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ادامه مسیر صعودی ارز در بازار؛

دالر از 4۰۰۰ تومان گذشت

  

به گزارش زمان،شش ماه از سال ۹۶ گذشته است؛ »سال اقتصاد 
عملکرد  بررسی  برای  ماه  شش  این  اشتغال«  و  تولید  مقاومتی 
و  سازمان ها  اغلب  که  چرا  است،  معتبر  و  مهم  بسیار  سازمان ها 

بنگاه های اقتصادی ایران عملکرد خود را در بازده زمانی...
11

عملکرد گروه  خودرو سازی 

سایپا و افق پیش رو
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه که در شهر 
شاگردان  محک  ترین  جدی  شود،  می  برگزار  روسیه  کازان 
»کارلوس کی روش« در مسیر حضوری موفق در جام جهانی 

2018 خواهد بود.

وزارت  آمرکاشی، سخنگوی  الهام  زمان-  به گزارش خبرنگار 
امور خارجه کشورمان  پیرامون اظهارات سرلشگر جعفری فرمانده 
قانون  آمریکا  اگر  این که  بر  اسالمی مبنی  انقالب  پاسداران  سپاه 

کاتسا را اجرا کند با واکنش سخت ایران روبرو خواهد شد.
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 محک جدی شاگردان

 کی روش در کازان روسیه

 ایران، پاسخ کوبنده ای

 به آمریکا خواهد داد

1

2

پرونده باز بدهی به بانکها ؛با دست پس زدن، با پا پیش کشیدن 

"نرخ سود" چالشی در شبکه بانکی

وزیر اطالعات خبر داد:

  دستگیری چند تروریست 
در ایام محرم

را  ایام محرم  در  امنیتی  اقدامات ضد  انجام  تروریست که قصد  از دستگیری چندین  اطالعات،  وزیر 
داشتند، خبر داد.به گزارش زمان به نفل ازخانه ملت، حجت االسالم محمود علوی وزیر اطالعات، گفت: 
تعداد اندکی افراد توسط وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شده اند و علیرغم اینکه توطئه و اقدامات 
ضدامنیتی داشتند به لطف خدا، دعای مردم و برکت ایام عاشورا خنثی شد.وزیر اطالعات با بیان اینکه 
این افراد در استان های مختلف قصد انجام اقدامات ضد امنیتی داشته اند، تصریح کرد:تعداد این زیاد 

نبوده است و فعالیت های آنها نیز به صورت تیمی نبوده و بیشتر نفرات پراکنده بوده اند.

سرمقاله

2

کودکانه هایی که در دنیای 
امروز فراموش شده اند

نگاه روز

3

1۰

 توزیع وقت
مهارت و تخصص

 مردم مصرف گاز را 
در زمستان کنترل کنند

عادتمان شده یک روز را به نام فردی- نهادی 
و یا شــخصیتی نامگذاری کنیم. شاید عادت 
خوبی باشد، اما اگر تنها برای پُر کردن صفحات 
تقویم است و جمع آوری روزمه ی کاری، باید 

نگران آینده بود.

حامد قدوسی 

فرزانه یوسفیان

2

دولت، مخالف بستن فضای 
باز سیاسی کشور

سخنگوی وزارت امور خارجه  با بیان این مهم که آمریکا در صورتی 
که قانون کاتســا را اجرا کند و به ســمت چنین تصمیمی حرکت 
کند با پاسخ قاطع، کوبنده و سخِت ایران مواجه خواهد شد، اظهار 
امیــدواری کرد که هیأت حاکمه آمریکا در ادامه خطاهای خودش 
این اشــتباه راهبــردی و اعمال تحریم های جدیــد علیه ایران را 

نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار زمان- الهام آمرکاشــی، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان دیروز درنشست خبری 
خود با اصحاب رســانه، پیرامون اظهارات سرلشگر جعفری فرمانده 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی مبنی بر این که اگر آمریکا قانون 
کاتســا را اجرا کند با واکنش سخت ایران روبرو خواهد شد تصریح 
کرد:  امیدواریم که آمریکایی ها در ادامه خطاهای اســتراتژیکی که 
تاکنون انجام داده اند این اقدام را انجام ندهند و دور اندیشی الزم را 
داشــته باشند که اگر آمریکا به سمت چنین تصمیمی حرکت کند 
پاســخ ایران بسیار قاطع کوبنده و سخت خواهد بود و تصور میکنم 
آمریکا باید تمام عوارض آن را بپذیرد.وی خاطرنشان کرد: اگر چنین 
اتفاقی از سوی آمریکا رخ دهد ما نیز پاسخ الزم را خواهیم داشت و 
امیدوارم این اتفاق رخ ندهد.قاسمی ضمن بیان این خبر که با روسیه 
و ترکیه در موضوع ســوریه در ارتباط هستیم و پیش بینی می شود 

در نیمه دوم اکتبر، نشست آستانه هفت برگزار شود؛ در مورد آخرین 
هماهنگی های سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در مورد بحث سوریه 
گفت: ســه کشور در مورد مسائل سوریه با یکدیگر مشورت و گفت 
و گو دارند و هماهنگی هــای الزم در این ارتباط صورت می گیرد و 
مباحث در این زمینه روشــن است.این دیپلمات ارشد کشورمان به 
"دری اصفهانی" که از ارگان دیگری به وزارت خارجه معرفی شده 
بود، اشــاره کرد و با توضیح مفصلی در ایــن خصوص، با بیان این 
مهم که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعالم کرد که 
محکومیت دری اصفهانی که گفته می شود از اعضای تیم کارشناسی 
برجام بوده قطعی شــده وارتباط او با دو سرویس بیگانه محرز شده 
است؛ تشریح کرد: صحبت هایی که توسط سخنگوی قوه قضاییه به 
عنوان تصمیمات این قوه مطرح شــده اســت متین است و من در 
ایــن خصوص اظهار نظری ندارم.وی ادامه داد: دری اصفهانی، چند 
دهه اســت که برای نهادها و ارگان های ایران تالش زیادی داشته و 
همکاری های زیادی با وزارت خانه های مختلف داشــته اســت و در 
برخی از حوزه ها مانند مسائل بانکی و اقتصادی در برخی از جلسات 
کارشناسی برجام به عنوان مشاور فعالیت داشتند. همچنین گفته 
می شود که او در بازگشِت 1.7 میلیارد دالر به ایران تالش داشته و 
در این ارتباط تالش هایی را انجام داده اســت.وی ادامه داد: وظیفه 
وزارت خارجه، تحقیق و تفحص در مورد روابط پنهانی و درونی افراد 
نیست و این وظیفه ذاتی سایر ارگان هاست که در مورد روابط پنهانی 
افراد تحقیقات الزم را داشته باشند و به هنگام در اختیار سایر نهادها 
از جمله وزارت خارجه بگذارند و در واقع ارگان های مشــخصی در 
این زمینه مســوولیت دارند و مشخص کننده  این نوع روابط وزارت 
خارجه نیست.وی گفت: ایشان را یکی از ارگان ها به عنوان متخصص 
امــور بانکی به وزارت خارجه معرفی کرده بــود و او در مواقعی در 
کنار دوستانی که کار اقتصادی می کردند فعالیت می کردند.قاسمی 
افزود: فکر می کنم که او عضو ســتاد برجام نبوده اســت و اعضای 
ستاد برجام از اعضای وزارت خارجه هستند و نمایندگان مشخصی 
از برخی از وزارت خانه های ذی ربــط در آن حضور دارند."پیگیری 
در خصوص وضعیت نگار قدســی کنی، شــهروند ایرانی زندانی در 
استرالیا" از دیگر موضوعات این نشست بود که قاسمی تصریح کرد: 

این خانم، شــهروند ایران است که مقیم اســترالیا است و به دلیل 
برخــی از اقدامات تجاری در دوران تحریــم که اکنون وجود ندارد 
متهم شده است و در حال حاضر در وضعیت وخیم و بدی در زندان 
به ســر می برد.وی افزود: او از جمله افرادی است که از سوی دولت 
آمریکا تحت تعقیب است و آنها از دولت استرالیا خواسته اند که وی 
را به آمریــکا بازگرداند. از مدت ها پیش وزارت خارجه از کانال های 
مختلف در خصوص پیگیری وضعیت وی تالش های الزم را داشته 

است و با شدت پیگیر وضعیت او هستیم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه همچنین، مقایســه فعالیت های 
هســته ای کره شمالی با ایران را بی جا و غلط دانست و اظهار کرد: 
این موضوع که برخی در رســانه های غربــی موضوع فعالیت های 
هسته ای کره شــمالی را با ایران مقایسه می کنند و دراین ارتباط 
می خواهند یک شباهت سازی انجام دهند، سخنان بی جا و غلطی 
اســت و در ادامه پروژه ایران هراسی اســت که از سوی دشمنان 
علیه ایران دنبال می شود.قاســمی همچنیــن از فعال بودِن درحد 
تواِن ســفارت خانه های ایران در خارج از کشــور خبر داد و اذعان 
داشــت: با این سخنان که سفارت خانه های ایران درخارج از کشور 
دچار انفعال هستند مخالف هستم و چنین وضعیتی عموما وجود 
ندارد.وی اضافه کرد: در شــرایط کنونی سفارت خانه های ایران در 
خارج از کشــور درحد توانشان فعال هستند البته وضعیت کنونی 
وضعیت مطلوب ما نیســت و می توانیم به وضعیت بهتری دســت 
پیدا کنیم. در این زمینه طراحی ها و برنامه ریزی هایی انجام شده 
است و امیدواریم با محقق شدن ساختار جدید وزارت خارجه این 
فعالیت ها در مســیر بهتری قرار بگیرد.سخنگوی وزارت خارجه در 
ادامهء نشســت خبری، از ارسال یک محمولهء کمک به میانمار با 
همکاری وزارت بهداشت خبر داد و گفت: تا آنجایی که اطالع دارم 
قــرار بود یک محموله کمک دیگری با همکاری وزارت بهداشــت 
برای آوارگان میانمار ارسال شود.وی در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با موضع ایران در مــورد مذاکره مجدد در مورد برجام و همچنین 
فعالیت موشــکی کشــورمان با کشــورهای 1+5 تصریح کرد: ما 

هیچ گونه تغییر موضعی نداده ایم. 
ادامه در صفحه 2

بهرام قاسمی: ایران، پاسخ کوبنده ای به آمریکا خواهد داد

گروه گزارش- خانی نژاد: در طی چند سال اخیر نظام اقتصادی کشور به گونه ای رقم خورده که نرخ سود سپرده ها به یکی از چالش های موجود در شبکه های بانکی تبدیل شده است.با وجود آنکه 
دولت و بانک مرکزی نسبت به تبعات و نتایج منفی بکارگیری ادبیات دستوری نسبت به بانک ها هشدار داده اند، اما شرایط به گونه ای رقم خورد که روز به روز از نرخ سود بانکی کاسته شد.در حالی که 
شبکه بانکی به دلیل رکود و بدهی باالی دولت نسبت به بانکها دچار مشکالت عدیده ای شده است، بسته های تشویقی برای جبران نیز کارساز نبوده است. ازطرفی اگر شبکه بانکی با همان سود بسیار 

اداره شود شاید در کوتاه مدت مسکنی برای دردها و التیام باشد، اما در بلند مدت بحران و معضالت بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

بازتاب سخنان فرمانده سپاه 
ایران در رسانه های عربی

ســخنان فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران 
بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی داشت.

به گزارش زمان به نفل ازایسنا، روسیا الیوم نوشت: سپاه ایران 
هشــدار داد که اگر واشنگتن سپاه را در لیست گروهک های 
تروریستی قرار دهد، همان گونه که با داعش رفتار می کنیم با 

ارتش آمریکا رفتار خواهیم کرد.
خبرگزاری رســمی کویت )کونا( نوشــت: سردار محمدعلی 
جعفــری، فرمانده کل ســپاه ایران روز یک شــنبه نســبت 
به تشــدید تحریم های ایران و قراردادن ســپاه در لیســت 

گروهک های تروریستی به آمریکا هشدار داد.این خبرگزاری 
همچنین نوشت: سردار جعفری اعالم کرد که اجرایی کردن 
قانون "کاتسا" به معنای خروج آمریکا از توافق هسته ای است.

روزنامه القدس العربی نوشــت: فرمانده سپاه ایران اعالم کرد 
که قرار دادن سپاه ایران در لیست گروهک های تروریستی به 
درگیری نظامی میان ایران و آمریکا در منطقه منجر خواهد 
شد.سی ان ان عربی نوشت: سپاه ایران تهدید کرد که در پاسخ 
به هرگونه تحریم های جدید علیه ایران ارتش آمریکا را مورد 
هدف قرار خواهد داد.این شــبکه خبری همچنین نوشــت: 
جعفری اعالم کرد که اگــر آمریکا تحریم های جدیدی علیه 
ایران و ســپاه وضع کند، باید پایگاه هایش در منطقه را دور از 

تیررس موشک های ایرانی قرار دهد.
روزنامه االخبار نوشت: در حالی که اخباری در رابطه با متوقف 
کردن توافق هســته ای از سوی ترامپ منتشر می شود، سپاه 

ایران نســبت به نتایج این اقدام هشــدار داد و گفت که اگر 
سپاه در لیست گروهک های تروریستی قرار داده شود با ارتش 

آمریکا همانند داعش رفتار خواهیم کرد.
شبکه المنار نوشــت: محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 
ایــران اعالم کرد که جمهوری اســالمی ایران اجرایی کردن 
قانون کاتســا را خروج یک طرفه آمریکا از توافق هســته ای 
می داند.این شبکه همچنین نوشت: سردار جعفری همچنین 
تاکید کرد که اگر ســپاه پاســداران در لیست گروهک های 
تروریســتی قرار داده شــود، ســپاه با ارتش آمریکا همانند 
داعش رفتار خواهد کرد.المیادین نوشــت: ســردار جعفری، 
فرمانده کل ســپاه پاســداران ایران اعالم کرد که اگر اخبار 
منتشــر شــده در رابطه با حماقت آمریکا و قرار دادن سپاه 
در لیســت گروهک های تروریستی صحت داشته باشد ما نیز 
با ارتش آمریکا در سرتاسر جهان و به خصوص در خاورمیانه 

همان گونــه که با داعش رفتار می کنیــم با آن رفتار خواهیم 
کرد.روزنامه االنبار کویت نوشــت: فرمانده ســپاه ایران اعالم 
کرد که اگر آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، باید 
پایگاه های نظامــی اش را در فاصله 2000 کیلومتری ما قرار 
دهد تا در تیررس موشــک های ایرانی نباشند.پایگاه خبری 
لبنان 24 نوشــت: تهدیدات آمریکا به ایران رسید و تهران با 

قدرت پاسخ داد و تهدید کرد.
این پایگاه خبری در ادامه نوشت: بعد از انتشار اخبار در رابطه 
با اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار است روز پنج 
شنبه آینده در مورد توافق هســته ای تصمیم بگیرد و سپاه 
را در لیســت گروهک های تروریســتی قرار دهد، محمدعلی 
جعفری، فرمانده کل ســپاه پاسداران ایران اعالم کرد که اگر 
واشنگتن سپاه را در لیست تروریست ها قرار دهد رفتارمان با 

ارتش آمریکا همانند رفتارمان با داعش خواهد بود.

ظریف: انتخاب های مختلفی در قبال خروج 
آمریکا از برجام داریم

 وزیر امور خارجه کشورمان گفت: انتخاب های مختلفی 
در قبال خروج آمریکا از برجام داریم که آنها را مطابق با 

بهره مندی از منافع برجام ، بر خواهیم گزید.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، محمدجواد ظریف دیروز 
در پایان نشســت هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در محل مجلس خبرگان 
رهبری در جمع خبرنگاران افزود: ما بارها اعالم کرده ایم 
که ســپاه پاسداران یک افتخار برای کشور ، ضامن دفاع 
از کشور، تداوم انقالب و دفاع از مرزهای کشور بوده و در 

جنگ تحمیلی نقش درخشانی داشته است.
وی گفت: آمریکایی ها با طرح موضوعاتی نظیر قرار دادن 
سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی ، خود را 
در میان مردم ایران منزوی تر کرده و در چشم ایرانیان 
منفورتر می شــوند.ظریف بیان داشــت: در صورتی که 
چنین اشتباه راهبردی از سوی مقامات آمریکایی صورت 
بگیرد، جمهوری اســالمی ایران به اقدام متقابل خواهد 
پرداخت و اقداماتی در این زمینه طراحی شده و در زمان 
مناســب اعمال می شود.وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما 
بارها اعالم کرده ایم که جمهوری اسالمی ایران سیاست 
های خود را براساس بهره مندی از منافع برجام تعیین 
می کند و در این راستا انتخاب های متعددی در داخل 

و بیرون برجام داریم و براســاس اینکه چه میزان منافع 
ما رعایت شود، این انتخاب ها را اجرایی خواهیم کرد.

ظریف ادامه داد: سیاســت دولت ترامــپ این بوده که 
ایــران را از منافع برجام محروم کند، اما ما با سیاســت 
های خودمان اجازه نخواهیم داد آمریکا چنین اقدامی را 
صورت دهد؛ در این راستا تاکنون هم موفق بوده ایم و در 

ادامه نیز با اقدامات مناسب پاسخ خواهیم داد.
ایــن عضو کابینه دولت دوازدهــم تصریح کرد: ما بارها 
اعــالم کرده ایم که توان دفاع جمهوری اســالمی ایران 
در برابر هرگونه اراده منفی علیه مردم کشــورمان قابل 
مذاکره نیســت و آنها به خوبی می داننــد و در برجام 
هم مشــخص است که ایران آماده مذاکره در مورد توان 
دفاعی اش نیست.ظریف تاکید کرد: آنها هستند که باید 
در مقابل فروش این میزان ســالح که منطقه را به یک 
انبار باروت تبدیل کرده پاســخگو باشند و سیاست های 
خــود را در این منطقه تغییر دهنــد. وزیر امور خارجه 
اظهار داشــت: ایران از تجربه جنگ تحمیلی برخوردار 
اســت و تجربه حمایت هایی که از رژیم متجاوز شد را 
در حافظه تاریخی خود دارد؛ جمهوری اسالمی ایران در 
آن آزمون یاد گرفت که باید در دفاع از خودش فقط به 

مردم خود تکیه کند.

هشدار یونیسف درباره 
وضع کودکان روهینگیایی

یونیســف اعالم کرد: صد و پنجاه هــزار زن و کودک 
روهینگیایــی برای نجات از ســوءتغذیه به کمک های 
ســریع انســانی نیازمند هســتند.به گزارش زمان به 
نفــل ازخبرگزاری صدا و ســیما، صنــدوق کودکان 
ســازمان ملل موسوم به یونیســف درباره وضع مردم 
بویژه کودکان روهینگیایی در میانمار هشــدار داد.به 

گزارش شــبکه تلویزیونی پرس تی وی، در حالی که 
مســلمانان روهینگیا به علت ســرکوب در کشورشان 
میانمــار به ناچــار از این کشــور می گریزند صندوق 
کودکان ســازمان ملل موسوم به یونیسف درباره وضع 
فاجعه بار مسلمانان روهینگیا در داخل و خارج میانمار 
هشدار داد.یونیسف اعالم کرد حدود صد و پنجاه هزار 
زن و کــودک روهینگیایی برای نجات از ســوءتغذیه 
به کمک های ســریع انسانی نیازمند هستند.یک مقام 
صندوق کودکان ملل متحد گفت: سوء تغذیه در میان 

آوارگان مسلمان روهینگیا گسترده است. 
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توسعه اشتغال و افزایش نشاط 
جامعه از اولویت های دولت دوازدهم 

هیات وزیران در جلسه خود به ریاست رییس 
جمهور، به اســتاندار پیشنهادی استان بوشهر 
رأی اعتماد داد. بر این اساس عبدالکریم گراوند 

به عنوان استاندار بوشهر منصوب شد.
به گزارش زمان به نفــل ازمهر، هیات وزیران 
در جلســه خود به ریاســت حجت االســالم 
حســن روحانی رییس جمهوری، به استاندار 
پیشنهادی استان بوشــهر رأی اعتماد داد. بر 
این اســاس، آقای عبدالکریم گراوند به عنوان 
استاندار بوشهر منصوب شد.روحانی با تبریک 
رأی اعتماد دولت به اســتاندار منتخب بوشهر، 
آشــنایی وی به استان و برنامه  های ارایه شده 
از ســوی استاندار را از نقاط قوت وی دانست و 
اظهارداشت: استان بوشهر به لحاظ مرزی بودن 
و برخورداری از ظرفیت صنعتی، گردشــگری، 
دریایی و انرژی، از جمله استان  های استراتژیک 
و مهم بوده و توســعه اشتغال و افزایش نشاط 
جامعــه بــرای کار و فعالیــت از اولویت  های 
دولت دوازدهم است.رییس  جمهور استاندار را 
به تالش برای وحــدت جامعه، هماهنگی بین 
دســتگاه  های مختلف و واگــذاری طرح  های 
نیمه تمام که از دیگر اولویت  های دولت است، 
توصیه نمود و بر بهره  گیری بیشــتر از جوانان 
و زنان تأکید کرد. در ادامه جلسه، کلیات آیین  
نامه اجرایی قانون حمایت از توســعه و ایجاد 
اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
با اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه بررسی آن 

به جلسه آینده موکول شد.

 استقبال رسمی جهانگیری
 از نخست وزیر ارمنستان

معــاون اول رییس جمهوری از نخســت وزیر 
ارمنستان به طور رسمی در مجموعه فرهنگی 

– تاریخی سعدآباد استقبال کرد.
به گزارش زمان به نفل ازایرنا ،کارن کاراپتیان 
نخست وزیر ارمنســتان در راس هیاتی دیروز 
وارد تهران شد.نخست وزیرارمنستان و اسحاق 
جهانگیری در مراســم استقبال رسمی پس از 
نواخته شدن ســرود ملی دو کشور از پرچم و 
گروه تشــریفات دیدن کردند .نخســتین دور 
مذاکرات دوجانبه اســحاق جهانگیری و کارن 
کاراپتیان پس از مراســم استقبال رسمی آغاز 
شــد.پیش از این سفیر ارمنستان در جمهوری 
اسالمی ایران، خواســتار افزایش و تسهیل در 
روابط تجاری ایران با ارمنستان در زمینه های 
مختلف و استفاده از تجربه های موفق بازرگانان 
ایرانی شــده بود.به گفته آرتاشــس تومانیان 
میزان ســرمایه گذاری بین دو کشور با وجود 
همســایگی و نزدیکی مرزی به یکدیگر اکنون 
به علت نبود اطالعات و شــناخت کم از توان 
تولیدی و ظرفیت های گردشگری، بسیار پایین 
اســت.تومانیان با یادآوری ایــن که جمهوری 
ارمنســتان به عنوان یکــی از اعضای اتحادیه 
اروپا می تواند دروازه بزرگ ایران برای ورود به 
بازارهای اوراسیا باشد، اضافه کرد: البته اتحادیه 
اوراســیا مذاکراتی را در ســال های گذشته با 
ایران داشــته ومی توانــد از فرصت و ظرفیت 
های ایجاد شــده با ارمنستان، حجم مبادالت 

صادراتی خود را افزایش دهد.

دالر از ۴۰۰۰ تومان گذشت

قیمت سکه در ادامه مسیر صعودی خود از ابتدای 
هفته جاری، دیروز نیز 17 هزار تومان گران  شــد 
و دالر هم برای اولین بار در سال جاری از 4000 
تومان گذشت.به گزارش زمان، بازار سکه از ابتدای 
هفته جاری با افزایش قیمت روبرو شده و در این 
راســتا سایر اقالم مربوط به سکه نیز افزایش پیدا 
کردند. ســکه تمام طرح جدید با قیمتی معادل 
یک میلیون و 2۹۹ هزار تومان، نیم سکه با قیمتی 
معادل ۶۶۳ هزار تومان، ربع سکه با قیمتی معادل 
۳88 هزار تومان و ســکه گرمی با قیمتی معادل 
25۳ هزار تومان به فروش می  رسد.در بازار ارز نیز 
یورو قیمتی معادل 47۶5 تومان دارد و به ترتیب 
دالر آمریکا، پوند انگلســتان و لیر ترکیه در بازار  
به قیمتی معــادل 4010 تومان، 5۳0۶ تومان و 
11۳۳ تومان دست پیدا کرده اند که در این میان 
دالر برای اولین بار از نرخ 4000 تومان در ســال 
جاری گذر کرده است.دالر مبادله ای نیز از سوی 
بانک مرکزی معــادل ۳408 تومان قیمت گذاری 

شده است.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

کودکانه هایی که در دنیای امروز فراموش شده اند
فرزانه یوسفیان

عادتمان شــده یک روز را به نام فردی- نهادی و 
یا شــخصیتی نامگذاری کنیم. شاید عادت خوبی 
باشــد، اما اگر تنها برای پُر کردن صفحات تقویم 
اســت و جمع آوری روزمــه ی کاری، باید نگران 
آینده بــود. در میان یکی از نام گــذاری ها، روز 
جهانی کودک هر ساله در روزهای میانی مهرماه 

خودنمایی می کند. 1۶ مهرماه برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک اســت.
در گذشــته هر سال مردمان، مسئوالن و والدین به دنبال گذراندن اوقات 
فراغت به بهترین نحو برای آینده ســازان کشور بودند. نزدیک به سه دهه 
پیش خبری از شــبکه های پخش 24 ساعته برنامه کودک و کارتون در 
کانال های مختلف صدا و سیما و ماهواره نبود. در طول روز تنها دو ساعت 
در دو بخش صبح و بعدازظهر آن هم در ســاعاتی مشخص شده دو شبکه 
یک و دو ســیما برنامه کودک پخش می کردند.شــاید در آن دوران تنها 
روزی که منتظرش بودیم و حاضر می شــدیم تمام مدت مقابل تلویزیون 
سیاه و سفید کوچک خانه مان بنشینیم و برنامه مورد عالقه مان را ببینیم 
روز جهانــی کودک بود. از ابتدای صبح مجری بــا انرژِی برنامه کودک و 
نوجوان روز جهانی کودک را به ما تبریک می گفت. به خودمان افتخار می 
کردیم که کسی از آن طرف جعبه جادویی روزی را به ما تبریک می گوید 

که مختص به ماست.
امروز که سال ها از آن روزها می گذارد به این فکر می کنم با اینکه کوچک 
بودیــم اما چون مورد توجه قرار می گرفتیم و این را می دانســتیم که به 
جای 2 ساعت، می توانستیم ساعت ها برنامه کودک نگاه کنیم، سر شوق 
می آمدیم.دوران کودکی مان تمام شد. همچنان روز کودک برایمان بوی 
کارتون های پیاپی تلویزیون را می دهــد. لقمه های کوچک مادر، اجازه 
اینکه می توانیم ســاعت های طوالنی تری از روز را کارتون تماشــا کنیم 
و بازی های کودکانه با هم  محله ای ها داشــته باشیم، همه و همه برای 
ما تازگی داشــت. امروز خود در تالش هستیم روزی را برای کودکان خلق 
کنیم که در ذهنشان خاطره ای خلق شود، اما دیگر نه لذت دیدن کارتون 
هــای رنگی در کودکان وجود دارد نه اجازه برای دیدن برنامه مورد عالقه 
شان در ساعتی به خصوص. چون هستند بسیاری شبکه ها که نه تنها در 
یک روز آن هم روز جهانی کودک برنامه 24 ساعته پخش کنند بلکه ۳۶5 
روز سال هر وقت کودک اراده کند می تواند هر کارتونی که دلش بخواهد 

با عوض کردن تنها یک کانال ببیند.
حال که تمام دل مشــغولی های کودکانه ی ما با نسل های امروزی فرق 
کرده است، این ما بزرگترها هستیم که باید خود را با عالیق و خواسته های 
کــودکان وفق دهیم و تا جایی که می توانیم کودکانه های لذت بخش را 
به آن ها هدیه دهیم. در کنار بها دادن به خواسته های آن ها، زمان بندی 
برای تماشای کارتون، اســتفاده از بازی های رایانه ای، تفریح با دوستان 
و... بایــد در زمان بندی روزانه کودکان لحاظ شــود. در این مقال صحبت 
از تربیت کودک نیســت، سخن این است که برای داشتن جامعه ای شاد، 
ســربلند و جاودانه باید برای نسل های کودک و نوجوان برنامه ریزی های 
دقیقی انجام داد. همان طور که در مقدمه کنوانســیون حقوق کودک نیز 
آمده است، »کودک باید در فضایي سرشار از خوشبختي، محبت و تفاهم 
بزرگ شــود.«برای ایجاد چنین فضایی آیــا نامگذاری تنها یک روز بدون 
برون رفت از مشکالتی که در حوزه ی کودکان وجود دارد، کارآمد خواهد 
بود؟ کودکانی که در پِس تنهایی های روزانه بدون حضور پدر و مادر و گاه 
با گذران زندگی با پرستار، پدربزرگ و مادربزرگ، با تربیتی چندگانه و در 
مواقعی با معضالت بســیار رشد می کنند، می توانند اندیشه هایی انسان 
ساز را در پس خاطرات کودکی شان بیابند؟گویی فراموش کرده ایم، توجه 
بــه کودک تنهــا در خرید تبلت، لپ تاپ، ثبت نــام در انواع کالس های 
آموزشــی و ورزشی و موفق شدن در امتحانات مدرسه، خالصه نمی شود. 
شخصیت کودک عاملی فراتر از پُر کردن روزهایی است که فرصتی طالیی 
برای گذر از بحران های روحی و برخوردهای معقول و سنجیده است.گزل، 
پدر روانشناســی کودک می گوید: شخصیت کودک در پنج، شش سالگی 
نســخه کوچکی از جوانی است که بعدا خواهد شد. کودکانی که از مهر و 
محبت پدری و مادری محروم مانده و عموما در عین برخورداری از نعمت 
پدر و مادر، دچار بد سرپرستی شده اند و به گونه ای که انتظار می رود از 
تعامل عاطفی خوشــایند و دوست داشتنی با والدین بهره مند نمی شوند، 
با دنیایی از نگرانی و ناکامی، بی انگیزه و شــکننده وارد جامعه می شوند.
آلفرد آدلر روانشــناس اتریشی نیز معتقد است آرزوها و غرایض ما هنگام 
کودکی شــکل می گیرد و سپس همه ی دوران بزرگسالی تحت تاثیر این 
تجربیات دوران کودکی قرار خواهیم گرفت. انســان ها تالش می کنند به 
آرزوهایی برســند که در دوران کودکی آنها را ایجاد کرده اند.حال که می 
دانیم تجربیات، تعامالت عاطفی، آرزوها و غرایض کودکی، در دوران جوانی 
و بزرگسالی تبلور پیدا می کند، راهکارهای کلیدی و اساسی برای کاهش 
و حتی رفع مشــکالت و معضالت در حوزه کــودکان در نظر گرفته می 
شــود؟ اختصاص یک روز برای کودکان و نامگذاری هفت روز به نام هفته 
کودک به صورت مقطعی و برگزاری برنامه هایی که بیشــتر جنبه رزومه 
برای برخی مســئوالن دارند، هیچ کدام از دردهای موجود در این حوزه را 

درمان نخواهد ساخت.
F.Yousefianpour@Gmail.com

واکنش ها به ناآگاهی ترامپ از برجام

ناآگاهی ترامــپ از محتوای برجام و فرآیندهای سیاســی و حقوقی 
منتهی به آن، واکنــش فضای علمی و کاربران فضای مجازی آمریکا 
را برانگیخت.بــه گزارش زمــان به نفل ازایرنــا، دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا از زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 
201۶ این کشور منتقد سرسخت برجام بوده و همواره وعده خروج از 
آن را داده اســت.اما او با اظهاراتی که نشان از ناآگاهی وی از محتوای 
برجام و فرآیندهای سیاســی و حقوقی منتهی به این توافق هســته 
ای بین المللی دارد، واکنش فضــای علمی و کاربران فضای مجازی 
آمریکا را برانگیخته اســت.ترامپ روز یکشــنبه به وقت واشنگتن در 
پیامی توئیتری به انتقاد از »باب کورکر« ســناتور بانفوذ جمهوریخواه 
پرداخت و وی را مســئول توافق هسته ای با ایران دانست که از نظر 
ترامپ توافقی بســیار بد اســت.ترامپ همچنین وقتی که با واکنش 
بســیار تند کورکر به توئیتش مواجه شــد، در توئیت دیگری نوشت: 
باب کورکر توافق )هســته ای( ایران را به ما داد.اما این در حالی است 
که ســناتور کورکر از منتقدان توافق هسته ای ایران در سنای آمریکا 
بوده و در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشــین این کشور رای 
مخالف به برجام داده اســت.این اظهارات که نشــان دهنده ناآگاهی 
ترامپ از موضوع برجام و فرآیندهای سیاســی مرتبط با آن اســت، 
واکنش های بســیاری در فضای مجازی برانگیخت.»جیک شرمن« 
از نویســندگان ارشد نشــریه آمریکایی پولیتیکو در پاسخ در حساب 
توئیتر خود نوشت: باب کورکر به توافق )هسته ای( ایران رای مخالف 
داد.»آریان طباطبایی« اســتاد ایرانی دانشگاه جورج تاون نیز نوشت: 
ترامپ فراموش کرده که سن ما آنقدر هست که سال 2015 را به یاد 
بیاوریم! کورکر به جز کودتا هــرکاری کرد که برجام را متوقف کند.
همچنین بسیاری از شخصیت های سیاسی و علمی به ناآگاهی ترامپ 

واکنش نشان دادند و خواستار پرسش از او درباره برجام شدند.

سرمقاله

ادامه از صفحه 1
مواضع مــا در مورد بحث برجام شــفاف و 
روشــن اســت. در مورد بحث موشکی نیز 
بارها گفته ایم که مســائل موشــکی بخشی 
از سیاســت دفاعی ایران اســت و در مورد 
مسائل دفاعی خود اجازه ورود و دخالت سایر 

دولت ها را نمی دهیم.
قاسمی در مورد نشست های آتی ایران، ترکیه 
و عراق از جمله اخبار منتشــر شده مبنی بر 
برگزاری نشست ســه جانبه روسای جمهور 
ایــران، ترکیه و عراق در بغداد خاطرنشــان 
کــرد: در مورد نشســت های آتی هیچ چیز 
روشــن و دقیقی در حال حاضر وجود ندارد 
و اگر تفاهمی انجام شد اطالع رسانی صورت 
می گیرد.وی همچنین در پاسخ به سوالی در 
مورد احتمال برگزاری نشســت ســه جانبه 
روسای جمهور ایران، ترکیه و عراق در بغداد 
و اینکه ایران برگزاری این نشســت را تایید 
می کند؟ خاطر نشــان کرد: تماس بین سه 
کشور مورد اشــاره در سطوح مختلف وجود 
دارد و در صورت ضرورت این گونه نشست ها 
نیز می تواند برگزار شــود.در ادامهء نشست 
خبری سخنگو با اصحاب رسانه، قاسمی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزیر خارجه 
پیش بینــی کرده بودند کــه احتماال ترامپ 
پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد 
و نظر شما در این ارتباط چیست و همچنین 

پاســخ ایران به فضاســازی هایی که در این 
زمینه در حال صورت گرفتن اســت چگونه 
خواهد بــود؟ گفت: من قرار ندارم که جلوتر 
از آقای وزیر حرکت کنم. همان طور که اشاره 
کردید طی هفته های اخیر یک فضای روانی 
و پرفشاری در این ارتباط دیده می شود و ما 
این تحلیل ها را می بینیم که گفته می شــود 
ممکن اســت آقای ترامپ پایبندی ایران را 
تایید نکند و این موضوع بــه کنگره واگذار 
شــود. این مباحث در فضــای اروپا و آمریکا 
مطرح است ولی ما امیدواریم که آمریکایی ها 

در این زمینه درایت به خرج دهند و تصمیم 
عاقالنه بگیرند گرچه نمی شــود امید زیادی 

داشت که آنها این درایت را داشته باشند.
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: ما بر اساس 
تصمیمی که آمریکا اتخاذ می کند تصمیمات 
الزم را خواهیم گرفت و اقدامات مناســب را 

انجام می دهیم.
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ بــه 
ســوال خبرنــگار دیگری مبنی بــر این که 
رئیس جمهــور فرانســه که پیــش از این از 
برجام حمایت می کرد به تازگی همراه ترامپ 

شده و از سیاست های دولت آمریکا در مورد 
برجام حمایت می کند، تصریح کرد: همانطور 
که بارهــا گفته ایم برجام تفاهمی چندجانبه 
اســت و نه دو جانبه. این تفاهمی است که 
بین ایران و 1+5 منعقد شده و مورد حمایت 
سازمان ملل متحد است. در مورد برجام همه 
اعضا متعهد به حفاظت و بقای آن هستند و 

در این خصوص تعهد دارند.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
اظهــارات اخیــر ترامپ مبنی بــر اینکه در 
آینــده ای نزدیک با ایران برخورد می کنیم و 
طرح این اتهام از ســوی وی که ایران به کره 
شمالی در ارتباط با تسلیحات هسته ای کمک 
کرده است؛ گفت: فکر می کنم به اندازه کافی 
در این ارتباط صحبت شــده است. مواضعی 
کــه آمریکایی هــا در مورد برجام، مســائل 
موشکی و همچنین دیگر اتهامات ناروایی که 
به ایران وارد می کنند، بی ربط و غلط اســت 

و در زمان الزم ایران پاسخ الزم را می دهد.
وی گفــت: ایــن هــم یکــی از خطاهای 
استراتژیک آمریکا است که برخی از مقامات 
آن بدون خرد ورزی و آگاهی الزم سخنان 
بی جــا و بی ربطی مطــرح می کنند. این 
درحالی است که افکار عمومی در برابر این 
موضع گیری ها از آگاهــی الزم برخوردارند 
و این گونه رفتارها بــه ضرر خود آمریکا و 

منافع آن تمام می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران، پاسخ کوبنده ای به آمریکا خواهد داد

مرحله جدید واگذاری سهام 
شرکت های سودده به بازنشستگان دولت

نشست سه جانبه ایران، ترکیه و عراق 
درباره اقلیم کردستان

بازنشســتگی کشوری  مدیرعامل صندوق 
از اجــرای مرحله جدید واگذاری ســهام 
شرکت های ســودده به بازنشستگان تحت 
پوشــش این صندوق در آینده ای نزدیک 

خبر داد.
محمــود اســالمیان در حاشــیه برگزاری 
مراســم قرعــه کشــی فروش اقســاطی 
خودرو به بازنشســتگان به دســتور اخیر 
رئیــس جمهور برای خــروج صندوق های 
بازنشســتگی از تصدی گری اشــاره کرد 
و گفت: برهمین اســاس بزودی بخشی از 
سهام شرکت های سودده تحت پوشش این 
صندوق بصورت قرعه کشی و با اقساط ۳۶ 
ماهه به بازنشستگان دولت واگذار می شود.

وی فروش 10 شــرکت متعلق به صندوق 
بازنشستگی کشوری را از دیگر برنامه های 
این صندوق برای خــروج از تصدی گیری 
دانســت و افزود: این طرح نیز که مطالعات 
ان به اتمام رســیده اســت بزودی اجرایی 
بازنشستگی  صندوق  می شــود.مدیرعامل 
کشوری با اشــاره به استقبال بازنشستگان 
تحت پوشــش این صندوق بــرای خرید 
خودروی اقســاطی از اجــرای مرحله دوم 
این طرح در سه ماه آینده خبر داد.محمود 
اســالمیان در مراســم قرعه کشی مرحله 
نخســت واگذاری خودروهای اقساطی به 
بازنشســتگان هدف اجرای ایــن طرح را 
افزایــش رفاه این گروه از جمعیت کشــور 
و قدردانی از خدمات ســی ســاله انان در 
دســتگاه های دولتی و همچنین حمایت 
از تولیــد داخلی دانســت و گفت : در این 
به  بازنشســتگی کشــوری  طرح صندوق 
اقساطی  بازنشســتگان متقاضی خودروی 

تا مبلــغ 17 میلیــون و 500 هزارتومان 
تســهیالت بانکی با بهــره 10 درصد برای 
۳۶ ماه و با بهــره 12 درصد برای 48 ماه 
پرداخت می کند .وی با اشــاره به اینکه در 
مرحله نخســت این طرح بیش از 44 هزار 
نفر از بازنشســتگان دولت از طریق سامانه 
تقاضای  بازنشســتگی کشــوری  صندوق 
خــود را بــرای خرید خودروی اقســاطی 
بصورت لیزینــگ اعالم کرده اند افزود : در 
این مرحله به صورت قرعه کشــی فقط به 
1000 نفر از بازنشستگان متقاضی، خودرو 
تعلق می گیرد .اســالمیان از اینکه 22 نفر 
از بازنشستگان متقاضی از ابتدای ثبت نام 
تاکنون به رحمت خدا رفته اند ابراز تاسف 
کرد و افزود : خودروی بازنشستگانی که در 
قرعه کشــی امروز نامشان ثبت شده است 

نیمه اول ابان امسال واگذار خواهد شد .

نماینــده ائتالف دولت قانــون در پارلمان 
عراق اعالم کرد: طی روزهای آینده نشستی 
با حضور ســران ایران، ترکیه و عراق برای 
بررســی همه پرســی اقلیم کردستان، در 

بغداد برگزار خواهد شد.
بــه گزارش زمــان به نفل ازمهر، جاســم 
محمد جعفر نماینــده ائتالف دولت قانون 
در پارلمــان عراق اعالم کرد در راســتای 
مذاکــرات بین المللی در خصوص تحوالت 
اقلیم کردســتان عراق،  واشنگتن با بررسی 
کرکــوک به عنــوان پرونــده ای جداگانه 
موافقت کرده است زیرا وضعیت این استان 
متفاوت و ویژه اســت.او تأکید کرد که در 
حال حاضر طرحی در واشنگتن ارائه شده 
کــه به عنوان یکی از گزینه ها در خصوص 
کرکوک در نظر گرفته شود و سازمان ملل 
هم به نوعی با آن موافقت کرده اســت. بر 

اســاس این طرح اداره کرکوک با توجه به 
تنــوع قومیتی که دارد بــه مردم خود این 
منطقه سپرده شــود بدون اینکه اربیل در 
این شــهر نفت خیز دخالتی داشته باشد 
و شــهر فقط از لحاظ امنیتی تحت نظر و 
اشراف بغداد باشــد.وی تأکید کرد که این 
طرح پیشتر از سوی ترکمان های کرکوک 
مطرح شــده که موافقت زیادی هم با آن 
صورت گرفته است.جاسم محمد جعفر که 
از افراد نزدیک به حیدر العبادی نخســت 
وزیر عراق به شــمار می رود بــه روزنامه 
العربی الجدید گفته که قرار است نشستی 
ســه جانبه با حضور حسن روحانی رئیس 
جمهور ایــران، رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهــور ترکیه و به میزبانی حیدر العبادی 

نخست وزیر عراق در بغداد برگزار شود.
وی اعالم کرد که این مســأله پیشتر مورد 
موافقــت قرار گرفته و طــی چند روز آتی 
در بغداد برای بررســی مسأله همه پرسی 
کردســتان و طرح جدایــی ُکردها از عراق 
برگزار خواهد شــد. ایــن نماینده پارلمان 
عــراق تأکیــد کرد کــه عالوه بر مســأله 
کردستان و اتخاذ ساز و کاری که اقدامات 
تنبیهی دولت علیه اقلیم کردســتان برای 
مردم این منطقه مضر نباشــد،  قرار است 
در این نشســت همکاری های سه جانبه 
میان بغداد، آنکارا و تهران نیز مورد بررسی 
قرار بگیرد.او یادآور شــد که قرار بود حیدر 
العبادی به اردوغان در ســفری که اخیرا به 
تهران داشــته ملحق شود اما نخست وزیر 
عراق تأکید کرده با توجه به اینکه مســأله 
اقلیم کردستان مسأله ای عراقی است بهتر 

است در بغداد مورد بررسی قرار بگیرد.

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با بیان 
اینکه به شدت دنبال محدود کردن فعالیت 
ضد انقالب در شبکه های اجتماعی هستیم 
، گفت: دولت در عین حال مخالف بســتن 

فضای سیاسی کشور است.
»محمدجــواد آذری جهرمــی« دیــروز در 
حاشــیه مراسم روزجهانی پست در پاسخ به 
سوال خبرنگار ایرنا درباره فعالیت جدید برای 
مسدودســازی شبکه اجتماعی تلگرام افزود: 
فعالیت های ضد انقالب در این شبکه به جد 
مورد رصد قرار می گیــرد اما در عین حال 
ما و دولت مخالف بســتن فضای باز سیاسی 
بخاطر فعالیت یک گروه محدود ضد انقالب 

در تلگرام هستیم. 
وی با تاکید براینکه اکنون فضای سیاســی 
کشور باز است و نظر های مختلف مطرح می 
شود و هرکسی هم مسئولیت نظرهای خود 
را برعهده دارد، افزود: اکنون فضای انتقادی 
فضــای مناســبی اســت . آذری جهرمی از 
مخالفت صریح دولت با برخورد با کانال های 
سیاسی به بهانه واهی فعالیت های ضد انقالبی 
خبرداد و گفت: خط ضد انقالب مشــخص 
است ما با ضد انقالب مخالفیم و طبیعی است 
پیگیــری می کنیم و اجازه فعالیت به آنها را 
نمی دهیم و در این مســیر همه ارکان نظام 
همســو و هم گام هســتند. وزیرارتباطات با 
تاکید بر اینکه در عرصه سیاسی دولت اجازه 
محدودیت نمی دهد و اگر عده ای بخواهند 
با این نگاه فضای سیاســی را محدود کنند و 
با این عنوان ها دسترســی مردم را محدود 

کنند ما موافق نیستیم 
،خاطرنشان کرد: دولت 
پای  محکم  همچنــان 
آن ایســتاده و اجــازه 
نمی دهــد محدودیتی 
بواســطه برخی نظرات 
مــردم  بــر  سیاســی 
. آذری  تحمیل شــود 
جهرمی ادامه داد:ما در 

اصول نظام و انقالب همه پایبند هستیم و با 
هم همصدا هستیم و این پیام را مخابره می 
کنیم که هیچ اختالفی در این عرصه و اصول 
نظام با هیچ مجموعه ای نداریم و به صورت 
محکم این مطالبــات را پیگیری می کنیم. 
اذری جهرمــی با بیان اینکه هدف نخســت 
ضد انقــالب ناراضی و جدا کــردن مردم از 
بدنه نظام اســت، افزود:اینکه یک کانال ضد 
انقــالب آمده و در فضای مجازی حرف های 
بسیار ناروایی زده است، مورد تایید ما نیست 
و حداقل خود من تجربه آن را دارم و از این 

حرف ها به شدت آسیب دیده ام. 
آذری جهرمی گفت: اینکــه ما بخواهیم در 
جهت کســانی که آمده اند و تخریب، ترور 
شخصیت، دروغ پردازی و شایع پراکنی کرده 

اند ،گام برداریم و مردم 
را ناراضــی کنیــم؛ کار 
فکر  و  اســت  اشتباهی 
دادستان  کنم  نمی  هم 
کل کشــور هــم طبق 
خبری که امروز در یکی 
از خبرگزاری ها خواندم 
و خیلی هم خوشــحال 
ایشــان گفته  شدم که 
بودند ' ما بدنبال بستن فضای مجاز نیستیم' 
که فید بک) بازخورد( و سیگنال خوبی است 
و ما هم از نگاه مثبت ایشــان و نوع برداشتی 
کــه دارند و یــک همدلی و یک ســیگنال 
مناســب در کشور اســت، خوشحال شدیم 
موافق این امر باشد. وزیرارتباطات بر برخورد 
جدی با ضدانقالب و کســانی که این فضا را 
ناامــن می کنند تا ارامــش جامعه را به هم 
بزنند تاکید کرد و گفــت: ما از گردش آزاد 
اطالعات اســتقبال می کنیم و دولت در این 
باره تاکیــد دارد. آذری جهرمی افزود:امروز 
مردم پلت فروم را انتخاب کرده اند و ما باید 
تعامل می کردیم که شــده اســت و درعین 
حال بر خطوط قرمزمــان هم تاکید داریم . 
وزیرارتباطات با بیان اینکه معنا ندارد که در 

کشور دو مجموعه نظام در مقابل یک کانال 
ضــد انقالب با یک دیگر دعوای رســانه ای 
راه اندازند، ادامــه داد: حرف قوه قضائیه در 
رابطه با این فعالیت های خالف شرع و دین، 
دروغ پراکنی و خالف امنیت عمومی کشور 
و ایراد تهمت به مسئوالن و حرف بی پایه و 
اســاس زدن صحیح است و هم دولت و هم 
قوه قضائیه مخالف اســت. عضو هیات دولت 
گفت: ما فضای مجازی را درســت نکرده ایم 
کــه یک عده ای بیایند و امنیت روانی مردم 
را به هم بزنند و نیز فضای کسب و کار ما را 
به هم بزننــد. آذری جهرمی ادامه داد:برخی 
مردم فکر می کنند پخش چنین شــایعاتی 
خوب اســت و ایجاد دعوا بین مسئوالن در 
کشــور پســندیده اســت درحالی که اینها 
ســرمایه گذاری در کشــور را به خطر می 
اندازد زیرا وقتی اعتماد از دســتگاه قضایی و 
از دستگاه مدیریتی کشور از بین برود ، مردم 
اعتماد نمی کنند تا ســرمایه گذاری کنند 
.وزیرارتباطات افزود:برای چه ما این اجازه را 
بدهیم که عــده ای بیایند و چنین کارهایی 
انجام دهند و باجدیت این مسئله را پیگیری 
می کنیم و اجازه بــه فعالیت های خالف و 
دروغ نمی دهیــم. در روز های اخیر فضای 
مجازی کشور درگیر انتشار خبری در رابطه 
با یکــی از اعضای خانواده رئیس قوه قضائیه 
بود . گفتنی اســت پلت فروم به معنی پایه، 
اســاس، بنیاد، بستر، ریشه، ساختار، ماهیت 
کلی هرچیزی، طرح اصل اســت که برحس 

نوع کار بکار می رود.

دولت، مخالف بستن فضای باز 
سیاسی کشور
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توزیع وقت، مهارت و تخصص
حامد قدوسی 
هــر کدام ما به عنوان متخصص یک حوزه یک ســری مفاهیم، نظریه ها، 
داده ها و مهارت های اساســی را می دانیم که عمال ما را از غیرمتخصصین 
جــدا می کند و در واقع برای مان بازار کار حرفه ای یا گاهی فضای عمومی 
ایجاد می کند. حدس من این است که در برخی حوزه های علم توزیع این 
دانش کلیدی مفید روی زمان صرف شــده در عمر حرفه ای مان به شدت 
چولگی )Skewness( دارد: مثال در یک حالت حدی احتماال ۹5 درصد 
این مفاهیم اساسی و منحصر به تخصص را با صرف 5 درصد وقت مان در 
مسیر حرفه ای مان کســب کرده ایم و ۹5 درصد وقت مان صرف آموختن 
موضوعات و مهارت هایی شــده که یا اساسا ارزشی ندارد و به کارما یا بقیه 
نمی آید و یا ما را خیلی متمایز از غیرمتخصصان نمی کند. در واقع بیش تر 

عمر حرفه ای مان را مدیون آن 5 درصد هستیم.
مثال 1: در نگاه ســنتی من به برنامه نویسی، یک سری شهودهای کلیدی 
محــدود مثل مثال روش های مرتب کردن کارا یا طراحی پویای مســاله و 
امثال آن هســت که برنامه نویس حرفه ای و کارا را از آماتور جدا می کند.
مثــال 2: اگر مغز یک اقتصاددان یــا یک متخصص تحقیق در عملیات را 
بچالنید و با مغز یک غیرمتخصص مقایسه کنید نهایتا ممکن است به ۳0-
40 تعریف و مفهوم و معادله محوری و مثال 20-۳0 تا مجموعه داده مهم 
برسید که قلب نوشته ها و نظرات آن ها را شکل می دهد. من وقتی به عقب 
نگاه می کنم می بینیم قســمت اعظم این مفاهیم و داده ها را مثال در چند 
درس محدود، چند گفت و گوی تعیین کننده، چند کتاب کلیدی، و مثال 
یکی دو تا کارگاه و کنفرانس مهم در زندگی  ام کســب کرده ام.سوال مهم 
این اســت که اگر بیش تر تخصص حول آن 5 درصد زمان است چرا همه 
متخصص نمی شوند؟ شاید یک جواب این است که یادگیری آن 5٪ سخت 
اســت و انرژی ذهنی زیادی می طلبد و در نتیجه موانع ورود باال اســت و 
فقط کسانی که آن مرحله اول را رد می کنند متخصص می شوند. شاید یک 
جواب دیگر واقعا این باشد که از ابهت تخصص ها »می ترسیم« و به دنبال 
روش هایــی کارا برای یادگیری 5 درصد های حوزه های مختلف نمی رویم 
وگرنه یاد گرفتن مهارت کلیدی چند تخصص غیرممکن نیست. یک جواب 
محتمل دیگر این است که همه حوزه ها از این جنس نیستند )مثال پزشکی 
یا موســیقی( و نیاز به دانش و تمرین و مهارت ضمنی خیلی وســیع تری 
دارند.با الهام گرفتن از دوگانه مشــهور »روباه و خارپشت« آیزیا برلین به 
نظرم می رسد که متخصصان موفق هم دو دسته هستند: 1( بعضی خیلی 
خوب بلدند که از آن 5 درصد حداکثر اســتفاده را بکنند و خروجی همه 
عمرشان را با آن چند مفهوم محدود ولی با دقت و مهارت زیاد می سازند. 
برخــی دیگر این قابلیت را دارند کــه در 5٪ محدود نمانند و کاری کنند 
که مثال 50 درصد وقت شــان تبدیل به دانش محوری و مفید شود، این ها 

دانش مندانی با دید و اطالعات وسیع و مهارت های متعدد هستند.

 واکنش وزیر خارجه بحرین به سخنان 
سیدحسن نصراهلل 

وزیر خارجه بحرین در واکنش به سخنان اخیر دبیر کل حزب اهلل لبنان 
مدعی شــد که جشن توافق هســته ای به پایان رسیده است.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در 
صفحــه توئیتر خود ضمن بی احترامی به سیدحســن نصراهلل، دبیر کل 
حزب اهلل لبنان مدعی شــد که نصراهلل و همتایانش، می دانند که جشن 
توافق هســته ای به پایان رسیده است و روشنایی آن خاموش شده است 
و آن هــا به دنبال راه فرار هســتند.وزیر خارجه بحرین همچنین مدعی 
شــد که ایران تهدید کننده اســت و نصراهلل و دیگر مزدوران ترسیده اند 
و عربســتان به خاطر احترامی که جهان بــه مواضع محکم و طرح های 
بزرگ آن می گذارد، آن ها را ناراحت کرده است.سیدحسن نصراهلل، دبیر 
کل حزب اهلل لبنان در سخنرانی اش در روز یکشنبه گفت: مطرح کردن 
برنامه هسته ای ایران سیاســت جدید آمریکا است، اما ایران یک کشور 
ضعیف و منزوی نیســت، بلکه کشــوری تاثیرگذار در منطقه است.وی 
افزود: مشکل اصلی آمریکا با ایران این است که تهران عامل اصلی ناکامی 

توطئه آمریکایی – سعودی بوده است.

 تصویب کلیات طرح درآمد پایدار
 شهرداری های کشور

سخنگوی کمیسیون مشــترک بررسی طرح درآمد پایدار شهرداری های 
کشــور از تصویب کلیات این طرح در جلســه این کمیســیون خبر داد.
علی اصغر یوســف نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به شرایط 
شهرداری ها و نیاز آنها به منابع جدید و مستمر برای ارائه خدمات مناسب 
به شــهروندان طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور توسط 80 نماینده 
پیشنهاد شد. علت اصلی آن کمبود منابع درآمدی شهرداری ها،  گسترش 
جمعیت شهرها، نرخ فزاینده مهاجرت از روستا به شهر، گسترش محدوده 
شــهرها و تقاضای قابل مالحظه حمل و نقل و شهری و افزایش مطالبات 
شــهروندان اســت.وی با بیان اینکه دولت کمک هایش را به شهرداری ها 
کاهش داده، افزود: همه این مســائل باعث شده برای پیش بینی ساختار 
درآمــدی شــهرداری ها از نظر اقتصــادی، حقوقی و تجــاری با توجه به 
قوانین و مقررات ســایر کشــورها و ظرفیت ها و پتانسیل های موجود این 
طرح تنظیم شــود.این نماینده مجلس یادآور شــد: در این طرح در مورد 
منابع و درآمدهایی که برای شهرداری ها متصور است،  تقسیم بندی هایی 
انجام شــده و مواردی از محل عوارض عمومی، اختصاصی، جرائم، منابع 
مالی،  تسهیالت سرمایه گذاری ها و بهای خدمات در نظر گرفته شده است. 
همچنین وظایف و تکالیفی برای شوراهای اسالمی شهر در راستای وضع 
عوارض محلی و تصویب لوایح مربوطه پیش بینی شده که به نظر می رسد 
با مجموعه این ها درآمدها و منابع شهرداری سامان پیدا کند،  شفاف شود 
و انضباط مالی ایجاد شــود تا شهرداری ها برای ارائه خدمات بیشتر آماده 
شوند.یوسف نژاد در پایان گفت که کلیات این طرح در کمیسیون مشترک 
به تصویب رسیده و چند ماده از آن نیز مورد بررسی قرار گرفته و احتماال 

تا یک ماه آینده مراحل تصویب خود در کمیسیون را طی خواهد کرد.

انگلیس در تدارک جنگ با کره شمالی است

 ظاهرا انگلستان در تدارک نقشه ای جنگی است تا در صورت لزوم 
توانایی مقابله با آنچه تهدیدهای کره شمالی می نامد، داشته باشد.
بــه گزارش زمان به نفــل ازمهر، »دیلی میل« به نقــل از منابع آگاه از 
آمادگــی انگلیس برای جنگ احتمالی با کره شــمالی خبر داد و مدعی 
شــد یک آزمایش موشکی دیگر از ســوی پیونگ یانگ، واکنش نظامی 
آمریکا را به همراه خواهد داشــت.گفتنی است سه شنبه این هفته، کره 
شمالی جشن سالگرد تاسیس حزب کمونیست را برگزار می کند و انتظار 
می رود آزمایش موشــکی جدیدی انجام دهد.از جمله اقدامات احتمالی 
انگلیس در برخورد نظامی با کره شــمالی می توان به اعزام »اچ ام اس 
کوئین الیزابت« جدیدترین ناو هواپیمابر این کشور اشاره کرد.یک منبع 
وابسته به دولت لندن، اقدام احتمالی انگلیس علیه کره شمالی را با جنگ 
فارکلند مقایسه کرد و مدعی شد آنجا پای منافع ملی در میان بود حال 
آنکه در جنگ پیش رو، ما بخشی از یک ائتالف بین المللی خواهیم بود.

پیش بینی معاون روحانی از نقض 
برجام توسط آمریکا

معاون سیاســی دفتر رییس جمهور برجام را 
تفاهمی دوجانبه برای آرامش صحنه بین الملل 
خواند کــه به بهانه ای جهت تشــدیداختالف 
تبدیل شد؛ گامی که آمریکا درحال برداشتن 
آن است.به گزارش زمان در یادداشت توئیتری 

حمید ابوطالبی آمده است:
» برجام صرفــا گامی تاریخــی در عرصه عدم  
اشــاعه بود؛ امابا اقدام آمریکا، درحال تبدیل 
شــدن به بازیگری تاریخی در تعامالت ایران 
و آمریکا و عرصه  جهانی است.سیاســی کردن 
برجــام در داخل آمریکا و اعــالم خالف  واقع 
عدم  پایبندی ایران، به  ســرعت ایران  و آمریکا 
را بــه مرحله جدیــدی ازاختالف رســاند  و 
این بــاور را منتقل می کند کــه بردیوار بلند 
بی اعتمادی ما، نقض  عهد، خصومت  مســتمر 
و عدم امکان عملــی تفاهم نیز افزوده گردید؛ 
راه  تداوم هرگونه ســخن و گفت وگو میان دو 
کشــور بسته  شد. لیســت  بلند خصومت های 
بیش از شش دهه ای با ایران،  بلندتر و سیاه تر 
شد، امکان انتقال  از سخن پراکنی های رتوریک 
بیشــتر گردید،  به خصومت ورزی های عملی 
ناسیونالیســم آمریکا  با  بی ثباتی منطقــه ای 
روزافزون شد، نزاع درونی در مقابله با تروریسم 
باال گرفــت، امــکان تفاهــم در چالش های 
منطقــه ای ازمیان رفت.با بازگشــت زورگویی 
یک جانبه درعرصه بین الملــل، جبهه بندی و 
یافت،  بیشتری  تازه ضرورت  خط کشــی های 
جهان ناامن تر و نگرانی خردمندان بیشتر شد؛ 
زیــرا برجام که تفاهمی بــرای آرامش صحنه 
بین الملــل و دوجانبه بود، بــه بهانه ای جهت 
تشدید اختالف تبدیل گردید؛ گامی که آمریکا 

در حال برداشتن آن است.«

کسری بودجه ۱۹ هزار میلیاردی 
سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶

 عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در 
جلسه با مسئوالن سازمان تامین اجتماعی کسری 
بودجه این سازمان در ســالجاری، حدود 1۹ هزار 
میلیــارد تومان بــرآورد شــد.محمدرضا تابش در 
گفتگو با مهر گفت: درجلســه کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس آخریــن وضعیت تادیه بدهی دولت 
به صندوق هــای تامین اجتماعی و بازنشســتگی 
کشوری با حضور مسئوالن ذیربط مورد بررسی قرار 
گرفت.نماینده مردم اردکان در مجلس با اعالم این 
خبر گفت: بنا به قانون بودجه سال 1۳۹۶، مجموع 
بودجه سازمان تامین اجتماعی در این سال 82 هزار 
و ۶00 میلیارد تومان می باشد که ۶0 هزار میلیارد 
تومان آن از درآمدهای تامین اجتماعی حاصل می 
شود و 22 هزار میلیارد تومان نیز سهم دولت است 
که بابت تکالیفی که دولــت و مجلس برعهده این 
ســازمان نهاده، از قبیل معافیــت کارگاههای زیر 
5 نفــر، قالیبافان، باربــران، صاحبان ِحرف وصنایع 
دســتی و... باید پرداخت شــود.عضو کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلس افزود: در طرف مصارف در 
ســال ۹۶ نیز 18 هزار ۹00 میلیــارد تومان صرف 
درمان افراد خواهد شــد. در مبحث مستمری، ۳5 
هزار 200 میلیارد تومان بابت مستمری و 1۳ هزار 
500 میلیارد تومان بابــت بیمه از کارافتادگی و 2 
هزار میلیارد تومــان بابت تعهدات کوتاه مدت باید 
پرداخت شود. همچنین حدود ۳ هزار 200 میلیارد 
تومان هزینه های اداری برای این سال پیش بینی 
شده است.تابش افزود: در این جلسه کسری بودجه 
این سازمان در ســالجاری، حدود 1۹ هزار میلیارد 
تومان برآورد شــد. برای جلوگیری از ورشکستگی 
این ســازمان و ممانعت از  کمک بگیرشــدن آن از 
دولت همانند صندوق های بازنشســتگی، بر تالش 
برای استقالل این سازمان و تهاتر بدهی های دولت 
با واگذاری شرکتهای دولتی به قیمت واقعی تاکید 
گردید.وی در پایان تصریح کرد: بازدهی شرکتهای 

تحت پوشش شستا نیز نامناسب ارزیابی شد.

انتقاد کورکر از توییت های رئیس 
جمهور آمریکا

ســناتور جمهوری خواه آمریکایی عالقه وافر 
ترامپ به توییت کردن را به باد انتقاد گرفت.

بــه گزارش زمان به نقــل از مهر،  باب کورکر 
ســناتور جمهوریخواه آمریــکا عالقه عجیب 
رئیس جمهور این کشــور به توییت کردن را 
مــورد انتقاد قــرار داد.وی درگفتگو با روزنامه 
نیویورک تایمز گفت توییت های دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا به مذاکرات دیپلماتیک 
لطمه آمریکا وارد کرده است.کورکر همچنین 
هشــدار داد رئیس جمهور آمریــکا با تهدید 
کشــورهای دیگر می تواند آمریکا را در مسیر 

جنگ جهانی سوم قرار دهد.

دفع حمله دزدان دریایی با حضور 
ناوشکن نیروی دریایی

دزدان دریایــی خلیج عدن قصد هجوم به کشــتی 
تجاری ایرانی را داشتند که با حضور ناوشکن الوند 
نیــروی دریایی راهبردی ارتش متواری شــدند.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، دزدان دریایی که دیروز 
با هفت فروند قایق در حوالی تنگه باب المندب قصد 
تعرض به کشتی تجاری ایرانی را داشتند با حضور به 

موقع ناوشکن الوند متواری شدند.

یادداشتخبر

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رســیدگی های قضایی و به 
تبع آن احضار و تحقیق از وظایف ذاتی و اصلی دستگاه قضا 
است، به کسانی که به هر بهانه ای به قوه قضاییه توهین می 
کنند یا اتهام می زنند هشــدارداد و گفت، احضارها از ســر 

بیکاری نیست.
به گــزارش زمان و به نقــل از از پایگاه اطالع رســانی قوه 
قضیاییه، آیت اهلل آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی 
قضایی افزود: تســامح دستگاه قضایی برای حفظ فضای آرام 
جامعه، حــدی دارد و اگر اظهارات بی مبنا علیه قوه قضاییه 

ادامه یابد ناچاریم طبق قانون با مرتکبان برخورد کنیم.
وی با اشاره به رســیدگی های قضایی و هجمه ها علیه قوه 
قضاییه تصریح کرد: دســتگاه قضایی حسب وظیفه اصلی و 
ذاتی خود باید به صورت عادالنه به پرونده ها رســیدگی و از 
حقوق شهروندی حمایت کند. یکی از برنامه های مهم ما که 
در طول ســالهای گذشته نیز به صورت قاطعانه دنبال شده، 
مبارزه با مفاســد در همه ابعاد آن است. مسئوالن قضایی با 
وجود برخی موانع که در مســیر مقابله با مفاســد، خصوصاً 
مفاســد اقتصادی وجود داشــته، همواره مسیر قانون را طی 
کرده اند و در این راه موفقیتهای زیادی نیز کسب شده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: متاســفانه در جریان رســیدگی به 
برخی پرونده های مالی - اقتصادی به محض اینکه کســی 
احضار می شــود، برخی افراد ذی نفع شــروع به فضاسازی 
سیاسی و یا شخصی می کنند که جای تاسف دارد. اگر قرار 
باشد در مورد هر پرونده ای بگوییم این پرونده سیاسی است، 

دیگر رسیدگی قضایی امکان پذیر نخواهد بود.
آیت اهلل آملــی الریجانی ادامه داد: در مــورد پرونده ای که 
حسب محتویات و نظر قاضی مربوطه ابعاد اقتصادی و مالی 
دارد و نیــاز به اقدامات قضایی دارد، جار و جنجال به راه می 
اندازند برای اینکه اذهان مردم را از اختالس و فساد دور کنند 
و به ســمت مسائل سیاســی ببرند و متاسفانه در این مسیر 
از هیــچ هجمه و تهمتی هم به دســتگاه قضایی ابا ندارند تا 
در مقابل رســیدگی ها سنگ اندازی کنند. برخی کسانی که 
خود کارنامه سیاهی دارند، درمحیط های حقیقی و مجازی 
ســخن می گویند و فیلم منتشر می کنند. پرونده این افراد 
کاماًل ابعاد مالی دارد . البته ممکن است در مورد برخی افراد 
اتهامات امنیتی نیز مطرح باشــد امــا به هر حال این پرونده 
ها که ابعاد روشــنی دارند در حال رســیدگی است و برخی 
تالش دارند با هیاهو و جنجال جلوی رسیدگی های دستگاه 
قضایی را بگیرند. گرچه قوه قضاییه در گذشته نیز نشان داده 
اعتنایی به این اقدامات نمی کند زیرا اگر قرار بود با این حرف 
ها عقب نشــینی کند دیگر امکان انجام کار قضایی و اجرای 

عدالت وجود نداشت.
رئیس قوه قضاییه تاکید کــرد: عالوه بر این موارد، خود این 
قبیل اقدامات نظیر اتهام زنی، توهین و سنگ اندازی علیه قوه 
قضاییه جرم محسوب می شود و به مرتکبان هشدار می دهیم 
که تســامح قوه قضاییه برای حفظ فضای آرام جامعه، حدی 
دارد و اگر اظهارات و اقدامات بی مبنا علیه قوه قضاییه ادامه 

یابد ناچاریم طبق قانون با این مرتکبان نیز برخورد کنیم.
آیت اهلل آملی الریجانی همچنین با انتقاد از برخی توهین ها 
به دستگاه قضایی از ســوی بعضی از مسئوالن، خاطر نشان 
کرد: اخیراً برادر بزرگواری گفته اســت که قوه قضاییه از سر 
بیــکاری دائماً اقــدام به احضار افراد می کند. این ســخنان 
بســیار کم لطفی است. در پاســخ باید گفت که قوه قضاییه 
حســب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی 
و اجرای عدالت می کند، دستگاه قضایی با دریافت گزارشها 
و یا دریافت شــکایت، باید در صورت اقتضا افرادی را احضار 
کند و از آنان تحقیق به عمل آورد. بنابراین قوه قضاییه از سر 
بیــکاری افراد را احضار نمی کند. اگر بیکاری وجود دارد این 
شــما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام 
سینه زدید گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار 

داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده ایم.
رئیــس قوه قضاییه اظهار کرد: شــما موظفید از قوه قضاییه 
بعنوان رکن نظام حمایت کنید، کما اینکه ما در طول سالهای 
گذشــته از کلّیت دولت به عنوان رکن نظام حمایت کرده ایم 
این درست نیست در هر محفلی، هر آنچه به ذهن شریفتان 
گذشــت، علیه قوه قضاییه بیان کنید. وقتی شکایتی از یک 
مرجع رسمی می رسد، دادستان و دادسرا موظف به رسیدگی 
هستند و در این مســیر باید احضارهایی صورت گیرد البته 
ممکن اســت این اشــخاص پس از انجام تحقیقات و پس از 
رسیدگی تبرئه شــوند اما اینکه بخواهیم جلوی احضارها را 
بگیریم عالوه بر اینکه خالف قانون است مردم خواهند گفت 
که رســیدگی های قوه قضاییه فقط برای افراد بی بضاعت و 

ضعیف است و کاری با مقامات و مسئوالن ندارند.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه دســتگاه قضایی رانت 
های خاص را کنار می گذارد و بحمدهلل تاکنون نیز به پرونده 
افراد در هر جایگاهی که بوده اند رسیدگی شده است، خاطر 
نشــان کرد: توصیه برادرانه ما این اســت که اگر قوه قضاییه 
احتماالً در جایی اشتباه دارد در مورد آن اشتباه، تذکر معقول 
بدهند نه اینکه علیه احضار و رسیدگی به پرونده افراد که بر 
حسب قانون صورت می گیرد، سخن بگویند. چنانچه دستگاه 
قضایی نیز در جایی که مرتکب اشــتباهی شده موظف است 
از اشــتباه خود برگردد اما اینکه برخی در هر جمع و محفلی 
بخواهند علیه قوه قضاییه اظهارات بی مبنا داشــته باشند به 
هیچ عنوان پذیرفته نیست. مســئوالن نباید فراموش کنند 
که این رســیدگی ها به نفع همه است و نباید در جایی که 
موضوعی به سود ماست از رسیدگی قضایی دفاع کنیم و در 
جای دیگر اگر بررســی های قضایی به ضرر ما بود علیه قوه 

قضاییه سخن بگوییم.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همه قضات مســتقل و شریف 
دستگاه قضایی افزود: مطمئناً قضات عزیز ما به این حرفهای 
غیر منطقی و بی مبنا اعتنا نمی کنند. مسئوالن قضایی نیز 
باید از قضات حمایت کنند تا بســاط فشارهای این چنینی 
جمع شود.آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با تقدیر از حضور 
مردم در مراســم اقامه عزای حسینی، گفت: انصافاً مردم در 
این مراســم سنگ تمام گذاشتند و محبت خود به اهل بیت 

)ع( را به خوبی نشان دادند.
رئیس قوه قضاییه، نعمت محبت شیعیان نسبت به اهل بیت 
را نعمتی بزرگ و موجب تطهیر باطن و قرب به ساحت حق 
تعالی توصیف کــرد و افزود: حب اهل بیت )ع( عالوه بر این 
آثار معنوی، واجد آثار دنیوی نیز هســت؛ چنانکه امروز می 
بینیم با حضور شیعیان و الهام گرفتن از فرهنگ غنی عاشورا، 
مرز مقاومت و غیر مقاومت در سراســر جهان کاماًل روشن و 
مشخص است. گرچه در جبهه مقاومت، شیعه و سنی در کنار 
یکدیگر حضور دارند اما حمایت شــیعیان از جریان مقاومت، 
با الگوگیری از فرهنگ عاشورایی بارزتر است و همواره نشان 

داده اند که جبهه حق، مرز نمی شناسد و شیعه حاضر است 
برای اعتالی حق، کمک به مســلمانان و برقراری عدالت در 

سراسر جهان مجاهدت کند.
آیــت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه شــیعیان به پیروی از 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( چنین مسیری را انتخاب کرده  
اند، اظهار کرد: همه ما باید بابت داشتن چنین الگوهای واالیی 
شــاکر باشــیم و قدر این نعمت بزرگ را بدانیم که خداوند 
چنین نیروی عظیمی را در شیعیان پدید آورد تا بتوانند آنجا 
که کشورهای سلطه در مبارزه با تروریسم درمانده اند، جبهه 

های جدیدی را بگشایند.
رئیس قوه قضاییــه در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، 
یاد و خاطره شــهدا ، جانبازان و ایثارگــران نیروی انتظامی 
را گرامی داشــت و تصریح کرد: همه می دانیم که امنیت و 
احساس امنیت، نعمت های بزرگی هستند که نیروی انتظامی 
در ایجاد و حراســت از آن نقش بسزایی دارد. این نیرو، یک 
نیروی مسلح اجتماعی است که با مردم سر و کار دارد لذا باید 
اخالق حسنه را رعایت کند و در عین اجرای قانون با اقتدار و 

صالبت، نسبت به مردم عطوف باشد.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان 
ضابط، همکاری بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد، خاطر نشان 
کرد: توســعه فرهنگ و اخالق در جامعه یک بحث عمومی 
اســت که نیروی انتظامی نیز موظف است در این مسیر گام 
بردارد. وظایفی که قانون بــرای نیروی انتظامی پیش بینی 
کرده بسیار گسترده است که از جمله آنها دفاع از ارزشهاست. 
بر همین اســاس نیروی انتظامی نســبت به حفظ ارزشها و 
هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون و شرع، وظیفه مهمی 
بر عهده دارد. گرچه متاسفانه برخی دستگاه ها به جای کمک 
به نیروی انتظامی در این مســیر، با ســخنان خالف شرع و 
قانــون در اجرای برخی قوانین مانع تراشــی می کنند اما به 
هر حال نیروی انتظامی باید بدون توجه به این ســخنان، با 
قاطعیت راه خود را طی کند و دستگاه ها نیز موظفند نیروی 

انتظامی را در اجرای وظایف قانونی خود یاری کنند.
رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز 
خرسندی از وضعیت جبهه مقاومت در منطقه و پیروزی های 
پی در پی این جبهه، گفت: به نظر می آید که داعش و جریان 
تکفیری بــه نقطه پایان نزدیک می شــوند و با همت مردم 
و نیروهای مســلح ســوریه و عراق و همچنین حمایت های 
جمهوری اسالمی، بساط این جریان تروریستی که کشورهای 
ســلطه مدعی بودند مبارزه با آن به 20 سال زمان نیاز دارد، 
در حال برچیده شدن است.آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به 
همه پرسی کردستان عراق، این رویداد را آتشی جدید از سوی 
کشورهای سلطه بویژه رژیم صهیونیستی برای مشغول کردن 
منطقه دانست و خاطر نشان کرد: سیاست تجزیه کشورهای 
اسالمی، سیاستی قدیمی است که رژیم صهیونیستی دنبال 
می کند. هدف از اجرای این سیاســت نیز تضعیف حکومت 
های اســالمی و ایجاد درگیری ها و مشغولیت های طوالنی 
برای ملت های مســلمان است. متاسفیم که اقلیم کردستان 

عراق نیز از چنین سیاستی تبعیت کرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نه تنها حکومت مرکزی عراق 
بلکه هیچ کشوری استقالل کردستان را نمی پذیرد، رویکرد 
آمریکا در این ماجرا را منافقانه توصیف کرد و افزود: جمهوری 
اسالمی در این زمینه سیاســت روشنی دارد و از ابتدا اعالم 
کرده که با هرگونه تجزیه مخالف اســت. از نظر ما حکومت 
عراق یک حکومت واحد و یکپارچه اســت و مسئوالن اقلیم 
کردستان باید توجه کنند که در مسیر تجزیه موفق نخواهند 
بود. امیدواریم دلســوزی کشــورها بویژه همسایگان عراق را 
بپذیرند و بدانند که موضع همســایگان کاماًل جدی است و 

هرگز به این وضعیت تن نخواهند داد.

رئیس قوه قضاییه: تجزیه عراق سیاست رژیم صهیونیستی است

احضارها از سر بیکاری نیست

 موگرینی: توافق هسته ای متعلق
 به یک کشور نیست

 بغداد تحریم های جدیدی
 علیه اقلیم کردستان تصویب کرد

اروپا  اتحادیه  مسئول سیاســت خارجی 
در پیامی به مناســبت شصتمین سالگرد 
تاســیس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در رم پایتخــت ایتالیا، برجام را راه حلی 
برد - برد دانست که مانع از یک رویارویی 
نظامی خطرناک شده و متعلق به یک یا 

دو کشور نیست.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، فدریکا 
موگرینی در بخشــی از پیــام تصویری 
خود به ســمینار بین المللی به مناسبت 
بین  آژانس  تاســیس  شصتمین سالگرد 
المللی انرژی هســته ای درباره همکاری 
های علمــی و فنی در زمینــه امنیت و 
منع گسترش هســته ای گفت: به توافق 
هســته ای با ایران توجه کنید. این توافق 
بدون اتحادیه اروپای قوی غیرممکن بود. 
ما تمام تــوان خــود را در خدمت صلح 
قــرار دادیم و این برای موفقیت مذاکرات 
ضروری بود.توافق هسته ای ایران قدرت 
همکاری بین المللی را نیز نشــان داد. از 
طریق دیپلماسی و گفت و گو به راه حلی 
برد – برد دست یافتیم؛ سنگ بنایی برای 
عدم اشاعه بنا نهاده و مانع باالگرفتن یک 
)رویارویــی( مخــرب و خطرناک نظامی 
شــدیم.وی افزود: از دو سال پیش که به 
توافق دســت یافتیم، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بر اجرای توافق نظارت کرده 
که از جمله آنها انجام بازرســی ها بوده و 
پایبندی ایران را 8 بار تائید کرده اســت. 
۶0 ســال پس از تاسیس، آژانس حجتی 
برای همگی ما است. چرا که توافق کاماًل 
مرتبط با عدم اشاعه هسته ای است و به 
یک یا دو کشور متعلق نبوده و متعلق به 
تمام دنیا و همگی ما است.در واقع توافق 

هســته ای ایران، قطعنامه شورای امنیت 
سارمان ملل اســت و توافق با ایران یکی 
از بدترین بحران های هسته ای دوران ما 
را خاتمه داده اســت. موگرینی ادامه داد: 
اکنون که با یک تهدید هســته ای جدید 
و متفاوت از سوی کره شمالی مواجهیم، 
توان گشــودن یک جبهه دیگر را نداریم. 
منفعت، مســئولیت و وظیفــه ما حفظ 
توافق هســته ای با ایــران و حرکت در 
جهت تقویت و نــه تضعیف نظام جهانی 
عدم اشاعه است.این سمینار بین المللی 
به مناسبت شصتمین ســالگرد تاسیس 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره 
همکاری هــای بین المللی، علمی و فنی 
در زمینه امنیت و منع گسترش هسته ای 
برگزار می شــود و در آن حدود 40 مقام 
یا چهره برجسته از چهار قاره اروپا، آسیا، 

آفریقا و آمریکا سخنرانی خواهند کرد. 
طبق برنامه اعالم شده قرار است که رییس 
ســازمان انرژی اتمی امروزدر این نشست 
سخنرانی کند و ســپس به دعوت رسمی 
بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلستان، 

ایتالیا را به مقصد لندن ترک کند.

در نشســت امنیت ملی شورای وزیران عراق 
با حضــور حیدر العبادی بســته جدیدی از 
اقدامــات تنبیهی علیه اقلیم کردســتان به 
تصویب رسید و قرار شد شبکه های مخابراتی 
تلفن همراه کردســتان تحــت کنترل بغداد 
باشــد.به گزارش زمان به نقل از مهر، دولت 
مرکــزی عراق اعالم کرد در پاســخ به نقض 
قانون اساسی و برگزاری همه پرسی جدایی 
از عراق، بغــداد تصمیمات تنبیهی جدیدی 
علیه اقلیم کردستان عراق می گیرد.بر اساس 
بیانیه ای که دفتر حیدر العبادی نخست وزیر 
عراق منتشــر کرده در جلســه امنیت ملی 
شــورای وزیران ضمن تبریک پیروزی های 
اخیر نیروهای مســلح عراقی در الحویجه و 
نزدیک شــدن به پیروزی نهایی علیه داعش 
در عراق و آزادی تمامی اراضی عراقی، اولویت 
عراق همچنان مسأله مبارزه با داعش و مقابله 
بــا گروه هــای تروریســتی و تأمین امنیت 
مرزهای عراق خواهد بود.در مورد همه پرسی 
غیرقانونی جدایی کردســتان از عراق هم در 
این جلسه تصمیم گرفته شد اقدامات تنبیهی 
جدیدی اتخاذ شده تا حاکمیت دولت مرکزی 
عــراق به اقلیــم کردســتان و مناطق مورد 

مناقشــه بازگردانده شود و یادآوری شده که 
این اقدامات برای تحریم یا علیه شــهروندان 
ُکرد عراقی گرفته نشــده است.به این ترتیب 
دادستانی عراق علیه کارمندان دولتی که در 
اقلیم کردســتان به برگزاری همه پرسی بر 
خالف تصمیمات دولت مرکزی کمک کرده 
یا در آن نقش داشــته اند اقامه دعوی کرده 
اســت و فهرســتی از نام این افراد به عنوان 
متهم ارائه شــده و بناست تا اقدامات قضایی 
علیه آنها صورت بگیرد.همچنین گزارشی از 
فعالیت های مالی مسئوالن اقلیم کردستان 
و حساب های بانکی آنها که مقداری از سود 
حاصل از فروش نفت این منطقه را در حساب 
های بانکی خود قرار داده اند، تهیه شده است 
و این گزارش بــه کمیته ای که در خصوص 
پیگیــری دارایی های دولت عراق تشــکیل 
شده تقدیم شــده که به بازگرداندن دارایی 
های عــراق و پیگیری مفســدان اقتصادی 
منجر خواهد شــد.در این جلســه همچنین 
تصمیم گرفته شد تا شبکه های مخابراتی و 
ارتباطی تلفن های همراه تحت کنترل دولت 
مرکزی درآید و به بغداد منتقل شود.این شورا 
همچنین از ایران و ترکیه درخواســت کرده 
که ارتباط خود در زمینه گذرگاه های مرزی 
با خاک عراق را فقط از طریق دولت مرکزی 
بغداد انجام دهند و همه گذرگاه های مرزی 
خود با اقلیم کردســتان عراق را تا زمانی که 
دولت مرکزی کنترل آن را به دســت بگیرد، 
مسدود کنند.در جلســه امنیت ملی شورای 
وزیران عراق از ایران و ترکیه خواســته شد 
تا همه همکاری های تجــاری خود با اقلیم 
کردســتان به ویژه در زمینــه فروش نفت را 
متوقف کنند و در ایــن زمینه فقط با دولت 

مرکزی هماهنگی صورت بگیرد.



4 4گزارشسه شنبه 18 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3595
سال  در طی چند  نژاد:  گروه گزارش- خانی 
رقم  ای  گونه  به  کشور  اقتصادی  نظام  اخیر 
 خورده که نرخ سود سپرده های بانکی به یکی از 
چالش های موجود در شبکه های بانکی تبدیل 

شده است.
به  نسبت  مرکزی  بانک  و  دولت  آنکه  وجود  با 
تبعات و نتایج منفی بکارگیری ادبیات دستوری 
نسبت به بانک ها هشدار داده اند، اما شرایط به 
نرخ سود  از  روز  به  روز  که  رقم خورد  ای  گونه 

بانکی کاسته شد.
در حالی که شبکه بانکی به دلیل رکود و بدهی 
مشکالت  دچار  بانکها  به  نسبت  دولت  باالی 
برای  عدیده ای شده است، بسته های تشویقی 

جبران نیز کارساز نبوده است. 
ازطرفی اگر شبکه بانکی با همان سود بسیار اداره 
شود شاید در کوتاه مدت مسکنی برای دردها و 
التیام باشد، اما در بلند مدت بحران و معضالت 

بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
همه این عوامل دست به دست یکدیگر داده که 
در برابر هر دستوری که از سوی دولت به بانک 
مرکزی صادر می شود سیستم بانکی کشور زیر 
و سکوت  قانون  دورزدن  با  ها  بانک  و  نرفته  بار 
این  در  قاطعی  برخورد  و  شده  مواجه  دولت 

خصوص صورت نگیرد.
از آغاز به کار دولت دوازدهم نمایان شده  آنچه 
فشاری است که تحمل کرده تا در برابر مطالبه 

مردم  یارای پاسخگویی داشته باشند.
آنچه  دولت  سوی  از  بانکی  سود  کردن  کم  با 
نمایان است دولت با فشار بر بانکها و موسسات 
و  سود  از  آنان  تبعیت  خواهان  اعتباری  و  مالی 
نرخ بانکی است تا بخشی از منابع مالی به سمت 
مسکن  یا  سرمایه  بازار  همچون  مولد  بازار های 
منابع  این  ورود  خطر  حال  این  با  شود،  هدایت 
افرادی سودجو و  برخی  استفاده  بازار و سوء  به 
استفاده آن در ارز و سکه به شدت سیاست دولت 
هشدار  امری  این  که  کرده  مواجه  مشکل  با  را 
دهنده است که کارشناسان مربوطه نیز نسبت به 

آن هشدار داده اند. 
بنا به گفته ها قرار بر این بود تا طرح بخشودگی 
جرایم و دیرکرد از سوی دولت تامین اعتبار شود 
امر نیز محقق نشد.  این طرح همزمان  این  که 
با واکنش مراجع عظام تقلید نسبت به نامشروع 
بودن دریافت جریمه دیرکرد )تاخیرتادیه( بود و 
واکنش مراجع  مقابل  بانک مرکزی در  نوعی  به 

عظام تقلید و اعتراضات مردمی نسبت به دریافت 
است،  ربوی  شبهه  دارای  که  جریمه  نوع  این 
خود  نوبه  به  بتواند  تا  کرد  مطرح  را  طرح  این 

اعتراضات و واکنشها را ساکت کند.
ابتدای  همان  از  طرح  این  که  نکشید  طولی  اما 
بانک  از سوی  بهانه گیری  و  با مشکل  شروعش 
رئیس  سیف  شد.  کشیده  چالش  به  مرکزی 
اجرایی شدن  از  بعد  ماه  یک  مرکزی  بانک  کل 
تسهیالت  با  را  اولویت  بخشودگی،  طرح  این 
کاهش  میلیون  با ۹0  و  کرد  عنوان  10میلیونی 
از 100میلیون وعده داده شده گفت: منابع مالی 
برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد 
تومان  میلیون   100 از  کمتر  بانکی  های  وام 
محدود است و اولویت فعال با بخشودگی وام های 

زیر 10 میلیون است.
تقاضای ۷0 نماینده مجلس برای رسیدگی 
به عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم 

دیرکرد وام های بانکی به هیئت رئیسه مجلس
بربخشش  مبنی  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه 
معوق  های  وام  سودبانکی  و  دیرکرد  جرایم 
اجرایی  تاکنون  تومان  میلیون   100 سقف  تا 
مصوبه  این  اجرای  که  است  حالی  در  نشده،این 
معوقات  وصول  روند  در  مهمی  نقش  تواند  می 
نماینده    70 گذشته  روز  باشد.  داشته  بانکی 
قانون  اجرای  عدم  به  رسیدگی  برای  مجلس 
بانکی  های  وام  دیرکرد  جرایم  و  سود  بخشش 
به  ها  بانک  توسط  تومان  100میلیون  از  کمتر 

هیئت رئیسه مجلس نامه ای ارائه کردند.
مهدی  محمد  ملت؛  خانه  خبرگزاری  از  نقل  به 
جرایم  و  سود  بخشش  وضعیت  درباره  مفتح، 
بودجه  در  که  گفت  بانکی  های  وام  دیرکرد 
بخشش  برای  مجلس  در  ای  مصوبه   ۹۶ سال 
از  کمتر  بانکی  های  وام  دیرکرد  جرایم  و  سود 

100میلیون تومان تصویب شد.
برنامه، بودجه و محاسبات  سخنگوی کمیسیون 
مصوبه  افزود:براساس  اسالمی  شورای  مجلس 
اصل  بانکی   بدهکاران  که  صورتی  در  مذکور 
وام معوق خود را تسویه کنند بانک ها براساس 

قانون مجلس موظفند سود و جرایم دیرکرد وام 
 100 از  کمتر  وام  میزان  اگر  البته  ببخشند  را 

میلیون تومان باشد.
وی اذعان داشته؛ متاسفانه بانک ها قانون بخشش 
اجرا  را  بانکی  های  وام  دیرکرد  جرایم  و   سود 
نمی کنند البته در این راستا به بانک مرکزی و 

بانک ها دیگر چندین بار تذکر داده شده است.
آیین   2۳۶ ماده  براساس  که  داد  توضیح  مفتح 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، تقاضایی در 
رابطه با عدم اجرای قانون بخشش سود و جرایم 
دیرکرد وام ها بانکی کمتر از 100 میلیون تومان 
مجلس  نماینده   70 امضای  به  ها  بانک  توسط 

تا  شده  مجلس  رئیسه  هیات  تقدیم  و  رسیده 
رفتار بانک مرکزی در این خصوص مورد بررسی 

کمیسیون ذی ربط در مجلس قرار بگیرد.
برنامه، بودجه و محاسبات  سخنگوی کمیسیون 
گفت که با قرائت این درخواست در صحن علنی 
چند  هر  شد  خواهد  فرستاده  قضاییه  قوه  به 
مذاکراتی با مسئوالن پارلمانی بانک مرکزی قبل 
از تدوین درخواست مذکور صورت گرفته بود تا 
جلسه  این  که  شود  بررسی  موضوع  نشستی  در 

برگزار نشد.
کشور  اقتصاددانان  از  بسیاری  رابطه  این  در 
هشدار دادند که  فکر اساسی برای تبدیل بدهی 
اگر  و  نشده  اقتصادی  فعاالن  و  بانک ها  به  خود 
چه دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه کوتاه مدت 
با نرخ بهره خیلی باال کرده است اما این کار نه 
تنها مشکلی را حل نکرده بلکه مشکالت بسیاری 

را نیز بدنبال خواهد داشت.
اسناد  اوراق  بانکها  رقبای  از  یکی  واقع  در 
بازار  در  درصد   24  ،2۳ نرخ  با  که  است  خزانه 
 معامله می شود، بنابراین دیگر کسی سراغ بانک 

نمی رود.
پایین آوردن و یا کاهش نرخ سود بانکی مورد 
میان  التفاوت  مابه  که  چرا  هاست  بانک  نظر 
آنهاست  نفع  به  پرداختی  و  دریافتی  سود  نرخ 
و  دریافتی  سود  نرخ  بین  تفاوت  یعنی  است 
سپرده  سود  نرخ  آمدن  پایین  باعث  پرداختی 
و سود پایین آمدن نرخ سود تسهیالت خواهد 

شد.
زمان  گرفته  تسهیالت  فردی  که  جایی  در  اگر 
بازپرداخت آن این رقم به دو برابر رسیده است 
در حالی که اگر در کسب و کار هزینه کنند این 
به  هم  اساس،  این  بر  آمد.  نخواهد  بدست  رقم 
آورند،  پایین  را  بهره  نرخ  که  بانک هاست  صالح 
هم به نفع شان است و هم به صالح کل اقتصاد 

کشور.
هر چند در شرایط کنونی آشکار است که کاهش 
این  آن  عامل  و  نمی شود  اجرا  بانکی  سود  نرخ 
مواجه  اعتباری  تنگنای  با  بانک ها  که  است 

این  نمی شود؛  وصول  مطالبات شان  و  شده اند 
در شرایطی است که بدهی های خود را نیز باید 
پرداخت کنند. در واقع سود سپرده های مردم را 

باید بانک ها پرداخت کنند.
 از نظر کارشناسان؛ بانک برای این که اعتبار خود 
بر  باال می دهند.  کند، سود سپرده های  را حفظ 
این اساس، یک کالف سردرگم اتفاق افتاده و این 
ناشی از رکودی است که بر اقتصاد حاکم است. 
این که گفته می شود وقتی نرخ تورم پایین می آید، 
نرخ بهره نیز باید کاهش یابد، درست است و این 
یک قاعده است، اما استثناهایی هم وجود دارد؛ 
وقتی وضع اقتصادی دریافت کنندگان تسهیالت 
نمی توانند  و  نیست  خوب  کسب وکارشان  بابت 
تعهدات خود را نسبت به بانک ایفا کنند، بانک ها 
ناچار می شوند نرخ سود بانکی را باال ببرند. نرخ 
سپرده هم که باال رود، نرخ تسهیالت باال می رود 

و این روند به همین شکل ادامه پیدا می کند.
 تمام مواردی که ذکر شد از نگاه اساتید ُمَسکن 
الزم  موقت  دوره  یک  برای  کلی  طور  به  است 
است، اما به شرطی که درمان ادامه پیدا کند و 
درمان اصلی شروع شود. هم اکنون بدهی دولت 
هزار  معادل  و  ملی کشور  ناخالص  تولید  معادل 

میلیارد تومان است. 
و  مستقیم  طور  به  بانک  پول  عبارتی،  به 
پولی  بنابراین  است،  دولت  دست  غیرمستقیم 
فعال  به  جدید  اعتبار  که  نمی ماند  بانک  برای 
منابع وجود  زمانی که کمبود  و  بدهد  اقتصادی 

داشته باشد، بالطبع نرخ سود بانکی باال می رود.
همه این  موارد به طور زنجیره وار به یکدیگر مرتبط 
هستند. تا زمانی که دولت به بخش خصوصی و 
غیردولتی و نیز فعاالن اقتصادی و بانک ها بدهکار 
است، روزبه روز بزرگ تر می شود، چون روزبه روز 
بخش های دیگر ورشکست می شوند و در حقیقت 
توان خود را از دست می دهند و توان توسعه ای 
ندارند. بر این اساس، دولت ناچار می شود که جور 
توسعه را بکشد. اگر دولت عزم خود را جزم کند 
که بدهی خود را به فعاالن اقتصادی، بانک ها و 
بخش  کند،  پرداخت  بازنشستگی  صندوق های 

زیادی از مشکالت حل می شود.
به طور کلی وقتی که بانک ها نتوانند مطالباتشان 
دچار  باشند،  نداشته  درآمد  و  کنند  وصول  را 
با پرداخت بدهی دولت  تنها  این  و  چالش شده 

میسر است.
o.khaninezhad@yahoo.com

پرونده باز بدهی به بانکها ؛با دست پس زدن، با پا پیش کشیدن 

"نرخ سود" چالشی در شبکه بانکی

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:

1-فوزیه کاظمی محالتی نام پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف آباد خیابان 41پالک
۳47                                                                                                                          2-فیروزه 
آبادخیابان41پالک۳47                                            پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی 
۳-عبدالحمید کاظمی محالتی نام پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف آبادخیابان41

پالک۳47                                            4-جمال الدین کاظمی محالتی نام 
پدر:سیدباقر،نشانی:تهران-یوسف آبادخیابان41پالک۳47

پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  5-یاسمن 
آبادخیابان41پالک۳47

خیابان41پل آباد  پدر:سیدباقر،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  ۶-اسعدکاظمی 
اک۳47                                                     7-مهدی کاظمی محالتی نام 

پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف آبادخیابان41پالک۳47
 8-فرزانه کاظمی محالتی نام پدر:سید باقر،نشانی:تهران-یوسف آباد خیابان41پالک۳47                                           
خیابان آباد  پدر:سیدباقر،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  ۹-هنگامه 
کاظمی  10-خدیجه  41پالک۳47                                        
خیابان41پالک۳47                                  آباد  پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی 
پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  11-عبدالرئوف 

آبادخیابان41پالک۳47
12-لیلی کاظمی محالتی نام پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف آباد خیابان41 پل

نام  اک۳47                                          1۳-ثریا کاظمی محالتی 
پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف آباد خیابان41پالک۳47

آباد  پدر:سیدباقر،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  14-سیدکمال 
خیابان41پالک۳47

آباد  پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  15-عبدالمجید 
خیابان41پالک۳47

پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  1۶-پروین 
آبادخیابان41پالک۳47

آبادخیابان  پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  17-نسترن 
41پالک۳47 

41 آبادخیابان  پدر:سیدعلی،نشانی:تهران-یوسف  نام  محالتی  کاظمی  18-حمیده 
پالک۳47                                      مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:

1- عزیزناصریان نام پدر:عبدالعلی،نشانی:شهرستان خرمشهرجاده شلمچه روستای 
سوره جنب مدرسه شهید مظفری نژاد2-عبدالنبی مطیری نژادنام پدر :مالک،نشانی 

شهرستان خرمشهر چهل متری خیابان ناصر خسرو - محکوم به:
بموجب درخواست اجرای حکم به شماره۹۶100۹۶141200445و شماره دادنامه 
مربوطه۹۶00۹۹7۶141200020 محکوم علیه محکومندبه نحو تضامنی به پرداخت 
مبلغ دو میلیاردوهفتصدوبیست وسه میلیون و چهارصدوچهارده هزاروهفتصدوچهل 
ریال به عنوان خواسته اصلی نیز هزینه دادرسی معادل تعمیرهای ابطال شده توسط 
خواهانها و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون درحق خواهانها ضمنانیم عشر دولتی 

برعهده محکوم علیهم می باشد.
مدیردفتر شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

دکترحسن جاللی-دادرس علی البدل دادگاه عمومی خرمشهر
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای 
ازآن  به  واستیفا محکوم  اجراحکم  معرفی کندکه  بدهد۳-مالی  به  پرداخت محکوم 
میسرباشدودرصورتی که خودرا قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارایی خودرا به قسمت اجرا تسلیم کند.اگرمالی ندارد صریحااعالم 
اجرای  قادربه  که  شود  مذکورمعلوم  ازانقضاءمهلت  بعد  سال  سه  ظرف  نمایدهرگاه 
اموال خودرا معرفی  فراردرپرداخت  برای  ایدلیکن  بوده  به  پرداخت محکوم  و  حکم 
نکنیدیا صورت خالف واقع از دارایی خودبدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات از۶1روز تا۶ماه محکوم خواهیدشد.4-عالوه بر 
مواردباالکه قسمتی از ماده۳4اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی 
اجرای  نحوه  قانون  مفاد  مدنی مصوب 7۹/1/21و همچنین  دادرسی  آیین  قانون  و 

محکومیت های مالی مصوب 10آبان1۳77توجه نمائید.شماره م الف:)۹/705(
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

مفقودی 
موتور  با شماره پالک ۶54ج5۹ایران ۹4با شماره  نیسان مدل 8۳  ون  کامیونت   
از  و  گردیده  مفقود  دیوجان  غالمعباس  D2۹۶71بنام  شاسی  شماره  2۳۳108و 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
شکاری  اسلحه  به  سریال 2072۳85مربوط  شماره  به  شکاری  مجوز حمل سالح 
۳00۳5۶متعلق به حسین نادری با شماره ملی 20۶1۹۹5012مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
آزاد  ازدانشگاه  صادره  معدنی  شیمیایی  صنایع  گرایش  کارشناسی  موقت  گواهی 
شماره  متولد1۳۶8دارای  حمزه  فرزندسید  سجادی  عادل  سید  نام  ماهشهربه 
اول:۹۶/7/1۳- اعتبارساقط است.نوبت  ملی481001۹1۳۶مفقودگردیده واز درجه 

 باغملکنوبت دوم:۹۶/7/15 نوبت سوم:۹۶/7/18

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-عبدحسین خورشیدوند فرزند عبدالحسین به نشانی :خرم آباد –گلدشت میدان 
کریم خان به سمت میدان آرش ک چهار باغ دو سمت راست 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-عصمت ترابی فرزند – به نشانی : مجهول المکان 

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
پرداخت خسارت  به  است  علیه محکوم  مربوطه ۹۶0۹۹7۶۶55۹002۳۳ محکوم 
تاخیر و تادیه از تاریخ 1۳8۶/5/10 لغایت اجرای کامل حکم و پرداخت نیم عشر 

دولتی در حق خواهان می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –سلماز آزادبخش. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  1۳۹۶/0۳/10هیات  مورخ   1۳۹4۶0۳2500۳000228 شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نازطال 
خزائی در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۶۹/4۶ متر مربع قسمتی از پالک 
21 اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان الفت آباد خریداری از 
الفت آبادی محرز گردیده است.لذا به منظور  الفت بگ همتی  مالک رسمی آقای 
که  صورتی  در  میشود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳2۹
 امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                    

تاریخ انتشار نوبت اول1۳۹۶/07/0۳    تاریخ انتشار نوبت دوم1۳۹۶/07/18

رای دادگاه 
در خصوص دعوی آقای حسن حاتمی فرزند محمد به طرفیت آقای امیر مسعودی 
از  اعسار  و  ریال  مبلغ 1/000/000/000  به  وجه  مطالبه  به خواسته  فرزند حیدر 
پرداخت هزینه دادرسی که به مبلغ ۳۳/000/000 ریال میباشد با توجه به اظهارات 
مودای  و  دادرسی  هزینه  از  معافیت  و  اعسار  مورد  در  دادگاه  جلسه  در  خواهان 
گواهی گواه تعرفه شده از سوی وی که با التزام به راستگویی همگی اظهار داشته 
اند خواهان در حال حاضر از وضعیت مالی کافی برخوردار نیست و فی الحال توان 
پرداخت هینه دادرسی را ندارد و هیچیک از آنان مورد جرح قرار نگرفته اند و با 
توجه به شهادت کتبی ضمیمه پرونده از حیث ارکان و شرایط نقص جدی در تنظیم 
آن وجود ندارد مستندا به مواد 502 و 504 و 505و 50۶ قانون آیین دادرسی و 
سایر قرائن و امارات خواسته خواهان مبنی بر عدم کفایت دارایی جهت پرداخت 
هزینه دادرسی پیرامون اعسار و معافیت از هزینه دادرسی صحیح و منطق با قانون 
تشخیص و حکم به اعسار و معافیت از هزینه دادرسی بطور موقت تا متمکن شدن 
از  نامبرده در پرونده مذکور صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف بیست روز 

تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه اول محاکم حقوقی خرم آباد – حسین نور محمدی . 

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه 101  پرونده کالسه ۹50۹۹8۶۶12700۶18 
خرم آباد )101جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹7۶۶1۳500740 شکات 
: 1-آقای سید نظام داودی جمال آباد فرزند اسداله به نشانی لرستان – خرم اباد 
گلدشت غربی شهرک حکمت خیابان نبوت نوبت دوم 2- آقای سید احسان داودی 
جمال آباد فرزند سید نظام به نشانی لرستان – خرم گلدشت غربی شهرک حکمت 
خیابان نبوت نبش کوچه نبوت دوم –متهم :آقای سیروس شیراوند فرزند مرید علی 
: 1-ضرب و جرح عمدی  –اتهام  المکان  –مجهول  آباد  – خرم  لرستان  نشانی  به 

2-ایراد جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای سیروس شیراوند فرزند میر علی فاقد مشخصات 
بیشتربه علت متواری بودن دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقوو سنگ موضوع شکایت 
آقایان 1-سید احسان داودی جمال آباد فرزند سید نظام 2-سید نظام داودی جمال آباد 
فرزند سید اسداله دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده با التفات به شکایت شکات 
و اظهارات آنان در مرحله تحقیقات که منحصرا از متهم مذکور اعالم شکایت و طرح دعوا 
نموده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج در پرونده از جمله تحقیقات مرجع 
انتظامی و اظهارات شهود و مطلعیین محلی جملگی حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط 
متهم دارد و پزشکی قانونی نیز تاریخ وقوع صدمات را همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم 
نموده و عالوه بر آن با توجه به متواری بودن متهم از ابتدای تشکیل پرونده قضایی و عدم 
حضور وی در جلسات دادسرا علی رغم ابالغ برگ احضاریه و جلبهای مکرر که این موضوع 
قرینه ای دال بر مجرمیت متهم است و نامبرده با وصف ابالغ وقت دادرسی از طریق نشر 
آگهی در جلسه این دادگاه حاضر نشده ومطلبی در دفاع از خود ارائه نکرده است از این رو 
دادگاه بزهکاری نامبرده را به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه 
خصوصی قضیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن و تبدیل 
موضوع به دیه مستند به مواد 448-44۹-452-488-70۹-710-714 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1۳۹2 متهم را از باب صدمات وارده به مصدوم سید احسان داودی جمال 
آباد به پرداخت دیات زیر به نفع شاکی ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث محکوم 
مینماید 1-چهار درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه برگ و نرمه گوش چپ و پشت 
گوش چپ 2-یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه برگه گوش چپ و در ادامه متهم 
موصوف را از باب صدمات وارده به مصدوم سید احسان داودی جمال آباد به پرداخت دیات 
زیر به نفع شامی محکوم می نماید. :1-چهار درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه سمت 
خارج چشم راست و فرق سر 2-سه هزارم دیه کامل بعالوه نیم درصد دیه کامل بابت ارش 
تورم و کبودی زیر چشم راست ۳-یک درصد دیه کامل بابت ارش کوفتگی مچ دست راست 
و انگشت شست دست راست و از باب جنبه عمومی بزه به اینکه فعل ارتکابی عمال منجر 
به اخالل در نظم و آسایش عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد 
لذا در جهت حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به تبصره ماده ۶14 ا 
قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نامبرده رابه تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم 
مینماید این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

آگهی اجرائیه
خانوادگی:مردانی  اله-نام  لهم:1-نام:سیدرحمت  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
ایران  خرمشهربلوارنادرجنب  اله-نشانی:شهرستان  پدر:سیدنصرت  معدنی-نام 
علیهم:1-نام:مسعود- علیه/محکوم  محکوم  مردانی.مشخصات  بلوک  خودروتیرچه 
نام خانوادگی:خمیسی پور-نام پدر:سعید-نشانی:مجهول المکان محکوم به:بموجب 
دادنامه  به شماره۹۶100۹۶141۳0141۶وشماره  مربوطه  اجرای حکم  درخواست 
مربوطه۹۳0۹۹7۶141۳014۶0محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ پانصدمیلیون 
مذکورازتاریخ  مبلغ  تاخیرتادیه  وخسارت  خواسته  اصل  عنوان  به  وپانصدهزارریال 
تقدیم دادخواست)1۳۹۳/۹/1۶تازمان اجرای حکم بارعایت تغییرشاخص ساالنه نرخ 
تورم که محاسبه واخذآن پس ازپرداخت هزینه دادرسی به عهده اجرای احکام است 
ونیزمبلغ پانصدمیلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
باشد.ضمنا  له می  الزحمه کارشناس درحق محکوم  ریال حق  ومبلغ چهارمیلیون 

پرداخت نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه است.
خرمشهر-ضرغام  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  سوم  شعبه  قاضی 

خسروی
روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
به  پرداخت محکوم  برای  احکام مدنی(.2-ترتیبی  اجرای  قانون  اجراگذارد)ماده۳4 
میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  واستیفامحکوم  اجراحکم  کندکه  معرفی  بدهد.۳-مالی 
خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای  خودراقادربه 
تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول به طورمشروح مشتمل برمیزان 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکهاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه 
هرنحونزداشخاص  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه 
وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص  مطالبات  داردوکلیه  ثالث 
ضمیمه  اعساربه  دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال 
دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می 
شود)مواد8و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹4(.4-خودداری محکوم علیه 
تعزیری درجه هفت  به منظورفرارازاجرای حکم،حبس  اموال  ازاعالم کامل صورت 
نحوه  وماده۳0ق.م.اوماده1۶قانون  مدنی  احکام  اجرای  )ماده۳4قانون  دارد.  رادرپی 
اجرای محکومیت مالی1۳۹4(. 5-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.
پس  اموال  صورت  مالی1۳۹4(.۶-چنانچه  محکومیت  اجرای  نحوه  )ماده۳1قانون 
ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده۳قانون  یاتودیع وثیقه 

نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹4(.      شماره م.الف)۹/700(
شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   18 ۹۶0۹۹8۶۶5۶800045شعبه  کالسه  پرونده 
–  ۹۶0۹۹7۶۶5۶8000۶8 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
پور  آقائی  کامران  آقای  وکالت  با  فتحعلی  فرزند  مخصوصی  اکبر  آقای   : خواهان 
فرزند مرتضی به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد بلوار بهارستان ماسور 
کوچه پاسارگاد پنجم جنب بانک صادرات کد پستی ۶81۹۹11240 –خواندگان 
– البرز –کرج  با مسئولیت محدود مروارید اشترانکو به نشانی استان  : 1-شرکت 

مهرشاد بلوار ارم –کوچه پنجم شرقی کوچه ارمغان مجتمع ارم –بلوک 8 واحد 7 
2- آقای قدرت اله ستاری فرزند محمد طاهر به نشانی لرستان –خرم آباد –مجهول 

المکان –خواسته :مطالبه وجه چک 
رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای کامران آقایی پور به وکالت از خواهان 
اکبر مخصوصی فرزند فتحعلی به طرفیت خواندگان 1-شرکت با مسئولیت محدود 
وجه  مطالبه  خواسته  به  طاهر  محمد  فرزند  ستاری  اله  اشترانکو2-قدرت  مروارید 
چک و بدوا اعسار از هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان دارای وکیل تعیینی می 
باشد و بهره مند شدن از وکیل قرینه ای بر مالئت خواهان می باشد و همچنین 
اظهارات گواهان بصورت کلی می باشد و برای دادگاه ارزش قضائی ندارد لذا دعوی 
خواهان در خصوص اعسار هزینه دادرسی مورد پذیرش نبوده و مستندا به ماده 1۹7 
قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به بطالن دعوای اعسار از هزینه دادرسی را 
صادر و اعالم می نماید رای صادره 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد. 
قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد –کامران هادی پور .  

رای دادگاه 
آقای  جناب  وکالت  با  محمد  آقا  فرزند  زاده  نوری  الهام  خانم  دعوای  با  رابطه  در 
عبدالرضا پارسا به طرفیت آقای اسماعیل هداوند فرزند حبیب اله به خواسته ی الزام 
خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک 1 
فرعی از 2024 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد خیابان مولوی جنب نانوایی لواش 
مقوم به 201/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی به شرح دادخواست 
با عنایت به استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد که 
پاسخ آن به شماره 1۳۹۶0۶0250010025۶۹ مورخ 1۳۹۶/7/۶ واصل شده حاکی 
از مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد ادعا می باشد و مالحظه رونوشت مبایعه نامه 
عادی به شماره 0000 مورخ 1۳۹2/2/1 که به موجب آن خوانده فروشنده ملک به 
خواهان می باشد دادخواهی را موجه تشخیص و با مصداق در اذن شی اذن در لوازم 
آن نیز هست و با استناد به مواد 1۹8و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 220 
قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب منزل 
مسکونی به شماره پالک ثبتی 1 فرعی از 2024 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد 
خیابان مولوی جنب نانوایی لواش به نام خواهان صادر و اعالم می نماید و نیز حکم 
به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۳7۳/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 
اعالم می  الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و  به عنوان حق  5/000/000 ریال 
نماید در صورت قطعیت رای در مرحله بدوی ۶0 درصد این رقم قابل پرداخت می 
باشد رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست 
از محاکم  انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی تجدید نظر در یکی  از  روز پس 

محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – اکبر امرایی . 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  مورخ1۳۹۶/05/22هیات   1۳۹4۶0۳2500۳000۶7۶ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داریوش 
دارایی در ششدانگ یکباب دکان به مساحت 20/۳2 متر مربع قسمتی از پالک 155 
اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد دم آویزه خریداری 
از مالک رسمی آقای عین شا شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 
طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۳۶
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                    

تاریخ انتشار نوبت اول1۳۹۶/07/0۳    تاریخ انتشار نوبت دوم1۳۹۶/07/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای نصراهلل اقبالزاده فرد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  اعیان  و  عرصه  مالکیت ششدانگ   سند  که  است 
از 1۳214 فرعی قطعه 7تفکیکی طبقه چهارم  بمساحت 101/۹۹مترمربع مفروز 
پالک 14025 فرعی از1۳14 اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ ذیل ثبت 
الکترونیک ثبت وصادر و سند بشماره 24۶5۳4 ثبت و صادر و به علت سهل انگاری 

مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف ۳17

محمد افخمی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 



اجتماعیسه شنبه 18 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 53595

بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
خطرات،  کاهش  در  آموزش  نقش 
سوانح،  و  خطرات  کاهش  برای  گفت: 
آموزان  دانش  به  الزم  مهارتهای  آموزش 
گنجانده  مدارس  درسی  کتابهای   در 
از  اجتماعی  گروه  گزارش  شود.به  می 
سیدمحمد  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
شرکت  آموزان  دانش  جمع  در  بطحائی 
فرهنگ  داران  طالیه  همایش  در  کننده 
مهمترین  از  یکی  کرد:  اظهار  ترافیک 
و  آموزش  های  ماموریت  و  وظایف 
دانش  به  هایی  مهارت  آموزش  پرورش، 
و  فردی  زندگی  در  که  است  آموزان 

اجتماعی به آن نیاز دارند.
در  که  مراسم  این  در  سخنانی  طی  وی 
ورزشی  مجموعه  نفری  هزار   12 سالن 
از  یکی  افزود:  شد،  برگزار  تهران  آزادی 
مهارت هایی که باید در مدرسه آموزش 
در  خود  از  حمایت  »مهارت  شود،  داده 
برابر تهدیدات است« که در جامعه وجود 
های  تفاوت  از  یکی  گفت:  دارد.بطحایی 
با کشورهای درحال  جوامع توسعه یافته 
توسعه ،کاهش سوانح و خطرات است که 
تجهیزات  داشتن  از  ناشی  موضوع  این 
است  هایی  مهارت  از  متاثر  بلکه  نیست 

آموزش  آموزان  دانش  به  مدارس  در  که 
داده می شود.

توسعه سفرهای  با  امروزه  داد:  ادامه  وی 
آموزش  جامعه  در  شهری  بین  و  شهری 
به  ضروری  بسیار  آسیبها  کاهش  مهارت 
پرورش،  و  آموزش  رسد.وزیر  می  نظر 
سوانح  کاهش  در  انسانی  نیروی  نقش 
سفرها را بسیار موثر دانست و بر استمرار 
برای  الزم  های  مهارت  آموزش  تداوم  و 

دانش آموزان تاکید کرد.
پرورش،  و  آموزش  کرد:  تصریح  وی 

آموزش مهارت های کاهش سوانح را جزء 
ماموریت های اصلی خود می داند و در 
مقررات  آموزش  دارد  آمادگی  راستا  این 
راهنمایی و رانندگی را بیش از پیش در 
برنامه های درسی خود بگنجاند تا سهم 
بیشتری در کاهش تلفات جاده ای داشته 
آمار تصادفات و  نرخ فعلی  باشد.بطحایی 
تلفات جاده ای را غیرقابل قبول دانست و 
اظهار کرد: برای کاهش سوانح راهنمایی 
هایی  طرح  توسعه  جز  راهی  رانندگی، 
مانند همیاران پلیس نداریم و بررسی ها 

نشان می دهد اگر آموزش همیاران پلیس 
به صورت اثربخش ارائه شود سوانح ناشی 

از سفرها تا 50 درصد کاهش می یابد.
وی از فراهم شدن بسترهایی برای آموزش 
راهنمایی  سوانح  از  جلوگیری  مهارت 
رانندگی درآموزش و پرورش خبر داد و 
تعاملی  شبکه  زودی  به  کرد:  خاطرنشان 
هدف  با  پرورش  و  درآموزش  اختصاصی 
اندازی  راه  اولیا  و  آموزان  دانش  آموزش 
های  مهارت  توانند  می  آنها  و  شود  می 

الزم را از طریق این شبکه فرا گیرند.
راه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانش  سفرهای  کنترل  »مرکز  اندازی 
آموزی« در این وزارتخانه از هفته آینده، 
گفت: در این مرکز تمام مراحل سفرهای 
اردوها  برگزاری  حین  در  آموزی  دانش 
گونه  هر  مشاهده  صورت  در  و  کنترل 
تهدید و ناامنی اقدام ضروری صورت می 
ساعت   24 صورت  به  مرکز  این  و  گیرد 

فعال خواهد بود.
وی کاهش سوانح را ماموریت ملی خواند 
و  آموزش  اهداف  تحقق  برای  افزود:  و 
پرورش در حوزه حمل و نقل و ترافیکی 
باید  نیز  نهادها  و  ها  دستگاه  دیگر 

همکاری کنند.

خبــــر

فروش دارو از طریق اینترنت 
غیرقانونی است

به  پاسخگویی  بازرسی،  دفتر  کل  مدیر 
و  غذا  سازمان  حقوقی  امور  و  شکایات 
به  دارو  تبلیغ  و  عرضه  فروش،  گفت:  دارو 
صورت اینترنتی، غیرقانونی و غیرمجاز بوده 
و به نوعی قاچاق محسوب می شود.شهریار 
زمانی  خسرو  ناصر  افزود:  تبار،  اسالمی 
مرکز فروش داروهای کمیاب و قاچاق بود 
های  سایت  طریق  از  اتفاق  این  اکنون  اما 
اینترنتی صورت می گیرد و با اینکه فروش 
دارو از طریق اینترنت غیرقانونی و به نوعی 
قاچاق محسوب می شود اما بیشتر داروهای 
قاچاق از طریق این سایت ها، عرضه و در 
ادامه  به مشتری تحویل می شود.وی  محل 
دالالن  مانند  مجازی  های  سایت  داد: 
ناصرخسرو، داروها را از مسیر نادرست تهیه 
به مصرف کننده، می رسانند. می کنند و 

تخلف  اینگونه  داشت:  اظهار  تبار  اسالمی 
کل  دادستانی  قضائی  معاونت  طریق  از  ها 
کشور و باهمکاری پلیس فتا، مورد پیگیری 

قرار می گیرد.

ماجرای واردات برنج های 
پالستیکی کذب است 

فرآورده های  بر  نظارت  کل  اداره  معاون 
غذایی سازمان غذا و دارو به انتشار کلیپی 
برنج های  مضمون  با  مجازی  فضای  در 

الستیکی و پالستیکی واکنش نشان داد.
به  واکنش  در   ، صباح  سمیره  مهندس 
انتشار کلیپی در فضای مجازی با مضمون 
برنج های الستیکی و پالستیکی در بازار که 
سالمت مصرف کنندگان را به خطر انداخته، 
گفت: این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد 
مزارع  و  منابع  تمام  دارو  و  غذا  سازمان  و 
برنج را قبل از اقدام به واردات، مورد بازدید 
و آزمایش قرار می دهد. تمام کارخانه ها نیز 
اینکه  از  قبل  نیز  موارد  و  می شوند  بازدید 
باید  ابتدا  کنند،  دریافت  واردات  مجوز 
از  پیش  کلیپ  این  افزود:  شوند.وی  ثبت 
راستا  همین  در  بود.  شده  پخش  نیز  این 
به  هند  برنج  انجمن  و  تولیدکنندگان  هم 
سازمان  رییس  حضور  در  و  آمدند  ایران 
غذا و دارو مستندات شان را ارائه دادند که 
و  ایران  به  و  تولید  مزارع  در  برنج هایشان 
سایر کشورها صادر می شود.معاون اداره کل 
نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و 
برنج  مزارع  از  بازدیدهای مکرر  افزود:  دارو 
اروگوئه  نیز  اخیرا  و  تایلند  پاکستان،  هند، 
بازرسان  توسط  منابع  سایر  و  پاراگوئه  و 
بدین  و  می شود  انجام  دارو  و  غذا  سازمان 
ترتیب تمام منابع ابتدا ثبت می شوند و بعد 
از آن مجوز واردات دریافت می کنند.صباح  
تاکید کرد: هر محموله ای هم که به گمرک 
ارسال  آزمایشگاه  به  ابتدا  می شود،  وارد 
آزمایش های  تاییدیه  آنکه  از  پس  و  شده 
آن  مصرف  مجوز  کرد،  دریافت  را  مربوطه 
بر  نظارت  کل  اداره  می شود.معاون  صادر 
در  دارو  و  غذا  غذایی سازمان  فرآورده های 
کلیپ  این  مجموع  در  گفت:  مجددا  پایان 
هیچ  به  آن  محتوای  و  بوده  کذب  کامال 

عنوان مورد تایید نیست.

کاهش واردات تنباکوي قلیان

بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
واردات  درصدی   ۳4 کاهش  از  دخانیات 
تنباکوی معسل )تنباکوی قلیان( طی شش 
مدت  به  نسبت  جاری  سال  نخست  ماهه 
رمزی  داد.علی اصغر  خبر  قبل  سال  مشابه 
تنباکوی  واردات  آمار  آخرین  به  اشاره  با 
معسل به کشور، اظهار کرد: در شش ماهه 
تن   4۹5۹ میزان  گذشته  سال  نخست 
تنباکوی معسل به کشور وارد شده است که 
این رقم در شش ماهه نخست سال جاری 
از  حکایت  که  یافته  تقلیل  تن   ۳25۹ به 
کاهش ۳4 درصدی واردات تنباکو در نیمه 

نخست سال 1۳۹۶ دارد.
گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  معسل  تنباکوی  تن   ۹15۶ مجموعا 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  وارد  کشور 
واردات  میزان  کاهش  از  حاکی  برآوردها 
کشور  به  جاری  سال  در  معسل  تنباکوی 
است، چرا که در نیمه نخست سال 1۳۹۶ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل آن شاهد 
هستیم.رئیس  واردات  درصدی   ۳4 کاهش 
دخانیات  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز 
سال  در  اینکه  اعالم  با  همچنین  کشور 
معسل  تنباکوی  تن   582۳ میزان   1۳۹4
قابل  افزایش  مورد  در  شده  وارد  کشور  به 
توجه میزان واردات تنباکو طی سال 1۳۹5 
نسبت به سال 1۳۹۶ تصریح کرد: در سال 
معسل  تنباکوی  تن   ۹15۶ معادل   1۳۹5
با  فاحشی  اختالف  که  وارد شده  به کشور 
 1۳۹4 سال  به  نسبت  آن  واردات  میزان 
دارد که این مسئله به دلیل اتفاقی است که 
در آن مقطع زمانی رخ داد.رمزی افزود: در 
آن زمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
اداری  به دیوان عدالت  را  پزشکی شکایتی 
تنباکوی  واردات  و  تولید  از  تا  کرد  ارسال 

معسل جلوگیری به عمل آورد.

خبــــر

مشارکت مردم با پلیس 
در ایجاد امنیت پایدار

از سال 1۳۹2 پس از ارزیابی ها،تجزیه و تحلیل عملکردهای 
تمامی واحدهای پلیس در تهران ، مشکالت و موانع در راستای 
ارایه خدمات مطلوب و جامع به ارباب رجوع و تحلیل موضوع 
در   1۹7 فوریت  عنوان  با  واحدی  اندازی  راه  و  تاسیس  لزوم 
تابعیت دفتر نظارت همگانی بازرسی پلیس تهران بزرگ مطرح 
شد و به عنوان یک ایده نو تحقیقات روی این طرح آغاز شد. 
این تحقیقات در نهایت در دهه مبارک فجر سال 1۳۹۳ به راه 
اندازی فوریت 1۹7 در راستای رسیدگی سریع به خواسته و 

شکایت شهروندان اجرایی گردید.
به گزارش پیام زمان از معاونت اجتماعی فاتب ؛پایگاه های 
 . است  فعال  تهران  مختلف شهر  درمناطق  های 1۹7  فوریت 
اپراتورها به صورت شبانه روزی در مرکز در حال انجام وظیفه 
با شماره 1۹7، اطالعات  از تماس شهروندان  هستند که پس 
شهروندان را اخذ نموده و همزمان با اخذ اطالعات،مشخصات 
تماس گیرنده در سامانه نیز ثبت می شود که این مشخصات 
گیرنده  تماس  آدرس  و  تلفن  ،شماره  خانوادگی  نام،نام  شامل 
فوریت های  در سامانه  آدرس  و  ثبت مشخصات  از  است.پس 
کدام  به  مربوطه  آدرس  که  شود  می  مشخص  بالفاصله   1۹7
واحد است و همزمان بالفاصله پیام برای نزدیک ترین پایگاه ها 
نیز اپراتورها بالفاصله پس از دریافت پیام،آن را به واحد گشتی 
ابالغ می کنند و واحد گشت بازرسی در محل حضور یافته و به 

صورت میدانی با حضور شاکی به موضوع رسیدگی می کنند.
خود  های  فعالیت  انداز  در چشم  یگان  این  که  هایی  ازهدف 
کار  روند  و  فرآیندها  اجرای  در  بخشیدن  شامل سرعت  دارد، 
منزلت  افزایش  مردمی،  مشارکت  جلب  کنندگان،  مراجعه 
اجتماعی پلیس، ایجاد بستر تصمیم سازی برای فرماندهان و 
تخلفات  و  جرم  بروز  از  بازدارندگی  نقش  ایفای  ناجا،  مدیران 
در بین کارکنان با تغییر رفتاری و گفتاری در آن ها به هنگام 

مواجهه با شهروندان است.
پایگاه  تجزیه و تحلیل محتوای آمار پیام های رسیدگی شده 
های فوریت های 1۹7 تنظیم و تهیه فرم »کاربن لس« برای 
تبیهات  برتر،اعمال  های  یگان  قانونی،شناسایی  رسیدگی 
سازمانی برای کارکنان قصور کننده در روند رسیدگی پیام های 
خدمت  فرهنگ  گسترش  و  توسعه  برای  تالش  با  شهروندان، 
اقدامات در مدت کوتاه  رسانی مطلوب به شهروندان از جمله 

راه اندازی این سامانه است.
از نتایج اجرای این طرح می توان به جلب مشارکت مردمی در 
امر نظارت همگانی برعملکرد پلیس و فراهم کردن زیر ساخت 
های الزم برای سرعت در ارتقای پاسخگویی به مردم، رضایت 
رسیدگی  و   1۹7 های  تیم  عملکرد  به  نسبت  مردم  مندی 
صورت  به  شهروندان  شکایات  خصوصاً  ها  خواسته  به  سریع 
برای  ایجاد محیط مناسب  با تماس گیرندگان،  بازخوردگیری 
خدمات رسانی، تغییر ادبیات ماموران انتظامی و اجرایی با مردم 

و ... می توان اشاره کرد. 

هشدار وزارت بهداشت به متخصصانی که در 
درمان مردم کوتاهی می کنند

گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
متخصصان بیهوشی یا هر رشته تخصصی دیگر که به هر بهانه 
ای در درمان به موقع بیماران کوتاهی کنند و به خدمات رسانی 
مناسب به مردم خدشه وارد کنند از طرف وزارت بهداشت و 

دستگاههای نظارتی و قضایی مجازات می شوند.
اعتراض  درباره  خود  خبری  نشست  در  حریرچی  ایرج 
تعیین  قانون  طبق  افزود:  ها  تعرفه  به  بیهوشی  متخصصان 
تعرفه های پزشکی به عهده شورای عالی بیمه است که وزارت 
بهداشت در این شورا فقط یک رای دارد. بعد از آن نیز پیشنهاد 
شورای عالی بیمه در دولت تصویب می شود بنابراین اعتراض 

متخصصان برخی رشته ها از وزارت بهداشت بی مورد است.
وی کفت: اما اینکه برخی متخصصان معترض در خدمت رسانی 
به مردم خدشه ای وارد کنند کار اشتباهی است و به هیچ وجه 
مورد پذیرش وزارت بهداشت نیست و اگر چنین مواردی تکرار 
شود هم با برخورد قانونی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم 

پزشکی و هم دستگاههای نظارتی و قضایی مواجه می شود.
برخی  به  توجه  با  که  است  این  واقعیت  داد:  ادامه  حریرچی 
اقدامات چند گروه از متخصصان ما در وزارت بهداشت هم در 
فشار هستیم و اگر با متخلفان و افرادی که در ارائه خدمت به 
مردم خدشه وارد می کنند برخورد نکنیم اول از همه وزارت 
بهداشت مجازات می شود و بعد هم فرد خاطی مجازات خواهد 
شد.حریرچی گفت: در مورد اعتراض برخی گروه های پزشکی 
کار  بهداشت  وزارت  در  که  است  ماه   8 از  بیش  ها،  تعرفه  به 
کارشناسی انجام می شود و مسئوالن داخل و خارج از وزارت 
بهداشت فرصت کافی برای تبادل نظر و بررسی موضوع داشته 
اند، ادامه این مسائل به ضرر مردم و بیماران است و اگر هم 

اعتراضی هست باید از مسیر قانونی دنبال شود.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر افرادی چه در مراکز 
درآمدشان  کاهش  بهانه  به  خصوصی  چه  و  دولتی  درمانی 
را  بیماری  مثال  و  کنند  ایجاد  مردم  درمان  روند  در  اخاللی 
پذیرش نکنند یا عمل و خدمات مورد نیاز او را به موقع انجام 
ندهند، این مسئله اخالل در نظام سالمت محسوب می شود 
شدیدا از طرف دولت و دستگاه های نظارتی خارج از دولت با 
متخلفان برخورد می شود.وی گفت: مردم و به خصوص اقشار 
کم درآمدتر که به مراکز درمانی دولتی مراجعه می کنند هیچ 
نقشی در تعیین تعرفه های پزشکی نداشته اند و به هیچوجه 
ها  تعرفه  از  پزشکی  برخی گروه های  اعتراض  به خاطر  نباید 
متضرر شوند.حریرچی افزود: تعرفه های پزشکی مصوبه دولت 
مالک  است،  نکرده  تغییری  تعرفه  این  که  زمانی  تا  و  است 
قانونی، وزارت بهداشت و دستگاه های نظارتی است، بنابراین 
تا زمانی که این مصوبه تغییری نکرده است چه در تهران و چه 
هر شهر دیگری با افراد متخلف از این مصوبه برخورد می کنیم.
متخصص  نفر  یک  اگر  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
می  بررسی  دهد،  استعفا  بخواهد  دیگر  متخصص  یا  بیهوشی 
شود و تا زمانی که با استعفای او موافقت نشده است، نباید در 
خدمت رسانی به مردم خلل ایجاد کند، تاکید می کنم با هر 
فردی که بخواهد در مراکز بهداشتی-درمانی در خدمات رسانی 

به مردم خدشه وارد کند، با او برخورد قاطع می شود.
این  مرتکب  که  افرادی  نیز  گذشته  روزهای  در  گفت:  وی 
تخلف شدند، را وساطت وزارت بهداشت مجازات نشدند و ما 
به دستگاه های نظارتی قول دادیم که این حرکات تکرار نمی 
شود، سایر دستگاه های نظارتی آماده ورود به این بحث هستند 

و می گویند اگر نمی توانید اداره کنید، ما وارد عمل شویم.

خبر وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد :

تاکید بر نقش آموزش در کاهش خطرات

بعد از جلسات کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با 
مدیر کل بازرگانی صدا و سیما، قرار است رسانه ملی 
به پخش رایگان آگهی برای تولیدکنندگان و صاحبان 

برندهای مد و لباس اسالمی ایرانی اقدام کند.
و  مد  ساماندهی  کارگروه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
لباس کشور، با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری 
»اقتصاد  سال  عنوان  به   ۹۶ سال  نامگذاری  درباره 
رسانه  حمایت  لزوم  و  اشتغال«  و  تولید  مقاومتی، 
ملی از تولیدکنندگان کاال و خدمات ایرانی، اداره کل 
بازرگانی صدا و سیما، به اجرای طرح تشویقی رایگان 
جهت حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی به اقدام 

کرده است.
این طرح با عنوان »طرح حمایت از کارگر ایرانی« به 
کلیه کانون  های مجری تبلیغات و مدیران صاحبان 

کاال و خدمات ابالغ شده است.
در این طرح، نحوه اجرای تسهیالت تشویقی بر اساس 
70 درصد در تلویزیون و ۳0 درصد در رادیو عنوان 
شده است. طرح مذکور شامل صاحبان کاال و خدمات 
همچون برندهای پوشاک است که کاالی ایرانی تولید 

کرده و دارای 10 نفر نیروی انسانی شاغل است.
متقاضیان برای ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی 
مراجعه   78۹/http://bazargani.irib.ir/page/data
عمومی  روابط  به  تبلیغاتی  فیلم  نمونه  با  سپس  و 

کارگروه ساماندهی مد و لباس مراجعه کنند.

تبلیغ رایگان برندهاي مد ولباس 

ایراني در رسانه ها

دادستان کل کشور گفت: فضای مجازی به یک واقعیت در 
زندگی انسان ها تبدیل شده و اگر مدیریت نشود، جامعه 
را به تباهی می کشــاند.به گزارش زمان به نفل ازایســنا، 
حجت االسالم و المسلمین محمدجواد منتظری در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر چگونگی 
عملکرد دادستانی در حوزه پیشگیری از جرایم در حوزه 
فضای مجازی، گفت: ما به موجب قانون و مسئولیت هایی 
که به عهده داریم باید تعامل و هم افزایی داشته باشیم و 
بتواینم رسالتی که به عهده داریم را انجام دهیم. معتقدیم 
که امر پیشــگیری الزم اســت و باید اقدامات مهمی در 
این حوزه انجام شــود. فضای مجازی به یک واقعیت در 
زندگی انسان ها تبدیل شده و اگر مدیریت صورت نگیرد 
جامعه را به تباهی می کشــاند.وی افزود: باید هماهنگی 
میان مســئوالن قضایی در سراسر کشور صورت گیرد و 
تبادل اطالعات به روز شــود تا در رسیدگی به پرونده ها 
مشکلی ایجاد نشود. مسئله فضای مجازی هماهنگی سایر 
دســتگاه ها را می طلبد و امیدواریم با توجه به تاکیدات 

مقام معظم رهبری این موضوع به سرانجام الزم برسد.

انجام اقدامات پیشگیرانه در 
حوزه فضای مجازی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در 
همایش طالیه داران فرهنگ ترافیک، گفت: آموزش 
همگانی یکی از مسائل مهم در زمینه توسعه فرهنگ 
رانندگی است و استفاده از ظرفیت اقشار فرهنگی در 

اولویت پلیس قرار دارد.
فرهنگ  داران  طالیه  همایش  در  مهری  تقی  سردار 
ترافیک که در ورزشگاه آزادی با حضور دانش آموزان 
همیار پلیس برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن هفته 
بتوانیم در راستای خدمت  امیدوارم  اظهار کرد:  ناجا 
مهمترین  از  بدهیم.  انجام  خوبی  اقدامات  مردم  به 
فرهنگ  ارتقای  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  اقدامات 
ترافیک است و حاضران این جلسه نمایندگان اقشار 
فرهنگی و توسعه دهندگان فرهنگ ترافیک هستند 
که همکاری ارزشمندی با پلیس راهنمایی و رانندگی 
راستا همکاری خوبی  در همین  داد:  ادامه  دارند.وی 
حاضر  حال  در  و  داریم  پرورش  و  آموزش  وزارت  با 
هزار  از 12  بیش  پلیس،  میلیون همیار  از 10  بیش 
نفر راهوران محله و بیش از 100 هزار همیار ترافیک 
بتوانیم  ظرفیت  این  از  استفاده  با  امیدوارم  و  داریم 

باعث کاهش تخلفات رانندگی باشیم.
سوانح  تلفات  آمار  کاهش  به  اشاره  با  مهری  سردار 
رانندگی گفت: این آمار از سال 84 تا ۹5 بیش از 11 
هزار نفر کاهش داشته است و به کمتر از 1۶ هزار نفر 

رسیده است.

کاهش 11 هزار نفری تلفات رانندگی 

طی یک دهه اخیر

مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
کرامت  اجرای طرح  اینکه  بیان  با  مخدر 
نیازمند حرکت جهادی است، گفت: تالش 
در  انزجار  و  تنفر  فرهنگ سازی،  با  داریم 
جامعه نسبت به مساله مواد مخدر ایجاد 
شود.علی مویدی در جلسه طرح کرامت 
که در ساختمان دبیرخانه ستاد مبارزه با 
گفت: چشم انداز  شد،  برگزار  مخدر  مواد 
بدون  شهرستانی   ، کرامت  طرح  اجرایی 
معتاد و قاچاقچی است و تالش داریم با 
جامعه،  در  انزجار  و  تنفر  فرهنگ سازی، 
شود. ایجاد  مخدر  مواد  مساله  به  نسبت 

نظام  داد:  ادامه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
در رویکرد پیشگیری از اعتیاد با مشارکت 

مردم و اقشار تاثیرگذار جامعه خوب عمل 
کرده است، در این طرح که نمونه رویکرد 
مخدر  مواد  با  مبارزه  شدن  اجتماعی 
برنامه هایی همچون  تا  است، تالش شده 
و  والدین  دانش آموزان،  توانمندسازی 
معلمان در مدارس با هدف پیشگیری از 
تمایل به اعتیاد در کنار حوزه های درمان 
پیگیری  شوند، همچنین برخورد با خرده  
ساماندهی  محالت،  پاک سازی  فروشان، 
است  مواردی  جمله  از  متجاهر  معتادان 
که در این طرح در نظر گرفته شده است.

مویدی گفت: اجرای طرح کرامت نیازمند 
حرکت جهادی است که سعی داریم نسل 
آینده کشور را از تهدید مواد مخدر نجات 

دهیم، تحقق این طرح نیز به صبوری و 
تحمل بیشتری نیاز دارد.وی با بیان اینکه 
به   باید  طرح  این  اجرا،  فرآیند  پایان  در 
کرد:  تاکید  داده شود،  تسری  کل کشور 
انجام یک کار راهبردی و  با  باید بتوانیم 
خوب  الگوی  یک  عنوان  به  را  آن  موفق 
برای کشور تبدیل کنیم.مویدی در پایان 

به  کرامت  طرح  جلسات  برگزاری  بر 
صورت ماهانه تاکید کرد و گفت: از سال 
گذشته تاکنون 4 هزار فرصت شغلی برای 
و  است  شده  ایجاد  بهبودیافته  معتادان 
تالش داریم این فرصت های شغلی را هم 
در این دو شهرستان مالیر و فالورجان و 

هم کل کشور توسعه دهیم.

 ایجاد 4۰۰۰ فرصت شغلی
 برای معتادان بهبودیافته

به  اشاره  با  پایتخت  پلیس  رئیس 
از  تن  هزار  سه  از  بیش  آوری  جمع 
مواد  فروشان  خرده  و  متجاهر  معتادان 
گفت:  پلیسی  عملیات  چهار  در  مخدر 
اختیار  در  آوری  از جمع  بعد  افراد  این 
سازمان هایی همچون بهزیستی و وزارت 

بهداشت قرار می گیرند.
سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه 
آمار  آخرین  اساس  بر  بزرگ  تهران  در 
 1۳ از  بیش  از  انجام شده،  سر شماری 
میلیون جمعیت، سه میلیون آن شناور 
گفت  هستند،  شهر  این  مقیم  مابقی  و 
توان  در  که  آنجا  تا  کنیم  می  تالش   :
اثبات  به  ما  امنیتی که در کشور  داریم 
در  و  مردم  آحاد  همه  برای  را  رسیده 
و  توسعه  جامعه  مختلف  های  بخش 

گسترش دهیم.
پیشانی  بزرگ  تهران  اینکه  بیان  با  وی 
پیشانی  هم  آن  پلیس  و  است  نظام 
است،  ایران  اسالمی  جمهوری  پلیس 
افزود: همه باید در بخش های مختلف، 
انضباط و قوانین را رعایت کنیم و پلیس 

هم از این قضیه مستثنی نیست.
اینکه  به  اشاره  با  پایتخت  پلیس  رئیس 
مهم ترین  از  تهران  در  ترافیک  موضوع 
مسئوالن  و  مردم  دغدغه  اصلی ترین  و 

است، بیان داشت: اگر در همه ماموریت 
های پلیس، سازمان های دیگر همکاری، 
ما  باشند  داشته  افزایی  هم  و  همدلی 
افزایش  را  بهره وری  و  بازده   می توانیم 
دیگری  بخش  در  رحیمی  دهیم.سردار 
از سخنان خود در خصوص اولویت دوم 
این فرماندهی با اشاره به بحث برخورد 
با سارقان خرد، اظهار داشت: برخورد با 
کوچک  و  پا  خرده  سارقان  و  مجرمان 
یکی دیگر از اولویت های این فرماندهی 
است چرا که بیش از 70درصد از سرقت 
صورت  افراد  این  توسط  پایتخت  در  ها 
برنامه  نیز  خصوص  این  در  پذیرد؛  می 

ریزی خوبی صورت گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم رعایت استاندارهای 
مدارس  سرویس  از  استفاده  در  الزم 
توصیه  داشت:  بیان  آموزان  دانش  برای 
ما به والدین این است از سرویس هایی 
پلیس،  نظر  مورد  استانداردهای  که 
دارند  را  ها  دستگاه  سایر  و  شهرداری 
جمع  به  اشاره  با  کنند.وی  استفاده 
معتادان  از  تن  هزار  سه  از  بیش  آوری 

متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر در 
از  بعد  آنها  گفت:  پلیسی  عملیات  چهار 
هایی  سازمان  اختیار  در  آوری  جمع 
بهداری  وزارت  و  بهزیستی  همچون 
با  پایتخت  پلیس  گیرند.رئیس  می  قرار 
اشاره به اینکه برخورد با اراذل و اوباش 
و مزاحمان نوامیس از دیگر اولویت های 
در  داشت:  اظهار  است،  فرماندهی  این 
این بخش با افرادی که مقید به رعایت 
انضباط  و  نظم  و  مقررات  و  قوانین 

نیستند با شدت برخورد می شود.
وی با تاکید بر وجود امنیتی مطلوب در 
ایران اسالمی و شهر تهران،  جای جای 
گفت: میانگین جرایم در کشور ما نسبت 
پایین تر  اروپایی  کشورهای  از  خیلی  به 
رحیمی  حسین  سردار  است.همچنین 
خبرنگاران  جمع  در  مراسم  حاشیه  در 
گفت: پیشنهاد دادیم تا در ۶ ماهه دوم 
آلودگی  و  ترافیک  به  توجه  با  امسال، 
هوای پایتخت پلیس دوچرخه سوار آغاز 

به کار کند.
مراتب  سلسله  باید  داد:  ادامه  وی 

پلیس  مجوز  کسب  برای  فرماندهی 
موتور  از  تا  شود  انجام  دوچرخه سوار 
مأموریت های  انجام  برای  دوچرخه  و 
گفت:  کنیم.رحیمی  استفاده  پلیسی 
در  باید  نیز  دولتی  سازمان های 
پلیس  شوند.  پیشگام  زمینه  این 
راهور  پلیس  در  ابتدا  دوچرخه سوار 
در  ما  اینکه  ضمن  می کند؛  فعالیت 
خودروهای  از  استفاده  پیگیر  پلیس 
هیبریدی در سطح شهر تهران هستیم.

اینکه جامعه  به  اشاره  با  سردار رحیمی 
کشورهای  در  خصوصا  دنیا  تمام  در 
با  مردم  همکاری  مولفه  اولین  پیشرفته 
مردم  آحاد  داشت:  عنوان  است،  پلیس 
در  را  خودشان  پیشرفته  کشورهای  در 
مقابل ناهنجاری ها مسئول می دانند و 
در صورت مشاهده آن بالفاصله به اطالع 

پلیس می رسانند.
براساس  افزود:  پایتخت  پلیس  رئیس 
در   110 سامانه  با  مردمی  تماس های 
مورد   500 و  هزار   1۳ روزانه  تهران، 
بخش  می شودکه  انجام  پلیسی  عملیات 
و  کشفیات  دستگیری ها،  از  اعظمی 
اجتماعی  ناهنجاری های  با  برخوردها 
بر اساس این تماس های مردمی صورت 

می گیرد.

فعالیت پلیس دوچرخه سوار در پایتخت
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حصر وراثت
مطابق   ۳0۶1 شناسنامه  شماره  به  باسنج  نژاد  عباس  اسماعیل  محمد  آقای 
گواهی حصر  این شعبه درخواست  از  پرونده 450  به کالسه  تقدیمی  دادخواست 
به  باسنج  نژاد  عباس  ناصر  شادروان  که  شده  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1۳۹۶/5/2۶ تاریخ  در   45۳ شناسنامه  شماره 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
تولد  تاریخ   ۳0۶1 شناسنامه  شماره  باسنج  نژاد  عباس  اسماعیل  1.محمد 

1۳25/10/25 صادره از تبریز پدر متوفی 
2. شاه بگم دلیرافکن باسنج شماره شناسنامه ۳41۶ تاریخ تولد 1۳۳2/4/10 صادره 

از تبریز مادر متوفی 
مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳۶1 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.
110/88693 رئیس شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد ذاکری  

خواهان خانم مریم مالرمضانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد ذاکری 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
۹۶0۹۹810501004۶0 شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر 
حسب  که  تعیین   1۶:00 ساعت   1۳۹۶/۹/4 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  تهران 
به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده از ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
110/88691 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل 
اختالف شهر تهران 

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواست  مطابق  شناسنامه 204  به شماره  اسگندرنیا  آقای محسن 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۳21/501/۹۶ پرونده  کالسه 
و چنین توضیح داده شده که شادروان آذر میرآقاسی خوانی به شماره شناسنامه 
۳07۳ در تاریخ 1۳۹۶/4/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
از  صادره   1۳55/۶/22 تولد  تاریخ   ۶805 شناسنامه  شماره  اسکندرنیا  1.داریوش 

تهران فرزند متوفی 
2. سیاوش اسکندرنیا شماره شناسنامه 11۳75 تاریخ تولد 1۳5۹/7/14 صادره از 

تهران فرزند متوفی
۳.سولماز اسکندرنیا به شماره شناسنامه 10۳۶7  تاریخ تولد 1۳۶1/۹/8 صاره از 

تهران فرزند متوفی 
4.محسن اسکندرنیا شماره شناسنامه 204 تاریخ تولد 1۳20/8/7 صادره از میانه 

همسر )زوج( متوفی
5.صدیقه تقوی بهروز شماره شناسنامه 27 تاریخ تولد 1۳07/1/7 صادره از تبریز 

مادر متوفی 
مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳۶1 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.
110/88696 رئیس شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران

مفقودی 
شماره  اسلحه  به  سریال 17810۶1مربوط  شماره  به  شکاری  مجوز حمل سالح   
224۳۹12به شماره شناسه 01۳211۹27۶۹0متغلق به عباسعلی غالمی به شماره 

ملی 20۶411۳258 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی 
موتور  شماره   72 ایران   78 پالک ۳۳5ق  شماره  به  پیکان  وانت  خودرو  سبز   برگ 
P 011824۹ 118و شماره شاسی NAA ۳۶ AA ۶ EG 70۶۶04 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است .
بهشهر

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

قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  اسماعیل  فرزند  تبار  محمودی  ابراهیم  آقای 
واقع در بخش  اصلی جوانرود  از یک  فرعی  از پالک 158 و 15۶  را  عادی خود 
خریداری  محمودقیطولی  آقایان  از  که  قرگه  زمین  به  معروف  1۳کرمانشاه 
به  و  تشکیل   ۶۶-۹5 کالسه  تحت  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند  درخواست 
هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 
مالکیت  سند  صدور  به  حکم   ۹۶  /۶/15 مورخ     1۳۹۶۶0۳1۶007000725
قسمتی از یک بابخانه به مساحت ۳7/11  متر مربع به نام آقای ابراهیم محمودی 
بیگ سلیمی  برزو  آقایان  مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام  و  است  نموده  تبار صادر 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت 
ارسال گردد،  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم  اداره  این  به  کتباً  را  اعتراض خود  دوماه 
دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  باید ظرف  معترض 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
سند  صدور  نمود.  خواهد  صادر  تبار  محمودی  ابراهیم  آقای  نام  به  تقاضا  مورد 

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

تاریخ انتشار اول  18/  7 /  1۳۹۶ 
تاریخ انتشار دوم  ۳ /  8 /  1۳۹۶

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

آقای حسین محمدی فرزند عبداله درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 144 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین 
پشت باغ امرود که از آقای محمدخان رحیمی خریداری و درخواست سند مالکیت 
فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل   425-۹2 کالسه  تحت  نیز  پرونده  نموده 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 1۳۹۶۶0۳1۶007000۶84  
مورخ  ۶/11/ ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت یک بابخانه به مساحت 12۹/۹0  متر 
مربع به نام آقای حسین محمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آگهی  15روز  فاصله  به   نوبت  دو  در  مراتب  لذا  می باشد  محمدقادری  حاج  آقای 
انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  می شود 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند 
تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای حسین محمدی صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول  18 /  7 /  1۳۹۶ 
تاریخ انتشار دوم ۳ /  8 /  1۳۹۶

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول/دوم  هیات  مورخ 1۳۹۶،۶،11  رای شماره  1۳۹5۶0۳1۶00100278۹  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی  پیروزه نقشبندی فرزند فرح بشماره شناسنامه۳۹۹۳ صادره از 
اوه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110،۶۳متر مربع پالک 401فرعی 
از 28 فرعی از 1۳۹ اصلی مفروز ومجزی شده واقع در بلوار طاق بستان 40 متری 
تعاون خریداری از مالک رسمی کریم و حشمت غالمی محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶،7،2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶،7،18
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

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

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

رسمی 
برابر رای شماره  1۳۹5۶0۳1۶0010115۶۹ مورخ 1۳۹۶،12،10 هیات اول/دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی  پیروزه نقشبندی فرزند فرح بشماره شناسنامه۳۹۹۳ صادره از 
اوه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۳،5۳متر مربع پالک 401فرعی 
از 28 فرعی از 1۳۹ اصلی مفروز ومجزی شده واقع در بلوار طاق بستان 40 متری 
تعاون خریداری از مالک رسمی کریم و حشمت غالمی محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶،7،2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶،7،18
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

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

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

رسمی 
اول/دوم  مورخ 1۳۹۶،۶،14هیات  رای شماره  1۳۹۶۶۶0۳1۶0010028۶0  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
از  بالمعارض متقاضی  شیدا داودیان فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه2۶ صادره 
گیالنغرب درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۹۹،04متر مربع پالک 401 
 110 کوی  بستان  طاق  بلوار  در  واقع  شده  ومجزی  مفروز  اصلی   1۳۹ از   28 از 
خریداری از مالک رسمی آقاجان مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶،7،2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶،7،18
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

یادگیری زبان جدید، شما را 
باهوش تر می کند!

 
بی تردید  خارجی  زبان  یک  یادگیری 
می تواند اتفاق جذاب و هیجان انگیزی باشد، 
فضاهای  که  می دهد  اجازه  شما  به  چون 
جدیدی را تجربه کنید، درک بهتری نسبت 
و  بیاورید  به دست  متفاوت  فرهنگ های  به 
با انسان های دیگر آشنا شوید. با این حال، 
به  فقط  خارجی  زبان  یک  یادگیری  فواید 
محققان  نمی شود.  محدود  موارد  همین 
واقعا  جدید  زبان  یادگیری  که  می گویند 
بدهد،  ارتقا  را  ما  مغزی  سالمت  می تواند 
قسمت های مختلف مغزمان را تحریک کند 
و حتی شانس ابتال به زوال شناختی را در 

دوران سالمندی پایین بیاورد. 
که  می پردازیم  موضوع  این  به  ادامه  در 
می تواند  جدید  زبان  یک  یادگیری  چطور 
نظرات  از  و  باشد  داشته  فوایدی  چنین 

متخصصان کمک می گیریم.

یادگیری زبان برای ذهن با ورزش 
برای بدن قابل مقایسه است 

پس  بگیرید.  نظر  در  عضله  نوعی  را  مغز 
از  و  بدهید  تمرینش  کافی  به اندازه  اگر 
آن  تمرین دهی  برای  درستی  شیوه های 
را  آن  چاالکی  و  قدرت  کنید،  استفاده 
باک  توماس  دکتر  می دهید.  افزایش  هم 
در  اعصاب شناختی  علوم  )متخصص 
تقارن  که  می گوید  ادینبورگ(  دانشگاه 
برای  ورزش  با  ذهن  برای  زبان  یادگیری 
بدن، فراتر از تصورات اولیه انسان ها است. 
این متخصص باور دارد که زبان آموزان برای 
زبانی  باید مهارت های  ارتقای سالمت مغز 
خودشان را حدودا 5 ساعت در هفته به کار 
بگیرند که تقریبا با زمان الزم برای ورزش 
بدنی مشابه است. البته نباید فراموش کرد 
و  زبان  یادگیری  فواید  از  بهره مندی  که 
به کارگیری مهارت های زبانی، دقیقا همانند 
ورزش های بدنی، بیشتر به تداوم و پیگیری 

مستمر افراد بستگی دارد.

یادگیری زبان در هر سنی مفید 
است، اما برای سالمندان فایده 

بیشتری دارد
افراد  که  داده اند  نشان  اخیر  مطالعات   
دیگر  از  دیرتر  سال   4 تقریبا  دو-زبانه 
مبتال  عقل  زوال  به  خودشان  همساالن 
بیماری  این  نشانه های  درواقع،  می شوند. 
سالمندان  برای  سالگی   71 در  معموال 
سنی  میانگین  اما  می گردند،  نمایان 
تجربه  نشانه را  این  که  دو-زبانه ای  افراد 
باک  دکتر  می رسد.  به 75 سال  می کنند، 
زمینه  در همین  را  مطالعه  بزرگ ترین  که 
انجام داده است، می گوید که اثرات مثبت 
ناشی از دو-زبانه بودن بیش از هر چیزی به 
ارتقای مکانیسم آگاهی در این افراد ارتباط 
که  است  این  ما  »تصور  می گوید:  او  دارد. 
تقویت  را  حافظه  نه تنها  بودن  دو-زبانه 
می کند، بلکه قابلیت های استفاده از حافظه 
را هم ارتقا می دهد. از آن جایی که توانایی 
هوشیاری  حفظ  و  تمرکز  برای  افراد  این 
بیشتر می شود، پس بهتر می توانند با زوال 

سلول های مغز مقابله کنند«.

 گوناگون

کودکان(  قلب  )متخصص  کین  کولین  دکتر 
از  را  فرزندتان  قلب  سالمت  اگر  که  می گوید 
در  او  سالمتی  بگیرید،  جدی  کودکی  دوران 
می دهید.  ارتقا  را  سالمندی  و  بزرگسالی  دوران 
کودکان  در  سالم  عادت های  کردن  ترویج  البته 
به شرطی واقعا نتیجه می دهد که تمامی اعضای 
اگر شما  بگیرند.  را جدی  خانواده، زندگی سالم 
فرزندتان  قلب  سالمت  ارتقای  و  حفظ  به  هم 

اهمیت می دهید، به نکات زیر توجه کنید.

تداوم فعالیت بدنی
 ورزش باید به یکی از فعالیت های دسته جمعی در 
خانواده تبدیل شود. دوچرخه سواری، پیاده روی، 
پُرتحرک  بازی های  دادن  انجام  یا  کردن  شنا 
انتخاب های  می توانند  همگی  خانه،  از  بیرون 
و  کودکان  در  قلب  سالمت  تقویت  برای  خوبی 

باقی اعضای خانواده باشند.

داشتن رویکرد مثبت به زندگی

 اضافه کردن فعالیت های هیجان انگیز و جذاب به 
زندگی روزمره، مانند انواع بازی ها یا شام خوردن 
با  باید  سبز،  فضاهای  یا  پارک  در  دسته جمعی 
شادی و نشاط همراه باشد. درواقع،  کودک باید از 
این فعالیت ها لذت ببرد، اعتمادبه نفس او تقویت 
شود و رویکرد مثبتی نسبت به زندگی پیدا کند.

محدودیت زمانی برای استفاده از وسایل 
الکترونیکی

الکترونیکی  وسایل  از  استفاده  در  زیاده روی   
منجر  پُرخوری  و  بی تحرک  زندگی  سبک  به 
و  چاقی  به  ابتال  خطر  درنهایت  و  می شود، 
بیماری های قلبی-عروقی را در کودکان افزایش 
تلویزیون،  از  استفاده  زمان  بنابراین،  می دهد. 
کامپیوتر، موبایل هوشمند، تبلت و... نباید بیشتر 

از 2 ساعت در طول هر روز باشد.

جدی گرفتن معاینات پزشکی منظم
 اگر کودک شما به ورزش عالقه مند است و زمان 
او  حتما  می دهد،  اختصاص  ورزش  به  را  زیادی 
متخصص  پزشک  نزد  جسمانی  ارزیابی  برای  را 
ناگهانی در  این که خطر مرگ  با  ببرید.  کودکان 
میان کودکان و نوجوانان سالم نادر است، اما افراد 
در معرض خطر باید هرچه زودتر شناسایی شوند.

خرید مواد غذایی همراه با کودک 
والدین باید اطالعات مناسبی درباره برچسب های 
تغذیه ای داشته باشند و مواجهه با این برچسب ها 
را به یک اتفاق جذاب و خوشایند برای کودکان 
تبدیل کنند. بیشترین محصوالت مورد نیاز شما 
کم چرب،  لبنی  محصوالت  سبوس دار،  غالت  نیز 

مرغ، ماهی و مغزهای خام هستند.

در دسترس قرار دادن
 گزینه های غذایی سالم 

برمی گردد،  خانه  به  مدرسه  از  کودک  که  وقتی 
و  سالم  اصلی  وعده های  و  میان وعده ها  حتما 
مغذی را در دسترس او قرار بدهید. ماست یونانی 

همراه با چند تکه سیب یا پنیر همراه با سبزی، 
دو مورد از گزینه های سالم هستند.

شام خانوادگی جذاب
شام  کردن  جذاب  برای  راه ها  بهترین  از  یکی   
کمک  کودک،  برای  دسته جمعی  و  خانوادگی 

گرفتن از او در روند آماده سازی و پختن وعده های 
غذایی است. به جای دور کردن کودک از آشپزخانه، 

هوشمندانه از او کمک بگیرید.

کنترل نمک مصرفی
 خودداری از مصرف مواد غذایی فرآوری شده و 
واقعا  یا سفره غذا،  از میز  حذف کردن نمکدان 
برای حفظ سالمت قلبی کودکان مهم هستند. 
و  کنترل شده  کامال  باید  کودکان  نمک مصرفی 

محدود باشد.

حضور فعال در زندگی کودک
شما به عنوان والدین باید حضور فعالی در زندگی 
او  حقوق  مدافع  مانند  و  باشید  داشته  کودک 
در  سالم  غذایی  گزینه های  وجود  کنید.  عمل 
مدرسه، انجام دادن معاینات دوره ای و هر مساله 
دیگری که به سالمتی کودکان مربوط می شود، 
آنان  زندگی  در  والدین  فعال  حضور  با  تنها 

امکان پذیر است.

داشتن نگرش واقع بینانه
محدودیت های  و  اهداف  باید  والدین   
باشند.  داشته  فرزندشان  برای  واقع بینانه ای 
می توانند  تدریجی  تغییرات  و  کوچک  گام های 
در درازمدت، تفاوت های اساسی و بنیادینی در 
همواره  پس  بیاورند.  به وجود  کودکان  زندگی 
واقع بین باشید و انتظارات فرا-انسانی از کودکان 

را فراموش کنید.

راه های مراقبت از قلب کودکان

زیاد  لیموترش  خواص  مورد  در  شک  بدون 
هم  افرادی  برتان  و  دور  احتماالً  و  شنیده اید 
هستند که می گویند صبح ها یک فنجان آب با 
چند قطره لیموترش می نوشند. این افراد بسیار 
هوشمندانه عمل می کنند و اگر شما نمی دانید 
که مخلوط لیموترش و آب گرم چه خدمتی به 
سالمتی می کند این مطلب را از دست ندهید.

 توجه داشته باشید که این نوشیدنی صبحگاهی 
بهترین جایگزین برای نوشیدنی های کافئین دار 
است. تهیه ی این نوشیدنی کار بسیار ساده ای 
از  که  زمانی  صبح ها  که  ترتیب  این  به  است. 
در  را  لیموترش  نصف  آب  بیدار شدید،  خواب 
سر  و  زده  هم  می ریزید  گرم  آب  فنجان  یک 
می کشید. با ما باشید تا بگوییم همین نوشیدنی 

ساده چه خدمتی به بدن می کند.
  

اندر مزایای آب گرم با لیموترش
اگر صبح به صورت ناشتا آب لیموترش را با آب 
گرم مخلوط کرده و میل کنید به مرور متوجه 

اثرات بی نظیر آن خواهید شد:
 

 برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و  است   C ویتامین  از  سرشار  لیموترش 
مانند  ویروسی  بیماری های  با  مقابله  برای 
میوه ی  این  است.  مفید  غیره  و  سرماخوردگی 
ترش و اسیدی همچنین یکی از منابع پتاسیم 
بهتر  عملکرد  باعث  دلیل  همین  به  می باشد. 
اعصاب و مغز می شود. لیموترش همچنین برای 
کنترل فشارخون نیز مفید است. وقتی به صورت 
ناشتا از این نوشیدنی استفاده می کنید خواص 
ایمنی  سیستم  آن  ترکیبات  آنتی اکسیدانی 

بدنتان را قوی و بیماری ها را از شما دور می کند.
 

نوشیدنی لیموترش: pH بدنتان را 
کنترل می کند

نوشیدن مخلوط آب و لیموترش باعث کاهش 
حالت اسیدی بدن می شود. شاید کمی عجیب 
آلکانی ترین  از  لیموترش یکی  اما  بیاید  به نظر 
اینکه  با وجود  میوه های موجود است. در واقع 
ترش و اسیدی است اما بدن را اسیدی نمی کند.

و  مناسب  درمان  یک  لیموترش  با  آب  ترکیب 
طبیعی برای رفع دندان درد و همچنین مقابله 
داشته  توجه  البته  می باشد.  لثه ها  آسیب  با 
باشید که زیاده روی در مصرف و یا قرقره کردن 
مینای  به  که  دارد  امکان  محلول  این  با  زیاد 

دندان هایتان آسیب بزند.

به هضم غذا کمک می کند
نوشیدن مخلوط آب گرم و لیموترش باعث دفع 
مواد زائد می شود. این نوشیدنی همچنین باعث 
ترشح صفرای بیشتر می شود. همین خواص نیز 
و  یبوست  مانند  مشکالتی  که  می شود  باعث 
سوزش معده تسکین پیدا کند. البته حواستان 
باشد اگر دچار زخم معده یا سوزش شدید معده 
هستید در مصرف این نوشیدنی احتیاط کنید. 
را کمتر کنید.  آن  لیموترش  میزان  است  بهتر 
اگر در مصرف آن شک دارید قبل از هر کاری با 

پزشک معالجتان مشورت کنید.
 

دیورتیک فوق العاده
بدن  پاک سازی  و  تمیزی  باعث  نوشیدنی  این 
می شود. ترکیب آب گرم با لیموترش باعث دفع 

راحت توکسین ها یا همان سموم بدن می شود. 
یعنی  دارد  دیورتیک  خواص  اینکه  خاطر  به 
مجاری  تمیزی  باعث  نتیجه  در  است.  ادرارآور 

ادراری نیز می شود.
 

باعث تسکین مشکالت تنفسی می شود
با نوشیدن ترکیب آب گرم و لیموترش می توانید 
از شر مشکالت تنفسی خالص شوید و عفونت 
و بیماری را از سینه تان به در کنید. با مصرف 
این نوشیدنی فوق العاده با خاصیت، به مرور از 
سرفه کردن خالص خواهید شد. این نوشیدنی 
همچنین برای مقابله با آسم و آلرژی های رایج 

 نیز مفید است.
 به کاهش وزن کمک می کند

با  پکتین  فیبر  بودن  دارا  دلیل  به  لیموترش 
گرسنگی و اضطراب مقابله می کند. باید بدانید 
که دنبال کردن رژیم غذایی که حالت آلکانی 
کرد  کند کمک خواهد  بیشتر  را  بدن  بازی  یا 
پس  شود.  کم  وزنتان  سریع تر  و  راحت تر  تا 
این  از  فنجان  یک  صبح ها  گرفته اید  رژیم  اگر 

نوشیدنی را میل کنید.
  

برای تمیزی پوست
را  پوست  لیموترش  در  موجود   C ویتامین 
صاف و خوش آب و رنگ می کند. این ویتامین 
باعث محو شدن چین و چروک ریز  همچنین 
در  می سازد.  خارج  خون  از  را  سموم  و  شده 
این  از  تمیز و شفاف می شود.  نتیجه پوستتان 
گذشته می توانید به طور مستقیم محلولی که 
آماده کرده اید را نیز به پوستتان بزنید. خواهید 
دید به مرور پوستتان صاف و شفاف خواهد شد. 

البته اگر پوستتان خیلی خشک باشد بهتر است 
در انجام این کار دچار افراط نشوید.

 
 برای داشتن نفس خوشبو

و  مناسب  درمان  یک  لیموترش  با  آب  ترکیب 
طبیعی برای رفع دندان درد و همچنین مقابله 
داشته  توجه  البته  می باشد.  لثه ها  آسیب  با 
باشید که زیاده روی در مصرف و یا قرقره کردن 
مینای  به  که  دارد  امکان  محلول  این  با  زیاد 

دندان هایتان آسیب بزند.
نوشیدن مخلوط آب و لیموترش باعث کاهش 
حالت اسیدی بدن می شود. شاید کمی عجیب 
آلکانی ترین  از  لیموترش یکی  اما  بیاید  به نظر 

میوه های موجود است.

 برای شادابی روح و روان
زمانی که ذهن و روح و روانمان درگیر استرس و 

 C ویتامین  بدن  می شود  روزمره  مشکالت 
بیشتری از دست می دهد. خوشبختانه می توان 
روی ویتامین C لیموترش حساب کرد. با این 
و  استرس  که  آسیب هایی  با  می توان  ویتامین 
تنش های روحی به بدن تحمیل می کنند مقابله 

کرده و شرایط روحی مساعدتری داشت.
  

اگر می خواهید نوشیدن قهوه را 
کمتر کنید

مرور  به  قهوه  نوشیدن  که  می دانید  احتماالً 
نوعی  واقع  در  می شود.  عادت  به  تبدیل 
وابستگی می آورد. اگر می خواهید میزان مصرف 
نوشیدنی  این  به  دهید  کاهش  را  کافئینتان 
اعتماد کنید. شروع صبح با این نوشیدنی بسیار 
مصرف  میزان  می تواند  مرور  به  و  است  خوب 

کافئین را کاهش دهد. 
منبع: تبیان

معجزه ی آب گرم و چند قطره لیمو 
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دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل 
روســیه که در شهر کازان روسیه برگزار می 
شود، جدی ترین محک شاگردان »کارلوس 
کی روش« در مسیر حضوری موفق در جام 

جهانی 2018 خواهد بود.
تیم ملی فوتبال ایران که به عنوان نخستین 
تیم آســیایی و دومین تیم جهــان پس از 
برزیل، جواز حضور در جام جهانی روســیه 
را با اقتدار و بدون شکســت و تنها با دو گل 
خورده به دســت آورد، مراحل آماده سازی 
خود را آغاز کرده اســت.در این راســتا، تیم 
ملی ایران نخســتین دیدار تدارکاتی خود را 
در ورزشگاه آزادی تهران مقابل توگو برگزار 
کرد و بــا دو گل »کریم انصــاری فرد« به 
پیروزی دست یافت.در این دیدار کی روش 
از نفرات جدیدی در ترکیب خود بهره برد تا 
نفرات جوان و با انگیزه بتوانند توان خود را به 
رخ کادر فنی بکشند و اکنون تیم کشورمان 
عصر فردا - سه شنبه - در شهر کازان روسیه 
مهمان میزبان جام جهانی است.تیم ایران که 
در دوســال اخیر با قدرت هایی چون سوئد 
و شــیلی دیدار تدارکاتی داشــته است، می 
تواند برداشــت های مثبتــی از رویارویی با 
روســیه به عنوان میزبان جام جهانی داشته 
باشد. بی شــک این بازی کمک شایانی به 
ســرمربی باتجربه تیم ایران برای شــناخت 
ترکیب اصلی اش خواهد داشت.روســیه روز 
شــنبه در دیداری تدارکاتی با حساب چهار 
بر دو کره جنوبی دیگر نماینده قاره آســیا 
در جام جهانی را شکست داد و اکنون نوبت 
تیم کشورمان است که قدرت خود را به رخ 
حریف کشیده و نشان دهد نمایندگان آسیا 

دست و پا بسته نیستند.
تیم هــای ایران و روســیه یــک مرتبه در 
تاریخ 20 بهمن ماه سال 1۳8۹ در دیداری 
تدارکاتی در شــهر ابوظبی به میدان رفتند 
که تیم کشــورمان با تــک گل »محمدرضا 
خلعتبری« به پیروزی دست یافت.البته ایران 

پیش از فروپاشی شــوروی سابق سه مرتبه 
مقابــل آنان صف آرایی کرد که در هر ســه 

رویارویی شکست را پذیرفت. 
با توجه به ارائه فوتبالی با اتکا به قدرت بدنی 
باال و دوندگی زیاد از سوی روسیه، این بازی 
بهترین محک برای بازیکنان و کادر فنی تیم 
ملی ایران است که شرایط خود را در رقابت 
با تیمی مطرح ســنجیده و نقاط ضعف را تا 
آغاز جام جهانی برطرف کنند.تیم ایران که 
طی پنج ســال اخیر به خــط دفاعی و امور 
تدافعی مستحکم خود اتکاء کرده است باید 
برای حضور در جام جهانی به بهترین نحوه 
آماده شــود و دیدارهای ســخت تدارکاتی 
معقوالنه ترین مســیر برای رسیدن به این 
مهم است.شاگردان کی روش در جام جهانی 
2014 نیــز هرچند در فــاز تهاجمی موفق 
نبودنــد، اما در امــور تدافعی خوب و منظم 
نشــان دهند و بی تردید با توجه به تفکرات 
سرمربی پرتغالی بازهم در مهمترین رویداد 
فوتبال جهان روی به نمایشــی تدافعی می 
آورند.مدافعــان ایران به خوبی می توانند در 
مقابله با مهاجمان نامدار و کاربلد روسیه بر 
تجارب بین المللی خود افزوده و گام مهمی 
برای رسیدن به بهترین شرایط داشته باشند.

»استانیســالو چرچســوف« پس از ناکامی 
روســیه در یورو 201۶ هدایت این تیم را به 
عهده گرفت و با توجه به خواسته مسئوالن 
فدراســیون این کشــور بــا روی آوردن به 
نیروهای داخلی و پرهیز از دعوت لژیونرها به 
دنبال ساخت تیمی جدید است که تقریبا در 
این مسیر موفق بوده و از اهمیت دیدارهای 
تدارکاتی برای رســیدن به خواسته اش یاد 
می کند. دیدار تیم های ملی فوتبال روسیه 
و ایران از ســاعت 18:۳0 دقیقــه امروز در 
ورزشــگاه 40 هزار نفری شهر »کازان« که 
یکی از ورزشــگاه های میزبان جام جهانی 

2018 خواهد بود، آغاز می شود.
گزارش سایت روسی از مهاجم 

نام آشنایش ایران
سایت کازان روســیه در گزارشی به بررسی 
تیم فوتبال ایران پرداخت.سایت کازان درباره 
این بازی نوشــت: سه شــنبه فرصت بسیار 
خوبی اســت تا احتماال پدیــده جام جهانی 
2018 روســیه )ایــران( را ببینیم. هر چند 
کــه تیم   ملی فوتبال ایران نام و آوازه زیادی 
ندارد ولی قطعا تیم   ملی فوتبال روسیه با تیم 
قدرتمندی روبه رو خواهد شد که توانایی های 
بســیار زیادی دارد.تیم   ملی فوتبال ایران به 

عنوان اولین تیم آســیایی جــواز حضور در 
جام جهانی را به دســت آورد و بعد از برزیل 
دومین تیمی بود کــه از راه انتخابی به جام 
جهانی رسید و این نشان از قدرت تیم   ملی 
فوتبــال ایران می دهد. بازی بــا ایران، بازی 
مهم برای فوتبال روسیه خواهد بود چرا که 
ایران قوی ترین تیم آسیا است. هر دو تیم در 
سال 2011 نیز با یکدیگر بازی کرده بودند 

که آن بازی با برتری ایران به پایان رسید.
در ادامه  سایت کازان به حضور چندین ساله 
کارلوس کی روش در فوتبال ایران اشاره کرد 
و نوشــت: کی روش ایران را به جام جهانی 
برزیل رساند و حاال موفق شد دومین صعود 
پیاپی خود به جام جهانی را تجربه کند و این 

نشان از قدرت و صالبت این تیم می دهد.
تیم   ملی فوتبال ایران یک مهاجم نام آشنا در 
خط حمله خود دارد که آن هم سردار آزمون 
است که برای فوتبال روسیه کامال شناخته 
شده است. در کنار آنها باید از رضا قوچان نژاد 
نــام برد که از مهاجمان مهــم فوتبال ایران 
محســوب می شود و در کنار اشکان دژاگه و 
سامان قدوس می توانند در تیم   ملی فوتبال 

ایران تاثیر باالیی داشته باشند.
ستاره تیم   ملی فوتبال ایران در خط هافبک، 
دژاگه اســت که در فوتبال انگلیس، آلمان و 
قطر ســابقه بازی دارد و شاید هم این بازی 
فرصت خوبی برای دژاگه باشــد تا بتواند در 
کازان باقی بمانــد و در عضویت تیم روبین 
کازان قــرار گیــرد. دژاگه در حــال  حاضر 
بدون تیم اســت و با توجه به این که قربان 
بردیف این بــازی را از نزدیک خواهد دید، 
این احتمال می رود که بعد از پایان مسابقه 
اشکان دژاگه و بردیف با هم مالقاتی داشته 
باشــند و بتوانند در این فصــل در فوتبال 
روســیه با هم کار کنند.دیگر چهره های نام 
آشــنای فوتبال ایران که در روسیه فعالیت 
می کنند میالد محمدی و سعید عزت اللهی 

هستند.

محک جدی شاگردان کی روش در کازان
صعود مقتدرانه ژرمن ها به روسیه

آلمان در آخرین بازی خــود در انتخابی جام 
جهانــی 2018 روســیه، جشــنواره گل بــه 
راه انداخــت و با نتیجه 5 بــر یک جمهوری 
آذربایجــان را در هم کوبید.بــه گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، در ادامه انتخابی جام جهانی 
2018 روســیه در قاره سبز، سه دیدار برگزار 
شــد.آلمان که پیــش از این بــا 27 امتیاز، با 
اقتدار صعود خود را به عنوان تیم نخســت به 
دور بعد نهایی کرده بــود، در آخرین بازی به 
مصاف جمهوری آذربایجان رفت و با نتیجه 5 
بر یک به پیروزی رسید.ژرمن ها با این پیروزی 
که به دســت آوردند ۳0 امتیازی شدند و تنها 
تیمی در قاره ســبز لقب گرفتند که تا اآلن با 
کسب امتیازات کامل به روسیه صعود کرده اند. 
سوئیس هم اگر در بازی آخر خود به پیروزی 
برســد مانند آلمان با ۳0 امتیاز کامل به جام 
جهانی روسیه صعود خواهد کرد.گل های آلمان 
را در این دیدار واگنر، گورزگا) 2 گل(، رودیگر 

و امره جان به ثمر رساندند.

قهرمانی رکابزن قزاق در مرحله 
دوم تور آذربایجان ایران

رکابزن قزاق تیم شــهرداری تبریز توانست بر 
سکوی ســوم مرحله دوم تور دوچرخه سواری 
آذربایجــان - ایــران قرار بگیرد تــا یک تیم 
ایرانی سهمی از ســکوهای برتر داشته باشد.

بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، مرحله دوم 
تو دوچرخه ســواری آذربایجان ایران از ارومیه 
تــا منطقه آغاز ارس برگزار شــد. رکابزنان در 
مرحله دوم 20۹.4 کیلومتــر را رکاب زدند و 
در نهایت رکابزن قزاقستان عنوان قهرمانی در 
مرحله دوم و پیراهن طالیی را  به دست آورد.

راب رویژ از تیم تارتلتو بلژیک دوم شد و ایلیا 
داویدنوک رکابزن قزاقســتانی تیم شهرداری 
تبریز مقام ســوم را به دست آورد. این رکابزن 

همچنین پیراهن کوهستان را نیز بر تن کرد.

کشتی گیران آمریکا در راه ایران

تیم کشتی آزاد تایتان مرکوری آمریکا قهرمان 
سال گذشــته رقابت های باشگاه های جهان، 
با کایل اســنایدرچهره  نامدار خــود به ایران 
می آید تا در چهارمیــن دوره رقابت های جام 
باشگاه های جهان شرکت کند.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، تیم کشتی آزاد تایتان مرکوری 
آمریکا قهرمان ســال گذشته جام باشگاه های 
جهان با چهره های نامدار خود از جمله کایل 
اســنایدر قهرمان المپیک و جهــان به ایران 
می آید تا در چهارمیــن دوره رقابت های جام 
باشگاه های جهان که روزهای 1۶ و 17 آذرماه 
در ایران برگزار می شود، شرکت کند.اسنایدر 
در فینال مســابقات جهانی 2017 پاریس در 
نبردی دیدنی تانک روســها یعنی عبدالرشید 

سعداهلل اف را شکست داد.

خبـر خبر

پیشتازی نعمتی برای کسب عنوان بهترین 
ورزشکار ماه معلوالن جهان

زهرا نعمتی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در نظرســنجی 
کمیته بین المللی پارالمپیک درصدر فهرست نامزدهای ورزشکار 
معلول ماه سپتامبر )10 شهریور تا 8 مهر( قرار دارد.به گزارش زمان 
به نقل ازتارنمای رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک، نعمتی که 
در رقابت  های قهرمانی جهان تیراندازی با کمان در چین موفق به 
کســب یک مدال طال و یک برنز شد، در کنار چهار ورزشکار دیگر 
در میان پنج نامزد برترین ورزشــکار ماه قرار گرفته است.نعمتی با 
کسب ۹۶.7 درصد آرا تاکنون پیشتاز بوده است. بعد از او ورزشکار 
هلندی با 1.۶ درصد آرا و با فاصله بسیار زیاد از نعمتی در رده دوم 
قرار دارد. نعمتی دو عنوان قهرمانی پارالمپیک را در کارنامه دارد.

فرصت شــرکت در رای گیری تا 1۹ مهر ادامه دارد. رای گیری از 
طریق تارنمای کمیته بین المللی پارالمپیک انجام می شود.

 رقابت ۳ تیم
 برای قهرمانی نیم فصل لیگ برتر فوتسال

نیم فصل اول لیگ برتر فوتســال امروز بــا برگزاری هفت بازی به 
اتمام خواهد رسید.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هفته سیزدهم 
لیگ برتر فوتســال امروز با برگزاری یک دیدار از ســاعت 15:۳0 
آغاز خواهد شد و دو تیم گیتی پســند اصفهان و حفاری اهواز در 
ســالن پیروزی اصفهان به مصاف هم می روند. این دیدار به دلیل 
درخواســت اهوازی ها زودتر از بقیه مسابقات شروع خواهد شد. از 
ســاعت 1۶ نیز مس سونگون صدرنشین در ساری مهمان شهروند 
است. با توجه به اختالف چهار امتیازی مس با تیم های گیتی پسند 
و تاسیسات دریایی، چنان چه این تیم فردا به برتری برسد، قهرمانی 
نیم فصل را به دســت خواهد آورد اما اگر بازی با نتیجه تساوی یا 
باخت مس تمام شود، گیتی پسند و تاسیسات دریایی این فرصت را 
خواهند داشت که با پیروزی در بازی معوقه و همچنین کسب سه 

امتیاز در هفته سیزدهم قهرمان نیم فصل شوند.

 حضور تیم اسلحه سابر بانوان
 در جام جهانی فرانسه

مسابقات جام جهانی شمشــیربازی در دو بخش تیمی و انفرادی 
اوایل ماه آینده به میزبانی فرانســه برگزار می شود.به  گزارش زمان 
به نقل از ایسنا، مسابقات جام جهانیشمشیربازی در دو بخش تیمی 
و انفرادی اوایل ماه آینده به میزبانی فرانســه برگزار می شود. تیم 
اســلحه ســابر بانوان با ترکیب کیانا باقرزاده، پریماه برزگر، فائزه 
رفیعی و نجمه سازنجیان در دو بخش تیمی و انفرادی این رقابت ها 
حضور خواهند داشت.تیم ایران به منظور برگزاری اردوی مشترک 
با برخی از کشورها یک هفته  زودتر به این مسابقات اعزام می شود.

 برگزاری رقابت های تکواندوی قهرمانی کشور
 با حضور ۳۲تیم

ســی و نهمین دوره ی رقابت های تکواندوی قهرمانی کشور در دو 
رده ی جوانان و بزرگســاالن مردان برگزار می شود.به  گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، از روز پنج شــنبه 20 مهر ســی و نهمین دوره ی 
رقابت های تکواندوی قهرمانی کشــور در دو رده ی سنی جوانان و 
بزرگســاالن مردان با عنوان جام سفیر کره جنوبی به مدت دو روز 
به میزبانی فدراســیون تکواندوی ایران برگزار می شود.این دوره از 
رقابت ها با حضور 2۳۶ تکواندوکار در قالب ۳2 تیم از ۳2 استان به 

میزبانی فدراسیون تکواندوی ایران برگزار خواهد شد. 

روزنه

مفقودی 
سند کمپانی سواری لیفان مدل ۹1 با شماره شهربانی 8۶1ن2۶ایران 82 با شماره 
میثم  NAKNF421۹BB105۳۶۹بنام  شاسی  شماره  700۹08851و  موتور 

اسدیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
 سند کمپانی وانت مزدا مدل ۹0 با شماره شهربانی 71۳ج۹۹ایران 77 با شماره 
شرکت  نام  NAGPXPE11B2071881به  شاسی  شماره  fea0۶828و  موتور 

فن آوران صنعت اروند ثمین آریا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو مدل 85 به شماره شهربانی ۳15/82ص 
81 به شماره موتور 124501۹47۳ شماره شاسی 142۹7۳54 به نام ولی اله بافکار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

آگهی مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب غزاله قالعی فرزند اکبر به شماره ملی 1۹404۹157۶ و 
شماره دانشجویی ۹۳12502۶ رشته مهندسی کامپیوتر نرم افراز دانشگاه علم و فن 

آوری مازندران )بهشهر ( مفقود فاقد اعتبار است .
بهشهر

آگهی مفقودی 
ملی  شماره  به  اسماعیل  فرزند  منصوری  مازیار  اینجانب  دانشجویی  کارت 
۳77022۹50۹ و شماره دانشجویی ۹۳1۶۳070 رشته مهندسی صنایع از دانشگاه 

بهشهرعلم و فن آوری مازندران )بهشهر ( مفقود فاقد اعتبار است .

آگهی مفقودی 
مهندسی  رشته  دانشجویی  یداله  فرزند  لمراسکی  صابری  آالله  دانشجویی  کارت 
دانشجویی  شماره  به  بهشهر  واحد  مازندران  وفناوری  علم  دانشگاه  کامپیوتر 

بهشهر۹5125422و به کدملی 2170۳۳5005  ومفقود فاقد اعتبار است .

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
اول/دوم  1۳۹۶،۶،7هیات  مورخ   1۳۹۶۶0۳1۶0010027۳۶ شماره   رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره  ابراهیم   محمد  فرزند  آبادی  اکبر  کریمی  فریبرز  متقاضی   بالمعارض 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ   کرمانشاه  از  صادره  شناسنامه278 
7۹متر مربع پالک ۳57 و ۳58 مفروز ومجزی شده واقع  درنوکان کوچه شهید 
نوکانی  اله عزیزی  از مالک رسمی فتح  بهشتی بن بست دوم پالک 7 خریداری 
به فاصله 15  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  محرز گردیده است. 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
از  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶،7،2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶،7،18
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

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

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

رسمی 
برابر رای شماره  1۳۹۶۶0۳1۶01400217۳ مورخ 1۳۹۶،۶،1۶ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
آقای آقامحمد جعفری چشمه گچی فرزند حیدر بیگ  بشماره شناسنامه805  صادره 
از کرمانشاه در یک باب خانه  به مساحت 55،14 متر مربع پالک فرعی 2851 از 
21۶۶ از 12۳ اصلی  بخش ۳ حومه  واقع در خیابان قصرشیرین کوچه شهید احمدی 
بریدگی اول سمت راست پالک یک خریداری از مالک رسمی آقای / مصطفی اشجاری 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶،7،18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶،8،۳

فرهاد نوری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی محمدی دارای شناسنامه شماره 258 به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶/775 از این  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
به شناسنامه -درتاریخ ۹۶/7/1اقامتگاه دائمی خود  که شادروان معصومه عبدلی  

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-رضا محمدی  به ش م ۳4۹0821270 )پسر متوفی(

2-فاطمه محمدی به ش م ۳4۹050۹۳74)دختر متوفی(
۳-مهدی محمدی به ش م 181747۳441)همسر متوفی(
4-شهناز وطن خواه به ش م ۳5012752۹۳ )مادر متوفی(

تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
تاریخ  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 

انتشار:۹۶/7/18
شعبه 5شورای حل اختالف بوشهر

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

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

رسمی 
اول/دوم  1۳۹۶،۶،۶هیات  مورخ   1۳۹۶۶0۳1۶001002721 شماره   رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  فاطمه بیگم حسینی فرزند سید امرالدین بشماره شناسنامه1055 صادره 
از کرمانشاه در یک باب خانه به مساحت 100متر مربع پالک 51فرعی از 18۳ از 
140 اصلی مفروز ومجزی شده واقع در مسکن خ گلها 22 بهمن خریداری از مالک 
رسمی مرتضی رستمی طاقوسطانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۶،7،2 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۶،7،18

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی فقدان سند
شده  استشهادگواهی  دوبرگ  تسلیم  با  فرزندخلیفه  غالمرضاحیدری  آقای 
دفترخانه۶۳ماهشهرمدعی است که سندمالکیت ششدانگ پالک1/۹۹1/1۳0۹واقع 
و  ثبت  ایشان  نام  به  در بخش شش/۶اهواز در صفحه148دفتر14ذیل ثبت2272 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که برابر سند1۳۹۶/2/5-10۶۶5۳دفترخانه۶۳ 
ماهشهرنزد شرکت ملی نفت ایران رهن است که بعلت جابه جایی  مفقودگردیده 
جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آئین  اصالحی  یک  بدستورتبصره  لذا 
وجود  یا  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  شودکه  می  آگهی  نوبت  یک  عموم  اطالع 
سندمالکیت نزدخود میباشید می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشاراین آگهی 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم دارد ودرغیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
م  شد.شماره  صادرخواهد  مالک  بنام  المثنی  مالکیت  سند  واخواهی  وعدم  قانونی 

الف:)1۶/4۹۹(   تاریخ انتشار:1۳۹۶/7/18                              
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

آگهی دادنامه 
18۳/۳/۹۶حقوقی  عمومی-دادنامه۳۳2/۹۶-تاریخ۹۶/7/17،مرجع رسیدگی:شورای 
اسفندیار- رودزردفرزند  مرادی  رامهرمز-خواهان:صادق  شهرستان  اختالف  حل 

بابااحمدی  10پالک7700-خوانده:ناصرکریمی  نرگس  فاز4فرهنگیان  رامهرمز 
شورا:درخصوص  قاضی  سند.رای  المکان-خواسته:انتقال  –مجهول  عباسعلی  فرزند 
ناصرکریمی  اسفندیاربطرفیت  رودزردفرزند  مرادی  صادق  آقای  دادخواست 
به تنظیم  برالزام  بابااحمدی فرزند عباسعلی به خواسته تقاضای صدورحکم مبنی 
سندرسمی یکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی581/24ل۶1دریکی 
هزینه  و  کلیه خسارات  انضمام  به  به 10000000ریال  مقوم  دفاتراسنادرسمی  از 
های دادرسی،بدین شرح که خواهان اظهار داشته طبق یک فقره قولنامه ازخوانده 
یکدستگاه ماشین با مشخصات فوق خریداری نمودم که تاکنون از تنظیم سندآن 
است  نشده  حاضر  درجلسه  قانونی  دعوت  رغم  علی  ورزدوخوانده  می  استنکاف 
والیحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.بنابراین قاضی شوراباتوجه به مستندات فوق 
تلقی  صحیح  را  مطروحه  خواهان،دعوی  با  خوانده  بین  معاملی  ی  احرازرابطه  با 
وبا استنادبه مواد221،220،21۹قانون مدنی و ماده522،51۹،515،1۹8قانون آیین 
اسنادی جهت  ازدفاتر  به حضوردریکی  به محکومیت خوانده  ،رای  مدنی  دادرسی 
تنظیم سند رسمی نسبت به وسیله نقلیه به شماره پالک581/24ل۶1،وپرداخت 
هزینه دادرسی طبق تعرفه درحق خواهان صادرو اعالم می نماید.رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس ظرف بیست 
باشد.شماره م  رامهرمز می  اعتراض درمحاکم عمومی حقوقی  قابل  از آن  روزپس 

الف:)12/۳۹7(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

آگهی حصر وراثت
ازرامهرمزدرخواستی  صادره  یک  بشناسنامه  پدرپرویز  نام  جابری  حافظ  آقای 
جابری  پرویز  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
دائمیش  رامهرمزاقامتگاه  ۹۶/5/25در  تاریخ  رامهرمزدر  بشناسنامه5صادره 
پرویزبشناسنامه  فرزند  جابری  1-حافظ  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت 
جابری  ازرامهرمز2-بیژن  1۳۶4/1/1صادره  1۹1155۶7۶2متولد  ملی  یک،کد 
1۳47/1/17صادره  1۹11520۳18متولد  ملی  ۳،کد  پرویزبشناسنامه  فرزند 
1۹1152۶۳40متولد  ملی  8،کد  پرویزبشناسنامه  فرزند  جابری  ازرامهرمز۳-ایرج 
402،کد  پرویزبشناسنامه  فرزند  جابری  ازرامهرمز4-تورج  1۳50/1/10صادره 
جابری  رامهرمز5-محمد  از  1۳58/۶/2۹صادره  1۹11124455متولد  ملی 
1۳۶1/10/1۶صادره  1۹1154۳814متولد  ملی  ۳،کد  پرویزبشناسنامه  فرزند 
ملی  4کد  بشناسنامه  پرویز  فرزند  جابری  متوفی(۶-تهمینه  ازرامهرمز)پسران 
پرویز  فرزند  جابری  7-زهرا  رامهرمز  1۳52/۳/1صادره  1۹115۳1۶۹7متولد 
بشناسنامه 12کد ملی 1۹115418۶2متولد 1۳۶0/۹/28صادره از رامهرمز8-فاطمه 
جابری فرزند پرویز بشناسنامه 4۹کد ملی 1۹118708۶۶متولد 1۳۶۶/۳/28صادره 
1۹1کد  بشناسنامه  عبداله  فرزند  چراغی  بناز  گل  متوفی(۹-  رامهرمز)دختران  از 
ملی 1۹1052۹788متولد 1۳28/۶/۳صادره از رامهرمز)همسرمتوفی والغیر(اینک 
کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با 
ماه  نشرآگهی ظرف یک  ازتاریخ  باشد  او  نزد  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت  اعتراض 
بداگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشود از درجه اعتبارساقط است.شماره م الف: )12/۳۹۶(
رئیس شعبه دو دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه    1/442/۹۶ کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای ناصر کرمیانی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان محمد کرمیانی  در تاریخ 15/ ۳/ ۹۶  در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.ناصر کرمیانی  زایچه :      517-۶1/10/8    کد ملی 5۹۶۹87۹002 

2.خسرو کرمیانی  زایچه:       484-5۳/12/1    کد ملی  5۹۶۹724۳۶1
۳. امیر کرمیانی  زایچه:     48۶-57/۳/1   کد ملی  5۹۶۹724۳8۶
4.فریبا کرمیانی  زایچه:    ۶-۶۳/۹/20     کد ملی  5۹۶۹۹۳4781

5.لیال کرمیانی  زایچه:  5۹۶00050۳۹0-۶۹/8/15    کد ملی   5۹۶00050۳۹0
۶.سهیال کرمیانی زایچه:  487-5۹/4/1    کد ملی   5۹۶۹724۳۹4

7.سمیرا کرمیانی  زایچه:  1-4۹5000080۳-۶8/۹/10   کد ملی 4۹500080۳-1
8.آلتون طاهری  زایچه:  18۶-4۳/12/4   کد ملی  5۹50۹51۳۳۹0

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

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

مجله فرانس فوتبال اسامی 15 نامزد توپ 
طال بــرای بهترین بازیکــن فوتبال مردان 

جهان در سال 2017 را اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، جایزه توپ 
طال از ســال 2010 تا 2015با مشــارکت 
مجلــه فرانــس فوتبال و فدراســیون بین 
المللی فوتبال اعطا می شد. از سال گذشته 
این مجله ورزشــی به همکاری خود با فیفا 
پایان داد و مســتقال ایــن جایزه را به اعطا 
می کند. فیفا این چنین جایزه را جداگانه 
اعطا می کند.جایزه توپ طال از سال 1۹5۶ 
تا 200۹ از طرف این نشــریه فرانســوی 
اعطا شده اســت. از سال 201۶ این جایزه 
به شــکل قبلی خود بازگشت. رونالدو سال 
گذشته برای چهارمین بار برنده این جایزه 
شــد و انتظار می رود امسال هم این جایزه 
نصیب او شود. مجله فرانس فوتبال فهرست 

۳0 نامزد جایزه امســال را از روز دوشنبه - 
امروز - به تدریج منتشــر می کند. انتشار 

اسامی براساس هیچ نظم خاصی نیست. 
فهرســت 15 نامزد از ۳0 نامزد جایزه توپ 
طالی فیفا شامل تیم باشگاهی و کشور آنها 

به شرح زیر است: 
نیمار: بارسلونا- پاری سن ژرمن ، برزیل

لوکا مودریچ: رئال مادرید، کرواسی 
پائولو دیباال: یوونتوس، آرژانتین 

مارسلو: رئال مادرید، برزیل 
انگلو کانته: چلسی، فرانسه 

لوئیس سوارز: بارسلونا، اروگوئه

سرخیو راموس: رئال مادرید، اسپانیا 
یان اوبالک: آتلتیکو مادرید، اسلوونی

فیلیپه کوتینیو: لیورپول، برزیل
دریس مرتنس: ناپولی، بلژیک

کوین ده بروین: منچسترسیتی - بلژیک
روبرت لواندوفسکی: بایرن مونیخ- لهستان

داوید دخه آ: منچستریونایتد - اسپانیا
هری کین: تاتنهام- انگلیس

ادین ژکو: آ اس رم- بوسنی و هرزگووین
انتظار می رود با تکمیل این فهرست لیونل 
مسی و کریستیانو رونالدو هم در کنار سایر 

نامزدها معرفی شوند. 

فیفا خود در مراســم جداگانه ای بهترین 
های های سال فوتبال جهان را در مراسمی 
در روز 2۳ نوامبر در لندن معرفی می کند. 
کریســتیانو رونالد، لیونل مسی و نیمار سه 
نامزد نهایی جایــزه بهترین بازیکن فوتبال 

سال 2017 جهان هستند.

 فهرست جدید
 نامزدهای جایزه توپ طال
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مدیر مخابرات منطقه گلستان : 

مشتری مداری، شعار نباشد

سلیمانی- خبرنگار زمان؛ مهندس شهمرادی با حضور در اداره 
مخابرات گنبد عالوه بر اینکه از نزدیک باکارکنان بخشهای مختلف 
دیدار کرد به بررسی  روند اجرای پروژه مهرگان در شهرستان گنبد 
نیز پرداخت.در این دیدار که به همراه افتتاح نمازخانه جدید مخابرات 
شهرستان گنبد بود مدیر مخابرات منطقه گلستان با تسلیت ایام 
سوگواری شهادت امام حسین )ع( و یاران با وفایش فلسفه قیام عاشورا 
را امر به معروف ونهی از منکر و به پا داشتن نماز دانست و افزود: در راه 

اجرای فرامین حق نباید از هیچ تالشی غفلت نمود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد خوب مخابرات منطقه 
گلستان که مورد تایید مسئولین مخابرات کشور نیز می باشد  گفت: 
در  که  است  این  داریم  مخابرات شهرستانها  ادارات  از  که  انتظاری 
اجرای تکالیف محوله کوشا بوده همچون گذشته با همکاری در کسب 
موفقیت های بیشتر تالش نماییم . مهندس شهمرادی با تقدیر خالصانه 
از تمامی همکاران سختکوش مخابرات منطقه گلستان اضافه کرد توجه 
ما به کارکنان ویژه است و این باید دو طرفه باشد . ایشان با اشاره به 
اجرای طرح مهرگان که از ابتدای مهرماه همزمان باکل کشور آغاز به 
کار کرده است گفت : واگذاری adsl و ftth  از وظایف ما در این پروژه 
بوده و متقاضیان میتوانند در این طرح و با دریافت خدمات از مخابرات 

اینترنت را با باالترین کیفیت و سرعت در اختیار داشته باشند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر این مطلب که مشتری مداری 
نباید شعار باشد ادامه داد : توجه به مشتریان باید بیشتر از گذشته انجام 
شود و با همکاری و مساعدت ، بهترین سرویس و خدمات را به مردم 
ارائه دهیم تا عالوه بر رضایت مشتریان تجربه خوب آنان از مخابرات را 

نیز داشته باشیم که موجب ماندگاری مشتریان است.

آشنایی کودکان چهار محال و بختیاری
 با میراث فرهنگی

از هفته ملی  با سومین روز  عسگری- خبرنگار زمان؛ همزمان 
و کمیته  نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون  اعضای  کودک 
کودک و نوجوان استان از موزه های تاریخی استان دیدن کردند. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان: همزمان با سومین روز از 
هفته ملی کودک، کودکان استان در بازدید از موزه های تاریخی مناطق 
مختلف با میراث فرهنگی آشنا شدند. فرزاد رحیمی مدیر کل کانون با 
تاکید بر آشنایی کودکان با هویت فرهنگی و تاریخ ملی سرزمین خود 
افزود: 17 مهرماه در روز شمار هفته ملی کودک به عنوان روز کودک، 
محیط زیست و میراث فرهنگی با هدف آشنایی کودکان با وقایع 

تاریخی و میراث غنی به جا مانده از گذشتگان نام گذاری شده است.
وی در این باره افزود: با توجه به اینکه هفته ملی کودک فرصت مغتنمی 
در توجه به دانسته ها و پرورش فکر و بالندگی اندیشه کودکان است 
آشنایی با میراث گذشتگان و آنچه در روزگاران دور اتفاق افتاده است و 
برای کودکان امروز به یادگا گذاشته شده است حق معنوی هر کودک 
است و کانون در این هفته تالش خود را در آشنایی کودکان با این 
میراث تحت عنوان بازدید های فرهنگی تاریخی در سراسر استان انجام 

داده است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 شرکت خدمات هوایی پیام 

و سازمان شیالت ایران

تفاهم نامه همکاری در خصوص صادرات محصوالت 
شیالتی از فرودگاه پیام به کشورهای حوزه آسیای میانه 
بین شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام 

وسازمان شیالت ایران منعقد گردید.
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل روابط عمومی 
شرکت خدمات هوایی پیام در راستای اهداف سند چشم 
انداز واقتصاد مقاومتی و در جهت  بهره مندی و استفاده 
از ظرفیت های قانونی منطقه ویژه اقتصادی پیام  این 
تفاهم نامه برای توسعه صادرات محصوالت شیالتی 
فی مابین شرکت  پیام به نمایندگی دکتر زرندی مدیر 
عامل مجموعه پیام و دکتر صالحی معاون وزیر جهاد 
کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران منعقد گردید.

دکتر زرندی مدیر عامل  با اشاره به اهمیت همکاری 
های مشترک اقتصادی فرودگاه پیام و سازمان شیالت 
ایران گفت :  با توجه نزدیکی  منطقه ویژه اقتصادی به 
مراکز اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و وجود فرودگاه 
بین المللی میتواند بستر بسیار مناسبی جهت رشد 
صادارت محصوالت آبزی و شیالتی در سطح استان 

و کشور باشد.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی پیام آمادگی ایجاد 
فضایی مناسب جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
برای  صادرات  زیر صفر  احداث سردخانه  زمینه  در 

محصوالت شیالتی را دارد .
در این  جلسه دکتر صالحی رئیس سازمان شیالت 
ایران ضمن  اظهار تمایل جهت همکاری بین سازمان 
شیالت و فرودگاه پیام افزود : فرودگاه بین المللی پیام 
با توجه به دارا بودن پتانسیلهای مناسب جهت صادرات 
محصوالت شیالتی و به خصوص صادرات آبزیان تازه 
به کشور های حوزه آسیای میانه می تواند بستر و گزینه 
مناسبی  جهت صادارت محصوالت  شیالتی کشور 

باشد.
ایشان با اشاره به  ایجاد شهرک شیالتی و کشاورزی 
در منطقه ویژه اقتصادی پیام : این منطقه را به لحاظ 
وجود فرودگاه بین المللی مناسب  ترین مکان جهت 
هاب ارسال محصوالت کشاورزی و شیالت ایران به 

کشورهای منطقه اوراسیا دانست.

خبر خبر

ایجاد پارک موضوعی برای رفاه حال 
شهروندان بابل

فوالد مبارکه راه گشای توسعه و شناخت 
استعدادهای بومی منطقه سنگان

بابازاده  مهیار  زمان؛  خبرنگار  زاده-  حسن 
بابل  شهرستان  مسله  مهمترین  داشت:  اظهار 
با  شهرستان  این  سبز  فضای  سرانه  افزایش 
منظور  همین  به  باشد  می  درست  کارشناسی 
با کارشناسی درست برای رفاه حال شهروندان 
پارک موضوعی در دستور کار فضای سبز قرار 
گرفته است و امید داریم که  با کمک نیروهای 
سازمان بتوانیم سرانه  فضای سبز این شهرستان 
را افزایش دهیم و فضای شاد و با نشاطی را به 

شهروندان به ارمغان بیاوریم.
سرپرست سازمان فضای سبز بابل ابراز داشت: 
و  بافت شهرها  از  عنوان جزیی  به  فضای سبز 
از خدمات شهری ضرورت دارد و نمی  بخشی 
توان آن را جدا از  نیازهای جامعه امروزی دانست 
از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی 
متناسب با حجم فیزیکی شهر نیازهای جامعه وبا 
توجه به شرایط اکولوژیکی شهر وروند گسترش 
آن توسعه یابد تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال 

بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد. 

وی عنوان کرد فضای سبز در حقیقت بخشی 
دهد  می  تشکیل  را  بندی شهری  استخوان  از 
ودر سیمای شهر تاثیر به سزایی دارد که باید 
با پوشش گیاهی مناسب و مستمر شهری زیبا 
را ساخت. بابا زاده ادامه داد برای فرهنگ سازی 
استفاده درست از فضای سبز شهری دست یاری 
به سوی رسانه ها دراز می کنیم واز آنان کمک 
و  حفظ  را  سبز  فضای  بتوانیم  تا  خواهیم  می 

نگهداری کنیم. 
این  های  برنامه  جمله  از  گفت:  همچنین  وی 
سازمان عالوه برپارک موضوعی   ایجاد فضای 
از  بعد  که  باشد  می  شهر  های  ورودی  سبز 
ساماندهی ورودی شهر در دستور کار می باشد 

پایان  در  بابل  سبز  فضای  سازمان  سرپرست 
پاییز  فصل  رسیدن  با  دارییم  امید  کرد  تاکید 
باعث شکستن ویا  نارنج شهروندان  و برداشت 
صدمه زدن به درختان نشوند که در غیر این 
صورت براساس ماده قانونی با مخاطی برخورد 

خواهیم نمود.

اصفهان- خبرنگار زمان: فرماندار شهرستان 
بیش  گذاری  سرمایه  با  مبارکه  فوالد  خواف: 
از 2هزار میلیارد تومان در منطقۀ سنگان، راه 
صنعتـــی شـــدن و شــناخــت استعدادهای 
بومی را هموار کرد. دکتر پهلوان نژاد در بازدید 
فوالد  سنگان  فوالد  معدنی  صنایع  شرکت  از 
مبارکه تصریح کرد: حضور سرمایه گذارانی چون 
ساخت  در  آنها  ارادۀ  و  تالش  و  فوالدمبارکه 
کارخانه های گندله و کنسانتره سازی در منطقۀ 
سنگان از موارد ارزشمند و مهم در این حوزه بوده 

که در نوع خودش بی سابقه است.
وی در این باره با تأکید بر اینکه اشتغال زایی 
است،  کشور  مسئوالن  دغدغۀ  بزرگترین 
گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( و سیاست های دولت، توجه به 
توسعه و اشتغال پایدار، پرهیز از خام فروشی مواد 
معدنی و تکیه بر توان و دانش نیروهای بومی 
منطقه، این سرمایه گذاری انجام شده و به واقع 
به همۀ این راهبردها جامۀ عمل پوشانده و مایۀ 

برکت و رونق اقتصادی در کشور است.
دســت  تالش  از  قدردانی  ضمن  نژاد  پهلوان 
اندرکاران که باهمــت و تالش واالی خود این 
پروژه را به ثمر رساندند و موجبات اشتغال زایی 
هزاران نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم 
آوردند، تصریح کرد: بهره برداری از این طرح ها 
ثروتهای  از  استفاده  مذکور،  مزایای  بر  عالوه 
خدادادی، جلوگیری از خام فروشی و درنهایت 
افزایش رفاه و آسایش مردم شهرستان و توسعۀ 
پایدار را به همراه دارد. همچنین، چنین طرح 
های بزرگ صنعتی و معدنی در این شهرستان 
تا حد زیادی میتواند در پیشگیری از آسیبهای 

اجتماعی ناشی از بیکاری مؤثر باشد.
فرماندار شهرستان خواف، روند استخدام و به 
کارگیری نیروهای بومی در شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این 
راستا با پیگیری ها و برگزاری جلساتی با سرمایه 
گذاران، استفاده از نیروهای بومی منطقه و ایجاد 

اشتغال برای جوانان در دستور کار قرار گرفت.

علی رضا  امیررضاصادقی- خبرنگارزمان: 
ناصری پور طی حکمی از سوی استاندار تهران، 
مدیریت  مسؤلیت  دار  عهده  رسمی  طور  به 

شهری باقرشهر شد.
طی آئینی که به همین منظور برگزار گردید، 
براهمیت  تاکید  ضمن  سخنرانان  از  هریک 
جایگاه مدیران اجرایی و اداری به عنوان خدمت 
سایه  در  ها  کاستی  رفع  لزوم  مردم،  گزاران 
همدلی، مشورت و همت همه جانبه را متذکر 

شدند.
رئیس شورای پنجم باقرشهر با اشاره به تالش 
مجموعه این دوره از شورا برای جلب رضایت 
بیش از پیش شهروندان، مشکالت مالی موجود 
را مانعی مهم در مسیر دست یابی به اهداف 
سازنده شهری دانسته و اظهار داشت: تالش 
برای رفع کاستی ها و موانع، عهدی است که 

اعضای شورای پنجم تا پایان تصدی مسؤلیت 
خطیر خود، برآن  پایبند خواهند ماند.

مجتبی پرک با بیان این مطلب که همدلی و 
همگرایی رمز توفیق در مجموعه مدیریت شهری 
می باشد، از آمادگی کامل این مجموعه جهت 
تعامل با کلیه دستگاه های شهری و شهرستانی 
خبر داده و ابراز امیدواری کرد که فرماندار ویژه 

ری نیز به مانند گذشته با همراهی و توجه ویژه 
خود، شورای اسالمی باقرشهر را در مسیر پیش 

روی، همراهی و مساعدت نماید.
 فرماندار ویژه شهرستان ری نیز در این مراسم ، 
پذیرش مسؤلیت با هدف خدمت رسانی صادقانه 
را منشور اخالقی و اداری کلیه مدیران دست 
اندرکار در نظام اسالمی دانسته و گفت: فرصت 
پیش آمده برای خدمت به مردم، نعمتی است 

که باید قدردانسته و از هر لحظه آن برای کسب 
توفیق روزافزون و جلب رضای الهی، بهره بگیریم.
 هدایت اله جمالی پور، شهردار جدید باقرشهر را 
فردی تالشگر و کوشا خوانده و افزود: امیدواریم 
آقای ناصری پور با حفظ وحدت و انسجام، ازهمه 
ظرفیت های موجود در راستای خدمت رسانی 

افزون به مردم بهره گیرد.
همچنین شهردارجدید باقرشهر بعداز دریافت 

اهمیت  ساختن  خاطرنشان  با  خود،  حکم 
مردم،  به  صادقانه  و  مستمر  رسانی  خدمت 
اظهار داشت: در مسیر تحقق خواسته های 
به حق شهروندان باقرشهر و رفع کاستی ها، 
دست یاری به سوی کلیه مسؤالن شهری و 
شهرستانی دراز می کنیم و همراه با مجموعه 
پرسنل خدوم شهرداری، از هیچ تالشی برای 
فروگذار  عمرانی،  و  رفاهی  امکانات  افزایش 

نخواهیم بود.
 علیرضا ناصری پور، با ابراز قدردانی نسبت به 
حسن اعتماد اعضای شورا و استاندار تهران، 
تعامل، همدلی و حرکت در مسیر خردجمعی 
توام با استفاده از آرا و نظرات نخبگان شهر و 
عامه مردم را از جمله اولویت های مهم خود 
در مسند مدیریت شهری باقرشهر ذکر کرده 
و گفت: قدر مسلم رسیدگی به امور کارکنان 
خدوم شهرداری، افزایش بهره وری پرسنل و در 
نهایت، کسب توفیقات افزون در خدمت رسانی 
به مردم از جمله برنامه هائیست که مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
دوره  واعضای شورای  از شهردار سابق  تجلیل 
چهارم باقرشهر، ازحواشی قابل ذکر این مراسم 

است.

باحکم استاندار تهران؛

علیرضا ناصری پور، شهردار باقرشهر شد

حصر وراثت
پرونده  کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق  شناسنامه ۶771  شماره  به  عبدالشاهی  محسن  آقای 
که  شده  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   427/501/۹۶
شادروان قادر عبداله شاهی به شماره شناسنامه 78 در تاریخ 1۳۹۶/4/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.محسن عبداله شاهی شماره شناسنامه ۶771 تاریخ تولد 1۳۶4/۶/۳0 صادره از تهران فرزند متوفی 
تهران  از  تولد 1۳71/1/۳0 صادره  تاریخ  2. سمانه عبداله شاهی شماره شناسنامه 001447555۳ 

فرزند متوفی
۳.سمیه عبداله شاهی شماره شناسنامه 0010422۹۹4 تاریخ تولد 1۳۶8/۳/27 صاره از تهران فرزند 

متوفی 
)زوجه(  اردبیل همسر  از  تولد 1۳41/7/22 صادره  تاریخ  شناسنامه ۳4۹  مرکباتچی شماره  4.لیلی 

متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده ۳۶1 
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.
110/88701 رئیس شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران

آگهی مزایده 
آقای  تهران   2 خانواده  قضائی  مجتمع   2۶۶ شعبه  از  صادره   ۹۶/00017 شماره  اجرائیه  موجب  به 
علیرضا جعفری فرزند علی با وکالت آقای شیردل عبدالهی فراهانی وآقای علیرضا مجدی محکوم علیه 
پرونده اجرائی 2۶۶/۹۶/ج44 محکوم است به پرداخت تعداد 575 عدد تمام سکه بهار آزادی از بابت 
باقیمانده مهریه و مبلغ ۶00/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10/000/000 ریال از بابت 
هزینه کارشناسی و مبلغ 550/000 ریال از بابت هزینه نشر آگهی مزایده در حق محکوم له خانم 
ناصر نصیری فیروز و همچنین مبلغ  آقای  آقای رضا زمانی و  با وکالت  هیلدا تهمتن فرزند حسین 
۳52/787/500 ریال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه یک دستگاه خودرو 
سواری پژو 20۶ صندوق دار مدل 1۳88 به رنگ دودری سیر به شماره انتظامی ایران 88۳/22 س 
2۳ که متعلق به محکوم علیه بوده و در حال حاضر در پارکینگ آرمان جی به نشانی تهران سی 
متری جی جنب جایگاه سوخت شماره 1۹8 می باشد  توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی 
و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم جهت ارزیابی قیمت خودرو فوق ارجاع که پس از بازدید 
به شرح ذیل اظهار نظر نموده است.ارزیابی و نظریه کارشناسی:از یک دستگاه خودروی سواری پژو 
20۶ صندوق دار مدل 1۳88 به رنگ دودی سیر به شماره انتظامی ایران 88۳/22 س 2۳ بازدید که 
پالک موصوف بر روی خودرو نصب بود در سمت راست گلگیر جلو و رکاب همان سمت و در سمت 
چپ نیز نوک گلگیر جلو و گلگیر عقب فرورفتگی دارد تودوزی و داشبورد آن خوب بود الستیک ها 
۶0  درصد آج داشتند دارای دستگاه رادیو و ضبط بود ولی پنل نداشت سایر قسمت های بدنه سالم 
بود با توجه به مراتب فوق و مدل و آثار کم برخورد وتصادف به شرح فوق و جمیع جهات دیگر موثر  
در این رابطه در صورتی که موتور و گیربکس سالم باشد قیمت عادالنه روز خودرو موصوف به مبلغ 
ازای  210/000/000 ریال معادل بیست و یک میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در 
بخشی محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1۳۹۶/8/1۳ از ساعت 10 الی 11 
در دفتر اجرای احکام خانواده 2 تهران واقع در میدان ونک طبقه دوم از طریق مزایده به فروش برسد 
طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی 12 از خودرو مورد بحث در آدرس اعالم شده 
بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند.نحوه مزایده:1.مزایده خودرو از پایه کارشناسی 
شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد 2.ده درصد کل مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس در حین مزایده نقدا و یا طی چک بانکی معتبر از برنده مزایده اخذ و الباقی 
آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.۳.در صورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز 
شده به نفع دولت ضبط میگردد 4.کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به 

عهده خریدار )برنده مزایده( می باشد.
110/88707 مدیر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران 

حصر وراثت
آقای محمدرضا فرج تبریزی به شماره شناسنامه 2۶۳۶ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 
که  شده  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   414/501/۹۶
اقامتگاه دائمی خود  شادروان محمود فرج تبریزی به شماره شناسنامه 500 در تاریخ 1۳۹۶/۳/10 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.محمدرضا فرج تبریزی شماره شناسنامه 2۶۳۶ تاریخ تولد 1۳50/4/22 صادره از تهران پسر متوفی 
2. فاطمه فرج تبریزی شماره شناسنامه 1007 تاریخ تولد 1۳2۹/۶/11 صادره از تهران دختر متوفی

۳.زهرا فرج تبریزی شماره شناسنامه 722 تاریخ تولد 1۳۳5/5/10 صاره از تهران دختر متوفی 
4.مریم فرج تبریزی شماره شناسنامه ۹۶5 تاریخ تولد 1۳4۳/5/1۹ صادره از تهران دختر متوفی 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده ۳۶1 
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.
110/88705 رئیس شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹81۹۶4200420 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نور تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹71۹۶4200۶۹5
خواهان علی مردان دیوساالر فرزند فیض اهلل با نمایندگی علی جان محمدی فیروز 

به نشانی مازندران نور دادگستری دفتر حمایت 
خوانده اسماعیل جوینده مژده ای فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان 

خواسته : تامین خواسته 
رای دادگاه 

محمدی  جان  علی  قضایی  و  حقوقی  حمایت  با  یوساالر  مردان  علی  درخواست 
بطرفیت اسماعیل جوینده مژده ای بخواسته تامین خواسته معادل 470/000/000 
ریال چون مستند دعوای خواهان سند رسمی می باشد و دادگاه با مطابقت اصل 
آن یا فتوکپی مصدق در پرونده اصالت آنرا احراز نموده است لهذا دادگاه به استناد 
بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
بال  اموال  از  ریال  معادل 470/000/000  تامین خواسته  قرار  مصوب سال 1۳7۹ 
معارض خوانده اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد را صادر و اعالم مینماید قرار 
تامین خواسته پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به خوانده قابلیت 

اعتراض در همین دادگاه را دارد 
رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی 

خواهان محمد شمشیری  دادخواستی بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
محمد   – سلیمی  رضا   – راد  حمیدی  مجید  مالوی  پل  و  راه  شرکت  بطرفیت 

کفاشیان آذر 
تقدیم این شعبه نموده که به کالسه ۶05/۹۶ شعبه دوم ثبت گردیده وقت رسیدگی 
بتاریخ ۹۶/8/20 ساعت 10 صبح تعیین گردیده نظر به مجهول المکان بودن خوانده 
با تقاضای خواهان موافقت دادگاه با استناد  و با استناد ماده 7۳قانون آیین دادرسی 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددو از خود دفاع نمایند در 

غیر اینصورت دادگاه غبابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود م.الف ۹۶/47۳
دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف نور نصیریان 

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
نازنین  بابل محکوم علیهم 1- خانم  در پرونده کالسه ۹500۹۹ شعبه 8 حقوقی 
رمضانی 2- اشرف محبوبی ۳- ناز آفرین رمضانی 4- فاطمه کبری خوشروی محکومند 
به پرداخت مبلغ 14/۳۶0/000ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق  
الوکاله وکیل در حق محکوم لهم غالمرضا رمضانی و روژین رمضانی و پرداخت مبلغ 
1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا این شعبه جهت 
در نظر دارد به موجب حکم فروش شماره ۹40۹۹71110801۳15 یک سهم از 
500 سهم شرکت تعاونی و اقامتی پزشکان و تقسیم وجوه حاصل از آن بین وراث 
ارزیابی  ریال  مبلغ 45/000/000  به  از 500 سهم  بهای یک سهم  کارشناس  که 
نموده است را از طریق مزایده حضوری در روز دوشنبه مورخ ۹۶/8/15 از ساعت 
11:۳0الی 12:۳0 همان روز در دفتر شعبه 8 حقوقی بابل به فروش برساند مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده 
مزایده باید 10 درصد ارزش مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
واریز و بقیه را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت 
شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین و خریداران می توانند 5 روز قبل 

از انجام مزایده با هماهنگی این دادگاه از مال مورد نظر بازدید به عمل آورند 
مدیر شعبه 8 حقوقی دادگستری بابل پور جعفر 

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم زهرا ابراهیمی داراي شناسنامه شماره 271۳ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶0۳58/۶5 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد حمیدی آغچه کهل بشناسنامه شماره 1122 تاریخ 1۳۹4/۹/21 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 
1-زهرا ابراهیمی سال تولد 1۳52 ش¬ش 271۳ محل تولد تهران نسبت همسر 

متوفی 
2-فرشید حمیدی آغچه کهل سال تولد 1۳71 ش¬ش 0۳11۶47758 محل تولد 

کرج نسبت فرزند ذکور متوفی
۳-فرشاد حمیدی آغچه کهل سال تولد 1۳74 ش¬ش 0۳11۶477۶۶ محل تولد 

کرج نسبت فرزند ذکور متوفی
4-سالومه حمیدی آغچه کهل سال تولد 1۳۹0 ش¬ش 0۳14۹۳5541 محل تولد 

کرج نسبت فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ۳7۳ م/الف
رئیس حوزه 65  شورای حل اختالف ماهدشت

اجرائیه
مشخصات محکوم له: حسن رستمی –نام پدر: محمود-نشانی محل اقامت:جوانرود فاز یک فرهنگیان خ 

سریاس    مشخصات محکوم علیه: علیرضا محمدی-نشانی محل اقامت:مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره  1۹7 مورخ ۹۶/4/27   شورای حل اختالف جوانرود شعبه اول  
محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ اصل خواسته)۶50000( تومان و پرداخت مبلغ 27000 
تومان بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و مبلغ سی و دو هزار تومان بعنوان نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت  محکوم می باشد
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
محمدکریم   -۳ خلیفی  مجتبی   -2 زیارتی  بوشهری  1-امین  طرفیت  به  سنگی  الله  رقیه  طرف  از 

صفرپور 
بخواسته مطالبه به حوزه شورا تسلیم که به کالسه ۹۶/77۳  ثبت و برای روز ۹۶/8/27 ساعت10 
حسب  لذا  نشده  شناخته  معیینه  درنشانی  خواندگان  اینکه  به  نظر  گردیده  وقت  تعیین  صبح 
درخواست خواهان و تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتی یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی تا خواندگان مذکور ضمن مراجعه به دبیرخانه شورا نشانی خود را اعالم و 
اوراق  مربوطه را نیز دریافت دارد در غیر اینصورت شورا غیابأ رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

می نماید.
شورای حل اختالف بوشهر

تاریخ انتشار:۹۶/7/18

آگهی مفقودی 
مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی دولول اسپانیا به شماره سالح 55۳4۶ متعلق 

به اینجانب محمدحسین موسی زاده حلیم مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر 
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آگهی ابالغ دعوت نامه هیئت بدوی حل احتالف مالیاتی
 اداره کل امور مالیاتی استان ا یالم 

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال 80 بدین وسیله دعوتنامه جلسه کمیسیون هیئت بدوی حل اختالف 
مالیاتی مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد. جلسه در تاریخ های ذکر شده در محل هیئت حل اختالف مالیاتی به ادرس : ایالم ، انتهای خیابان استقالل ، راس 
ساعت 14 برگزار می شود مقتضی است مودی یا نماینده وی در جلسه حضور یافته و دفاعیات خود را به صورت مکتوب و مستند به هیئت مذکور اعالم نمایند .

همچنین براساس ماده قانونی فوق الذکر، دعوتنامه جلسه کمیسیون هیئت حل اختالف مالیاتی مودیان )شرکت(مشروحه ذیل ابالغ می گردد. جلسه در 
تاریخ 1396/۷/29 راس ساعت 14،در محل هیئت حل اختالف مالیاتی به ادرس: ایالم ، انتهای خیابان استقالل، راس ساعت 14 برگزار می شود؛ مقتضی 

است مودی یا نماینده وی در جلسه حضور یافته و دفاعیات خود را به صورت مکتوب و مستند به هیئت مذکور اعالم نمایند.

ردیف
1
2
3
4
5
6

نام و نام خانوادگی 
امیر یوسف احمدنیا 
بنت الهدی ورکش 

ابوالفضل همتی
حیدر صفر بیگی 

سید فرزاد موسوی 
حسن دوخانی

کدملی
2802657852 
0062968904
4500772049 
4500209591
4500890149
4501001364

سال عملکرد 
1393
1394
1390
1390
1390
1394

کالسه 
746
707

2643
2644
168

2038

راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی 
در فردیس و نظرآباد

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری کل استان البرز از راه اندازی 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان های فردیس و نظرآباد 

خبر داد.
به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی؛ مهدی شمسی معاون آمار 
و فناوری اطالعات دادگستری کل استان البرز با اعالم خبر راه اندازی 
دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان های فردیس و نظرآباد 
گفت: این دفاتر در راستای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات قضایی به 

شهروندان در این دو شهرستان افتتاح شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به جمعیت بیش از یک میلیونی شهرستان های 
فردیس و نظرآباد این اقدام می تواند نقش مهمی در بهبود خدمات رسانی 

قضایی به شهروندان ساکن در این شهرستان ها باشد.
شمسی درباره روند ایجاد دفاتر جدید در استان البرز توضیح داد: این 
دفاتر در ادامه سیاست توسعه خدمات الکترونیک قضایی در استان 
البرز افتتاح شده که با آغاز به فعالیت آن ها در فردیس و نظرآباد، اکنون 
تعداد دفاتر الکترونیک فعال به 14 دفتر در سطح استان رسیده و میزان 
حوزه های قضایی تحت پوشش نیز به بیش از 80 درصد افزایش یافته 
و کلیه حوزه های قضایی دارای شرایط ایجاد و تاسیس دفتر هم اکنون 

از این خدمات بهره مند شده اند.

خسارت۲۰میلیارد ریالی گلستان
در حوادث غیرمترقبه 

سلیمانی- خبرنگار زمان؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گلستان با اشاره به اتمام طرح راهداری تابستانه و 
جمع بندی اقدامات راهداری در جاده های استان، اعالم کرد که بر 
اثر حوادث غیرمترقبه ای که تابستان امسال در استان پیش آمد، 20 

میلیارد و ۳00 میلیون ریال به این اداره کل خسارت وارد شد.
عادل مصدقی گفت: این خسارت ها ناشی از حوادثی همچون سیل و 
آتش سوزی بوده که به جاده ها و راه های شرق استان در شهرهای 

علی آباد کتول، رامیان و مراوه تپه وارد کرده است.
مصدقی در بخش دیگری از سخنانش به عملیات راهداری صورت 
گرفته در راه های استان پرداخت و افزود: در ایام تابستان و برای افزایش 
ایمنی راه ها، سه هزار و ۹70 دستگاه عالئم و تابلوی فرسوده در سطح 
راههای استان اعم از اخطاری، انتظامی، مسیرنما و جهت نما، اصالح 
و تعویض و 88۶ عدد چراغ چشمک زن هم، تعمیر و نگهداری شدند.

وی، تعمیر و احداث ۹۶ دستگاه دریواسیون)سازه نگهدارنده(پل، اصالح 
۳0۹ سرعت گیرآسیب دیده، نصب 1008 عدد چشم گربه ای و میله 
ترافیکی، آشکارسازی 210 نقطه پرحادثه در راهها به عنوان بخشی 
دیگر از اقدامات راهداری انجام شده در طرح تابستانی امسال عنوان کرد 

که برای ایمن سازی بیشتر راههای استان صورت گرفت.
مصدقی گفت که عملیات دیگری مانند پاکسازی و زیباسازی حریم 
و  راهها  از  مترمربع  هزار  از ۶0  بیش  آسفالت  گیری  لکه  راهها، 
تجدید و احیای خط کشی 471 کیلومتر از راهها نیز در این مدت 

انجام شد.

افتتاح پژوهش سرای 
دانش آموزی  در  رحیم آباد

حسن زاده - خبرنگار زمان: پژوهش سرای 
دانش آموزی شهید فریدون صدر اشکوری رحیم 

آباد افتتاح شد.
 ۹۶  -  ۹7 تحصیلی  سال  روزهای  آغازین  در 
پژوهش سرای دانش آموزی شهیدفریدون صدر 
آباد  ادارات رحیم  با حضور مسئولین  اشکوری 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
 گفتنی است این پژوهش سرا دارای 8 کالس 
درس، یک آزمایشگاه، یک کارگاه ، اتاق کامپیوتر 
و نماز خانه بوده و قابل استفاده برای تحقیقات، 
پژوهش، مطالعه دانش آموزی وبرگزاری کالسهای 
تقویتی و فوق برنامه در راستای استفاده بهینه از 

فضاهای آموزشی  می باشد.

کمک ۱۴میلیارد ریالی 
به دانش آموزان نیازمند بوشهری

احمدی- خبرنگار زمان؛ مدیرکل کمیته امداد 
استان بوشهر گفت: در مرحله نخست برگزاری 
جشن عاطفه ها 14 میلیارد ریال به صورت نقدی 
و غیر نقدی به دانش آموزان نیازمند استان بوشهر 
کمک شد. احمد لطفی در نشست بررسی اجرای 
مرحله دوم جشن عاطفه ها در استان بوشهر با 
اشاره به اینکه این جشن در همه مدارس استان 
برگزار می شود اظهار داشت: جشن عاطفه ها در 
در  بی بضاعت  دانش آموزان  نیاز  تامین  راستای 
نقاط مختلف با مشارکت همه جانبه مردم نوع 

دوست برگزار می شود.
وی جشن عاطفه ها را از رویکردهای فرهنگی 
کمیته امداد دانست و گفت: اساس فعالیت  های 
کمیته امداد توانمندسازی مددجویان با فراهم 
آموزش  فرهنگی،  و  فکری  بسترهای  کردن 
و  آنها  به  زندگی  درست  مدیریت  و  مهارت 
جامعه  در  دوستی  نوع  و  انفاق  روحیه  ترویج 
با  بوشهر  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  است. 
بیان اینکه مرحله نخست جشن مهر عاطفه ها 
در روزهای 2۳ و 24 شهریور و با استقرار 250 
برگزار  بوشهر  استان  در  سیار  و  ثابت  پایگاه 
این جشن  دوم  مرحله  کرد:  خاطرنشان  شد، 
نیکوکاری  و  انفاق  فرهنگ  ترویج  رویکرد  با 
در بین دانش آموزان و تامین نیازهای دانش 
با  همزمان  ماه  مهر   1۹ در  نیازمند  آموزان 
استان  سطح  مدارس  همه  در  کشور  سراسر 

برگزار می شود.

خبر خبر

فرهاد امیری-  خبرنگار زمان؛  مدیر کل 
 ۳۳ گفت:  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانکی 
تحت  های  خانواده  اشتغال  برای  امدادی  و 

پوشش استان کرمانشاه هزینه شده است.
با  خبری  نشست  در  خدرویسی  حسین 
اصحاب رسانه که در محل کمیته امداد امام 
شد،  برگزار  کرمانشاه  استان  خمینی)ره( 
امدادگری  و  مددکاری  را  افتخار  باالترین 
دانست و گفت: در این راستا رسانه ها هم به 
عنوان مددکار اجتماعی و بزرگترین دانشگاه 

افکار عمومی فعالیت می کنند.
وی افزود: متاسفانه به لحاظ شرایط فعلی و 
فقر اقتصادی حاکم بر استان در حال حاضر 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوار  هزار   ۶8
هستند که از این تعداد حدود 40 هزار تفر 

زنان سرپرست خانوار هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه خاطر 
نشان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال در حوزه 
اشتغال به عنوان یک ضرورت و اولویت کاری، 
حدود ۳۳ میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه 
بانکی و امدادی جهت اشتغال به خانواده های 

تحت پوشش هزینه شده است.
در  همچنین  افزود:   ادامه  در  خدرویسی 
و  میلیارد   ۳ مبلغ  توانستیم  مسکن  حوزه 
۳00 میلیون تومان برای خانوارهای شهری 
و روستایی جهت تهیه مسکن پرداخت کنیم.

وی به پرداخت ۳۳ میلیارد تومان در حوزه 
تامین نیازهای ضروری و معیشتی اشاره کرد 
و بیان داشت: در حوزه برنامه های فرهنگی 
و مذهبی با دایر کردن کالسهای مختلف در 
کانونهای پیروان والیت به آموزش در زمینه 
و...  قرآن  احکام،  زندگی،  های  مهارت  های 

فعالیت چشمگیری صورت گرفته است.
امسال  ماهه   ۶ در  شد:  یادآور  ویسی  خدر 
اماکن  به  زیارت  ذوق  طرح  نفر طی   1500
عالیات  عتبات  و  قم  مشهد،  زیارتی  مقدس 

اعزام شدند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
نفر  هزار   12 حدود  کرد:  تصریح  کرمانشاه 
تحت  استان  آموزان  دانش  و  دانشجویان  از 
این تعداد 10  از  پوشش کمیته هستند که 
هزار و 400 نفر دانش آموز و 2 هزار 100 نفر 

دانشجو هستند..

اسناد خزانه فرصتی مناسب
برای رونق پروژه های عمرانی چهار محال و بختیاری

احداث سیستم روغن گیر در شرکت  
پاالیش نفت اصفهان

و  وزیر  نماینده  زمان؛  خبرنگار  عسگری- 
و  دارایی چهارمحال  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
اسالمی  خزانه  اسناد  کامل  از جذب  بختیاری 
ابالغی به این اداره کل در سال 1۳۹5 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی استان، نماینده وزیر و مدیرکل عنوان 
کردند:اسناد خزانه اسالمی به عنوان ابزار مالی 
جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون  موضوع 
اسالمی ایران مصوب سال 84 و با امضای وزیر 
محترم امور اقتصادی و دارایی صادر و در تاریخ 

سررسید آن تسویه می شوند.
در  عمدتاً  اسناد  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تملک  طرح های  بابت  دولت  بدهی های  قبال 
دارایی های سرمایه ای منتشر می شوند و در بازار 
سرمایه قابل داد وستد هستند، افزود: این اسناد 

از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
و  دارایی چهارمحال  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
بختیاری با بیان اینکه اسناد خزانه اسالمی از 
نظر تاریخ سررسید به صورت اسناد با سررسید 
کمتر از یک سال و اسناد با سررسید یک تا سه 
سال منتشر می شوند، ادامه داد: این اسناد در 
تاریخ سررسید به وجه نقد تبدیل می گردند که 

فرصت مناسبی برای پیشرفت و رونق پروژه های 
عمرانی استان است.

اسناد  محل  از  اینکه  بر  تأکید  با  عبداللهی 
 ۹5 سال  بودجه  قانون  در  اسالمی  خزانه 
به  ریال  میلیون   80۶/۹71 مبلغ  مجموعاً 
چهارمحال  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره 
و بختیاری تخصیص ابالغ گردیده است، اضافه 
کرد: از این مبلغ ۳15000 میلیون ریال اسناد 
خزانه اسالمی کوتاه مدت با سررسید کمتر از 
یک سال و مبلغ 4۹1/۹71میلیون ریال اسناد 
خزانه اسالمی با سررسید یک ساله و دو ساله 
با حفظ قدرت خرید است که با پیگیری های 
اجرایی  دستگاه های  تالش  و  آمده  عمل  به 
شده  جذب  کامل  طور  به  مبلغ  این  استان، 

است.
وزارت  ارزیابی  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  وی 
مدیریت  موضوع  با  دارایی  و  اقتصادی  امور 
بدهی ها بر مبنای سه شاخص واگذاری اسناد 
خزانه اسالمی، صدور اوراق تسویه خزانه و احصا 
گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های 
دولتی، این اداره کل توانست در مجموع رتبه 

برتر کشوری را کسب کند.

رویکرد  با  زمان؛  خبرنگار  بهادری- 
نمودن  عاری  منظور  به  محیطي،   زیست 
های  روغن  از  بخار  دیگ  به  ورودی  آب 
محلول در آب شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بازدهي  و  عمر  طول  افزایش  هدف   با  و 
در  توجه  قابل  جویی  صرفه  و  بخار  دیگ 
ساخت  تهیه،  طراحي،  پروژه  آب،  مصرف 
بر روی مسیر  و نصب سیستم روغن گیر 
آب مقطر گرم و جمع کننده روغن مخزن 
 E.P.C2104 واحد آب صنعتی به صورت
احداث  شرکت  این  در  دست(  در  )کلید 
کنترل  و  ریزي  برنامه  رئیس  گردید.  
پروژه هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان، با 
با باور  اعالم خبر فوق افزود:  این شرکت 
بر  توان و پتانسیل متخصصان داخلي در 
جهت رفع نیاز صنایع، از طراحي تا ساخت 
را  در صنعت  آب  از  روغن  سیستم حذف 
به یکي از شرکتهاي توانمند کشور واگذار 
نتیجه  اعتماد  این  خوشبختانه  که  نمود 
شرکت  گفت:  یسلیاني  محمد  علي  داد. 
پاالیش نفت اصفهان در حال حاضر دارای 
است  گرم  مقطر  آب    250CMHحدودا

که از واحدهای عملیاتی جمع آوری شده 
و پس از عبور از سه عدد روغنگیر )فیلتر 
آنتراسیتی به همراه تزریق فالک( روغن آن 
جدا شده و سپس آب مقطر گرم در مخزنی 
جمع آوری شده و به عنوان بخشی از آب 
با توجه  استفاده می گردد.  بویلرها  تغذیه 
به اینکه سیستم روغنگیر قبلي پاالیشگاه 
براي   مناسب  کارائی  و  الزم  ظرفیت 
جداسازی کامل روغن موجود در آب مقطر 
گرم و رسانیدن آن به مقادیر کمتر از 0.5 
PPM را نداشت، سیستم موجود با پروژه 
کواالسر  سیستم  شامل  که  روغن  حذف 
کربن  رزین،  انتراسیت،  فیلتر  مرحله  )سه 

فعال( می باشد، جایگزین گردید.
وي  با اشاره به  بازگشت کمتر از ۳ سال 
سرمایه انجام شده، این پروژه  را در زمره 
صنعتی  سودآور  و  اول  رده   های  پروژه 
اقتصادی  سود  داشت:  اظهار  و   دانست 
حاصل از جلوگیری از دورریز آب کندانس،  
به گونه ای است که بازگشت سرمایه اولیه 
شده  برآورد  ماه   4 و  سال   1 حدود  طرح 

است. 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره(:

33 میلیاردتومان برای اشتغال مددجویان کرمانشاه هزینه شد

تایخ برگزاری جلسه  هیئت 
1396/08/08
1396/08/08
1396/08/13
1396/08/13
1396/08/13
1396/08/13

ردیف 
1
2

نام شرکت 
فرهنگ سازه ایالم 

تعاونی 443شهید عباسی 

شماره ثبت 
3921
1642

سال عمکرد 
1387

1389و1390
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ایالم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده12آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 1۳۹۶۶0۳۳101200۳871-۹۶/۶/۳0جلسه  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اعظم کولیوند فرزندحاجی 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در  ازمالیر  شناسنامه1۶۶  بشماره 
مساحت20۳/81 متر مربع قسمتی از پالک  ۶۳0فرعی از4اصلی واقع در هشتگرد  
جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ  از سهمی ارشالوس نظریان  موضوع ثبت دفتر ۳۹7 
به فاصله ی 15روز در  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  صفحه557 
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 
می توانند از تاریخ اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس ازرسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، درخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م /الف :۳18
افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ
 تاریخ انتشارنوبت اول دوشنبه1۳۹۶/7/18   تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 1۳۹۶/8/2

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای هادی ترابی فرزند  

خواهان خانم پریا بیرانوند  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای هادی ترابی  به 
خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه 
۹۶0۹۹8۶۶55۶00258  شعبه۶ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹۶/۹/04 ساعت 0۹:00 تعیین 
به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که 
در  نوبت  یک  مراتب  خواهان   درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادگاه   در  فوق جهت رسیدگی  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
1۳۹۶/05/1۶هیات  مورخ   1۳۹4۶0۳2500۳000۶۳۶ شماره  رأی  برابر 
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
یکباب  ششدانگ  در  نورآبادی  رستمی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
اصلی                                                                                                                                               154 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   221/48 مساحت  به  عمارت 
واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد علیمیرزایی خریداری از 
مالک رسمی آقای کرمشا منصوری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 
طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۳0
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان                                                   

تاریخ انتشار نوبت اول1۳۹۶/07/0۳   تاریخ انتشار نوبت دوم1۳۹۶/07/18

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم پروین عسگری داراي شناسنامه شماره 42۹2 به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶0۳5۹ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مسعود عبدالهی چرکندی بشناسنامه شماره 0۳101۳10۶5 در تاریخ 
1۳۹۶/4/2۳ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
1-خانم خدیجه کریمی شماره شناسنامه ۶77 تاریخ تولد 1۳42 صادره از تهران 

مادر متوفی
2-خانم پروین عسگری شماره شناسنامه 42۹2 تاریخ تولد 1۳۶۳ صادره از کرج 

همسر متوفی
تولد  تاریخ  شناسنامه 0۳15477۹70  شماره  چرکندی  عبدالهی  ۳-محمدحسین 

1۳۹2 صادره از کرج فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ۳72 م/الف
از طرف قاضی حوزه 66 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی ابالغ 
و  قاسم  فرزند  خاکی  عباسپور  ماشاءاله  به  و ضمایم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 

جلیل بهمنی فرزند غالمعباس 
خواهان بانک صادرات با وکالت خانم حوا کبودتبار دادخواستی مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹81110۶00۳۹0 شعبه ۶ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۶/10/4 ساعت 
12:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان و شاکی 
تا  االنتشار آگهی می شود  از جرایدکثیر  نوبت در یکی  مراتب یک  دستور دادگاه 
خوانده پس ازیک ماه از تاریخ  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
 مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل احمد عباسی 

رونوشت نظریه آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۳27 شماره  شناسنامه  دارای  زهراگرزالدین  خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1/۹۶ش/1080 
توضیح داده که شادروان محمد حمزه ء بشناسنامه شماره 4 متولد 1۳۳5در تاریخ 
۹۶/۶/27 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به:
1-متقاضی فوق الذکرزهرا گرزالدین نام پدر رجبعلی ش ش۳27 متولد 1۳42

2-خانم فائزه  حمزه نام پدر محمد ش ش 001255۳255 متولد 1۳۶۹ 
۳-آقای حمید حمزه نام پدر محمد ش ش240۶7 متولد 1۳۶۳ 
4-خانم فاطمه حمزه نام پدر محمد ش ش1۳۳7۹ متولد 1۳58

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1028خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹80010800777 شعبه 10۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:آقای مهدی ملکی فرزند ابراهیم 

نیک  یونس  آقای  با وکالت  خواندگان:1.آقای حسن حیدری 2.آقای عسگر هاللی 
هشجین فرزند بیت اله و آقای محمد صادق قبادی نژاد فرزند بهروز و آقای محمد 

سینا محمدی 
خواسته:ابطال سند )موضوع سند مالی نیست(

دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
قرار دادگاه

پیرامون ادعای خواهان آقای مهدی ملکی بطرفیت خواندگان احمد سینا محمدی 
و 2.عسگر هاللی ۳.حسین حیدری به خواسته ابطال وکالتنامه تنظیمی به شماره 
20۳۹5-۹۳/۹/18 با عنایت به محتویات پرونده و ارائه کیفر دادخواست از ناحیه 
حال  در  و  صادر  خواسته  موضوع  وکالتنامه  جعلیت  ادعای  مورد  در  که  دادسرا 
رسیدگی در دادگاه کیفری دو تهران می باشد نظر به اینکه اتخاذ تصمیم نهایی در 
مورد اصالت وکالتنامه موثر در دعوی مطروحه می باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 
1۹ قانون آئین مدنی قرار توقیف دادرسی صادر و اعالم می نماید مقرر است دفتر 

پس از قطعیت تصمیم در پرونده استنادی پرونده به نظر برسد.
110/88710 رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

حصر وراثت
آقای حسن پی سپار به شماره شناسنامه ۶ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده 782/501/۹5 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در   711 شناسنامه  شماره  به  معینی  سادات  نیره  شادروان  که  شده  داده  توضیح 
تاریخ 1۳۹5/4/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
شهرری  از  صادره   1۳2۶/5/8 تولد  تاریخ   ۶ شناسنامه  شماره  سپار  پی  1.حسن 

فرزند متوفی 
2. حسین پی سپار شماره شناسنامه 11014 تاریخ تولد 1۳۳۶/11/22 صادره از 

شهرری فرزند متوفی
۳.خدیجه پی سپار شماره شناسنامه ۳10 تاریخ تولد 1۳22/۶/28 صاره از شهرری 

فرزند متوفی 
4.آمنه پی سپار شماره شناسنامه 1۳1 تاریخ تولد 1۳۳0/1/10 صادره از شهرری 

فرزند متوفی
مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
را باستناد ماده ۳۶1 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.
110/88699 رئیس شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹80010800522 شعبه 10۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای مهدی نباتی سراوانی فرزند حسین 

خوانده:آقای پوریا سیاحی نیا فرزند عباس   
خسارت  ۳.مطالبه  چک  وجه  2.مطالبه  دادرسی  خسارت  ها:1.مطالبه  خواسته 

تاخیرتادیه 
گردشکار به تاریخ یازدهم بهمن سال نود و پنج در وقت فوق العاده پرونده کالسه 
ذیل  کننده  امضا  تصدی  به  تهران  حقوقی  عمومی  دادگاه   10۹ شعبه   ۹50528
تحت نظر است و دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اعالم ختم رسیدگی و یاری 

خداوند حکیم به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه

به  سراوانی  نباتی  مهدی  آقای  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  در خصوص 
مبلغ 1500000000  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  نیا  سیاحی  پوریا  آقای  طرفیت 
ریال بابت وجه مندرج در یک فقره چک به مشخصات شماره ۹2854۹/014 مورخ 
۹5/5/25 به مبلغ 1500000000 ریال عهده بانک انصار و مطالبه خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیرتادیه نظر به اینکه وجود اصل چک وگواهی عدم پرداخت در ید 
خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و مفاد آن از هرگونه تعرض مصون مانده 
وبه اصالت آن خدشه ای وارد نیست و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی از سوی 
خوانده معمول نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با احراز 
مدیون بودن خوانده و با استصحاب بقا دین مستندا به مواد ۳10 قانون تجارت و 
مواد 1۹8 و51۹و522  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 7۶/۳/10 مجمع 
مورخ  مجمع  مصوب  مذکور  تبصره  استفساریه  قانون  و  نظام   مصلحت  تشخیص 
بابت اصل خواسته و  نامبرده را به پرداخت مبلغ 1500000000 ریال   77/۹/21
پرداخت مبلغ 507۶0000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه نسبت 
به چک موضوع دعوا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک تا پرداخت 
کامل دین بر اساس نرخ تورم و شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که محاسبه 
آن در اجرای احکام به عمل می آید در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 

روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
110/88708 دادرس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

حصر وراثت
آقای احمد جهانگیری پور به شماره شناسنامه 4575 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده 422/501/۹۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
به شماره شناسنامه  و چنین توضیح داده شده که شادروان فاطمه خلیفه علی 
54۶ در تاریخ 1۳۹5/۶/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.مهدی جهانگیری پور شماره شناسنامه 4۹5۶۶ تاریخ تولد 1۳25/4/20 صادره 

از تهران فرزند متوفی 
2.محمود جهانگیری پور شماره شناسنامه 1۳7۳ تاریخ تولد 1۳۳2/۳/2 صادره 

از تهران فرزند متوفی
۳.احمد جهانگیری پور شماره شناسنامه 4575 تاریخ تولد 1۳۳5/12/4 صاره از 

تهران فرزند متوفی 
4.پری استاد علی معمار شماره شناسنامه 4۹5۶8 تاریخ تولد 1۳28/۳/14 صادره 

از تهران فرزند متوفی
5.نیره استاد علی معمار شماره شناسنامه 4۹5۶7 تاریخ تولد 1۳۳0/۶/8 صادره 

از تهران فرزند متوفی 
 1۳۳۹/4/10 تولد  تاریخ   44808 شناسنامه  شماره  معمار  علی  استاد  ۶.حاجیه 

صادره از تهران فرزند متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
تا هرکسی  نماید  امور حسبی در یک نوبت آگهی می  قانون  باستناد ماده ۳۶1 
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.
110/88703 رئیس شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران

مفقودی
به   ۹4 مدل  سفید  رنگ  rd125ccبه  تیپ  ناتالی  سیکلت  موتور  مالکیت  سند   
تنه  شماره  0125n۳s214010و  موتور  شماره  587-۶۶۹2۶با  پالک  شماره 
از  و  گردیده  مفقود  آبادی  لطف  حسین  مالکیت  125F۹41118۶***N۳Sبه 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 
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مطالعه ایران و آلمان برروی بازآوری اتان

مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون از آغاز مطالعات مهندسی 
دو طرح جدید بازآوری اتان و افزایش تولید اتیلن با مشارکت 
لینده آلمان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، در کنار اتیلن، 
تولید پروپیلن هم ساالنه حدود 100 هزار تن افزایش می یابد.

قرارداد  دو  امضای  نتایج  تشریح  در  موسوی  شریف  رحیم 
همکاری با شرکت لینده آلمان برای اجرای طرح های افزایش 
ظرفیت تولید اتان و اتیلن در مجتمع پتروشیمی مارون، گفت: 
افزایش  و  اتان  خوراک  دریافت  ظرفیت  افزایش  منظور  به 
بخش  دو  در  لینده  شرکت  با  قراردادی  اتیلن  تولید  ظرفیت 
خرید الیسنس )دانش فنی( و انجام امور مهندسی امضا شده 
مهندسی  مطالعات  هم اکنون  لینده  که  این  اعالم  با  است.وی 
اجرای این طرح ها را آغاز کرده است، تصریح کرد: قرار است 
بخشی از خوراک مورد نیاز این طرح از ان جی ال 1500 که 
تولید  برای  بوده، جمع آوری و  در مشعل ها در حال سوختن 

محصوالت در اختیار پتروشیمی مارون قرار داده شود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون با تاکید بر این که با اجرای 
این طرح افزون بر افزایش ظرفیت دریافت خوراک اتان، تولید 
با  می شود  پیش بینی  کرد:  اظهار  یابد،  می  افزایش  هم  اتیلن 
اجرای این طرح ظرفیت تولید اتیلن از 1.1 میلیون تن به بیش 

از 1.2 میلیون تن در سال افزایش یابد.
شریف موسوی تاکید کرد: در کنار افزایش ظرفیت تولید اتیلن، 
تولید پروپیلن هم حدود 100 هزار تن در سال افزایش می یابد.

وی پیش تر در حاشیه برگزاری مجمع عادی ساالنه پتروشیمی 
مارون با اعالم این که پیش بینی می شود با ساخت این واحد 
جدید ظرفیت تولید محصوالت الفینی پتروشیمی مارون حدود 
17 درصد افزایش یابد، یادآور شده بود: این طرح جدید با هدف 
تامین خوراک واحدها و افزایش ظرفیت تولید پروپیلن و پلی 

پروپیلن اجرایی می شود.

نفت ایران 8 دالر کمتر از قیمت مصوب 
بودجه 96 فروش می رود 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که قیمت 
نفت 8 دالر از قیمت مصوب بودجه ۹۶ کمتر است گفت: منابع 
به  نسبت  جاری  سال  نخست  ماهه  شش  طی  دولت  وصولی 
پیش بینی درآمدها در بودجه همخوانی نداشته بلکه کمتر بوده 
است.محمد حسینی در مصاحبه با رادیو افزود: در بودجه سال 
۹۶ قیمت هر بشکه نفت 55 دالر پیش بینی شده بود که این 
امر تحقق نیافته بلکه با کاهش هشت دالری مواجه بوده است.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت 
بطور متوسط 47 دالر است، اظهارداشت: کاهش هشت دالری 
قیمت هر بشکه نفت موجب افت درآمدهای وصولی دولت در 

حوزه نفت طی شش ماهه نخست سال جاری شده است.
شورای  مجلس  ومحاسبات  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
میعانات  و  خام  نفت  فروش  از  حاصل  منابع  گفت:  اسالمی 
گازی که از جمله بخش های درآمدی و منابع بودجه ساالنه در 
مملکت به حساب می آید در بازه زمانی شش ماهه امسال کمتر 

از میزان مورد پیش بینی تحقق یافته است.
شش  طی  مالیاتی  حوزه  در  وصولی  درآمدهای  ادامه  در  وی 
براساس  افزود:  و  کرد  اعالم  درصد   85 را  جاری  سال  ماهه 
بودجه های ساالنه درآمدهای مالیاتی از دیگر بخش های مهم 

درآمدی و منابع بودجه در کشور محسوب می شود.
حسینی تصریح کرد: وصولی سایر منابع درآمدی که در بودجه 
پیش بینی می شود در این مدت 50 درصد و پائین تر بوده 
است.وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به هزینه 
های جاری دولت گفت: در حال حاضر هزینه های جاری دولت 

نسبت به هزینه های عمرانی در مرتبه باالتری قرار دارد.

افزایش 25 درصدی نرخ انشعاب برق
 متوقف شد 

با نامه نگاری های برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
رئیس جمهوری، اجرای افزایش 25 درصدی نرخ خرید انشعاب 
از  حمایت  قانون  متن  در  تسنیم،  گزارش  شد.به  متوقف  برق 
آبان ماه سال 1۳۹4 مجلس شورای  صنعت برق مصوبه دهم 
اسالمی در بند 4 آمده است: »وزارت نیرو موظف است جدول 
هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور 
و در کالنشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین 

و ابالغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.«
دولت با استناد به این بند از قانون در میانه سال ۹5 تصمیم 
گرفت تا طی یک برنامه ۶ ساله یعنی تا سال 1401 ، قیمت 
تعرفه انشعاب های برق به هزینه تمام شده آن برسد. به موجب 
این تصمیم در میانه سال ۹۶ و در شروع نیمه دوم این سال، 
وزارت نیرو به نمایندگی از دولت، افزایش 25 درصدی قیمت 
واکنش  با  نیرو  وزارت  اقدام  این  کرد.  اجرایی  را  برق  انشعاب 
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله برخی اعضای 
هیئت رئیسه مواجه شد و با نامه نگاری های بهارستانی ها با 
نرخ  درصدی   25 افزایش  اجرای  نهایت  در  جمهوری،  رئیس 
انشعاب برق متوقف شد.این توقف اجرا تا زمان تعیین تکلیف 
این امر بوده و مجددا این افزایش تعرفه فروش انشعاب پس از 
یک دوره زمانی و با هماهنگی مجلس شورای اسالمی دوباره 
به اجرا درخواهد آمد. گفتنی است در حال حاضر هزینه های 

برقراری انشعاب به مبلغ تعرفه های قبلی بازگشته است.
توقف افزایش 25 درصدی هزینه خرید انشعاب درحالی است 
که در روستاها یک دهم هزینه تمام شده برقراری انشعاب از 
یک  شهرها حدود  در  رقم  این  و  شود  می  دریافت  مشترکان 
سوم قیمت تمام شده است و مابه التفاوتی که مردم پرداخت 
نمی کنند یا به عنوان یارانه پنهان دولتی پرداخت شده و یا 

به صورت مطالبات انباشته شرکت های توزیع باقی می ماند.

احتمال پیوستن ایران
 به پروژه خط لوله تاپی 

تاپی  گازی  لوله  خط  پروژه  اجرای 
)ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند( 
درآمده  تعلیق  حالت  به  حاضر  حال  در 
است. در همین حال، احتمال همکاری با 
ایران یکی از گزینه های اعضای خط لوله 
تاپی برای سازماندهی فروش گاز به شیوه 

ای مطمئن تر است.
بر اساس این گزارش، احتماال همکاری با 
ایران یکی از گزینه های احتمالی اعضای 
خط لوله تاپی برای سازماندهی فروش گاز 

به شیوه ای مطمئن تر است.
گاز  احتماال  ایران  سناریو،  این  اساس  بر 
از ترکمنستان خریداری خواهد کرد و  را 
گاز خود را از طریق میادین جنوبی اش به 
پاکستان و سپس هند خواهد فروخت و از 
از  انتظار  مورد  نتیجه  عمالت  طریق  این 

پروژه تاپی محقق خواهد شد.
علوم  استاد  امریتوس،  پروفسور  گفته  به 
ایلینویز:  وینباوم  ماروین  دانشگاه  سیاسی 
»چنین همکاری ای کامال محتمل است.«
تکمیل  احتمال  هنوز  هرچند  افزود،  وی 
پروژه تاپی وجود دارد، اما نسخه جایگزین 
همکاری  احتماال  منطقه  در  گاز  تجارت 
کشورهای عضو این پروژه با ایران خواهد 
احتمالی چنین  موانع  به  اشاره  با  بود.وی 
روابط  که  کرد  تاکید  ای  همکاری  مدل 
ها  تنش  افزایش  و  پاکستان  و  ایران 
بروز  موجب  احتماال  آمریکا  و  ایران  بین 
مشکالتی در احداث خط لوله تاپی خواهد 

شد.
من  پاکستان،  مورد  »در  افزود:  وینباوم 
به  نخواهد  پاکستان  که  بینم  نمی  دلیلی 
خریداری  گاز  ایران  از  ترکمنستان،  جای 
کند.«انتظار می رود خط لوله تاپی مناطق 
آسیای میانه و جنوب آسیا را به یکدیگر 
به یکدیگر مرتبط کند و ۳۳ میلیارد متر 

مکعب گاز را جابجا نماید.

تثبیت روند ترمیم قیمت نفت 
نیازمند گام های بیشتر 

دبیرکل اوپک گفت، تولید کنندگان اوپک 
با  بازاری که  توازن مجدد در  برقراری  در 
مازاد عرضه مواجه است، موفق عمل کرده 
اند، اما برای تثبیت روند ترمیم قیمت ها 
های  گام  باید  احتماال   ،2018 سال  در 

بیشتری برداشته شود.
بارکیندو،  محمد  گزارش،  این  اساس  بر 
دبیرکل اوپک گفت، تولید کنندگان اوپک 
که  بازاری  در  مجدد  توازن  برقراری  در 
عمل  موفق  است،  مواجه  عرضه  مازاد  با 
 کرده اند، اما برای تثبیت این روند ترمیم
 قیمت ها در سال 2018، احتماال باید گام 

های بیشتری برداشته شود.
خبرنگاران  به  نو  دهلی  در  بارکیندو 
حاضر  حال  در  روسیه  و  عربستان  گفت، 
دیگر  و  اوپک  بین  ها  مشورت  رهبری 
تولید کنندگان عمده نفت را در خصوص 
دارد.  عهده  بر  تولید  کاهش  توافق  آینده 
منقضی   2018 مارس  ماه  در  توافق  این 
در حال  نفت  کنندگان  تولید  و  می شود 
این  آیا  که  هستند  باره  این  در  مذاکره 
توافق را تا پایان سال 2018 تمدید کنند 

یا نه.
بارکیندو بعد از دیدار با دارمندرا پرادهان، 
وزیر نفت هند گفت: »اجماع رو به افزایشی 
فرآیند  اوال  اینکه  برای  گرفته  شکل 
برقراری توازن مجدد به جریان بیافتد« و 
تداوم  نیز  آینده  فرآیند در سال  این  ثانیا 
پایدار  ثبات  یک  برقراری  منظور  به  یابد. 
باید  العاده  فوق  اقدامات  برخی  احتماال 
بیشتری  توضیح  بارکیندو  گیرد.  صورت 
در این باره ارائه نکرد.بارکیندو افزود، 24 
کاهش  توافق  عضو  که  نفت  کننده  تولید 
ورود  از  استقبال  دنبال  به  هستند  تولید 
تولید کنندگان دیگر به این توافق هستند.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

تداوم احتمال  افزایش  دنبال   به 
عربستان  نفت  تولید  در  ها  محدودیت   
حالی  در  و  ها  قیمت  تقویت  منظور  به 
که تعدادای از سکوهای حفاری نفتی در 
تعطیل  ناته  طوفان  وقوع  دلیل  به  آمریکا 
با  دوشنبه  روز  نفت  قیمت  اند،  شده 

افزایش مواجه بود.
بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
آمریکا  اینترمدییت  تگزاس  وست  نفت 
درصد   0.۳ معادل  سنت،   15 با  دیروز 
رسید.  سنت   44 و  دالر   4۹ به  افزایش 
قیمت نفت برنت دیروز با 8 سنت، معادل 
 70 و  دالر   55 به  افزایش  درصد   0.14
سنت رسید.قیمت نفت روز جمعه به دلیل 
مازاد  مورد  در  ها  نگرانی  مجدد  افزایش 
تولید حدود 2 درصد کاهش یافت و نفت 
زیر 50 دالر در هر بشکه  به  آمریکا  خام 
رسید.اما تحلیلگران گفتند، تعهد عربستان 
محدود  طریق  از  نفت  بازار  از  حمایت  به 
بیشتر قیمت  از کاهش  تولید مانع  کردن 

نفت خواهد شد.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

به  اشاره  با  استاندارد  سازمان  رئیس 
در  جی  ان  سی  جایگاه   2400 بازرسی 
کشور طی نیمه نخست امسال گفت: 1۳0 
استانداردهای  نداشتن  دلیل  به  جایگاه 
کافی گاز آنها به عنوان جریمه قطع شد.

نیره پیروبخت با اشاره به اقدامات سازمان 
استاندارد در ۶ ماهه امسال، اظهارداشت: 
از  بازرسی  تا کنون حدود 2هزار و 400 
که  انجام شده  ان جی  جایگاه های سی 
بیش از 1۶00 جایگاه رفع نقص کرده اند. 
ماه  این ۶  نیز در  همچنین 400 جایگاه 
مورد بازرسی مجدد قرار گرفته که 1۳0 
استانداردهای  نداشتن  دلیل  به  جایگاه 
مربوط  های  دستگاه  همکاری  با  کافی 
قطع  جریمه  عنوان  به  آنها  گاز  انشعاب 
شد.وی در رابطه با خودروهای وارداتی به 
استاندارد  سیاست های جدیدی سازمان 
در اجباری شدن تأییدیه استاندارد باطری 
و الستیک این خودروها اشاره کردو افزود: 
البته لزوم نمایندگی های مجاز هم مورد 

تأکید قرار گرفته شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص 

وضعیت بنزین توزیع شده در کالن شهرها 
نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: با 
آالیندگی  مورد  در  که  شبهاتی  به  توجه 
هوا مطرح شد با اعالم آمادگی دادستانی 
تهران ارزیابی کیفیت بنزین های توزیعی 

با همکاری وزارت نفت انجام شد .
پیروزبخت اضافه کرد: در سال ۹۶ نمونه 
که سقف  اعالم شد   0.۹ تهران  در  بنزن 

آن یک است .
 در بخش گوگرد که حد مجاز 50 است 
در نمونه گیری ها در تهران این عدد باال 

و 58 ارزیابی شده است.
وی با بیان اینکه از اول دی ماه سال ۹7 
خودروهای  در  جدید  استانداردهای  باید 
تصریح  شد،  خواهد  اجرایی  داخلی 
گانه   85 جدید  استانداردهای  در  کرد: 

و  کیفی  ارتقا  و  ایمنی  جمله  از  مواردی 
کمی خودروها مد نظر قرار گرفته است. 
همچنین موضوع ترمز، استاندارد انحراف 
از مسیر و حفاظت از عابر پیاده و سرنشین 

در استاندارد های جدید قرار دارد.
اینکه  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
دولت  هیات  به  ای  نامه  در  صنعت  وزیر 
به  ملزم  خودروسازان  که  داده  پیشنهاد 
از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف 
این رابطه چیست؟  نباشند، نظر شما در 
گفت: تا جایی که من می دانم هنوز این 
پیشنهاد در هیأت دولت است البته بعید 

می دانم به تصویب برسد.
در ادامه این نشست خبری مرندی مقدم 
معاونت نظارت سازمان استاندارد از درج 
بر روی آسانسورها خبرداد  کد ده رقمی 
تأیید  مورد  که  آسانسوری  هر  گفت:  و 
را  رقمی  ده  کد  است  استاندارد  سازمان 
دریافت می کند که مردم می توانند این 
شده  نصب  اسانسور  داخل  در  که  را  کد 
از  و  ارسال   10001517 شماره  به  را 

استاندارد بودن آسانسور مطلع شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد: 

13۰ جایگاه سی ان جی غیراستاندارد تعطیل شد 

هنوز امکان بازگشت هندی ها به فرزاد ب 
وجود دارد 

تولید روزانه گاز از مرز ۲۰۹ میلیون متر 
مکعب گذشت

سی  جی  ان  او  انرژی  شرکت  مدیر 
ما  اینکه  محض  به  گفت،  هند  ویدش 
فرزاد  میدان  مورد  در  را  ایران  شرایط 
ب بپذیریم این پروژه را خواهیم گرفت.

بر اساس این گزارش، نارندرا ورما، مدیر 
شرکت انرژی او ان جی سی ویدش هند 
ایران  شرایط  ما  اینکه  محض  به  گفت، 
را در مورد میدان فرزاد ب بپذیریم این 
نظر من  از  اما  را خواهیم گرفت.  پروژه 
انجام چنین سرمایه گذاری ای مستلزم 
بازگشت معقول سرمایه و داشتن توجیه 

اقتصادی است.
شرکت او ان جی سی اعالم کرد، چیزی 
در  خود  پیشنهاد«  »بهترین  مورد  در 
ایران  از  ب  فرزاد  گازی  میدان  زمینه 
آماده  »ما  افزود:  ورما  است.  نشنیده 
که  شرطی  به  هستیم  گذاری  سرمایه 

بازدهی معقولی داشته باشیم.«
به گفته مدیر شرکت او ان جی سی، این 
میلیارد   5.8 که  کرده  پیشنهاد  شرکت 
ب  فرزاد  گازی  میدان  توسعه  در  دالر 
توسعه یک  میلیارد دالر در زمینه  و 5 
سرمایه  جی  ان  ال  صادرات  مجتمع 

گذاری کند.
ایران قیمتی باال برای گاز خود در نظر 
دارد و این موجب شده تا از نظر شرکت 
میدان  این  در  گذاری  سرمایه  هندی 

عمال غیرممکن شود.
وی بدون ارائه توضیح بیشتر گفت: »به 

بپذیریم  را  آنها  ما شرایط  اینکه  محض 
از نظر  اما  را خواهیم گرفت.  پروژه  این 
من به پیش رفتن و انجام چنین سرمایه 
معقول  بازگشت  مستلزم  ای  گذاری 
سرمایه و داشتن توجیه اقتصادی است.«

میالدی  جاری  سال  اوایل  در  ایران 
گازپروم  شرکت  با  را  ای  اولیه  قرارداد 
فرزاد  گازی  میدان  توسعه  برای  روسیه 
این  همچنان  اما  ساخت،  منعقد  ب 
باز گذاشته که شرکت هندی  را  امکان 

بتواند این میدان را در اختیار بگیرد.
را  پیشنهادمان  بهترین  »ما  افزود:  ورما 
به  بستگی  این  اکنون  ایم.  داده  آنها  به 
آنها دارد که با پیشنهاد ما موافقت کنند 

یا نه.«
امتیار  اعطای  در  ایران  خودداری  با 
توسعه این میدان گازی 12.5 تریلیون 
ان جی سی  او  به شرکت  فوت مکعبی 
در  گرفته  تصمیم  هند  دولت  ویدش، 
اقدامی تالفی جویانه خرید نفت از ایران 
یک  میزان  به   2017-18 سال  در  را 

پنجم کاهش دهد.
ایران هم این اقدام هند را تالفی کرده و 
زمان داده شده به پاالیشگاه های هدی 
برای پرداخت پول نفت خریداری شده 
را به میزان یک سوم کاهش داده است. 
کرایه  ایران همچنین  نفت  ملی  شرکت 
حمل محموله های نفتی به سواحل هند 

را باال برده است.

مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  مدیرعامل 
ماه   ۶ در  نفت  تولید  میانگین  گفت: 
نخست امسال، بیش از 181 هزار بشکه 
در روز و میانگین تولید گاز، روزانه 20۹ 

میلیون متر مکعب بوده است.
رامین حاتمی گفت: شرکت نفت مناطق 
میدان   1۳ و  نفتی  میدان   12 مرکزی، 
نفتی  میدان  سه  توسعه یافته،  گازی 
توسعه  دست  در  گازی  میدان  سه  و 
گازی  میدان   1۶ و  نفتی  میدان   10 و 
تاکنون  و  دارد  اختیار  در  توسعه  نیافته 
چشمه خوش،  میدان های  توسعه  برای 
دالپری، پایدار غرب، پایدار، دهلران، آبان 
با  تفاهم نامه هایی  این شرکت،  و سومار 
شرکت های داخلی و خارجی امضاء شده 
مناطق  نفت  شرکت  است.مدیرعامل 
شده  انجام  فعالیت های  درباره  مرکزی، 
 ۹5 سال  در  مرکزی  مناطق  نفت  در 
سیستم  راه اندازی  از  و  داد  توضیحاتی 
تصفیه پساب نمکزدایی دهلران، احداث 
خط لوله 1۶ اینچ پارت A و B میدان 
آذر و راه اندازی سیستم تلمبه های آتش 
نشانی واحد بهره برداری چشمه خوش 
به عنوان بخشی از اقدام های انجام شده 

در سال ۹5 نام برد.
به گفته وی، ذخیره نفت قابل برداشت 
مرکزی،  مناطق  نفت  شرکت  باقیمانده 
بیش از سه میلیارد بشکه و ذخیره گاز 
شرکت  این  باقیمانده  استحصال  قابل 

بیش از سه تریلیون مترمکعب است.
مناطق  نفت  شرکت  مدیرعامل 
عملکرد  نشست،  این  ادامه  در  مرکزی 
نیز  را  شرکت  این  تابعه  شرکت های 
تشریح کرد و درباره شرکت بهره برداری 
زاگرس جنوبی گفت: حوزه  گاز  و  نفت 
فعالیت این شرکت، تولید از میدان های 
مستقل گازی در چهار منطقه عملیاتی 
سرخون  داالن،  و  آغار  کنگان،  و  نار 
میادین  از  نفت  تولید  و  پارسیان  و 
سروستان و سعادت آباد است که بر این 
طور  به  پارسال  شرکت،  این  در  اساس 
متوسط روزانه بیش از 1۶۹ میلیون متر 
مکعب گاز، بیش از پنج هزار بشکه نفت 
و بیش از 54 هزار بشکه میعانات گازی 
شرکت  درباره  است.حاتمی  شده  تولید 
بهره برداری نفت و گاز شرق عنوان کرد: 
میدان های  در  گاز  تولید  شرکت،  این 
دارد  عهده  بر  را  گنبدلی  و  خانگیران 
هزار   ۳50 و  میلیون   4۳ پارسال  که 
میدان ها  این  از  روز  در  گاز  متر مکعب 

برداشت کرده است.
شرکت  نفت  روزانه  تولید  میانگین  وی 
بهره برداری نفت و گاز غرب را در سال 
روز  در  بشکه  هزار   178 از   بیش   ۹5
عنوان کرد و ادامه داد: همچنین روزانه 
پنج هزار و 700 بشکه میعانات گازی و 
چهار میلیون و 780 هزار متر مکعب گاز 

در این شرکت تولید شده است.

در  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
بر  سال،  سرد  فصل  فرارسیدن  آستانه 
ضرورت مدیریت مصرف و رعایت نکات 

ایمنی در مصرف گاز تاکید کرد.
از  استفاده  ضرورت  بر  بوجارزاده  مجید 
ویژه  توجه  و  استاندارد  گازسوز  لوازم 
این  انرژی نصب شده روی  برچسب  به 
باید  مشترکان  افزود:  و  تاکید  لوازم 
گازسوز  به  سوز  نفت  وسایل  تبدیل  از 
از نیروهای متخصص، برای  بپرهیزند و 

نصب وسایل گازسوز استفاده کنند.
وی ضمن تاکید بر استفاده از بخاری های 
استاندارد برای گرم کردن منازل و محل 
سالمت  از  اطمینان  داشت:  اظهار  کار، 
و  دودکش  بودن  استاندارد  کارکرد، 
 دقت در نصب اتصاالت لوازم گازسوز، از
گاز  خطر  از  پیشگیری  های  راه   
مشترکان  که  است  کربن  منواکسید 
باید هنگام نصب وسایل گازسوز به ویژه 
بخاری گازی، از باز بودن مسیر دودکش 

و نصب کالهک H در پشت بام مطمئن 
برای پیش  شوند، همچنین دقت کافی 
بینی تبادل هوا و جریان اکسیژن کافی 
متناسب با نیاز دستگاه ها و سامانه های 
های  محیط  در  شده  نصب  گرمایشی 
مسکونی داشته باشند.سخنگوی شرکت 
ملی گاز ایران، ادامه داد: سرویس کردن 

گرمایشی  سامانه های  مجموعه  کامل 
مجتمع های مسکونی به خصوص رسوب 
سالمت  از  اطمینان  و  کوره ها  زدایی 
سرد،  فصل  آغاز  از  پیش  مشعل ها 
شیلنگ  و  فلزی  بست های  از  استفاده 
در  فلزی  بخاری  لوله های  و  استاندارد 
نصب بخاری و لوازم گازسوز، جلوگیری 

و  آکاردئونی  دودکش های  نصب  از 
برای  گاز  شیر  یک  از  نکردن  استفاده 
چند وسیله گازسوز، از دیگر نکاتی است 
روابط  شود.رئیس  توجه  آن  به  باید  که 
میزان  ایران،  گاز  ملی  شرکت  عمومی 
در  منازل  در  استاندارد  حرارت  درجه 
فصل سرد را 18 تا 21 درجه سانتیگراد 
سال  هر  اینکه  بیان  با  کرد.وی  اعالم 
و  فوت  حوادث  از  درصد   7۶ از  بیش 
خفگی با گاز منواکسیدکربن مربوط به 
دودکش است، گفت: با آغاز فصل سرد 
سال، بر اثر بی احتیاطی و رعایت نکردن 
وسایل  از  استفاده  در  ایمنی  اصول 
آبگرمکن،  و  بخاری  ویژه  به  گرمایشی 
به  را  خود  جان  هموطنان  از  تعدادی 
علت مسمومیت با گاز منواکسیدکربن از 
امیدواریم مشترکان  و  دهند  دست می 
در  ایمنی  اصول  کامل  رعایت  با  گاز 
استفاده از وسایل گازسوز، زمستان آرام 

و بدون حادثه ای را پشت سر گذارند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران مطرح کرد:

مردم مصرف گاز را در زمستان کنترل کنند

سرپرست مدیریت پاالیشگاه نهم مجتمع 
گاز پارس جنوبی گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون، حدود 11 میلیون و ۶00 هزار 
تولید   12 فاز  در  گازی  میعانات  بشکه 
هاشمی  مهدی  محمد  است.سید  شده 
عنوان  به  نهم،  پاالیشگاه  کرد:  اعالم 
 ۶ در  کشور  گازی  پاالیشگاه  بزرگترین 
ماه نخست امسال ، بیش از 10 میلیارد 

متر مکعب گاز را فرآوری کرده است. به 
ایمنی  نکات  همه  رعایت  با  ترتیب  این 
ایمنی،  زمینه  در  الزم  های  آموزش  و 
)HSE(  در  و محیط زیست  بهداشت 
۶ ماه نخست امسال 10 میلیارد و 700 
پاالیشگاه  این  در  گاز  مکعب  متر  هزار 

فرآورش شده است.
هاشمی با اشاره به تولید بی نظیر میعانات 

گازی در بازه زمانی ۶ ماه نخست امسال 
در پاالیشگاه نهم تصریح کرد: از ابتدای 
سال تا کنون، حدود 11 میلیون و ۶00 
هزار بشکه میعانات گازی نیز در فاز 12 
تولید شده است که این دستاورد عظیم 
نشان از همت و تالش شبانه روزی دارد.
وی درباره میزان تولید گوگرد دانه بندی 
گوگرد  تن  هزار   50 حدود  گفت:  شده 

تولید  امسال  نخست  ماه   ۶ طی  جامد، 
شده که این میزان نسبت به مدت مشابه 
داشته  درصدی   20 افزایش  قبل  سال 
است. پاالیشگاه نهم به عنوان بزرگترین 
گاز  درصد   11 خاورمیانه،  پاالیشگاه 
کشور و بیش از 1۶ درصد گاز مجتمع 
بین  در  است  توانسته  و  کرده  تامین   را 

پاالیشگاه های کشور سرآمد باشد.

تولید ۱۱ میلیون بشکه میعانات گازی در فاز ۱۲ پارس جنوبی
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بانک پاسارگاد، بانکی سبز و پیشرو در ارایه خدمات 
بانکداری الکترونیک

امروزه بانکداری الکترونیک، بخشی اجتناب ناپذیر از سیستم بانکی کشور 
است. بخشی که به علت عواملی مانند کاهش هزینه ها و تسریع در ارایه 
خدمات، باعث افزایش رضایت مندی مشتریان می شود. عالوه بر این، تأثیر 
بسیار مثبتی در کاهش آلودگی هوا، کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، 
رفع تبعات ناشی از آن و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم دارد که به 
دنبال آن حفظ محیط  زیست و افزایش کارایی را در پی خواهد داشت.

بانک پاسارگاد نیز به جهت نوآوری ها و خالقیت، در این بخش پیشرو 
بوده و با ارایه انواع خدمات بانکداری الکترونیک به بهترین نحو ممکن، 
گامی مؤثر در جهت افزایش رضایت مشتریان و حفظ محیط زیست 
برداشته است. تا آنجا که موفق شده  عنوان »بانک سبز« را از آن خود 
کند. در این بانک بیش از ۹5 درصد از خدمات بانکی از طریق بانکداری 
الکترونیک و کمتر از 5 درصد به صورت حضوری انجام می شود.مهم ترین 
Core-( متمرکز  بانکداری  نرم افزار  تهیه  بانک پاسارگاد،  دستاورد 

Banking( است. سیستمی که در بستر آن بسیاری از خدمات بانکداری 
الکترونیک مانند بانکداری مجازی برای اولین بار در سیستم بانکی کشور 
ارایه شده است. بانکداری مجازی بانک پاسارگاد، طیف وسیعی از خدمات 
بانکی را در هر زمان و هر مکان در اختیار مشتریان قرار می دهد. این 
خدمت به مشتری امکان می دهد که از طریق برقراری ارتباط اینترنتی 
بتواند پار ه ای از امور بانکی خود را انجام دهد. بانک پاسارگاد در قالب 
بانکداری الکترونیک، خدمات دیگری مبتنی بر موبایل، کارت و تلفن نیز 
ارایه می کند که بهره مندی از هر یک، باعث تسهیل انجام امور بانکی 
مشتریان خواهد شد.همرا ه بانک)موبایل بانک(، پرداخت همراه )پرداخت 
موبایل(، اس ام اس بانک، سامانه آنی بانک پاسارگاد، تلفن بانک، سامانه 
پرداخت تلفنی، من کارت پاسارگاد، انواع کارت های نقدی و ... از جمله 

خدماتی است که بانک پاسارگاد ارایه می دهد. 

پرداخت 48 هزارمیلیارد ریال تسهیالت بانک صنعت 
و معدن به واحدهای صنعتی 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: 48 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت در ۶ ماه نخست امسال به واحدهای صنعتی و 
تولیدی در کشور پرداخت شد.علی اشرف افخمی شنبه شب در حاشیه 
همایش مدیران بانک صنعت و معدن سراسر کشور در کاشان در جمع 
خبرنگاران افزود: 10هزار و 500 میلیارد ریال از این تسهیالت در اختیار 
۹00 واحد صنعتی کوچک و متوسط قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
بخشی از این تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است، 
افزود: در مجموع این تسهیالت نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد 
رشد داشته اما مانند سالهای گذشته روند پرداخت این تسهیالت در 
نیمه دوم سال رو به افزایش خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: با پرداخت 
این تسهیالت، افزون بر تثبیت شغلها، ۶ هزار و 750 شغل جدید نیز 
بطور مستقیم در کشور ایجاد شده است.مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
همچنین گفت: این بانک یک و نیم میلیارد دالر طی سه سال گذشته 
در نیروگاه های گازی کشور سرمایه گذاری کرده که تاکنون افزون بر ۳ 
هزار مگاوات آن به شبکه برق کشور متصل شده است.افخمی از انعقاد 
قرارداد فاینانس قطار سریع السیر تهران - مشهد با سرمایه گذاری یک 
و نیم میلیارد دالر نیز خبر داد و گفت: اجرای این طرح موجب کاهش 
فاصله تهران - مشهد و صرفه جویی در وقت مردم می شود.رئیس هیات 
مدیره بانک صنعت و معدن یادآوری کرد: با کمک منابع مالی این بانک 
هم اکنون 2 نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی هر کدام با سرمایه گذاری 
14 میلیون دالر در دست ساخت است.وی همچنین گفت: با تامین 
مالی ۳۳0 میلیون یورویی بانک صنعت و معدن و همکاری بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تاکنون ۹ فروند هواپیما از ایرباس و شرکت ای آر 
تی وارد کشور شده است .بانک صنعت و معدن به عنوان بانک توسعه ای 
در زمینه زیرساختهای کشور هم اکنون با بیش از ۶0 شعبه در سراسر 
ایران فعالیت دارد.همایش یک روزه مدیران شبکه بانک صنعت و معدن 
با موضوع ارزیابی و پایش عملکرد ۶ ماهه و مروری در برنامه آینده روز 

شنبه در کاشان برگزار شد.

دولت با ایجاد محدودیت موافق نیست

آذری جهرمی گفت: نباید به دلیل وجود برخی کانال های ضدانقالب با 
حرف های دروغ و کذب، بین وزارتخانه ها دعوا ایجاد کنیم و این دعوا به 
فضای رسانه ای کشیده شود.محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعاتی مبنی بر 
فیلترینگ پیام رسان تلگرام گفت: این مسئله که یک کانال ضد انقالب 
بیاید و در فضای مجازی حرف های ناروا بزند قطعا باید پیگیری شود اما 
اگر بخواهیم به این دلیل تلگرام را فیلتر کنیم و مردم را ناراضی کنیم، 
حرف غلطی است.وزیر ارتباطات با اشاره به صحبت های دادستان کل 
کشور گفت: من خوشحال هستم که دادستان کل کشور اعالم کرد 
که نباید به واسطه یک کانال ضد انقالب، فضای مجازی را بست. این 
مسئله نشان از سیگنال های مثبت در حوزه فضای مجازی کشور دارد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ما باید ضد انقالب را هدف قرار دهیم و با کسانی 

که این فضا را ناامن می کنند برخورد کنیم.

پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد از مطالبات پیمانکاران 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۶ ماه ابتدای سال 1000 
میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران پرداخت شد، گفت: پیش بینی می 
کنیم تا پایان سال 2000 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را از 
طریق ارائه اسناد خزانه اسالمی و تهاتر پرداخت کنیم.داوود کشاورزیان، 
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره آخرین پرداختی ها 
به پیمانکاران و اتخاذ سیاست های جدید برای تسویه بدهی ها، به ایلنا 
گفت : تصمیم جدیدی که برای تسویه بدهی پیمانکاران اتخاذ شده، این 
است که مطالبات پیمانکاران از سازمان راهداری با بدهی آنها به بانک ها 
تهاتر شود.وی افزود: در ۶ ماه گذشته لیستی از میزان بدهی پیمانکاران 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به بانک ها تهیه شد و تعدادی از 
پیمانکاران برای تهاتر مطالبات شان از سازمان با بدهی هایشان به بانک ها، 

در اولویت این لیست قرار گرفتند و به بانک ها معرفی شدند.

کاهش ۳۴ درصدی واردات تنباکوی قلیان

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از کاهش ۳4 درصدی 
واردات تنباکوی معسل )تنباکوی قلیان( طی شش ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.علی اصغر رمزی با اشاره 
به آخرین آمار واردات تنباکوی معسل به کشور، به ایسنا گفت: در شش 
ماهه نخست سال گذشته میزان 4۹5۹ تن تنباکوی معسل به کشور 
وارد شده است که این رقم در شش ماهه نخست سال جاری به ۳25۹ 
تن تقلیل یافته که حکایت از کاهش ۳4 درصدی واردات تنباکو در نیمه 
نخست سال 1۳۹۶ دارد.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مجموعا 
۹15۶ تن تنباکوی معسل به کشور وارد شده است، خاطرنشان کرد: 
برآوردها حاکی از کاهش میزان واردات تنباکوی معسل در سال جاری به 
کشور است، چرا که در نیمه نخست سال 1۳۹۶ نسبت به مدت مشابه 

سال قبل آن شاهد کاهش ۳4 درصدی واردات هستیم.

موفقیت بانک ملی در اجرای طرح 
ضربتی پرداخت تسهیالت ازدواج 

مدیرعامل بانک ملی ایران از موفقیت این بانک 
در شکستن صف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده با اشاره 
به تاکید بانک مرکزی مبنی بر لزوم بسیج شدن 
قرض  تسهیالت  پرداخت  برای  ها  بانک  منابع 
بانک  تدبیر مسئوالن  با  ازدواج، گفت:  الحسنه 
مرکزی، طرح پرداخت ضربتی تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج کلید خورد و طی دو ماه و نیم، 
با قوت این طرح را عملیاتی  بانکی  همه نظام 

کردند.
وی با تاکید بر این که بخش عمده اجرای این 
طرح بر دوش بانک ملی ایران بود، اظهار کرد: از 
ابتدای مرداد ماه که اجرای طرح ضربتی پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج آغاز شد تا 15 
مهر ماه، بانک ملی ایران 71 هزار و 80۶ فقره از 

این تسهیالت پرداخت کرده است.
حسین زاده ادامه داد: در این مدت 7 هزار و 5۳2 
قرض  تسهیالت  ریال  میلیون  و ۹۶5  میلیارد 
الحسنه ازدواج از طریق واحدهای بانک ملی ایران 

در سراسر کشور پرداخت شده است.

ترویج مصرف تخم مرغ در مدارس

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان 
اینکه مصرف سرانه تخم مرغ در کشور 1۹8 عدد 
هزارتن  فقط 7  امسال  در ۶ماهه  گفت:  است، 
تخم مرغ صادر شده است. سید فرزاد طالکش با 
اشاره به روز هفدهم مهرماه روز جهانی تخم مرغ، 
درباره اینکه آیا مصرف سرانه تخم مرغ در سال 
جاری نسبت به سال ۹5 تغییری داشته است، 
به مهرگفت : سال گذشته چون ما با بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان درگیر شدیم و در پی 
این مساله 12 میلیون مرغ از دست رفت، تولید از 
نظر وزنی کاهش نیافت اما از نظر تعداد دچار افت 
شد.وی با بیان اینکه وقتی مرغ پیر می شود وزن 
تخم مرغ آن باال می رود، گفت: کاهش تعداد تخم 
مرغ تولیدی در کشور باعث شد مصرف سرانه 
نسبت به سال گذشته تغییری نکند و ثابت بماند.

ایران  گذار  تخم  مرغ  سراسری  کانون  دبیرکل 
اضافه کرد: اما نسبت به سال ۹4، سرانه مصرف ما 
حدود 5 عدد افزایش یافته است.طالکش مصرف 
سرانه تخم مرغ در کشور را 1۹8 عدد عنوان کرد 
و گفت: ما هنوز با 250 عددی که ستاد کشوری 
ترویج مصرف تخم مرغ مصوب کرده، 52 عدد 
برنامه ششم  در  باید  و  داریم  فاصله  مرغ  تخم 

توسعه این مساله را حل کنیم.

انتصاب  مدیرعامل جدید
 منطقه آزاد کیش

شورای  تصویب  با  الری  انصاری  محمدابراهیم 
مدیرعامل  عنوان  به  تجاری  آزاد  مناطق  عالی 
از  پس  شد.  انتخاب  کیش  آزاد  منطقه  جدید 
تشکیل جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، محمد 
ابراهیم انصاری الری به عنوان مدیرعامل جدید 
منطقه آزاد کیش تعیین شد.گفتنی است پس از 
رفتن علی اصغر مونسان،  مدیرعامل سابق منطقه 
امور  و  فرهنگی  میراث  سازمان  به  کیش،  آزاد 
گردشگری سیروس عیدی پور با حکم مرتضی 
عنوان  آزاد،به  مناطق  عالی  شورای  دبیر  بانک، 

سرپرست منطقه آزاد کیش انتخاب شده بود.

صادرات لبنیات ۲۵ درصد 
افزایش یافت

وزیر جهاد گفت: به رغم محدودیت ها در صادرات 
لبنیات 20 تا 25 درصد و در صادرات آبزیان 50 
تا ۶0 درصد رشد را تجربه کردیم.به گزارش مهر 
، محمود حجتی اظهارداشت: سال گذشته بر اثر 
آنفلوآنزای پرندگان حدود 18 هزار قطعه مرغ 
تخم گذار را از دست دادیم که منشاء آن پرندگان 
مهاجر بود و با وجود همه مراقبت ها و پیشگیری 
ها، از مازندران گسترش یافت.وزیر جهاد با اشاره 
به  بیماری های آبزیان مانند قزل آال، گفت: این 
بیماری ها  با مراقبت های انجام شده،  برطرف و 
رفع نگرانی شد.حجتی افزود : بیماری لکه سفید، 
میگوی پرورشی ما را تهدید کرد که با مقابله 
مناسب بیماری رفع و  میزان تولید آن از 10 تا 
12 هزار تن 4 سال قبل به 27 هزار تن رسید.
وزیر جهاد کشاورزی تاثیر اقدامات دامپزشکی را 
در درآمد و اقتصاد خانوارها، اقتصاد ملی، افزایش 
بهره وری سرمایه گذاران و نیز اشتغال را از دیگر 
دستاورد تالش مداوم دامپزشکان و دامپزشکی 
برشمرد.وی همچنین گسترش ارتباطات جهانی 
را موجب توسعه مبادالت کاال و مواد غذایی خواند 
و گفت: به رغم محدودیت ها صادرات  لبنیات 20 
تا 25 درصد و صادرات  آبزیان 50 تا ۶0 درصد 
رشد داشته است.حجتی ادامه داد : گوشت قرمز 
دام سبک را با مراقبت های خوب وارد می کنیم 
و نمی توانیم به روش های سنتی عمل کنیم 
بلکه منطبق با قراردادهای بین المللی حرکت 

می کنیم.

خبر خبر

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ،خودرو:  صنعت  گروه 
»عظیم  شرکت های  سوی  از  خودرو  پیش فروش  حالی  در 
داتیس خودرو، طاها خودرو، شهر  مفتاح رهنورد،  خودرو، 
خودرو، آداک خودرو و پرشین پارس« را غیرقانونی اعالم 
کرده که برخی از این شرکتها در گذشته و حال تبلیغات 
دارند.به  و  داشته  مشتری  جذب  برای  وسیعی  و  گسترده 
گزارش ایسنا، روز گذشته  سازمان حمایت مصرف کنندگان 
صنعت،  وزارت  اجرایی  بازوی  عنوان  به  تولیدکنندگان  و 
معدن و تجارت در کنترل بازار کاال و خدمات، در اطالعیه ای 
خودرو  غیرقانونی  صورت  به  که  شرکتی  هفت  نام  رسمی 
پیش فروش می کنند را اعالم کرد.در بخشی از اطالعیه این 
سازمان آمده است:« براساس گزارشات مردمی که به سامانه 
این سازمان واصل شده و  به شکایات  دریافت و رسیدگی 
»مفتاح  خودرو«،  »عظیم  شرکتهای  بازار،  پایش  و  رصد 
»طاها  پارس«،  »پرشین  خودرو«،  »داتیس  رهنورد«، 
هرگونه  فاقد  خودرو«  آداک   « و  خودرو«  »شهر  خودرو«، 
خودرو  پیش فروش  مجوز  یا  واردات  رسمی  نمایندگی 
بوده  قانون  این شرکت ها خالف  اقدامات  بنابراین  هستند؛ 
شد.براین  خواهد  مصرف کنندگان  حقوق  تضییع  موجب  و 
اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از 
قالب  از خرید خودرو در  تقاضا کرده که  هموطنان مؤکداً 
پیش فروش از شرکت های مذکور و مشابه  خودداری کنند و 
قبل از خرید یا پیش خرید خودرو یا پرداخت هرگونه وجه یا 
عقد قرارداد برای خرید خودرو، به مجوزهای قانونی به ویژه 
ثبت نمایندگی رسمی واردات و مجوز پیش فروش خودرو 
کرده  خاطرنشان  سازمان  باشند.این  داشته  کافی  توجه 
فاقد  تبلیغات پیش فروش خودرو توسط شرکتهای  است:« 
مجوز قانونی، مصداق تبلیغات خالف واقع و اغواکننده بوده 
و مستند به ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اطالعات  ارائه  و  واقع  خالف  تبلیغات  می شود  اعالم  که 
نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از 

طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های 
تلقی می شود. قانون  تبلیغاتی شود، ممنوع است و خالف 

حمایت  سازمان  اطالعیه  در  مهم  و  توجه  جالب  نکته 
از  برخی  که  است  این  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
آنها در پیش فروش خودرو غیرقانونی  اقدام  شرکتهایی که 
عنوان شده در گذشته و حال تبلیغات وسیعی در رسانه ها 
برای پیش فروش خودرو و جذب مخاطب داشته و دارند.در 
این شرایط مشخص نیست تکلیف شهروندانی که تبلیغات 
اغواگر شرکتهای یاد شده در پیش فروش  گسترده و بعضا 
این  جذب  تبلیغات  همین  واسطه  به  و  دیده  را  خودرو 
ضرر  و  چیست  می شوند  خودرو  پیش خرید  برای  شرکتها 
و زیان احتمالی این شهروندان را چه نهادی جبران خواهد 

کرد.
سیاست جدید برای خودروهای وارداتی

در  پیروزبخت  نیره  گذشته   روز  که  است  حالی  در  این 
استاندارد  ملی  روز جهانی  مناسبت  به  که  نشستی خبری 
در محل ساختمان این سازمان برگزار شد،  با بیان این که 
است،   50 عدد  بنزین  در  موجود  گوگرد  استاندارد  میزان 
این  توسط  گرفته  صورت  نمونه گیری  آخرین  طبق  گفت: 
سازمان، وزارت نفت و دادستانی این عدد در بنزین تهران 
58 و در میانگین کالن شهرها 48 بوده است.   وی با اشاره 
به آخرین نمونه گیری های مورد بررسی توسط سازمان ملی 
اظهار  بنزین،  مورد  در  دادستانی  و  نفت  وزارت  استاندارد، 
باید عدد یک  بنزین  در  بنزن موجود  میزان  کرد: حداکثر 
باشد که در سال 1۳۹5 این موضوع رعایت شده و در نمونه 
گیری اخیر تهران به عدد 0.۹ رسیده ایم که پایین تر از حد 
استاندارد است و مطلوب شدن وضعیت را نشان می دهد.وی 
ادامه داد: در مورد گوگرد میزان استاندارد عدد 50 است، 
اما در نمونه گیری مورد نظر این عدد در تهران 58 بوده 
که باالتر از حد استاندارد است، اما در کالنشهرها به عددی 
گوگرد  میانگین  می دهد  نشان  که  رسیده ایم   48 معادل 
موجود در بنزین وضعیتی مطلوب دارد.رییس سازمان ملی 
دادستانی  علت  به چه  این که  به  پاسخ  در  ایران  استاندارد 
این  از  پیش  و  کرده  ورود  بنزین  گیری  نمونه  موضوع  به 
تنها سازمان ملی استاندارد تنها با همکاری وزارت نفت این 
مساله را مدنظر قرار می داد؟ تصریح کرد: در سال جاری با 
دادستانی درخواست  بود  آمده  به شبهاتی که پیش  توجه 
کرد که قصد دارد در نمونه گیری های بنزین حضور داشته 
در  کردیم.پیروزبخت  موافقت  مساله  این  با  نیز  ما  و  باشد 
پاسخ به این که آیا تعداد خودروهایی که قرار است براساس 
ابتدای  تا  را  استاندارد خودرویی  مورد  مربوطه 85  مصوبه 

دی ماه سال 1۳۹7 مدنظر قرار دهند، مشخص شده است 
از خودروها  نامی  نه  رابطه  این  در  ما  کرد:  اعالم  خیر؟  یا 
می کنیم.  اعالم  را  مربوطه  تعداد خودروهای  نه  و  می بریم 
باید تا موعد زمانی مربوطه منتظر ماند تا ببینیم کدام یک 
از خودروها نمی توانند استانداردهای خودرویی تدوین شده 

را ارتقاء دهند.
3 مرحله ای شدن استانداردسازی خودروها

افزایش  زمان بندی  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  معاون 
دی  ابتدای  تا  را  مورد   85 به  خودرویی  استانداردهای 
گفت:  و  کرد  اعالم  زمانی  مقطع  سه  در  آینده  سال  ماه 
فرصتی  جمهوری  رییس  دستور  به  آالیندگی  کمیته  در 
کاربراتوری  از  آینده  تا سال  موتورسیکلت ها  تا  تعیین شد 
این  در  نیز  مقدم  مرندی  شوند.وحید  تبدیل  انژکتوری  به 
مورد   85 رعایت  به  مربوط  مصوبه  با  ارتباط  در  نشست 
دی  ابتدای  تا  خودروسازان  توسط  خودرویی  استاندارد 
ماه سال 1۳۹7 و توقف خط تولید خودروهایی که از این 
مصوبه تبعیت نکنند، گفت: براساس این مصوبه 85 مورد 
تا دی ماه سال 1۳۹7 در سه مرحله  استاندارد خودرویی 
زمانی مدنظر قرار می گیرد.وی ادامه داد: تا ابتدای دی ماه 
سال 1۳۹۶ باید ۶1 مورد استاندارد خودرویی مدنظر قرار 
گیرد پس از آن تا ابتدای تیرماه سال 1۳۹7، دو مورد دیگر 
به ۶1 مورد قبلی اضافه می شود و با اضافه شدن 22 مورد 
مصوبه  براساس  استانداردها  مجموع  خودرویی  استاندارد 
مربوطه تا ابتدای دی ماه سال 1۳۹7 به 85 مورد می رسد.

استاندارد  ملی  سازمان  استاندارد  اجرای  بر  نظارت  معاون 
را  مذکور  استاندارد  موارد  اروپا  که  این  به  اشاره  با  ایران 
نیز در  ما  بیان کرد:  آور کرده است،  الزام  در سال 2018 
ایران در سال 2017 استانداردهای مربوطه را برای افزایش 
که  در صورتی  و  کردیم  آور  الزام  استانداردهای خودرویی 
برایشان  استاندارد  ارتقاء  امکان  موجود  خودروهای  برخی 
در  خارج می شود.مرندی همچنین  از چرخه  نباشد  فراهم 
استانداردسازی  وضعیت  به  مربوط  دیگری  سوال  به  پاسخ 
استاندارد،  ملی  سازمان  برای  کرد:  اظهار  موتورسیکلت ها، 
خودرو یا موتورسیکلت فرقی نمی کند و به دنبال آن هستیم 
تا استانداردهای موجود در مورد موتورسیکلت ها نیز ارتقاء 
یابد و  در این راستا مانند خودرو تایید نو داشته باشند.وی 
ادامه داد: در کمیته آالیندگی به دستور رییس جمهوری در 
سال 1۳۹4 و 1۳۹5 فرصتی تعیین شد تا موتورسیکلت ها 
از کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند و این اتفاق باید در 
مساله  دو  موتورسیکلت ها  مورد  در  دهد.  رخ   1۳۹7 سال 
وجود دارد که یکی از آنها آالیندگی و دیگری ایمنی است.

هشدار نسبت به پیش فروش غیرقانونی خودرو

خودروهای وارداتی زیر ذره بین دولت

عضو شورای عالی کار به مهر اعالم کرد؛

افزایش حداقل دستمزد تا سطح هزینه معیشت
مقام مسئول در وزارت راه عنوان کرد؛

لزوم استفاده ازبتن دربلندمرتبه ها

عضو هیئت مدیره یک تشکل کارگری از 
رقم حداقل دستمزد  افزایش  برای  تالش 
کارگران در سال آینده به رقم متناسب با 

هزینه معیشت خبر داد.
علی خدایی با اشاره به برگزاری نخستین 
جلسات دو کمیته مزد و کمیته روابط کار 
در روز سه شنبه به مهر گفت: در خصوص 
که  است  این  مهم  نکته  موضوع دستمزد 
بار گروه های  برای نخستین  سال گذشته 
در خصوص  دولت  و  کارفرمایی  کارگری، 
فرمول تعیین حداقل هزینه سبد معیشت 
ماهیانه به توافق رسیدند و این موضوع در 
شورای عالی کار نیز به تصویب رسید.وی 
مهم  گام های  از  یکی  بنابراین  داد:  ادامه 
هزینه  محاسبه  فرمول  تعیین  بر  مبنی 
د  امسال  و  شده  برداشته  معیشت  سبد 
کار  مزد  بررسی  کارشناسی  رجلسات 

سختی در پیش نداریم.
شوراهای  عالی  کانون  مدیره  هیأت  عضو 
هزینه  اینکه  بیان  با  کشور  کار  اسالمی 
از  یکی  عنوان  به  خانوار  معیشت  سبد 
گذشته  سال  در  مزد  تعیین  معیارهای 
کارگران،  )نماینده  اجتماعی  شرکای  با 
 48۹ و  میلیون   2 دولت(  و  کارفرمایان 
بر  نرخ  این  افزود:  شد  تعیین  هزارتومان 
اساس یک فرمول مورد توافق نمایندگان 
سه گروه محاسبه شد که در تمام سال ها 
هزینه  تعیین  ثابت  فرمول  یک  عنوان  به 
قرار  استفاده  مورد  خانواده  معیشت  سبد 
افزایش  میزان  اعمال  با  تنها  و  می گیرد 
رسمی  مراجع  به  استناد  با  کاالها  قیمت 
ایران در  یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار 
معیشت  سبد  هزینه  توافق،  مورد  فرمول 

هر سال به روز می شود.

و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز  رئیس 
شهرسازی گفت: باید شرایطی در کشور 
فراهم شود تا استفاده از بتن در ساخت 
ساختمان های  در  ویژه  به  سازها  و 

از قبل صورت گیرد.  بیشتر  بلندمرتبه 
افتتاح  در  زاده  شکرچی  محمد 
گفت:  بتن  روز  همایش  پانزدهمین 
سال  از  موجود،  ارقام  و  آمار  اساس  بر 
سه  رشد  موازات  به  و   2015 تا   1۹50
 10 فوالد  تولید  جهان،  جمعیت  برابری 
است  شده  برابر   ۳4 سیمان  ولی  برابر 
های  گام  جهان  در  دهد  می  نشان  که 
برداشته  سیمان  و  بتن  حوزه  در  مهمی 

شده است. 
مصالح  مصرف  برآورد  همچنین 
 2005 تا   2002 سال  از  ساختمانی  
با  مقایسه  در  فوالد  که  دهد  می  نشان 

خود  به  را  کمتری  سهم  بتن  و  سیمان 
اختصاص داده که خود تفاوت معناداری 

است. 
که  است  این  آمار  این  در  جالب  نکته 
از  که  است  مصالحی  بیشترین  سیمان 
شود  می  ساخته  زمین  استخراجی  مواد 
مهم  بسیار  جایگاه  دهنده  نشان  که 
مرکز  دنیاست.رئیس  در  بتن  صنعت 
افزود:  وشهرسازی  مسکن  راه،  تحقیقات 
بررسی های به عمل آمده نشان می دهد 
که استفاده از سازه های اسکلتی به کل 
واحدهای ساخته شده در طول سال ها 
صورت  همین  به  و  است  داشته  افزایش 
های  سازه  به  بتنی  های  سازه  نسبت 
اسکلت فلزی نیز روند رو به رشد داشته 
بوده  با کمبودهایی مواجه  ولی همچنان 

و نیاز به سرعت بیشتری دارد.

گروه  منتشره  اطالعات  و  آمار  آخرین 
خودروسازی  گروه  این  سایپا؛  خودروسازی 
کشور شش ماهه نخست سال ۹۶ را با شتابی 
ستودنی آغاز کرده است.به گزارش زمان،شش 
اقتصاد  از سال ۹۶ گذشته است؛ »سال  ماه 
مقاومتی تولید و اشتغال« این شش ماه برای 
بررسی عملکرد سازمان ها بسیار مهم و معتبر 
بنگاه های  و  سازمان ها  اغلب  که  چرا  است، 
بازده  در  را  خود  عملکرد  ایران  اقتصادی 
زمانی شش ماهه اندازه گیری می کنند و این 
می تواند مالک مقایسه  اندازه گیری ها عمدتاً 
قرار گیرد. در همین ارتباط،  خسرو دلشاد، 
کارشناس خودرو طی یادداشتی به عملکرد 
سایپا  خودروسازی  گروه  گذشته  ماه  شش 
می  نظرتان  از  آن  متن  که  است  پرداخته 
گذرد:بر اساس آخرین آمار و اطالعات منتشره 
گروه خودروسازی سایپا؛ این گروه خودروسازی 
کشور شش ماهه نخست سال ۹۶ را با شتابی 
ستودنی آغاز کرده است. کافی است تنها به دو 
عدد تولید و فروش توجه کنیم، متوجه خواهیم 
شد که شرکت های این مجموعه عظیم صنعتی 
توانسته اند با تولید 285 هزار و 7۹ دستگاه انواع 
خودرو، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد 1۹.8 درصدی را تجربه نمایند. از سوی 
دیگر همین آمار منتشره شده از عملکرد گروه 
خودروسازی سایپا، نشان می دهد که در بخش 
فروش این گروه صنعتی اتفاقات بسیار مهم 

و مثبتی از جمله تجربه رشد 42.4 درصدی 
بخش  صادره  فاکتورهای  ارزش  در  فروش 
درصدی   22.۳ رشد  تجربه  و  گروه  فروش 
بخش  صادره  فاکتورهای  تعداد  در  فروش 
فروش گروه خودروسازی سایپا رخ داده است.

همچنین بر اساس این گزارش،تعداد فروش 
تجمعی محصوالت گروه خودرو سازی سایپا در 
شش ماه نخست سال جاری 27۳ هزار و 77۶ 

دستگاه خودرو اعالم شده که نسبت به تعداد 
تولید  هزار۶77 دستگاه خودرو  فروش 22۳ 
شده در مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد 
مناسب فروش محصوالت گروه سایپا است.

گزارش منتشره نشان می دهد که سایپا از نظر 
مالی تجربه بی نظیری را نسبت به سال گذشته 
داشته است. بنا به اطالعات این گزارش، ارزش 
فاکتورهای فروش شش ماه نخست سال ۹۶ 

گروه خودرو سازی سایپا به رقمی معادل ۹ 
هزار میلیارد و ۳20 میلیون تومان رسید است. 
نشان  دهنده رشد 42.4  که  عددی درشتی 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

کارشناسان معتقدند که موفقیت های بی بدیل 
جمله  آن  از  که  دارد  بسیاری  دالیل  سایپا 
برنامه ریزی  مدیریت،  در  انسجام  به  می توان 
قوی در حوزه  مالی و اقتصادی، ایجاد انگیزش 
و تعهد سازمانی کارکنان، اشاره نمود. در کنار 
این موارد کوشش های سایپا در دو حوزه توسعه 
محصول و ارتقای کیفیت نیز بر عملکرد مثبت 
شش ماهه این گروه تاثیر مثبت گذاشته است. 
در پایان،عملکرد شش ماهه نخست سایپا، نوید 
دوره پر بار شش ماهه دوم است. بنا به گزارش 
اعالمی گروه خودروسازی سایپا برنامه تولید 
این گروه در شش ماهه دوم سال ۹۶  تعداد 
۳۳4.۹۳۳ دستگاه انواع خودرو تولید خواهد 
شد که این میزان نشان دهنده رشد پرشتاب تر 
تولید نسبت به شش ماهه نخست سال است.
گروه  که  می دهد  نشان  موجود  ارقام  و  آمار 
خودروسازی سایپا در نظر دارد که در سال 
1۳۹۶ با تولید بیش از ۶۳۳ هزار دستگاه انواع 
خودرو برنامه های پیش بینی شده تولید خود 
را محقق نماید تا هم رکورد سال پیش خود را 
بشکند و هم ثابت نماید که به سرفصل های 
عمده سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال 

پایبند بوده است.

عملکرد گروه سایپا و افق پیش رو

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجالس هم اندیشی 
مدیران متولی اجرای تصویب نامه »حقوق شهروندی در نظام 
آفرینی، مودی مداری و عدالت در  اعتماد  تاکید کرد:  اداری« 

اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی 

روز دوشنبه 17 مهرماه در دومین اجالس هم اندیشی  نژاد، 
دستگاه  در  اداری«  نظام  در  شهروندی  »حقوق  تصویب نامه 
اداری  سالمت  امور  رئیس  حضور  با  که  کشور  اجرایی  های 
و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور، 
اعضای دبیرخانه حقوق شهروندی سازمان مالیاتی و مدیران 
متولی اجرایی تصویب نامه مذکور در دستگاه های اجرایی به 
میزبانی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، اظهار داشت: 
بوده  توجه  کانون  بشر، در  پیدایش  بدو  از  حقوق شهروندی 
و انسان همواره در صددتحقق این حقوق است و البته این، 
وظیفه حکومت است که حقوق شهروندی را در جامعه به نحو 

مطلوبی برقرار سازد.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور نیز در طی چند 
سال اخیر همواره به حقوق مردم توجه داشته، افزود: اعتمادآفرینی، 
مودی مداری و عدالت در وصول مالیات، به عنوان شاخصه های 
اصلی حقوق شهروندان همواره از سیاست های اصلی این سازمان 

محسوب می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به ارتباط تنگاتنگ 
نظام مالیاتی با مردم اشاره کرد و گفت: مالیات هم حق بیت المال 
و هم حق مردم است و ما حق نداریم در امر وصول مالیات مرتکب 

بی عدالتی و قصور و کم کاری شویم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

مودی مداری یک اصل کلیدی 
در نظام مالیاتی است



وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار 
انجامش را داریم.

اسکاروایلد

سخن حکیمانه

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست 
 چشم میگون لب خندان دل خّرم با اوست

گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی 
 او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

امروز با حافظ

خاطرات یک »نامه رسان« از 
اسارت در جنگ کتاب شد

کتاب »نامه رسان« شامل خاطرات محمد 
منصوری از آزادگان ایرانی زندان های رژیم 
آزاد شده  اسیر  منتشر شد. خاطرات  بعث 
در  حضور  از  منصوری«  »محمد  ایرانی 
زندان های رژیم بعث که به کوشش ساسان 
ناطق تدوین شده است از سوی انتشارات 
رسان«  »نامه  کتاب  قالب  در  مهر  سوره 
آزادگان  از  منصوری  شد.محمود  منتشر 
اداره  کارمندان  از  و  مقدس  دفاع  دوران 
پیش  سال های  در  وی  است.  ایالم  پست 
بغداد  شهر  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
سکونت داشته و پس از انقالب اسالمی به 
ایران بازمی گردد و به استخدام اداره پست 
ایالم در می آید  و به دنبال آن در شهرهایی 

مانند موسیان نیز خدمت کرده است.
خاطرات وی در دو بخش قابل تامل است. 
شهر  وقایع  از  او  که  روایت هایی  نخست 
ایالم در روزهای پیش از آغاز رسمی هشت 
از  او  روایت  دیگری  و  مقدس  دفاع  سال 
اسارت در عملیات والفجر 10 در سال ۶۶  
و تحمل اسارت در زندان صدام که از زاویه 

دید او خواندنی و عبرت آموز است.
ساسان  توسط  تدوین  از  پیش  کتاب  این 
ناظق، در قالب مصاحبه فرهاد شاهمرادیان 
قرار می گیرد  تولید  با منصوری در پروسه 
پیاده  در  عباسی  نیز خسرو  وی  از  و پس 
کردن و تنظیم این گفتگو کوشش می کند. 
این  با خواندن  ناطق  این میان ساسان  در 
با  تکمیلی  مصاحبه  انجام  به  تصمیم  متن 
راوی و برخی از دوستان وی می گیرد که 
حاصل آن در نهایت مبدل به کتاب »نامه 

رسان« می شود.
این کتاب در قالب بیست فصل تدوین شده 
دوران  از  با شروع  او  زندگی  و شرح  است 

اسارت وی است.
این کتاب را سوره مهر در ۳4۳ صفحه با 

قیمت 1۳ هزار تومان منتشر کرده است.

د            ر د            نیای کتاب
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اوقات شرعی

از  نمایش،  صنفی  شورای  سخنگوی 
»خانه  شامل  سینمایی  فیلم  سه  اکران 
دختر، »حقه باز دم دراز« و »خفگی« از 
این هفته خبر داد.غالمرضا فرجی درباره 
صنفی  شورای  جلسه  مصوبات  آخرین 
نمایش افزود: فیلم سینمایی »حقه باز دم 
محمودزاده  علیرضا  کارگردانی  به  دراز« 
کارگردانی  به  داغ«  »تابستان  جای  به 
ابراهیم ایرج زاد از چهارشنبه این هفته 
ماندانا  سینمایی  گروه  در  ماه  مهر   1۹
اکران می شود. »حقه باز دم دراز« فیلمی 
قصه ای  داستانش  که  است  موزیکال 
درباره عروسک های عمو پیرداد است که 
از خانه می گریزند و مشکالتی را به وجود 
احمدرضا  بیگی،  ولد  سحر  و  آورند  می 
بازی  آن  در  شاه ولی  مریم  و  اسعدی 
به  فیلم »خفه گی«  افزود:  می کنند.وی 
هفته  از  نیز  جیرانی  فریدون  کارگردانی 
جاری به جای فیلم »نگار« به کارگردانی 
می  اکران  زندگی  گروه  در  جوان  رامبد 

شود.»خفه گی« مضمونی اجتماعی دارد 
نویدمحمدزاده،  و  شاکردوست  الناز  و 
و  پطروسیان  ماهایا  کیمیایی،  پوالد 
ایفای  فیلم  این  در  احمدیه  پردیس 
نقش می کنند. سخنگوی شورای صنفی 
ادامه داد: فیلم سینمایی »خانه  نمایش 
دختر« به کارگردانی شهرام شاه حسینی 

که  است  هفته  این  اکران  فیلم  سومین 
در گروه آزاد نمایش خود را آغاز خواهد 
و  سی  در  دختر«  »خانه  کرد.فیلم 
چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمده و تا کنون موفق به دریافت مجوز 
باران  بهداد،  حامد  بود.  نشده  نمایش 
ور،  آزادی  رعنا  آهنگرانی،  پگاه  کوثری، 

علی  امیر  جعفری،  بهناز  کریمی،  بابک 
نبویان، نسیم ادبی، پردیس احمدیه، نادر 
فالح و رویا تیموریان بازیگران این فیلم 
هستند.»خانه دختر« محور سال 1۳۹۳ 

است و پس از اکران می شود.
سینمایی  فیلم  کرد:  خاطرنشان  فرجی 
مزدک  کارگردانی  به  پا«  »رقص 
آبان  از چهارشنبه سوم  نیز  میرعابدینی 

ماه در گروه آزاد اکران می شود.
آمده  هم  پا«  »رقص  فیلم  خالصه  در 
فیلمساز  بازیگر،  وندی  است:  محمدعلی 
به  مهاجرت  از  ناامید  تئاتر،  معلم  و 
همراه  به  تا  بازگشته  تهران  زادگاهش 
زندگی  نقاش،  صدری،  میترا  همسرش 
تازه ای را شروع کنند اما جستجو برای 
پیدا کردن خانه ای مناسب و کنجی آرام 
غیر ممکن به نظر می رسد. کودکی در 
راه است. مزدک میرعابدینی، ندا صارمی 
منفرد، حمیدرضا پگاه، افسر اسدی، نگار 

عابدی از جمله بازیگران هستند.

در  بروفه  زیبا  غیبت  دلیل  درباره  یاری   داریوش 
جایگزین  و  »هاتف«  سریال  کربالی  های  صحنه 
ها  صحنه  این  در  او  جای  به  دیگری  بازیگر  شدن 
توضیح داد.داریوش یاری کارگردان سریال »هاتف« 
حدیثه  آن  در  که  سریال  این  از  ای  صحنه  درباره 
تهرانی به جای زیبا بروفه نقش ریحانه را در کربال 
بازی می کند به مهر گفت: زمانیکه ما خواستیم این 
شناخته  بازیگران  به  را  فیلمنامه  بسازیم  را  سریال 
شده زیادی در حوزه سینما و تلویزیون ارایه کردیم 
اما وقتی آن را خواندند به دلیل صحنه های کربال آن 
اتفاقا برای حضور  را نپذیرفتند.وی ادامه داد: بروفه 
در کربال لحظه شماری می کرد و از طرفی هم شور 
و عقالنیتی داشت که کامال برای نقش مناسب بود 
های   صحنه  گرفتن  برای  باید  ما  که  مهر  اوایل  اما 
بروفه  زیبا  برای  اتفاقی  رفتیم  به کربال می  مربوطه 
رخ داد که باعث شد او نتواند با ما به کربال بیاید و 
یک نفر دیگر نقش او را در این صحنه ها بازی کرد.

یاری عنوان کرد: خداوند هدیه ای را که زیبا بروفه 
به  سریال  این  تولید  روند  در  بود  منتظرش  مدتی 
به ما خبر داد که  او  اواخر شهریور،  او زودتر داد و 
صاحب فرزند شده است.سریال »هاتف« این شب ها 

ساعت 22 از شبکه یک سیما پخش می شود.

دلیل غیبت زیبا بروفه برای بازی در 
صحنه های کربالی سریال »هاتف«

کارگردان فیلم سینمایی »ملی و راه های نرفته  اش« 
در حال حاضر مشغول نگارش فیلمنامه ای با موضوع 
روز جامعه است.به گزارش بانی فیلم، تهمینه میالنی 
این روزها نگارش فیلمنامه ای با موضوع نوکیسگی 
و مشکالتی که این معضل در جامعه به وجود می 
آورد را برعهده دارد. وی قصد دارد این فیلم را به 

عنوان جدیدترین اثر خود مقابل دوربین ببرد.
میالنی تحقیقات برای نگارش فیلمنامه این فیلم که 
از چند سال  را  نکرده  انتخاب  آن  برای  نامی  هنوز 
پیش آغاز کرده است.این کارگردان درباره وضعیت 
حال حاضر فیلمنامه فیلم جدید خود گفت: »نگارش 
پایانی خود را پشت سر می  این فیلمنامه روزهای 
پروانه  برای  نگارش،  مراحل  پایان  از  پس  و  گذارد 
هنوز  اینکه  ضمن  کرد.  خواهم  اقدام  آن  ساخت 
وضعیت ساخت و لوکیشن های این فیلم مشخص 
میالنی  آثار  کننده  تهیه  بین  نیک  نیست«محمد 
چندی پیش در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها 
اعالم کرد که این کارگردان چند پروژه و فیلمنامه 
دیگر در دست دارد که در حال کار کردن روی آنها 
است و برنامه ریزی برای ساخت فیلم جدید وی به 
بعد از پایان اکران فیلم سینمایی »ملی و راه های 

نرفته اش« موکول می شود.

تازه به دوران رسیده  ها؛ موضوع 
فیلم جدید تهمینه میالنی

دانشجویان  معارفه  آیین  در  نیاسر  شریعتی  مجتبی 
اکنون  کرد: هم  اظهار  بجنورد  دانشگاه  ورودی جدید 
چهار میلیون و 400 هزار دانشجو در 2 هزار و 800 
مرکز آموزش عالی در سطح کشور تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه از نظر تعداد مراکز آموزش عالی در 
سطح کشور در برخی از حوزه ها زیاده روی داشته ایم 
افزود: هم اکنون باید در راستای کیفی سازی اقدامات 
موثری انجام دهیم تا حرفی برای گفتن در دنیا داشته 

باشیم.
وی افزود: سرعت رشد علمی کشور در سال ۹2 در دنیا 
25 بود، هم اکنون به لحاظ سرعت رشد علمی رتبه 

اول جهان را داریم.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
دانش  علمی،  تولید  با  تا  کنیم  تالش  باید  اکنون  هم 
پویایی  و  کنیم  ثروت  تولید  فناوری  توسعه  افزایی، 
توجه  مورد  دانش  تولید  زمانی  دهیم،  رشد  را  جامعه 
است که تبدیل به فناوری، ثبت اختراع و ثروت کند 

که در این رابطه باید زیاد کار شود.
بیان  با  از سخنانش  دیگری  در بخش  نیاسر  شریعتی 
افزود:  نیست  ای  رشته  تک  دوران  اکنون  هم  اینکه 
و  کرده  برقرار  ارتباط  و  تلفیق  هم  با  ها  رشته  امروز 
حوزه های بین رشته ای ایجاد شده اند که هم اکنون 

دانشجویان باید این امر را مد نظر داشته باشند.
وی گفت: در سه سال گذشته 75 حوزه بین رشته ای 
به هم  تمامی رشته ها  اکنون  مجوز گرفته شده، هم 
ارتباط داده شده است که یک رشته به تنهایی معنی 

پیدا نمی کند.
گفت:  و  داد  خبر  هم  ها  دانشگاه  بندی  از سطح  وی 
سطح  عالی  آموزش  مراکز  بندی  سطح  دنبال  به 
 کشور هستیم تا جایگاه ها مشخص شود، پارامترها و 
مختلف  های  حوزه  برای  رقابت  عرصه  های  مولفه 
دانشگاهی تعریف و نقاط ضعف و قوت شناسایی شود.

ایران رتبه اول جهان را به لحاظ 
سرعت رشد علمی دارد 

»خانه دختر« پس از سالها اکران می شود

درج  زمان؛درپی  پیام  گزارش  به 
خبری مبنی برتکخوانی بانوان درنمایش 
کارگردانی  به  همیشه«  »خورشیدهای 
پردیس  عمومی  روابط  رهنما،  بهاره 
تئاتر شهرزاد  اطالعیه ای رامنتشرکرد، 
نام  این اطالعیه آمده است: »به  درمتن 
شهادت  تسلیت  ضمن  رحمان-  خداوند 
امام اخالق،حسین بن علی)ع(، متاسفانه 
امروز بانقدی غیرمنصفانه روبرو شدیم که 
علیرغم میل باطنی ما را بر آن داشت تا 
این یادداشت راتحریرکنیم. به این امید 
راست گویی  و  باشیم  منصف  اندکی  که 

راسرلوحه زندگی خویش قراردهیم.
همیشه«  های  »خورشید  1-نمایش 
نمایشی مذهبی است در رثای مظلومیت 
سرور و ساالرشهیدان حسین بن علی)ع( 
از زبان سه بانوی بزرگوار، حضرت زینب 
نمایشی  )س(،  رباب  و  البنین  ام  )س(، 
بانوی  سه  این  شیفتگی  که  شاعرانه 

بازگومی کند.  شهیدان  امام  به  را  باعزت 
احترام  به  تئاترشهرزاد  پردیس  مدیریت 
خود  موافقت  عزا  وشب های  روزها  این 
دست  و  اعالم  نمایش  این  اجرای  با  را 
به تولید این اثر زد تا در راستای ترویج 
جوانان  درمیان خیل  عاشورایی  فرهنگ 
دوست دار اهل بیت کاری هر چند ناچیز 

کرده باشد.
شهرزاد  تئاتر  پردیس  عمومی  2-روابط 
کوتاه  فیلمی  ازانتشار  ابرازتأسف  ضمن 
نمایش  عوامل  شخصی  ازاینستاگرام 
تقبیح  را  عمل  این  درخبرمنتشرشده، 
کاش  ای  که  می دارد  واعالم  کرده 
وبعد  دیدند  می  را  نمایش  دوستان 
می زدند،  جعلی  خبرسازی  به  دست 
به  ربطی  هیچ  تصویرمنتشرشده  زیرا 
ندارد  همیشه«  های  »خورشید  اجرای 
ضبط  ازمراحل  است  تصویری  صرفا  و 
استودیوی  دریک  آوایی  موسیقی  یک 

دراقدامی  متاسفانه  که  صدابرداری 
ازاعضای  بعضی  نشده  هماهنگ 
خود  ازدوستان  دعوت  برای  گروه 
مجازی  درفضای  نمایش  دیدن  برای 

»شخصی«منتشرکرده اند.
این  عمومی  روابط  و  اجرایی  ۳-گروه 
را  فرصت  بهانه  همین  تئاتربه  پردیس 

مخاطبان  و  وازمسئولین  شمرده  مغتنم 
امام  به  عشق  درگرو  دل  که  تئاتر  عزیز 
حسین )ع( ویاران وفادارش دارند دعوت 
وشاعرانه  مذهبی  نمایش  از  تا  می کند 
کنند.  دیدن  همیشه«  »خورشیدهای 
هدایت  راست  راه  به  را  ما  همه  خداوند 

کند. انشااهلل«

پاسخ روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد؛

چشم ها را باید شست

پاسخ به حاشیه ها درباره 
فیلم فجر هزینه جشنواره ملی 
فیلم  ملی  جشنواره  پنجمین  و  سی  دبیر 
فجر، به دنبال انتشار برخی اخبار پیرامون 
نحوه هزینه سی وپنجمین جشنواره ملی 

فیلم فجر، توضیحاتی را ارائه کرد.
روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
محمد  فجر،  فیلم  جشنواره  عمومی 
کرد:  اعالم  متنی  انتشار  با  حیدری 
های  هزینه  درباره  سازی  شفاف 
دوره  در  بار  نخستین  برای  جشنواره 
سی و پنجم جشنواره فیلم فجر انجام 
و گزارش ریز هزینه ها به دستگاه های 
سال  فروردین   27 مورخ  در  ربط  ذی 
گزارش  انتشار  که  شد  ارسال  جاری 
اطالعات  آزاد  سامانه  در  ها  هزینه 
می  است.وی  رویکردی  چنین  نشانه 
افزاید: اما متاسفانه در گزارش منتشر 
حق  پرداخت  جمله  از  مواردی  شده 
الزحمه 400 میلیون تومانی به مشاور 
اشاره  جشنواره  دبیر  هنری  محترم 
ضمن  است.  محض  کذب  که  شده 
جمیع  ارزشمند  های  تالش  از  تقدیر 
اثرگذاری  و  رونق  به  که  هنرمندان 
کردند،  کمک  شده  یاد  جشنواره 
به آن هنرمند شاخص  اعالم می کنم 
ایشان  درخواست  نه  و  وظیفه  حسب 
برای مدت ۶ ماه تالش و حضور موثر، 
به  که  عددی  صدم  یک  حدود  هرماه 
آمده،  رسانه  آن  گزارش  این  در  ناروا 

پرداخت شده است.
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خودکشی جدید دخترها!
فیروزه مظفری

معاون وزیر بهداشت هشدار داد: افزایش 40 درصدی استفاده از 
قلیان در کشور و کاهش سن مصرف در دختران!

کاریکاتور

برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم و عکس »بیطار« 
معرفی شدند

اختتامیه نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس بیطار دقایقی پیش با 
حضور مدعوین در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.به 
گزارش گروه فرهنگی پیام زمان؛ این مراسم ضمن تجلیل و بزرگداشت 
روز دامپزشکی، با سخنرانی مسئوالن مربوطه و تقدیر از فعاالن این عرصه؛ 
مراسم اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره »بیطار« با نمایش تیزری از تور ها 
و نشست های تخصصی جشنواره، سخنرانی معاون مدیرکل سازمان جهانی 
بهداشت دام )oie( و قرائت پیام این سازمان برای جشنواره و کلیپ معرفی 

جشنواره ادامه یافت.
به  را  دامپزشکی  روز  دبیر جشنواره،  باکیده  ناصر  مراسم،  این  ابتدای  در 
هنرمندان حوزه  میان  تعامل  ایجاد  از  و  گفته  تبریک  عرصه  این  فعاالن 
ابراز خرسندی کرد. وی  فیلم سازی توسط سازمان دامپزشکی  و  عکس 
همچنین از شورای سیاستگذاری، داوران جشنواره و تمامی همکاران ستاد 
برگزاری تشکر کرد.در ادامه مراسم پس از پخش مستندی پیرامون یکی 
از تورهای تخصصی جشنواره، اهدای جوایز بخش عکس با حضور داوران 
این بخش متشکل از: علیرضا کریمی صارمی، ساعد نیکذات، حسن غفاری، 
دکتر محسن مشکوه، محسن غالمی و مهندس حمید گردان در بخش 
غیر حرفه ای تندیس جشنواره و لوح افتخار به مصطفی قزیان موحد از اهر 
اهدا شد.در بخش تک عکس تندیس جشنواره و لوح افتخار به علی رضا 
معصومی از مشهد مقدس و محمد ابراهیمی از اراک اهدا شد.لوح افتخار این 
بخش به حمید کاوری از مشهد مقدس اهدا شد.هیات داوران بخش عکس 
برای تقدیر از مجموعه عکس و تک عکس لوح افتخار را به جابر غالمی 
از اراک اهدا کرد.تندیس جشنواره و لوح افتخار بخش این بخش به امیر 

قادری از اراک اهدا شد.
رئوف  محمد  به  عکس  مجموعه  بخش  افتخار  لوح  و  جشنواره  تندیس 
کیانی  محمود  بزرگداشت  مراسم  شد.سپس،  اهدا  تهران  از  شهبازی 
فعالیت های وی  و  زندگی  از  با پخش کلیپی  فیلمساز تجربی  فالورجانی 
ادامه داشت. در بخش مراسم بزرگداشت، لوح سپاس و تندیس جشنواره 
زارعان  باکیده، مسعود سوادی و فاطمه  ناصر  پور،  توسط علیرضا رفیعی 
به محمود کیانی فالورجانی اهدا شد.همچنین، اهدای جوایز بخش فیلم 
با حضور داوران این بخش متشکل از: محمدرضا اصالنی، لقمان خالدی، 
محمدعلی صفورا و دکتر برایی نژاد، دکتر حمید خانقاهی ابیانه و دکتر جعفر 
درودی، حسین سبطی عضو شورای سیاستگذاری و دکتر ماکنعلی مدیرکل 
روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور به این ترتیب انجام شد:لوح افتخار 
بخش پویانمایی به محمد جواد رجب بیگی برای مجموعه نگی نگفتیا از 
تهران اهدا شد.جایزه ویژه هیئت داوران این بخش شامل تندیس جشنواره 
و لوح افتخار به هادی امیری و ر ها فرجی برای فیلم عصر وارونه از همدان 
تعلق گرفت.لوح افتخار بخش داستانی به سعید نجاتی برای فیلم سرباز ها 
لک لک ها را دوست دارند از قم اهدا شد.جایزه ویژه هیئت داوران بخش 
مستند شامل تندیس جشنواره و لوح افتخار به سلیمان خادمی برای فیلم 
روزانه های یک دامپزشک از مهاباد و فروزان جاویدی برای فیلم بی طال از 

یاسوج اهدا شد.
لوح افتخار این بخش به حاتم نائج زاده برای فیلم ونگ وا از نور تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلمنامه بخش مستند شامل تندیس جشنواره و لوح افتخار 
حمایت از تولید اثر بعدی با موضوع دامپزشکی به فرهاد مختاری از تهران به 
خاطر فیلمنامه فیلم »مرغ ها تخم نمی گذارند« اهدا شد.جایزه بهترین فیلم 
پویانمایی شامل تندیس جشنواره و لوح افتخار و حمایت از تولید اثر بعدی با 
موضوع دامپزشکی مشترکاً به الهام ُطرقی از نیشابور برای فیلم »هیچکس« 
و مرضیه ابرار پایدار از کرج برای فیلم »آدم خانگی« اهدا شد.جایزه بهترین 
فیلم مستند شامل تندیس جشنواره و لوح افتخاربرای فیلم »لبخند سرد 
محافظ »و حمایت از تولید اثر بعدی با موضوع دامپزشکی به تهیه کننده 
اثر زهرا مرجانی از اراک اهدا شد.جایزه بهترین کارگردانی مستند شامل 
تندیس جشنواره و لوح افتخار برای فیلم »وقتی گفتند نمی شود« و حمایت 
از تولید اثر بعدی با موضوع دامپزشکی به فاطمه مرزبان از سنندج اهدا شد.

جایزه دستاورد فنی و هنری جشنواره تندیس جشنواره و لوح افتخار به 
ایمان بهارلوهان برای جلوه های بصری فیلم »زنبور ها هرگز نمی خوابند« از 
اصفهان اهدا شد.جایزه تحقیق و پژوهش جشنواره شامل تندیس جشنواره 
و لوح افتخار به حمید ودادی برای تحقیق و پژوهش فیلم »ظرفیت سازی 

برای جلوگیری از اتالف گوشت« از تهران اهدا شد.
در این بخش مراسم، بزرگداشت داوود نماینده با پخش کلیپی از زندگی 
این  پایه  برگزار گردید.بر  این گوینده و دوبلور پیشکسوت  فعالیت های  و 
گزارش، داوود نماینده با حضور بر روی سن با تشویق بی وقفه و ایستاده 
حضار روبرو شد، سپس، لوح سپاس و تندیس جشنواره توسط رفیعی پور، 
به  و رضاییان  اصالنی، کریمی صارمی، کاظمی  باکیده، خداوردی،  خلج، 
وی اهدا شد.داوود نماینده با بغض و اشک در مراسم بزرگداشت: بیش از 
14 هزار مستند تابحال دوبله کردم. چندی پیش تقدیر از من در یکی از 
شبکه های معاند را دیدم و تنم لرزید، اما تقدیر شما از من به دلم نشست و 

اشک از چشمانم جاری کرد.
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دوربین  فیلم جدیدش جلوی  برای  که  آمریکایی  بازیگر 
رفته است، در لباس فضانوردی دیده شد.

فیلمبرداری  صحنه  در  پیت  برد  میل،  دیلی  گزارش  به 
فیلم جدیدش با عنوان »Ad Astra« که واژه ای التین 
به معنای »به سوی ستارگان« است، با لباس فضانوردی 

حضور یافت.
از دست داده و  را  تازگی مادربزرگش  به  بازیگر که  این 
روزهای سختی را پشت سر گذاشته است با لباس کامل 

یک فضانورد در صحنه این فیلم اسطوره ای علمی تخیلی در کالیفرنیا جلوی دوربین 
رفت.داستان »به سوی ستارگان« درباره مهندس یک کمپانی نظامی به نام روی مک 
براید با بازی پیت است که سفری بین کهکشانی را برای پیدا کردن پدرش در پیش می 
گیرد. پدر وی در یک ماموریت برای یافتن حیات بیگانگان در کهکشان های دیگر 20 
سال پیش ناپدید شده است.این فیلم فضایی در یک شهر کوچک بیابانی در کالیفرنیا 
با  فیلم  این  نفر در آن سکونت دارند.برد پیت در  تنها 7۳5  فیلمبرداری می شود که 
بازیگران قدیمی و کارکشته ای مثل تامی لی جونز و دونالد ساترلند هم بازی است. روت 
نگا بازیگر جوان و نامزد اسکار 2017 هم از دیگر بازیگران فیلم است.فیلمبرداری این 
پروژه از اواخر آگوست شروع شد و فیلم قرار است تا سال 201۹ راهی سینماها شود. 
جیمز گری این فیلم را کارگردانی می کند و فیلمنامه آن توسط اتان گروس نوشته شده 
است.برد پیت که سال پیش خبر جدایی اش از همسرش آنجلینا جولی مطرح شد، در 
مصاحبه ای که بهار امسال انجام داد تایید کرد که این جدایی و دور بودن از فرزندانش 

برایش بسیار سنگین بود.

برد پیت برای پیدا کردن پدرش به سفر فضایی می رود

سریال »دستت را به من بده« به کارگردانی محمدمهدی 
تازگی کلید  به  عسگرپور و تهیه کنندگی علی پورکیانی 
معرفی  این سریال  بازیگران  مهر  روز 1۶  و  است  خورده 
با  گفتگو  در  تلویزیون  کننده  تهیه  پورکیانی  شدند.علی 
تازگی  به  بده« که  به من  را  درباره سریال »دستت  مهر 
این  کرد:  بیان  آن  جزییات  و  است  رفته  دوربین  جلوی 
لوکیشنی در حوالی  از روز پنجشنبه 1۳ مهر در  سریال 
خیابان جردن که یک انبار توزیع لباس است، کلید خورد.

وی ادامه داد: این لوکیشن محل کار فرزند حاج رسول با بازی امین تارخ است و نقش پسر 
تارخ را نیما شعبان نژاد بازی می کند. تصویربرداری سریال در این لوکیشن با بازی نیما 
شعبان نژاد، دنیا مدنی و مجید توکلی آغاز شد و این اولین بازی جدی نیما شعبان نژاد 
است. البته امین تارخ هنوز جلوی دوبین نرفته است و در روزهای آینده بازی وی در سریال 
آغاز می شود.پورکیانی با اشاره به دیگر بازیگران این سریال توضیح داد: فریبا متخصص 
بازیگر دیگر این سریال است که امروز 1۶ مهر جلوی دوربین می رود و مریم بوبانی، مارال 
فرجاد، علی استادی، محمدرضا هدایتی، معصومه قاسمی پور، رحمان باقریان، بابک بهشاد 
و کاظم هژیرآزاد از دیگر بازیگران مجموعه هستند.تهیه کننده »دستت را به من بده« با 
اشاره به این سریال که برای ماه رمضان ۹7 تولید می شود، اظهار کرد: این سریال قصه 
ای بسیار چالشی دارد و تولید سختی را در پی خواهد داشت. تالش ما این است که کار 
را به ماه رمضان سال آینده برسانیم.وی بیان کرد: سریال »دستت را به من بده« کاری پر 
بازیگر و پر لوکیشن است که بازیگرانش ترکیبی از بازیگران معروف و جوان هستند و قرار 

است بازیگران دیگری نیز در طول کار به مجموعه اضافه شوند.

»دستت را به من بده« با فیلمنامه کامل کلید خورد


