۷ روز  توانند  تعاونی هستند، می  نامه  اساس  با  کاندیداتوری مطابق 

اطالعیه تقاضای خود را کتبا به دفتر تعاونی تحویل نمایند.
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

آگهی حصروراثت

ازاندیمشک  بشناسنامه۸۱۱۵صادره  پدرحسن  نام  محمدعبابافی شوشتری  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۹۶۰۱۷۴مرحوم 
حسن عبابافی شوشتری بشناسنامه ۱۶۱۳صادره اهوازدرتاریخ۹۶/۴/۱۲دردزفول 
عبابافی  باال۲-هادی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
شوشتری به شناسنامه۱۱۰دزفول۳-احمدعبابافی به شناسنامه۵۹۲۲۷دزفول۴-
متوفی(۵- شناسنامه۲۱۸۳دزفول)پسران  به  شوشتری  عبابافی  مهدی 
عبابافی  شناسنامه۷۰۹دزفول۶-زهراسلطان  به  شوشتری  عبابافی  اعظم 
به  شوشتری  عبابافی  شناسنامه۵۹۲۲۹دزفول۷-زهره  به  شوشتری 
شناسنامه۵۹۲۲۸دزفول۹- به  شوشتری  عبابافی  شناسنامه۸۶ازنا۸-مرضیه 
به  شوشتری  عبابافی  شناسنامه۸۱۱۳اندیمشک۱۰-کفایت  به  شهنازعبابافی 
شناسنامه۸۱۱۴اندیمشک)دختران متوفی( والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی دزفول-چنگیز

متن آگهی

اجرائیه  پرونده  کالسه  در  و  دوم  شعبه  از  صادره   ۷۳ شماره  دادنامه  موجب  به 
شماره ۴۰۱/۹۶ محکوم علیه نعمت مقصودی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
۱۱۰۴۹۵۰۰ ریال در حق محکوم له بانک ملی ایران و پرداخت نیم عشر دولتی به 
میزان ۵ درصد در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۳۶۹۴۰۰۵ 
از  الذکر ابالغ می گردد.ظرف مدت ده روز  لذا به این وسیله محکوم علیه فوق 
تاریخ ابالغ نشرآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
خواهد نمود. ضمنا محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۵۶۲۳۷ ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر 
تادیه روزانه از مور ۹۵/۹/۱۷ به مبلغ ۲۷۱۵ ریال تا زمان اجرای حکم در حق 

خواهان هم چنین مبلغ ۶۸ هزار تومان هزینه نشر آگهی در حق محکوم له.
اجرای احکام مدنی - شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
آقای امید علی میرزائی دارای شماره شناسنامه۱۰۴ به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۶۱۳/۹۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جباره حصاری به شناسنامه ۲۲۸  در تاریخ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ اقامتگاه 

دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
۱-امید علی میرزائی فرزند احمدقلی ش.ش  ۱۰۴  نسبت متوفی همسر

۲-سعید میرزائی فرزند امید علی ش.ش ۳۳۰۰۰۹۹۰۷۲ نسبت متوفی فرزند دختر
طبق اظهارات خواهان متوفی ورثه دیگری ندارد.

با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کنگاور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
درراستای اجرای کالسه اجرایی به شماره۹۶۰۱۱۷این اجراله حسین عبدانی علیه 
تاخیرتادیه  وخسارت  اصل  پرداخت۲۴۰۰۰۰۰۰۰ریال  به  محکوم  یاسری  فالح 
وهزینه دادرسی درحق محکوم له و۱۵۰۰۰۰۰ریال نیم عشردولتی درحق دولت 
ونظربه شناسایی اموال بامشخصات ذیل ونظرارزیابی ازطریق ارجاع به کارشناس 
اعتراض طرفین واجرای  ابالغ نظریه کارشناس وعدم  به  وتعیین قیمت وباتوجه 
گذاشته  مزایده  تاریخ۹۶/۸/۷ساعت۸:۳۰به  روزبه  برای  مقرر،جلسه  تشریفات 
به  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  وبه  شروع  کارشناسی  ازقیمت  مزایده  میشودکه 
فروش می رسد.خریدارمکلف به پرداخت ده درصد)۱۰درصد(ازقیمت پیشنهادی 
پرداخت  باشدکه در صورت عدم  ماه می  والباقی ظرف مدت یک  المجلس  فی 
الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد)۱۰درصد(ازقیمت تودیعی ضبط می 
گرددوضمناهزینه نقل وانتقال به عهده خریدارملک است وخریدارمی تواندجهت 
حقوقی  احکام  اجرای  به  بامراجعه  مزایده  ازتاریخ  روزقبل  تاپنج  ملک  رویت 
شماره  به  ملک:مغازه۱۹/۲۶مترمریع  نماید.مشخصات  خرمشهراقدام  دادگستری 
پالک ثبتی۳۴۸۴فرعی از۱اصلی بخش۷ناحیه۱۱به نشانی پادگان دژجنب بنگاه 

میالدبه ارزش۴۸۱۵۰۰۰۰۰ریال.       شماره م.الف)۹/۶۹۴(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

آگهی فقدان اسنادمالکیت

شده  گواهی  استشهادمحلی  اقلیمابموجب۲برگ  الهام  خانم 
دردفتراسنادرسمی شماره۵۵خرمشهرمدعی است که سندمالکیت به شماره 
پالک۳۱۲/۲بخش۲ناحیه  ششدانگ  به  مربوط  مسلسل۱۷۹۸۴۹-۹۱/ه 
بموجب  شماره۵۶۸صفحه۳۶۱دفترجلد۴که  ۲۰خرمشهرموردثبت 
منتقل  وی  شماره۹۰۳۹۹-۹۲/۱۲/۱۵دفترخانه۵۵خرمشهربه  سندقطعی 
سندمالکیت  صدور  ودرخواست  مفقودشده  جابجایی  است.بعلت  شده 
قانون  نامه  ماده۱۲۰آیین  تبصره۱اصالحی  لذادراجرای  است  نموده 
ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  تاهرکس که مدعی  اعالم  مراتب  ثبت 
مدت۱۰روزاعتراض  ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی 
این  به  ویاسندخریداری  سندمالکیت  اصل  ارائه  خودراکتباوضمن 
مالک  نام  به  المثنی  سندمالکیت  نمایدودرغیراینصورت  اعالم  اداره 
صادرواسنادمالکیت مفقودشده وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.      شماره 

م.الف)۹/۶۹۱(
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر-احمدی زاده

متن آگهی
به موجب دادنامه شماره ۲۰۴/۹۶ صادره از شعبه اول و در کالسه پرونده اجرائیه 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم هستند  جلیلیان  فرشاد  علیه  محکوم  شماره ۳۴۴/۹۶ 
۱۲۸۹۳۹۱۰۰ ریال در حق محکوم له بانک ملی و پرداخت نیم عشر دولتی به 
میزان ۵ درصد در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۳۶۹۴۰۰۵ 
از  الذکر ابالغ می گردد.ظرف مدت ده روز  لذا به این وسیله محکوم علیه فوق 
تاریخ ابالغ نشرآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
تادیه  تاخیر  به پرداخت خسارت  خواهد نمود. ضمنا محکوم علیه محکوم است 
از تاریخ ۹۵/۹/۲۵ تا زمان وصول روزانه ۴۶۶۷۰ ریال و مبلغ ۳۳۴۸۴۷۷  ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی و هزینه نشر آگهی مبلغ 

شصت و هشت هزار تومان در حق محکوم له.
اجرای احکام مدنی-شورای حل اختالف شهرستان صحنه
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تیــم ملی فوتبال نوجوانان ایران برابــر عبور از موفقیت های 
گذشــته خود در آوردگاه های بین اللملــی، از امروز در جام 
جهانی زیر هفده ســال هند به میدان می رود و در نخستین 

گام با گینه رو به رو می شود.
به گزارش زمان و به نقل ازایسنا، جام جهانی زیر ۱۷ سال به 
میزبانی هند و ۲۴ تیم برتر جهان به مصاف هم می روند. تیم 
ملی نوجوانان ایران نیز با هدایت عباس چمنیان کار خود را از 
امروز با دیدار برابر گینه آغاز می کند.نوجوانان ایران در گروه 
C این رقابت ها با تیم های گینه، آلمان و کاستاریکا هم گروه 
هستند. بازی های این گروه در شهر گوا برگزار می شود. پیش 
از این، نوجوانان ایران در همین شــهر به مقام نایب قهرمانی 
آسیا دست یافته بودند و تجربه کافی برای بازی در این شهر 
را دارند. تیم ملی ایران برای رســیدن به این مســابقات در 
رقابت های قهرمانی فوتبال آسیا توانست مقام نایب قهرمانی 
آسیا دست یابد. شاگردان عباس چمنیان بعد از صعود به این 
جام جهانی یک سال فرصت داشتند به آماده سازی بهتر این 

تیم بپردازند و تقریبا آن تیم نسبت به یک سال پیش متحول 
شــده است. این کمتر از ده روز قبل دو دیدار تدارکاتی برابر 
تیم های فرانســه و مکزیک - تیم های حاضر در جام جهانی 
– انجام داد به ترتیب هر دو تیم را با نتایج ۴ بر صفر و ۳ بر 

صفر شکست داد تا آمادگی بسیار خوب خود را نشان دهد.
چندین بازیکن تیم ملی ایران در لیگ برتر به میدان می روند 
و تاکنون عملکرد درخشــانی را از خود به جای گذاشــتند. 
عمــده بازیکنان این تیــم از تیم های ســایپا، پیکان، فوالد 
خوزســتان و استقالل خوزستان است و سایر بازیکنان هم از 
تیم های کم نام و نشــان شهرستانی هستند. این نکته بیانگر 
کم توجهی تیم های شــاخص مانند اســتقالل، پرسپولیس، 
ذوب آهن، ســپاهان، تراکتورسازی و ... به تیم های پایه خود 
است.ایران پیش از این در سال های ۲۰۰۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ 
نیــز به جام جهانی نوجوانان صعود کــرده بود و در دو دوره 
اخیر به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده است. بازیکنانی 
مانند کاوه رضایی، امید عالیشاه، پیام صادقیان، سید حسین 

حسینی، اکبر ایمانی، سعید عزت اللهی، سید مجید حسینی، 
صادق محرمی و ... محصول هم تیم ها هستند.سه رقیب ایران 
در این رقابت ها توانستند عملکرد بسیار خوبی را در قاره های 

خود ارائه دهند.

جام جهانی زیر 17 سال 2017؛

یوزهای جوان به دنبال نوشتن تاریخ  انگلیس و آلمان
 مسافر روسیه شدند

تیم ملی فوتبال لهستان با پیروزی ای که برابر 
ارمنستان به دست آورد جواز حضور در روسیه 
را تــا حدود زیــادی به دســت آورد. آلمان و 
انگلیس هم مسافر جام جهانی شدند.به گزارش 
ایسنا، در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در 

قاره سبز ۹ دیدار از سه گروه برگزار شد.

آرژانتین از جام جهانی دورتر شد

آرژانتیــن در مقدماتی جام جهانی روســیه، برابر 
پرو متوقف شــد و با توجه به پیروزی شــیلی به 
رتبه ششــم ســقوط کرد و از شــانس مجدد نیز 
فاصله گرفت.به گزارش ایســنا، پنجشنبه و جمعه 
دیدارهای حســاس مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه در منطقه آمریکای جنوبی برگزار شد که در 
مهمتریــن بازی آرژانتین به مصاف پرو رفت. آلبی 
سلسته باز هم در گلزنی ناکام بود و این دیدار بدون 
گل به پایان رسید.شاگردان خورخه سامپائولی که 
در دو بازی اخیر این رقابت ها نیز در گلزنی ناتوان 
بودند موقعیت های گل این بازی را نیز از دســت 
دادند تا از جام جهانی دور تر شوند. باز هم حضور 
لیونل مســی به آرژانتین کمک نکرد و این تیم به 
رتبه ششم سقوط کرد. آلبی سلسته در هفته آخر 
باید اکوادور را شکســت دهد تا بتواند در شــانس 

مجدد به حضور در جام جهانی امیدوار باشد.

 هاینکس
 سرمربی بایرن مونیخ شد

ســرمربی آلمانی هدایت بایــرن مونیخ را بر 
عهــده گرفت.به گزارش ایســنا و بــه نقل از 
یورو اســپورت، باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرد 
یوپ هاینکس ســرمربی جدید این تیم است. 
سرمربی آلمانی که پیش از این هدایت بایرن 
را بر عهده داشت جانشین کارلو آنچلوتی شد.

خبـر خبر

 تغییر زمان بازی
 تیم ستاره های اینترمیالن با ایران

 برگزاری دیدار تیم های منتخب ستارگان ایران و اینترمیالن به روز 
دوازدهم آبان ماه موکول شد.

به گزارش مهر،  برگزاری دیدار دوستانه و خیریه منتخب ستارگان 
ایران و اینترمیالن ایتالیا که پیشــتر ۲۸ مهرماه اعالم شده بود، به 

روز جمعه دوازدهم آبان ماه سالجاری موکول شد.
طبق توافقات صورت گرفته بیژن ذوالفقار نســب و حسین فرکی 
بطور مشــترک به عنــوان مربی روی نیمکت تیــم ایران خواهند 
نشســت و بزودی پس از بررسی های الزم اسامی نفرات منتخب و 
لیست نهایی خود را برای رویارویی با شاگردان والتر زنگا سرمربی 
تیم ســتارگان اینتر میالن اعالم خواهند کرد.طبق هماهنگی های 
صورت گرفته بین باشــگاه هنرمندان ایران و تیم فوتبال ستارگان 
اینترمیــالن ایتالیا قــراردادی بین طرفین به امضا رســیده و این 

مسابقه در حمایت از بیماران خاص برگزار خواهد شد.
 Inter For Ever ستاره های تیم فوتبال اینترمیالن ایتالیا با نام
چند روز پیش در کشــور یونان در یک مسابقه خیرخواهانه حضور 
پیدا کرده بودند. این تیم متشکل از بازیکنان بزرگ دهه ۹۰ فوتبال 
ایتالیا شامل لوییز فیگو، خاویرزانتی، جیان لوکا پالیوکا، فرانسچکو 
تولدو، جوزپه برگومی، محمد کالون، ایوان زامورانو،کریستین چیوو، 
کولونه زه، مارکو ماتراتزی، اولیر داکور، دیوید سوادو، ریکاردو فری 

و ... قرار است برای برگزاری این مسابقه بزرگ به تهران بیایند.
مذاکرات برای دعوت از بازیکنان دیگر در حال انجام است چرا که 

اکثر آنها در کشورهای خودشان حضور دارند.

 هند، نپال و سریالنکا 
حریفان دختران بسکتبالیست

رقابت های بســکتبال دختران زیر ۱۶ ســال آسیا به میزبانی هند 
اواخر مهرماه آغاز می شود و حریفان تیم ایران مشخص شدند.

به گزارش ایســنا، مسابقات بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال آسیا 
اواخــر مهرماه به میزبانی هند آغاز می شــود و بــه مدت ۶ روز 
نیز ادامه خواهد داشــت.گروه بندی این مســابقات انجام شد که 
ملی پوشان کشورمان در سطح ۲ مسابقات با تیم های هند، نپال 
و ســریالنکا هم گروه شــدند. در گروه دیگر نیز تیم های مالزی، 
قزاقستان، مالدیو و مالی قرار دارند.۲ تیم برتر به سطح یک صعود 
می کنند. در ســال ۲۰۱۷ هشــت تیم در سطح یک هستند که 
عبارتنــد از: چین، کره جنوبی، ژاپن، چیــن تایپه، هنگ کنگ، 

تایلند، استرالیا و نیوزیلند.

خبر

 قهرمانی تیم دارت دوبل دختران ایران 
در مسابقات جهانی 

 مدال برنز کماندار نوجوان ایران 
در مسابقات جهانی

تیم ملــی دارت دوبل دختران ایــران با برتری 
مقابل تیــم قدرتمند هلند به عنــوان تاریخی 
قهرمانی جهان دســت یافت و مدال ارزشــمند 
طال را برای اولین بار برای دارت ایران به ارمغان 
آورد.بــه گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی 
فینال دوبل  انجمنهای ورزشــی،در  فدراسیون 
دختران که در شــهر کوبه ژاپن برگزار شد تیم 
ایران متشــکل از "دنیز هشــتبران" و "مهشاد 
عوض زاده" در مســابقه فینال با حســاب ۶ بر 
۵ تیــم قدرتمند هلند را مغلــوب کرد و ضمن 
ایستادن بر ســکوی نخست جهان، اولین مدال 
طالی تاریخ ورزش دارت ایران را بدست آورد.تیم 
هلند در مرحله مقدماتی هم مغلوب هنرنمایی 
دختران ایران شده بود.تیم دوبل دختران ایران با 

عبور از سد تیمهای هلند، سوئد، کانادا، آفریقای 
جنوبی، دانمارک و ایرلند به دیدار نهایی رسیده 
بود.همچنین"دنیز هشتبران" هم در رقابتهای 
انفرادی دختران باپشــت سرگذاشــتن تمامی 
رقبای خود به فینال رسید و با ثبت این رکورد 

تاریخی در آستانه کسب مدال طال قرار دارد.

در ادامه رقابت هــای جهانی تیروکمان که 
در رده ســنی نوجوانان در آرژانتین، کیسا 
بایبــوردی کماندار نوجــوان ایران صاحب 
مدال برنــز بخش کامپوند شــد.به گزارش 
زمان و بــه نقل ازایســنا، در آخرین روز از 
رقابتهای جهانی تیروکمان که در آرژانتین، 

کیســا بایبوردی در مرحله حذفی کامپوند 
ابتدا کمانداری از روســیه را با امتیاز ۱۳۸ 
بر ۱۳۷ شکســت داد و سپس برابر سوگند 
رحمانی نتیجه را ۱۲۸بر ۱۲۸مســاوی کرد 
و در تیر طالیی برابر این کماندار به پیروزی 
دســت یافــت.وی در مرحله نیمــه نهایی 
کماندار مکزیکی را هم با امتیاز ۱۴۰ بر ۱۳۹ 
شکست داد اما برای رسیدن به مرحله فینال 
برابر کماندار کانادا با امتیاز ۱۳۵بر ۱۳۷بازی 
را واگذار کرد تا برای کسب مدال برنز مقابل 
ورزشــکار مکزیکی قرار بگیرد. او در مسابقه 
رده بندی با امتیاز ۱۴۲بر ۱۴۱ برابر کماندار 
مکزیک به پیروزی دست یافت و توانست به 

مدال برنز جهان دست پیدا کند.

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۱۰هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  رودبار  از  صادره   ۴۰۴۶ شناسنامه  بشماره  سرمعلی  فرزند  محتشمی  بهمن 
از  فرعی  به مساحت ۹۹/۸۰ مترمربع پالک ۴۰۶  باب ساختمان  ششدانگ یک 
عیسی  محمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   ۳۶۲
توسلی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود  آگهی می  روز   ۱۵
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
  ۳۶۷ م/الف

ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

قانون  موضوع  دوم   / اول  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۴۱هیات  شماره  رای  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  های  اراضی و ساختمان  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متقاضی آقای حیدرآقا میرزائی فرزند نبی بشماره شناسنامه ۲۸ صادره از رزن 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۴۰۰ مترمربع پالک ۳۳۰۷ فرعی 
از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای علی عسگری محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
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. 
 ۳۶۶ م/الف

ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

/ اول  هیات   ۱۳۹۶/۶/۲۶ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۴۰۵مورخ  شماره  برابررأی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا بخشی ولوجردی فرزند حسین به شماره 
به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  به  نسبت  تهران  از  صادره   ۴۳۵ شناسنامه 
مساحت ۸۲/۶۹ مترمربع به پالک ۲۰۶۹ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در البرز جزء 
حوزه ثبتی فردیس خریداری از مالک رسمی آرطوش ماطوسیان محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  اشخاص نسبت  در صورتی که 
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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد.م/الف۱۲۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۷/۱۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۷/۳۰

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-  محمد سلیمانی

آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائک به آقای / خانم نویدا یزدانی فرزند حسین 
و ....

خواهان علی اکبر دامعار فرزند محمد و احمد گل محله فرزند اسماعیل و عبداله 
اویس فرزند مهدی با وکالت آقای سید حسن مهدی زاده دادخواستی به طرفیت 
یزدانی- سعید  یزدانی- حمید  یزدانی- علی  – مسعود  یزدانی  یزدان  خواندگان 
یزدانی- قمر یزدانی- فائزه یزدانی – نویدا یزدانی- شیال یزدانی – آژیال یزدانی 
همگی فرزندان حسین یزدان – هومن یزدانی- الدن یزدانی فرزندان حسنعلی 
– حسین یزدانی – محمد یزدانی – دینا یزدانی فرزندان احمد یزدانی – هایده 
نازار کمانگر   – نادیا کمانگر  – کریم کمانگر فرزندان هوشنگ کمانگر-  کمانگر 
فرزندان تیمور کمانگر – مهرانه احمدی الریمی فرزند حسین – هوشنگ کمانگر 
و ساره کاویانی به خواسته الزام به انتقال سند و ... مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۹۳۲۰۰۴۵۱ )۹۶۰۴۶۱( شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ 
آئین  ماده ۷۳قانون  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ساعت ۹:۳۰ 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی جویبار 

آگهی
دادخواست  مطابق   ۲۹۹۴۳ شناسنامه  شماره  به  مسبب  محسن  آقای 
گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۹۶۰۴۹۸/۹/۹۶ پرونده  کالسه  به  تقدیمی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان فاطمه محبوبیان 
خود  دائمی  اقامتگاه   ۱۳۹۶/۴/۲ تاریخ  در   ۴۴۳۰۰ شناسنامه  شماره  به 

: به  الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
از  صادره   ۱۳۳۳ تولد  تاریخ   ۲۹۹۴۳ شناسنامه  شماره  مسبب  ۱.محسن 

متوفی  پسر  تهران 
 ۱۳۴۱ تولد  تاریخ   ۱۱۹ شناسنامه  آشماره  آبیاران  کبیری  هوشنگ  ۲.امیر 

از تهران  پسر متوفی صادره 
از  صادره   ۱۳۴۴ تولد  تاریخ   ۳۲۶ شناسنامه  شماره  آبیاران  کبیری  ۳.لیلی 

متوفی دختر  تهران 
۱۳۳۶ صادره  تولد  تاریخ   ۵۲۸۲۵ آبیاران شماره شناسنامه  ۴.سهیال کبیری 

متوفی  دختر  تهران  از 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
مزبور را باستناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  تا هرکسی 
مربوط  واال گواهی  دارد  تقدیم  این شعبه  به  ماه  آگهی ظرف مدت یک  نشر 

صادر خواهد شد.
۱۱0/۸۵6۸0        رئیس شعبه 9 مجتمع شماره ۱ شورای حل اختالف تهران

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه:نام:۱- فرشید    ۲- امامعلی

نام خانوادگی:۱- یاوری    ۲- یاوری   نام پدر: ۱- امامعلی        ۲-؟
شغل               نشانی محل اقامت: مجهول المکان

مشخصات محکوم له:نام: امیر        نام خانوادگی: آبباریکی     نام پدر: محمد
شغل: آزاد

شورای حل  سوم  حوزه   ۹۶/۴/۲۰ تاریخ    ۲۷۸ شماره  رای  به:بموجب   محکوم 
اختالف شهرستان کنگاور

محکوم علیه محکوم است به:
بابت  ریال  میلیون  پنجاه و هشت  مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  حکم 
اصل طلب و دو میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۹۵/۱۰/۱۱ لغایت اجرای حکم و نیز مبلغ 
دویست و نود هزار تومان بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت واگذار می 
برنامه سوم توسعه  قانون  نامه اجرائی ماده ۱۸۹  آئین  نماید.به استناد ماده ۱۹ 

اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی,محکوم علیه مکلف است:
یا  و  بگذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرایی ظرف  اخطار  این  ابالغ  از  پس 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت 
پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

خواهد شد.
امضا مسئول شعبه سوم شورای حل اختالف کنگاور-امضا قاضی شورای حل اختالف

آگهی فروش مزایده ملک 
در اجرای مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی ملک با مشخصات ذیل از 

طریق مزایده به فروش میرسد 
ملک مورد نظر واقع در روستای گوران طالقان فاقد پالک ثبتی به نام آقای پرویز 
شکیبا دارای عرصه ۱۸۱ متر مربع و اعیان ۳۴۲ متر مربع در سه واحد که هر 
واحد به متراژ ۱۱۴ متر مربع به صورت مستقل و دارای سه خط تلفن و برق و 
آب و سیستم گرمایشی که ن.عبنای ساختمان از اسکلت آهنی با روکش سنگ 
به کار رفته از نوع آجر و مالت و سیمان با سقف ایزوگام و دارای قدمت ده سال 

ساخت و فاقد سند ششدانگ میباشد 
قیمتی که مزایده از آن شروع میشود ۴۱۰ میلیون تومان 

مدنی  احکام  اجرای  دفتر   ۱۲ ساعت   ۹۶/۸/۱۰ روز  مزایده  رفوش  محل  تاریخ 
دادگستری شهرستان طالقان 

در  و  بازدید  مزایده  مورد  امالک  از  فروش  موعد  تا  میبایستی  خرید  متقاضیان 
صورت تمایل به خرید برای خرید آن در وقت تعیین شده در محل دفتر اجرای 
اجکام مدنی دادگستری طالقان حاضر و پس از برنده شدن بهای ثمن ملک مورد 

مزایده را فی المجلس به صندوق دادگاه تادیه نمایند./م م الف : ۴۳۵۱
اسحاقی مدیر دفتراجرای احکام- مدنی دادگاه عمومی طالقان

 تاریخ انتشار : ۹۶/۷/۱۵ 

رای اصالحی 

خانواده  دادگاه   ۲ شعبه   ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۵۵۷ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  حقوقی  )نهم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۱۲۰۱ –خواهان :خانم الهام اشتابو فرزند شیخ عباس با وکالت 
آقای لطیف رضائی مفرد فرزند یاور به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد 
–خیابان انقالب بین کوچه ۳ و ۴ آراسته دفتر وکالت موبایل ۰۹۱۶۶۶۱۱۱۸۶ 
خوانده :آقای شهریار پیری فرزند غالمرضا به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد خیابان ۶۰متری مجتمع گلستان فاز دوم بلوک ۶ واحد ۷)فعال مجهول 

المکان ( –خواسته : طالق به درخواست زوجه 
رای اصالحی دادگاه : نظر به اینکه در دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۱۱۵۰ در 
وضعیت مدخوله بودن یا نبودن زوجه سهو قلم رخ داده است دادگاه با عنایت به 
جامع اوراق و محتویات پرونده و بنا به درخواست وکیل خواهان و به استناد ماده 
۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادنامه مزبور را به این نحو که طالق صادره از نوع بائن 
مدخوله تصحیح می نماید رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد تسلیم رونوشت رای 

اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است 
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی

آگهی ابالغ وقت
 دادرسی به خوانده محمد جواد علی پیر علی  

کالسه پرونده  ۲۱۶/۹۶۰۶۲۷   وقت رسیدگی -  ۹۶/۹/۴ ساعت ۹
خواهان –  محمد حسین محمد نژاد حصاری  

خوانده –  فوق الذکر 
خواسته – استرداد الشه چک ۱۰۰۳/۲۵۱۲۴۸ از حساب ۰۱۰۰۱۳۴۶۱۰۰۳

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع 
حقوقی    عمومی   ۲۱۶ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  مفتح   شهید  قضائی 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آد م مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهم رسانید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد .
 ۱۱0/۸۵0۱۳   مدیر دفتر شعبه  2۱6 دادگاه  حقوقی تهران

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 

ساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب ۹۰/۹/۲۰ و برابر 
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۴۱۹۵مورخ ۹۶/۶/۵هیات اول/دوم موضوع 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
قانون  یک  ماده  ۱۳۹۶۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۱۳۵موضوع  شماره  پرونده  کالسه  به 
مذکور  مستقر در واحد ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی مرکز 
مخابرات ایران فرزند – نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۸۰۲/۸۰ متر مربع مربوط به قسمتی از پالک – فرعی از ۱۱ اصلی واقع 
در جویبار – کرفون  دربخش۷به صورت استشهادیه از سوی شورای محل محرز 

گردیده است.
 لذا بهبه موجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه آگهی  مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روزاز طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهر ها 
به رای  تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  منتشر و در روستا ها رای هیات 
اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی 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 قضائی تقدیم نمایندو گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و در صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیستم. الف ۹۶/۶۰/۱۸۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۷/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۷/۲۹  

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ محمد محمدی فرزند قدرت اهلل 
خواهان علی فدایی با وکالت حمید فدایی و محمد هدایتی زاده دادخواستی به 
به خواسته مطالبه طلب  آقای محمد محمدی فرزند قدرت اهلل  طرفیت خوانده 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۹۳۲۰۰۳۰۷ 
وقت  و  ثبت  جویبار  )حقوقی(شهرستان  عمومی  دادگاه  دوم  )۹۶۰۳۱۵(شعبه 
رسیدگی مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ ساعت۱۰:۳۰ 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 مراجعهو ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان جویبار 

آگهی ابالغ رای هیات

قانون  اجرای  نامه  آیین   ۶_ ماده  در  مقرر  هیات  از سوی  صادره  آرای  بموجب 
الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن  مصوب مجلس 
شورای اسالمی قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید اداره ثبت اسناد و امالک 
بند پی نسبت به صدور سند مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی شهر بزرودپی 

بانک ۹_ اصلی بخش۹_ثبت بندپی به شرح مشخصات ذیل اقدام نماید.
لذا بدینوسیله آرا صادره از هیئت ماده پیشگفته در اجرای ماده ۱۰_آیین نامه 
به آرای صادره مندرج  یا اشخاصی  ابالغ می گردد چنانچه شخص  قانون مزبور 
دراین آگهی و تصرفات افراد مشروحه ذیل معترض و یا حقی برای خود قایلند 
مراتب اعتراض خود را از تاریخ انتشار این آگهی ظرف ۲۰روز به طور مکتوب به 
اداره ثبت بند پی تقدیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مذکور به اداره 
ثبت مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی مشعر 
صورت  در  است  بدیهی  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  به 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا در صورت اعتراض معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند در فرض اخیر با ارائه گواهی عدم 
به صدور سند  نسبت  ثبت محل  اداره  ثبت  متقاضی  از سوی  دادخواست  تغییر 

مالکیت و وفق مقررات اقدام خواهد نمود .
بزرودپی پالک ۹_اصلی بخش ۹_

۱_قطعه ۱۶۲۴ بنام محسن احمد نژاد نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین به مساحت ۴۳۹/۹۰ متر مربع 

تاریخ انتشار ۹۶/۷/۱۵
سید روح اله اسماعیل پور -رییس ثبت اسناد وامالک بند پی

مفقودی

 سند کمپانی l۹۰ مدل ۹۲ با شماره شهربانی ۸۸۷ط۶۶ ایران ۵۵ با شماره موتور 
۴۶۳۳۴و شماره شاسی ۱۲۰۵۸۳۵بنام کمالدین رضایی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 
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آگهی
پرونده کالسه 9۵099۸2۱62۳0۱2۱9 شعبه 24۳ دادگاه خانواده مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران 
خواهان-شهربانو فارغ فرزند سیف اله    خوانده-بهمن جباری نژاد فرزند سعید 

خواسته –طالق به درخواست زوجه 
به  نژاد  جباری  بهمن  طرفیت  به  فارغ  شهربانو  دعوی  خصوص  دادگاه-در  رای 
خواسته طالق به لحاظ ترک زندگی مششترک به مدت۵ سال دادگاه با عنایت به 
مجموع اوراق پرونده نظر به این سعی و تالش دادگاه و داوران در حصول سازش 
به  اصرار  خود  مهریه  از  قسمتی  بذل  با  زوجه  و  نرسیده  نتیجه  به  زوجین  بین 
طالق دارد و با توجه به تحقیقات بعمل آمده به شماره ۹۶/۶۱۵۸/۲۷/۱۳ مورخ 
۹۶/۲/۳۱ و شهادت شهود در جلسه رسیدگی مبنی بر ترک زندگی مشترک از 
ناحیه زوج به مدت ۴ الی ۵ سال و این که خوانده با وصف ابالغ قانونی در هیچیک 
از جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و ایراد  و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به 
بند ۳  به  باستناد  احراز عسرو حرج زوجه  با  بنابراین دادگاه  نیاورده است  عمل 
ماده ۱۲۵۸ و مواد ۱۱۱۹-۱۱۴۴-۱۱۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت 
خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم و این که شارع 
حکیم تکلیف بما ال یطاق نمی فرماید خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم 
و محکوم می نماید خواهان می تواند پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از 
نماید خواهان می  نمودن خواهان ملزم ومحکوم می  به مطلقه  را  دفاتر خوانده 
تواند پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق و با بذل مهریه 
خود نسبت به اجرای صیغه طالق و ثبت رسمی آن اقدام نماید در صور ت وقوع 
خلع بوده و عده آن سه طهر از زمان اجرای صیغه طالق است و رعایت وجود 
شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد بر عهده مجری صیغه طالق می 
باشد مهریه زوجه ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی میباشد که زوجه یک عدد سکه 
تمام بهار آزادی از مهریه خویش را در قبال طالق بذل نموده لذا زوج مکلف به 
پرداخت ما بقی مهریه زوجه میباشد زوجه در خصوص سایر حق و حقوق مالی 
نفقه جداگانه مطالبه  ندارد در خصوص  ادعایی  پرونده  این  از زوجیت در  ناشی 
نموده است فرزند مشترک دختر خارج از سن حضانت میباشد با استناد به مواد 
۳۱-۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد 
وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود 
از تاریخ  اتفاق نظر داشته باشند مدت اعتبار حکم صادره شش ماه پس  جنین 
ابالغ رای فرجامی یا انقضای فرجام خواهی است رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهارن  و پس از آن ظرف مهلت 

۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است می باشد .
۱۱0/۸۵009  دادرس شعبه 24۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی قانون 

تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۲۱۷۱۰۰۱۰۰۰۵۱۵۱ 
مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سبحان هاتفی فرزند 
حجت نسبت به سه دانگ عرصه وششدانگ اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به  مساحت ۱۶۷/۲۰متر مربع قسمتی از پالک ۱۰۰۱-اصلی واقع در اراضی بازار 
محله بخش ۱۷ثبت بهشهر مع الواسطه از حاج حسین عطار لمراسکی گردیده 
است لذا بموجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها 
آرای  به  تا درصورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  منتشر و در روستاها رای هیات  
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست 
گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف :۹۶/۲۰/۵۷۲۶     
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۰۷/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - نبی اله خواجه وندی کیاسری

آگهی قانون 

تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۰۰۰۶۰۷۶ 
مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فهیمه عسگری ورنو 
سفادرانی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ  یک قطعه باغ به مساحت ۴۴۶/۱۱ 
مربع قسمتی از پالک ۱۰۵فرعی از ۳۱-  اصلی واقع در اراضی فراش محله بخش 
۱۷ثبت بهشهر مع الواسطه از مالک رسمی  حبیب اله ملکپور محرز گردیده است 
لذا بموجب ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
کثیراالنتشار در شهرها  و  روزنامه های محلی  از طریق  روز  فاصله ۱۵  به  نوبت 
آرای  به  تا درصورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  منتشر و در روستاها رای هیات  
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست 
گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف :۹۶/۲۰/۵۷۲۴     
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۰۷/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر - نبی اله خواجه وندی کیاسری

آگهی مزایده

در پرونده کالسه ۹۶۰۱۹۲ اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای رمضان 
وظیفه شناس به پرداخت مبلغ  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بدون 
در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه ...و )قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در 
روز اجرای حکم( در حق آقای حسین اسماعیلی محکوم گردیده اند لذا این اجرا 
بنا به درخواست محکوم له اموال را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت 

شرایط زیر بفروش میرساند. 
مال مورد مزایده: ملک یک باب منزل مسکونی بمساحت ۴۳۰ متر مربع و اعیانی 

قدیمی فرسوده بمساحت ۷۵ متر مربع
به آدرس: جویبار – کالگر محله – جنب مسجد اخالص – کوچه شهید وظیفه 

شناس
حدود اربعه: از شمال: وصل به ملک آقای حجت وظیفه شناس

از جنوب: وصل به کوچه عمومی
از شرق: وصل به خانه مسکونی آقای اصغر وظیفه شناس

گل  دده  خانم  و  شناس  وظیفه  رمضان  آقای  مسکونی  ملک  به  وصل  غرب:  از 
محبتی

۱-قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .
۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر 

اینصورت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز ۱۳۹۶/۲/۸ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 

اداری پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه:نام:امامعلی                    نام خانوادگی:یاوری
نام پدر: -               شغل:آزاد

نشانی محل اقامت: کنگاور: مجهول المکان            
مشخصات محکوم له:نام: فرهاد     نام خانوادگی:چشمه نوشی   نام پدر: فتح اهلل

شغل: آزاد
نشانی محل اقامت: کنگاور:خ کشاورز- کوی نهم-پالک ۳۷

حل  شورای  سوم  حوزه    ۹۶/۴/۲۰ تاریخ   ۲۹۹ شماره  رای  به:بموجب  محکوم 
اختالف شهرستان کنگاور

محکوم علیه محکوم است به:
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه میلیون و ده هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۹۵/۸/۱ لغایت اجرای حکم و نیز مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بابت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت واگذار می نماید.
توسعه  سوم  برنامه  قانون   ۱۸۹ ماده  اجرائی  نامه  آئین   ۱۹ ماده  استناد  به 

اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی,محکوم علیه مکلف است:
یا  و  بگذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرایی ظرف  اخطار  این  ابالغ  از  پس 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت 
پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

خواهد شد.
امضا مسئول شعبه سوم شورای حل اختالف کنگاور    -  امضا قاضی شورای حل اختالف

آگهی قانون

 تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۰۰۰۲۲۵۳ 
مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
اسمعیلی  ملیحه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  بهشهرتصرفات  شهرستان 
به   مزروعی  زمین  قطعه  یک  اعیان  ششدانگ  به  نسبت  علیرضا  فرزند  خطیری 
مساحت ۲۹۱۳/۳۵مربع قسمتی از پالک ۴۸- اصلی واقع در اراضی قریه پاسند 
بخش ۱۷ثبت بهشهر که مشمول قانون اصالحات اراضی گردیده است لذا بموجب 
ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات  الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.

معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
ارائه حکم قطعی  به  اقدامات ثبت موکول  این صورت  محل تحویل دهد که در 
یا معترض،  قانونی واصل نگردد  اعتراض در مهلت  دادگاه است ودر صورتی که 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. م الف :۹۶/۲۰/۵۷۵۳     
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۰۷/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
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آگهی قانون

 تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۰۰۰۶۵۳۸ 
مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس علی نژاد شاه 
کیله فرزند حاجی بابا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به  مساحت 
۹۵۵۰/۱۵مربع قسمتی از پالک ۴۷- اصلی واقع در اراضی امام ده بخش ۱۷ثبت 
بهشهر که مشمول قانون اصالحات اراضی گردیده است لذا بموجب ماده ۳ قانون 
مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
رای  روستاها  در  و  منتشر  در شهرها  کثیراالنتشار  و  محلی  های  روزنامه  طریق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته  الصاق  هیات  
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.

معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
ارائه حکم قطعی  به  اقدامات ثبت موکول  این صورت  محل تحویل دهد که در 
یا معترض،  قانونی واصل نگردد  اعتراض در مهلت  دادگاه است ودر صورتی که 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست. م الف :۹۶/۲۰/۵۸۲۵     
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
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آگهی

)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۱۲۹۳۲۰۰۳۰۷ کالسه  پرونده 
شهرستان جویبار تصمیم نهایی شماره

با وکالت آقای محمد هدایتی  خواهان: آقای علی فدائی جویباری فرزند ذکراله 
زاده فرزند محمدرضا به نشانی تهران میدان فاطمی خ جویبار- کوچه میرهادی 
شرقی پالک ۲۳ طبقه اول واحد ۲ وآقای حمید فدائی جویباری فرزند ذکراله به 
نشانی تهران – میداان فاطمی خیابان جویبار – کوچه میر هادی شرقی پالک 

۲۳ طبقه اول واحد ۲ 
خواندگان: ۱- آقای حبیب نقیبی فرزند احمد به نشانی مازندران – جویبار کالگ 
محله – بعد از مسجد سجاد – جنب کبابی مفتخری م نقیبی ۲- آقای محمد 
محمدی فرزند قدرت اله – مجهول المکان- بلوار یافت آباد- روبروی پاساژ رضا 

جنب مسجد صاحب الزمان پالک ۷۸ 
خواسته: تامین خواسته 

رای دادگاه- نظر به اینکه خواهان علی فدایی فرزند ذکراله با وکالت ۱- حمید 
به اصل دعوی درخواست  فدایی۲- محمد هدایتی در ضمن دادخواست نسبت 
صدور تامین خواسته و توقیف اموال بالمعارض خوانده ۱- حبیبی نقیبی فرزند 
احمد۲- محمد محمدی فرزند قدرت اله فرزند معادل مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
با مالحظه مدارک مورد استنادی که شامل فتوکپی مصدق چک  نموده دادگاه 
و گواهینامه عدم پرداخت است بنا به درخواست خواهان و تکلیف دادگاه جهت 
پذیرش خواسته نامبرده و اینکه موجبات صدور قرار فراهم است به تجویز از ماده 
۱۰۸ ق آ د مدنی قرار تامین خواسته به مبلغ یاد شده از اموال بالمعارض خوانده 
صادر و اعالم می گردد. دایره اجرا مکلف است اموال منقول و غیر منقول خوانده 
تا سقف مبلغ یاد شده در حق خواهان توقیف و تامین نماید. قرار صادره به محض 

ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز از تاریخ قابل اعتراض در این شعبه می باشد.
آگهی وقت رسیدگی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار

به  توجه  با  المکان  مجهول  فعال  باباخان  فرزند  حاتمی  میالد  آقای  بدینوسیله 
بی  به  است  متهم  دادگاه  کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۵۰۰۴۷۰این  پرونده  محتویات 
اتهامی  پرونده  به  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  رانندگی   امر  در  احتیاطی 
نامبرده در تاریخ۱۳۹۶/۸/۲۷ ساعت ۱۰صبح مراتب در اجرای ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت 
است  بدیهی  نماید  دفاع  خود  انتسابی  اتهام  از  و  دادگاه حضور  جلسه  در  مقرر 
در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی 

کیفری اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیردفتر شعبه ۱0۸ کیفری دو شهرستان خرم آباد – بهروز همتی 

مفقودی

بیگدی  فیروز  هادی  آقای  نام  به  ریسر  دوو  خودرو  سبز  برگه  و  ماشین  کارت 
موتور  شماره  و   ۴۶۷۵۳۷ شاسی  شماره   ۶۸ ایران   ۸۷ د   ۶۱۵ پالک  شماره  با 

۳۵۲۲۰۸ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می  باشد.

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۱۲۳/د۹۶/۱  آقای وحید قائدرحمت فرزند مرتضی به اتهام ترک 
انفاق ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم سیده زینب موسوی تحت 
تعقیب می باشد  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز  ماده 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 
۳۰ روزاز تاریخ انتشار آگهی  در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اظهار نظر بعمل می آید .
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد .

خسارت 35 میلیارد ریالی بارش شدید باران 
در تنکابن

برآورد  از  تنکابن  ویژه شهرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون  ایسنا؛ 
خسارت بیش از ۳۵ میلیارد ریال در شهرستان تنکابن خبر داد.

سیدامیر حسینی جو با بیان اینکه بالفاصله بعد از وقوع آبگرفتگی 
معابر، کمیته بحران فرمانداری با تشکیل جلسه فوری وارد عمل شد، 
گفت: برای مناطقی که نیاز به ادوات و ماشین آالت برای بازگشایی بود 
با همکاری اداره راه نهادهای اجرائی شهرستان اقدامات الزم صورت 
گرفت و کماکان این برنامه و پیش بینی های الزم در حال انجام است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن خسارات وارده به 
تاسیسات، باغات، مناطق مسکونی، زیرساخت های شهری و روستائی 
اعم از پل ها و مسیرهای ارتباطی را حدود ۳۵ میلیارد ریال برآورد و 
تصریح کرد: عالوه بر آبگرفتگی برخی معابر درون شهری و کوچه ها، 
روستاهای گرماپشته، نصیرآباد، شعیب کالیه، آهک چال، باالشیرود، 
گلدشت، یوسف آباد، ایثارده و پسکالیه نیز متأثر از بارندگی دچار 
اینکه راه های  با اشاره به  اند.وی  آبگرفتگی، رانش و تخریب شده 
مواصالتی شهرستان و مناطق کوهستانی دوهزار و سه هزار باز بوده 
و عبور و مرور در آنها جریان دارد، افزود: خوشبختانه با کمک نهادها 
و دستگاه های اجرایی شهرستان توانستیم اغلب معابر درون شهری 
را بازگشایی کرده و امیدواریم تا عصر امروز مشکل شهرستان مرتفع 
شود.حسینی جو در پایان با اشاره به تداوم بارش باران از همه ساکنان 
شهرستان در شهرها و مناطق روستائی درخواست کرد ضمن حفظ 
خونسردی با رعایت نکات ایمنی و دوری از نقاط حادثه خیز از جمله 
حاشیه رودها، پل ها و انهار در صورت مشاهده هرگونه مشکل مراتب 
را هرچه سریعتر به مسئوالن گزارش دهند تا اقدامات الزم برای رفع 

موانع موجود صورت گیرد.

تامین 7۹ درصد آب آشامیدنی البرزی ها
 از 385 حلقه چاه

از  البرز  کرج- خبرنگار زمان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هزینه ۱۹۰ میلیارد تومان برای پروژه های آبرسانی استان خبرداد.

غالمرضا رضایی فر امروز در مراسم افتتاح فاز دوم مخازن تصفیه خانه 
فاضالب کرج اظهار کرد: تا کنون  ۱۹۰ میلیارد تومان برای اجرای 
طرح های آبرسانی در البرز هزینه شده است.وی گفت: در حال حاضر 
۷۹ درصد آب آشامیدنی استان از طریق ۳۸۵ حلقه چاه عمیق تأمین 
می شود.این مسئول توضیح داد: در حال حاضر مشکالتی برای تامین 
آب مورد نیاز استان وجود دارد که برای رفع آن طرح هایی در دست 
اجرا داریم.رضایی فر با اشاره به واحدهای مسکونی تحت پوشش آب 
و فاضالب افزود: اکنون یک میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی تحت 
پوشش آب و فاضالب استان قرار دارند و ۲۸۰ هزار واحد مسکونی 
هم از انشعاب فاضالب برخوردارند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
البرز تاکید کرد: با توجه به این که نرخ رشد جمعیت در البرز دوبرابر 
زیادی  اهمیت  آبرسانی  پروژه های  اجرای  است،  میانگین کشوری 
دارد؛ ضمن آن که برای اجرای پروژه های آب رسانی در استان به ویژه 

مسکن مهر، به اعتبار بیشتری نیاز داریم.

استاندار اصفهان:

طرح جامع کاهش آلودگی هوا 
در دستور کار قرار می گیرد

بهادری-اصفهان- باالخره بعد از مدتها انتظار 
توانستیم دست به قلم ببریم و قاصد خبرهای 

خوب برای شهرداری اصفهان باشیم.
استاندار اصفهان از امضای حکم شهردار منتخب 
رسما  نوروزی  دکتر  و گفت:  داد  اصفهان خبر 
دکتر  اعالم  اساس  است.بر  اصفهان  شهردار 
زرگرپور استاندار اصفهان، حکم دکتر قدرت اهلل 
نوروزی به عنوان شهردار اصفهان به امضای دکتر 
رحمانی فضلی وزیر کشور رسید و بدین ترتیب 
دکتر نوروزی رسماً شهردار کالن شهر اصفهان 
شد . وی طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه 
استان ضمن تسلیت به مناسبت ایام عزاداری ماه 
محرم گفت: ما امسال با دو رویداد مهم اجالس 
پیرغالمان حسینی و تشییع پیکر شهید حججی 
به استقبال ماه محرم رفتیم و خوشبختانه هر دو 
رویداد بسیار با شکوه و در امنیت کامل برگزار 
گردید و در استقبال از پیکر پاک شهید حججی 
بار دیگر میدان امام مملو از جمعیت شد که در 
نوع خود بی نظیر بود و حضور جوانان و نوجوانان 

در این مراسم مثال زدنی است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این استان جزو 
۴ استانی است که همواره  در معرض تهدیدات 
گروه های تکفیری از جمله داعش است، گفت: 
اثرگذاری در  نتوانست هیچگونه  تهدیدات  این 
برگزاری مراسمات مذهبی داشته باشد و تمامی 
این مراسمات با امنیت و آرامش کامل و بدون 
هیچ گونه مسأله امنیتی، با شکوه و ابهت هرچه 
بیشتر برپا شد.زرگر پور با اشاره به طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا عنوان کرد: در ۶ ماهه اول 
هوای  روز  سالم، ۲۴  هوای  روز  سال ۹۲، ۳۳ 
ناسالم و ۱۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه های 
مشابه  مدت  در  آمار  این  که  داشتیم  حساس 
هوای   روز  یک  سالم،  هوای  روز   ۱۷۳ امسال 

ناسالم و ۱۱ روز هوای ناسالم بوده است.
 وی افزود: طرح جامع کاهش آلودگی هوا تا 
پایان سال جاری اجرایی خواهد شد و پس از 
آن برنامه رسیدن به هوای پاک در دستور کار 
قرار خواهد گرفت.وی در این نشست به کشت 
پاییزه،  تخصیص تسهیالت از صندوق ملی به 
جاری،  اعتبارات  اعتبارات  نیاز،   مورد  صنایع 
به  پایان  و در  نمود   اشاره  یا عمرانی  سرمایه 
سؤاالت مطرح شده خبرنگاران در حوزه های 

مختلف پاسخ گفت.

خبر خبر

 
احداث اولین بیمارستان دولتی

 در ساوه پس از انقالب
پایان چهاردهمین

 همایش دانشجویی دانشگاه شهرکرد

مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده  ایسنا؛ 
بیمارستان  شورای اسالمی گفت: کلنگ احداث 
دولتی ۱۶۰ تختخوابی ساوه کمتر از یک ماه آینده 
به زمین زده خواهد شد.محمدرضا منصوری در 
آئین بهره برداری از سه طرح بهداشتی و درمانی 
در ساوه گفت: با واگذاری زمین مربوط به احداث 
بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی ظرف یک ماه آینده 
عملیات اجرایی احداث این مرکز درمانی دولتی 
آغاز خواهد شد.وی با اشاره به اینکه برای ساخت 
این بیمارستان بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
بیمارستان  این نخستین  افزود:  نیاز است،  مورد 
وزارت  سوی  از  انقالب  از  پس  که  است  دولتی 
بهداشت و با مشارکت خیرین در این شهرستان 
احداث خواهد شد.منصوری با اشاره به جانمایی 
انجام شده به منظور احداث این بیمارستان اظهار 
کرد: احداث این بیمارستان در مجاورت پردیس 

دانشکده علوم پزشکی ساوه به عنوان بهترین نقطه 
ممکن برای احداث است که موجب خواهد شد 
این مرکز درمانی به یک مرکز درمانی و آموزشی 
مجهز شود.وی گفت: با پیگیری های بعمل آمده 
و  راه  وزارت  توسط  درمانی  مرکز  این  احداث 
شهرسازی و تجهیز آن از سوی وزارت بهداشت 
انجام خواهد شد.نماینده مردم ساوه و زرندیه در 
خانه ملت احداث این بیمارستان را موجب تحول 
در حوزه سالمت این شهرستان دانست و افزود: با 
افزایش بودجه دانشکده علوم پزشکی ساوه از ۲۴ 
میلیارد تومان به ۴۴ میلیارد تومان در سال جاری 
حوزه های  در  متعددی  پروژه های  تعریف  شاهد 
گوناگون به ویژه این بیمارستان هستیم.وی افزود: 
این میزان رشد بودجه موجب شده است که هم 
در  درمانی  و  بهداشتی  پروژه  بر ۲۰  بالغ  اکنون 

ساوه و زرندیه اجرا شود.

 چهاردهمین همایش علمي دانشجویي مهندسي 
با  شهرکرد  دانشگاه  در  ایران  متالورژي  و  مواد 
معرفي چهره ي ماندگار مهندسي مواد و تجلیل از 

آثار برگزیده پایان یافت.
 به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومي دانشگاه 
شهرکرد، چهاردهمین همایش علمي دانشجویي 
دانشگاه  در  ایران  متالورژي  و  مواد  مهندسي 
شهرکرد با معرفي چهره هاي ماندگار و شایسته ي 
تقدیر مهندسي مواد و تجلیل از آثار برگزیده پایان 
یافت.دکتر مجید ابن علي رئیس دانشکده ي فني و 
مهندسي دانشگاه شهرکرد در آیین اختتامیه ي این 
همایش ضمن تشکر از حامیان و برگزارکنندگان، 
پرورش خالقیت و نهادینه شدن کارگروهي را از 
جمله دستاوردهاي همایش عنوان کرد و گفت: 
حالت  از  علم  سوم  نسل  دانشگاه هاي  در  امروزه 
پویا  علم  که  یافته  پویایي  و  شده  خارج  ایستا 

منتهي به کار و فنآوري بوده و ثروت آفرین است 
پویایي  تحقق  براي  راهي  و چنین همایش هایي 
علم است.دکتر ابن علي حسن نیت صنایع حامي 
چهاردهمین همایش علمي دانشجویي مهندسي 
مواد و متالورژي را شایسته ي تقدیر دانست و ابراز 
بیشتر  هرچه  ارتباط  زمینه ي  که  کرد  امیدواري 
طرفین  پتانسیل هاي  از  بهره گیري  و  صنایع  با 
اختتامیه ي  آیین  در  است  گردد.گفتني  فراهم 
چهاردهمین همایش علمي دانشجویي مهندسي 
مواد و متالورژي ایران دکتر محمدعلي گلعذار و 
دکتر منصور سلطانیه به عنوان چهره هاي ماندگار 
و شایسته ي تقدیر مهندسي مواد معرفي شدند و 
در ادامه ضمن تجلیل از کمیته ي علم و حامیان 
عنوان  به  از شرکت کنندگان  نفر  چهار  همایش، 
و  شفاهی  ارائه  بخش  برتردر  آثار  ارائه دهندگان 

پوسترمورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از تسنیم، 
سردار محسن خانچرلی در سخنرانی پیش 
از خطبه نماز جمعه این هفته شهریار ضمن 
اظهار  ناجا  تبریک هفته  و  ایام  گرامیداشت 
پلیس  اصلی  وظیفه  قانون  براساس  داشت: 
تأمین امنیت است که با برنامه ریزی مناسب 
باید این مّهم را برای عموم مردم فراهم کند، 
همچنان که از آغاز انقالب تاکنون روند رو به 
رشدی را داشته ایم.وی افزود: الزمه بهتر شدن 
برنامه ها در تمام سطوح، همراهی و مشارکت 
مردمی است و یکی از اهداف ما در نیروی 
انتظامی، مردمی کردن امنیت است که قطعاً 
نخواهد  پیدا  تحقق  عمومی  همکاری  بدون 
کرد.فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران 
شهرستان ها  و  شهرها  رشد  روند  داد:  ادامه 
دیگر  موارد  و  مهاجرت  و  است  روزافزون 
تغییراتی را در رویکردهای انتظامی و امنیتی 
نیروی  رشد  به  نیاز  نکته  این  که  می طلبد 
انسانی و لجستیکی هم تراز با رشد و توسعه 
مردم  همراهی  میان  این  در  البته  که  دارد 

بسیار موثر میباشد.

رشد 300درصدی تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی 110در غرب استان

خانچرلی با اشاره به گسترش مرکز فوریت های 
پل  همواره  مرکز  این  کرد:  ۱۱۰بیان  پلیسی 
ارتباطی محکمی بین ما و مردم است؛ هرچند 
این  خدماتی  محدوده  باالی  وسعت  خاطر  به 
میلیون  سه  حدود  جمعیتی  که  فرماندهی 
سخت  ارتباط  گیری  می گیرد،  بر  در  را  نفری 
بود اما با متمرکز کردن این سامانه روزانه رشد 

۳۰۰درصدی را شاهد بودیم، و تعداد تماس ها از 
۸۰۰ تماس به ۲۵۰۰ تماس فوریتی افزایش پیدا 
کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد: ادارات خدمات رسان مانند آب، برق و... اگر به 
خوبی ارائه خدمات نکنند سبب می شود که طاقت 

مردم کم و میزان امنیت نیز کاهش پیدا کند . 
 14 تن موادمخدر در غرب استان تهران 

کشف شد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: 

کنار  در  اوباش  و  اراذل  جمع آوری  حوزه  در 
نظارت هایی که روزانه صورت می گیرد، در طول 
یک سال گذشته با بیش از ۲۵۰ نفر متخلف 
تن   ۱۴ از  بیش  لحظه  این  تا  و  شد  برخورد 
تهران کشف  استان  در غرب  مواد مخدر  انواع 
و باندهای مربوطه نیز منهدم شدند.خانچرلی با 
اشاره به کنترل فضای مجازی نیز بیان کرد: در 
حوزه فضای سایبری که جای فضای سنتی را 
گرفته است بالغ بر ۵۵۰ پرونده تشکیل و بیش از 
۴۰۰  متهم دستگیر و در ارتباط با کاالی قاچاق 
نیز با توجه به برقراری امنیت در حوزه اقتصادی 
و در راستای منویات مقام معظم رهبری اقدام به 
مسدود کردن مبادی ورودی در منطقه کرده ایم 
و در طول یک سال گذشته بیش از ۸۷۵ میلیارد 
است.وی  شده  قاچاق کشف  کاالی  انواع  ریال 
انتظامی در  ویژه  اقدامات  به  اشاره  با  پایان  در 
راستای برگزاری مراسم اربعین خاطرنشان کرد: 
برای عزیمت هموطنان به کربال در ایام اربعین 
، با تالش مداوم مشغول سرویس دهی در حوزه 
گذرنامه هستیم تا افراد با کمترین مشکل بتوانند 

بهترین خدمات را دریافت کنند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد: 

کشف بیش از 875 میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق در طی سال گذشته 
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آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   5 بند  استناد  به  دارد 
نشست شماره 4 شورای محترم اسالمی شهر 
نسبت به اجرای پروژه روشنایی بلوار قپچاق 
متقاضیان  لذا  نماید،  اقدام  مناقصه  طریق  از 
واجدالشرایط نسبت به دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 4/314/000/000

پایان تحویل مدارک: 1396/8/4
شهردار صفادشت- محمد علی کریمی

آگهی

به  تقدیمی  دادخواست  مطابق  به شماره شناسنامه ۴۸  عمو جعفری  رضا  آقای 
کالسه پرونده ۹۶۰۵۶۵/۹/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده شده که شادروان مختار عمو جعفری به شماره شناسنامه ۳۲۰ 
در تاریخ ۹۶/۵/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
از شمیران  تولد ۱۳۴۳ صادره  تاریخ  عمو جعفری شماره شناسنامه ۴۸  ۱.رضا 

پسر متوفی 
۲. حسین عمو جعفری شماره شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۱۳۴۱ صادره از شمیران 

پسر متوفی
۳. پروانه عمو جعفری شماره شناسنامه ۳۱ تاریخ تولد ۱۳۳۴ صادره از شمیران 

دختر متوفی
از تهران  تاریخ تولد ۱۳۵۲ صادره  ۴. زهرا عمو جعفری شماره شناسنامه ۱۷۱ 

دختر متوفی
۵. فاطمه عمو جعفری شماره شناسنامه ۵۳ تاریخ تولد ۱۳۳۶ صادره از شمیران 

دختر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
را باستناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
۱۱0/۸۵67۵        رئیس شعبه 9 مجتمع شماره ۱ شورای حل اختالف تهران

اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه:نام:۱- علی اصغر    ۲- علی اکبر
نام خانوادگی:۱- خاورنیا     ۲- کارخانه

نام پدر: ۱- شاپور        ۲-علی احمد     شغل:آزاد
نشانی محل اقامت: مجهول المکان

مشخصات محکوم له:نام: عبد الرضا             نام خانوادگی: الهی    نام پدر: ولی اهلل
شغل: آزاد  

نشانی محل اقامت: کنگاور:بلوار انقالب,جنب بیمارستان چمران
حل  شورای  چهارم  حوزه   ۹۵/۱۲/۱۳ تاریخ   ۲۹ شماره  رای  به:بموجب  محکوم 

اختالف شهرستان کنگاور
اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه   ۹۶/۴/۱۱ تاریخ   ۲۵۱ اصالحی  شماره  رای  و 

کنگاور که قطعیت یافته است.
محکوم علیه محکوم است به:

الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه وانت پیکان به شماره ۲۹ ایران ۷۱۹ ب 
۵۸ مدل سال ۹۰ و هزینه دادرسی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ 
رای  طبق  و  نماید.  می  محکوم  تضامنی  بصورت  دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال 
اکبر  علی  دوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  صادره  رای  اینکه  به  توجه  با  اصالحی: 
کارخانه فرزند علی احمد حضوری بوده که غیابی اعالم شده و نسبت به خوانده 
ردیف اول علی اصغر خاورنیا فرزند شاپور در خصوص غیابی یا حضوری بودن رای 
اعالم نظر نشده است لذا نسبت به ردیف اول علی اصغر خاورنیا غیابی محسوب 

و خوانده ردیف دوم حضوری
توسعه  سوم  برنامه  قانون   ۱۸۹ ماده  اجرائی  نامه  آئین   ۱۹ ماده  استناد  به 

اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی,محکوم علیه مکلف است:
یا  و  بگذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرایی ظرف  اخطار  این  ابالغ  از  پس 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت 
پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

خواهد شد.
امضا مسئول شعبه سوم شورای حل اختالف کنگاور  -امضا قاضی شورای حل اختالف

دادنامه

شعبه  رسیدگی  مرجع   ۲۴۱/۶۰۶/۹۶ پرونده  شماره  رسیدگی:۱۳۹۶/۶/۶  تاریخ 
۶۰۶ مجتمع ۱۲ و۱۳ شورای حل اختالف دادگستری تهران 

خواهان:غالمرضا نجاتی پور   خوانده:ثریا ترابی  
خواسته:صدور قرار تامین خواسته به مبلغ ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰  

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر شعبه به تصدی امضا کننده ذیل تحت نظر قرار گرفت و با توجه به محتویات 
پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
قرار تامین خواسته

خواسته  تامین  قرار  صدور  تقاضای  درخواست  تقدیم  با  خواهان  اینکه  به  نظر 
نموده است از آنجا که مستند خواسته وی سند تجاری یک فقره چک به شماره 
۹۴۰۴/۷۶۷۵۴۸-۱۲ میباشد چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا 
انقالب  و  آئین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به مواد ۱۰۸ و۱۱۷  مستندا 
در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲۴۹ و۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت قرار تامین 
خواسته معادل مبلغ ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال بالمعارض خوانده متضامنا با 
رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر واعالم میدارد قرار صادره قبل از 
اعتراض در همین  قابل  ابالغ  از  بوده و ظرف مدت ده روز پس  قابل اجرا  ابالغ 

شعبه میباشد.
۱۱0/۸۵6۸7            قاضی شعبه 606 مجتمع شماره ۱2 و۱۳ تهران 

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۱۹۰۴هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سکینه رمضانیان فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۹۳۶ صادره از قوچان در 
از  فرعی  مترمربع پالک ۶۳۲  به مساحت ۶۵/۱۰  باب ساختمان  ششدانگ یک 
قاسمی  رمضان  آقای  مالک رسمی  از  در محمدشهر خریداری  واقع  اصلی   ۳۶۱
نظرآبادی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد.  ۳۶۵ م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه

شماره   ۹۶۰۰۶۲۴/۶۰۵/۹۶ پرونده  شماره  رسیدگی:۱۳۹۶/۶/۲۲  تاریخ 
دادنامه:۹۶/۶/۲۶ ۹۶۰۱۰۲۴ مرجع رسیدگی شعبه ۶۰۵ مجتمع ۱۲ و۱۳ شورای 

حل اختالف دادگستری تهران 
خواهان:آقای مجید نقدی       

خواندگان:آقایان ۱.فریبرز ابولیان ۲.محمد قلی زاده 
خواسته:صدور قرار تامین خواسته به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر شعبه به تصدی امضا کننده ذیل تحت نظر قرار گرفت و با توجه به محتویات 
پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
قرار تامین خواسته

خواسته  تامین  قرار  صدور  تقاضای  درخواست  تقدیم  با  خواهان  اینکه  به  نظر 
نموده است از آنجا که مستند خواسته وی سند تجاری یک فقره چک به شماره 
۲۱۲۲۴۷ مورخه ۱۳۹۶/۳/۱۵ میباشد چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می 
دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  مواد ۱۰۸ و۱۱۷  به  لذا مستندا  باشد 
و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۲۴۹ و۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت 
قرار تامین خواسته معادل مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال بالمعارض خوانده 
قرار  میدارد  واعالم  صادر  رسیدگی  پایان  تا  دین  مستثنیات  رعایت  با  متضامنا 
صادره قبل از ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در همین شعبه میباشد.
۱۱0/۸۵6۸۵            قاضی شعبه 60۵ مجتمع شماره ۱2 و۱۳ تهران

آگهی

خانم فرنوش میرکافیان با وکالت یوسف صمدی فر به شماره شناسنامه ۳۵۰۶ 
شعبه  این  از   ۹۶۰۵۷۵/۹/۹۶ پرونده  کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق 
شادروان  که  شده  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
سیروس یاسری به شماره شناسنامه ۱۸۴۰ در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۵ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
از  تولد ۱۳۳۲/۶/۲۶ صادره  تاریخ  ۱.فرنوش میرکافیان شماره شناسنامه ۳۵۰۶ 

آبادان همسر متوفی 
از  صادره   ۱۳۶۳/۶/۲۷ تولد  تاریخ   ۱۲۸۱۸ شناسنامه  شماره  یاسری  سام   .۲

شمیران پسر متوفی
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
را باستناد ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
۱۱0/۸۵677        رئیس شعبه 9 مجتمع شماره ۱ شورای حل اختالف تهران

آگهی حصر وراثت

خانم لوکی خزایی  دارای شناسنامه شماره ۶۳۲  به شرح دادخواست به کالسه 
۱/۶۱۹/۹۶ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ولی اله طهماسبی به شناسنامه ۱۶۴۲ در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ 
اقامتگاه دائمی خود را  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به
۱-لوکی خزایی فرزند غالمحسین به ش.ش: ۶۳۲, نسبت با متوفی همسر متوفی 
متوفی  با  نسبت   ,۳۳۰۰۱۷۲۳۹۱ به ش.ش:  اله  ولی  فرزند  طهماسبی  ۲-زهرا 

دختر متوفی
متوفی  با  نسبت  به ش.ش: ۳۳۰۰۰۳۸۷۸۲,  اله  ولی  فرزند  ۳-بهاره طهماسبی 

دختر متوفی
۴-بدری طهماسبی فرزند ولی اله به ش.ش: ۹۱۷, نسبت با متوفی دختر متوفی

دختر  متوفی  با  نسبت   ,  ۷۰۲۳ به ش.ش:  اله  ولی  فرزند  طهماسبی  ۵-شهناز 
متوفی

۶-فریده طهماسبی فرزند ولی اله به ش.ش: ۱۲۷, نسبت با متوفی دختر متوفی
دختر  متوفی  با  نسبت   ,۸۵۹۴ ش.ش:  به  اله  ولی  فرزند  طهماسبی  ۷-مهوش 

متوفی
۸-سلمان طهماسبی فرزند ولی اله به ش.ش: ۵۵۸۷, نسبت با متوفی پسر متوفی
۹-قدرت اله طهماسبی فرزند ولی اله به ش.ش: ۱۲۳, نسبت با متوفی پسر متوفی
۱۰-حشمت اله طهماسبی فرزند ولی اله به ش.ش: ۵۳, نسبت با متوفی پسر متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی کنگاور

آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده عماد 
اصفهانی 

کالسه پرونده  ۲۱۶/۹۶۰۵۷۰   وقت رسیدگی -  ۹۶/۹/۱ ساعت ۹
خواهان –  رسول مال علی زاده قدیم با وکالت معصومه رضائی 

خوانده –  فوق الذکر   خواسته –مطالبه وجه  بابت –مطالبه خسارت دادرسی 
–مطالبه خسارت تاخیر تادیه –

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع 
حقوقی    عمومی   ۲۱۶ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  مفتح   شهید  قضائی 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آد م مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهم رسانید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 ۱۱0/۸۵0۱۸   مدیر دفتر شعبه  2۱6 دادگاه  حقوقی تهران

متن آگهی
به موجب دادنامه شماره ۷۸/۹۶ صادره از شعبه دوم و در کالسه پرونده اجرائیه 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم هستند  زاده  نادر شنبه  علیه  محکوم  شماره ۳۴۷/۹۶ 
۶۱۷۲۲۲۰۰ ریال در حق محکوم له بانک ملی و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان 
۵ درصد در حق صندوق دولت و واریز به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۳۶۹۴۰۰۵ لذا 
به این وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد.ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ابالغ نشرآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت پس 
اقدام  انقضای مهلت یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه  از 
تادیه  تاخیر  به پرداخت خسارت  خواهد نمود. ضمنا محکوم علیه محکوم است 
بابت  ریال   ۱۶۶۸۰۵۵ مبلغ  و  ریال   ۲۲۳۳۳ مبلغ  به  ازمورخه۹۵/۹/۲۵  روزانه 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و هم چنین هزینه نشر آگهی 

مبلغ شصت و هشت هزار تومان در حق محکوم له.
اجرای احکام مدنی-شورای حل اختالف شهرستان صحنه

اجرایئه 
محکوم له- عاتکه عبودزاده رویس ف محسن –آنیتا عرفانی زاده ف محمد علی 

محکوم علیه-داود سلطانی محمدی –سکینه فرمهین فراهانی 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
 ۹۶۰۹۹۷۲۱۶۴۱۰۰۱۹۱ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۶۱۰۰۹۲۱۶۴۱۰۲۱۳۹
محکوم علیهما محکوم هستند به پرداخت ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال اببت اصل خواسته  
با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 
۲۵۸۱۳۰۰۰ ریال و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
علیهما  محکوم  ایضا  و  له  محکوم  حق  در  ن  آ  وصول  زمان  لغایت   ۹۵/۱۰/۱۴

محکوم هستند به پرداخت نیم عشر دولتی به نفع صندوق دولت .
۱۱0/۸۵0۱6   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2۱6 دادگاه عمومی شهید قضایی تهران  

مفقودی
شماره  به  را  خود  رانندگی  هوشمند  کارت  حسینی  غالمرضا  سید  اینجانب 

۲۹۶۹۳۹۶ مفقود نموده ام که از درجه اعتبار ساقط است.
کنکاور

 نوبت اول

فرمانده مرزبانی هرمزگان:

هیچ شناور غیرمجاز خارجی در آب های 
هرمزگان وجود ندارد

 
هرمزگان- فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: در شش  ماهه نخست 
امسال هیچ گونه مورد امنیتی را در مرزهای هرمزگان نداشته ایم و 
در جهت تأمین امنیت، مرزبانی استان تالش شبانه روزی داشته و با 

توجه به سختی کار این روند به خوبی انجام  شده است.
به گزارش ایسنا، علی میر شمسی در نشست خبری مرزبانی هرمزگان 
که به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی در بندرعباس برگزار 
شد، بیان کرد: مرزبانی هرمزگان در طول ۶ ماهه اول سال جاری ۶ 
قبضه اسلحه جنگی، ۴۷۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۲۳ میلیون نخ 
سیگار، ۱۸۴ هزار پاکت تنباکو، ۱۳۰ هزار بسته اجناس خوراکی، 
۱ میلیون قوطی انواع نوشیدنی ها، ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم  خانگی،  
۱۳۷ هزار ثوب پوشاک، ۶۸۴ هزار متر منسوجات را کشف کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۲۵۴ هزار قلم انواع لوازم آرایشی 
و بهداشتی، ۸۲ هزار کیلوگرم انواع محصوالت کشاورزی قاچاق، ۱ 
میلیون و ۷۰۰ هزار کیلوگرم پودر نیروزا، ۱۴۴ هزار عدد قرص نیروزا، 
انواع  ۱۵ هزار و ۱۳۹ کیلوگرم صید غیرمجاز، ۱۱ هزار کیلوگرم 
فرآورده های شیالتی، ۲ هزار مورد استفاده از تور صیادی غیرمجاز، 
۸۶۰ هزار کیلوگرم برنج، ۱۴۴ هزار کیلوگرم برنج و سایر اجناس 

قاچاق ۹۱۲ هزار عدد توسط مرزبانی هرمزگان کشف  شده است.
میر شمسی تصریح کرد: ۴,۵ تن مواد مخدر، ۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه 
ماهواره و متعلقات، ۳۳ هزار حلقه انواع سی دی در این مدت در 
هرمزگان کشف  شده است که در این بین ۷۴۳ شناور توقیف  شده اند 

که ۴۳۳ فروند از آن ها فاقد هویت بوده اند.
فرمانده مرزبانی هرمزگان افزود: کل متهمین دستگیر شده در همه 
این موارد ۱ هزار و ۹۰۰ نفر و ۶۸ باند قاچاق بوده اند و کل پرونده های 
تشکیل شده در خصوص قاچاق در هرمزگان در این مدت ۱ هزار 
و ۱۱۹ فقره بوده است که پرونده های تا ۵۰۰ میلیون ریال ۴۵۲ 
فقره بوده اند و ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
داشته اند.وی خاطرنشان کرد: پرونده های تا ۱ میلیارد ریال نیز در این 
مدت ۱۴۱ فقره بوده اند که ۲۸ درصد افزایش در این مقوله داشته ایم 
و در پرونده های باالی ۱ میلیارد ریال ۹۴ فقره افزایش داشته ایم که 

۱۹ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم.
میر شمسی ابراز کرد: این موارد نشان می دهد تمرکز مبارزه مرزبانی 

استان هرمزگان با قاچاق کاال روی پرونده های سنگین است.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی کل کشفیات در ۶ ماهه نخست امسال 
را که مرزبانی  اظهار کرد: کل کاالهایی  بوده است،  ۷۲۰ میلیارد 
کشف می کند قاچاق شناخته می شوند که هیچ کدام آزاد نمی شوند 
و برای آن کیفرخواست صادر می شود.این مقام مسئول اضافه کرد: 
در شش ماهه نخست امسال هیچ گونه مورد امنیتی را در مرزهای 
هرمزگان نداشته ایم و در جهت تأمین امنیت، مرزبانی استان تالش 
شبانه روزی داشته و با توجه به سختی کار این روند به خوبی انجام  
شده است.وی تصریح کرد: ساماندهی ۵ هزار و ۵۰۰ شناور فاقد 
با همکاری شیالت  نیز  دریا بست  و طرح  است  انجام شده  هویت 

هرمزگان با موفقیت طی روزهای گذشته انجام شد.

احیای محور توربین سولزر مرکز 
انتقال نفت شهید ملک منطقه اصفهان

اصفهان- با تالش و همت کارکنان واحد مکانیک 
یک  شماره  سولزر  توربین  محور  اصفهان  منطقه 
 ۳ باغملک)شماره  ملک  شهید  نفت  انتقال  مرکز 
مارون- اصفهان( منطقه تعمیر و احیا شد و در مدار 
مرادپور  علیرضا  گرفت.مهندس  قرار  برداری  بهره 
رئیس واحد مکانیک با اعالم خبر فوق گفت: محور 
توربین فوق به علت کارکرد ۱۳۵ هزار ساعت دچار 
آسیب دیدگی در تیغه های ردیف اول تا ششم شده 
بود که با تالش مهندسین این واحد و جایگزینی 
تیغه های محورهای غیرقابل استفاده ، بازسازی و 
مورد استفاده قرار گرفت.مهندس عبدالرضا کبیری 
و  مکانیک  تعمیرات  و  نگهداری  ارشد  مهندس 
تیغه  نصب  گفت:  اینباره  در  محور  تعمیر  مسئول 
های ردیف های ۱ الی ۶ با محاسبه و ردیف چینی 
که در باالنس بودن محور تاثیر بسزایی دارد، انجام 
شد و می توان گفت عمال یک محور از رده خارج 
را دوباره به مدار بهره برداری برگرداندیم.وی بیان 
 ۲۸۰ و  روز   ۱۵ طی  اجرایی  عملیات  این  داشت: 
احسان  است.مهندس  شده  انجام  کار  ساعت  نفر 
ارشد نگهداری و تعمیرات مکانیک  ناظم مهندس 
گفت:  توربین  اساسی  تعمیرات  پروژه  مسئول  و 
منطقه،  مرکز  محوردر  تعمیر  عملیات  با  همزمان 
تعمیرات اساسی توربین نیز توسط تیم دیگری از 
همکاران مکانیک در مرکز انتقال نفت مارون ۳ آغاز 
شد که این پروژه به مدت ۳۵ روز و صرف حدود 
۶۰۰ نفر ساعت کار با موفقیت به اتمام رسید.وی 
ادامه داد: با تالش و همت کارشناسان این واحد و 
با استفاده از دانش بومی و استفاده از برخی قطعات 
ساخت داخل و استاندارد های موجود تعمیر اساسی 
توربین سولزر S۷ ده مگاواتی با موفقیت انجام شد 

و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

خبر خبر

مدیرعامل  زمان؛  خبرنگار  گلستان- 
گفت:با  گلستان  منطقه  مخابرات  شرکت 
ثابت  اینترنت  مهرگان،مشترکان  طرح  ارائه 
باند  پهنای  می توانند  گلستان  مخابرات 
خود را از ۵۰ مگابایت به باال افزایش دهند.

از  رونمایی  مراسم  در  شهمرادی  غالمعلی 
طرح مهرگان مخابرات که باحضور خبرنگاران 
برگزار شد؛افزود:امروز اینترنت به عنوان نیاز 
مطرح  مردم  برای  باال  اهمیت  با  ضروری 
اساس شرکت  همین  اظهارکرد:بر  است.وی 
مخابرات گلستان به دنبال افزایش سرعت و 
مشترکان  به  اینترنت  خدمات  ارائه  کیفیت 
خود است که در این راستا اقدامات مختلفی 
است.مدیرعامل  داده  قرار  کار  دستور  در  را 
شرکت مخابرات منطقه گلستان خاطرنشان 
شرکت  که  سرویس هایی  از  کرد:یکی 
مخابرات گلستان در قالب طرح مهرگان به 
مشترکان خود ارائه می دهد،ارائه سرویس نار 
نوری مخابرات با نام اختصاری »تانوما«است.

شهمرادی بیان کرد:با ارائه این سرویس،فیبر 
نوری تا درب منزل مشترکان نصب می شود 
و خدمات الزم از این طریق به مشترکان ارائه 
می شود که در گذشته این امر سابقه نداشته و 
به طور معمول یا فیبر نوری برای ارتباط بین 

مراکز مخابرات بوده و یا اینکه به طور کامل 
تا درب منزل مشترکان نصب نمی شد.وی با 
اشاره به اینکه به طور معمول بستر اینترنت 
مشترکان  برای  مسی  سیم  زوج  طریق  از 
ارائه می شد،اضافه کرد:یکی از مشکالت زوج 

سیم مسی این بود که نمی توانستیم پهنای 
با  اما  ارائه دهیم  باال را برای مشترکان  باند 
ارائه سرویس »تانوما« قدرت افزایش پهنای 
خواهد  افزایش  نیز  مخابرات  اینترنت  باند 
منطقه  مخابرات  شرکت  یافت.مدیرعامل 
گلستان تصریح کرد:در حال حاضر سرویس 
شهرهای  خیابان های  از  برخی  »تانوما«در 
گرگان و گنبدکاووس ارائه شده و امید داریم 
منابع  تامین  و  مردم  استقبال  صورت  در 
مالی،ارائه این سرویس را در تمام شهرها و 
دهیم. گسترش  شهری  مسیرهای  تمام  در 

شهمرادی اضافه کرد:سرویس »تانوما« برای 
مشترکانی ارائه می شود که تقاضای استفاده 
از اینترنت باالی ۵۰ مگابایت را داشته باشند 
اینترنت  استفاده  تقاضای  مشترکی  اگر  و 
این  دارند،مخابرات  را  مگابایت  از ۵۰  کمتر 
آمادگی و توان را دارد که با نصب تجهیزات 
جانبی بر روی سیستم ADSL این خدمات 

را ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه گلستان:

ارتقاء پهنای باند مشترکان مخابرات با اجرای طرح »مهرگان«

اصالح و توسعه
 10 کیلومتر شبکه توزیع آب شهر سقز

حضور 400 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب 
چهارمحال و بختیاری

گفت:  سقز  شهری  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
حدود ۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب و ۸ 
این شهر  کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب 
والیتی  است.عباس  توسعه  و  اصالح  حال  در 
سازمان  این  شده  انجام  اقدامات  در خصوص 
آب  فشار  کاهش  یا  قطعی  از  برای جلوگیری 
مناسب  روند  و  سقز  ای  حاشیه  محالت  در 
این قضیه نسبت به سال های گذشته، گفت: 
همکاران  همراهی  و  همکاری  با  قبل  سال 
در  اصالحاتی  و  اقدامات  سقز،  آبفای  شرکت 
آب  توزیع  شبکه  و  خانه  تصفیه  انتقال،  خط 
این شهر انجام شد که باعث افزایش ظرفیت 
انجام  با  افزود:  ثانیه شد.وی  در  لیتر  تا ۱۰۰ 
پارامترهای  همه  و  تصفیه  فرآیند  کار،  این 
تأیید  مورد  و سالمتی  بهداشتی  لحاظ  به  آن 
مرکزی  آزمایشگاه  و  بهداشت  کارشناسان 
شرکت قرار گرفت و مشکل کمبود فشار آب 
و قطعی آن در محالت قوخ، شهرک دانشگاه، 
تپه  آباد،  حاجی  باال،  بهارستان  ماالن،  تپه 
ارتفاع  همچنین  شد؛  و...حل  نشمیالن  ذاکر، 
داشته  نگه  مناسبی  سطح  در  را  مخازن  آب 
آبفا  امور  نیاید.مدیر  بوجود  مشکلی  تا  ایم 

بودن آب شرب سقز  بهداشتی  مورد  در  سقز 
قبولی  قابل  حد  در  فرآیندها  اصالح  گفت: 
استاندارد  حد  در  آب  شفافیت  شده،  انجام 
است و مشکلی وجود ندارد و این روند کامال 
توسط کارشناسان شبکه بهداشت و آزمایشگاه 

مرکزی شرکت کنترل می شود.
وی در مورد اقدامات انجام شده برای آبرسانی 
به نقاط حاشیه ای و منفصل شهری همچون 
و  آبرسانی  برای  گذاری  لوله  گفت:  تازآباد 
و  ای  حاشیه  نقاط  در  فاضالب  سیستم  دفع 
مسیر  تملک  و  حقوقی  مشکل  اگر  را  تازآباد 
نباشد، شروع کرده ایم، در تازآباد ۴ کیلومتر 
شبکه آب احداث و در ماه های آینده به مرور 
و  شود  می  وصل  خانوارها  برخی  شرب  آب 
امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم به طور کامل 
به این منطقه منفصل شهری خدمات رسانی 
حل  همیشه  برای  آنها  آب  مشکل  و  بکنیم 
لوله  متر   ۲۳۰۰ همچنین  افزود:  شود.والیتی 
گذاری برای دفع فاضالب این محله انجام شده 
و اقدامات تا پایان کار ادامه خواهد داشت، این 
مردم  سالمت  به  توجه  ضرورت  دلیل  به  کار 

این محله با جدیت در حال انجام است.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  ایسنا؛ 
حضور  به  اشاره  با  بختیاری  و  چهارمحال 
نمایشگاه  در  کشور  سراسر  از  ناشر   ۴۰۰
 ۲۵ تعداد  این  از  کرد:  اضافه  استان،  کتاب 
در  استان  از  ناشران  اتحادیه  قالب  در  ناشر 
کارگران  جواد  هستند.  حاضر  نمایشگاه 
برگزاری  هماهنگی  نشست  در  ماه  مهر   ۱۳
اشاره  با  استان،  نمایشگاه کتاب  دوازدهمین 
به اینکه ۴۶ هزار عنوان کتاب در ۲۰۰ غرفه 
در این نمایشگاه وجود خواهد داشت، افزود: 
در  کتاب ها  جدیدترین  که  است  این  هدف 
بیان  با  کارگران  شود.  ارائه  نمایشگاه  این 
کتاب  خرید  بن  تومان  میلیون   ۶۰۰ اینکه 
میزان  این  و  شد  خواهد  داده  خریدارن  به 
افزایش  درصد   ۲۰ گذشته  سال  به  نسبت 
 ۹۰۰ گذشته  سال  داد:  ادامه  است،  داشته 
به فروش  نمایشگاه  میلیون تومان کتاب در 
بازدید  آن  از  نفر  هزار   ۱۸۰ حدود  و  رسید 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  کردند. 
استان خاطرنشان کرد: سال گذشته برگزاری 
استقال  با  آن  در  کتاب  فروش  و  نمایشگاه 
کرد:  بیان  وی  شد.  مواجه  استانی ها  هم 

در  طوالنی  صف های  از  جلوگیری  برای 
برای  می توانند  عالقمندان  نمایشگاه،  شروع 
دریافت بن خرید کتاب از ۱۴ تا ۲۰ مهر ماه 
جاری به مدت یک هفته به آدرس اینترنتی 
با  کارگران  کنند.  مراجعه   bon.tibr.ir
کشور  سراسر  از  ناشر  به حضور ۴۰۰  اشاره 
از  کرد:  اضافه  استان،  کتاب  نمایشگاه  در 
این تعداد ۲۵ ناشر در قالب اتحادیه ناشران 
وی  هستند.  حاضر  نمایشگاه  در  استان  از 
 ۳۰ تخفیف  با  ناشران  برخی  کرد:  تصریح 
تا ۵۰ درصد  تخفیف ۴۰  با  برخی  و  درصد 
 ۱۲ و  می دهند  ارائه  نمایشگاه  در  کتاب ها 
با همین  نیز  فروشی سطح شهر  کتاب  باب 
تخفیف ها کتاب های خود را در ایام برگزاری 
نمایشگاه به فروش خواهند رساند. کارگران 
نقد و بررسی کتاب، رونمایی کتاب، نمایشگاه 
و  مقاومتی  اقتصاد  غرفه  عاشورایی،  عکس 
فعالیت هایی  از  برتر  کارآفرین های  معرفی 
انجام  نمایشگاه  این  کنار  در  که  برشمرد 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه پیش بینی 
این  از  نفر  هزار   ۳۰ تا   ۲۰ روزانه  می شود 

نمایشگاه بازدید می کنند.

آگهی مفقودی
ماشین  سبز  برگه  کمپانی،  ،برگه  خودرو  سند 
بنزینی  سوخت  متالیک  ای  نقره   ۴۰۵ پژو  سواری 
با  ۴چرخ  محور    ۲ ۴سیلندر   نفر   ۵ ظرفیت  با 
شاسی  شماره  و   12488164882 موتور  شماره 
NAAM01CA6AR302416وشماره پالک ۷۳۵ل۶۷ 
ایران ۱۴ متعلق به خانم زهرا گطعاوی زاده  با کد ملی 
۱۷۵۷۵۶۱۸۷۰  محل صدور اهواز نام پدر طاهرکد پستی 
از درجه  بدین وسیله  و  ۶۱۳۵۸۶۳۶۹۵ مفقود گردیده 

اعتبار ساقط میباشد.
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سه پایه مشعل دی فاز 13 پارس جنوبی
 در صدرا بارگیری شد

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: عملیات بارگیری 
سه پایه مشعل دی این فاز در شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( 
بوشهر برای حمل به موقعیت جغرافیایی نصب در خلیج فارس به 

پایان رسید.
پیام معتمد افزود: این سه پایه مشعل به وزن ۴۰۳ تن و ارتفاع ۶۹,۵ 
متر با جرثقیل دریایی اچ ال - ۵۰۰۰ بر بارج آرتمیس بارگیری شد. 
وی با اشاره به عملیات بارگیری و مهاربندی پایلهای این سه پایه 
به وزن ۴۶۳ تن که هفته گذشته روی همین بارج به اتمام رسیده 
بود، گفت: با اتمام عملیات مهاربندی این جکت در سه روز آینده و 
در صورت مساعد بودن هوا عملیات نصب توسط شناورهای شرکت 
صدرا انجام خواهد شد.  مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی 
نصب این سه پایه را گام موثری در جهت اتمام پروژه دریایی این 
طرح عنوان کرد و افزود: تولید گاز از موقعیت های بی و دی در 

اولویت طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی قرار دارد. 
وی یادآورشد: نصب سه پایه مشعل موقعیت بی در سال گذشته 
انجام شده است. معتمد ادامه داد: هم اکنون ساخت سکوهای دریایی 
فاز ۱۳ از پیشرفت ۸۱ درصدی برخوردار است و سکوهای بی و دی 
این طرح تا پایان سال جاری حسب تعهدات پیمانکار در موقعیت 

های یادشده نصب خواهند شد. 
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی افزود: فاز ۱۳ با دستیابی به 
مرز ۸۶ درصد پیشرفت کل طرح در بخش های پاالیشگاه خشکی، 
حفاری و خط لوله به ترتیب به ۹۰، ۸۱ و ۷۸ درصد پیشرفت رسیده 
است. طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی برای استحصال ۵۶ میلیون 
متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون متر 
مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع ، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی 

و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است. 
پتروپایدار  شرکتهای  از  متشکل  کنسرسیومی  توسط  پروژه  این 

ایرانیان، مپنا و صدرا در دست اجراست. 
طرح توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی در قالب ۲۴ فاز 
اجرایی شده است که اکنون با بهره برداری از ۱۸ فاز آن روزانه ۵۷۰ 

میلیون متر مکعب گاز تولید می شود.

تشکیل کنسرسیوم ایرانی - چینی برای احداث 
پست های انتقال برق

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر( از تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت های ایرانی و چینی 
برای احداث پست های انتقال برق خبر داد و گفت: این کنسرسیوم، 
بسته اول پروژه »تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع 

برق« را اجرایی می کند.
ایرنا، طرح »تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق  به گزارش 
توزیع برق« شامل پنج بسته می شود که تاکنون مناقصه مربوط به 

۲ بسته از این مجموعه برگزار شده است.
پروژه تامین تجهیزات ۶۷ دستگاه پست فوق توزیع برق به عنوان 
فاز نخست از طرح تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع 
شرکت های برق منطقه ای، به کنسرسیوم شرکت های پارسیان و 

چاینت الکترونیک )Chint Electric( واگذار شد.
مناقصه بسته دوم که مربوط به تامین تجهیزات احداث ۸۴ پست 
انتقال و تامین تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع می شود نیز 
در حال اجرا است. در این ارتباط، آرش کردی گفت: برنده مناقصه 
تامین تجهیزات ۶۷ دستگاه پست فوق توزیع برق، شریک داخلی 
دارد و در اصل کنسرسیومی از شرکت های داخلی و خارجی تشکیل 
شده است. وی با اشاره به اینکه ۲ شرکت چینی وظیفه تامین مالی 
این پروژه را بر عهده گرفته است، گفت: در تامین تجهیزات پست 
های انتقال و همچنین تامین تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع، 
از حداکثر توان داخلی استفاده خواهد شد تا صنایع داخلی دچار 
مشکل نشوند. مدیر عامل توانیر تاکید کرد: سهم تجهیزات داخلی 
در تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع برق کمتر از ۵۰ 
درصد نخواهد بود. کردی اضافه کرد: در چنین پروژه هایی ما از یک 
طرف به دنبال تامین منابع مالی خارجی هستیم و از طرف دیگر 
تاکید داریم که تولید داخلی دچار خدشه نشود؛ به همین سبب باید 

راهکاری پیدا کنیم که این اولویت ها رعایت شود.
مدیرکل تامین منابع مالی شرکت توانیر پیش از این با اشاره به صدور 
مجوز استفاده از تسهیالت مالی خارجی برای تامین تجهیزات ۶۷ 
دستگاه پست فوق توزیع برق، گفته بود: در مناقصه های برگزار شده 
و در حال برگزاری، سهم تولید داخلی و استفاده از ظرفیت طرف 
ایرانی رعایت شده است که در کمترین حالت، سهم طرف ایرانی 
کمتر از ۵۱ درصد نخواهد بود این به معنی ارجاع حداقل ۲۰ هزار 

میلیارد ریال سفارش به شرکت های داخلی است.

اجرای قرارداد نفت در برابر کاال بین 
ایران و روسیه تا 1 ماه آینده 

وزیر انرژی روسیه گفت، توافق منعقده بین ایران 
و روسیه برای ارسال کاال به ایران در برابر خرید 
نفت از این کشور در طی یک ماه آینده اجرایی 

خواهد شد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روسیه گفت، توافق منعقده بین ایران 
و روسیه برای ارسال کاال به ایران در برابر خرید 
نفت از این کشور در طی یک ماه آینده اجرایی 

خواهد شد.
در اواسط شهریور ماه وزیر انرژی روسیه از بررسی 
جزئیات برنامه »نفت در برابر کاال« خبر داده و 
گفته بود: »ما جزئیات را نهایی می کنیم. موضوع 
از نظر تسویه مالی مورد بررسی قرار گرفته است.«

این قرارداد به سال ۲۰۱۴ بر می گردد، یعنی 
زمانی که ایران تالش داشت در میان تحریم 
های غرب، صادرات انرژی خود را افزایش دهد. 
در آن زمان دو کشور مفاد یک قرارداد تهاتری 
را مورد بحث قرار دادند که به موجب آن قرار 
بود مسکو روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران 
بخرد و در مقابل تجهیزات و کاال به این کشور 

صادر نماید.
این قرارداد در دوران ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد و با زیر سوال رفتن صرفه اقتصادی 

اش متوقف شد.
در می ۲۰۱۷ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران 
گفت، تهران و مسکو موافقتنامه ای را به امضا 
مقابل  در  تهران  آن  موجب  به  که  اند  رسانده 

دریافت کاال به مسکو نفت خواهد فروخت.
نواک پیشتر گفته بود، حجم نفتی که قرار است 
از ایران خریداری شود، ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
رسد.  می  سال  در  تن  میلیون  به ۵  که  است 
وی همچنین گفته بود، شرکت بازرگانی دولتی 
پرومیسیری ایمپورت روسیه از دولت این کشور 
موظف شده تا خرید نفت از ایران در قالب این 

موافقتنامه را انجام دهد.

قیمت نفت تقویت شد

پنجشنبه شب با نشانه هایی از این که عربستان 
سعودی و روسیه، در سال بعد هم تولید نفت 
را محدود خواهند کرد، بنچ مارک نفت آمریکا 
بشکه  هر  ازای  به  دالر   ۵۰ باالی  به  دوباره 

بازگشت.
با  شب  پنجشنبه  گزارش،  این  اساس  بر 
نشانه هایی از این که عربستان سعودی و روسیه 
در سال بعد هم، تولید نفت را محدود خواهند 
کرد، بنچ مارک نفت آمریکا دوباره به باالی ۵۰ 

دالر به ازای هر بشکه بازگشت.
بر این اساس، نفت برنت با جهشی ۲.۲ درصدی 
هر  برای  دالر  قیمت، ۵۷  در  دالری  یا ۱.۲۰ 
بشکه بسته شد، درحالی که نفت خام آمریکا با 
جهشی ۸۱ سنتی یا ۱.۶ درصدی، در ۵۰.۷۹ 

دالر به ازای هر بشکه به کار خود خاتمه داد.
در  سلمان  ملک  و  پوتین  احتماال  درحالی که 
دیدار پادشاه عربستان از روسیه، به توافقی برای 
تمدید کاهش تولید نفت تا انتهای سال ۲۰۱۸ 
دست خواهند یافت، طبق گفته یک مقام ارشد 
دولت آمریکا، انتظار می رود رییس جمهور ترامپ 
به زودی اعالم کند که  توافق بین المللی بسیار 
مهم برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران را 
رد می کند، که برداشتن این گام می تواند منجر 
به تجدید تحریم ها علیه ایران و محدودتر شدن 

فروش نفت این کشور شود.
در  بازار  اطالعات  معاون  جانسون  برنادت 
این  به  می گوید:  کام،  دات  اینفو  دریلینگ 
آمریکا  دالر  به  نفت  بشکه های  معامله  ترتیب 
بسیار مشکل خواهد شد. صادرات تا حد زیادی 
احتماال  اما  داد؛  خواهد  ادامه  خود  جریان  به 
میلیون ها بشکه در معرض ریسک قرار خواهند 

گرفت.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با 
بیان اینکه احتمال واگذاری توسعه الیه های 
نفتی پارس جنوبی بر عهده مرسک وجود 
دارد با اشــاره به خرید شاخه نفتی مرسک 
توسط توتال اظهار کرد: چنانچه توسعه الیه 
های نفتی به مرسک سپرده شود، مرسک 
امنیت اطالعات را در طرف ایرانی حفظ می 
کند.کریم زبیدی در گفت و گو با ایســنا، 
با تاکید بر اینکه مذاکرات با مرســک برای 
توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی ادامه 
دارد، اظهار کرد: مرســک نیز برای توسعه 
الیه هــای نفتی پارس جنوبــی تمایل به 
همکاری دارد. همچنین برای توســعه این 
الیه از چند شــرکت خارجی دیگر دعوت 
شده است اما این شرکت ها تا کنون جواب 
رسمی و قاطعانه ای به این دعوت نداده اند. 
در واقع نه این پیشنهاد را پذیرفته و نه آن 
را رد کرده اند.وی به این سوال که چنانچه 
شرکت دیگری برای توسعه الیه های نفتی 

پارس جنوبی ابراز تمایل نکند، توسعه این 
الیه ها به مرسک واگذار می شود یا خیر؟ 
پاســخ داد: بله این احتمال وجود دارد و ما 
هم از این مساله اســتقبال می کنیم. زیرا 
مرسک در این کار تجربه دارد و توسعه الیه 

های نفتی پارس جنوبی در طرف مقابل را 
انجام داده اســت. به همین دلیل زیر و بم 
های مخزن را می شناسد و اطالعات کاملی 
در این زمینه دارد.مدیر برنامه ریزی تلفیقی 
شرکت ملی نفت در ادامه با اشاره به خرید 

شاخه نفتی مرســک توسط شرکت توتال 
اظهار کرد: مرسک مسائل امنیتی را رعایت 
می کنــد.در کل اصول و مبانی رعایت می 
شود. البته این موضوع به نهادها و سازمان 

های دیگر مربوط می شود.
بر اســاس این گزارش، اخیرا شرکت توتال 
فرانســه بخش نفتی مرسک را خریده و به 
نظر می رســد این اقدام باعث نگرانی ایران 
شــده است. به طوری که بیژن زنگنه، وزیر 
نفت کشــورمان  در یکی از  اظهارات خود 
در مورد طرح توسعه الیه های نفتی پارس 
جنوبی گفت مذاکــرات در این مورد ادامه 
دارد، اما خرید ســهام بخش نفتی شرکت 
دانمارکی مرســک ازسوی توتال فرانسه تا 
حدی ما را نگران کرده اســت زیرا در این 
شرایط این شــرکت فرانسوی مجری طرح 
)اپراتور( ســمت قطری الیــه نفتی پارس 
جنوبی هم خواهد بود و این موضوع نگران 

کننده است.

احتمال واگذاری توسعه الیه های نفتی پارس جنوبی به مرسک

 ایران، فعال ترین کشور خاور میانه
 در انرژی های تجدیدپذیر 

 25 نیروگاه فرسوده کشور
در صف بازنشستگی

ایران  کرد  اعالم  انرژی  المللی  بین  آژانس 
فعال  تجدیدپذیر  های  انرژی  زمینه  در 
می  انتظار  و  است  خاورمیانه  کشور  ترین 
رود ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر 
در این کشور در طی ۵ سال آینده به ۳.۳ 

گیگاوات برسد.
المللی  بین  آژانس  گزارش،  این  اساس  بر 
انرژی، چشم انداز ۵ ساله خود برای انرژی 
و  خاورمیانه  منطقه  در  تجدیدپذیر  های 
شمال آفریقا را به دلیل ریسک های مالی 
متوجه پروژه ها در ایران و مصر کاهش داد.

آژانس بین المللی انرژی در گزارشی که این 
هفته منتشر شده آورده است: »تامین مالی 
قابل حصول، همچنان یک عامل اساسی برای 
رشد )انرژی های تجدیدپذیر( در بازارهایی 
است که میزان پاداش به شکلی رقابتی تعیین 
شده است.« این گزارش می افزاید: »تعیین 
دقت  به  که  گرفته  صورت  حمایت  میزان 
منعکس کننده ریسک های مالی پیش روی 
توسعه دهندگان است، همچنان یک چالش 
عمده در بازارهایی است که )میزان پاداش( به 

صورت دولتی تعیین می شود.«
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که 

میزان کل ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال 
افزایش  میزان حدود ۶۰ درصد  به   ۲۰۲۲
یابد و به ۴۰ گیگاوات برسد. اما این رقم ۱۱ 
به پیش بینی ۴۵ گیگاواتی  درصد نسبت 
صورت گرفته در سال گذشته کاهش نشان 

می دهد.
پیش  این  گفته،  المللی  بین  موسسه  این 
کاهش  از  ناشی  بینانه  خوش  کمتر  بینی 
پیش بینی رشد این صنعت در کشورهای 
ابهامات  نتیجه  در  که  است  مصر  و  ایران 
و  نظارتی  های  سیاست  زمینه  در  موجود 
هزینه های باالی تامین مالی رخ داده است.

ایران در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعال 
ترین کشور منطقه است و انتظار می رود 
ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر در این 
کشور در طی ۵ سال آینده به ۳,۳ گیگاوات 
برسد، که این تنها ناشی از پروژه های برق 
آبی بزرگی است که در این کشور در حال 
گفته  انرژی  المللی  بین  آژانس  اجراست. 
تجدید  های  انرژی  انواع  سایر  دارد  انتظار 
پذیر نظیر انرژی بادی و خورشیدی در ایران 

با چالش هایی مواجه باشند.

مادرتخصصی  شرکت  ریزی  برنامه  معاون 
اجرای  گفت:  کشور  حرارتی  نیروگاه های 
سرمایه  تزریق  با  می تواند  بازتوانی  برنامه 
 ۱۵ تا   ۱۰ افزایش  باعث  ۳میلیارددالری، 

درصدی راندمان نیروگاه ها شود.
حمیدرضا عظیمی، معاون برنامه ریزی شرکت 
کشور  حرارتی  نیروگاه های  مادرتخصصی 
کل  از  حرارتی  نیروگاه های  سهم  مورد  در 
برق تولیدی کشور اظهار داشت: از ۷۷ هزار 
مگاوات ظرفیت فعلی نیروگاهی کشور، سهم 
نیروگاه های حرارتی )بخاری، گازی و سیکل 
ترکیبی( بیش از ۶۲ هزار مگاوات )معادل ۸۱ 
نیروگاه های  این میان،  درصد( است که در 
گازی دارای بیشترین سهم با ۳۵.۳ درصد، 
با ۲۵.۴ درصد  نیروگاه های سیکل ترکیبی 
درصد  با سهم ۲۰.۵  بخاری  نیروگاه های  و 
هستند. وی افزود: تا پایان سال ۹۵، متوسط 
درصد   ۳۷.۸ حرارتی  نیروگاه های  راندمان 
بوده که امیدواریم بر اساس برنامه ریزی های 
ششم  برنامه  پایان  تا  بتوانیم  شده،  انجام 
توسعه، راندمان نیروگاه ها را از طریق اجرای 
طرح بازتوانی در حد مناسبی افزایش دهیم. 
برنامه  اجرای  سریع تر  چه  هر  اجرای  برای 
بازتوانی نیروگاه ها، ابتدا به ظرفیت های قانونی 

تولید  موانع  رفع  قانون   ۱۲ ماده  همچون؛ 
متوسل شدیم که متأسفانه تاکنون استفاده از 
این ظرفیت قانونی بی نتیجه بوده است و ما 
نتوانستیم مجوزی در این خصوص از شورای 

اقتصاد اخذ کنیم.
بازتوانی  برنامه  اجرای  داد:  ادامه  عظیمی 
افزایش ۱۰ تا ۱۵  نیروگاه ها می تواند باعث 
درصدی راندمان نیروگاه ها شود که البته این 
امر نیازمند سرمایه گذاری حداقل ۳ میلیارد 
دالری است. این مقام مسئول در مورد ظرفیت 
فعلی نیروگاه های حرارتی فرسوده کشور که 
دارای عمری بیش از ۲۵ سال هستند، گفت: 
هم اکنون حدود ۳۳۰۰ مگاوات ظرفیت نصب 
شده نیروگاهی فرسوده با راندمانی نزدیک به 
۲۱ تا ۲۵ درصد در کشور وجود دارد. از این 
به بخش  میزان، ۱۴نیروگاه قدیمی مربوط 
دولتی با ظرفیتی نزدیک به ۲۲۰۰ مگاوات 
است و بقیه نیز مربوط به بخش غیر دولتی 
ظرفیت  از  استفاده  اینکه  ضمن  می شود؛ 
فعلی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می تواند 
دربازتوانی این نیروگاه ها و جایگزین ساختن 
نیروگاه های جدید با راندمانی باالتر و مصرف 

سوخت نازل تر می تواند بسیار راهگشا باشد.

آگهی حصروراثت
پدربهزادبشناسنامه۴۸۰صادره  نام  سیاهکل  عبداالمیرحکیمی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
سیاهکل  صادره  بشناسنامه۱۰۵۰  سیاهکل  بهزادحکیمی  مرحوم  پدرم  که 
عبارتنداز۱- اش  ورثه  فوت  دائمی  درتاریخ۹۵/۱۲/۱۶درخرمشهراقامتگاه 

بشماره  سیاهکل  حکیمی  فرزندمتوفی۲-فریده  فوق  بامشخصات  متقاضی 
بشماره  سیاهکل  حکیمی  ازخرمشهر۳-سپیده  شناسنامه۴۷۹صادره 
ملی  بشماره  سیاهکل  حکیمی  ازخرمشهر۴-حمیده  شناسنامه۲۵۲صادره 
سیاهکل  ابوالحسنی  متوفی(۵-کبری  ازخرمشهر)دختران  ۱۸۲۹۲۵۹۵۴۷صادره 
فوق  بجزنامبردگان  ازسیاهکل)همسرمتوفی(متوفی  صادره  شناسنامه۳۱  بشماره 
وارث دیگری ندارد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداو باشدازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)۹/۶۸۸(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون از ششدانگ پالک یک اصلی واقع در بخش ۵ کرمانشاه شهرستان داالهو 
تعریف شده است   از پالک مرقوم که ذیال  لذا  نیامده است  بعمل  تحدید حدود 
طبق ماده ۱۴ قانون ثبت اسناد و امالک در زمانهای مقرر قید شده تحدید حدود 
بعمل خواهد آمد لذا بدین وسیله از کلیه مجاورین و کسانیکه نسبت به تحدید 
حدود اعتراض دارند برابر ماده ۲۰ قانون ثبت تا سی روز اعتراض خود را از تاریخ 
تحدید حدود کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر اینصورت حق 
آنان ساقط خواهد شد.                                                                        

ملی ۴۹۴۹۷۵۶۱۷۶ ششدانگ  به شماره  فرزند حسین  بساطی  فردین  ۱-آقای 
عرصه یکباب ساختمان واقع در بخش ۵ کرمانشاه – کرند غرب – خیابان ولیعصر 
– میدان مدرس – خیابان به طرف محله زرده  بمساحت ۲۳۰،۹۴متر مربع تحت 
از یک اصلی که در مورخه  ۹۶،۰۸،۰۷تحدید حدود بعمل  پالک ۶۳۶۹ فرعی 

خواهد آمد .   تاریخ انتشار :۹۶،۰۷،۱۵ 
خلیل بساطی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

آگهی

فرزندحاجتمرادشناسنامه۸۲۷ساکن  طهماسبی  سیاوش  آقای  به  وسیله  بدین 
ابالغ  پرواس  مغازه  بهاران-جنب  شهری-مسکونی  صاحب-زمین  شوشتر-جاده 
قراردادبانکی شماره۸۲۸۲۷۶- استناد  تعاون شوشتربه  توسعه  بانک  می شودکه 
۱-۲۹۶۶۷۵۹-۲۰۰۸جهت وصول مبلغ۱۵۷/۴۴۵/۸۳۶ریال تاتاریخ ۱۳۹۶/۳/۸به 
طبق  بدهی  کامل  مذکورتاروزتسویه  وازتاریخ  متعلقه  تاریخ  خسارت  انضمام 
مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه۹۶۰۰۰۳۲دراین 
شمابه  اقامت  مورخ۱۳۹۶/۴/۱مامور،محل  گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره 
نامه  ماده۱۸آئین  بستانکارطبق  تقاضای  نشده،لذابنابه  سندشناخته  متن  شرح 
اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
محسوب  روزابالغ  که  آگهی  این  روزازتاریخ  ده  مدت  ظرف  شودوچنانچه  می 
جریان  اجرائی  ننماید،عملیات  خوداقدام  بدهی  پرداخت  به  نسبت  گردد،  می 

خواهدیافت.  شماره م.الف)۱۵/۵۳۰(
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شوشتر –حیدر شاهینی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

ادبیات  و  زبان  رشته  کاردانی  تحصیلی  پایان  موقت  گواهینامه  تحصیلی  مدرک 
فارسی به شماره ۱۵۰۵نادر تکریمی فرزند شکراهلل دارای شناسنامه۲۱۶و شماره 
ازیابنده  باشد  می  اعتبارساقط  وازدرجه  گردیده  ۸۱۱۶۵۲۲۷۴۱۱مفقود  سریال 
نشانی  به  دزفول  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا 

صندوق پستی ۶۴۶۱۶۴۵۱۶۹ارسال نماید.نوبت سوم:۱۳۹۶/۷/۱۲
دزفول

آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  ۹۶۰۵۲۱  وقت رسیدگی – ۹۶/۸/۲۴ ساعت ۹:۳۰ 
خواهان –  رامسین رازمندان فرزند رضا با وکالت حمیدرضا علینقی 

پاکنهاد و عباس  اکبر  برنای و حسین و خسرو و مریم و علی  خواندگان-سعید 
مرتضی زاده –ساناز یزدان پناه و شرکت تجارت سپاس 

خواسته – اعتراض ثالث به عملیات اجرایی 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
المکان  بعلت مجهول  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده  شعبه۲۰۷   
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آد 
م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور میرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ۱۰ روز خواهد بود.
 ۱۱0/۸۵02۱   مدیر دفتر شعبه  207 دادگاه  حقوقی تهران 

اجرائیه 
محکوم له-مجید نجفی  محکوم علیه –نعمت قاسمی نژاد گورابی ف رحمت 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  علیه-به  محکوم 
 ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۴۱۰۳۸۴ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۶۱۰۰۹۲۱۶۴۱۰۲۱۲۴
اصل  بابت  ریال   ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
از هزینه  اعم  ریال  مبلغ ۶۹۶۷۱۰۰۰  به  دادرسی  احتساب خسارات  با  خواسته 
آن در  زمان وصول  تا  تاریخ چک  از  تادیه  تاخیر  و همچنین خسارات  دادرسی 
حق محکوم له و ایضا محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی به 

نفع صندوق دولت .
۱۱0/۸۵0۱9   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2۱6 دادگاه عمومی حقوقی شهید مفتح تهران 

آگهی مفقودی

ازدانشگاه  صادره  معدنی  شیمیایی  صنایع  گرایش  کارشناسی  موقت  گواهی 
۱۳۶۸دارای  متولد  حمزه  سید  فرزند  سجادی  عادل  سید  نام  ماهشهربه  آزاد 
است.                                                                                    اعتبارساقط  درجه  واز  گردیده  ۴۸۱۰۰۱۹۱۳۶مفقود  ملی  شماره 

نوبت اول:۱۳۹۶/۷/۱۵-نوبت دوم:۱۳۹۶/۷/۲۲-نوبت سوم:۱۳۹۶/۷/۲۹
باغملک

آگهی مفقودی
مجوزحمل سالح تکلول ته پرکوسه ساچمه زنی کالیبر۱۲به شماره۱۱۷۰۴۲۷۳ساخت 
ایران به نام سهراب رضایی فرزنداکبر بشناسنامه    ۶۳۸محل صدورایذه ، مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
باغملک

آگهی تحدید حدود

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بندپی
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  پیرو آگهی 
رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳قانون و و ماده ۱۳ آیین نامه قانون اخیر 
الذکر تحدید امالک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر درمحل وقوع ملک 

به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.
امالک متقاضیان در پیته سرا پالک _۱۵۲۳ اصلی بخش ۹

بنام محمد باقر حبیب زاده عمران فرزند حسین جان نسبت  به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی موجود در آن طبق رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۷۰۰۱۱۵۱ 
مورخ  دوشنبه  روز  صبح  ساعت۹  تکلیف  تعیین  قانون  هیئت  تاریخ۹۶/۰۶/۲۸ 

۹۶/۰۸/۸
بنام خانم محبوبه شکاریان طبرستانی فرزند محسن نسب به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی موجود در آن طبق رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۷۰۰۱۱۴۹ 
تاریخ ۹۶/۰۶/۲۸هیئت قانون تعیین تکلیف ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ 

۹۶/۰۸/۸
امالک متقاضیان در فیلبند پالک _۱۵۹۹اصلی بخش   ۹

پالک _۱۵۴ فرعی از ۱۵۹۹ _اصلی بنام خانم زهرا خانلری ملکشاه فرزند محمد 
علی نسب به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی موجود در آن طبق رای 
شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۷۰۰۱۱۵۰ تاریخ ۹۶/۰۶/۲۸هیئت قانون تعیین تکلیف 

ساعت ۹ صبح روز سشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۹
لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی   است در صورت عدم 
حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵قانون ثبت ملک مورد نظر 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. معترضین میتوانند 
به استناد ماده ۲۰قانون ثبت و مواد ۷۴و۸۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ 
روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیراین صورت با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست توسط متقاضی ویا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض 

واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه میابد.
تاریخ انتشار :۹۶/۰۷/۱۵

سید روح اله اسماعیل پوررییس ثبت اسناد و امالک بندپی 

کننده  صادر  کشورهای  مجمع  کل  دبیر 
گاز )جی ای سی اف( گفت، تصمیم ایران 
و ترکیه برای تجارت با ارزهای ملی به ویژه 
در زمینه تجارت انرژی دوجانبه از نظر فنی 

امکان پذیر است.
سید محمد حسین عادلی، دبیر کل مجمع 
کشورهای صادر کننده گاز )جی ای سی اف( 
گفت، تصمیم ایران و ترکیه برای تجارت با 
ارزهای ملی به ویژه در زمینه تجارت انرژی 

دوجانبه از نظر فنی امکان پذیر است.
عادلی افزود: »اگر تحریم ها، محدودیت ها و 
مالحظات سیاسی به نحوی موجب تجارت 
تمایل  آنها  نماید،  محدود  را  کشورها  آزاد 
بیشتری از خود برای تجارت به ارزهای ملی 

نشان خواهند داد.«
وی تاکید کرد وقتی کشورهای دیگر ببینند 
که این اقدام نه تنها امکان پذیر بلکه سودآور 
نیز هستند، سایر کشورها نیز تشویق خواهند 

شد که این روند را در پیش بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اختالف 
ایران و ترکیه بر سر قیمت گاز ابراز امیدواری 
کرد که از نشستی که روز چهارشنبه بین 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در 

تهران برگزار شد، راه حلی بیرون بیاید.
وی تاکید کرد: »اگر اردوغان به ایران رفته، 
برای  تاریخی  و  بزرگ  فرصت  یک  این 
دستیابی به برخی مصالحه هاست. چرا که 
که  امیدوارم  ایرانی  یک  عنوان  به  من  نه؟ 
روابط بسیار نزدیک تری بین ایران و ترکیه 

برقرار باشد.«
بین  دیوان  نزد  در  ترکیه   ،۲۰۱۲ سال  در 
المللی داوری علیه ایران اقامه دعوی کرد و 
ادعا نمود که ایران در طی سال های ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۵ گاز را به قیمتی گرانتر از قیمت 
های بین المللی به این کشور فروخته است.

دیوان در سال ۲۰۱۶ به نفع ترکیه رای داد و 
به هر دو کشور دستور داد که بر سر کاهش 
۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران 

به ترکیه توافق نمایند.

خبری  کنفرانس  جریان  در  افزود،  وی 
روحانی در روز چهارشنبه »یکی از مهمترین 
از پول ملی  اتخاذ شده استفاده  تصمیمات 
در تجارت برای توسعه روابط بانکی بین دو 
هفته  تصمیم  این  افزود،  وی  بود.«   کشور 

آینده نهایی خواهد شد.
عادلی احتمال اینکه گاز شیل آمریکا بتواند 
نقش عمده ای در بازار جهانی گاز ایفا کند را 
رد کرد. وی گفت، آمریکا سال گذشته ۳,۵ 
میلیون تن گاز شیل صادر کرد و این رقم از 
ابتدای سال جاری تاکنون به ۸ میلیون تن 
رسیده است. وی افزود، این رقم تنها ۳ درصد 
از حجم گاز عرضه شده در بازار جهانی ال ان 
جی را تشکیل می دهد. »بازیگری که نقشی 
تواند یک  نمی  ایفا می کند  را  ۳ درصدی 

تغییر دهنده قواعد بازی باشد.«
ان  ال  تولید  هزینه  افزود،  ایرانی  مقام  این 
جی در آمریکا نیز یک فاکتور بسیار مهم در 

رسیدن این گاز به سایر نقاط جهان و به ویژه 
اروپا و آمریکاست. هزینه تولید گاز در آمریکا 

خیلی باالست.
عادلی گفت: »من فکر نمی کنم )تجارت ال 
ان جی( آمریکا برای صادر کننده و خریدار 
که  آنهایی  باشد.  اقتصادی  توجیه  دارای 
از آمریکا ال ان جی خریداری می کنند با 
قیمتی باالتر خرید می کنند، و این گاز گرانتر 
از گازی است که برای مثال قطر و استرالیا 

عرضه می کنند.«
»آنها ممکن است یک، دو یا سه محموله ال 
ان جی خریداری کنند، اما بعدا این خرید را 

متوقف خواهند کرد.«
عادلی در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار 
به  ایران  اینکه  مورد  در  اخیر  شده  منتشر 
تبدیل  ترکیه  گاز  کننده  صادر  بزرگترین 
شده اظهارنظر صریحی نکرد و گفت هرنوع 
طبیعی  ترکیه  و  ایران  بین  ها  همکاری  از 
مشترکات  کشور  دو  که  آنجایی  »از  است. 
فراوانی دارند، من تعجب نمی کنم اگر دو 
کشور برای همکاری های بسیار نزدیک تر با 

یکدیگر توافق کنند.«

عادلی خبر داد:

صادرات نفت و گاز ایران به ترکیه
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قیمت خودروی داخلی افزایش نمی یابد

قیمت  که  دارد  تاکید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
خودروی داخلی تا پایان سال افزایش پیدا نمی کند اما روش کنترلی- 
حمایتی را روش مناسبی برای رشد صنعت خودرو ندانست. ولی 
ملکی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تاثیرگذاری افزایش قیمت 
فوالد بر قیمت خودروی تولید داخل، اظهار داشت: افزایش قیمت 
فوالد در کشور متاثر از افزایش قیمت جهانی آهن آالت و فوالد 
است، قیمت فوالد در هر تن ۱۵۰ دالر افزایش یافته و دور از انتظار 
نبود که قیمت های داخلی افزایش یابد. وی درخصوص تاثیر افزایش 
قیمت فوالد بر قیمت های خودرو، عنوان کرد: با وجود اینکه در تولید 
خودرو از فوالد ویژه استفاده می شود اما نباید تاثیری بر قیمت خوردو 
داشته باشد با این حال شورای رقابت قیمت چند کالس خوردو را 
افزایش داده و دیگر تاپایان سال افزایش قیمتی شاهد نخواهیم بود. 
این نماینده مجلس ادامه داد: قیمت پراید، تیبا، سمند و پژو افزایش 
نسبی بین ۱,۵ تا ۲,۵ درصد داشت با این حساب افزایش قیمتی 
در پایان سال رخ نخواهد داد. این نماینده مجلس اظهار داشت: باید 
قانون تجارت در زمینه تعیین قیمت خودرو اجرا شود، با این کار 
خودروساز در فضای رقابتی قرار می گیرد و برای افزایش کیفیت تولید 

خود و در عین کاهش کاهش قیمت تالش خواهد کرد.

همکاری با افغانستان در حوزه صنایع معدنی

 رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: مالقات های خوبی با مسئوالن 
افغانستان به ویژه مشاوران رئیس جمهور و وزرا داشته ایم و هم اکنون 
همکاری ها در حوزه صنایع معدنی با این کشور در دستور کار دولت 
است. مهدی کرباسیان بیان کرد: با توجه به بازارهای خوبی که در 
افغانستان و پاکستان وجود دارد اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان 
می تواند در بخش صادرات انواع کاالهای تجاری پیشتاز باشد و تمام 
بازارهای این ۲ کشور را در اختیار خودش بگیرد. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: اگر زمینه های سرمایه گذاری 
فراهم باشد ما به عنوان سازمان ایمیدرو آماده هستیم تا ۴۹ درصد در 

طرح های مشخص شده سرمایه گذاری کنیم.

 همکاری ایران و فرانسه در آبزی پروری و اصالح 
بذر

وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با همتای فرانسوی خود در پاریس، 
درباره راههای افزایش همکاری های دو کشور در حوزه کشاورزی 
و دامپروری گفت وگو کرد.به گزارش مهر وزیر جهاد کشاورزی با 
افزایش  راه های  پاریس دیدار و درباره  فرانسه در  وزیر کشاورزی 
همکاریهای ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری، گفت و 
گو کردند.در این دیدار که برخی معاونان دو طرف نیز حضور داشتند، 
محمود حجتی و استفان تراور، درباره راه های افزایش همکاری های 
ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری گفت و گو کردند.

تبادل فناوری های جدید در حوزه کشاورزی، انجام تحقیقات به ویژه 
در بخش های گیاهان دارویی و اصالح بذر و نباتات و سرمایه گذاری 
فرانسه در بخش های مختلف کشاورزی و دامپروری ایران به ویژه 
آبزی پروری و صنایع تبدیلی و لبنی، از دیگر محورهای گفت و گوی 

وزرای کشاورزی ایران و فرانسه بود.

 تحقق ۹۸ درصدی صادرات صنایع غذایی، 
دارویی و بهداشتی

مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت از تحقق ۹۸ درصدی برنامه صادرات این صنعت در سال 
گذشته خبر داد و گفت: برنامه صادراتی بخش صنایع غذایی، دارویی 
و بهداشتی کشور در سال ۱۳۹۵ از نظر ارزشی حدود ۳ میلیارد دالر 
پیش بینی شده بود که ارزش صادرات محقق شده ۲,۹۵۸میلیارد 
دالر بوده است که نشان دهنده تحقق ۹۸درصدی برنامه است. به 
گزارش شاتا مهدی صادقی نیارکی افزود: در این زمینه صنایع غذایی 
حدود ۱۳ درصد، صنایع دارویی حدود ۳۱ درصد و صنایع آرایشی و 
بهداشتی حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد 
صادراتی داشته  اند.  به گفته وی  صنایع غذایی با صادرات حدود 
۲,۵ میلیارد دالر و سهم حدود ۸۵,۵  درصدی در رتبه اول، صنایع 
آرایشی و بهداشتی با صادرات حدود ۲۴۲ میلیون دالر و سهم حدود 
۸ درصد در رتبه دوم و صنایع دارویی با صادرات حدود ۱۹۲ میلیون 
دالر و سهم حدود ۶,۵ درصد رتبه سوم از نظر ارزش صادرات این 

بخش را به خود اختصاص داده اند.

 تولید خودرو 13 درصد افزایش یافت

شهریور ماه امسال تولید انواع خودرو به طور میانگین ۱۳.۱ درصد 
افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع خودرو از ۹۳ 
هزار و ۵۸۷ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۰۵ هزار و ۸۴۳ 
دستگاه رسید. تولید انواع سواری با رشد ۱۴.۶ درصدی همراه بوده و 
از ۸۵ هزار و ۷۸۵ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۹۸ هزار و ۲۷۳ 
دستگاه افزایش یافت. تولید انواع ون اما نزولی بوده و با افت ۱۵.۸ 
درصدی از ۳۸ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۳۲ دستگاه 
رسید. شهریور ماه تولید انواع وانت نیز با افت ۶.۶ درصدی همراه بوده 
و از ۶۳۷۷ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۵۹۵۹ دستگاه کاهش 
یافت. تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز ۸.۶ درصد کاهش یافته 
و از ۸۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۷۴ دستگاه رسید. ین 
مدت تولید انواع اتوبوس ۲۰۱.۴ درصد رشد داشته و از ۷۳ دستگاه 
انواع  تولید  یافت.  افزایش  در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۲۲۰ دستگاه 
کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افزایش ۴.۲ درصدی همراه بوده 
و از ۱۲۳۳ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۲۸۵ دستگاه 

رسید.

فرودگاه ها به شهرداری ها و 
استانداری ها واگذار می شوند

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاهها، از اجرای 
طرح واگذاری فرودگاههای محلی و زیان ده، به 
استانداری ها و شهرداری ها خبر داد.به گزارش مهر، 
زیان ده بودن بخش اعظمی از فرودگاه های کشور 
و واگذاری آنها به بخش خصوصی، سال هاست 
که گریبان صنعت هوانوردی کشور را گرفته است. 
از سویی برخی می گویند راه خروج از زیان ده 
بودن، واگذاری آنها به بخش خصوصی است و 
از سوی دیگر، تا زمانی که به سوددهی نرسند، 
بخش خصوصی از خرید فرودگاه ها استقبال نمی 
کند. ضمن آنکه بخش اعظم مشکالت فرودگاه 
های زیان ده، تنها کم پرواز بودن آنها یا کمبود 
ناوگان نیست؛ بلکه طیف گسترده ای از مشکالت 
از قبیل ضعف مدیریتی، بروکراسی های خسته 
کننده اداری، تعدد نهادهای تصمیم گیر و دخیل 
در امور داخلی فرودگاه ها، استخدام های گسترده 
و خارج از چارچوب نیروی انسانی، غیر رقابتی 
بودن خدمات فرودگاهی به ایرالین ها، سبب شده 
تا همواره تراز تجاری فرودگاه های کشور به جز 
چند فرودگاه منفی باشد.در این میان، تنها دلیلی 
که سبب شده فرودگاه ها بتوانند به کار خود ادامه 
دهند، درآمدزا بودن شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران و تزریق منابع مالی از ستاد مرکزی 
این شرکت به ادارات کل فرودگاه های استان ها 
است؛ به معنای دیگر اگر قرار باشد هر فرودگاه، 
به مثابه یک بنگاه اقتصادی مستقل در نظر گرفته 
شود، عمال بیش از ۹۰ درصد فرودگاه های کشور 
ورشکسته و تعطیل خواهند شد.در حال حاضر، 
مجموع فرودگاه های قابل بهره بردای ساخته 
شده در کشور، ۸۹ فرودگاه است که از این تعداد، 
متعلق  نیز  فرودگاه  و ۳۵  تجاری  فرودگاه   ۷۰
وزارت  آزاد،  مناطق  ها شامل  سایر دستگاه  به 
نیروهای مسلح، بخش خصوصی، وزارت  نفت، 
صنعت، معدن و تجارت، هالل احمر و یکی دو 
یا  آنها  از  تعداد زیادی  ارگان دیگر هستند که 
متروکه و غیرفعالند یا استفاده های غیرتجاری و 
غیرمسافری مانند آموزشی، سم پاشی، توریستی، 
نظامی، تعمیرات و فرود اضطراری از آنها می شود؛ 
در عین حال، ۶۰ فرودگاه فعال مسافری در کشور 
وجود دارد که ۵۴ فرودگاه آن ملکی و متعلق به 
شرکت فرودگاه ها است و ۶ فرودگاه فعال دیگر 
نیز، متعلق به نیروهای مسلح یا سازمان های 

مناطق آزاد هستند.

سهم ارزش افزوده صنعت، معدن و 
تجارت  از تولید ناخالص داخلی

سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت 
سال  در   )GDP( داخلی  ناخالص  تولید  از 
۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۱.۵، ۰.۵۷ و ۱.۱ روبرو 
می شود. به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی 
یکی از مقیاس های اندازه گیری در اقتصاد است 
و در برگیرنده مجموعه ارزش کاالها و خدمات 
نهایی است که طی یک دوره معین معموال یک 
سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف 
منظور از کاالها و خدمات نهایی آنهایی است که 
در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته اند و خود آنها 
برای تولید و خدمات دیگری خریداری نمی شوند. 
عالوه بر این ارزش افزوده به ارزشی گفته می شود 
که در فرآیند تولید به ارزش  کاالهای واسطه ای 
افزوده شده و این مفهوم مربوط به فرآیند تولید 
است و به کاالی خاص مربوط نمی شود. سهم 
ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از 
تولید ناخالص داخلی )GDP( در سال ۱۳۹۵ 
اهداف  اساس  بر  که  بوده  درصد  معادل ۳۸.۸ 
کمی تعریف شده توسط محمد شریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت این سهم در سال 
۱۴۰۰ به عددی معادل ۴۲ درصد خواهد رسید.

سهم ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مجزا 
از تولید ناخالص داخلی )GDP( در سال ۱۳۹۵ 
معادل ۱۹.۵ درصد بوده که بر اساس اهداف کمی 
برنامه ریزی شده این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ 
درصد می رسد. عالوه بر این سهم ارزش افزوده 
معدن از )GDP( در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۹۳ 
درصد بوده است که این سهم در سال ۱۴۰۰ 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسط 
درصد  به ۱.۵  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
ارزش  سهم  که  کرد  خاطرنشان  باید  می رسد. 
داخلی  ناخالص  تولید  از  تجارت  بخش  افزوده 
درصد  معادل ۱۸.۴  سال ۱۳۹۵  در   )GDP(
بوده است که این سهم بر اساس هدف گذاری 
کمی صورت گرفته توسط وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۵ درصد می رسد. 
صنعت،  بخش  در  افزوده  ارزش  نرخ  مورد  در 
معدن و تجارت نیز باید اعالم کرد که این نرخ در 
سال ۱۳۹۵ معادل هفت درصد بوده که بر اساس 
برنامه اعالمی در سال ۱۴۰۰ با دو درصد رشد 

روبرو خواهد شد و به ۹ درصد می رسد.

خبر خبر

دادنامه 
نهم   شعبه   ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۵۵۷ کالسه  پرونده 
خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۱۱۵۰  نهایی  تصمیم  آباد 
عباس  شیخ  فرزند  اشتابو  الهام  :خانم  –خواهان 
به  یاور  فرزند  مفرد  رضائی  لطیف  آقای  وکالت  با 
نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد –خیابان 
انقالب بین کوچه ۳ و ۴ آراسته دفتر وکالت موبایل 
:آقای شهریار پیری فرزند  ۰۹۱۶۶۶۱۱۱۸۶ خوانده 
–شهرستان خرم  لرستان  استان  نشانی  به  غالمرضا 
آباد خیابان ۶۰متری مجتمع گلستان فاز دوم بلوک 
المکان ( –خواسته : طالق  ۶ واحد ۷)فعال مجهول 

به درخواست زوجه
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان 
با وکالت آقای  الهام اشتابو فرزند شیخ عباس  خانم 
شهریار  آقای  خوانده  بطرفیت  مفرد  رضایی  لطیف 

پیری فرزند غالمرضا بخواسته تقاضای صدور گواهی 
عدم امکان سازش و استیذان اعمال وکالت تفویضی 
صیغه  اجرای  جهت  ازدواج  سند  در  زوج  طرف  از 
طالق به دلیل تخلف زوج در پرداخت نفقه موضوع 
که  توضیح  این  به  نکاح  عقد  ضمن  شروط   ۱ بند 
خواهان اظهار داشته بموجب سند ازدواج به شماره 
ترتیب ۳۱۴۳ تنظیمی در دفتر خانه ازدواج رسمی 
شماره چهار خرم آباد در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۱ با مهریه 
پانصد عدد تمام سکه طالی بهار آزادی به عقد دائم 
متاسفانه  ولی  است  آمده  در  پیری  شهریار  خوانده 
از  کنون  تا   ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ تاریخ  از  دعوی  خوانده 
راستا  این  در  که  نموده  امتناع  وی  نفقه  پرداخت 
 ۹۵۰۹۹۷۶۶۵۶۷۰۰۲۲۸ شماره  دادنامه  بموجب 
کالسه  پرونده  موضوع   ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ مورخه 
۹۵۰۱۲۳ اصداری از شعبه ۱۷ شورای حل اختالف 
محکومیت  به  حکم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
زوج به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ لغایت 
آقای  دعوا  خوانده  ولی  شده  صادر   ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

شماره  اجرائیه  ابالغ  صدور  علیرغم  پیری  شهریار 
و   ۱۳۹۶/۳/۶ مورخه   ۹۶۱۰۴۲۶۶۵۶۷۰۰۰۲۴
صدور برگ جلب به شماره ۹۶۰۲۹۱۶۷۰۱۱۰۱۰۹۳ 
امتناع  وی  به  نفقه  پرداخت  از   ۱۳۹۶/۴/۱۴ مورخه 
بند  از  زوج  تخلف  اینکه  به  عنایت  با  لذا  نماید  می 
ازدواج محرز  العقد مقید در سند  یک شروط ضمن 
و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات 
اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند )ب ( 
شروط ضمن العقد که از طرف زوج به زوجه تفویض 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  و  است  گردیده  فراهم  شده 
دادگاه حضور  آگهی در جلسه  نشر  از طریق  قانونی 
نیافته و دلیلی خالف ادعای خواهان به دادگاه ارائه 
محتویات  جامع  به  عنایت  با  دادگاه  است  ننموده 
عقد  به سبب  زوجیت  علقه  وجود  اوال  پرونده  اوراق 
ازدواج  سند  تصویر  داللت  به  طرفین  بین  دائمی 
شماره ترتیب ۳۱۴۳مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۱ تنظیمی در 
دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۴ خرم آباد اظهارات 
ثانیا  است  مسلم  و  محرز  دادگاه  محضر  در  خواهان 

 ۹۵-۲۲۸ شماره  به  استنادی  دادنامه  مفاد  :حسب 
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شعبه ۱۷ شورای حل اختالف 
پرداخت  بر  مبنی  زوج  محکومیت  بر  رای  آباد  خرم 
نفقه ر حق خواهان صادر گردیده که این امر حکایت 
از تحقق بند ۱ از شروط ضمن عقد نکاح دارد ثالثا 
:مساعی و تالش و نصایح دادگاه جهت حصول سازش 
بین زوجین و انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده 
داشته  وجدایی  بر طالق  اصرار  کماکان  مشارالیها  و 
لذا دادگاه در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده 
مصوب ۱۳۹۱ و آیه ۳۵ از سوره مبارکه نساء که می 
فابعثوا حکما من  بینهما  ان خفتم شقاق  )و  فرماید 
ارجاع  داوری  به  را  موضوع  اهلها(  من  و حکما  اهله 
را  نیز گزارش کتبی خود  نموده که داوران منتخب 
مبنی بر عدم امکان سازش بین آنان تقدیم و تسلیم 
دادگاه  المجموع  علیهذا من حیث  اند  نموده  دادگاه 
خواسته خواهان را وارد دانسته و بنا به قاعده فقهی 
مقدس  شارع  اینکه  و  االسالم  فی  الضرار  الضررو 
مواد  به  مستند  فرماید  نمی  ماالیطاق  به  تکلیف 

۱۱۲۰ – ۱۱۳۱ از قانون مدنی و مواد ۲۸-۲۹-۳۳-
۲۷-۲۶-۲۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و 
ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
الزام خوانده )زوج( و انقالب در امور مدنی حکم به 
به طالق خواهان )زوجه ( صادر و اعالم می نماید و 
دفاتر  از  یکی  در  با حضور  تا  میدارد  را مجاز  ایشان 
به  نسبت  مراضات حاصله  رعایت  با  و  رسمی طالق 
اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند 
دادگاه در خصوص امور مالی وی به این نحو تصمیم 
حسب  زوجه  مهریه  خصوص  ۱-در  که  گیرد  می 
اظهارات وی رای صادر گردیده است ۲-در خصوص 
و  ندارد  ادعایی  داشته  اظهار  خود  مالی  امور  مابقی 
و  حال  نفقه  و  جهیزیه  و  زوجیت  ایام  المثل  اجرت 
آینده خود از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴به بعد به زوج بذل 
می نماید و ادعایی در این موارد ندارد و نفقه زوجه 
رای    ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ لغایت   ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ تاریخ  از 
دارای  زوجه  اظهارات  ۳-حسب  است  گردیده  صادر 
فرزند مشترک نمی باشند لذا دادگاه در این موارد با 

تکلیفی مواجه نمی باشد ۶-زوجه حسب اظهارات 
خودش تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱ باردار نمی باشد و طالق 
صادره از نوع بائن غیر مدخوله بوده احراز و رعایت 
وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد 
از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ 
و ۱۱۴۱ از قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طالق 
قانون  از   ۳۳ ماده  ذیل  تبصره  و حسب  بود  خواهد 
از حضور در  امتناع زوج  حمایت خانواده در صورت 
دفتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر محترم 
تعیین  طالق  صیغه  اجرای  جهت  نماینده  بعنوان 
میگردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز 
و  مرجع  این  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس 
در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  روز پس  سپس ظرف ۲۰ 
محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و از تاریخ 
فرجامی  رای  ابالغ  یا  خواهی  فرجام  مهلت  انقضای 

بمدت ۶ ماه اعتبار دارد. 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی  

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: هم اینک ۱۳ هزار طرح 
صنعتی با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که با بهره برداری از آنها ۴۴۴ 

هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود. 
علی یزدانی ادامه داد: تعداد کل طرح های صنعتی در کشور حدود ۹۰ هزار طرح بود که با 
لغو جواز بهره برداری برخی از آنها که فعالیت نداشتند و یا تعطیل شده بودند تعدادشان به 
حدود ۴۹ هزار طرح رسید. یزدانی ادامه داد: در سراسر کشور حدود ۸۶ هزار واحد صنعتی 
بنگاهی دارای پروانه بهره برداری وجود دارد. یزدانی گفت: در کل کشور ۳۹۸ خوشه صنعتی 

شناسایی شده است.

اشتغالزایی 444 هزار نفری توسط طرح های صنعتی

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: مشارکت در تولید خودرو با خارجي ها نیازمند سرمایه گذاري 
مالي و انتقال تکنولوژي به کشور است تا اگر تحریم هاي اقتصادي تحمیل شد، طرف خارجي به 
سادگي زیر تعهدات خود با خودروسازي کشور نزند. رمضانعلي سبحاني فر گفت: نباید سرمایه 
گذاري مشترک با خارجي ها یک طرفه و تک بعدي باشد تا خودروسازان داخلي تنها دانش و 
تکنولوژي را وارد صنعت خودروسازي کنند بلکه باید سرمایه گذاران خارجي را نیز مجاب کرد، با 
سرمایه گذاري مادي در کنار انتقال دانش توسعه صنعت خودروسازي را رقم بزنند. این نماینده 
مجلس تصریح کرد: مشارکت در تولید خودرو با خارجي هاي نیازمند سرمایه گذاري مالي و انتقال 

تکنولوژي به کشور است.

حضور خارجي ها در صنعت خودرو یک طرفه نباشد

و  ایران  تجاری  روابط  گروه صنعت، تجارت: 
چین جدای از بحث تحریم به سال های گذشته 
برمی گردد. از سال۸۱ به دلیل  گران شدن ارزش 
یورو نسبت به دالر؛ به این علت که ایران به بازار 
آمریکا دسترسی نداشت به یک بازار دالرمحور 
نیاز پیدا کرد تا بتواند خأل ناشی از  گران شدن 
ارزش یورو را پر کند. از این رو رویکرد ایران به 
بازار آمریکا برای واردات کاالهای ارزان قیمت به 
بازار چین تغییر کرد. از سوی دیگر کشور چین 
کاالهای  تولید  کارخانه  بزرگ ترین  به  تبدیل 
مصرفی در جهان شده و ایران ناچار است به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، کاالهای ارزان قیمت 
با  ارتباطی  این موضوع  را وارد کند که  چینی 
مسئله تحریم ندارد. هم اکنون به دلیل نیاز ایران 
به ورود کاالهای چینی، قشم و بندرعباس تبدیل 
به  چینی  بی کیفیت  کاالهای  ورود  بارانداز  به 
کاالهای  وجود  مورد  در  شده اند.  کشور  داخل 
بی کیفیت چینی در بازار ایران باید اذعان کرد 
اشتباه  سیاست گذاری  به  مربوط  موضوع  این 
ارز است که  قیمت  پایین نگاه داشتن  دولت در 
قدرت رقابت را از تولیدکننده های ایرانی گرفت 
سال های  در  مردم  خرید  قدرت  کاهش  با  و 
اخیر، طبیعی بود که به دلیل قیمت تمام شده 
باالی کاالهای تولیدشده داخل با قیمت پایین 
محصوالت بی کیفیت چینی این کاالها توانستند 
ایران  واردات  بگیرند.  را  داخل  تولیدات  جای 
داشته  افزایش  نیز  یازدهم  دولت  در  چین  از 
شدن  برداشته  آن  دلیل  عمده ترین  که  است 
تحریم های بندری جهت تردد کشتی ها و امکان 
حمل مستقیم کاال با کشتی های بزرگ از چین 
به ایران بوده است. پیشتر این سهم از واردات 
از چین به کشور امارات متحده عربی اختصاص 
داشت و بخش عمده ای از واردات ایران از چین 
به بنادر امارات متحده عربی منتقل و از آنجا به 
ایران صادر می شد که در دوره اخیر شاهد کاهش 
واردات از امارات متحده عربی از سال ۱۳۹۲ به 

بعد بوده ایم و عمدتاً سهم کاالهای چینی است 
که با رفع تحریم ها و برقراری ارتباطات بانکی و 
امکان پهلوگیری کشتی ها در بنادر ایرانی، کشور 
واسطه حذف شد و کاالهای چینی مستقیم از 
مبدأ بنادر چین به مقصد بنادر ایرانی منتقل می  
شود. بررسی ها نشان می دهد صادرات غیرنفتی 
افزایش داشته  ایران به چین ۱۳ میلیارد دالر 
است. ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی به کشور 
چین در پنج ماهه اول سال جاری به ۳ میلیارد و 
۷۴۳ میلیون دالر رسید که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۹.۶۴ صدم درصد افزایش داشته است. 
صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین طی 
یک دهه گذشته رشد قابل مالحظه داشته است 
به طوری که سال های ۸۸ تا سال ۹۲ مجموع 
صادرات ایران به چین ۱۸ میلیارد و ۷۶۷ میلیون 
دالر بوده در حالی که از سال های ۹۲ تا ۹۵ چین 
بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دالر کاالی 
ایرانی خریداری کرده است.با توجه به اهمیت 
روابط تجاری چین با ایران و تأکید مقامات ایرانی 
برای برقراری رابطه با این کشور، کنار گذاشتن 
این کشور از سطح روابط تجاری، حتی در صورت 
لغو تحریم ها حتما به ضرر اقتصاد ایران خواهد 
بود. به این دلیل که در شرایط فعلی مقادیر زیادی 

از ذخایر ایران در کشور چین است که پیش بینی 
می شود در صورت لغو تحریم ها، چین از پرداخت 
پول این ذخایر به ایران امتناع کند و ایران ناچار 
خواهد بود همچنان کاالهای ارزان قیمت از چین 
وارد کند. از سوی دیگر کشور چین بزرگ ترین 
وارد کننده نفت از ایران است که در صورت قطع  
رابطه تجاری این کشور، ایران باید به دنبال بازار 
جدید نفتی دیگری باشد که این موضوع به ضرر 

اقتصاد ایران خواهد بود.
رشد ۳0 درصدی تجارت ایران و چین

در همین حال نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و چین از برگزاری مجمع ساالنه ایران و چین 
و همچنین افزایش حدود ۳۰ درصدی مبادالت 
تجاری دو کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، مجمع 
فوق العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و چین  یکشنبه )۳۰ مهرماه( در هتل الله 
تهران برگزار می شود. به گفته مجیدرضا حریری، 
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
اتاق های مشترک هر ساله در پایان دوره مالی 
باید مجمع عمومی برگزار کنند. حریری درباره 
جزئیات برگزاری این مجمع گفت: سال مالی اتاق 
ایران و چین در شهریور ماه هر سال به پایان 
می رسد و در پایان سال نیست. هرساله بین ماه 

مهر تا آذر ماه یک روزی به عنوان روز برگزاری 
مجمع عمومی انتخاب می شود. عملکرد سالیانه 
و بررسی صورت های مالی در این مجمع مطابق 
اساسنامه انجام می شود.   به گفته وی، امسال در 
کنار مجمع عادی مجمع فوق العاده نیز به منظور 
تغییرات و اصالحاتی در اساسنامه اتاق بازرگانی 
اتاق  ایران و چین برگزار می شود. نایب رئیس 
مشترک بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری 
از صحبت هایش تصریح کرد که در شش ماه 
نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل میالدی 
تبادالت تجاری ایران و چین حدود ۳۰ درصد 

افزایش یافته است.
اوایل سال ۲۰۱۶ میالدی توافق  ایران و چین 
کردند سطح مبادالت تجاری را در طول ۱۰سال 
اگرچه  برسانند.  دالر  میلیارد  به ۶۰۰  پیش رو 
در  به ویژه  ایران  به  چین  کمک های  نمی توان 
شرایط بحرانی نظیر تشدید تحریم های بین المللی 
را نادیده گرفت، اما این کشور در هرگونه توسعه 
روابط با کشورهای جهان، منافع ملی و اهداف 
خاصی را دنبال می کند. چین به عنوان نخستین 
شریک تجاری ایران، رهبری منطقه را در نقشه 
جدید تجاری - اقتصادی اش، در دستور کار خود 
سیاست گذاران  که  به طوری  است.  داده  قرار 
چینی، تدابیری را در عرصه داخلی و خارجی 
دنبال کردند. در صحنه خارجی برای اتصال به 
شامل  پرهزینه ای  طرح های  خارجی،  بازارهای 
»تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی« 
و طرح »یک کمربند - یک جاده« را مدنظر قرار 
داده اند. درمقابل در صحنه داخلی نیز معیارهایی 
برای افزایش بهره وری، نوآوری و ارتقای سطح 
مصرف از سوی چین نیز اتخاذ شده است. بدون 
تردید اجرایی شدن این برنامه ها می تواند مسیر 
برنامه ریزی شرکای تجاری این کشور از جمله 
ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، 
اگرچه نمی توان منکر نقش استراتژیک چین برای 
ایران به ویژه در شرایط تحریم بود، اما قطعا چین 
در توسعه روابط خود با سایر کشورها به ویژه ایران، 

درصدد رسیدن به منافع خود است.

افزایش ۳0 درصدی تجارت ایران و چین

حرکت تهران و پکن در مسیر هدف گذاری شد

اعالم شرایط جدید وام مسکن

بازپرداخت 15 ساله، نرخ سود 8 درصد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد:

شورای عالی پشتوانه فعالیت مناطق آزاد

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعالم جزئیات 
اعطای وام های جدید مسکن، گفت: بازپرداخت 
این وام ها ۱۵ ساله و نرخ سود آن، ۸ درصد 

است.
جدید  جزئیات  تشریح  با  سالمی  غالمرضا 
وام های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت 
بازپرداخت  زمان  افزایش  جدید،  وام   این 
مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش 
سود تسهیالت از نه و نیم به ۸ درصد است؛ 
ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک 
سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در 
یک دوره ۱۰ ماه )دو دوره ۵ ماهه( می تواند 
پرونده دریافت وام تشکیل دهد.مشاور وزیر راه 
و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای 
دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر 
باید برای افزایش بهره وری تسهیالت مسکن 
عالوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش 
و طول بازپرداخت اقساط آن  افزایش یابد تا نه 
به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به 

دریافت کننده تسهیالت.
سالمی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت 
قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن 
مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش 
مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط 

تسهیالت مسکن اجرایی شود.
به  وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً 
متقاضیان دریافت تسهیالت از محل صندوق 
پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من 
معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ 
خرید  برای  تقاضایی  که  است  زمانی  رکود 
مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر 
تقاضا برای مسکن ارزان قیمت باالست و از 
سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد 

هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط 
فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان 
تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن 

است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها 
عاملی که سبب می شود تا تسهیالت مسکن 
اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیالت 
مسکن است تا عالوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ 
بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش 
حال  در  خصوصی  های  بانک  که  چرا  دهد؛ 
حاضر، توانایی پرداخت تسهیالت مسکن با نرخ 
بهره پائین را ندارند.سالمی با تأکید بر اینکه 
مسکن  انداز  پس  صندوق  راه اندازی  زمان  از 
یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیالت آن، 
نرخ  داشت: کاهش  اظهار  است،  یافته  بهبود 
درصد   ۹.۵ به  یکم  مسکن  تسهیالت  سود 
سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما 
باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین 
عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن 
طوالنی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت 

این تسهیالت است.
وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل 
ترین شرایط برای تسهیالت مسکن، کاهش 
نرخ بهره تسهیالت به ۶ درصد و افزایش زمان 
بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال 
حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای 
آینده باید به این شرایط دست یابیم.به گفته 
سالمی، بعد از افزایش مبلغ تسهیالت مسکن، 
مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و 
مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه 
در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن 
افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را 

از بین ببرد.

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به صادرات یک 
میلیارد دالری محصوالت تولیدی از مناطق آزاد 

تا پایان امسال خبر داد.
مرتضی بانک با تاکید بر لزوم دستیابی و تحقق 
اهداف مناطق آزاد، اظهار کرد: رسیدن کامل به 
اهداف مناطق آزاد زمانی محقق می شود که 
پشتیبانی تمامی اعضاء شورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی را با خود به همراه داشته باشد 
و در عین حال باید بدانیم که اجرای برنامه ها و 
فعالیت های مناطق آزاد با هماهنگی این اعضا 
است.وی ادامه داد: قانون گذار اختیاراتی کامل 
به مناطق آزاد داده است و پشتوانه این اختیارات 
در مناطق آزاد، شورایعالی این مناطق و اعضا آن 
است که شامل وزرای دستگاه های اجرایی است.

به گزارش ایسنا ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی با بیان اینکه شورایعالی مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی متشکل از ۱۰ وزارتخانه و 
۴ سازمان و دستگاه است، خاطرنشان کرد: وزرا 
و روسای این سازمان ها عضو ثابت و تصمیم 
گیرنده در این شورا هستند پس تصمیمات اخذ 
شده در این شورا ضمانت اجرایی صد درصدی 
در سطح کالن دارد و از پشتوانه قدرتمندی 

مناطق  اینکه  بر  تاکید  با  است.وی  برخوردار 
آزاد می توانند همه مشکالت خود را با تکیه 
بر این قانون و به پشتوانه شورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی حل کنند، عنوان کرد: مناطق 
آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن 
برنامه ها و فعالیت های خود را پیش می برند. 
البته در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه 
دستگاه های اجرایی است تا بتوان به اهداف 
تعیین شده برسند.مشاور رییس جمهوری افزود: 
به عنوان مثال اهدافی که برای این مناطق در 
اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان دهنده این 
است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در 
پیش بگیرند و بر همین اساس صادرات کاالی 
تولیدی از مناطق آزاد امسال به یک میلیارد 
دالر می رسد و سال گذشته هم در این بخش 

۳۰ درصد افزایش داشته است.
اشتغال،  صادرات،  کرد:  خاطرنشان  وی 
عمران  و  توسعه  و  خارجی  سرمایه گذاری 
منطقه ای از اهدافی است که در قانون مناطق 
آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از تمام 
که  است  اهدافی  از  قانون  این  ظرفیت های 
مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

باید داشته باشند.



چنان باش که بتواني به هر کس بگوئي 
مثل من رفتار کن. 

کانت

سخن حکیمانه

یا رب سببی ساز که یارم به سالمت
بازآید و برهاندم از بند مالمت

خاک ره آن یار سفرکرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

امروز با حافظ

کتاب جدید دن براون منتشر شد

دن براون با کتاب »منشاء« بار دیگر با رابرت 
لنگدان بازگشته است.

براون  دن  آسوشیتدپرس،  از  گزارش   به 
رمان نویس مشهور آمریکایی با کتاب جدیدش 
خود  قبلی  کتاب  دنیای  از  کلی  به  »منشاء« 
»دوزخ« فاصله گرفته و نظرات جنجالی چون 

»کد داوینچی« را ارایه کرده است.
محبوب  نشانه شناس  دیگر  بار  کتاب  این  در 
هاروارد یعنی رابرت لنگدان بازگشته است و بار 

دیگر در معرض خطر قرار دارد.
کتاب »کد داوینچی«  که واتیکان را زیر سوال 
برده بود بیش از ۱۰ میلیون نسخه فروش کرد 
وبه چندین زبان ترجمه شد و در نهایت به آنجا 
منجر شد که براون بتواند صدها میلیون نسخه 

کتاب بفروشد.
داستان این بار براون به موزه گوگنهایم بیلبائو 
لنگدان   که  جایی  می شود  مربوط  اسپانیا  در 
این  کند.   دنبال  را  جدیدش  ماجراهای  باید 
کتاب به نوعی جنبه توریستی نیز پیدا می کند 
و  بارسلون  معرفی  آن صرف  از  بخش هایی  و 

معماری بی نظیرش می شود.
سابق  دانشجوی  کرش  ادموند  کتاب  این  در 
لنگدان و میلیاردر ۴۰ ساله امروز، درست وقتی 
آماده است تا از یک اتفاق علمی-تکنولوژیکی 
که انقالبی در زندگی مردم به وجود می آورد 

خبر دهد، ترور می شود.
براون در چند سال اخیر وقت و پول زیادی را در 
اسپانیا صرف تحقیق درباره موضوع این کتابش 
از  ترکیبی  کشور  این  چون  می گوید  و  کرده 
المان های سنتی و مدرن است ، او را مجذوب 
خود می کند. او که می گوید خشونت پلیس در 
برابر رای دهندگان کاتاالن موجب دلشکستگی 
دچار  موضوع  این  از  اما  می افزاید:  شده؛  وی 
فرهنگ  درهم  خطوط  که  چرا  نشده  شوک 
اسپانیا دلیلی بود که او می خواست درباره این 
کشور بنویسد. این نویسنده ۵۳ ساله از زبان 
رابرت لنگدان در این کتاب به بیان نظراتش 

درباره تکنولوژی پرداخته است .
»منشاء« دیروز در ۱۳ کشور جهان همزمان 
منتشر شد و مترجمان آن به زبان های مختلف 
مثل کتاب های پیشین دن براون تحت تدابیر 
ماه در خانه ای در  و در حالی که دو  امنیتی 
بارسلون در قرنطینه بودند، این کتاب را ترجمه 

کردند.

د            ر د            نیای کتاب

برنده  نوبل ادبیات ٢٠1٧
به نویسنده رمان »بازمانده روز«

نوبل  جایزه  ایسنا:  خبرگزاری 
»کازوئو  به   ۲۰۱۷ ادبیات 
رمان  نویسنده  ـ  ایشی گورو« 

»بازمانده روز« ـ رسید.
نام »کازوئو  نوبل  وب سایت جایزه 
انگلیسی  نویسنده  ایشی گورو« 
برنده  عنوان  به  را  ژاپن  متولد 
اعالم   ۲۰۱۷ ادبیات  نوبل  جایزه 

کرد.
است:  آمده  نوبل  در سایت جایزه 

نوبل ادبیات به »ایشی گورو« که در رمان های پراحساس اش پرده از شکاف 
زیرین حس خیالی ما از ارتباط با جهان پرده برداشته اس

نوامبر ۱۹۵۴  انگلیسی ژاپنی تبار است که ۸  نویسنده  ایشی گورو  کازوئو 
در ناگازاکی به دنیا آمد و در شش سالگی وطنش را ترک کرد. او هنگام 
بحث درباره میراث ژاپنی و تأثیر آن بر تربیتش می گوید:  »من کامال مثل 
مرا  ژاپنی زبان  خانه ای  در  ژاپنی  مادری  و  پدر  نیستم، چون  انگلیسی ها 
این  به  قرار است مدتی  بزرگ کرده اند. پدر و مادرم فکر نمی کردند که 
بلندی در این کشور زندگی کنیم. آن ها احساس مسئولیت می کردند که 
ارتباط مرا با ارزش های ژاپنی حفظ کنند. من پیشینه ای متمایز دارم. جور 

دیگری فکر می کنم و دیدگاه هایم اندکی با بقیه فرق دارد.«

پیام تسلیت »محسن چاوشی« برای
 درگذشت »حامد هاکان« 

سابقه  که  چاوشی  محسن   
همکاری با حامد هاکان را داشته 
خواننده  این  درگذشت  است، 

جوان را تسلیت گفت.
درگذشت  پی  در  محسن چاوشی 
حامد هاکان در اینستاگرام نوشت: 
»درس این زندگی از بهر ندانستن 
بخوانیم  درس  همه  این  ماست، 
به  رسیدیم  چه/خود  که  ندانیم  و 
دوش  روز،  هر  عزیزی  نعش  جان 

گیریم و به خاکش برسانیم که چه/آری این زهر هالهل به تشخص هر 
روز، بچشیم و به عزیزان بچشانیم که چه.«

براثر  گذشته  روز  که  پاپ  موسیقی  عرصه  جوان  خواننده  هاکان،  حامد 
ایست قلبی درگذشت، سابقه همکاری با چاوشی را داشت.

نمایشي که فقط براي بانوان روي صحنه مي رود

خبرگزاری ایسنا: نمایش »عروس 
و  نویسندگی  به  دهم«  روز 
کارگردانی »مریم شعبانی« از روز 
۲۰ مهرماه در سالن اصلی پردیس 
تئاتر تهران به روی صحنه می رود.

به  دهم«  روز  »عروس  نمایش 
»مریم  کارگردانی  و  نویسندگی 
در  مهرماه   ۲۰ روز  از  شعبانی« 
سالن اصلی پردیس تئاتر تهران و 
در ساعت ۱۷ اجرای خود را آغاز 
برای  فقط  نمایش  این  و  می کند 

بانوان به صحنه خواهد رفت.
»نمایش  که:  است  آمده  دهم«  روز  »عروس  نمایش  داستان  در خالصه 
یک خواب و کابوس یاران عاشورایی امام حسین )ع( ابلیس را می آشوبد 
و موجب درگیری بین او و یکی از همراهان اباعبداهلل به نام هانیه  ام وهب 
به جمع شهدای  هانیه هم  و  مغلوب شده  ابلیس  نهایت  در  می شود که 
عاشورایی می پیوندد. نمایش گریزی هم به مسائل امروز جهان اسالم و 

درگیری شیعیان با جریان های منحرف متفاوت دارد.«
سایر عوامل این اثر عاشورایی عبارتند از:دراماتورژ: مبینا حمزوی/ بازیگران: 
فاطمه نوری، فاطمه زارع، محدثه رمضانی/گروه فرم: مبینا حمزوی، سبا 
سارا  دلیلی،  مهسا  جاللیان،  منصوره  قادری،  سارا  دلیلی،  مهسا  رضایی، 
قادری، زهرا مهاجری، فاطمه وهابی، عطیه زارع، زلیخا مهدی نیا، عارفه 
حورا  عسگری،  فائزه  امیری،  شیدا  بحری،  عطیه  بیات،  فاطمه  منگلی، 
تهیه کننده:  اولیا/  سارا  قوامی،  سادات  فائزه  سعدی،  فاطمه  جهانبخش، 
زهرا  اجرایی:  مدیر  شعبانی/  منا  کارگردان:  دستیار  ممتازان/  حمیدرضا 
هودگر/ طراح صحنه: حمیدرضا ممتازان/ طراح لباس: منا شعبانی/ مدیر 
صحنه و لباس: مهسا دلیلی/ جامه دار: زهرا وحدتی، مائده تهرانی، مرضیه 
اسماعیلی/ مدیر تبلیغات: هانیه شاکر ذاکر/ اجرای گریم: زهرا توحیدی/ 
طراحی و تنظیم موسیقی: منصوره جاللیان، منا شعبانی/ شاعر: محسن 
کاویانی/ خواننده: سجاد شاکری، استودیو سل رکورد/ گوینده مونولوگ: 
حمیدرضا ممتازان/ عکاس: مائده تهرانی، عطیه کنعانی/ طراح گرافیک: 

حمیده خلیل آبادی/ روابط عمومی: هانیه شاکر.

امضای تفاهمنامه همکاری بین صداوسیمای
 ایران و ترکیه

تفاهمنامه همکاری میان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رادیو 
با حضور روسای جمهوری دو کشور  و تلویزیون دولتی جمهوری ترکیه 

امضا شد.
از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری رییس  به گزارش  
سازمان صدا و سیما و ابراهیم ارن رییس رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری 
به  ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان  طیب  رجب  سفر  حاشیه  در  ترکیه 
ایران، یادداشت تفاهم همکاری بین صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

و سازمان رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری ترکیه را به امضا رساندند.
و  ایران  جمهوری  رؤسای  در حضور  که  تفاهم  یادداشت  این  موجب  به 
ترکیه امضا شد، همکاری های رسانه ای و فرهنگی بین دو کشور بیش از 

پیش گسترش خواهد یافت.
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اوقات شرعی

کارگردانی  به  »مصادره«  سینمایی  کمدی 
لوکیشن کالیفرنیا کلید  مهران احمدی در 

می خورد.
به گزارش از روابط عمومی »مصادره«، این 
فیلم اولین تجربه کارگردانی بلند سینمایی 
تهیه کنندگی  به  که  است  احمدی  مهران 
محمدحسین قاسمی، با فیلمنامه ای از علی 
فرقانی در لوکیشن کالیفرنیا مقابل دوربین 

مسعود سالمی می رود.
در  نمایش  برای  که  کمدی  فیلم  این  در 
رضا  می شود،  آماده  فجر  فیلم  جشنواره 
حمیدیان،  بابک  سیدی،  هومن  عطاران، 
مزدک  کاظمی،  هادی  مظلومی،  میرطاهر 
لوسینه  صفری،  سیامک  میرعابدینی، 
آلیسا  واردانیان،  میلنا  گیراگوسیان، 
همراه  به  احمدی  مهران  و  میلکستیان 

بازیگران کودک امیر صدرا حقانی و هارمیک 
سوقومونیان ایفای نقش می کنند.

در خالصه داستان فیلم آمده است: »ایران 

خیلی بزرگه ولی ما هم خیلی بدشانسیم...«
دیگر عوامل فیلم سینمایی »مصادره« عبارتند 
از: کارگردان: مهران احمدی، نویسنده: علی 

فیلمبرداری: مسعود سالمی،  مدیر  فرقانی، 
طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، طراح 
مدیرصدابرداری:  مرزی،  فرح  نوید  گریم: 
عباس رستگارپور، جلوه های ویژه کامپیوتری: 
کارگردان  اول  دستیار  فصیحی،  ناظر  فرید 
و برنامه ریز: روزبه سجادی حسینی، منشی 
صحنه: فائزه گرکانی، جلوه های ویژه میدانی: 
یمینی،  امیر  تدارکات:  مدیر  آقابیک،  آرش 
مدیر تبلیغات: حامد بارئی طبری، تبلیغات 
فضای مجازی: آریان امیرخان، عکاس: طاها 
آبیار، مستند پشت صحنه: رضا رشیدی فر، 
تولید:  لوگو: محمد روح االمین، مدیر  طراح 
بهزاد هاشمی، مشاور کارگردان: نرگس آبیار، 
جانشین  امامی،  سیدمحمد  سرمایه گذار: 
تهیه کننده: سجاد پهلوان زاده و تهیه کننده: 

محمدحسین قاسمی.

نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس »بیطار« با حضور 
جمعی از سینماگران، عکاسان و مدیران دامپزشکی روز 

پنج شنبه در فرهنگسرای شفق افتتاح شد.
از روابط عمومی جشنواره فیلم و  به گزارش پیام زمان 
این  آغاز  در  دامپزشکی  رئیس سازمان  »بیطار«،  عکس 
مراسم ضمن تمجید از برگزاری جشنواره فیلم و عکس 
»بیطار« طی سخنانی عنوان کرد: برگزاری جشنواره هایی 
را  دامپزشکی  وظایف  از  مردم  شناخت  »بیطار«  مانند 

افزایش می دهد.
دکتر رفیعی پور افزود: سازمان دامپزشکی در ابتدا با عنوان 
این  نامگذاری  و  فعالیت کرد  به  بیطار تشکیل و شروع 
جشنواره با این عنوان بسیار هوشمندانه بوده و قابل تقدیر 
است. وی خاطرنشان ساخت: نقش هنرمندان، اصحاب هنر 
و قلم در اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم پیرامون 
وظایف تاثیرگذار دامپزشکی در بهداشت و سالمت مهم 
است و برگزاری جشنواره هایی همچون »بیطار« شناخت 

مردم از وظایف دامپزشکی را افزایش می دهد.
در ادامه، نمایشگاه عکس آثار بخش مسابقه جشنواره توسط 
دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی و ناصر باکیده 
دبیر جشنواره افتتاح شد در این نمایشگاه ۶۵ تک عکس و 
۳ مجموعه عکس از شهرهای تبریز، زابل، دزفول، مشهد، 
دشتستان، تهران، بیجار، اصفهان، اندیمشک، گرگان،بوکان، 
همدان، کرمانشاه، بویر احمد، ایالم، شیروان،میاندورود، یزد، 
رشت، طالش، سزنجان، سنندج، شهرکرد، بیرجند، اهر، 
اراک، دیوان دره، شیراز، زاهدان، قم، یاسوج در معرض دید 

عموم قرار گرفت.
نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس »بیطار« توسط 
سازمان دامپزشکی تا ۱۶ مهرماه در فرهنگسرای شفق برپا 
بوده و استفاده از نمایش فیلم ها برای عموم عالقمندان آزاد 

است.

نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس 
»بیطار« افتتاح شد

 مرتضی شعبانی و علی چراغی دو هنرمند مجسمه 
در  را  کشورمان  هنری  های  توانمندی  ایرانی  ساز 
جشنواره بین المللی مجسمه سازی باکو معرفی می 
با حضور  المللی مجسمه سازی  بین  کنند. جشنواره 
از ۱۲ کشور در دو بخش مجسمه  ۴۵ مجسمه ساز 
سازی بر روی سنگ و نیز خلق آثار هنری از ضایعات 
دور ریز برگزار می شود. مجسمه سازان از جمهوری 
اسالمی ایران، روسیه ، جمهوری آذربایجان ، آمریکا ، 
انگلیس ، مولداوی ، ترکیه ، تونس ، چین ، صربستان 
، اردن و اوکراین قرار است تا چهارشنبه هفته دیگر 
و  رسانده  پایان  به  را  هنری خود  کار  ماه(  مهر   ۱۹(

به هیات داوران این جشنواره بین المللی ارائه کنند.
با  مصاحبه  در  ایرانی  ساز  مجسمه  شعبانی  مرتضی 
این جشنواره  در  کار من  موضوع  خبرنگارایرنا گفت، 
این  با  المللی محراب مسجد است و سعی دارم  بین 

کار، معماری کهن ایران اسالمی را معرفی کنم . 
معماری  در  محراب  خاص  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
دو سمت سنگ  از  کار خود  این  در   ، گفت  اسالمی 
ایران  معماری  زیبا  نمونه  این  با  تا  کنم  می  استفاده 
اسالمی را به نحو احسن در این جشنواره بین المللی 
دیگر  ساز  مجسمه  چراغی  علی  بگذارم.  نمایش  به 
ایرانی نیز گفت، بخش مجسمه سازی از ضایعات دور 
ریز این جشنواره بین المللی با ۲۴ نفر مجسمه ساز 
از کشورهای آمریکا ، جمهوری آذربایجان ، انگلیس ، 
روسیه ، ترکیه ، آلمان و هند برگزار می شود که در 
آن من هم خواستم یک طاووس را از ضایعات دور ریز 
بسازم. وی گفت ، در کار هنری خود بیشتر از ضایعات 
نمی  توجه  آنها  به  موارد  اغلب  در  مردم  که  ریز  دور 
آثار هنری جالبی  آنها  از  و  استفاده می کنیم  کنند، 

را خلق می کنم . 

 مجسمه سازان ایرانی در باکو 
هنرنمایی می کنند

شهاب حسینی برای دومین بار در سریال »کارگاه ۴۸« در 
نقش شهید بابایی ظاهر می شود.

رسول  نویسندگی  به  قسمتی  سریالی ۲۵  »کارگاه ۴۸« 
صانعی براساس داستانی واقعی است که محوریت داستان 
درباره تولید قطعه ای مهم از هواپیمای F۱۴ است. هواپیما 
F۱۴ یکی از مهمترین هواپیماهای جنگنده در دوران جنگ 
تحمیلی ایران و عراق بود. این سریال روایتگر زندگی یک 
جوان مخترع از اهالی نجف آباد اصفهان است که موفق به 
ساخت این قطعه هواپیما F۱۴ می شود و کشور را از بحرانی 

استراتژیک نجات می دهد.
»کارگاه ۴۸« سالهای ۶۰ تا ۶۴ را روایت می کند و ماجرای 
آن با شهادت شهید بابایی به پایان می رسد. در اصل تولید 
این قطعه از هواپیمای F۱۴  به سرپرستی و زیر نظر شهید 
بابایی صورت می گیرد. پایگاه هوایی شهر اصفهان لوکیشن 

اصلی سریال است.
شهاب حسینی که در سریال »شوق پرواز« در نقش شهید 
در  است  قرار  بود،  پرداخته  نقش  ایفای  به  بابایی  عباس 
این سریال هم  نقش آفرینی کند. همچنین در ابتدا تهیه 
کنندگی این سریال به عهده حمید آخوندی بود اما بعد از 

درگذشت او هنوز جایگزینی برای او انتخاب نشده است.

شهاب حسیني بار دیگر
 در نقش شهید بابایي

خبرهایی از»مصادره« اولین فیلم سینمایی مهران احمدی

جشنواره  مسابقه  بخش  به  یافته  راه  آثار 
بخش  دو  در  عشق«  »مسیر  المللی  بین 
بلند  فیلم های  و  تلویزیونی  مجموعه های 

داستانی اعالم شدند.
عمومی  روابط  از  از  زمان  پیام  گزارش   به 
نخستین جشنواره بین المللی »مسیر عشق«، 
۱۰ اثر در بخش مجموعه های تلویزیونی و 
۱۵ اثر در بخش فیلم های بلند داستانی به 

بخش مسابقه راه یافتند.
حسین  رخنه/  میرباقری؛  داود  مختارنامه/ 
تبریزی؛ آخرین دعوت/ حسین سهیلی زاده؛ 
میرباقری؛  داوود  رفته/  از دست  معصومیت 
یاسینی؛ سفر سبز/  طفالن مسلم/ مجتبی 
حسن  دهم/  شب  لطیفی؛  محمدحسین 
فریدون  امینی،  احمد  عشق/  باران  فتحی؛ 
مزدآبادی؛  جواد  بها/  خون  حسن پور؛ 

مجموعه   ۱۰ شمقدری  جواد  فرستاده/ 
تلویزیونی راه یافته به بخش مسابقه هستند.

نقش و نقاش/ مهدی جعفری؛ راه طی شده/ 
عباس رافعی؛ سبز به رنگ زمرد/ سید روح 
اله حجازی؛ ماه جبین/ سید روح اله حجازی؛ 
چراغ خاموش چراغ روشن/ حسین تبریزی؛ 
خاک/  مرد  تبریزی؛  حسین  عشق/  سجده 
محمدحسین  حسین/  زائر  باباپور؛  شاهین 
اسماعیلی؛  مجید  یخ/  روی  رقص  حقیقی؛ 
شب  یلدا  روز  آذربایجانی؛  پوریا  دوردست/ 
ابر ها  پشت  موسویان؛  مجید  سید  چله/ 
شهریست/ سیامک صرافت؛ تفاخر/ سیامک 
خواجوند؛ سرایدار/ محمدرضا خاکی و مجرم/ 
سیامک خواجوند؛ ۱۵ فیلم بلند داستانی راه 
یافته به بخش مسابقه این جشنواره هستند.

و  فیلم  المللی  بین  جشنواره  نخستین 
و  با محوریت محرم  عکس »مسیر عشق« 
ایام  و  عراق  در  اربعین حسینی  راهپیمایی 

شهادت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( در 
ایران برای نخستین بار به صورت همزمان 
برگزار  کربال  و  مشهد  مقدس  در شهرهای 

می شود.

راهیابی 10 سریال و 15 فیلم بلند تلویزیونی به جشنواره »مسیر عشق«

انتقاد کارگردان هالیودي
 از »ترامپ«

جزییات جدایي فاطمه معمتد آریا 
از »گرگ و میش«

کارگردان،  ـ  آپاتاو«  »جود  سینماسینما: 
درباره  ـ  آمریکایی  کمدین  و  تهیه کننده 
وضعیت ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« 
گفت: به نظر من اوضاع دارد بدتر و بدتر 

می شود.
»جود آپاتاو« بازیگر، کارگردان و تهیه کننده 
هالیوودی و برنده جوایز »امی« و انجمن 
فیلم آمریکا، در جدیدترین اظهار نظر خود 
گفت که امیدی به بهبود اوضاع کشورداری 

»دونالد ترامپ« ندارد.
جمهور  رئیس  از  انتقاد  در  »آپاتاو« 
کنونی آمریکا گفت: فکر می کنم برایمان 
چقدر  می توانند  انسان ها  که  شده  روشن 
وحشتناک باشند. و به نظر من ما از طریق 
شبکه های اجتماعی، غرایز بدترین آدم ها را 
از دید من، این جعبه  شدت بخشیده ایم. 
پاندورا )اشاره به یکی از داستان های اساطیر 
غیرقابل  فجایع  از  استعاره ای  که  یونان 

جبران است( است که بدتر و بدتر می شود.
او ادامه داد: در داستان پردازی، تو همیشه 
می خواهی با کسی شروع کنی و ببینی آیا 
تو  بنابراین،  گرفت.  درسی  او  از  می شود 
می خواهی شخصیت ها نقص داشته باشند، 
هرچه بیشتر بهتر. به نظرم مساله »ترامپ« 
این است که او هر چه بیشتر و بیشتر در 
گودال جنون فرو می رود. این هیچ نشانه ای 
از یاد گرفتن چطور برخورد کردن به عنوان 

یک رئیس جمهور را در او نشان نمی دهد.
»آپاتاو« سپس به رفتار »ترامپ« در سفر 
کردن  پرتاب  و  پرتوریکو  به  پرحاشیه اش 
دستمال توالت بین سیل زدگان اشاره کرد 
و گفت: چه در سر او می گذرد؟ او شبیه به 
آدمی است که در یک کازینو کار می کند. 
هیچ چیز یاد نمی گیرد. این رفتارها باعث 
نگران  که  می شود  زیادی  جمعیت  ترس 

تحریک شدن رهبر کره شمالی هستند.

 پس از اعالم حضور فاطمه معتمدآریا در 
سریال »گرگ و میش« بسیاری از رسانه ها 
التصویری  اخباری با موضوع پایان ممنوع 
این بازیگر در صداوسیما منتشر کردند. اما 
فاطمه گودرزی جایگزین او در این سریال 
شد و سپس همایون اسعدیان اعالم کرد که 
با این بازیگر در مورد بخش هایی از فیلمنامه 
او  التصویری  ممنوع  و  نرسیدند  توافق  به 
مطرح نبوده است. امروز تهیه کننده »گرگ 
و میش« گفت علی رغم عالقه معتمد آریا 
بودن  این سریال، طوالنی  برای حضور در 
زمان فیلمبرداری این مجموعه عامل اصلی 
جدایی این بازیگر از »گرگ و میش« بوده 
است. پس از جایگزین شدن فاطمه گودرزی 
به جای فاطمه معتمد آریا در سریال »گرگ 
و میش«، همایون اسعدیان درباره انصراف 
فاطمه معتمدآریا از حضور در این مجموعه 
گفت: »با خانم فاطمه معتمدآریا توافقات 
مان را کرده بودیم. ایشان قرار بود در سریال 
حضور داشته باشند، برخالف جوسازی هایی 
که انجام شد مبنی بر اینکه ایشان ظاهرا 
ممنوع التصویر  هستند،  ممنوع التصویر 

نیستند بلکه ما بر روی مواردی از فیلمنامه 
با ایشان به توافق نرسیدیم. از طرفی ایشان 
برنامه هایی برای سفرهای خارجی داشتند و 
ما احساس کردیم که امکان همکاری با هم را 
نداریم و این تصمیم ارتباطی به این نداشت 
که ایشان ممنوع التصویرند چرا که تلویزیون 
هم از این بازیگر استقبال کرده بود و هیچ 

مشکلی برای حضور ایشان نداشت.«
پس از گذشت بیش از ده روز از صحبت های 
اسعدیان، امروزحسین طاهری تهیه کننده 
»گرگ و میش« روایت جدیدی را در مورد 
عدم حضور فاطمه معتمد آریا در این سریال 
مطرح کرد و به صبا گفت: »از بهمن ماه کار 
پیش تولید این سریال را شروع کردیم و به 
موازات بازیگران اصلی این سریال، ۴۰۰ نفر 
ارسال  برای مان کار  تئاتر هم  بازیگران  از 
کردند. به همین نحوه بازیگران این سریال 
انتخاب شدند. ما در انتخاب بازیگر به خانم 
معتمدآریا رسیدیم ،از ایشان دعوت کردیم 

دو ماه هم باهم جلسه داشتیم.«
پایان درباره  تلویزیون در  این تهیه کننده 
عالقه معتمدآریا برای بازی در سریال های 
تلویزیونی هم گفت: »ایشان دوست داشتند 
اما چون  این مجموعه همکاری کنند،  در 
نقشی که قرار بود ایشان بازی کنند نقش 
طوالنی و پرکار و پر رنگی بود و ایشان برنامه 
های از پیش تعیین شده ای داشتند ، برنامه 
تداخل  تصویربرداری  زمان  با  شان  های 
داشت و مدت زمان زیاد کار ما مانع حضور 

ایشان در این سریال شد.«

»هاتف« در بین الحرمین به خط 
پایان رسید

تصویربرداری سریال »هاتف« در کربال به پایان 
رسید. نعمت چگینی با اعالم این خبر افزود: گروه 
یک هفته در بین الحرمین و شهر کربال مستقر 
بودند و سکانس های مربوط به این لوکیشن را 

مقابل دوربین می برند.
نعمت چگینی در گفت و گو با بانی فیلم خبر 
افزود:  و  داد  سریالش  تصویربرداری  پایان  از 
تصویربرداری سریال با حضور زیبا بروفه، محمد 
فیلی و… در کشور عراق به مدت یک هفته 
پایان تصویربرداری گروه روز  با  ادامه داشت و 
گذشته به ایران بازگشتند. این در حالی است که 
تدوین و صداگذاری کار هم در حال انجام است تا 

از نیمه دوم محرم سریال روی آنتن برود.
کارگردانی  به  »هاتف«  سریال  تصویربرداری 
داریوش یاری و تهیه کنندگی نعمت چگینی 
در ۱۰ قسمت ۵۰ دقیقه ای برای پخش در ماه 
محرم تولید می شود. در خالصه داستان می آید: 
در روز عاشورا، ابراهیم در کربال بر اثر حمله قلبی 
می میرد. دخترش ریحانه پیگیر آخرین گفته 
ناتمام پدر می شود. این پیگیری ریحانه را رو 
در روی خانواده و زندگی زناشوئی اش قرار می 
دهد. اما ریحانه اعتقاد دارد که عدالت نمی تواند 
در پشت در خانه آدم جا بماند… او پرده از ابهام 
وصیت پدر بر می دارد. در این روند شخصیت و 

ایمان خود را بازسازی کرده و بدست می آورد.

خبر


