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وزیر صنعت رودربایستی با واحدهای تولیدی را کنار گذاشت
 

ایمنی مردم دراولویت

  

به گزارش زمان- آمرکاشی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
از  متجاوز  اتحادیه،  این  که  مطلب  این  بیان  با  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
300شرکت کننده و بازرگان صادرکننده را در عضویت دارد از آمادگی این 

10اتحادیه برای سوآپ و ترانزیت فرآورده های نفتی خبر داد.

تا سال 2020صادرات متانول 

ایران به 17 میلیون تن می رسد 
به گزارش زمان،  احمد دوست حسینی با اعالم اینکه دو میلیارد دالر 
از منابع صندوق توسعه ملی برای ارایه تسهیالت به صادرکنندگان در 
 نظر گرفته شده است، گفت: تسهیالتی که صندوق توسعه ملی پرداخت 

می کند، سرمایه در گردش و سرمایه گذاری در طرح هاست.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شبکه تلویزیونی به منظور تعامل 
خانواده و مدرسه تا دو هفته دیگر راه اندازی می شود، گفت: در فاز 
اول، این شبکه برای روسای مناطق و به تدریج برای مدیران مدارس 

و خانواده ها در نظر گرفته می شود. 3

اختصاص 2 میلیارد دالر 

تسهیالت برای صادرکنندگان

راه اندازی  شبکه تلویزیونی 

برای تعامل خانواده و مدرسه
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الریجانی: ایران برنامه ای مدون برای ادامه فعالیت های هسته ای دارد

کاری می کنیم آمریکایی ها پشیمان شوند

جهانگیری خبر داد: ثبت ۱/۵ میلیون شغل در نیمه اول سال ۹۶

    »ثبات اقتصادی«

 مهم ترین دستاورد کشور 

سرمقاله

 خانواده سالم
 جامعه سالم

نگاه روز
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پیامدهای اجتماعی قاچاق 
برای قاچاقچیان

راهکارهایی برای جبران 
کسری بودجه

ترامپ بار دیگر ملت ایران 
را متحد کرد

ورود بیــش از پیــش تکنولــوژی به زندگی 
روزمره و ســرعت افزایش آمار بیماری های 
جسمی و روحی خبر از ارتباط تنگاتنگ این 
امر با سالمت جسمی و روحی افراد دارد؛ به 
طــوری که بی تحرکی، افســردگی، افزایش 
وزن، کم شدن ارتباطات و... از عواقب این امر 
است که امروزه بسیار شاهد آن هستیم.حاال 
در کنار مشکالت ناشی از استفاده بی رویه از 
تکنولوژی، فشــارها و مشکالتی که در طول 

روز وارد می شود...

میترا دانش پرور

آلبرت بغزیان

5 مهناز همتی

به گزارش زمان، علی الریجانی در مصاحبه با شبکه ان تی وی و راشیا وان، در پاسخ به سوالی پیرامون واکنش ایران به سخنان ترامپ در خصوص موضوع هسته ای ایران، اظهار داشت: در اجالس نیز قدری 
توضیح دادم که حرف های ترامپ را نباید خیلی جدی گرفت، زیرا برجام توافق دوجانبه نبوده بلکه توافقی بوده که تحقق آن 30 ماه طول کشید و مذاکرات سختی انجام شد. رئیس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه غیر از آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه نیز در مذاکرات هسته ای حضور داشتند و بعد از حصول توافق قطعنامه ای در شورای امنیت صادر شد که با این شرایط به نظرم 

ترامپ به مسائل حقوقی دقت ندارد، بیان کرد: بعد از حرف های اخیر ترامپ، تقریبا همه کشورها گفته اند که ما حرف رئیس جمهور آمریکا را قبول نداریم و به برجام پایبند هستیم.

سرکارخانم مریم علی اکبرزاده
را  شما  شايسته  انتصاب  بدينوسيله 
خانه  رئيسه  هيئت  رياست  سمت  به 
مطبوعات شهرستان هاى استان تهران 
افزون  روز  توفيق  نموده،  عرض  تبريك 

شما را از درگاه ايزد منان خواهانيم.
روزنامه زمان

رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: برنامه ایران در برابر سناریوهای مختلف 
آمریکا مشخص است، ما کاری می کنیم که آمریکایی ها پشیمان شوند. 

به گزارش زمان، علی الریجانی در مصاحبه با شبکه ان تی وی و راشیا وان، در پاسخ 
به ســوالی پیرامون واکنش ایران به ســخنان ترامپ در خصوص موضوع هسته ای 
ایران، اظهار داشت: در اجالس نیز قدری توضیح دادم که حرف های ترامپ را نباید 
خیلی جدی گرفت، زیرا برجام توافق دوجانبه نبوده بلکه توافقی بوده که تحقق آن 
30 ماه طول کشــید و مذاکرات سختی انجام شد. رئیس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه غیر از آمریکا، روســیه، چین، اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس، فرانسه نیز 
در مذاکرات هســته ای حضور داشتند و بعد از حصول توافق قطعنامه ای در شورای 
امنیت صادر شد که با این شرایط به نظرم ترامپ به مسائل حقوقی دقت ندارد، بیان 
کرد: بعد از حرف های اخیر ترامپ، تقریبا همه کشورها گفته اند که ما حرف رئیس 
جمهــور آمریکا را قبول نداریم و به برجام پایبند هســتیم.  الریجانی با بیان اینکه 

در توافقنامه هســته ای ایران تعهدات فنی داشت و تعهداتی را نیز طرف های مقابل 
داشــتند، متذکر شد: ایران تعهدات فنی خود را انجام داد و قرار شد، آژانس نظارت 
کند و بگوید ایران تعهدات خود را انجام داده است یا خیر، که تاکنون ۸ بار آژانس 
بررسی کرده و گزارش داده که ایران به برجام پایبند است.  وی افزود: بعد از صحبت 
های اخیر ترامپ، باز هم آقای آمانو در گزارش خود پایبندی ایران به برجام را بیان 
کرد، موضوع عجیب و غریب آن است که ترامپ عنوان کرده نمی توانم پایبندی ایران 
به برجام را تاکید کنم، این در حالی است که پایبندی ایران به برجام را باید آژانس 
تاکید کند نه ترامپ.  رئیس نهاد قانونگذاری کشــور با بیان اینکه در مذاکراتی که 
روزهای اخیر با روسای پارلمان ها داشتم، آمریکایی ها در مقطع فعلی به عنوان یک 
کشور دردسرساز شناخته می شــوند و فقط تنها ایران با آمریکا مشکل ندارد، بلکه 

کشورهای دیگر نیز معتقدند که آمریکا رفتار خوبی با آن ها نداشته است.
ادامه در صفحه 3 

الریجانی: کاری می کنیم آمریکایی ها پشیمان شوند  صعود نوجوانان فوتباليست
 به جمع هشت تيم برتر جهان

تیم ملی فوتبال کمتر از 17 سال ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2 
بر یک مکزیک را شکست داد.ملی پوشان نوجوان کشورمان که در سه بازی مرحله 
گروهی با 3 برد و 10 گل زده به عنوان تیم اول راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و 
برای رسیدن به یک چهارم نهایی مکزیک را 2 بر یک شکست داد.این بازی را آنتونی 
تایلور انگلیسی با کمک گری بسویک و آدام نون دو هموطنش قضاوت  کردند.عباس 
چمنیان در این بازی تیم ایران را با ترکیب زیر راهی میدان کرد: علی غالمزاده، طاها 
شریعتی، مجید نصیری، علی ستاوی، احمدجاللی، محمد شریفی، علی داوران، امیر 
حسین حسین زاده، محمد قادری، یونس دلفی و الهیار صیادمنش.در دقیقه 6 داور 
بازی برای ایران اعالم پنالتی کرد و شریفی در دقیقه 7 دروازه مکزیک را باز کرد.در 
دقیقه 11 اهلل یار صیاد گل دوم ایران را وارد مکزیک کرد.در دقیقه 37 مکزیک یکی 
از گل ها را جبران کرد.شاگردان چمنیان با این برد به جمع هشت تیم برتر جهان 

صعود کردند و با اسپانیا در مرحله بعد رقابت میکنند.

به گزارش زمان - سعید سعیدی، اسحاق جهانگیری در مراسم روز جهانی استاندارد، اظهار داشت: واحدهای 
باید  افزود:  برمی دارند.وی  به سمت جهانی شدن  گام  برتر می شوند، یک  رتبه های  به کسب  موفق  صنعتی که 
بنگاه های صنعتی به سمت جهانی شدن و تولید کاال برای عرضه در بازارهای بین المللی تالش کنند.معاون اول 
رییس جمهور متذکر شد: رمز استمرار حیات واحدهای صنعتی و تولیدی حضور در فضای رقابتی جهانی است؛ 
گرچه برای حضور در بازارهای داخلی نیز نیازمند تولید محصوالت قابل رقابت هستیم، اما برای ورود به بازارهای 

بین المللی کیفیت و استانداردهای کاالهای تولیدی در صنایع باید افزایش یابد.
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از سوی رهبر معظم انقالب صورت گرفت؛

اختصاص ۱۰ ميليارد ريال کمك به 
آوارگان مسلمان و مظلوم ميانمار

ولی فقیه در جمعیت  نماینده  و  رئیس  نامه  در پی 
 10 مبلغ  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  احمر،  هالل 
و  مظلوم  آوارگان  به  کمک  به عنوان  ریال  میلیارد 

بی پناه میانمار اختصاص دادند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
نماینده  و  رئیس  نامه  پی  در  رهبری،  معظم  مقام 
معظم  رهبر  به  احمر  هالل  جمعیت  در  ولی فقیه 
انقالب اسالمی در خصوص شرایط وخیم مسلمانان 
روهینگیا در اثر حوادث فاجعه آمیز میانمار، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مبلغ 10 میلیارد ریال به عنوان 
کمک به آوارگان مظلوم و بی پناه میانمار اختصاص 
دادند.در نامه رئیس و نماینده ولی فقیه در جمعیت 
به  اشاره  با  اسالمی،  انقالب  رهبر  به  احمر  هالل 
فاجعه انسانی در میانمار و آوارگی صدها هزار نفر از 
مردم مسلمان، اقدامات و کمک های جمعیت هالل 

احمر در امدادرسانی به آوارگان گزارش شده بود.

برجام هيچ گونه شرطی ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
مطابق  باید  و  ندارد  شرطی  گونه  هیچ  برجام 

آنچه بین ایران 1+5 توافق رسید، ادامه یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی اکبر والیتی در 
حاشیه دیدار خود با فرستاده ویژه فرانسه در امور 
سوریه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه واکنش 
ما در قبال اظهارات طرف های غربی در قبال برجام 
چه خواهد بود، این مطلب را اعالم کرد.وی تصریح 
کرد: به نظر می رسد آنها باید در اظهاراتشان دقت 
بیشتری داشته باشند، اینکه بگویند برجام را قبول 
و  ای  منطقه  مسائل  خصوص  در  باید  ولی  داریم 
مشروط  این  کنیم،  مذاکره  ایران  موشکی  برنامه 
قابل  ما  برای  عنوان  هیچ  به  و  است  برجام  کردن 
ادامه  مصلحت  تشخیص  مجمع  نیست.عضو  قبول 
مطابق  باید  و  ندارد  گونه شرطی  هیچ  برجام  داد: 
آنچه بین ایران و 1+5 توافق شده ادامه یابد.والیتی 
با بیان اینکه اروپایی ها حق ندارند اینطور بگویند 
که برجام را قبول داریم اما باید در خصوص مسائل 
منطقه ای هم با ایران مذاکره داشته باشیم، خاطر 
این منطقه حضور داشته و حق  نشان کرد: ما در 
داریم با همسایگان خود که با آنها اشترکات بسیاری 
داریم، همکاری داشته باشیم.وی افزود: اروپایی ها و 
آمریکایی ها چه حقی دارند که در خصوص حضور 
یا عدم حضور ما در منطقه اظهار نظر کنند و بگویند 
که چه کسی چه کاری انجام بدهد. برای مثال دولت 
عراق صاحب کشور خودش است و آقای عبادی تا 
امروز به خوبی به مسئولیت خود عمل کرده و اگر 
ایران امروز در عراق و سوریه حضور مستشاری دارد 
بنابه خواست قانونی دولت های آنها است. والیتی 
در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه موضع 
برابر  آمریکا در  راهبرد جدید  اعالم  قبال  ایران در 
سپاه  علیه  سابقه  بی  های  تحریم  وضع  و  ایران 
آمریکا  کنگره  و  ترامپ  آقای  کرد:  تاکید  چیست، 
و  نکرده  رعایت  را  برجام  باید  آن طور که  تاکنون 
تحریم ها را هم ادامه دادند. آنها در حال انجام بازی 
سیاسی هستند.وی ادامه داد: ایران طوالنی کردن 
اجرای برجام را نمی پذیرد، ترامپ فرد قابل پیش 
بینی نیست و نمی تواند بگوید که ما سپاه داشته 
ایران است  باشیم یا نه ،سپاه تبلور مقاومت مردم 
مسئول  هر  و  است  مردم  دل  از  برخاسته  سپاه  و 
علیه  واقع  علیه سپاه صحبت کند در  خارجی که 

مردم ایران صحبت کرده است.

حمايت توکيو از برجام

در تماس تلفنی وزیر خارجه ژاپن با وزیر خارجه 
کشورمان حمایت توکیو از برجام اعالم شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر امور خارجه 
ژاپن در تماس تلفنی خود با دکتر محمد جواد 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
ایران، حمایت توکیو از برجام را اعالم و بر لزوم 
پایبندی همه طرف های توافق به آن تاکید کرد.

 توافق هسته اى را نمی توان 
يك جانبه از بين برد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر با 
دفاع از توافق هسته ای گفت: این توافقی نیست که 
کشوری بتواند به طور یک جانبه آن را از بین ببرد.
موگرینی  فدریکا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
انتشار  با  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
این روزها  نوشت:  وبگاه شخص خود  یادداشتی در 
به سختی برای حفظ توافق بر سر برنامه هسته ای 
ایران که برای امنیت خودمان در اروپا، برای امنیت 
منطقه مان و برای نظام عدم اشاعه جهانی ضروری 
است، تالش می کنیم.جمعه گذشته پس از گفت وگو 
از  آمریکا و پس  وزیرامورخارجه  تیلرسون  با رکس 
ترامپ، من  رئیس جمهور  به سخنرانی  دادن  گوش 
دوباره خواستار حمایت کامل اتحادیه اروپا از توافق 

هسته ای شدم.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

راهکارهايی براى جبران کسرى بودجه
آلبرت بغزیان

بودجه  لوایح  در  همواره  دولت  که  مهمی  سوال های  از  یکی 
پاسخگوی آن بوده، قیمت نفت و دالر است که تعیین آن از یک 
سو مسیر سال آینده اقتصاد کشور را مشخص می کند و از سوی 
دیگر تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی بسیاری مشخص می 
شود. در شرایط حاضر نوسانات ارزی و کاهش قیمت نفت تحت 
تاثیر عوامل خارجی است و باعث شده دولت ایران برای کسب 
درآمدها و تامین هزینه های خود دچار بحران شود.از آنجا که 
در شش ماه نخست امسال، قیمت نفت کاهش یافته، احتمال 
کسری بودجه را پدیدار و نگرانی هایی ایجاد کرده است.از همین 
رو دولت باید درصدد ایجاد درآمدهای غیرنفتی باشد. موضوعی 
که از دیرباز خواست تاریخی مردم و دولتمردان بوده و تا به امروز 
ادامه دارد. هرچند در دو سال اخیر کاهش وابستگی به نفت در 
دستور کار قرار دارد،اما در بودجه سالهای قبل وابستگی به نفت 
بازار  در  فعلی  نامالیمات  اثر  در  که  یافت.اینچنین شد  افزایش 
نفت، بروز مشکالتی در این بخش برای اقتصاد کشور ایجاد شده 
است. در این شرایط، هرچند دولت باید منابع درآمدی دیگری را 
جایگزین نفت کند، اما در عین حال، دور از ذهن است که بتوان 
در کوتاه مدت درآمدهایی چون عایدات گردشگری و یا صادرات 
درآمدی  منبع  این  جایگزین  عنوان  به  را  غیرنفتی  محصوالت 
عظیم طرح کند، چراکه این حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری و 
برنامه ریزی دقیق و بلندمدتی دارد که متاسفانه تا به امروز در 

آن توفیقی نیافته ایم.
در وضعیت کنونی، برای غلبه بر بحران آتی شاید تنها راه ممکن، 
اصالح ساختار مالی و تنظیم منبع درآمد جدید بر پایه عوارض و 
مالیات باشد، البته با درنظر گرفتن این مالحظه که پایه مالیاتی 
جدید نباید به تولید لطمه بزند. اگر نرخ مالیات بر تولید افزایش 
پیدا کند، باعث ایجاد رکود می شود. تنها راه حل کوتاه مدت، 
شناسایی راههای فرار مالیاتی و اخذ مالیات است. نخستین و 
بزرگترین نفع حاصـل از حمایت تولید و اخذ مالیات از بخشهایی 
به معنای  افزایش رقابت پذیری  از مالیات فرار می کردند،  که 
واقعی کلمه در اقتصاد کشور و پا گذاشتن در راه پیشرفت است.

کشورهایی که پایه و اساس اقتصاد آنها بر دریافت مالیات عمومی 
بنا شده، همواره کشــورهای موفقی بوده و هستند، چراکه در 
این کشورها، دولت به واسطه دریافت مالیات از جامعه، به مردم 
طلبکار  دولت  از  پول  پرداخت  با  نیز  مردم  و  است  پاسخگوتر 
هســتند. این رویه به خاطر تقویت ارتباط دولت- ملت و تضمین 
نظارت همیشگی بر عملکرد دستگاه اجرایی، به روند توسعه یک 
چنین  وارد  نیز  ایران  اگر  کند.  می  توجهی  قابل  کمک  کشور 
جریانی شود و جایگزین مالیاتی برای درآمد نفتی خود پیدا کند 
در گذر از روزگار با هیچ نوسان قیمتی دچار مشکل نخواهد شد. 
به نفت،  وابستگی درآمدهای دولت  به علت  از دیرباز  ایران  در 
هیچگاه فشاری برای دریافت مالیات وجود نداشته و همین امر 
سبب شده که فرار مالیاتی افزایش پیدا کند، نرخ مالیات پایین 

باشد و دولت انگیزهای برای دریافت مالیات نداشـته باشد.
اگرچه هر زمان که نوسان قیمت ارز و کاهش قیمت نفت رخ می 
دهد شاهد توجه دولتمردان به موضوع مالیات هستیم، اما زمانی 
که موارد عنوان شده  که درآمدهای نفتی افزایش یافته، مالیات 
به فراموشی سپرده می شود. اگر دولت مالیات را در بودجه پررنگ 
تر ببیند، باعث خواهد شد که میزان وابستگی به درآمدهای نفتی 
کاهش پیدا کند.از سویی زمانی که مبنای کار پیش بینی قیمت 
آینده باشد دولت این امکان را ندارد که به درستی برای یکسال 
برنامه ریزی کند؛ در نتیجه اگر درآمد نفتی خوب باشد، دولت 
در اجرای طرح های ملی و عمرانی موفق خواهد بود، اما درمقابل 

عکس این موضوع باعث توقف طرح ها خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

حفاظت از مردم، وظيفه پدافند غيرعامل

رئیس سازمان پدافند غیر عامل: مردم سرمایه اصلی کشور هستند 
و وظیفه پدافند غیرعامل حفاظت از این سرمایه است.

ازصداوسیما، سردار جاللی در دومین  نقل  به  به گزارش زمان 
همایش توسعه پایدار و پدافند غیر عامل افزود: امرور رسانه ها 
و افکار عمومی نقش بسیار موثرتری دارند و توانسته اند از نقش 
ابزار رسانه می تواند ماهیت و روح  و  بکاهند  مردم در جنگ ها 
جنگ ها را تغییر دهد.رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: در 
گذشته مردم نقش موثری در جنگ ها داشتند و کشور ها سعی 
می کردند از طریق کشتن مردم بر کشور رقیب برای تسلیم شدن 

فشار وارد کنند.
وی افزود: اما امروز رسانه ها و افکار عمومی نقش بسیار موثر تری 
داشته و توانسته اند از نقش مردم در جنگ ها بکاهند و ابزار رسانه 
این  در  دهد.همچنین  تغییر  را  روح جنگ ها  و  ماهیت  می تواند 
همایش سید حسین هاشمی قائم مقام وزیر کشور گفت: احساس 
من این است که ما باید یک فهم مشترک از پدافند غیر عامل 
به سمت  می توانیم  کنیم  درک  را  نیاز  این  اگر  و  باشیم  داشته 
اهداف پدافند غیر عامل حرکت کنیم.وی به نقش رسانه ها بویژه 
رسانه ملی در موضوع پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود: با کمک 
رسانه ها و فعال کردن مردم می توان در بحث پدافند غیرعامل 

موفق و پیشرو بود.

 صدور حکم بازداشت
 براى رهبران استقالل طلب کاتاالن

 
طلبی  استقالل  جنبش  مهم  عضو  اسپانیا 2  در  دادگاهی  قاضی 

کاتالونیا را تحت بازداشت قرار داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »جوردی سانچز« رئیس مجمع ملی 
رهبر یک جنبش  و »جوردی کوکسارت«  ان سی(  )ای  کاتاالن 
وثیقه  سپردن  امکان  بدون  کالچرال(  )اومنیوم  کاتاالن  فرهنگی 
آنها کامل شود.این  تا تحقیقات در مورد  بازداشت هستند  تحت 
2 از چهره های برجسته در سازمان دادن همه پرسی اول اکتبر 
برای استقالل کاتالونیا شناخته می شوند.دادگاهی در اسپانیا آن 
رای گیری را معلق کرده بود و دولت مادرید هم آن همه پرسی 
را غیرقانونی می داند.این 2 همچنین به تشویق معترضان به سد 
در جریان  سپتامبر  و 21  روزهای 20  در  پلیس  عملیات  کردن 
دفاتر  به  یورش  با  استقالل  گیری  رای  از  جلوگیری  برای  تالش 
حکم،  این  از  پیش  ساعاتی  هستند.درست  متهم  کاتالونیا  دولت 
همین دادگاه دستور آزادی »جوزپه لوئیس تراپرو« رئیس پلیس 
کاتالونیا را صادر کرده بود. این درحالی است که دادستانی خواستار 
ادامه بازداشت او شده بود.خبرنگار بی بی سی در بارسلون می گوید 
هواداران استقالل کاتالونیا اکنون خواستار اعتراضات بیشتر و آزادی 

این 2 نفر شده اند.

یادداشت

معاون اول رییس جمهور گفت: سال قبل بیش 
از 600 هزار شغل و در سه ماهه نخست امسال 
براساس گزارش مرکز آمار 703 هزار شغل در 
کشور ایجاد شد. براساس گزارش های مربوطه 
در تابستان امسال نیز 7۹5 هزار شغل ایجاد 

شده است.
اسحاق  سعیدی،  سعید   - زمان  گزارش  به 
استاندارد،  جهانی  روز  مراسم  در  جهانگیری 
به  موفق  که  صنعتی  واحدهای  داشت:  اظهار 
کسب رتبه های برتر می شوند، یک گام به سمت 
جهانی شدن برمی دارند.وی افزود: باید بنگاه های 
کاال  تولید  و  شدن  جهانی  سمت  به  صنعتی 
کنند. تالش  بین المللی  بازارهای  در  عرضه  برای 

معاون اول رییس جمهور متذکر شد: رمز استمرار 
در  حضور  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای  حیات 
فضای رقابتی جهانی است؛ گرچه برای حضور در 
بازارهای داخلی نیز نیازمند تولید محصوالت قابل 
رقابت هستیم، اما برای ورود به بازارهای بین المللی 
کیفیت و استانداردهای کاالهای تولیدی در صنایع 
باید افزایش یابد.جهانگیری با اشاره به ورود کشور 
اقتصاد،  فضای  بهبود  و  اقتصادی  جدید  دوره  به 
گفت: امروز ایران حدود 50 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی دارد و این بدان معناست که بنگاه های 
اقتصادی کشور در بازارهای بین المللی  حضور پیدا 
کرده اند.وی ادامه داد: اگر فضا مناسب تر و تولید 
داخلی بیشتر شود، فکر می کنم که در سال های 
درآمدهای  با  را  اقتصاد  که  هستیم  قادر  آینده 

غیرنفتی اداره کنیم.
افزایش  به  اشاره  با  رییس جمهور  اول  معاون 
درآمدهای صادرات غیرنفتی طی دو سال گذشته، 
متذکر شد: باید به دوره ای برسیم که درآمدهای 
غیرنفتی به ثبات برسد و همواره بتوانیم در تراز 
داشته  مناسبی  شرایط  نفت خام  جز  به  تجاری 
باشیم.جهانگیری با تاکید بر این که امروز شرایط 
اقتصادی کشور در یک مسیر صحیح قرار گرفته 
شرایط  که  می دهد  نشان  ارزیابی ها  گفت:  است، 
اقتصادی در مسیر صحیح خود قرار گرفته است. 
این ارزیابی ها نیز براساس عملکرد 10 بنگاه خاص 

انجام نشده، بلکه ما در ارزیابی های خود چند صد 
هزار بنگاه صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ را مورد 
این  در  متاسفانه  افزود:  داده ایم.وی  قرار  بررسی 
شرایط فضای رسانه ای گاهی به این سمت حرکت 
اقتصادی  بنگاه   10 مشاهده  با  افراد  که  می کند 
اظهار می کنند که اقتصاد و صنعت به هم ریخته 
است. این در حالی است که نمی توانیم در صورتی 
که تنها چند 10 یا چند صد بنگاه با مشکل مواجه 
هستند بگوییم که صنعت و اقتصاد کشور با بحران 
روبرو شده است.معاون اول رییس جمهور تصریح 
کرد: اقتصاد کشور در مسیر خوبی قرار گرفته و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی اثر خود را گذاشته اند 
و برخالف حرف هایی که مطرح می شد، دولت به 
اقتصاد مقاومتی باور داشته و در راستای تحقق آن 
اقتصاد  گام برداشته است.رییس ستاد فرماندهی 
مقاومتی با بیان اینکه مهم ترین دستاورد اقتصادی 
کشور حاکم شدن ثبات است، اظهار کرد: از سال 
انجام  یازدهم،  دولت  گذاری  مهم ترین هدف   ۹2
شاخص های  کردن  بینی  پیش  قابل  برای  کاری 
این  در  بود.  اقتصادی  فعاالن  برای  اقتصادی 
در  قبولی  قابل  ثبات  امروز  خدا  لطف  به  زمینه 
شاخص های اقتصادی ایجاد شده و تعامل خوبی 

در دنیا میان فعاالن اقتصادی برقرار شده است.
گمانه زنی ها  برخی  طرح  از  انتقاد  با  جهانگیری 
اقتصاد  به  خارجی  سرمایه  ورود  به  نسبت 
کشور، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که ما در 
شرایطی قرار داشتیم که یک مرتبه برای جذب 
کشور  یک  از  فاینانس  دالر  میلیارد  هزار   1۸
در  دالر  میلیارد  هزار   22 بودیم  مجبور  دوست 
با  تنها  امروز  اما  کنیم،  سپرده گذاری  کشور  آن 
برگه  یک  امضای  با  و  دولت  اقتصاد  وزیر  تعهد 
می شوند. محقق  المللی  بین  فاینانس های  کاغذ 
وی با اشاره به رقم واقعی اعتبارات گشایش یافته 
خارجی گفت: براساس قراردادهایی که تاکنون به 
امضا رسیده است، 25 میلیون دالر خط فاینانس 
میلیارد  چندین  همچنین  شده،  داده  ایران  به 
از اروپا  دالر نیز تفاهمنامه با کشورهای مختلف 
و آسیا مذاکره و به امضا رسیده که ما این ارقام 
را به عنوان خط اعتباری برقرار شده فعال مطرح 
نشان  اول رییس جمهور خاطر  نمی کنیم.معاون 
اقتصادی  مهم  بخش های  زمینه  در  امروز  کرد: 
بزرگ  شرکت های  گاز،  و  نفت  جمله  از  کشور 
توتال  و  هستند  ایران  با  همکاری  حال  در  دنیا 
بیش از 5 میلیارد دالر قرارداد منعقد کرده است. 

همچنین در زمینه تکنولوژی و بازار نیز در سال 
دنیا  بازار  به  کاال  دالر  میلیارد  از ۴0  بیش  قبل 
شاخص های  اینکه  بیان  با  شد.جهانگیری  صادر 
اقتصادی کشور در شرایط خوبی به سر می برد، 
سال  آمار  مرکز  گزارش  براساس  کرد:  اضافه 
گذشته رشد اقتصادی کشور بیش از ۹ درصد و 
طبق گزارش بانک مرکزی این شاخص اقتصادی 
بود. همچنین  از 12 درصد رشد مواجه  با بیش 
در  پول  المللی  بین  صندوق  گزارش  براساس 
آمریکا نیز رشد اقتصادی سال گذشته در باالترین 
سطح جهان و 12 درصد بوده است. با این حال 
عده ای می گفتند که این رشد به دلیل افزایش 
فروش نفت است.وی افزود: ما نیز این موضوع را 
قبول می کنیم و معتقدیم که سهم نفت در رشد 
اقتصادی سال قبل باال بوده، اما براساس گزارش 
مرکز آمار رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال 
نیز 7.7 دهم درصد بوده است.معاون اول رییس 
سرمایه گذاری  رشد  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری 
سه  در  بود،  منفی  طوالنی  دوره ای  در  که  هم 
رسید  درصد   6 باالی  به   ۹5 سال  چهارم  ماهه 
باالی 7 درصد  نخست سال ۹6  ماهه  در سه  و 
را  خود  رقمی  تک  روند  نیز  تورم  همچنین  شد. 
براساس گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی ادامه 
می دهند.رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
اشاره به آمار ایجاد شغل در کشور در شش ماهه 
نخست امسال گفت: سال قبل بیش از 600 هزار 
شغل و در سه ماهه نخست امسال براساس گزارش 
شد.  ایجاد  کشور  در  شغل  هزار   703 آمار  مرکز 
همچنین براساس گزارش های مربوطه در تابستان 
امسال 7۹5 هزار شغل ایجاد شده است.معاون اول 
رییس جمهور با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور 
آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: طبیعتا پس از 
سخنرانی ترامپ و به دلیل تاثیرگذاری آمریکا در 
به  و  جهانی  اقتصاد  به  شوکی  باید  دنیا،  اقتصاد 
اما مشاهده کردیم  ایران وارد می شد  اقتصاد  ویژه 
که مردم دنیا و ایران هیچ اعتنایی به صحبت های 
اقتصاد هیچ حرکت هیجانی  نکردند و در  ترامپ 

اتفاق نیفتاد.

جهانگیری خبر داد: ثبت ۱/۵ میلیون شغل در نیمه اول سال ۹۶

»ثبات اقتصادی« مهم ترین دستاورد کشور

 تاکید برسیاست هوشمندانه مسئوالن
 در برجام

جزییات سرمایه گذاری بخش ارتباطات 
در برنامه ششم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ترامپ 
هنوز باور نمی کند در یک فرایندی رئیس جمهور 
یک کشور بزرگ شده و هنوز در قالب مدیر یک 
کند. می  رفتار  کارانه  کاسب  و  اقتصادی  بنگاه 
تحلیل  به  ناطق نوری  اکبر  علی  االسالم  حجت 
پرداخت.رفتارهای  ترامپ  دونالد  اخیر  سخنان 
رئیس جمهور فعلی آمریکا را باید در چند سطح 
و  رفتار  به  ناظر  نگاه  یک  داد.  قرار  تحلیل  مورد 
دهنده  نشان  نظرم  به  که  اوست  شخصی  گفتار 
موقعیت  با  فردی وی  بودن شخصیت  نامتناسب 
ریاست جمهوری یک کشور است.به نظر می رسد 
فرایندی  یک  در  نمی کند  باور  هنوز  ترامپ  که 
رئیس جمهور یک کشور بزرگ شده و هنوز در 
کارانه  کاسب  و  اقتصادی  بنگاه  یک  مدیر  قالب 
رفتار می کند، یعنی درک درستی از مفهوم منافع 
ملی کشورش در قیاس با منافع شخصی اش ندارد 
لذا بخشی از عبارات و مطالبی که گفته است، به 
خصوص در ارتباط با نام خلیج فارس را باید در این 
بازاریابی تسلیحاتی  سطح و در واقع تالش برای 
و  فریبانه  عوام  مواضع  کرد.همینطور  ارزیابی 
وعده های انتخاباتی او که اتفاقاً در اجرای قریب 
در  است.  گیر شده  زمین  ها  وعده  این  اتفاق  به 
مورد ایران و موضوع برجام تصور می کرد امکان 
این  که  دارد  را  ایران  علیه  اجماع  آوردن  بوجود 
جامعه  در  شکاف  باعث  و  شکست  به  منجر  هم 
آمریکا شد، به گونه ای که حتی در میان بسیاری 
از جمهوری خواهان و روشنفکران آمریکایی هم 
موضوع  است.  برخاسته  برجام  ابقاء  برای  موجی 
عیان شد،  دیگر  یکبار  ماجرا  این  در  که  دیگری 

تأثیر البی صهیونیزم بر سیاست های آمریکاست 
ظهور  آمریکاییان  برای  تحقیرآمیزی  طرز  به  که 
مسئوالن  سیاست  که  شد  دارد.مشخص  بروز  و 
بسیار  ها  گیری  موضع  این  با  مواجهه  در  کشور 
هوشمندانه و آمیخته با شکیبایی و اقتدار بود و 
ادامه  برجام  اجرای  برای  تدبیرها  این  امیدواریم 
مسیر،  ادامه  در  که  کرد  مراقبت  باید  البته  یابد. 
بهانه ای هم بدست دشمن داده نشود. از طرفی 
افکار  روشنگری  و  عمومی  دیپلماسی  ضرورت 
عمومی جهان و حتی در جامعه آمریکا، بار دیگر 
به اثبات رسید و در کل باید هر چه بیشتر روی 
های  دیدگاه  این  و  ترامپ  جریان  کردن  منزوی 
افراطی و بی منطق، سرمایه گذاری کرد.مایلم در 
اینجا نقدی هم بر مواضع کسانی داشته باشم که در 
داخل کشور ناخواسته و در قالب دلسوزی، هم صدا 
و هم جبهه با ترامپ شدند که بایستی در تحلیل ها 

و نگاه خودشان نسبت به تحوالت بازنگری کنند.

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  اقتصادی  مشاور 
بخش  گذاری  سرمایه  کرد:  اعالم  اطالعات 
چهارم  برنامه  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
و پنجم توسعه به ترتیب 150 هزار میلیارد و 
میزان در  این  بود که  ریال  میلیارد  250 هزار 
برنامه ششم به 1100 هزار میلیارد ریال رسید.

در  دیروز  قنبری«  »برات  زمان،  گزارش  به 
کردن  برابر   2.5 های  »الزام  تخصصی  نشست 
بازار ارتباطات و فناوری اطالعات« در نمایشگاه 
هزار  میزان، 200  این  از  افزود:  کام2017  تله 
میلیارد  ریال سهم دولت و ۴00 هزار  میلیارد 
ریال بخش خصوصی است و بقیه آن را دیگر 
بخش ها مانند بانک ها، بیمه ها و... تامین می 
و  اطالعات  فناوری  بخش  داد:  ادامه  کنند.وی 
ایجادکننده  توسعه  ششم  برنامه  در  ارتباطات 
امنیت و فرهنگ توصیف شده و محور توسعه 
اقتصادی کشور است.به گفته وی، تا برنامه سوم 

توسعه بخش ارتباطات با عنوان پست، تلگراف و 
تلفن فعالیت می کرد. آن زمان بحث آزادسازی 
مطرح و برای نخستین بار امتیاز اپراتور خصوصی 
تلفن همراه ارائه شد. در سال 13۸2 نیز قانون 

ارتباطات و فناوری اطالعات به تصویب رسید.
فناوری  خدمات  توسعه  چهارم،  برنامه  »هدف 
اطالعات بود؛ در برنامه پنجم توسعه نسل سوم 
و چهارم تلفن همراه معرفی و در برنامه پنجم 
شد«. تبدیل  فرصت  به  مجازی  فضای  تهدید 
قنبری ادامه داد: تا برنامه پنجم توانستیم شبکه 
ها و زیر ساخت ها را آماده کنیم و یک شبکه 
برنامه  در  باشیم.  داشته  هماهنگ  و  قدرتمند 
ششم نوسازی این شبکه و گذر به شبکه های 
جدید و فیبر نوری در حال انجام است؛ به طوری 
که در آخر برنامه نباید در زمینه زیرساخت ها 
وزیر  اقتصادی  باشیم.مشاور  داشته  مشکلی 
در  کرد:  اعالم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
برنامه ششم ارزش افزوده این بخش از 260 هزار 
میلیارد به 530 هزار میلیارد ریال افزایش یافته 
نیاز  درصدی   1۹.6 سالیانه  رشد  به  که  است 
دارد.وی افزود: برای بخش ارتباطات توان رشد 
2.5 برابری، بخش فناوری اطالعات پنج برابری 
و بخش پست 6 تا 7 برابری در نظر گرفته شده 
است.قنبری افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل 
به 30 ترابایت را از دیگر تکالیف برنامه ششم 
توسعه عنوان کرد و ادامه داد: با ایجاد شرکت 
بین  مکالمات  آزادسازی  و  الملل  بین  ترانزیت 
حوزه  این  در  رقابت  برای  خوبی  فضای  الملل 

ایجاد می شود.

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار اشتغال تابستان 13۹5 تا 13۹6 را 
حدود 700 هزار اعالم کرد و با بیان اینکه تا پایان سال قصد جهت گیری 
۹00 هزار شغل را داریم، گفت: 20 هزار میلیارد تومان هزینه برای 

اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی ربیعی دیروز در جلسه شورای عالی 
اشتغال با اشاره به آمار اشتغال ایجاد شده در پنج ماه اول امسال،   گفت: 
در پنج ماه نخست امسال ۴27 هزار و ۹۹1 دفترچه اول بیمه صادر 
شده که آمار شغل رسمی را نشان می دهد البته اشتغال غیررسمی هم 
وجود دارد که برای آنها دفترچه ای صادر نمی شود. پیش بینی می کنیم تا 
آخر سال از راه اشتغال کالسیک و سنتی تعدادی شغل داشته باشیم و 
امیدواریم بتوانیم ۹00 هزار شغل را جهت گیری کنیم.وی با بیان اینکه 
20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر امسال در نظر گرفته شده، 
افزود: 10 هزار میلیارد تومان تسهیالت حمایت از بنگاه های متوسط 
به باال و 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر با اولویت مناطق 
محروم در نظر گرفته شده و این میزان جدا از پول صندوق توسعه 
ملی برای حوزه روستایی و کشاورزی است. از این 20 هزار میلیارد، 
50 درصد ابالغ و بانک هایش نیز مشخص شده است.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی همچنین درباره اشتغال تابستان تا تابستان، توضیح داد: 
از تابستان 13۹5 تا تابستان 13۹6 حدود 700 هزار شغل ایجاد شده 
است. البته باید تالش کنیم شغل ها را با کیفیت کنیم. اشتغال زیر 16 
ساعت مورد نقد بود که آمار آن 3.۴ درصد است که آمار بدی نیست. هر 

چه به این سمت می رویم این عدد کوچکتر می شود و بین روزی پنج 
تا شش ساعت قابل توجه نیست.ربیعی با بیان اینکه در هند طی سه 
تا چهار ماه کار در سال را شغل محسوب کردند، گفت: یکی از مسائل 
ما این است که اول باید کیفیت شغل را افزایش دهیم. بحث دیگر این 
است که اکنون زنان بیشتر وارد بازار کار می شوند. با وجود اینکه سهم 
اشتغال آنان کمتر است، اما بیشتر شغل به دست می آورند. مساله دیگر 
این است که مشاغل به سمت خدماتی بودن پیش می روند.وی ادامه 
داد: این مسائل نشان می دهد که برای سیاستگذاری های اشتغال باید به 
کدام سمت حرکت کنیم. یکی از مواردی که تجزیه و تحلیل آماری در 
شغل های ایجاد شده نشان داد این بود که اندازه بنگاه هم اهمیت دارد. 

ایجاد اشتغال در بنگاه هایی که اصطالحا کوچک و رو به پایین است به 
ما عالمت می دهد که اگر بخواهیم به صورت کوتاه مدت مساله را حل 
کنیم باید به کجا تاکید کنیم. ما در خدمات بیشترین شغل را داشتیم و 
در گردشگری نیز علیرغم نداشتن برنامه منظم تعداد قابل توجهی شغل 
داشتیم، در آی سی تی نیز همین طور، این موارد نشان دهنده یک ظرفیت 
است.ربیعی با اشاره به آمار ریزش نیروی کار اظهار کرد: مورد دیگری که 
تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد ریزش نیروی کار است. ما حدود 
320 هزار ریزش نیروی کار داشتیم. با توجه به اینکه قیمت تمام شده 
یک شغل 600 تا 700 میلیون تومان است، وقتی شغلی ریزش کند برای 
ما سخت است. این مساله نشان می دهد که باید به سمت تثبیت شغل 
برویم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ریزش نیروی کار ما 
بیشتر در صنایع بزرگ است، افزود: ما باید روی اندازه بنگاه و نوع صنعت 
و جغرافیا تمرکز کنیم و برنامه ای برای تثبیت شغل داشته باشیم. البته ما 
در پنج ماه و نیم ابتدای سال ۴27 هزار دفترچه اولی داشتیم، اما ریزش 
هم برای ما مهم است.وی ادامه داد: فاصله دفترچه اولی ها با 700 تا ۸00 
هزار شغل نشان می دهد که این شغل ها به سمت اشتغال غیررسمی رفته 
است. کسانی که دفترچه دارند شغل های رسمی با کیفیت دارند و آنهایی 
که دفترچه ندارند شغل های غیررسمی. عدد ما در شغل های غیررسمی 
از 32 درصد به 50 درصد رسیده است. این موضوع نیاز به یک برنامه 
دارد که مشاغل غیررسمی را تثبیت و به شغل های رسمی تبدیل کنیم 

و باید آن را در سیاست های بازار کار به عنوان یک برنامه دنبال کنیم.
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پيامدهاى اجتماعی قاچاق براى قاچاقچيان
میترا دانش پرور

در حقیقت قربانیان اصلی پدیده قاچاق - بعد از اقتصاد کشور - کولبران 
و چتر بازان هستند که بخش قابل توجهی از انگیزه ها و عوامل موثر در 
پرداختن به چنین فعالیت هایی، مشــکالت اقتصادی و بضاعت ضعیف 
مالی آنها است.پدیده ناخوشایند قاچاق کاال یکی از مهم ترین تهدیدات 
و معضالت اقتصادی اســت که نه تنها از نظــر اقتصادی بلکه از منظر  
اجتماعــی و فرهنگی نیز پیامدها و تبعات مخرب زیادی برای کشــور 
بویژه در ســالهای اخیر به دنبال داشته است. تحقیقات و بررسی هایی 
انجام شده درباره پیامدهای قاچاق، بیشتر حول ابعاد و تبعات اقتصادی 
این پدیده شــوم بوده و ســایر ابعاد آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته 
است. بنابراین از جمله ابعادی که در پدیده قاچاق نیازمند بررسی دقیق 
تر است، پیامدها و معضالت اجتماعی ناشی از قاچاق برای قاچاقچیان و 
خانواده های آنها می باشد.قاچاق کاال منجر به شکل گیری پدیده ها و 
مفاهیم جدیدی همچون« کولبری«، »چتربازی« و »یدکی« در جامعه 
شده است. کولبران، واژه ای نام آشنا در عرصه قاچاق کاال به شمار می 
روند، افراد و گروه هایی که نه عامل قاچاق، بلکه وسیله و ابزاری هستند 
برای جابجایی چنین محصوالت و کاالهایی. کولبران و چتربازان برای 
کسب حداقل دســتمزد، مخاطرات و ریسک زیاد تردد و عبور مناطق 
صعب العبور را به جان می خرند و به اعتقاد برخی کارشناســان، عامل 
اصلــی چنین فعالیت و نقش آفرینی از ســوی کولبــران در جابجایی 
محصوالت قاچاق را باید در شرایط نامساعد اقتصادی در برخی نقاط و 
محدوده های مرزی کشور جستجو کرد. این افراد به عامالنی در دست 
قاچاقچیان مادر تبدیل شــده اند به طوری که در صورت نزدیک شدن 
عوامل انتظامی به این گروه و رهاســازی کاالها و محصوالت قاچاق به 
داخــل دره یا دریا، حتی تاوان و هزینه جبران خســارت مذکور نیز بر 
عهده آنان است که متاسفانه این امر موید نگاه کامال ابزاری قاچاقچیان 
به این قشر است. از سوی دیگر امروز ما شاهد افزایش روزافزون تعداد 
کولبــران و چتربازان - به بویژه افزایش تعــداد زنان کولبر و چترباز - 
هستیم. افزایش روزافزون حضور زنان در عرصه قاچاق کاال، نه تنها به 
لحاظ جابجایی کاالهای قاچاق، ضرباتی جدی بر پیکره اقتصادی کشور 
وارد می کند؛ بلکه سوءاستفاده های تروریست های اقتصادی از زنانی که 
از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار نیستند، خود زمینه بروز بسیاری 

دیگر از ناهنجاری های اجتماعی را فراهم نموده است.
از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی، تردد زنان کولبر و چترباز، پیامدها 
و معضالت اخالقی و اجتماعی زیادی را به دنبال داشــته و از ســویی 
ارتکاب جرایــم اخالقی برای این گونه زنــان در محیط های خارج از 
منطقه و محل زندگی آنها – به دلیل فقدان کنترل – راحت تر صورت 
می پذیرد.متاسفانه تعدادی از زنان کولبر و چترباز، به منظور جلب ترحم 
و یا ســوء اســتفاده های دیگر، حتی اطفال و فرزندان خردسال خود 
را مورد اســتفاده قرار می دهند و زمینه ســاز  معضل اجتماعی دیگری 
تحــت عنوان بزهــکاری اطفال می گردند که از دیگر مســائل تهدید 
کننده ســالمت اجتماعی در جامعه به شمار می آید.از سوی دیگر، بر 
اســاس نظر شاهدان، متاســفانه برخی زنان کولبر و چترباز، برای دور 
زدن گلوگاه های ایست و بازرسی اقدام به سوارشدن به وانت بارهای به 
اصطالح شوتی و یا موتورلنج هایی می نمایند که با این کار جان خود را 
به خطر می اندازند؛ زیرا این ماشین های شوتی و موتور لنجها، توجه به 
دستور و مقررات ایست و بازرسی اعمال شده از سوی ماموران و متوقف 
شــدن در گلوگاهها را افت و ننگ می دانند.از سوی دیگر برخی زنان 
کولبر و چترباز که جوان تر می باشند، مورد سوءاستفاده های اخالقی 
قرار گرفتــه و باندهای فرصت طلب به بهای رهایی آنها از گلوگاه های 
ایســت و بازرسی، اقدام به طی طریق از مسیرهای فرعی و کوهستانی 
یا کویری نموده و آســیب ها اجتماعی زیــادی را بوجود می آورند.در 
حقیقت قربانیان اصلی پدیده قاچاق - بعد از اقتصاد کشور - کولبران و 
چتر بازان هســتند که بخش قابل توجهی از انگیزه ها و عوامل موثر در 
پرداختن به چنین فعالیت هایی، مشــکالت اقتصادی و بضاعت ضعیف 
مالی آنها است. بیشتر این افراد با درآمد اندکی که از کولبری به دست 
می آورند، به عامالنی برای قاچاقچیان مادر تبدیل شده اند.  در حقیقت 
نبود شغل و درآمد باعث شده مردم این مناطق برای امرار معاش و رفع 

نیازهای اولیه زندگی شان مجبور به کولبری شوند.

رقه به طور کامل آزاد شد

شهر رقه سوریه، پایتخت خالفت خود خوانده داعش پس از چهار سال 
اشغال به دست تروریست ها، به طور کامل آزاد شد.

به گزارش زمان به نقل ازاســکای نیوز، ائتالف موســوم به »نیروهای 
ســوریه دموکراتیک« پس از یازده ماه جنــگ خونین با داعش که با 
حمایت هوایی و توپخانه ای کامل آمریکا همراه بود، دیروز رسما آزادی 
آن را اعالم کردند.آزاد ســازی شــهر رقه با بهای گزافی محقق شــد. 
عالوه بر نابودی تقریبا کامل زیرســاخت های شهر، دیدبان حقوق بشر 
ســوریه می گوید 3250 تن که 1130 تــن از آنها غیر نظامی بوده اند 
در جریان آزادســازی این شهر کشته شده اند.آزادی شهر رقه در واقع 
تکمیل دومینوی شکست های داعش است که با آزادی موصل در عراق 
و دیرالزور در ســوریه آغاز شده بود و پاکسازی رقه آن را تمام کرد و 
تیر خالصی است بر جسد متعفن داعش.اکنون داعش تنها در مناطق 
بیابانی عراق و حاشــیه رود فرات در جنوب شرق سوریه و نیز برخی 
مناطق در بادیه این کشور حضور دارد که پاکسازی آنها نیز بعید است 
زمان زیادی ببــرد به ویژه آنکا تنها مناطق شــهری مهم باقی مانده 
در دســت داعش شــهر »القائم« عراق و »بوکمال« سوریه در مرز دو 
کشور اســت و باقی مناطق اصوال مناطق بیابانی یا روستایی هستند.

کلیپ های هالیوودی بریدن دسته جمعی سر اسرا و یا خبرنگاران غربی 
و نیز رژه های نظامی با شــکوه با انواع ســالح سبک و سنگین و حتی 
موشک های اسکاد همه و همه در رقه تهیه شد تا به جهان نشان دهند 
که رقه برای همیشــه در کنترل آنها خواهد ماند.کنون شهر رقه آزاد 
شــده و قلب داعش دیگر از تپیدن ایستاده است، اما چیزی که مانع 
می شود اهالی رقه و دیگر ســوری ها امروز را یکی از بهترین روزهای 
زندگی شان ندانند، ویرانه هایی است که داعش به نام شهر برایشان باقی 

گذاشته و عمال از یک شهر فقط نام آن را یدک می کشند.

پاسخ نهاونديان به سی ان ان 
درباره قابل مذاکره بودن برجام

معاون اقتصادی رییــس جمهور در گفت وگو 
با شــبکه ســی ان ان تاکید کرد که هیچ یک 
از طرف هــا حاضر به مذاکره ی مجدد در مورد 
برجام نیستند و مذاکره مجدد در مورد برجام 

امکان پذیر نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا: محمد نهاوندیان 
معاون اقتصادی رییس جمهور در این مصاحبه 
گفت: من فکر می کنم ترامپ یک فرصت را به 
عنوان رییس جمهور جدید برای آغاز یک ابتکار 
سازنده در قبال ایران از دســت داد.وی افزود: 
او بــه طور مکرر از لحن تنــد و خصمانه علیه 
ایران و مردمش استفاده کرد که باعث عصبانیت 
همه شده است و همه خصومت های گذشته به 
مردم یادآوری شــده است. از جمله می توان به 
طرح ریــزی و اجرای کودتــای 2۸ مرداد علیه 
دولت قانونی ایران توســط سی آی ای در سال 
1۹53 اشــاره کرد. همچنین حمایت آمریکا از 
رژیم صدام حسین در طول جنگ هشت ساله 
با ایران نیز نمونه دیگری است.نهاوندیان ادامه 
داد: این نوع لحن ترامپ هیچ کمکی به شرایط 
نمی کند و موضع او در قبال برجام شانسی برای 
آنکه مورد حمایت دیگر کشــورهای عضو این 
توافق قرار بگیرد، ندارد.معاون اقتصادی رییس 
جمهور در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
اروپا واقعا پشــت برجام خواهد ایستاد و شاید 
راهــی برای مذاکــره مجدد بــاز کنند، گفت: 
مذاکرات مجدد امکان پذیر نیست چرا که هیچ 
یک از کشــورهای ایران، اروپایی و روســیه و 
چین در مذاکرات مجدد در مورد برجام شرکت 
نخواهنــد کرد و تا زمانی که طرف های دیگر از 
برجــام حمایت کنند و منافع برجام برای ایران 
ادامه داشــته باشــد ایران نیز به برجام پایبند 
می ماند اما اگر نتیجه موضع جدید آمریکا باعث 
از بین رفتن مزایای برجام شــود در آن صورت 

ایران در این باره بازنگری خواهد کرد.

عراقچی 27 مهر به مسکو می رود

معــاون وزیر امور خارجه روســیه با بیان اینکه 
به زودی میزبان همتای ایرانی خود در مســکو 
خواهــد بود، گفت: روســیه هیــچ دلیلی برای 
درخواست واشنگتن برای اصالح برجام نمی بیند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســرگی ریابکوف 
معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اظهارات 
اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه باید تغییراتی 
در توافق هســته ای ایران و گروه 1+5 ایجاد شود یا 
یک توافق ثانویه برای رفع نگرانی های آمریکا حاصل 
شود، گفت: مســکو باید نادرست بودن تالش های 
واشنگتن برای نفوذ در توافق هسته ای را بارها و بارها 
برایشان توضیح دهد. ما هیچ دلیلی برای درخواست 
واشنگتن برای اصالح این توافق نمی بینیم.ریابکوف 
در ادامه گفت که معاون وزیر امور خارجه ایران قرار 
است هفته جاری به مسکو سفر کند تا درباره برجام 
پس از اظهارات اخیر دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
آمریــکا درباره این توافــق رایزنی کنند.وی تصریح 
کرد: تهران و مســکو روی یک رویکرد مشترک در 
خصوص برجام کار خواهند کرد تا آمریکا را متقاعد 
کنند که اقدامات پیشنهادی اش سازنده نیست.این 
مقام روس افزود: اطمینان دارم که تالش ها برای زیر 
سوال بردن برجام به جایی نخواهد رسید و توافق با 
ایران به همان شــکلی که هست به ایده آل نزدیک 
است.ریابکوف همچنین گفت: مسکو تالش خواهد 
کرد تا دیپلمات های آمریکایی را در خصوص توافق 
هسته ای با ایران به عالم واقعیت بازگرداند.هم چنین 
خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داد، عباس عراقچی 
معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران، از 27 تا 
2۹ مهر )۹  تا 21 اکتبر( برای شرکت در کنفرانس 
عدم گسترش سالح هسته ای به روسیه سفر خواهد 
کرد.عراقچی و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه 
روســیه در اجالس کنفرانس حضور خواهند داشت 
که به جریان اجرای برجام اختصاص دارد.مهمترین 
موضوع بحث کنفرانس »عدم گســترش-2017«، 
وضعیت پیمان عدم گســترش ســالح هسته ای و 
دورنمــای کنفرانس آتی ســال 2020 خواهد بود. 
شــرکت کنندگان کنفرانس اقدامــات در خصوص 
رفع بحران هسته ای در شبه جزیره کره را به بحث 
خواهند گذاشت.هیأت نمایندگی کره شمالی و بیش 
از 200 متخصص از ۴0 کشــور جهان در کنفرانس 

نام برده شرکت خواهند داشت.

قمار آقاى رئيس جمهور بر سر 
اعتبار آمريکا !

دونالد ترامپ، صاحب بزرگترین قمارخانه های 
دنیا، حاال این روزها هوس کرده بر ســر اعتبار 

آمریکا، قمار کند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما ؛ برخی 
اعضای کنگره می گویند طرح تغییر برجام را 
آماده کرده اند با هدف ممنوعیت دائمی غنی 
ســازی و مقابله با برنامه موشکی ایران، رئیس 
جمهــور آمریکا می گوید به هــر دلیلی، این 
مرحله به مشکل بخورد احتمال خروج آمریکا 
از برجام جدی است.ســفیر ایران در سازمان 
ملــل گفت آمریکا کار غلطی می کند و برجام 
قابل تغییــر یا مذاکره مجدد نیســت. همین 
حرف را پیشــتر وزیر خارجه کشورمان هم در 
ســازمان ملل زد.صاحب بزرگترین قمارخانه 
های دنیا، حاال این روزها هوس کرده بر ســر 

اعتبار آمریکا، قمار کند.

یادداشتخبر

ادامه از صفحه 1
 رئیس قوه مقننه کشور در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه برای مثال آمریکا به چه دلیل، روسیه 
را تحریم کرد؟، ادامــه داد: فکر نمی کنم توفیقی 
داشته باشند، زیرا بقیه کشورها با آمریکا همراهی 
نمی کننــد البته اگــر ترامپ ایــن روش را ادامه 
دهد حتما ایران عکس العمل نشــان خواهد داد.  
رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه من 
قبول دارم از زمانی که ترامپ بر ســرکار آمده با 
نــوع صحبت هایی که مطرح می کند و هر روز که 
از خواب بیدار می شــود با هر توئیتش مسئله ای 
را در جهــان ایجاد می کند، گفت: ترامپ مقداری 
دچار خودشیفتگی همراه با کم تجربه گی در حوزه 
سیاســت شــده و قول هایی داده ولی نمی تواند 
عملی کند.  وی با بیان اینکه اخیرا با مســئولین 
مکزیک مالقات داشتم و در خصوص دیوار مکزیک 
از آن ها پرسیدم که گفتند اصال این موضوع امکان 
پذیر نیست، افزود: در مورد کره شمالی نیز ترامپ 
در ســازمان ملل می گوید من کل کره را از بین 
می برم، این اظهارات نشان می دهد که این حرف ها 
نارس و ناپخته است، دنیای امروز چنین اجازه ای 

را به کسی نمی دهد.  رئیس نهادقانونگذاری کشور 
در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه آمریکا 
تصور می کرد اگر روسیه را تحریم کند، روسیه را 
منهدم کرده اما مردم در روسیه زندگی می کنند 
و به کارهای خود مشــغول هستند و بازار روسیه 

فعال اســت، بیان کرد: نمی گویم هیچ مشــکلی 
وجود ندارد ولی اگر مشــکلی وجود دارد به خاطر 

تحریم آمریکا نیست. 
  الریجانــی با بیان اینکه بنا بر شــرایط موجود 
نباید حرف های ترامپ را خیلی جدی گرفت، من 

فکر نمی کنم سیاستمداران دنیا امروز حرف های 
او را جــدی بگیرند، متذکر شــد: اگر هم ترامپ 
کارهای عجیب و غریبــی انجام می دهد معموال 
در مقابل وی موضــع می گیرند، ترامپ در مورد 
مسئله هسته ای ایران حرف هایی را زد که اتحادیه 
اروپا این حرف ها را رد کرد، روسیه، چین، آلمان 
و همه کشــورهای اروپایی حرف های وی را رد 
کردند و معلوم است این حرف ها وزنی ندارد.  وی 
افزود: به نظر می رسد آمریکایی ها دچار یک حالت 
بی وزنی در سیاســت شده اند و این عامل باعث 
شــده اگر بخواهند اقدام خاصــی را انجام دهند، 
هیچ کس با این کشــور همــکاری نخواهد کرد.  
رئیس مجلس شورای اســالمی در پاسخ به این 
سوال که اگر آمریکایی ها از توافق هسته ای خارج 
شوند، ایران برنامه آماده ای دارد تا برنامه هسته ای 
خود را ادامــه دهد، گفت: بله، ما برنامه ای مدون 
و قانون مشــخصی داریم، اخیــرا نیز در پارلمان 
ایران مصوب کردیــم که در ازای اقدامات آمریکا 
چــه کاری را انجام دهیم، برنامــه ایران در برابر 
سناریوهای مختلف آمریکا مشخص است ما کاری 

می کنیم که آمریکایی ها پشیمان شوند.    

الریجانی: ایران برنامه ای مدون برای ادامه فعالیت های هسته ای دارد

کاری می کنیم آمریکایی ها پشیمان شوند

 اختالف دو حزب عمده ُکرد 
اقلیم کردستان عراق

اختصاص 2 میلیارد دالر تسهیالت 
برای صادرکنندگان

ادامه شکاف  در  فرانسه،  گزارش خبرگزاری  به 
ها میان دو حزب عمده ُکرد در اقلیم کردستان 
مسعود  میهنی،  اتحاد  حزب  مسئوالن  عراق، 
بارزانی رئیس این اقلیم را به سرقت نفت برای 

گسترش و تقویت نفوذ خود متهم کردند.
به گزارش دیروز این خبرگزاری، اختالف میان 
حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست مسعود 
بازانی و اتحاد میهنی که توسط ›جالل طالبانی‹ 
در  شده  تاسیس  عراق  پیشین  جمهور  رئیس 
سال های گذشته وجود داشته و حتی در دهه 
۹0 میالدی به درگیری مسلحانه نیز انجامید، اما 
این اختالف ها در این اواخر بار دیگر به دلیل 
مهر  )سوم  پرسی که 25 سپتامبر  مساله همه 
اوج  شد،  برگزار  عراق  کردستان  اقلیم  در  ماه( 
اتحاد  از  پارلمان  نماینده  طالبانی‹  گرفت.›اال 
میهنی کردستان عراق گفت: همه پرسی اقدامی 
بود.  کردستان  اقلیم  رئیس  سوی  از  تحمیلی 
وی حاضر به گوش دادن به نظرات همپیمانان 
نیست در حالی که اتحادیه میهنی پیشنهاد به 
پس  زمانی  برای  پرسی  همه  انداختن  تعویق 
را مطرح  آمریکا  نظارت  با  بغداد  با  از مذاکرات 
کرده بود. بارزانی همچنین به پیشنهادات فواد 

معصوم رئیس جمهوری عراق برای میانجیگری 
میان اربیل و بغداد نیز توجه نکرد. ›الهور شیخ 
تروریسم در  با  مبارزه  جنکی‹ مسئول دستگاه 
نیز  میهنی  اتحاد  پایگاه حزب  منطقه سلمانیه 
نفوذ  و  سرقت  را  نفت  بارزانی  مسعود  گفت: 
خود را تقویت می کند. ›مسعود بارزانی‹ رئیس 
حزب دمکرات کردستان که پدرش موسس این 
حزب بود، در سال 200۹ به عنوان رئیس اقلیم 
کردستان انتخاب شد و پارلمان این اقلیم ریاست 
وی را از چهار سال برای دو سال دیگر تمدید 
باور  این  بر  اتحاد میهنی کردستان  کرد. حزب 
جانبه  تصمیمات یک  بارزانی  که مسعود  است 
اتخاذ می کند، به خصوص این که جالل طالبانی 
که اوایل اکتبر درگذشت به دلیل بیماری چندان 
وارد نمی شد.طبق گزارش  در مسایل سیاسی 
از  پرسی  تعویق همه  رد  با  فرانسه،  خبرگزاری 
های  زیرساخت  تقدیم  و  بارزانی  مسعود  سوی 
و پایگاه های نظامی که نیروهای پیشمرگ ُکرد 
از  داعش  ضد  بر  خود  های  عملیات  خالل  در 
سال 201۴ بر آنها تسلط یافتند، اتحادیه میهنی 
را واداشت تا به مذاکرات باحیدرالعبادی نخست 

وزیر عراق روی آورد.

رییس هیات عامل صندوق توســعه ملی گفت: 
برای کمک به صادرکنندگان حدود دو میلیارد 
دالر تســهیالت از منابــع صنــدوق اختصاص 

می یابد.
بــه گــزارش زمان بــه نقــل ازایلنــا: احمد 
دوست حســینی با اعــالم اینکــه دو میلیارد 
دالر از منابع صندوق توســعه ملــی برای ارایه 
تسهیالت به صادرکنندگان در نظر گرفته شده 
است، گفت: تسهیالتی که صندوق توسعه ملی 
پرداخت می کند، سرمایه در گردش و سرمایه 
گذاری در طرح هاست که تسهیالت سرمایه در 
گردش عموماً بازپرداخت می شــود اما به دلیل 
آغاز باز پرداخت های تسهیالت سرمایه گذاری 
شــده که بین 7 تا 10 ســال است، بازپرداخت 
این تسهیالت از ســال آینده انجام می شود و 

امیدواریم تاخیر چندانی نداشته باشد.
دوست حسینی افزود: تســهیالت صادراتی که 
امسال به صادرکنندگان پرداخت می شود اگر 
از منابع صندوق باشــد نرخ آن 11 درصد و اگر 
از منابع بانکی باشــد نرخ آن 16 درصد است.
رییس هیات عامل صندوق توســعه ملی تاکید 
کرد: بانک های عامل داوطلبی که می خواهند 

منابع صندوق توسعه ملی را دریافت و به صادر 
کنندگان تســهیالت دهند به میزان پولی که 
صنــدوق در اختیــار آنها می گــذارد از منابع 
خــود به این موضوع اختصاص می دهند و نرخ 
این تسهیالت میانگین نرخ تسهیالت صندوق 
توسعه و بانکی است.دوست حسینی گفت: برای 
به صادرکنندگان بخشی  تســهیالت  پرداخت 
روش تامین مالی با اعتبار فروشنده ایرانی و به 
صورت ریالی است که خریدار خارجی نمی تواند 
نقدی پول آن را پرداخت کند و بر این اســاس 
صندوق توســعه ملی پول تولید کننده داخلی 
را نقدی پرداخت مــی کند.وی افزود: در روش 
تامین مالی با اعتبار خریدار نیز، خریدار خارجی 
با ال ســی که در بانک کارگــزار ایرانی باز می 
کند و متعهد بــه پرداخت مدت دار پول صادر 
کننده ایرانی می شود، صادر کننده پس از ارایه 
مــدارک پول خود را به طــور نقدی از صندوق 
توسعه ملی دریافت می کند.رییس هیات عامل 
صندوق توسعه ملی گفت: سقف دو سال برای 
خرید مدت دار طرف خارجی برای کاالی ایرانی 
در روش تامیــن مالی با ضمانت خریدار در نظر 

گرفته شده است.

دادنامه
به موجب دادنامه شماره 2۴7/۹6 صادره از شعبه دوم در کالسه پرونده 
هستند  محکوم  سهیلی  فرشاد  علیه  محکوم   50۸/۹6 شماره  اجرائیه 
تاریخ  از  مشترک  فرزند  نفقه  بابت  تومان  هزار   200 مبلغ  پرداخت  به 
تقدیم دادخواست ۹6/2/11 لغایت آتیه در حق محکوم له فریده دارابی و 
پرداخت نیم عشر دولتی به میزان 5 درصد در حق صندوق دولت و واریز 
به شماره حساب 21712۹36۹۴005 لذا به این وسیله محکوم علیه فوق 
الذکر ابالغ می گردد.ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نشرآگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 
یاد شده این اجرای حکم نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام خواهد نمود. 
بابت  ریال  مبلغ 330000  پرداخت  به  است  علیه محکوم  ضمنا محکوم 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی 

به مبلغ 67000 تومان در حق محکوم له.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

۳سناریو برای بودجه 
درصورت تحریم های جدید

سخنگوی دولت درباره بودجه ســال آینده در صورت تحریم های 
جدید گفت: در بودجه ســه طرح و ســناریو از جمله استمرار وضع 
موجود، در نظر گرفتن شــرایط مطلوب و در نظر گرفتن شــرایط 

نامطلوب را در نظر داریم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت 
دیروز در نشســت خبری هفتگی با رســانه ها درباره جلســه ارائه 
گزارش عملکرد ســازمان برنامه و بودجه در طرح مهار آبهای مرزی 
گفت: در این جلســه گزارشی از عملکرد  3/6 میلیارد از منابعی که 
از صندوق توســعه ملی معــادل 1۸  هزار میلیــارد تومان با اجازه 
رهبری برداشت شد ارائه شد. وی ادامه داد: از نتایج این طرح بزرگ 
مهار 5 میلیارد متر مکعب آب ، بهره برداری از 27 سد ، آبگیری 15 
سد و 130 کیلومتر تونل به شیوه مکانیزه است. 51هزار نفر در این 
پروژه درحال کار هســتند و در زمان بهره بــرداری 270 هزار نفر 
مشغول کار شدند.  وی افزود: از امسال برخالف سالهای گذشته 30 
درصد از منابع نفتی ما به صندوق توسعه ملی واریز می شود که تا 
سال قبل این میزان 20 درصد بود.  سخنگوی دولت گفت: در شش 
ماه گذشته بیش از 50 درصد به طرح های عمرانی استانها اختصاص 
دادیم. همه همت دولت بر این اســت که با فعال کردن طرح های 
دولتــی بتواند چرخ های اقتصادی را به گــردش درآورد که تا این 
لحظــه بیش از 30 هــزار میلیارد تومان برای طــرح های عمرانی 
اختصــاص دادیم.  نوبخــت گفت: ما غیر از اتکا بــه ملت به منابع 
کشورمان اتکا داریم تا بتوانیم روی پای خود بایستیم. ضمن اینکه 
تعامل ســازنده با تمام کشــورهای جهان داریم و به خاطر همین 
سیاســت منطقی جمهوری اســالمی ایران آمریکا منزوی اســت.  
نوبخت همچنین از رشد ۸/2 درصدی معامالت مسکن در تهران در 
6 ماهه اول ســال خبر داد و گفت: در بخش ساختمان نیز ما شاهد 
رشــد 7 درصدی بودیم.  سخنگوی دولت گفت: در شش ماهه اول 
امسال بدون نفت رشد اقتصادی ما مثبت 7 درصد بود. از سه ماهه 
اول امسال ساخت و ساز 7 درصد و سرمایه گذاری 1/7 درصد رشد 
کرد. قیمت معامالت بیش از 2/6 درصد نیز در کشــور رشد داشت 
این نشان می دهد بخش معامالت نیز  در کشور درحال رشد است.  
نوبخت درباره آخرین گزارش خرید تضمینی گندم گفت: ۸ میلیون 
و ۸00 هزارتــن گندم بــه ارزش 11هــزار و 5۹1 میلیارد تومان 

خریداری شده که از این میزان ۸ هزار و 525 میلیارد تومان آن به 
کشاورزان تحویل داده شــده و 3 هزار و 66 میلیارد آن باقی مانده 
اســت.  وی درباره ارسال ۹ نامه از ســوی وزارت خارجه با موضوع 
بدعهدی آمریکا گفت: آمریکایی ها بعد از برجام کنش هایی داشتند 
که از نظر ما این کنش ها با برجام در تعارض بود، کارگروه ویژه ای 
برای رسیدگی به این موارد تشکیل و گزارش های آن توسط نامه به 
مراجع مربوطه ارسال شد.   نوبخت درباره مواضع فدریکا موگرینی 
گفت: خانم موگرینی موضع اتحادیه اروپا را اتخاذ می کند و شــاید 
یــک بار در طول تاریخ اتفاق افتاد که اتحادیه اروپا در کمتر از چند 
ساعت موضع مخالف خود را با سخنان و مواضع آمریکایی ها اتخاذ 
کردند. قطعا فعالیت خانم موگرینی در راســتای مخالفت با مواضع 
رئیس جمهور آمریکا اســت.  سخنگوی دولت درباره معرفی وزرای 
باقی مانده دولت گفت: در آینده نزدیک وزرای پیشنهادی به مجلس 
معرفی خواهند شد.  وی درباره موضع جمهوری اسالمی درخصوص 
مذاکره بر توان نظامی جمهوری اسالمی گفت: فعال یک موضوع مهم 
با عنوان برجام در سخنرانی آقای ترامپ وجود دارد که این دولت در 
این باره تنهاست. اتحادیه اروپا هم مواضع مخالف ترامپ اتخاذ کرد.  
نوبخت گفت: مباحث باید به سمتی رود که آمریکا یک طرف و همه 
دنیا طرف دیگر باشد. ما باید تالش کنیم صف جدیدی ایجاد نشود 
هنر ما این اســت که آمریکا همان گوشه بماند و از همان گوشه از 
صحنه سیاسی خارج شود.  سخنگوی دولت درباره سفرهای استانی 
عنوان کرد: رئیس جمهور یــا به صورت مجازی یا حضوری ارتباط 
مستمر با مردم دارد اما اگر تصمیمی برای سفر استانی وجود داشته 
باشــد اعالم می کنیم.نوبخت درباره دزدیده شدن دو لنج در آبهای 
سومالی گفت: پیگیری های الزم صورت خواهد گرفت.  وی درباره 
انسداد مرز خسروی افزود: این اقدامات کوتاه مدت است، االن دولت 
قانونی عراق در شرایط خاصی است بخشی از خاکش توسط داعش 
تصرف شده و در بخشی از اقلیمش حرف هایی مطرح است، تالش 
ما این اســت که با ارتباط قانونی فعالیت مرزی خودمان را داشــته 
باشیم.  نوبخت گفت: اگر پتانسیل نقدینگی کشور به سمت بازار ارز 
پیــش نرود و بیخودی مردم و فعاالن اقتصــادی تحت تاثیر گزافه 
گویی ترامپ قرار نگیرند ما دچار شــک و نوسان قیمت ها نخواهیم 
بود انشــااهلل این ثبات ادامه خواهد داشــت.  وی افزود: از امســال 
برخالف ســالهای گذشــته 30 درصد از منابع نفتی ما به صندوق 
توســعه ملی واریز می شود که تا سال قبل این میزان 20 درصد از 
مجموع درآمدهای نفتی بود.  ســخنگوی دولت گفت: در شش ماه 
گذشــته بیش از 50 درصد به طرح های عمرانی استانها اختصاص 
دادیم. همه همت دولت  براین اســت که با فعال کردن. طرح های 
دولتی بتواند چرخ های اقتصادی را به گردش درآورد. تا این لحظه 
بیش از 30 هزار میلیــارد تومان برای طرح های عمرانی اختصاص 
دادیم.  وی گفت: ما غیر از اتکا به ملت به منابع کشورمان اتکا داریم 
تا بتوانیم روی پای خود بایستیم. ضمن اینکه تعامل سازنده با تمام 
کشورهای جهان داریم و به خاطر همین سیاست منطقی جمهوری 
اسالمی ایران آمریکا منزوی است.  سخنگوی دولت گفت: در شش 
ماهه اول امسال بدون نفت رشد اقتصادی ما مثبت 7 درصد بود. از 
سه ماهه اول امسال ســاخت و ساز 7 درصد و سرمایه گذاری 1/7 
درصد رشــد کرد. قیمت معامالت بیش از 2/6 درصد نیز در کشور 
رشد داشت این نشان می دهد بخش معامالت نیز  در کشور درحال 

رشــد اســت.  نوبخت درباره آخرین گزارش خرید تضمینی گندم 
گفت: ۸ میلیــون و ۸00 هزارتن گندم یــه ارزش 11هزار و 5۹1 
میلیارد تومان خریداری شده که از این میزان ۸ هزار و 525 میلیارد 
تومان آن به کشاورزان تحویل داده شده و 3 هزار و 66 میلیارد آن 
باقی مانده است.  وی درباره ارسال ۹ نامه از سوی وزارت خارجه با 
موضوع بدعهدی آمریکا گفت: آمریکایی ها بعد از برجام کنش هایی 
داشتند که از نظر ما این کنش ها با برجام در تعارض بود، کارگروه 
ویژه ای برای رســیدگی ایم موارد تشکیل شده و گزارش های آن 
توســط نامه به مراجع مربوطه ارسال شــد.  نوبخت درباره مواضع 
فدریکا موگرینی گفت: خانم موگرینی موضع اتحادیه اروپا را اتخاذ 
می کند و شــاید یک بار در طول تاریخ اتفاق افتاد که اتحادیه اروپا 
در کمتر ا، چند ســاعت موضع مخالف خود را با ســخنان و مواضع 
آمریکایی ها اتخاذ کردند قطعا فعالیت خانم موگرینی در راســتای 
مخالفت با مواضع رئیس جمهور آمریکا اســت.  ســخنگوی دولت 
درباره معرفی وزاری باقی مانده دولت گفت: در آینده نزدیک وزرای 
پیشــنهادی به مجلس معرفــی خواهند شــد.  وی درباره موضع 
جمهوری اســالمی درخصوص مذاکره بر تــوان نظامی جمهوری 
اســالمی گفت: فعال یک موضوع مهم با عنوان برجام در سخنرانی 
آقای ترامپ وجود دارد که این دولت در این باره تنهاســت. اتحادیه 
اروپــا هم مواضع مخالف ترامپ اتخاذ کــرد.  معاون رئیس جمهور 
گفت: مباحث باید به سمتی رود که خط کشی جدید آمریکا را یک 
طرف همه دنیا یک طرف باشد که مواضع ایران را تایید می کند. ما 
باید تالش کنیم صف جدیدی ایجاد نشــود هنر ما این اســت که 
آمریکا همان گوشــه بماند و از همان گوشه از صحنه سیاسی خارج 
شود.  نوبخت درباره سفرهای استانی عنوان کرد: رئیس جمهور یا به 
صــورت مجازی یا حضوری ارتباط مســتمر با مــردم دارد اما اگر 
تصیمی برای ســفر اســتانی وجود داشته باشــد اعالم می کنیم.  
سخنگوی دولت درباره دزدیده شدن دو لنج در آبهای سومالی گفت: 
پیگیری هــای الزم صورت خواهد گرفت.  وی درباره انســداد مرز 
خســروی افزود: این اقدامات کوتاه مدت اســت، االن دولت قانونی 
عراق در شرایط خاصی است بخشی از خاکش توسط داعش تصرف 
شــده و در بخشی از اقلیمش حرف هایی مطرح است، تالش ما این 
اســت که با ارتباط قانونی فعالیت مرزی خودمان را داشته باشیم. 
ارتباط آن با سفر سردار سلیمانی در چارچوب نظام تعریف می شود.  
نوبخت گفت: اگر پتانســیل نقدینگی کشور به سمت بازار ارز پیش 
نــرود و بیخودی مردم و فعاالن اقتصــادی تحت تاثیر گزافه گویی 
ترامپ قرار نگیرند ما دچار شــک و نوســان قیمت ها نخواهیم بود 
انشــااهلل این ثبات ادامه خواهد داشت.  نوبخت درباره اظهارات روز 
گذشــته شــهردار تهران درخصوص عدم اختصاص سهم دولت به 
شــهرداری تهران و اخباری از این عدم تخصیص در کالن شــهرها 
گفت: در شــش ماهه اول 30 هزار میلیارد تومان اعتبار طرح های 
عمرانی را تخصیص دادیم. هر دستگاهی روالی دارد. هر دستگاهی 
اگر حرفی دارد به جای طرح در رســانه ها به مسئول مربوطه خود 
بگوید.  سخنگوی دولت درباره بودجه سال آینده در صورت تحریم 
های جدید گفت: در بودجه سه طرح و سناریو از جمله استمرار وضع 
موجود، در نظر گرفتن شــرایط مطلوب و در نظر گرفتن شــرایط 
نامطلوب را در نظر داریم.  وی افزود: ما همیشه این شرایط را داریم. 
امیدواریم پیش نیاید شرایطی که ما در وضع اضطراری قرار گیریم.  
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ایرانیان  اتحاد دوباره  جمعه ای که گذشت، روز 
مردم  تا  جمهوری  رییس  از  که  هنگامی  بود؛ 
و  پاسداران  سپاه  دولت،  از  حمایت  در  عادی 
خلیج همیشه فارس در برابر اظهارات ضد ایرانی 
رییس جمهوری آمریکا، بار دیگر پیمان اتحاد و 

همبستگی خود را تقویت کردند.
و  وحدت  ازایرنا،  نقل  به  و  زمان  گزارش  به 
در  دفعات  به  اسالمی  ایران  مردم  همبستگی 
به  اجتماعی  و  سیاسی  گوناگون  های  عرصه 
سردمداران و قدرت های جهانی ثابت شده است. 
بار دیگر نیز به دنبال مواضع ضد ایرانی »دونالد 
بکاربردن  و  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ« 
ایران  مردم  فارس،  خلیج  برای  مجعول  ای  واژه 
از  حمایت  در  را  خود  وحدت  و  یکپارچگی 

تمامیت ارضی ایران به جهانیان نشان دادند.
با  مهرماه   21 جمعه  روز  سخنرانی  در  ترامپ 
برجام،  توافقنامه  درباره  آمریکا  مواضع  محوریت 
از نامی غیر واقعی برای خلیج فارس استفاده کرد 
کشتی   برای  مزاحمت  ایجاد  با  »ایران  گفت:  و 

های ما آزادی دریانوردی را نقض می کند.«
بالفاصله پس از سخنرانی ترامپ، حجت االسالم 
ادعاهای  به  جمهوری  رییس  روحانی«  »حسن 
دولتی  مسئوالن  از  نیز  ادامه  در  داد.  پاسخ  وی 
گرفته تا هنرمند و دانشجو و فعاالن اصالح طلب 
و اصولگرا در شبکه های اجتماعی خشم خود را 
از سخنان نسنجیده رییس جمهوری آمریکا ابراز 
و حمایت خود را از ایران و خلیج فارس به گوش 
توییتری  و  اینستاگرامی  رساندند. طوفان  جهان 
 PersianGulf# کاربران ایرانی با هشتگ های

و NeverTrustUSA# در کنار اتحاد مردم در 
حمایت از سپاه پاسداران و دولت بالفاصله پس 
ایران  علیه  آمریکا  از سخنرانی رییس جمهوری 

مثال زدنی بود.
رحیمی«  »علیرضا  و  بیگی«  حسن  »ابوالفضل 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از ضرورت تقویت همبستگی میان مردم 

ایران سخن گفتند.
تقویت وحدت کلمه؛ الزاِم شرایط کنونی

قرن  یک  در  گفت:  باره  این  در  بیگی  حسن 
گذشته آنچه کشورها را به سعادت و جایگاه برتر 
رسانده، حفظ وحدت ملی بوده است. این مولفه 
در استراتژی کشورها همچون خط قرمزی تلقی 
می شود چرا که منافع ملی، امنیت ملی و حفظ 
تمامیت ارضی در گروی حفظ وحدت ملی است.

میان  موجود  همیشگی  وحدت  به  اشاره  با  وی 
مردم ایران، افزود: با پیروزی انقالب اسالمی تفکر 
وحدت گرایی در جامعه ایران با کالمی از حضرت 
امام مبنی بر اینکه »رمز موفقیت ما حفظ وحدت 
کلمه است«، نهادینه شد. پس از آن نیز در طول 
گذشت چهار دهه از انقالب مردم ایران، احزاب، 
گروه ها، اقوام، مسئوالن، روحانیت، دانشجویان و 
کارگران بارها هم سخن شده و دشمنان خارجی 
اند. به  اندازی مایوس ساخته  ایران را در تفرقه 
کرده  حکومت  خود  بر  خود  مردم  بهتر  عبارت 
به  خطرناک  های  گردنه  در  ایران  سیاست  و 

پیروزی نشانده اند.
حسن بیگی در ادامه به وحدت مردم در هشت 
سال جنگ تحمیلی اشاره و عنوان کرد: همدلی و 

همزبانی ایرانیان در هشت سال جنگ با عراق به 
رغم حمایت های دو ابرقدرت آمریکا و شوروی 
رژیم  شکست  باعث  حسین  صدام  این  از  سابق 
بعث شد. پس از آن نیز ملت ایران یکصدا انرژی 
و  زدند  فریاد  ایرانیان  مسلم  حق  را  ای  هسته 
زانو  به  غرب  سرانجام  مذاکره  سال   13 از  پس 
درآمد و فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران 
را پذیرفت. حضور ایران پای میز مذاکره منجر به 

امضای توافقنامه برجام شد.
فرجام  روز  امروز  مجلس،  نماینده  این  گفته  به 
ثمر  به  در  بیشتر  همدلی  با  باید  و  است  برجام 

رساندن این توافقنامه و اجرای آن حرکت کرد.
داشت:  اظهار  ترامپ،  سخنان  تحلیل  در  وی 
یکپارچگی مردم ایران باعث شد ترامپ صحبت 
دست  با  وی  کند.  ایراد  نشیب  و  فراز  با  هایی 
مانند  حساس  موضوعات  برخی  روی  گذاشتن 
بردن  دست  و  سپاه  خواندن  تروریستی  برجام، 
در تمامیت ارضی ایران، گمان می برد که ایران 
هنوز در شرایط سیاسی دهه 50 به سر می برد.

این نماینده مردم دامغان در دهمین دوره مجلس 
شرایط  در  حاضر  حال  در  ایران  کرد:  تاکید 
حساسی قرار دارد و از این پس شاهد فشارهایی 
از سوی آمریکا خواهیم بود. آمریکایی ها اقتصاد 
به دنبال تضعیف  اند و  ایران را هدف قرار داده 
دولت روحانی اند. اکنون در شرایطی هستیم که 
باید به دولت کمک و دولت را تقویت کنیم. از 
طرفی باید در به کاربردن کلمات و جمله ها دقت 
داشته باشیم تا سوءبرداشت های احتمالی باعث 
انشقاق نشود. نفوذی ها، وطن فروش ها و افرادی 

که آمریکا را ابرقدرت می دانند به دنبال انشقاق 
و ایجاد نابسامانی در ایران اند.

و  قاطعانه  با  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
مدبرانه خواندن پاسخ روحانی به ترامپ تصریح 
از گذشته حفظ  بیش  را  ملی  باید وحدت  کرد: 
رهبر  های هوشیارانه  دنبال سیاست  به  و  کرده 
معظم انقالب حرکت کنیم چرا که تمامیت ارضی 
و منافع ملی دو اصل بسیار حساس است که در 
تالش  دو  این  حفظ  برای  اسالمی  انقالب  عمر 
دارد  قرار  پیکان  نوک  دولت  امروز  است.  شده 
لذا  اصول هستند.  این  به حفظ  موظف  مردم  و 
بدانیم اگر قرار است سرمایه گذاری شود، جذب 
اقتصاد  گیرد،  صورت  خارجی  گذاری  سرمایه 
کشور به چرخش درآید همه باید به دولت کمک 
تقویت  دهند.  نشان  را  خود  همبستگی  و  کرده 
قدرت دفاعی و موشکی نیز همانگونه که رییس 
های  نیازمندی  دیگر  از  کردند  ابراز  جمهوری 

ایران در شرایط کنونی به شمار می رود.
خلیج فارس؛ هویت ملی ایرانیان

از  نظر  را صرف  نیز موضوع منافع ملی  رحیمی 
گرایش های سیاسی، عامل اتحاد همه گروه ها 
صدای  جهان  اکنون  گفت:  و  دانست  سالیق  و 
واحدی را از ایران می شود. این نخستین بار نبود 
که دولت و ملت یکصدا و متحد نسبت به یک 
موضوع همگرایی و کالم واحد داشتند. پیش از 
این نیز به صورت مکرر شاهد این نوع همبستگی 

ها بودیم.
ها  آمریکایی  مجلس،  نماینده  این  گفته  به 
تمامیت  پای  که  جایی  در  دانند  می  خوبی  به 

کشور و منافع ملی و قانون اساسی در میان باشد 
اختالفی میان مردم، دولت و گروه های مختلف 
وجود  عنوان  هیچ  به  سیاسی  مختلف  و سالیق 
ندارد. همچنان که در دفاع از کشور همه سالیق 
سیاسی حضور داشتند، در این گونه مسائل نیز 
برابر  در  و  کند  نمی  پیدا  رنگی  سیاسی  سلیقه 
رنگ پرچم و منافع ملی جناح ها و سالیق رنگ 
از  بخشی  ایران  جغرافیای  و  تاریخ  بازند.  می 
هویت ایرانی است که به هیچ عنوان قابل اغماض 
و گذشت نیست و هرکه کوچکترین تحریفی در 
همبستگی  با  کند  ایجاد  ایرانی  و  ایران  هویت 

تمام، پاسخی قاطع دریافت خواهد کرد.
افزود:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
است  ایرانیان  ما  هویت  از  بخشی  فارس  خلیج 
به همین دلیل، در صورت تعرضاتی مانند آنچه 

از سوی رییس جمهوری آمریکا رخ داد، از رهبر 
انقالب تا رییس جمهوری و مردم عادی یکصدا 
ایستادگی  ها  خواهی  زیاده  برابر  در  متحد  و 
و  ملی  موضوعی  نیز  فارس  خلیج  کرد.  خواهند 

قانونی است.
اهداف  از  ایرانیان  ملی  همبستگی  و  حمایت 
ارضی کشور  تمامیت  و  نظام جمهوری اسالمی 
ایرانی  ضد  سخنرانی  مطلوب  نتایج  از  یکی 
نشان  تجربه  این  بود.  آمریکا  جمهوری  رییس 
داد، ایرانیان با هر نوع اختالف فکری، سیاسی، 
حفظ  برای  باشند  داشته  که  مذهبی  و  قومی 
متحد  دولت،  و  نظام  اهداف  و  کشور  مرزهای 
و  ایستاد  خواهند  یکدیگر  کنار  در  یکپارچه  و 
را  به کشور  اندازی  اجازه دست  به هیچ ظلمی 

نخواهند داد.

ترامپ بار دیگر ملت ایران را متحد کرد

و  اخیر  دهه  چند  در  چین  اقتصادی  سریع  رشد 
جرگ  به  ورود  برای  کشور  این  سریع  حرکت 
بین الملل،  سیاست  عرصه  در  جهانی  قدرت های 
میزان تأثیرگذاری این کشور بر مسائل بین المللی 

را افزایش داده است.
در  چین  اقتصادی  سریع  رشد  زمان:  گزارش  به 
برای  کشور  این  سریع  حرکت  و  اخیر  دهه  چند 
ورود به جرگ قدرت های جهانی در عرصه سیاست 
بین الملل، میزان تأثیرگذاری این کشور بر مسائل 
دلیل  همین  به  است.  داده  افزایش  را  بین المللی 
جهانی  های  قدرت  راهبردی  باالدستی  اسناد  در 
همچون امریکا، روسیه و اتحادیه اروپا، جایگاه چین 
از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بر این مبنا 
این کشور ضروری می  شناخت سیاست خارجی 

باشد.
یکی از مناطقی که پکن در سیاست خارجی خود 
باز تعریف کرده منطقه جنوب غرب آسیاست. این 
منطقه دارای ذخایر غنی انرژی )نفت و گاز( است 

از دغدغه های  انرژی که یکی  امنیت  که می تواند 
بررسی  برای  کند.  تأمین  را  می باشد  اصلی چین 
سیاست منطقه جنوب غرب آسیای چین، »انجمن 
عالمه  دانشگاه  همکاری  با  ایران«  سیاسی  علوم 
»سیاست  موضوع  با  تخصصی  نشست  طباطبایی 
کرده  برگزار  زمینه  این  در  چین«  خاورمیانه ای 
جنوب  منطقه  به  تاریخی  نگاه  با  مدعوین  است. 
غرب آسیا، فرآیندهای مدرنیزاسیون در این منطقه 
را مورد بررسی قرار دادند. مهمترین محورهای این 
نشست نگاه به روابط ایران و چین پس از برجام بود 
که »دکتر ژن جیانگ« به عنوان سخنران این محور 
روابط دو کشور را در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی مورد واکاوی قرارداد. 
خیزش  چین،  داخل  در  تغییر  عوامل  مهمترین 

نظام  عرصه  در  مهم  تحوالت  و  چین  اقتصادی 
دیپلماسی  در  تا  شده  باعث  که  است  بین الملل 
داده  تغییراتی  آسیا  غرب  در جنوب  بویژه  چینی 
شود. چین باید به جنوب غرب آسیا اهمیت بدهد 
آسیا  غرب  جنوب  چین،  مقامات  منظر  از  ولی 
اولویت اول نیست. چین باید با گام های آرام به 
دنبال حضور در منطقه باشد و کشورهای منطقه 
دیگر  عبارتی  به  بگذارند.  احترام  چین  قدرت  به 
چین باید در جنوب غرب آسیا حضور داشته باشد 
اما بدون شتاب و عجله. چین می تواند به آسانی 
در جنوب غرب آسیا نقش ایفا کند. شرایط نظام 
بین الملل به چین اجازه نمی دهد که به راحتی در 
منطقه فعالیت کند. دیپلماسی جنوب غرب آسیا 
چین هنوز ناقص است و برای بهتر شدن آن باید به 

چند مولفه توجه شود. تمرکز بر روی منابع داخلی، 
گسترش روابط با همه کشورها. البته چین با برخی 
از  باشد.  داشته  مدت  دراز  اتحاد  باید  کشورها  از 
اتحاد  و  روابط  برای گسترش  نظر چین 5 کشور 
ترتیب  به  اولویت هستند که  استراتژیک دارای  و 
عربستان سعودی، پاکستان، ایران، مصر و ترکیه.  

روابط ایران و چین پس از برجام
   5 اصل همزیستی احترام متقابل به حاکمیت 
همزیستی  مخاصمه،  عدم  تقابل،  عدم  ملی، 
خارجی  سیاست  در  برابری  اصل  آمیز،  مسالمت 
چین وجود دارد که البته نقطه مشترک این کشور 
با ایران نیز می باشد. دو کشور از روابط دیرینه و 
طوالنی برخوردار هستند. روابط ایران و چین در 
این  است.  کرده  پیدا  زیادی  گسترش  اخیر  دهه 

جهش در روابط سیاسی و اقتصادی و تجاری، متاثر 
از نگاه مشترک پکن و تهران به ضرورتها و نیازیهای 
اقتصادی دو کشور است. روابط ایران و چین را می 
توان در سه حوزه سیاسی- اقتصادی و  فرهنگی 
بررسی کرد.  در حوزه سیاسی« دو کشور دارای 
روابط دیرینه ای هستند. مولفه های مهم در رابطه 
ایران و چین از جمله ارزش های سیاسی مشترکی 
و جود دارد. ارزش های مشترکی مثل »صلح«. در 
حوزه فرهنگی« دو کشور اعتقاد به گفتگوی تمدنها 
دارند. چین در سیاست خارجی خود به گفتگوهای 
تمدنی اعتقاد دارد. ایران و چین دارای یک روابط 
تاریخی توام با دوستی بوده که نمونه بارز آن جاده 
ابریشم است. این روند در حال حاضر نیز پیگیری 
می شود. در طرح راه ابریشم جدید که به نام »یک 

کمربند و یک جاده« معروف است ایران و چین می 
توانند همکاری کنند.

 در حوزه اقتصادی: همکاری قوی اقتصادی وجود 
اقتصادی  مهم  منافع  دارای  چین  و  ایران  دارد. 
هستند. مبادالت تجاری و اقتصادی چین و ایران 
اساساً در دو حوزه تجارت و انرژی رشد داشته است. 
با تشدید تحریم های غرب علیه ایران حجم تجاری 
چین با ایران افزایش یافته است. به طوری که در 
یک مقطعی زمانی، چین مبادی اصلی و بیشترین 
مبادالت تجاری با ایران را داشته است. به اعتقاد 
»ژان جیانگ« زمینه تاریخی و دوستی بین چین 
و ایران وجود دارد. برجام یک موتور محرکه برای 
آینده دو کشور خواهد بود. دو کشور می توانند از 
این فرصت برای رونق اقتصادی بهره ببرند. اما در 
بین روابط ایران و چین یک عنصر چالشی به نام 
آمریکا وجود دارد که می تواند روابط دو کشور را 

تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: پژوهش خبری صدا وسیما

نگاه چین به منطقه جنوب غرب آسیا

دادنامه
پرونده کالسه ۹51۹۸6 شعبه 10۴ دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک دادنامه 

 ۹60۹۹722۹5۹0121۸
شاکی : احمد ملک زاده فرزند محمد 

متهم : محمد حسین باقری فرزند عبداله 
اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام محمد حسین باقری فرزند عبداله که اطالعات دیگری از وی در پرونده 
موجود نمی باشد دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی 
نسبت به احمد ملک زاده فرزند محمد دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی گزارش 
مرجع انتظامی نظریه افسر کارشناس تصادفات که مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده 
گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم مجرمیت وی را محرز و مسلم دانسته و با استناد بمواد 
717-55۹-56۹-70۹-710-۴62-۴۸۸ ق م ا و با الحاق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را بپرداخت 3 میلیون ریال جزای 
نقدی بنفع صندوق دولت و پرداخت دیات بمیزان دو و نیم درصد از دیه کامل بابت جرح 
حارصه در خلف آرنج راست و قدام مچ دست راست و کف دست چپ و قوزک  خارجی مچ 
پای راست و ثلث میانی کناره داخلی خلف ساعد چپ و یک و نیم هزارم از دیه کامل بابت 
کبودی در ثلث میانی خلف ساعد چپ سه هزارم از دیه کامل بابت سیاه شدگی پهلوی 
راست یک درصد از یک سی ام از دیه کامل بابت بند سوم انگشت دوم دست چپ چهار 
پنجم از یک پنجم از یک سی ام از دیه کامل بابت شکستگی در بند  سوم انگشت سوم 
دست چپ و دو و نیم درصد از دیه کامل بابت مجموع ارش های سائیدگی حارصه در 
پهلوی راست و در رفتگی مفصلی و  آسیب نسوج نرم در بند سوم انگشت سوم دست چپ 
با عارضه درجاتی از اختالل حرکتی و دو دهم درصد از دیه کامل بابت تورم ثلث تحتانی 
قدام ران چپ در حق شاکی محکوم می نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان تهران مي باشد .
55242/م الف    دادرس شعبه 104 جزایی بخش کهریزک 

دادنامه
تهران   2 کیفری  دادگاه   100۸ شعبه   ۹50۹۹۸2135۹0021۹ کالسه  پرونده 

دادنامه ۹60۹۹721۸5۸00۸06
شاکی : شهال شریعتمداری بافقی فرزند محمدرضا 

متهم : سعدیه گرانی 
اتهام : سرقت مستوجب تعزیر 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام سعدیه گرانی که هیچگونه مشخصات دیگری از وی در دسترس 
نمی باشد فعال مجهول المکان است دایر بر سرقت بشرح محتویت پرونده امر نظر 
به تحقیقات معموله گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکیه شهال شریعتمداری و 
پاسخ استعالم بعمل آمده از شرکت ارتباطات سیار ایرانسل و کیفرخواست صادره از  
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 11 تهران و عدم حضور متهمه علیرغم ابالغ وقت 
دادرسی از طریق جراید کثیراالنتشار که دفاع یا تکذیبی بعمل نیاورده است و سایر 
دالیل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه 
باستناد ماده 661 ق م ا مصوب سال 1375 و درجه ششم ناظر بر ماده 1۹ و 21۴ 
ق م ا مصوب سال 13۹2 متهم موصوف را بتحمل هفت ماه حبس تعزیری و چهل 
ضربه شالق و به رد عین در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یک 
دستگاه گوشی موبایل سامسونگ بارزش چهارده میلیون ریال به شاکیه محکوم می 
نماید راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهي در این مرجع 

و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
55244/م الف    رییس شعبه 1008 كیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

دادنامه
تهران   2 کیفری  دادگاه   100۸ شعبه   ۹۴0۹۹۸2112501155 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹60۹۹721۸5۸00۸51 
شاکی : محرمعلی فریدونی فرزند سلطانعلی 

متهم : خانم ملی عبدالصاحب جبرالطفیلی فرزند حمدیه 
اتهام ها : 1- مزاحمت تلفنی 2- توهین به اشخاص عادی 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام خانم ملی عبدالصاحب جبرالطفیلی فرزند حمدیه دایر بر ایجاد 
مزاحمت تلفنی و توهین موضوع شکایت محرمعلی فریدونی با عنایت به محتویات 
پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعالم بعمل آمده و گزارش مرجع انتظامی 
و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ قانونی که در دادگاه حاضر نشده و دفاع یا تکذیبی 
بعمل نیاورده است و ارتکاب بزه انتسابی از نوع درجه هفت و شش از سوی مشارالیه 
را محرز دانسته و باستناد مواد 6۴1 و 60۸ ق م ا مصوب 1375 و مواد 70-66-
۸3-۸6-13۴ از همان قانون مصوب 13۹2 متهم را بپرداخت مبلغ 1۸/000/000 
بابت  تعزیری در حق صندوق دولت  نقدی جایگیزن شش ماه حبس  ریال جزای 
ایجاد مزاحمت تلفنی و 7۴ ضربه شالق تعزیری بابت توهین محکوم می نماید که 
در صورت تعذر از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس مقرر در مورد متهم اجرا 
خواهد شد و هر دو مجازات در خصوص متهم قابل اجراست راي صادره غیابي ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
55243/م الف    رییس شعبه 1008 كیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه: ۹6000۴۹ 

به  یونسی  فرزند و ورثه مرحوم علیجان  قلعه  یونسی  آقای اسمعیل  به  بدینوسیله 
شماره ملی 57۹۹۸6۴15۸ و شماره شناسنامه 3۴ به نشانی گلوگاه روستای قلعه 
پایان کدپستی ۴۸۴166۹676 بدهکار پرونده کالسه ۹6000۴۹ که برابر گزارش 
بانکی شماره  داد  قررار  برابر  که  گردد  ابالغ می  اید  نگردیده  ابالغ شناخته  مامور 
6300۴۸0705003 بین شما و بانک ملی شعبه مرکزی بهشهر مبلغ ۴5/237/75۴ 
ریال به همراه جریمه روزانه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
بکالسه  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست 
مفاد  اجرائی  نامه  آئین  ماده 1۸/1۹  لذا طبق  باشد  اجراء مطرح می  این  در  فوق 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: ۹6/20/5۸۹0 
تاریخ انتشار:96/7/26 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر

دادنامه
خواهان ها: 1- فریده دارابی 2- فوژان سهیلی با حضانت از خواهان ردیف اول هر دو ساکن 
صحنه-شهرک امام خمینی)ره( خیابان چهل متری خیابان پاسداران سمت چپ منزل 
هفتم با وکالت خانم الهه اصغری ساکن صحنه-میدان مطهری-پایین تر از امالک زارعی 

دفتر وکالت
خوانده:فرشاد سهیلی مجهول المکان

خواسته:مطالبه
رای شورا

در خصوص دادخواست خواهان خانم 1- فریده دارابی فرزند اسداله 2- فوژان سهیلی فرزند 
فرشاد با حضانت از خانم فریده دارابی با وکالت خانم الهه اصغری به طرفیت آقای فرشاد 
سهیلی فرزند هرمز بخواسته مطالبه یارانه های دریافتی خواهان ها از مورخه ۹2/3/5 لغایت 
مورخه ۹6/2/11 به قرار ماهیانه نود هزار تومان جمعا به مبلغ چهار میلیون و دویست و سی 
هزار تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی به استناد گواهی عدم امکان سازش شماره 
پرونده 301222 و قرار تامین خواسته شماره 300323 مورخه ۹2/3/5. شورا با توجه به 
محتویات پرونده و نظر به دادخواست تقدیمی توسط وکیل خواهان و اظهارات وکیل ایشان 
در جلسه رسیدگی و مالحظه برگ گواهی عدم امکان سازش و حضانت خواهان ردیف دوم 
توسط خواهان ردیف اول و جوابیه استعالم بعمل آمده از بانک سپه شهرستان صحنه که 
یارانه خواهان ها و خوانده از تاریخ مذکور تا کنون به حساب این بانک واریز گردیده و تا 
کنون جدا نگردیده و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و دلیلی مبنی بر پرداخت یارانه خواهان ها از تاریخ مذکور تا کنون به این شعبه 
ارائه نکرده است و با توجه به اینکه خواهانها بصورت جدا از خوانده زندگی می کنند لذا شورا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 1۹۸ و 51۹ قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهر میلیون و دویست و سی هزار تومان 
بابت اصل خواسته یارانه های خواهان ها از مورخه ۹2/3/5 تا مورخه ۹6/2/11 با احتساب 
مبلغ یکصدوسیزده هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت بیست روز 

پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان صحنه می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه مسعود صمدی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
شماره  اصالحی  رای  و   13۹26031600700۴625 شماره  رای  برابر 
قانون  موضوع  هیات   ۹6/1/27 و    ۹2/12/20 مورخ   13۹6603160۴6000020
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فاروق عبدی به 
شماره شناسنامه 316 صادره از روانسر فرزند محمود با کد ملی 5۹6۹۸۹2300  
درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده 
فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل  تحت کالسه ۹2/۹6  نیز  پرونده  که  است 
و  قانون  ماده 3  به  فوق مستندا  رای  برابر  از رسیدگی  و هیئت پس  ارجاع  الذکر 
ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ اعیانی  یک 
نام  به  مربع  متر   2۴/۹0 مساحت  به  است(را  غیر  به  متعلق  آن  مغازه)عرصه  باب 
 12 بخش  در  واقع  گرمخانی  اصلی   52 از  فرعی   ... پالک  از  عبدی  فاروق  آقای 
انصار  بانک  از  باالتر  اصلی  روانسر خیابان  در  واقع  گرمخانی(  به  کرمانشاه)معروف 
زارع  از  الواسطه  قهری مع  انتقال  با  وراث مرحوم علی عسکرمحمدی  آقای  از  که 
باشد  آقای علی عسکر محمدی فرزند-- )مالک رسمی(می  صاحب نسق پدرشان 
صادر نموده است)ملک موصوف دارای حقوق ارتفاقی است( لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد 
، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 13۹6/7/11    تاریخ انتشار نوبت دوم 13۹6/7/26

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

دادنامه
پرونده کالسه ۹60۹۹۸1210100063 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

آمل تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹7121010073۹ 
با وکالت خانم زهرا  اله ویسی  آقای هبت  به مدیریت  نوین  اقتصاد  بانک  خواهان: 
قاسمیان دستجردی فرزند رجبعلی به نشانی بابل مالکال مقابل بنگاه  بهمن پ 11 
خواندگان: 1- خانم فرناز شریف فرزند محمود 2- خانم اسیه اکبرزاده فرزند حسین 
3- آقای شروین شریف فرزند محمود همگی به نشانی مازندران – آمل اسپه کال 
جنب مدرسه نمونه ساختمان ساتیا 5 طبقه 6 – ۴- آقای مسعود حسن نژاد فرزند 
نصراله به نشانی مازندران – آمل خیابان هراز افتاب 62 پالک ۴0 – 5- اقای حسین 
قاسمی فرزند علی اکبر به نشانی مازندران – آمل خیابان مدرس نبش آفتاب ۴1/1 
دفتر بازرگانی قاسمی 6- آقای امام اله علیزاده فرزند حسن به نشانی مازندران – 

آمل خیابان امام رضا رضوان ۴0 200 متر داخل کوچه منزل شخصی 
خواسته: مطالبه وجه بابت....

قاسمیان  زهرا  وکالت  با  نوین  اقتصاد  بانک  دعوای  خصوص  در  دادگاه-  رای 
دستجردی به طرفیت 1- فرناز شریف 2- آسیه اکبرزاده 3- امان اهلل علیزاده ۴- 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  نژاد  حسن  مسعود   -6 قاسمی  حسین   -5 شریف  شروین 
1/013/23۹/525 ریال به عنوان اصل سود و مبلغ 5۸2/۹60/000 ریال خسارت 
تادیه تا تاریخ ۹6/1/23 و مطالبه خسارت روزانه از تاریخ فوق لغایت اجرای حکم 
روزانه 1/165/۹1۹ ریال به انضمام کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و 
حق الوکاله به این شرح که وکیل خواهان به داللت تصویر مصدق قراردادهای بانکی 
اعالم نموده خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهیالت کرده و سایر خواندگان نیز 
پرداخت دین را تضمین کرده اند لیکن در سر رسید هیچ یک به تعهدات خود عمل 
ننموده اند از خواندگان نیز علی رغم دعوت هیچ یک در جلسه حاضر نشده و صرفا 
آقای حسین قاسمی با ارسال الیحه ای اعالم نمود که امضا و مهر من متعلق  و 
منتسب به اینجانب نبوده و جعلی می باشد و در این خصوص شکواییه ای تنظیم 
و در دادسرا مطرح رسیدگی می باشد که پس از اثبات جعلیت مدارک را تقدیم 
دادگاه خواهم نمود که پس از اخطاریه جهت اعالم شماره پرونده استنادی پیگیری 
نکرده و شماره ای را به دادگاه اعالم ننموده لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با 
رد دفاعیات ایشان به لحاظ ارائه ادله متقن دعوای خواهان را وراد و ثابت دانسته و 
مستندا به مواد ۴03و۴0۴و2۴۹و قانو تجارت و مواد 1۹۸و 51۸ 51۹و521و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یک 
میلیارد و سیزده میلیون و دویست و سی و نه هزار و پانصد و بیست و پنج ریال 
بابت اصل و سود و مبلغ پانصد و هشتاد و دو میلیون و نهصد و شصت هزار ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه مطابق قرارداد تا تاذیخ ۹6/1/23 و مطالبه خسارت روزانه 
از تاریخ فوق لغایت اجرای حکم روزانه یک میلیون و یکصد و شصت و پنج هزار 
و نهصد و نوزده ریال بابت هزینه دادرسی به مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست 
به  نسبت  صادره  رای  میدارد  اعالم  و  صادر  تعرفه  طبق  الوکاله  حق  و  ریال  هزار 
خوانده ردیف پنجم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 
تجدیدنظر استان مازندران می باشد و نسبت به سایر خوادگان غیابی و ظرف بیست 
روز قابل وخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی آمل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد رضا رحیمی مهدی معماری 

– عبداله سرلک 
 خواهان آقای عباس شیرزاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان مهدی معماری و 
محمد رضا رحیمی و عبداله سرلک به خواسته اثبات وقوع بیع و خلی ید و غیره  مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹60۹۹2011300۴55 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹6/0۸/2۹ ساعت 
11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود

تاسیس موسسه 
غیرتجاری حقوقی و داوری میرزا نیا دادخواه در تاریخ 13۹6/07/25 به شماره ثبت 
60۴ به شناسه ملی 1۴0071۴02۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
1-موضوع: انجام فعالیتهای حقوقی و وکالت و داوری و حل و فصل دعاوی از طریق 

وکالی دارای پروانه در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
2-مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

– کوچه  باال  آباد  – عباس  3-مرکز اصلی فعالیت شرکت: کردستان شهر سنندج 
کدپستی   - اول  طبقه   –  6 پالک   – اول  بست  بن   – جدیدالسالم  محمد  شهید 

6615۹57517
۴-سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد.

5-اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 
سهم  ریال   ۹۸0/000 دارنده   37200۸7۸67 ملی  شماره  به  عزتی  حمید  آقای 

الشرکه
سهم  ریال   20/000 دارنده   373307۴۴۸3 ملی  شماره  به  میرزانیا  آرمان  آقای 

الشرکه
اولین مدیران به شرح ذیل و برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:

آقای حمید عزتی به شماره ملی 37200۸7۸67 و به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای آرمان میرزانیا به شماره ملی 373307۴۴۸3 و به سمت عضو هیئت مدیره 

و به سمت مدیرعامل
7-دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و  اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
یا رئیس هیات  امضای مدیر عامل  با  اداری  نامه های عادی و  بود و سایر  خواهد 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
۸-اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 
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آگهی ابالغ
وقت دادرسی  و استماع شهادت شهود به منوچهر سیفی کندوانی 

وقت رسیدگی -  ۹6/۹/1۴ ساعت 11 صبح
خواسته – نفقه 

جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  مکاری  زلیخا  خواهان 
رسیدگی به شعبه  2۴5 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آد م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور میرساند  ضمنا جهت استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر شوید.
 110/92234   مدیر دفتر شعبه  245 دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی سرخوش ف محمد علی

سرخوش   علی  خوانده    طرفیت  به  دادخواستی  حلوائی   عرب  مریم  خواهان 
بایگانی  کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طالق   خواسته    به 
یک  خانواده  قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه   230 ۹60۹۹۸15۹5100337شعبه 
تهران  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  ۹6/۹/5    و ساعت  ۹  تعیین که حسب 
المکان  دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
دادگاه  به دفتر  انتشار آگهی  تاریخ  از  یکماه پس  تا خوانده ظرف  آگهی می شود 
مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/92232    مدیر دادگاه حقوقی شعبه 230  دادگاه عمومی حقوقی 

مجتمع قضایی  خانواده یک    تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به میرزا علی محمود زاده ف اله وردی 

 خواهان فاطمه محسنی با وکالت فاطمه هوشمندی دادخواستی به طرفیت خوانده   
میرزا علی محمود زاده  به خواسته  طالق به درخواست زوجه   مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به کالسه بایگانی۹60۹۹۸0200۹003۹0 شعبه 23۹ دادگاه خانواده 
مجمع قضایی خانواده یک تهران  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   ۹6/۹/۴   و 
ساعت   10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/92237 منشی دادگاه حقوقی شعبه 239 دادگاه عمومی 

حقوقی مجتمع قضایی خانواده یک    تهران

دادنامه
تهران   2 کیفری  دادگاه   100۸ شعبه   ۹۴0۹۹۸21۸5۸00302 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹60۹۹721۸5۸00۸13 
تجدیدنظر خوانده : محسن تجسسی خانکندی فرزند عبدالحسین 

تجدیدنظر خوانده : حسین کروز 
تجدیدنظر خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست تجدیدنظر حسین کروز بطرفیت محسن تجسسی همچنین 
به  نسبت  دو  هر  کروز  حسین  بطرفیت  تجسسی  محسن  تجدیدنظر  دادخواست 
محسن  اعسار  قبول  بر  مشعر  که  دادگاه  این   ۹50۹۹721۸5۸00271 دادنامه 
تجسسی از پرداخت یکجای محکوم به و تقسیط آن می باشد با عنایت به مرقومه 
های مورخ ۹5/5/3 و ۹5/10/2۹ قضات شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 
محتویات پرونده نظر بر اینکه علیرغم انقضای مهلت قانونی رفع نقص اقدامی موثر از 
سوی تجدیدنظر خواهان جهت تکمیل دادخواست از حیث دالیل تجدیدنظر خواهی 
بعمل نیامده است لذا به استناد مواد 3۴1-3۴5-33۹ ق آدم قرار رد دادخواست 
های تجدیدنظر موصوف را صادر و اعالم می نماید راي صادره   ظرف 20 روز پس از 

تاریخ ابالغ  قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
55246/م الف    رییس شعبه 1008 كیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حمیدرضا حمزه لو ف علی احمد 

خواهان نقره چهاردولی  دادخواستی به طرفیت خوانده  حمیدرضا حمزه لو   به خواسته  
طالق   مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه بایگانی۹60۹۹۸0200500032 
شعبه 235 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن   ۹6/۹/1   و ساعت 10   تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد چنانچه شهود معارض دارید 

در دادگاه  حاضر گردد.
  110/92240    منشی دادگاه حقوقی شعبه 235  دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی خانواده یک    تهران

آگهی ابالغ
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  ۹607۹2/232
وقت رسیدگی -  ۹6/۹/1۴ ساعت 10

خواهان –  مینا رشیدی نژاد 
خوانده –  میثم درویشوند 

خواسته – طالق زوجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
232  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
باال جهت رسیدگی حضور  نماید و در وقت مقرر  را دریافت  دادخواست و ضمائم 
میرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن 10 روز خواهد بود.
 110/92242   مدیر دفتر شعبه  232 دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به کوروش شیوائی ف مظفر خواهان  ترکان 
ف  شیوائی  کوروش  خوانده   طرفیت   به  دادخواستی  اله  حبیب  ف  زند  معینی 
مظفر  به خواسته طالق به درخواست زوج  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه    25۴ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران 
آتش  نبرد جنوبی جنب  اتوبان شهید محالتی  تهران  در  واقع  تهران  یک  خانواده 
مشانی و شهرداری   ارجاع و به کالسه  ۹60۹۹۸6۸37200۸53  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۹6/۹/11   و ساعت  11  تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
   110/92239    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 254 دادگاه خانواده 
مجتمع قضایی خانواده یک تهران 

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای بیان حسینی دارای شناسنامه شماره  305-3732555100 به شرح دادخواست به 
کالسه ۹60۸6۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده 
که شادروان  سید عبداله حسینی به شناسنامه 37312۹۸333/2۹3 در تاریخ13۹6/7/7  
در اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
افراد مشروحه زیر: 1- ظریفه زندی سرابسوره به ش ش 2۴2  ت ت  133۹/1/1 ملی 

55۸۹02۸310  همسر متوفی
2- سید محمد ادیب حسینی به ش ش  -- ت ت 1375/3/30 شماره ملی  372062۸760   

پسر متوفی
3- لیال حسینی به ش ش  ۸70 ت ت 1361/۴/۹ شماره ملی  373213607۸   دختر 

متوفی
 ۴- بهاره حسینی به ش ش  ۸70 ت ت 1361/۴/۹ شماره ملی  37325227۸۴  دختر 

متوفی 
5- بیان حسینی به ش ش  305 ت ت 136۴/2/22 شماره ملی  3732555100  دختر 

متوفی
6- سمیه حسینی به ش ش  - ت ت 1370/6/1۸ شماره ملی  37202۴۹1۹0  دختر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 1863 رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

دادنامه
شماره پرونده:۹6-2-17۴            شماره دادنامه:2-373      تاریخ رسیدگی:۹6،7،10

مرجع رسیدگی:شعبه دوم      شورای حل اختالف قصرشیرین
آقای میثم روندی وکیل  با وکالت  احمد  فرزند:علی  بهنام محمودی  خواهان:آقای 

دادگستری آدرس :قصر شیرین خ مدرس طبقه فوقانی مجتمع زیتون
خوانده: آقای فرمان صفری معروف به عبداله آدرس : مجهول المکان

خواسته : مطالبه مبلغ 13200000 تومان بابت محصول سیب درختی به انضمام 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل گردشکار- شورا با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای بهنام محمودی با وکالت آقای میثم روندی و کیل دادگستری 
بطرفیت آقای فرمان صفری معروف به عبداله بخواسته مطالبه مبلغ 13200000 تومان 
بابت محصول سیب درختی به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح 
وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی چنین اظهار نموده : موکل 
اینجانب در بازارچه مرزی پرویز خان مشغول به فعالیت در امر صادرات کاال می باشد.
مطابق با رونوشت مصدق بارنامه پیوست دادخواست به شماره 1۴7۴21 یک کامیون 
محصول سیب درختی را خریداری و تحویل گرفته است و بار مذکور در حضور شهود 
به خوانده دعوی تحویل داده است و نامبرده متعهد گردیده ظرف یک هفته نسبت به 
پرداخت قیمت آن که 13200000 تومان است اقدام نماید ولی علی رغم گذشت مدت 
زمان طوالنی تاکنون در این خصوص اقدامی ننموده و از تادیه دین خود استئکاف 
می نماید لذا تقاضای استماع شهادت شهود و صدور حکم به شرح ستون خواسته را 
دارد. شورا با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت 
رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز در 
دفاع از خویش به محضر شورا ارائه ننموده و بارنامه سردخانه مهاباد شماره 1۴7۴21 
در مورخه ۹۴/12/12 و شهادت شهود تعرفه شده خواسته خواهان را وارد و متکی به 
دلیل تشخیص داده مستندا به مواد 1۹۸ و 515 و 51۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 132000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3۴20000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله محاسبه آن توسط واحد اجرای احکام 
مدنی شورا در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیر حضوری بمدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضا آن بمدت 20 روز دیگر قابل 

تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان قصر شیرین می باشد.
بهمن باباخانی قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف قصرشیرین

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

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

سند رسمی
اول/دوم  هیات   13۹6/7/2 مورخ   13۹6603310100026۴2 شماره  برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمود وطن خواه پیرعلیلو فرزند التماس به شماره شناسنامه 10۴۸ کد 
ملی 51۹۹۴33301 صادره از کلیبر نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 200 متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2۸1 
فرعی 163 اصلی واقع در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
فیروز صادقی توحیدی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 123۹
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/7/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/7/26
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی
تولد13۴۸/3/1شماره  تاریخ  پدر:عبیس  نام  کعب  رحیم  به  وسیله  بدین 
الهدی- علم  نشانی:شوشتر-شهرک  شناسنامه:۸7۹به  ملی:1۸۸0۴5۴777شماره 

استنادقراردادبانکی  امیدبه  کارآفرینی  صندوق  شودکه  می  غدیرابالغ  خیابان 
مبلغ  وصول  شماره1-65۴610-110-606۴مورخ13۹1/10/27جهت 
وازتاریخ  تاخیرمتعلقه  خسارت  انضمام  تاتاریخ13۹6/6/2۴به  72۸3063۹ریال 
صادرنموده  شمااجرائیه  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  مذکورتاروزتسویه 
گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  کالسه۹6001۸3دراین  به  اجرائی  وپرونده 
نشده،لذابنابه  سندشناخته  متن  شرح  شمابه  اقامت  مورخ13۹6/7/۴مامور،محل 
تقاضای بستانکارطبق ماده1۸آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از 
روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ 
خوداقدام  بدهی  پرداخت  به  گردد،نسبت  می  محسوب  روزابالغ  که  آگهی  این 

ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.      شماره م.الف:)153۹5(
مسئول واجداجرای اسنادرسمی شوشتر-حیدرشاهینی فر

آگهی جذب نیرو
با  نفر  یک  نیازبه  خود  کادرفنی  تکمیل  برای  اروند  نرگس  کیک  شیرین  شرکت 
مدرک کارشناسی علوم و صنایع غذایی دارد.لذا واجدین شرایط با دردست داشتن 
مدرک تحصیلی وکارت ملی به دفتر مرکزی شرکت واقع درشهرستان شادگان،کوی 
سعدی،کوچه اول،سمت چپ مراجعه نمایند.061-53725۸30-0۹16631۹101 

تاریخ چاپ نوبت اول:13۹6/7/26-تاریخ چاپ نوبت دوم:13۹6/۸/3

خبــــر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شبکه 
تلویزیونی به منظور تعامل خانواده و مدرسه 
تا دو هفته دیگر راه اندازی می شود، گفت: 
در فاز اول، این شبکه برای روسای مناطق و 
به تدریج برای مدیران مدارس و خانواده ها 
در نظر گرفته می شود.سید محمد بطحائی 
و  اولیا  پیوند  هفته  بزرگداشت  آئین  در 
مربیان اظهار داشت: این شبکه تلویزیونی 
را  آنچه  هر  که  تا  است  ایمن  شبکه  یک 
که نمی توان از طریق رسانه های جمعی با 

خانواده ها در میان گذاشت، تشریح شود.
باید  که  مسائلی  جمله  از  داد:  ادامه  وی 
برای خانواده ها بازگو و تبیین شود مساله 
این  راه اندازی  با  که  است  دختران  بلوغ 
الکترونیکی  بستر  کردن  فراهم  و  شبکه 
بدون مالحظات شبکه های اجتماعی، برای 

خانواده ها ارائه خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون 
300 مرکز مشاوره فعال داریم، تصریح کرد: 
همچنین توسعه کمی و کیفی این مراکز 
مشاوره در دستور کار قرار دارد و باید زمینه 
الزم برای مراجعه خانواده ها به این مراکز 
و حل مسائل فردی فرزندان آنها را فراهم 
کنیم.بطحائی ادامه داد: آموزش خانواده ها 
و  باشد  هفتگی  و  مستمر  طور  به  باید 
از  استفاده  به  مکلف  باید  نیز  خانواده ها 
این آموزش ها باشند.وی گفت: خانواده ها 
باید از طریق شبکه تعاملی فراگیر نسبت 

به خطراتی که دانش آموزان را تهدید می 
پرورش  و  آموزش  شوند.وزیر  آگاه  کند، 
اظهار داشت: حرکت آموزش و پرورش در 
این مسیر به تنهایی امکانپذیر نیست و به 
مشارکت دیگر دستگاه ها نیاز داریم.بطحائی 
با تاکید بر اینکه معاونت امور زنان و خانواده 
همگرایی  در  تواند  می  جمهوری  ریاست 
پرورش  و  آموزش  به  ها  دستگاه  دیگر 
دو  مدرسه  و  خانواده  افزود:  کند،  کمک 
بال هستند که اگر هماهنگ با هم حرکت 
نکنند این کبوتر به اوج نخواهد رسید.وی 
ادامه داد: این تمثیل، ضرورت همگرایی و 
همسویی دو عنصر خانواده و مدرسه را در 
تربیت فرزندان این جامعه به خوبی نشان 

می دهد.وزیر آموزش و پرورش گفت: در 
آنچه  که  شود  می  مشاهده  مواقع  برخی 
داده  آموزش  آموزان  دانش  به  مدرسه  در 
شده، تاثیر خود را از دست می دهد و در 
مواردی نیز تالش های ساخته و پرداخته 
شده خانواده ها در مدرسه از هم گسسته می 
شود که بخش عمده دلیل این امر آن است 
که دو بال خانواده و مدرسه همسو با هم 
حرکت نمی کنند.وی با بیان اینکه اگر دو 
واژه اولیا ومربیان با هم پیوند نداشته باشند 
بسیاری از تالش ها به نتیجه نخواهد رسید 
گفت: اکنون در جامعه و در بین خانواده ها 
و مدرسه، نشانه های ضعف همگرایی بین 

این دو نهاد قابل مشاهده است.

بطحائی ادامه داد: بزرگداشت هفته پیوند 
و  ها  خانواده  به  تذکری  مربیان  و  اولیا 
مدرسه است که اگر بین این دو همگرایی 
وجود نداشته باشد، اسیب های اجتماعی و 
رفتار  ایمان  اخالق  نحله های تخریب که 
فرزندان ما را نشانه گرفته، به شدت توسعه 
می یابد.وی ادامه داد: امروز شاهد اولویت 
به  پرداختن  مربیان،  و  اولیا  انجمن  اصلی 
این هجمه ها که اکنون به اوج خود رسیده 
باشد، پیشرفت تحصیلی در اولویت پایین 
تری قرار می گیرد.وزیر اموزش و پرورش 
افزود: در این شرایط توجه به پیوند انجمن 
اولیا و مربیان باید بیشتر شود که در این 
مسیر نقش مدرسه به عنوان کانون اصلی 
مقابله با هجمه ها و آسیب های اجتماعی 
بسیار با اهمیت است.بطحائی یادآور شد: در 
سند تحول، مدرسه به عنوان کانون اصلی 
تعلیم وتربیت نام گرفته از این رو انگیزه و 
بسیار  نقش  این  به  مدیران مدرسه  ایمان 
مهم است، زیرا اگر مدیران مدارس به پیوند 
های  تالش  نباشند  واقف  مربیان  و  اولیا 
بدنه اموزش و پرورش بی ثمر و بی نتیجه 
خواهد ماند. وی ادامه داد: در حوزه سنجش 
اغاز  شایستگی مدیران مدارس که امسال 
ها  شاخص  مهمترین  از  یکی  شد  خواهد 
به عنوان شایستگی مدیران، ارزیابی آنها و 
برنامه ریزی در رابطه با میزان اهمیت به 

پیوند انجمن اولیا ومربیان است.

خبــــر

نگرانی  دولت ایستکبار از 
قدرت ملت ایران

در پی اظهارات وقیحانه و به دور از منطق 
و تعقل رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
در خصوص نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  ایران،اعضای 

دانش آموزان بیانیه ای را صادر کردند
عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
اتحادیه  مرکزی  دفتر  الملل  اموربین  و 
پی  آموزان،در  دانش  اسالمی  های  انجمن 
اظهارات وقیحانه و به دور از منطق و تعقل 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  خصوص 
اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  ایران،اعضای 

دانش آموزان بیانیه ای را صادر کردند
های  انجمن  اتحادیه  اعضای  بیانیه  متن 
اسالمی دانش آموزان به شرح زیر می باشد 
سخنان بی پایه و اساس رییس جمهور کم 
معیوب  افکار  از  برخاسته   آمریکا،که  خرد 
طراحان نظام سلطه و سیاستگذاران کوتاه 
دیگر  بار  است،برای  جهانی  استکبار  فکر 
آمریکا  جهانخوار  دولت  شیطانی  ی  چهره 

را بیش از هر زمان دیگر نشان داد.
آمریکا،که  جمهور  رییس  اخیر  نطق 
تاریخ  به  آمیز  توهین  عبارات  از  مشحون 
و جغرافیا و فرهنگ متعالی ملت مسلمان 
نشان  هرچیز  از  بود،بیش  ایران  انقالبی  و 
عناصر  از  وصهیونیسم  استکبار  ازنگرانی 
ساز  تاریخ  و  بزرگ  ملت  وحدت  و  قدرت 
محور  دادن  قرار  دارد.هدف  اسالمی  ایران 
 « فقیه  امت؛«والیت  پیروزی  و  وحدت 
ونیروی الیزال ملت بزرگ ایران و نیز سپاه 
پرافتخار پاسداران انقالب اسالمی و هجمه 
با  اسالمی  ایران  ساله  هزار  تاریخ هفت  به 
همیشه  خلیج  ی  باره  در  اصطالح  جعل 
فارس،بیش از هرچیز موجب تقویت اتحاد 
ملی و تشدید شور انقالبی ملت هوشیارمان 
و  اسالمی  حاکمیت  پیوند  و  اتحاد  و  شد 
مردم مسلمان را تحکیم دو چندان بخشید.

دانش  اسالمی  انجمنهای  اتحادیه  اعضای 
مواضع  تقدیراز  و  تحسین  ،ضمن  آموزان 
دولت  ،از  رییس جمهور کشورمان  انقالبی 
انتظار  کشور  خارجی  دستگاه  و  محترم 
عملی،جلوی  و  انقالبی  اقدامات  با  دارد 
زیاده خواهی های آمریکای جهان خوار و 
حامیان اروپایی اش را گرفته و با استفاده 
وخارجی  داخلی  ظرفیتهای  ی  همه  از 
حقوق حقه ی تضییع شده ی ملت را که از 
رهگذر بدعهدیهای استکبار در توافق برجام 
ناپذیر را  به وجود آمده و خسارات جبران 
در پی خواهد داشت  ،به طور جدی مطالبه 
انقالب  حکیم  رهبری  پشتوانه  به  و  کرده 
بزرگ  ملت  نظیر  بی  وحدت  و  اسالمی 
ایران،پاسخ های محکم و قاطع را متناسب 
و طراحی  دشمن  شیطانی  اقدامات   با 

 اجرا نماید.

خبــــر

خانواده سالم، جامعه سالم
*مهناز همتی

به  تکنولوژی  پیش  از  بیش  ورود 
افزایش  سرعت  و  روزمره  زندگی 
بیماری های جسمی و روحی  آمار 
امر  این  تنگاتنگ  ارتباط  از  خبر 
افراد  روحی  و  جسمی  سالمت  با 
تحرکی،  بی  که  طوری  به  دارد؛ 
شدن  کم  وزن،  افزایش  افسردگی، 
امر  این  عواقب  از  و...  ارتباطات 

کنار  در  حاال  هستیم.  آن  شاهد  بسیار  امروزه  که  است 
فشارها  تکنولوژی،  از  رویه  بی  استفاده  از  ناشی  مشکالت 
و مشکالتی که در طول روز وارد می شود و استرس هایی 
که در روز تجربه می کنیم، به مرور زندگی را به کام ما تلخ 
فشار  کار،  محیط  ترافیک،  شویم  متوجه  آنکه  بی  کند.  می 
درس ها و صد ها مورد دیگر ذهن ما را به خود درگیر می 
کند و باعث می شود تا نتوانیم از روزهای خود،  لذتی که 
زندگی  در  حال  هر  به  که  روزهایی  ببریم.  را  شاید  و  باید 
غمگین  چه  و  رسند  می  پایان  به  زمانی  و  هستند  محدود 
است لحظه پایان، وقتی که با خود عمر رفته را مرور کنیم 

و به این نتیجه برسیم که لذتی را از زندگی نبرده ایم.
مشکالتی که به مرور شاید اعصاب انسان را ضعیف و آستانه 
می  خطر  به  را  روان  سالمت  و  آورد  پایین  را  فرد  تحمل 
رویدادهای  دستخوش  روزها  این  که  روانی  سالمت  اندازد. 
بسیاری شده و شکل غریبی در جامعه به خود گرفته است.

و  تکنولوژی  وانفسای  فضای  این  در  تا  کرد  باید  کار  چه 
سرعت تغییرات ، خود را  نظر سالمت روح و روان در امان 
باید  را حفظ کنیم؟  روانی خود  و  ثبات روحی  داریم؟  نگاه 
خود  برای  و  نباشد  فکر  به  انسان  خود  که  زمانی  تا  گفت 

وقتی نگذارد، نمی شود توقع سالمتی داشت؟
آرامش  ایجاد  روان،  سالمت  تضمین  راهکارهای  از  یکی 
است. محیط خانه در ایجاد آرامش بسیار اهمیت دارد. اگر 
آنها  به  و  باشند  نداشته  والدین  با  سالمی  ارتباط  بچه ها 
ناراحتی های  برای  بیشتری  آمادگی  نشود،  توجه  و  محبت 
باشد،  دعوا  همیشه  والدین  بین  اگر  داشت.  خواهند  روحی 
این مساله ایجاد ناراحتی می کند و به سالمت روان والدین 
دانیم  می  که  همانطور  زند.  می  فراوانی  آسیب  فرزندان  و 
خانواده  شود  می  محسوب  جامعه  یک  اصلی  عضو  خانواده 
شک  بی  سالم،  فرزندان  تربیت  و  والدین  تدابیر  با  که  ای 

جامعه سالم تری هم خواهیم داشت.
شود،  برآورده  مان  اجتماعی  نیازهای  اگر،  اجتماع  در 
باشند  افرادی  و  باشیم  داشته  اجتماعی  حمایت  و  امنیت 
که دوستمان داشته باشند یا ما آنها را دوست داشته باشیم 

همه از پیش زمینه های سالمت روح هستند.
و  آوریم  پایین  را  خود  توقعات  کمی سطح  زندگی،  در  اگر 
به عبارتی ساده زیستی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم 
داشته  شادتری  زندگی  توانیم  می  مهارت،  کمی  داشتن  با 
کنیم،  مالی  های  دغدغه  درگیر  کمتر  را  اگر ذهن  و  باشیم 

اندکی در زمینه سالمت روان گام برداشته ایم.
از  یعنی  است،  زندگی  کیفیت  معنی  به  روحی  سالمت 

زندگی لذت ببریم، همیشه شاکر و امیدوار باشیم.
بنابراین برای داشتن زندگی سالم تر، نیاز به هزینه ی زیاد 
از  را  زندگی خود  مهارت،  و  تدبیر  با کمی  توان  نیست می 

گزند آسیب ها و ناهنجاری ها در امان نگاه داشت.
Mahnazhemmati66ب@بyahoo.com 

سرمقاله وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

راه اندازی  شبکه تلویزیونی برای تعامل خانواده و مدرسه

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از انهدام باند خرید و 
فروش لوازم شیطان پرستی در شمال تهران خبر داد و 
گفت: دو نفر از اعضای فعال این باند شناسایی و دستگیر 
شدند.سرهنگ رضا بستو درباره جزئیات دستگیری این 
برابر گزارشات مردمی مبنی بر خرید  دو متهم گفت: 
و فروش اقالم مورد نیاز گروه های شیطان پرستی در 
شمال پایتخت، شناسایی و رصد فعالیت های اعضای 
این باند که در شمال تهران فعالیت می کردند در دستور 
کار سرکالنتر یکم پایتخت قرار گرفت.وی افزود: بررسی 
های اولیه مأموران نشان می داد اعضای این باند فعالیت 
تلگرام و  از جمله  ای در شبکه های مجازی  گسترده 
اینستاگرام دارند و مشتریان خود را در این شبکه ها 
شناسایی کرده و نسبت به فروش اقالمی از قبیل لباس، 
چکمه های بلند و رنگی و همچنین هدبند، سربند و 
دستبندهای چاپی اقدام می کنند.سرهنگ بستوادامه 
داد: مأموران موفق شدند با ردیابی محل اختفای دو نفر 
از متهمان این پرونده، آنها را در انبار توزیع اقالم و لوازم 
شیطان پرستی در محدوده درکه شناسایی و دستگیر 
متهم دستگیر شده،  دو  اینکه هر  اعالم  با  کنند.بستو 
پسرهای 25 ساله، لیسانسه و فاقد شغل و سابقه کیفری 
بودند تصریح کرد: این دو متهم، خود را واسط ارسال 

لوازم معرفی کرده و اعتراف کردند.

انهدام باند
 فروش لوازم شیطان پرستی

دبیر علمی همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام 
بزرگ ترین  از  یکی  اقلیمی  تغییرات  گفت:  سالمت 
تهدیدات سالمت انسان ها در قرن بیست و یکم است.

نکوئی مقدم  ازایسنا، دکتر  نقل  به  به گزارش زمان   
تغییرات  بین المللی  همایش  برگزاری  به  اشاره  با 
ماه  آبان  تاریخ 2۴ و 25  نظام سالمت در  و  اقلیمی 
اقلیمی  تغییرات  کرد:  اظهار  کرمان  در  جاری  سال 
یکی از بزرگ ترین تهدیدات سالمت انسان ها در قرن 
بیست و یکم است و این تهدیدات در حوزه سالمت 
و رفاه مردم بیشتر نمود پیدا می کند و اثرات زیانبار 
آن می تواند تهدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار 

در جوامع باشد.
و  اقلیمی  تغییرات  بین المللی  همایش  علمی  دبیر 
نظام سالمت  حیاتی  نقش  به  اشاره  با  نظام سالمت 
باعث  تغییرات  این  گفت:  اقلیمی  تغییرات  برابر  در 
می شود.نکوئی  روانی  و  جسمانی  آسیب های  افزایش 
مقدم بیان کرد: گسترش اتفاقات آب و هوایی، افزایش 
بیماری های عفونی، کاهش عرضه آب سالم، آلودگی 
و  انسان ها  زندگی  محیط  در  ریزگردها  وجود  هوا، 
افزایش گرمایش جهانی روی سیستم های بیولوژیکی، 
محیطی  و  عمومی  بهداشت  سالمت،  نیز  و  فیزیکی 

اثرگذار است.

تغییرات اقلیمی، بزرگ ترین تهدید 
سالمت انسان 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از حضور 
مقاومتی  باردرستاداقتصاد  نخستین  برای  معاونت  این 
خبر دادو گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای سه میلیون 

زن سرپرست خانوار از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، معصومه ابتکار در حاشیه 
مراسم افتتاح نخستین مرکز درمان و بازتوانی مادران 
معتاد با اشاره به اینکه الگوسازی در زمینه درمان زنان 
معتاد با مشارکت سازمان های مردم نهاد امکان پذیر 
است، گفت: باید در هر استان حداقل یک مرکز برای 
درمان مادران معتاد داشته باشیم.وی با بیان اینکه زنان 
حاضر در این مرکز زنان در معرض آسیب هستند، افزود: 
برخی از این زنان در جامعه در معرض روابط جنسی قرار 
گرفته و صاحب فرزند شده اند و برخی از آنها همسرانی 
داشته اند اما پس از بچه دار شدن میل داوطلبی برای 

ترک اعتیاد در آنها تقویت شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان 
کرد: این مرکز برای نگهداری از ۴0 نفر طراحی شده اما 
عدد و رقم دقیقی از میزان این آسیب در جامعه نداریم.

وی از حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: برای نخستین 
بار معاونت زنان در این جلسه به صورست رسمی حضور 
داشت و  عملکرد حوزه زنان در اقتصاد مقاومتی ارائه شد. 

حضور معاونت امور زنان در ستاد 
اقتصاد مقاومتی
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آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مریم انوری ف میرزابیک 

به  انوری    مریم  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  مرادی   اله  شمس  خواهان 
کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  تمکین   به  الزام  خواسته   
بایگانی۹60۹۹۸0202700313 شعبه 257 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 
 10 ساعت    و     ۹6/۹/1۹ آن    رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  تهران   یک 
تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/92230    منشی دادگاه حقوقی شعبه 257دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی خانواده 
یک    تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹۸2165300017 شعبه 25۸ دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

شهید مفتح تهران 
خواهان-فاطمه قربانی ف ولی 

خواندگان-کبری ابراهیم خوشکه پز-زهرا احمدی کمالی-ولی قربانی 
خواسته ها-نفی نسب-اثبات نسب

رای دادگاه-در خصوص دادخواست فاطمه قبرانی ف ولی به طرفیت زهرا احمدی 
کمالی و کبری ابراهیم خشکه پز و ولی قربانی به خواسته اثبات نسب مادری به زهرا 
احمدی کمالی و نفی نسب مادری از خانم کبری ابراهیم خشکه پز با این شرح که 
خواهان اظهار داشته من در تاریخ 5۸/۹/۹ در بیمارستان دکتر اقبال تهران از بطن 
زهرا کمالی ف احمد متولد شده ام ولی چون پدرم زن دیگری به نام کبری داشته 
است در زمان اخذ شناسنامه نام مادر را کبری اعالم نموده است که نامادری من 
بوده است که با توجه به مستندات ابرازی از جمله گواهی  دفتر والدت بیمارستان 
تقاضای صدور حکم شایسته را دارم که دادگاه با  تحقیق از خوانده ردیف دوم کبری 
مادر  رابطه  در خصوص  قانونی  محترم  پزشکی  از  استعالم  با  و  پز  ابراهیم خشکه 
فرزندی بین خواهان و زهرا کمالی تحقیقات الزم به عمل آورد که خوانده ردیف 
دوم اقرار نمود که خواهان از بطن وی نبوده و فرزند خانم زهرا کمالی می باشد 
وپزشکی محترم قانونی رابطه امیت بین خانم زهرا کمالی با خواهان را تائید نموده 
است و قطع نظر از عدم حضور خوانده ردیف سوم در جلسه های رسیدگی دادگاه 
تقاضای خواهان را قابل اجابت دانسته و با احراز صحت ادعای خواهان مستندا به 
ماده ۹۹5 قانون مدنی وماده 1۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اثبات رابطه 
مادری خواهان با زهرا کمالی ونفی هر گونه رابطه نسبی با کبری ابراهیم خشکه 
با اصالح مندرجات  نیز  احوال  ثبت  اداره محترم  تا  نماید  اعالم می  و  را صادر  پز 
شناسنامه خواهان فقط از حیث مشخصات مادری هویت خانم زهرا کمالی را در 
ردیف مربوط درج نماید این رای نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی است و ظرف 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و نسبت به سایر خواندگان 
محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  بوده  حضوری 

تجدیدنظر استان  تهارن می باشد.
110/92226    رئیس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹60۹۹۸216350001۸ شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران 
خواهان-ریحان جعفری احمد آباد ف کریماله با وکالت بیژن علی زاده ف عباس –

خوانده-محسن موسوی ف احمد 
خسارت  –مطالبه  چک  وجه  ادیه-مطالبه  تاخیر  خسارت  ها-مطالبه  خواسته 

دادرسی-تامین خواسته 
گردشکار –خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای دادگاه-در خصوص دعوی ریحان جعفری احمد آباد و با وکالت بیژن علی زاده 
بشرح  وجه  ریال   600000000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  موسوی  محسن  بطرفیت 
دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مستند 
بانک ملت به مبلغ هشتصد  خواهان یک فقره چک به شماره 2۸67۴۸۴۹ عهده 
میلیون ریال به تاریخ ۹5/6/1 می باشد که حسب بانک محال علیه بالمحل اعالم 
نیز  اینکه خوانده  به  با عنایت  و  دارد  از مدیونیت خوانده  گردیده است و حکایت 
حاضر نگردیده و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد یا تکذیبی بعمل نیاورده 
لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته و مستندا به 
آیین دادرسی مدنی  قانون  قانون تجارت ومواد 51۹-515-1۹۸  مواد 313-310 
حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 600000000 ریال از چک فوق الذکر که 
مورد مطالبه خواهان قرار گرفته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قدیم دادخواست 
۹5/12/1۸ لغایت اجرای حکم ونیز خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
را در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
110/92228    دادرس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران 

آگهی وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای مهدی میر باقری فرزند محسن که فعال مجهول المکان بوده ودر 
دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری و حسب دستور 
دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود 
مبنی بر تهدید  وتخریب در کالسه ۹607۹۸در تاریخ ۹6/۹/26 ساعت ۹ صبح –در 
از  مانع  شعبه 102 دادگاه کیفری  دو دادگستری ورامین حاضر شود عدم حضور 

رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادر خواهد نمود ./
1072خ    م.الف   شیرکوند .مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین 

آگهی مفقودی
مدل  سیر-روغنی  یشمی  رنگ  1600به  آردی  پژو  سواری  خودررو  سبز  برگ 
نام  شاسیIN۸2117767به  موتور2236۸217۸30وشماره  شماره  13۸2به 
پستی  صدوراصفهان،کد  2635،محل  شناسنامه  شماره  به  پدرحسن  بیتا،نام  لیال 

۸1۸67۸5311مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
 اهواز

مزایده نوبت دوم
- به موجب نیابت ارسالی از دادسرای ناحیه شش تهران مبنی بر انجام مزایده و ضبط 
وجه الوثاقه 1- اصغر صراحتی با مشخصات ملک شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴0/ 12۸ متر به شماره پالک ثبتی 227 فرعی از ۸ اصلی واقع در 
قریه سراجکال با حدود اربعه شمال به طول 35/ 1۸ متر دیوار پالک 55 فرعی از ۸ 
اصلی و شرقا به طول 10/ 7 متر دیواریست به پالک 102 فرعی از ۸ اصلی و جنوبا به 
طول۴0/1۸ متر درب و دیواریست به کوچه بن بست و غربیه به طول 05/7به شارع 
عام و با قیمت کارشناسی شده 5/۸12/000/000 ریال و 2- شعبان عظیمی یک باب 
بنای تجاری دارای پالک ثبتی باقی مانده 16۸0 فرعی از 10 اصلی بخش 7 ثبت جویبار 
به مساحت 51 متر به قیمت کارشناسی شده 2/060/000/000ریال و یک دستگاه 
آپارتمان بنشانی خیابان سپاه واقع در طبقه دوم به مساحت 6۹ متر دارای پالک ثبتی 
1۸۸6 فرعی مجزی شده از پالک 16۸6 فرعی از 10 اصلی بخش 7 به قیمت کارشناسی 
شده 552/000/000  ریال 3- آقای حسن ملک پور با مشخصات یک قطعه زمین واقع 
در جویبار - خیابان امام _ روبروی بیمارستان عزیزی دارای سند ثبتی به شماره 3۹3۴ 
فرعی از 10 اصلی بخش 7 ثبت جویبار به مساحت ۴0۸ متر مربع با حدود اربعه شمال 
در دو جزء به طول ۹0/31 و شرقا به طول 13/13 سانتی متر وصل به خیابان اصلی 
جنوب به طول 60/2۸ و غربا در سه جزء که جزء جنوبی به طول 7 متر 2۴ متر و 60/6 
متر به قیمت کارشناسی شده 16/۸۸0/000/000 ریال حسب درخواست شکات تحت 
شرایط زیر به فروش می رسد.1- اموال تعرفه شده ذیل با مشخصات فوق به فروش 
رسیده .امالک تعرفه شده دارای سند ثبتی بوده و هر کدام دارای سند مفروز بوده و به 
صورت مشاعی نیست .امالک مورد مزایده )بجز ملک آقای حسن ملک پور که در اجاره 
است تا آخر سال 13۹6( در اجاره غیر نیست.2- زمان و موعد فروش به تاریخ ۹6/0۸/23
روز سه شنبه ساعت 12 در نظر گرفته شده است .مزایده از قیمت کارشناسی شده پایه 
شروع شده و به کسانی که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهد 
شد و میبایست 10 درصد قیمت پیشنهادی را علی الحساب در روز مزایده به صندوق 
دادگستری تودیع نمایند و مابقی را ظرف مدت یک ماه فرصت خواهد داشت در غیر 
اینصورت مبلغ واریزی 10 درصد به حساب دادگستری منظور خواهد شد.این مزایده در 
یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی انتشار خواهد یافت .محل اجرای مزایده دفتر 

اجرای احکام کیفری دادسرای جویبار میباشد.
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای جویبار 

اجرائیه
مشخصات محکوم له 

میدان   پاسداران  خیابان  تهران  نشانی  به  علی  فرزند  نسب  صالحی  عیدالحسین 
هروی خیابان شهید عیوضی توحیدی پالک 32 

مشخصات محکوم علیه 
سید رضا شهریارنیا فرزند سید احمد مجهول المکان 

مشخصات نماینده و قائم مقام قانونی محکوم له 
سید علی بهشتی روی فرزند شمس الدین به نشانی تهران بلوار افریقا جردن باالتر 
از میر داماد بن بست آناهیتا نوع رابطه وکیل محکوم له : عبدالحسین صالحی نسب 
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مورخ  عادی  های  نامه  مبایعه  بطالن  بر  ۹60۹۹720113000۸7عالوه  مربوطه 
ریال   3/250/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۸۹/3/23
بابت استرداد ثمن و به پرداخت مبلغ 7/357/23۴/315 ریال بابت غرامات وارده و 
پرداخت مبلغ 35۹/۹۹5/701 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت ناشی 
از حق الوکاله مطابق تعرفه و همچنین به پرداخت 5 درصد محکوم به در حق دولت 

نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت می باشد 
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود سیده رضیه جاللی 

مفقودی
به   13۸5 مدل   X7 سمند  سواری  خودروی  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
شماره پالک ۹5۸و5۴ ایران 57 به شماره موتور 12۴۸517۴3۹۸ و شماره شاسی 

فریدونکنار1۴56۴102 مفقود گردیده و اعتبار ندارد. 

آگهی
پرونده  شماره  به  زاده  نجفقلی  محمد  متهم  علیه  شکایتی  اینکه  به  نظر  احتراما 
۹6012۴در این شعبه دادگاه مطرح و در حال رسیدگی میباشد و وقت رسیدگی 
به تاریخ ۹6/11/17 ساعت ۸:30 صبح صادر گردیده است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 17۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام 
در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمرساند ضمنا هزینه نشر آگهی از طریق امور 

مالی دادگستری قابل پرداخت میباشد 
روحی الشیری مدیر دفتر شعبه 101 کیفری 2 دادگستری شهرستان میاندرود 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ام لیال آقابابائی کناری فرزند علی نقی    به شرح دادخواست به کالسه 2/666/۹6 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  بابلسر  از  6صادره  ش  ش  به  یداهلل  فرزند  کناری  آقابابائی  نقی  علی 
۹6/5/2۹اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار    بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-ام لیال آقابابائی کناری فرزند علی نقی    به ش ش 56۴دختر متوفی 
2-علی اکبر آقابابائی کناری فرزند علی نقی    به ش ش21پسر متوفی 

3-سکینه آقابابائی کناری فرزند علی نقی    به ش ش35۹1دختر متوفی 
۴-معصومه آقابابائی کناری فرزند علی نقی    به ش ش۴۹۸05657۹۴دختر متوفی 

5-علی اصغر آقابابائی کناری فرزند علی نقی    به ش ش223 پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه دوم    شورای حل اختالف فریدونکنار 

آگهی حصر وراثت
آقای شاهمراد خانی دارای شناسنامه شماره 33۴1516۸75 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۴00-2-۹6 کالسه   به 
چنین توضیح داده که شادروان صحبت خانی قلعه گلینه بشناسنامه 36 در تاریخ 
13۹2،12،2۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر 

است به :  1(متقاضی با مشخصات بال پسر متوفی 
2( علیجان خانی قلعه گلینه پسر متوفی با شماره کارت ملی 33۴150۹۸11

3( بهمن خانی قلعه گلینه پسر متوفی با شماره کارت ملی 33۴1015213
۴( بهروز خانی قلعه گلینه پسر متوفی با شماره کارت ملی 337۹63۴۴76 

5( کافیه خانی قلعه گلینی دختر متوفی با شماره کارت ملی 33۴1507061 
6( شراره خانی قلعه گلینی دختر متوفی با شماره کارت ملی 32۴2۸6۴115 

7( هاجر جلیلی همسر متوفی به شماره کارت ملی 32۴2۸6۴115
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک   ./. ندارد  الفوت دیگری  ضمنا متوفی ورثه حین 
تا  تماید  آگهی می  مرتبه  ماهی یک  پی  در  پی  نوبت  را در سه  مزبور  درخواست 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف قصرشیرین

آگهی مزایده عمومی) نوبت اول(
با سالم.با عنایت به صدور حکم محکومیت محکوم علیه به نام آقای ماشاله صیفی 
محمودآبادی به فروش ملک و پرداخت سایر هزینه دادرسی در حق محکوم لهم 
سارا  و  زینب.مینو.محترم.احترام  اله.  .شمس  فرج.یداله  علی   : ها  خانم  و  آقایان 
همگی صیفی محمود آبادی فرزندان فتح اله و خانم ماهی طال مومنی تخت سرینی 
فرزند عطابگ به کالسه پرونده ۹6012۹ نظر به در خواست محکوم له به فروش 
آن از طریق مزایده از شعبه اول اجرای احکام حقوقی صحنه اموال ذیل بر اساس 
برآورد ارزش روز آن وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل طی مزایده 

عمومی بفروش می رسد.
امالک مورد مزایده عبارت است از:

صحنه.پل  شهرستان  در  واقع  مسکونی  ساختمان  باب  یک  دانگ  1-شش 
شهدا.روستای یکدانگی به شماره پالک ثبتی 7۸ فرعی از 35 اصلی یکدانگی بخش 
۸و۹ مساحت عرصه ۹03/1۴ متر مربع و مساحت اعیانی آن که شامل : یک طبقه 
مسکونی بصورت اسکلت آجری و دیوار های بابر- سقف تیرآهن و طاق ضربی حدود 
120 متر مربع و محل نگهداری حیوانات)اصطبل(بصورت دیوار های سنگی و گلی و 
سقف تیر و چوب به مسحت حدود 150 متر مربع می باشد.این ملک دارای امتیازات 
و انشعابات یک کنتور برق. یک انشعاب آب روستایی و یک کنتور گاز می باشد.لذا 
ارزش پایه مزایده این ملک 520000000 ریال معادل پنجاه و دو میلیون تومان 

برآورد و تعیین می گردد.
بین  راه  به  پاچه)با حدودات شماال  اسامی محلی  به  آبی مشاع  2-دو قطعه زمین 
مزارع.جنوبا به اراضی باقری. غربا به اراضی مرادعلی فتحی و شرقا به اراضی رستم 
مرادی( به مساحت حدود 3/5 هکتار و قطعه باالی پاچه به مساحت 3 هکتار ) با 
حدودات شماال به رودخانه گاماسیاب.جنوبا به چمن.غربا به اراضی احمد بابایی و 
شرقا به اراضی براعلی خسروی(به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن ارزش هر مترمربع 
اراضی آبی مشاع مورد ارزیابی ۸5000 ریال و ارزش 6/5 هکتار زمین آبی مشاع 

555525000000 ریال ارزیابی گردید.
3-یک دستگاه تراکتور رومانی به ارزش 120000000ریال و ارزش ادوات دنباله 
تانکر 2000لیتری و پمپ آب  بند شامل گاوآهن سه خیش. کولتیواتور.مرزکش. 

1۸0000000ریال برآورد گردید.
ادوات  و  رومانی  تراکتور  و یک دستگاه  آبی مشاع  زمین  ارزش6/5  ۴-لذا مجموع 

دنباله بند و پمپ آب 5705000000 ریال محاسبه گردید.
تا  تعیین  مزایده  جلسه  صبح   11 ساعت   13۹6/۸/15 مورخ  برای  دادگاه  5-این 
کسانی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند حداقل 5 روز کاری قبل 
از تشکیل جلسه کتبا تقاضای حضور در جلسه را تقدیم دادگاه نماید.محل تشکیل 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای  اول  شعبه  مزایده  جلسه 
صحنه می باشد.بدیهی است مال مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی از سوی 

خریداران واگذار خواهد گردید.
بهروز پنجعلی دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان صحنه

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 13۹6603160۴6000156 مورخ ۹6/۴/21 هیات موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
حیدر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  روانسر  شهرستان  ثبتی  حوزه 
ملی  کد  با  عبدالمحمد  فرزند  روانسر  از  صادره   1۸1 شناسنامه  شماره  به  ویسی 
5۹6۹6715۹2  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند 
مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۹3/15 تشکیل و به هیئت موضوع 
قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
باب مغازه را به مساحت ۹1/1۹ متر مربع به نام آقای حیدر ویسی از پالک ... فرعی 
به گرمخانی( واقع در  از 52 اصلی گرمخانی واقع در بخش 12 کرمانشاه)معروف 
روانسر خیابان احمد داواشی پشت بانک انصار که از آقای وراث مرحوم علی عسکر 
محمدی با انتقال قهری مع الواسطه از زارع صاحب نسق پدرشان آقای علی عسکر 
محمدی فرزند-- )مالک رسمی( می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد 
، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 13۹6/7/11  تاریخ انتشار نوبت دوم 13۹6/7/26

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

 حصروراثت
خانم  شهرزاد شیردره دارای شناسنامه شماره 11۴0به شرح دادخواست به کالسه 
۹6-2-۴05 از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 13۹6،6،11 تاریخ  در    11۴0 بشناسنامه  راد  شایسته  شهرام  شادروان  که  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 

2-دیانا شایسته راد دختر متوفی به شماره شناسنامه 32۴-3000۴7-5 
3-سعداهلل شیردره پدر متوفی به شماره شناسنامه ۸

متوفی غیر از وارث فوق ورثه دیگری ندارد.
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت  پی در پی 
ماهی  یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به به دادگاه تقدیم دارد واال 

رئیس شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرینگواهی صادر خواهد شد

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   220 شناسنامه  شماره  دارای  گمنام  هادی  آقای 
15/۹۴5/۹6 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
در    2 به شماره شناسنامه  باقری  که شادروان سیده خاور  داده  توضیح  و چنین 
تاریخ ۹1/۴/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- هادی گمنام  فرزند یحیی به شماره ملی  220 نسبت پسر متوفی

2- ابراهیم گمنام  فرزند یحیی به شماره ملی  205000۸120 نسبت پسر متوفی
3- مریم گمنام  فرزند یحیی به شماره ملی  ۴2۸۴ نسبت دختر متوفی
۴- آسیه گمنام  فرزند یحیی به شماره ملی  363 نسبت دختر متوفی

5 – فاطمه گمنام  فرزند یحیی به شماره ملی  7۸۸ نسبت دختر متوفی
6-زهرا  گمنام  فرزند یحیی به شماره ملی  20503260۸۴ نسبت دختر متوفی

7- علیا گمنام  فرزند ابراهیم به شماره ملی  ۴7۹ نسبت همسر متوفی
۸- محرم سیفی پازکی خیلی  فرزند طالآقاجان به شماره ملی  35 نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهری بابل

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره 13۹660331010002625مورخ 13۹6/7/2 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
خلیل رضائی فرزند باباعلی بشماره شناسنامه 13۹۸ صادره از نور درششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 13۴/65 متر مربع پالک ۴۴72 فرعی از163اصلی واقع 
دربخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از خود متقاضی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز 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 رابه این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 122۴
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/7/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/7/26

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

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

رسمی
برابررأی شماره13۹660331010002۴۴5 مورخ 13۹6/6/27 هیات اول /دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج- شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم راحیل محمدی سوکی فرزند محمد درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
725/31 مترمربع مفروز و مجزی شده از 112۹۹ فرعی از 162 اصلی واقع در کرج 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی ابوالفضل زارع محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف1233
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/7/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/7/26

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ اجراییه
به استناد دادنامه شماره ۹60۹۹73۸10100۴76 مورخ 13۹6/5/15 صادره از شعبه 
اول محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرکرد محکوم علیهم شرکت ساختمانی 
المکان  مجهول  فعال   ( یداله  فرزند  دهکردی  اکبرپور  عباسعلی  آقای  و  آذین  طرح 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ 2۸۴000000  تضامنی  پرداخت  به  اند  محکوم   )
مبلغ 26۴5000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 7۸16000 ریال بابت 60 درصد 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به خواسته از تاریخ ۸ فقره 
چک به شماره های ۴61۸26 – ۹۴/۸/5 به مبلغ ۴0000000 ریال ، ۴61۸17 – 
به مبلغ 20000000   ۹۴/5/25 – به مبلغ 25000000 ریال ، 663۹55   ۹۴/۴/1
مبلغ  به  ریال، ۹۴/۹/3-۴61۸27  مبلغ۴0000000  به   ۹۴/7/26-۴61۸11 ، ریال 

3۹000000 ریال ، ۴61۸2۸-۹۴/۹/2۸ به مبلغ ۴0000000 ریال ، 
1۸۴۴01-۹۴/۴/25 ۴0000000 ریال و 167۸۹۴-۹۴/5/25 به مبلغ ۴0000000 
ریال در حق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 1۴200000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت ، که با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه ) 
عباسعلی اکبرپور فرزند یداهلل ( مراتب برای یک بار در روزنامه کثیراالنتشار درج می 
گردد ، تا محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ نشر نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام و 
یا خود را به دایره  اجرای احکام مدنی معرفی نماید. در غیر اینصورت دایره اجرا  وفق 

مقررات نسب به اجرای حکم اقدام خواهد نمود .
توکلی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول محاکم عموم حقوقی دادگستری شهرکرد

دادنامه
شهرستان   ۴ شماره  اخالف  حل  ۹50۹۹۸3۸۴۴۴00575شورای  کالسه  پرونده 

شهرکرد تصمیم نهایی ۹60۹۹73۸۴۴۴00251 
فاطمه  وکالت خانم  با  مهرایران  الحسنه  قرض  بانک  امور شعب  مدیریت   : خواهان 
دوستی ایرانی فرزند احمد به نشانی شلمزار خیابان رجایی روبروی آموزش و پرورش 
کیار   خواندگان : 1- خانم عاطفه سلیمانی فرزند خیبر 2- خانم ندا سلیمانی فرزند 
خیبر به نشانی چهارمحال و بختیاری شهرکرد میرآباد شرقی 20 متری سوم کوچه 

۴ پالک 20
خواسته: مطالبه     گردشکار: خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشته که پس ازارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفان قانونی در وقت 
فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی شورا

در خصوص دادخواست خانم فاطمه دوستی ایرانی به وکالت از مدیریت امور شعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران بطرفیت 1. خانم عاطفه سلیمانی 2.خانم ندا سلیمانی فرزندان خیبر 
به خواسته مطالبه مبلغ ۴۸000000 ریال موضوع قرارداد به شماره 320610136۴۹60۸1 
به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی ، تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست 
تقدیمی ؛ شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده رونوشت مصدق قرارداد موصوف 
فی مابین بانک قرض الحسنه مهر ایران و خوانده ردیف اول بعنوان دریافت کننده تسهیالت 
و سایر خواندگان بعنوان ضامن و نظر به اینکه قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی الزم 
االجراست و نظر به عدم حضور خواندگان در شورا به جهت دفاع و ارائه دلیل برای پرداخت 
ما فی الذمه خود و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین مستنداً به ماده ۹ قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 13۹۴ و مواد 1۹۸-51۹-522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 137۹ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ ۴۸000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 20۹5000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 13۹5/12/16 
تا زمان اجرای کامل حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل به مبلغ 1۹20000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد . رأی مصدور 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز 

دیگر پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد ./م
فاطمه صابری – قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرکرد

دادنامه
پرونده کالسه ۹60۹۹۸3۸5۴۴001۴3 شورای حل اختالف شماره 2 سامان تصمیم 

نهایی شماره ۹60۹۹73۸5۴۴00315 
خواهان : اقای حمیرضا نادری چم زینی فرزند آیت اله به نشانی چهارمحال و بختیاری 

– شهرکرد سامان – روستای کاهکش منزل شخصی
خواندگان : 1. خانم لیال یزدانی فرزند رمضان 2. آقای غالمرضا گوهری فرزند آبدین 
هر دو به نشانی مجهول المکان  خواسته : الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو پارس به شماره 37۸71 د 5۴ مقوم به 

یازده میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی 
رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا نادری چم زینی فرزند آیت اله به 
طرفّیت 1. خانم لیال یزدانی فرزند رمضان 2. آقای غالمرضا گوهری فرزند آبدین به خواسته 
الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو پارس 
به شماره 37۸71 د 5۴ مقوم به یازده میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی نظر به 
محتویات پرونده به ویژه مبایعه نامه ی استنادی توسط خواهان به تاریخ 13۹3/10/1۹ که 
روگرفت برابر با اصل آن در پرونده منعکس گردیده و داللت بر فروش خودرو با مشخصات 
فوق االشعار توسط خوانده ردیف دوم ) آقای غالمرضا گوهری ( به خواهان را دارد و با مداقه 
در مفاد و مندرجات آن و عدم هرگونه ایراد و اشکالی در مندرجات مبایعه نامه مذکور از 
سوی خوانده و احراز اصالت و صحت آن و و تحقق بیع موضوع مبایعه نامه ی مزبور و ملزم 
بودن متعاملین به موارد مندرج در آن و پاسخ استتعالم شماره 1۸13/1703/03/37۸ 
مورخ ۹5/12/۹ که داللت بر مالکیت خوانده نسبت به مبیع مورد نظر بوده است ؛ لذا دعوای 
مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به مواد 10و21۹و220و221و222و225و23۸و1301 
از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول )خانم لیال یزدانی ( به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو ی فوق االشاره به نام خواهان صادر و 
اعالم می گردد . و در خصوص دادخواست خواهان فوق الذکر به طرفّیت خوانده ردیف دوم 
) آقای غالمرضا گوهری ( به خواسته مذکور ، با توجه به دالیل سابق الذکر که دال براین 
است که سند فوق الوصف به نام خوانده اخیر الذکر نیست ؛ لذا با استناد به مواد ۸۴ و ۸۹ 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم ) غالمرضا 
گوهری( صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ ، قابل 
واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان سامان است ./ر
محّمدرضا بالنیان – قاضی شورای حل اختالف شعبه دّوم شهر سامان

اجراییه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

1-منیژه خلیلی دهکردی فرزند امراهلل به نشانی چهارمحال و بختیاری - شهرکرد 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

1-محمد گرانعلی ملک خلیلی فرزند علیخان به نشانی مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 

سمیه حیدری فرزند گودرز به نشانی چهارمحال و بختیاری - شهرکرد – شهرکرد 
– خ سرچشمه حدفاصل 16 متری دوم و چهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه 

وکیل منیژه خلیلی دهکردی 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹6100۹3۸۴۴۴0022۹ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹60۹۹73۸۴۴۴00266 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
مبلغ 10۹5000  پرداخت  و  بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ ۴0000000  پرداخت 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبت دادخواست )13۹6/1/30( تا زمان اجرای کامل 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 

می گردد. و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در اجرا .
 محکوّم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی ( 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوّم به بدهد.   

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوّم به از آن میسر باشد . چنانچه 
را  اموال خود  باید ظرف سی روز کلیه  نداند  اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  خود 
مشروح  طور  به   ، غیرمنقول  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل 
و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی  وجوه  میزان  بر  مشتمل 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث داردو کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکوراز زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹۴( 
۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و 

ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(
5ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات  تعزیری درجه شش یا جزای 
نحوه  قانون  ماده 21  یا هر دو مجازات  می شود)  به  نقدی معادل نصف محکوم 

اجرای محکومیت مالی 13۹۴ (
از  آزادی محکوّم علیه  ارائه شود  از مهلت سی روز  اموال پس  6ـ چنانچه صورت 
زندان منوط به موافقت محکوّم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوّم 

علیه خواهد بود .) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴ (
شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان شهرکرد 

متن آگهی
 آقای سلمان یوسفی حاجیور دارای شماره شناسنامه 2۸۸ به شرح دادخواست به 
کالسه ۹60۴13 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
در  تاریخ 13۹6/۴/17  در   2 شناسنامه  به  حاجیور  یوسفی  مراد  شادروان  که  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-خواهان فوق الذکر متولد 1363 ) پسر متوفی (

پسر   ( متولد 1361  شناسنامه 25  شماره  به  مراد  فرزند  حاجیور  یوسفی  2-ابوذر 
متوفی (

) پسر  به شماره شناسنامه 2۴ متولد 136۴  3-سجاد یوسفی حاجیور فرزند مراد 
متوفی (

۴-اسماعیل یوسفی حاجیور فرزند مراد به شماره شناسنامه 555005۹762 متولد 
1371 ) پسر متوفی (

5- فرخنده یوسفی حاجیور فرزند مراد به شماره شناسنامه ۴670012002  متولد 
136۸ )دختر متوفی (

6-زهره یوسفی حاجیور فرزند مراد به شماره شناسنامه ۴67010۴055 متولد 136۹ 
)دختر متوفی (

7-مدینه یوسفی حاجیور فرزند مراد به شماره شناسنامه 170 متولد 1367 )دختر 
متوفی (

۸-محبوبه یوسفی حاجیور فرزند مراد به شماره شناسنامه ۹2 متولد 1365 )دختر 
متوفی (

۹-معصومه یوسفی حاجیور فرزند مراد به شماره شناسنامه 236 متولد 135۸ )دختر 
متوفی (

متولد 133۹  به شماره شناسنامه 1665  مراد  فرزند جهان  یوسفی  بیگم  ماه   -10
)همسرمتوفی (

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

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ستاره علیخانی – متصدی شورای حل اختالف شعبه دو چلگرد
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دادنامه
تهران   2 کیفری  دادگاه   100۸ شعبه   ۹60۹۹۸2112600153 کالسه  پرونده 

دادنامه ۹60۹۹721۸5۸00۸2۸ 
شاکی : رقیه مطلبی فرزند ابوذر 

متهم : خانم احمدی 
اتهام : مزاحمت تلفنی 

رای دادگاه 
در خصوص شکایت رقیه مطلبی علیه حسین نامی و خانم احمدی مبنی بر ایجاد 
دلیل  فقد  بلحاظ  و  ابالغ  علیرغم  شاکیه  پیگیری  بعدم  عنایت  با  تلفنی  مزاحمت 
اثباتی دادگاه باستناد ماده 3۴0 ق آدک قرار منع تعقیب متهم از بزه انتسابی را 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  نماید قرار صادره در مهلت بیست روز پس  صادر و اعالم می 

تجدیدنظر و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد 
55245/م الف    رییس شعبه 1008 كیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

احضار متهم
کیفرخواست  بموجب   31 ناحیه  تهران  انقالب  و  عمومي  دادسراي   
۹610۴3217۸000۹00 مورخ ۹6/6/25 در پرونده کالسه ۹60۴۹۹ براي زهرا 
حسین زاده فرزند علي اکبر باتهام فروش غیر مجاز سي دي هاي آموزشي تقاضاي 
ارجاع  این دادگاه  به  به موضوع  پرونده جهت رسیدگي  نموده است که در  کیفر 
و وقت رسیدگي براي ۹6/۸/30 ساعت 11 تعیین گردیده است نظر به مجهول 
المکان بودن متهم و عدم دسترسي به وي در اجراي ماده 3۴۴ ق آدک مراتب 
دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک 
شهید  قضایي  مجتمع  کردستان  نبش  مالصدرا  خ  ونک  میدان  تهران  بنشاني 
قدوسي حاضر گردد بدیهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگي 

غیابي بعمل خواهد آمد 
55238/م الف    منشي شعبه 1043 دادگاه كیفري 2 مجتمع شهید قدوسي تهران 

احضار متهم
 امیرحسین جلیلیان فرزند علیرضا  )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 
مجتمع شهید قدوسي تهران بموجب کیفر خواست ۹610۴3217۸00072۴  در 
پرونده کالسه ۹60551     برای  امیرحسین جلیلیان باتهام تحصیل غیرمجاز از 
طریق استفاده از غیرمجاز از سیستم رایانه اي    تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹6/۹/12 ساعت ۹/00 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 3۴۴ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
55240/م الف منشي  شعبه 1033 كیفري 2 مجتمع شهید قدوسي تهران   

ابالغ وقت 
محمودي  آسیه   -3 پور  حسن  حمیده   -2 فتاحي  مونا   -1 متهمان  به  رسیدگي 

۴- حمید حسن نوغاني 5- نیما سیرنگ 6- پویا هاشمي   
به تجویز ماده 17۴ ق آدک مصوب 13۹2  به متهم مجهول المکان که مشخصات 
اتهامي وي  پرونده  ابالغ مي گردد  بدینوسیله  نیست  در دسترس  از وي  بیشتري 
بکالسه ۹502۹2  در این شعبه ثبت و باتهام تحصیل مال از طریق نامشروع   براي 
مورخ ۹6/10/2 ساعت 12/00  وقت رسیدگي تعیین شده است مراتب براي یک 
نوبت در یکي  از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود 
را به این شعبه مستقر در مجتمع قضایي قدوسي به آدرس تهران ونک خ مالصدرا 
موضوع  به  غیابا  دادگاه  اال  و  نماید  دفاع  از خود  و  معرفي  نبش کردستان پ 6۴ 

رسیدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
55239/م الف      دفتر شعبه 1041 کیفری 2 مجتمع شهید قدوسي تهران 

احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 115 ق آدک به متهم  مسعود فصیح خوش گرد  که 
مجهول المکان و باتهام افترا تحت تعقیب قرار گرفته یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار یا محلی آگهی می شود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کیفری بشماره ۹512۹1 مطرح در شعبه 16 
دادیاری دادسرای ناحیه 1۴ تهران حاضر و در غیر اینصورت این شعبه وفق مقررات 

مطابق ماده 217-21۸  همان قانون رسیدگی غیابی و اظهار نظر خواهد نمود 
55236/م الف    دادیار شعبه 16 دادسرای ناحیه 14 تهران 

احضار متهم
در پرونده ۹6036۹/ب ۹ متهم سمیه توحید لو باتهام توهین بمقام قضایي به سبب 
انجام وظیفه مقیسه تحت تعقیب مي باشد بتجویز ماده 17۴ ق آدک مصوب 13۹2 
مقدور  و  احضار  اقامت  در محل  نشدن  و شناخته  متهم  نبودن  بر دسترس  مبني 
نبودن جلب وي مراتب یک نوبت در روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي مي شود تا 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهي در شعبه نهم بازپرسي دادسراي فرهنگ و 
انقالب  رسانه تهران واقع در تهران میدان 15 خرداد ساختمان مرکزي دادسراي 
تهران طبقه همکف دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید 
در صورت عدم حضور در وقت مقرر و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي 

وکیل به شعبه بازپرسي بصورت غیابي رسیدگي و اظهار عقیده مي گردد 
55235/م الف     بازپرس شعبه 9 دادسراي فرهنگ و رسانه تهران 

ابالغ وقت
رسیدگي به 

به تجویز ماده 115-1۸0 ق آدک به متهم مجهول المکان  احسان حسن زاده فرزند 
مجید که مشخصات بیشتري از وي در دسترس نیست بدینوسیله ابالغ مي گردد 
پرونده اتهامي وي بکالسه ۹۴1۸1۸   در این شعبه ثبت و باتهام ایراد صدمه بدني 
غیرعمدي بر اثر بي احتیاطي در امر رانندگي   براي مورخ ۹6/۹/12 ساعت ۸/30  وقت 
رسیدگي تعیین شده است مراتب براي یک نوبت در یکي  از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
این شعبه مستقر در مجتمع قضایي  تا متهم در موعد مقرر خود را به  درج گردد 
قدوسي به آدرس تهران ونک خ مالصدرا نبش کردستان پ 6۴ معرفي و از خود دفاع 

نماید و اال دادگاه غیابا به موضوع رسیدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
55237/م الف      دفتر شعبه 1034 کیفری 2 مجتمع شهید قدوسي تهران 

آگهی مفقودی
 مدرک تحصیلی دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسالمی آبادان

مدرک تحصیلی آقای رضا بلوطی میرزافرزند سرداربه شماره ملی۴07272۸۸10در 
شماره  به  آبادان  درواحددانشگاهی  پازایش  صنایع  شیمی  مهندسی  رشته 
تاییدسازمان مرکزی 12۹315101506مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است. 

نوبت اول:13۹6/7/1۹-نوبت دوم:13۹6/7/26-نوبت سوم:13۹6/۸/3
بندر امام خمینی)ره(

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو مدل 13۹۴ به شماره شهربانی ۸2-۴۴7م32 
و شماره موتور 12۴K0776765 و شماره شاسی NAAN01CE۹FH271۹53 به 

بابلنام مهرداد فرنام مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

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

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

سند رسمی
/دوم  اول  هیات   13۹6/6/26 مورخ   13۹660331010002۴0۴ شماره  برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مالکانه  تصرفات  فردیس  ثبت ملک کرج- شهرستان  ثبتی حوزه  واحد  مستقر در 

بالمعارض متقاضی غالمرضا ناصری فرزند نادعلی   
باب ساختمان  از شهریار نسبت به ششدانگ یک  به شماره شناسنامه 10 صادره 
به مساحت 157/25 متر مربع به پالک 3۴۹0 فرعی از 163 اصلی واقع در البرز 
جزء حوزه ثبتی فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی به متقاضی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/

الف12۴0
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/7/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/7/26
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
/دوم  اول  هیات  مورخ13۹6/7/2    13۹66033101000265۴ شماره   برابررأی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  پیمان نظری فرزند علی بشماره شناسنامه 162۹ کد ملی 0323۴1۹5۴2 
صادره از کرج نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 200 متر مربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴027 فرعی از 163 اصلی واقع 
در استان البرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی ...محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع  از  رسید، ظرف مدت یک ماه 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف1205
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/7/11   تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/7/26

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به رمزعلی برتلخ فرزند 

به  برتلخ  رمزعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دهقانی   سلیمان  آقای  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  که  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته 
)ره(  امام خمینی  اختالف مجتمع  ۹60۹۹۸6655۹0015۹  شعبه۹ شورای حل 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹6/۸/30 ساعت 0۹:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(
شهرستان خرم آباد – سولماز آزاد بخش . 

متن آگهی
خواهان حسن جباری نژاد فرزند مگائیل دادخواستی به طرفیت خوانده حسن براتی 
مهوار فرزند یقینعلی به خواسته مطالبه وجه چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و قانونی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصرانتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹60۹۹۸661010023۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن سه شنبه  13۹6/۹/7 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 0۸:30 صبح 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجویز ماده 73  درخواست خواهان و 
از جراید کثیر  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی خرم آباد –زهرا زینی وند 

آگهی ابالغ و احضار
آقای نصیر ملکی شاهیوند فرزند احمد مراد مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه 
نموده  طالق  ثبت  تقاضای   13۹6/۴/17 مورخه   ۹60۹۹7662۸100113 شماره 
خانه دفتر  در  آگهی  این  انتشار  از  روز پس  است ظرف 10  لذا خواهشمند   است 
 ) به نشانی : خرم آباد – پایین تر از میدان شقایق جنب پلیس +10 (حاضر در 
مسموع  بعدی  اعتراض  و  شد  خواهد  ثبت  به  اقدام  مقررات  طبق  اینصورت  غیر 

نخواهد شد. 
سردفتر طالق 6 خرم آباد – محمد ربیعی . 

آگهی
تولد:1360/1/1شماره  تاریخ  پدر:صالح  نام  مبادری  ناجی  به  وسیله  بدین 
اندیشه-خیابان  نشانی:شوشتر-شهرک  شناسنامه:۹۹به  ملی:1۸۸1۹2۹655شماره 
شماره1- استنادقراردادبانکی  امیدبه  کارآفرینی  صندوق  شودکه  می  غدیرابالغ 
72۸3063۹ریال  مبلغ  وصول  65۴610-110-606۴مورخ13۹1/10/27جهت 
تاتاریخ13۹6/6/2۴به انضمام خسارت تاخیرمتعلقه وازتاریخ مذکورتاروزتسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شمااجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه۹6001۸3دراین 
اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ13۹6/7/۴مامور،محل اقامت شمابه شرح متن 
سندشناخته نشده،لذابنابه تقاضای بستانکارطبق ماده1۸آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط 
از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف  یک مرتبه دریکی 
مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی 

خوداقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهدیافت.          شماره م.الف)153۹۴(
مسئول واحداجرای اسنادرسمی شوشتر

اگهی احضار متهمین 
فرزند  زاده  فوالد حاجی  اقای 1-  متهمین  این شعبه  پرونده کالس ۹50566  در 
اتهام سرقت  بر  دائر  مهدی شکرانی  2-اقای  تخریب  و  اتهام سرقت   بر  دائر  علی 
3- اقای حسن نریمانی دائر بر اتهام خیانت در امانت در خصوص شکایت صندوق 
قرض الحسنه نوین حکمت تحت تعقیب میباشند با توجه به مجهول المکان بودن 
متهمین در اجرای ماده 3۴۴ قانون این دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا 
در مورخ ۹6/۸/23 ساعت 11 صبح جهت دفاع از اتهام انتسابی با حق همراه داشتن 
یک نفر وکیل دادگستری در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق 

مقررا رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد . میم/الف :۴365
اسحاقی – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی طالقان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک فرعی۸53از۴2- اصلی واقع در 
قریه  دیزان شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به 
عمل آید  اینک بر حسب تقاضای کتبی جواد سلطانیان ذیل وارده  3003۴77-۹6/7/16با 
رعایت مواد 1۴و15 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت 11صبح و روز شنبه 
مورخه ۹6/۸/13 درمحل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین 
امالک مجاور دعوت می شود  تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن  دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به 
عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به  استناد ماده 20ق ث و در اجرای مواد 
7۴و۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت 
سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسنادو امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت 
نمایند و نیز باید  ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی 
مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی  آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر 

اینصورت اقدام قانون بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف- ۴357
رئیس ثبت امالک و امالک طالقان رسول مالمیرتاریخ انتشار .روز چهارشنبه ۹6/7/26

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه   آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13۹6603010600032۸7  هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
بشماره  کاظم  فرزند  ازاد  هاجر  /خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفانه  ورامین 
 112/۸6 مساحت  /به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  تایباد  از  صادره  شناسنامه ۴0 
 ...... .....قریه کهنه گل ورامین  از 105 اصلی واقع در  متر مربع پالک 227 فرعی 
خریداری از مالک رسمی آقای /.....قاسمعلی اویار میرزا..... محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  از  پس 
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:13۹6/7/12    تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹6/7/26

م.الف 457 ث  محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین 

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب زانا قادری فرزند سعید به شماره دانشجویی ۹312۴02۸ 
و کد ملی 2۸6036۸۸۴1 دانشجوی رشته مهندسی برق قدرت )مقطع کارشناسی( 

بهشهردانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

اصالحیه
حل  شورای  دهم  شعبه  از  زواردهی  الهیاری  منوچهر  مرحوم  وراثت  حصر  آگهی 
 ۹6/7/25 درتاریخ  باشد  می   10/735/۹6 اش  کالسه  که  بابل  شهرستان  اختالف 
اصالح  این شماره  در  نوشته شده که  به کالسه ۹603۸2  اشتباها  چاپ شده که 

میگردد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای علی اصغر بابویی 

بابویی  اصغر  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فریدونکنار  خواهان شهرداری 
شعبه  این  به  که  مطرح  ریال   1۸۴/050/000 بمبلغ  وجه  مطالبه  خواسته  به 
دادگاه  اول  شعبه   ۹60۹۹۸1۹۸2600۸11 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
 ۹6/۸/25 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  فریدونکنار  شهرستان  حقوقی  عمومی 
آیین  73قانون  ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   10 ساعت 
خواهان   خواست  در  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی 
تا خوانده پس  االنتشار آگهی می شود  از جرایدکثیر  نوبت در یکی  مراتب یک 
از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه  مراجعه و  ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار 

آگهی
اتهام ترک  به  فرزند علی  اینکه شکایتی علیه متهم محمد خاندار  به  نظر  احتراما 
انفاق  به شماره پرونده ۹60۴72در این شعبه دادگاه مطرح و در حال رسیدگی 
میباشد و وقت رسیدگی به تاریخ ۹6/11/17 ساعت ۹:30 صبح صادر گردیده است 
نگردیده  نامبرده ممکن  متهم  اقامت  نبودن محل  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و 
است بدینوسیله در اجرای ماده 17۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه 
دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمرساند ضمنا 

هزینه نشر آگهی از طریق امور مالی دادگستری قابل پرداخت میباشد 
روحی الشیری مدیر دفتر شعبه 101 کیفری 2 دادگستری شهرستان میاندرود

دادنامه
دادگاه فریدونکنار 

پرونده  کالسه  بنام  ضمایم  و  دادخواست  و  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی   : موضوع 
۴15/۹6/ش ح 1 وقت رسیدگی روز ۹6/۸/2۴ ساعت ۹ خواهان حسین مسلمی 

خوانده سید ضیاء محمدی به موضوعیت مطالبه وجه 
جریان  در  نموده  فریدونکنار  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی تعیین شده به جهت عدم شناسایی و مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و بستور شورا ی حل اختالف  و با استناد 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  دادرسی  آیین  ماده 73قانون 
جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر شورا مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
شورای حل اختالف واحد اول شهری   فریدونکنار

آگهی ابالغ
آقای  خواهان  دستاره  کرم  علی  آقای  به  ضمایم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
طرفیت  به  دادخواستی  زاده  هدایتی  محمد  و  فدایی  وکالت حمید  با  فدایی  علی 
خوانده آقای علی کرم دستار به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع 
دادگاه  دوم  ۹60۹۹۸12۹3200305)۹60313(شعبه  کالسه  پرونده  شماره  به  و 
عمومی حقوقی شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی استماع گواهی گواهان مورخ 
۹6/۹/۴ ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان  مراتب 
یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  
آگهی ظرف یک ماه بدفتر 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 دوم دادگاه حقوقی جویبار 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای همت کاکاوندی فرزند مهدی

خواهان آقای کرم بگ خزاعی دادخواستی به طرفیت خواندگان همت کاکاوندی.منیر 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  خزاعی به خواسته لغو حضانت مطرح که به 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوم  شعبه   ۹60۹۹۸۸۴۴0۴00335 کالسه 
صحنه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹6/۹/5 ساعت ۹:00 تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود.نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه-محمدخانی

برگ اجرائیه
اقامت:جوانرود  محل  پدر:محمد-نشانی  مرادی-نام  فایق   : له  محکوم  مشخصات 
تماس  شماره  خانگی-  لوازم  مغازه  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  دبستان  روبروی 

0۹1۸722۴573
مشخصات محکوم علیه :اردوان امیریان- نام پدر:محمدحسین -نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
محکوم به/بموجب دادنامه شماره272 مورخ ۹6/5/31  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه چهارم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و 
پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صدوچهل و یک هزار و پانصد تومان 
لغایت زمان اجرای  تاریخ ۸۹/7/30  از  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه 
حکم و مبلغ      ریال  به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 وقت رسیدگی

فرزند  آقای مرتضی محمدی  به  ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  آگهی 
علی اکبر

محمدی  مرتضی  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خسروی  مهسا  خواهان 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  نفقه  مطالبه  به خواسته 
۹60۹۹۸3۸۴۴۴3002۸1 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 13۹6/۹/۴ ساعت ۸:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
چراغپور احمد محمودی – مسئول دفتر شعبه شورای اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد

اگهی فقدان سند مالکیت
دو  ارائه  با  شاه  غالم  فرزند  محمودی  شیخ  رئیسی  پناه  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
مشاره  به  مالکیت  سند  اند  نموده  اعالم  شده  گواهی  محلی  استشهادیه  برگ 
مسلسل75513۸ الف /۹3 مربوط به ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 31-فرعی 
از 3۸-فرعی از 1۹0 – اصلی واقع در روستای شیخ محمود -  شهرستان اردل ناحیه 
پشتکوه / بخش ده استان چهارمحال و بختیاری به مساحت 253/63 مترمربع که 
در صفحه ۴3۹-دفتر امالک جلد 72- ذیل ثبت شماره 125۴۸ به نام نامبرده ثبت 

و سند مالکیت صادر گردیده ، مفقود  شده است .
نحوه گم شده یا از بین رفتن : در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 -آیین نامه 
از آنچه  انجام معامله ) غیر  قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله ، تسلیم نمایند تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رضا قلی شریفی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

اجراییه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

1-دالور نوروزی فرزند مهرعلی به نشانی شهرکرد بهارستان نمایشگاه اتومبیل فتح 
اللهی طبقه سوم 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1-پرویز قائدامینی به نشانی مجهول المکان

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
الهام هاشمی دهکردی فرزند جمشید چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – شهرکرد – 

خ کاشانی – روبروی دادگستری – پالک ۹0 – وکیل دالور نوروزی 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹6100۹3۸۴530035۸ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹60۹۹73۸۴530032۹ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
اززمان تقدیم دادخواست ۹6/3/۹ تازمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالم شده 
بانک مرکزی همچنین پرداخت مبلغ ۴3۴5500 ریال بعنوان خسارات دادرسی در 

حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق واحد اجرا .
محکوّم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی ( 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوّم به بدهد   

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

بازداشت می شود ) مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 
۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(
5ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات  تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات  می شود) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹۴ (
6ـ چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوّم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوّم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوّم علیه خواهد 

بود .) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴ (
الهه رحیمی دهکردی – دبیر شورای حل اختالف شماره 13 شهرستان شهرکرد

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت احمدرضا اصغرزاده فرزند محمد  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹603۹۴ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اصغرزاده مرغملکی به شماره شناسنامه 
1۹61 در مورخ ۹6/3/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به:
1-داود اصغرزاده مرغملکی به شماره شناسنامه 2۴ فرزند متوفی
2-رضا  اصغرزاده مرغملکی به شماره شناسنامه ۸7 فرزند متوفی

3- احمدرضا اصغرزاده مرغملکی به شماره شناسنامه 125 فرزند متوفی
۴-مریم اصغرزاده مرغملکی به شماره شناسنامه 527 فرزند متوفی
5-فاطمه اصغرزاده مرغملکی به شماره شناسنامه 2۸ فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
براتعلی کریم زاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان 

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت الهام حسین زاده فرزند منصور  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹60303 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله حسین زاده به شماره شناسنامه 
27 در مورخ ۸7/2/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به:
1-الهام حسین زاده به شماره شناسنامه ۴6101۹73۸3 )همسر متوفی(

2-سرور ساعدی به شماره شناسنامه17۸۴ مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.

براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شماره یک سورشجان

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت شهریار بخشیان فرزند بختیار  به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹60۹۹۸3۸۴۴500۴1۸ از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه خانم دادایی دهکردی 
فرزند رمضان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 

است به:
1-شهریار بخشیان فرزند بختیار  متولد 1330 ش ش 272 ) فرزند( 
2-نصراله بخشیان فرزند بختیار  متولد 1332 ش ش 306 ) فرزند( 
3- عزیزاله بخشیان فرزند بختیار  متولد 1336 ش ش 557 ) فرزند(

۴-تقی بخشیان فرزند بختیار  متولد 133۸ ش ش 30۴ ) فرزند( 
5-مروارید بخشیان فرزند بختیار  متولد 13۴2 ش ش 672 ) فرزند( 

6-ربابه بخشیان فرزند بختیار  متولد 132۸ ش ش 3۹) فرزند(
7-پروین بخشیان فرزند بختیار  متولد 13۴0 ش ش 352 ) فرزند(
۸-مهناز بخشیان فرزند بختیار  متولد 13۴۴ ش ش 702 ) فرزند( 
۹-فاطمه بخشیان فرزند بختیار  متولد 13۴0 ش ش 351 ) فرزند(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رحمان آماده – رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد

متن آگهی
شرح  به  رحمت   فرزند  چالشتری  اسدی  مهدی  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان   
دادگاه  این  از   ۹60۹۹۸3۸۴۴500۴31 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اسدی 
چالشتتری فرزند اسداهلل در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1-طاهره محمدی اشکفتکی فرزند محمد متولد 1325 ش ش 30 )همسر(
2-زینب اسدی چالشتری فرزند رحمت متولد 1352 ش ش 116 ) فرزند( 
3- مژگان اسدی چالشتری فرزند رحمت متولد 1351 ش ش 11 ) فرزند( 

۴-مینا اسدی چالشتری فرزند رحمت متولد 13۴۴ ش ش ۴3 ) فرزند( 
5-مهدی اسدی چالشتری فرزند رحمت متولد 1356 ش ش 1763 ) فرزند( 

6-تقی اسدی چالشتری فرزند رحمت متولد 1355 ش ش ۴۹ ) فرزند( 
7-بابک اسدی چالشتری فرزند رحمت متولد 13۴7 ش ش 51 ) فرزند( 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رحمان آماده – رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

فاقد سند رسمي
هیات     13۹6/06/0۸ مورخه     13۹6603310110012۴1 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای حسین شکیبامنش بشناسنامه شماره 1767   صادره از گیان فرزند منصور 
در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 215/6۴ 
با  البرز  در  واقع  اصلی    170 از  فرعی     ۴۹17 شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
خریداری از آقای مهدی اکبر تهرانی  و با مالکیت مالک اولیه بانو بی بی آغا قاضیانی 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹6/5۸۹۸/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/07/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/07/26

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

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

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

فاقد سند رسمي
هیات     13۹6/06/02 مورخه     13۹6603310110011۸۴ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
علی  فرزند  مالیر  از  صادره     ۸۴5 شماره  بشناسنامه  طجری  نامدار  حسن  آقای 
اشرف در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
112/70 مترمربع مفروز از پالک شماره 117۸   فرعی از 16۹  اصلی واقع در البرز 
با خریداری از آقای سیدعالالدین ربیعی و با مالکیت مالک اولیه آقای فرهاد ناصر 
فاصله 15  به  نوبت  مراتب در دو  اطالع عموم  به منظور  لذا  مینماید.  تایید  ترابی 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۹6/5۸۹5/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/07/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/07/26

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

       تجدید آگهی 
     مشارکت در ساخت

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
جلسه   10 بند  باستناد  دارد 
نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای   102
بخش  طریق  از  گذار  سرمایه  جذب  به 
خصوصی و از طریق مزایده عمومی جهت 
اقدام  شقایق  مجتمع  پارکینگ  احداث 
برگه  دریافت  متقاضیان جهت  لذا  نماید، 
شرایط آگهی و کسب اطالعات بیشتر به 

واحد عمران مراجعه نمایند.
پایان تحول مدارک: 1396/8/16

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت اول

       تجدید آگهی 
             مناقصه

در  صفادشت  شهرداری 
نظر دارد باستناد بند 3 مصوبه نشست 
شماره 97 شورای محترم اسالمی شهر 
نسبت به خرید کفپوش از طریق مناقصه 
اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط 
نسبت به دریافت برگه مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر به واحد عمران مراجعه 

نمایند.
پایان تحول مدارک: 1396/8/16

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت اول

آگهی
در خصوص شکایت احمد علي پور علیه مجید احمد پور فرزند احمد بنامبرده ابالغ 
مي گردد ظرف مهلت 30 روز یک ماه از تاریخ نشر آگهي جهت رسیدگي در شعبه 
اتخاذ تصمیم مي گردد  مقررات  اینصورت وفق  غیر  دادیاري حاضر شوند در  نهم 
متهم مي تواند در معیت خود یک نفر وکیل به همراه داشته باشد و در صورت عدم 

حضور عذر موجه خود ر ا اعالم نماید 
55241/م الف    دادیار شعبه 9 دادسراي ناحیه 4 تهران 

آگهی تعیین داور
فاطمه  دعوی  خصوص  در  گردد  می  ابالغ  زاده  محمود  علی  میرزا  به  بدینوسیله 
محسنی قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است لذا مراتب یک نوبت در روزنامه 
آگهی می شود تا ظرف مدت یک هفته پس از انتشار با مراجعه به دفتر شعبه 23۹ 
دادگاه خانواده یک تهران به پرونده کالسه ۹603۹6 یک فرد متاهل از بستگان به 

عنوان داور معرفی که با در دست داشتن شناسنامه به دادگاه مراجعه نماید .
110/92236    مدیر دفتر شعبه 239 دادگاه خانواده یک تهران 

آگهی مفقودی
و   10FSF۹۴2۸5013 موتور به شماره  تیپ 206  پژو  برگ سبز خودرو سواری 
شماره شاسی ۸260۹011 و شماره پالک ایران 77-252ق16 مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
دانشجویی  شماره  به  بهادر  فرزند  شهریاری  حسن  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
مقطع  شیمی  مهندسی  رشته  دانشجوی   2۴206۹۸2۹0 ملی  کد  و   ۹51272۴5
کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مناقصه
          شماره مناقصه: 73/96/41-73/96/40-73/96/39

           مناقصه عمومی یک مرحله ای
خیابان   – آدرس: سنندج  به  کردستان  استان  ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  کارفرما: 

پاسداران – خیابان تعریف – نبش کوچه نیلوفر – پالک 15 کدپستی 6617615693
موضوع: درج آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های :

الف( احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی محور دهگالن قروه کیلومتر 14 سمت چپ به نام آقای علیرضا 
محمدی و روکش آسفالت محور دهگالن قروه.

ب( تکمیل  راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی محور مریوان باشماق کیلومتر17 سمت راست به نام آقای مختار 
بشارت و روکش آسفالت محور مریوان باشماق.

ج( تکمیل  راه های دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی سیرانگاه گشتیاران محور همدان سنندج کیلومتر37 سمت چپ به 
نام آقای محمد طاعتی همت و روکش آسفالت محور همدان سنندج.

مبلغ برآورد اولیه: طبق جدول ذیل و بر اساس فهرست بهاء راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق جدول فوق به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا سایر تضامین اعالم 
شده طبق تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 123402/ ت 50659 - ه مورخه 1394/09/30 می باشد.

کلیه شرکت های دارای رتبه 5 رشته راهسازی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ 1396/7/26 در سامانه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir  از 

ساعت 08:00 قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی به مدت هفت روز و تا ساعت 19:00 مورخ 1396/08/03 از 

سامانه مذکور می باشد.
مهلت تحویل پیشنهادها و درج آن در سامانه ستاد به مدت 10 روز و حداکثر تا تاریخ 1396/08/15 ساعت 14:00 می باشد. 

زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 09:00 صبح 1396/08/16 می باشد.
تذکر: کلیه مراحل برگزرای مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir  صورت می گیرد. 
لذا مناقصه گران قطعا می بایست جهت شرکت در مناقصه در سامانه مذکور از طریق نمایندگی مجاز ثبت نام و ضمن اخذ 
نام کاربری و کلمه عبور نسبت به تهیه توکن جهت امضاء الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند. )تلفن 

نمایندگی سامانه ستاد استان کردستان در سنندج 33626190(
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان

ردیف

1

2

3

نام پروژه

راه های دسترسی مجتمع خدماتی 
رفاهی آقای علیرضا محمدی

راه های دسترسی مجتمع خدماتی 
رفاهی آقای مختار بشارت

راه های دسترسی مجتمع خدماتی 
رفاهی محمد طاعتی همت

شماره مناقصه در سامانه ستاد

200961173000051

200961173000052

200961173000053

برآورد اولیه به ریال

3.496.456.877

2.973.332.453

2.962.754.011

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه به ریال

175.000.000

149.000.000

149.000.000

 نوبت اول

راه اندازى سامانه استعالمات منابع طبيعی 
چهارمحال و بختيارى

عسگری- شهرکرد؛ سامانه استعالمات منابع طبیعی چهارمحال و 
بختیاری راه اندازی و روند اجرایی آن به دفاتر پیشخوان دولت واگذار 

گردید.
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  حدنگاری  و  ممیزی  فنی  اداره  رئیس 
آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در مصاحبه با خبرنگار پیام طبیعت 
اظهار داشت : در این سامانه که تحت عنوان سامط نامگذاری شده است 
کلیه ادارات و دوایر دولتی استانی و شهرستانی که نیاز به استعالم در 
خصوص ماهیت عرصه و تعیین ملی یا مستثنیات دارند استعالم خود 
را به دفاتر پیشخوان معرفی شده ارائه و پس از ثبت استعالم در سامانه 
،سایر اقدامات اجرایی بصورت آنالین در ادارات منابع طبیعی پیگیری 

می گردد.
رحمان توکلی در ادامه بیان داشت: فرآیند اجرای مراحل کار از طریق 

پیامک به اطالع متقاضی رسانده می شود.
به  پاسخگویی  از  دقیق  اطالعاتی  بانک  ایجاد  داشت:  اظهار  وی 
استعالمات و نظارت بر نحوه انجام کار از دیگر اهداف این سامانه می 
باشد.   لیست دفاتر پیشخوان دولت که در استان این خدمت به آنها 

واگذار شده است را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

توسعه رشته هاي مهارتي در دانشگاه علمي 
کاربردي کردستان

کرمی- سنندج؛ رئیس دانشگاه جامع علمي کاربردي کردستان 
توسعه  کردستان  استان  کاربردي  علمي  دانشگاه  هدف  گفت: 

رشته هاي مهارتي و فني و کاهش رشته هاي نظري است.
ظرفیت  کاربردي  علمي  دانشگاه  در  افزود:  جوادي  تیمور  دکتر 
ایجاد رشته هاي جدیدي متناسب با نیاز استان وجود دارد که بر 
این اساس اولویت با افزایش رشته هاي مهارتي و کاهش رشته 
وپنجمین  بیست  گرامیداشت  آیین  در  وی  است.  نظري  هاي 
جمع  در  سنندج  در  کاربردي  علمي  دانشگاه  تاسیس  سالگرد 
علمي  دانشگاه  تاسیس  از  قرن  ربع  از  بیش  گفت:  خبرنگاران 
چندین  کشور  سطح  در  مدت  این  در  که  گذرد  مي  کاربردي 
حدوده  در  دانشگاه  هاي  دستاورد  نمایشگاه  جمله  از  نمایشگاه 
ما  استان  تعداد  این  از  که  داشته  دویست دستاورد  و  هزار  یک 
حائز چند عنوان برتر و برگزیده ومنتخب شده است. وي گفت: 
 ۸0 از  بیش  شد  مشخص  سراسری  کارشناسی  ارزیابی  یک  در 
درصد دانشجویان و فارغ التحصیالن این دانشگاه شاغل هستند 
و با توجه به این مهم این دانشگاه در حذف رشته های نظری و 
اضافه شدن رشته های مهارتی پیش قدم شد و در سال گذشته 
این  نظری  های  رشته  درصد   20 جاری  سال  در  و  درصد   16
دانشگاه حذف شد. دکتر جوادي خاطر نشان کرد: این مرکز در 
سال 13۸2 با سه مرکز صنعت، کشاورزي، فرهنگ و هنر آغاز به 
کار کرده و تاکنون بیش از 20 هزار فارغ التحصیل داشته است.

وي افزود: هم اکنون تعداد ۹ هزار دانشجو در 21 مرکز و 166 
کد رشته در حال تحصیل هستند.

صدور ۱۱4فقره جواز تاسيس 
صنعتی در بوشهر

احمدی - بوشهر؛ رئیس سازمان صنعت،معدن 
نخست  درنیمه  بوشهرگفت:  استان  تجارت  و 
سالجاری 11۴فقره جواز تاسیس صنعتی در این 

استان صادر شد.
جواز  شمار  این  افزود:  حسینی  حسین  سید 
صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری ۴۸ هزار 
و 6۹5 میلیارد ریال و اشتغال سه هزار و 33۸ 

نفردر استان بوشهر صادر شده است.
وی بیان کرد: تاکنون ۸۹0 فقره جواز تاسیس 
صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری 606هزارو 
5۹3 میلیارد ریال با اشتغالزایی 36هزارو ۴6۴ 

نفردر استان بوشهر صادر شده است.
حسینی محمدی اضافه کرد: از مجموع۸۹0فقره 
با  آن  فقره  تعداد 133  تاسیس صنعتی  جواز 
 ۴12 هزارو   5۹ گذاری  سرمایه  بینی  پیش 
و  هزار  اشتغال ۴  بینی  پیش  و  ریال  میلیارد 
۸3۹ نفر نفر دارای پیشرفت فیزیکی باالی 60 
درصد است. وی گفت: وضعیت موجود پروانه 
بهره برداری صنعتی استان بوشهر تا پایان شش 

ماهه اول سالجاری 63۴ واحد است. 

براي اولین بار در ایران و خاورمیانه؛

گرده با قطر 25۰ ميليمتر در ذوب 
آهن اصفهان توليد شد 

قطر 250  با  گرده  تولید  اصفهان:  بهادری- 
میلیمتر به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان 
صورت  خاورمیانه  و  ایران  در  بار  اولین  براي 

گرفت. 
نورد  کارگاه  سرپرست  زاده،  یوسف  مهندس 
این  تولید  محل  که  اصفهان  آهن  ذوب   650
نیاز  به  توجه  با  این مقطع  است، گفت:  گرده 
بازارهاي داخلي و صادراتي و با توان مهندسي 
تالشگران ذوب آهن اصفهان براي اولین بار در 

ایران و خاورمیانه طراحي و تولید شده است. 
وي ظرفیت تولید گرده باقطر 250 میلیمتري را 
۴00 هزارتن در سال بیان نمود و اظهار داشت: 
صنایع  ازجمله  مختلف  صنایع  در  مقطع  این 
لوله، شافت هاي  تولید  خودروسازي، فوالدي، 
با قطر باال و بطور کلي در تولید قطعات نهایي 

کاربرد دارد. 
سرپرست کارگاه نورد 650، تولید گرده با قطر 
باالتر از 250 را نیز در ذوب آهن امکان پذیر 
دانست و این موفقیت را به کلیه تالشگران ذوب 

آهني تبریک گفت . 

خبر خبر

جبارنیا  سیامک  کرج؛  فردیس  پرویزی- 
رییس بیمارستان کمالی از پذیرش زوجهای 
نابارور با تعرفه دولتی در این مرکز خبر داد و 
افزود: با راه اندازی مرکز  ناباروری استان که 
شده  اندازی  راه  کرج  کمالی  بیمارستان  در 
است، زوج هایی که نگران باروری خود هستند، 
می توانند به این مرکزمراجعه کنند تا از خدمات 

درمان ناباروری با هزینه دولتی بهره مند  شوند.
 رییس بیمارستان کمالی اظهار کرد: درمان 
ناباروری به صورت یک درمان فوق تخصصی 
تجهیزات  و  امکانات  از  استفاده  با  که  است 
ارائه  ناباروری  مرکزدرمان  در  منحصربه فرد 

می شود.
جبار نیا گفت: برخی زوج های نابارور با توجه به 
اینکه مدت زمان حدود بیست سال را جهت 
طی  ناباروری  درمان  های  پیگیری  و  درمان 
کردند و اغلب آن ها به نتیجه نرسیدند و فقط  

سن باروری خود را ازدست  داده اند.
اول مرکز فوق تخصصی   افزود: در گام   وی 

درمان ناباروری و سقط مکرر در البرز راه اندازی 
ناباوری  درمان  دانش  انتقال  ولی  است  شده 
توسط  این مرکز، از موضوعات بسیار مهمی 
است که در گام های بعد موردتوجه قرار خواهد 

گرفت.
جبار نیا در ادامه اظهار داشت: ساالنه 1۴ هزار 
نوزاد در بیمارستان کمالی کرج متولد می شوند، 
که بخشی بصورت زایمان طبیعی و بخشی 
بصورت سزارین انجام می گردد که در واقع، 
بیمارستان کمالی یک بیمارستان جامع زنان 
به شمار می رود رییس بیمارستان کمالی یاداور 
شد این بیمارستان به بخش های »آی سی یو«، 
»سی سی یو«، جراحی های عمومی، اورولوژی و 
بیماری های داخلی بانوان نیز مجهز است ودر 
ویژه  مراقبت  تخت  دارای ۴5  نوزادان  بخش 

نوزادان می باشد.
وی اظهار داشت: این بیمارستان از ۹0 تخت 
به 220 تخت رسیده که این در طی سه سال 
گذشته رشد چشمگیری داشته و امیدواریم 

بتوانیم این تعداد را نیز افزایش دهیم.
دکتر قربانی: انتقال دانش درمان ناباروری به 

استان البرز
دکتر بهزاد قربانی رییس مرکز درمان ناباروری 
اندازی  راه  از  ابراز خشنودی  ابن سینا ضمن 
مرکز ناباروری در استان البرزاظهار داشت: مرحله 
اول فعالیت مرکز کرج اختصاص به راه اندازی 
کلینیک ناباروری و کلینیک بیماران سقط مکرر 
است که درمراحل بعدی، کلینیک سالمت مادر 
و جنین و بخش جراحی الپاراسکوپی راه اندازی 

می شود.

 مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا کرج با اشاره 
به اینکه آمادگی پذیرش بدون محدودیت زوج 
های نابارور را داریم، افزود: امکان انتقال دانش 
درمان ناباروری به کرج فراهم شده است. وی 
به علل ناباروری در زوج ها اشاره کرد و گفت: 
۴0 درصد، علت ناباروری در مردان، ۴0 درصد 
مربوط به زنان و 20 درصد مشترک زن و مرد 
است. رییس مرکز ناباروری افزود: این مرکز با 
تعرفه دولتی به زوج های نابارور خدمات ارائه می 
کند  و آماده پذیرش زوج های نابارور از استان 

البرز و مناطق همجوار می باشد.

معرفی مرکز  فوق تخصصی درمان ناباروری استان در بیمارستان کمالی

پذیرش زوجهای نابارور با تعرفه دولتی

آب و فاضالب شهری پاسخگو نیست؛

شهروندان گلستانی کالفه از قطعی آب
مدیر کل طب سنتی وزارت بهداشت:

نگاه به طب اسالمی نباید نگاه تجاری باشد 

سلیمانی- گلستان؛ تداوم بحران بی آبی 
در گلستان به پاییز کشیده شده و شهروندان 
از قطع مکرر آب دربعضی ساعات شبانه روز 
کالفه اند ولی آب و فاضالب شهری حاضر 

نیست به اعتراضات مردمی پاسخ دهد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی آب 
منطقه ای گلستان پتانسیل منابع آب استان 
معادل دو میلیارد و ۴۸5 میلیون متر مکعب 
است که دو میلیارد و ۹۴ میلیون متر مکعب 

آن در استان بهره برداری می شود.
از مجموع منابع آبی گلستان حدود ۸7 درصد 
محیط  و  کشاورزی،شیالت  بخش  به  آن 
زیست و حدود 10 درصد به بخش شرب و 
حدود سه درصد به بخش صنعت تخصیص 
داده شده است. به گفته مسئوالن میانگین 
شرب  بخش  در  گلستان  در  آب  مصرف 
بین220 تا 2۴0 لیتر در شبانه  روز است که با 

سرانه مصرف جهانی فاصله زیادی دارد.
افزایش  متولیان  و  مسئوالن  که  حالی  در 
سرانه مصرف آب و برداشت های بی رویه 
از منابع آبی در کنار افزایش دما استان در 

کم  بحران  اصلی  دلیل  را  اخیر  های  سال 
آبی در گلستان می دانند اما مردم معتقدند 
مدیریت منابع آبی و توزیع آن در گلستان 
حلقه مفقوده بحران بی آبی در استان است 
که به پاییز هم کشیده شده است. یکی از 
شهروندان گرگانی در گفتگو با خبرنگار ما 
در  روز  از ساعات شبانه  بسیاری  در  گفت: 
بودیم  مواجه  آب  قطعی  با  امسال  تابستان 
و امیدوار بودیم این قطعی میانگین مصرف 
در  لیتر   2۴0 تا  بین220  استان  در  آب 
بارش  و  پاییز  فصل  آغاز  با  است  شبانه روز 

باران های پاییزی هم قطع شود.
برخی  در  اکنون  افزود:هم  اسماعیلی  ایمان 
گرگان)خیابان شهیدبهشتی- نقاط شهر  از 

ولیعصر،  گلها،  صیاد،  باغ،  مالقاتی،چاله 
قطعی  گرگان جدید( شاهد  و  علیمحمدی 

چندین ساعته آب در شب ها هستیم.
از  بسیاری  در  اکنون  کرد:هم  اضافه  وی 
قابل  و حجم  دارد  وجود  پمپ  ها  آپارتمان 
توجهی از آب در مخازن جمع آوری می شود 
ولی هیچ مدیریتی در حوزه مصرف و توزیع 

آب وجود ندارد.

محمود  دکتر  زمان:  خبرنگار  بابل- 
خدادوست  در مراسم همایش شفای پایدار 
که در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد؛ 
بربعد مادی اش  انسان عالوه  اظهار داشت: 
دارای بعد معنوی است که نمی توان آن را 
با داروهای خوش آب و رنگ یا طب سنتی 
درمان کرد بلکه باید باظرفیت دین به دامن 
شفای پایدار پناه برداین نگاه حکمای ما به 
اجتهاد  مقام  دارای  خود  که  اسالمی  طب 
بودند مانند بوعلی ودیگر دانشمندان ما براین 
دست  بیماران  همه  شفای  که  بودند  باور 
خداست و طبیب وسیله ای برای دست یابی 
به این شفا می باشد نگاه درستی است که 

باید در جامعه بسط و گسترش یابد. 
اگر بااین تعریف پیچده انسان و ابعاد مختلف 
آن انسان  را بررسی کنیم به این نتیجه می 
رسیم که  با سنبل طیب و سیاهدانه ورازیانه 
واستامینوفن  نمی توان به شفای پایدار دست 
یافت بلکه باید از ظرفیت دین  استفاده نمود

وی ادامه داد نگاه دیگر در تعریف طب سنتی  
نگاهی است که با استفاده از آیات و روایات 

می توان به طبابت پرداخت اما با این نگاه 
هم شفای پایدار امکان پذیر نیست زیرا دین 
اسالم که یک دین کامل و جامع است برای  
تبین یک قانون عالوه بر قرآن و سنت وبه 
چطور  شود  می  بسنده  هم  عقل  و  اجماع 
امکان دارد که در بحث سالمت که سالمت 

افراد جامعه مد نظر می باشد. 
بدون در نظر گرفتن شرایط علمی و عقلی 
برای سالمت افراد نسخه تجویز کرد هر چند 
که اگر نگاه توحیدی باشد همه چیز امکان 
پذیر می شود و حتی انرژی هسته ای ما نیز 
اسالمی می شود رسالت اسالم ودین در واقع 

راهبردهای اساسی را مشخص می کند. 
خدادوست ابراز داشت اگر ما  به دنبال شفای 
پایدار هستیم باید با دست یافتن به سالمت 
با  نه  برای جامعه فراهم آوریم  را  روانی آن 
استناد به روایات و احادیث به بحث تجارت 
در طب اسالمی بپردازیم استفاده ابزاری از 
روایات بیشتر از آنکه به سالمت جامعه کمک 
اعتقادی  باورهای  وبه  روحی  سالمت  کند 

مردم آسیب می زند.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹66033100۹001263   مورخ 13۹6/6/۹   هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا بیات فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 11 بصورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۹6/62 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 
۴75 فرعي از 155- اصلي واقع در جواد آباد خریداری از مالک رسمی آقای عطااله 
عادی  دفتر 115  ثبت صفحه ۴6۹  ذیل  نامبرده  مالکیت  که  قولنامه  برابر  عطائی 
فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۹6/57۹2/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/7/11    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/7/26

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

فاقد سند رسمي
هیات     13۹6/0۴/21 مورخه     13۹660331011000۸56 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
خانم اکرم ستاره شورینی بشناسنامه شماره 15۹   صادره از همدان فرزند محمد 
اسماعیل در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
156/21 مترمربع مفروز از پالک شماره 1۹۹3   فرعی از 1۴6  اصلی واقع در البرز 
با خریداری از وراث علی اکبر جهانگیری قوام و با مالکیت مالک اولیه خانم پروانه 
ضیاء طبری تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۹6/577۴/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/07/11  تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/07/26

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

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

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

فاقد سند رسمي
هیات     13۹6/06/1۹ مورخه     13۹6603310110013۴7 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای سامان رمضانی بشناسنامه شماره 0310321255   صادره از کرج فرزند علی 
به مساحت  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  از ششدانگ یک قطعه  رضا در قسمتی 
23۴/25 مترمربع مفروز از پالک شماره ۴21   فرعی از 170  اصلی واقع در البرز 
با خریداری از آقای علیرضا رمضانی و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدعلی صادقی 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹6/57۸۴/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/07/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/07/26

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

احضار متهم
  )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه 12/۹51۸27 دادیاري شعبه متهم محسن صادقلو فرزند یارمحمد 
باتهام جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول  تحت تعقیب قرار گرفته است با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
انتسابی ظرف  اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  115 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر 
30 روز در شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
55234/م الف دادیار  شعبه 12 دادسراي ناحیه 14 تهران   

ابالغ وقت
 رسیدگي به سید احمد مهران استاد   

خواهان محمد مشتاقي   دادخواستی به طرفیت خوانده سید احمد مهران ستاد  
به خواسته جعل و استفاده از سند مجعول  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دادگاه جزایي بخش  به شعبه 103   نموده که جهت رسیدگی  بخش کهریزک  
کهریزک  واقع در بخش کهریزک  ارجاع و به کالسه ۹50۹۹۸22۹5701۸7۴ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹6/۹/1۴ و ساعت 11/00 تعیین شده است 
به تجویز ماده 73  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  ظرف 
اعالم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع  و  نشر آگهی  از  ماه پس  یک 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
55230/م الف مدیردفتر دادگاه جزایي شعبه 103 بخش كهریزك  

احضار متهم
محمد جبلي فرزند صفرعلي و سامان نادري  )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر 

خواست ( 
مجتمع شهید قدوسي تهران بموجب کیفر خواست ۹610۴3217۸000۸21    در 
هاي  شرکت  در  عضوگیري  باتهام  فوق  متهمین  برای     ۹60536 کالسه  پرونده 
هرمي    تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است  گردیده  تعیین   ۹/00 ساعت   ۹6/۹/11 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 3۴۴ ق 
آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
رسیدگی  مقررات  مطابق  عدم حضور  در صورت  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر 

غیابی بعمل خواهد آمد.
55232/م الف منشي  شعبه 1033 كیفري 2 مجتمع شهید قدوسي تهران   

ابالغ وقت
 رسیدگي به عزیزاله سروري فرزند عبداله   

به تجویز ماده 17۴  ق آدک  مصوب 13۹2 به متهم مجهول المکان که مشخصات 
اتهامي وي  پرونده  ابالغ مي گردد  بدینوسیله  نیست  در دسترس  از وي  بیشتري 
بکالسه ۹60503   در این شعبه ثبت و باتهام کالهبرداري  براي مورخ ۹6/۹/11 
ساعت 10/00  وقت رسیدگي تعیین شده است مراتب براي یک نوبت در یکي  از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به این شعبه 
مستقر در مجتمع قضایي قدوسي به آدرس تهران ونک خ مالصدرا نبش کردستان 
به موضوع رسیدگي و راي  اال دادگاه غیابا  نماید و  از خود دفاع  پ 6۴ معرفي و 

مقتضي صادر خواهد نمود .
55231/م الف رییس شعبه 1035 کیفری 2 مجتمع شهید قدوسي تهران 

احضار متهم
  )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( 

مجتمع شهید محالتي تهران  شعب دادگاه بموجب کیفر خواست در پرونده کالسه 
۹6062۸/1125    برای  متهم حیدر معمار باتهام توهین   تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۹6/۸/30 
ساعت ۹/00 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 3۴۴ ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
55233/م الف منشي  شعبه 1125 كیفري 2 مجتمع شهید محالتي تهران   

مفقودی
سند کمپانی خودروی پژو ۴05 مدل ۸۸ با شماره پالک 2۹۸م5۴ایران 72 با شماره 
NAAM11CA۴AK۹۸526۸بنام  شاسی  شماره  12۴۸۸26۹6۹1و  موتور 

محمد رضایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد  
فریدونکنار 

مفقودی نوبت اول 
مفقودی برگ سبز اعالم وضعیت ماشین وانت سایپا به رنگ قهوه ای روغنی مدل 
۹3 به شماره انتظامی 2۴1ی۴2ایران 72 با شماره موتور 5163۴62و شماره شاسی 
NAS۴51100E۴۹23215بنام قنبر داعی الریمی محمد رضایی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 جویبار 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی به آقای ولی اله سعیدی

شاکی خانم مرضیه حاجی زاده فرزند اردشیر شکایتی علیه آقای ولی اله سعیدی 
به اتهام دخالت غیر مجاز در امر پزشکی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹50۹۹۸6612201032 شعبه 105 
آباد )105 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹6/0۹/07 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – پرویز پور هادی .

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

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

سند رسمی
/ اول  هیات   13۹6/6/27 مورخ   13۹6603310100002۴۸3 شماره  برابررأی 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی امیر خلجی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 2651 کد ملی 
03222۴3521 صادره از کرج نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
532/۸5 مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 15۸0 فرعی 
163 اصلی واقع در استان الیرز شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حسین 
می  باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  فیروز  خاکی 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف12۴6
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/7/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/7/26

  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس   محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
/دوم  اول  هیات   13۹6/7/2 مورخ   13۹660331010002037 شماره  برابررأی 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه 
کد   ۹۹۴ شناسنامه  بشماره  حجی   فرزند  یزدانی  اله  خلیل  متقاضی  بالمعارض 
ملی 0۹00۴30۴35 صادره از کاشمر نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 152 متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1627 
مالک  از  خریداری  فردیس  شهرستان  البرز-  استان  در  واقع  اصلی   163 از  فرعی 
رسمی مهین ، کامران، ماه بانو، پروانه ، ناهید ، ایراندخت و پریدخت همگی صدوقی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت آگهی می شود تا در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف121۹
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/7/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/7/26

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای روح الدین بازوند دارای  شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به کالسه 
۸۸/1/۹6از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زینب بازوند به شماره شناسنامه 5۹۸022۹۴6۹ در تاریخ 13۹6/6/26در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- روح الدین بازوند فرزند حسین شماره شناسنامه 36 متولد 1363/6/1پدر متوفی

متولد   5۹۸006116۹ شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  حاصلی   حدیث   -2
137۴/5/5مادر متوفی     و متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد

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

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
حسن بابایی نسب رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان رومشکان

دادنامه
شماره پرونده :3/۹5ش/1260

شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان ورامین 
شماره وتاریخ دادنامه :۹6/7/25-67۹

خواهان:آقای سید ساالر حسینی با وکالت بعدی اقای سید حمید رضا حسینی به 
نشانی دفتر حمایت قضایی ایثار گران ورامین 2-آقای علی غیاثی فرزند حسنعلی به 

نشانی :ورامین –کارخانه قند-گلستان اول –کوچه جعفری –پالک 15
خوانده:آقای صابر بهرام پور فرزند حسین /مجهول المکان 

خواسته:مطالبه خسارت 
گردشکار :با توجه به محتویات پرونده ونظریه مشورتی اعضا ء شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده به 
خودرو ناشی از تصادف و افت قیمت جمعا به مبلغ ۴5/000/000 ریال به انضمام 
مجموع  به  توجه  با  ،شورا  دادخواست  شرح  به  دادرسی  و  کارشناسی  های  هزینه 
و  تصادفات  فنی   کاردانی  کارشناسی  ،نظریه  خواهان  ،اظهارات  پرونده  محتویات 
که  تصادفات  رشته  در  دادگستری  رسمی  کارشناسان   ۹5/10/30 مورخ  نظریه 
خواهان  خودرو  به  وارده  میزان خسارت  و  معرفی  حادثه  مقصر  بعنوان  را  خوانده 
را مبلغ 30/000/000ریال و میزان افت قیمت خودرو را مبلغ 15/000/000 ریال 
در جلسه  آگهی  انتشار  از طریق  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  و  اند  نموده  اورد  بر 
رسیدگی حاضر نگردیده و در مقابل مستندات خواهان ایراد و دفاعی ننموده است 
لذا شورادعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1۹۸،515،51۹قانون آیین 
دادرسی در امور مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی حکم محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۴5/000/000ریال بابت اصل خواسته ،مبلغ 1/000/000ریال بعنوان 
هزینه کارشناسی و مبلغ 7۴1/563 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر قانونی 
در حق خواهان ردیف دوم آقای علی  غیاثی صادر ودر خصوص هزینه پارکینگ و 
جرثقیل به دلیل عدم ارائه مستندات به ماده 1۹7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 
.همچنین در خصوص  دعوی خواهان  نماید  را صادر می  رد دعوی خواهان  قرار 
از  بند 10  به  با توجه به عدم مالکیت خودرو خسارت دیده و مستندا  اول  ردیف 
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم  
مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در 
این مرجع و سپس ظرف همان مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی 
ورامین می باشد و قرار های صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه عمومی ورامین می باشد .
1085خ   م . الف سیامک اصغر لو –قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین 

انتخاب اعضاى هيات منصفه مطبوعات در البرز

کرج- خبرنگار زمان؛ جلسه انتخاب اعضای هیئت منصفه مطبوعات 
استان البرز برای دوره جدید برگزار و در آن اعضای جدید برای دو سال 

دیگر انتخاب شدند.
در این جلسه که با حضور حجت االسالم علیرضا سعیدی مشاور و مسئول 
دفتر برنامه ریزی و نظارت نماینده ولی فقیه در استان البرز، محمد نبیونی 
رئیس شورای شهر کرج، علی خیلدار مدیرکل اداره ارشاد استان البرز، 
حجت االسالم و المسلمین سید عباس مسعودی مدیرکل اداره تبلیغات 
اسالمی استان البرز برگزار شد احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری 
استان البرز با اشاره به اینکه در دوره فعالیت دو ساله هیئت منصفه قبلی 
تنها 3 پرونده مطبوعاتی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت گفت: این 
پرونده ها عمدتا با رضایت شکات یا تبرئه مدیران مسئول مختومه شدند.

وی یکی از علت های پایین بودن میزان شکایت از مطبوعات در استان را 
سعه صدر بیشتر در مسئوالن استانی عنوان کرد و گفت: این نوع نگرش 

به رسانه ها قابل تقدیر است.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز برگزاری دوره های آموزشی توسط 
دادگستری برای مطبوعات را یکی دیگر از عوامل افزایش آگاهی حقوقی 
اهالی رسانه و کاهش پرونده های شکایت از آن ها دانست و تصریح کرد: 
نقد باید در چارچوب قانون و مبتنی بر موازین شرعی و اخالقی باشد؛ 
نقد زمانی سازنده است که همراه با توهین و تخریب نباشد و ضعف ها و 
ایرادات طرح شود. وی با تاکید بر اینکه یکی از رسالت های مهم دستگاه 
قضایی صیانت از آزادی بیان است بیان کرد: فضا باید به گونه ای باشد 
که منتقد بتواند آزادانه و در چارچوب قانون نقد کند که دستگاه قضایی 
استان البرز نیز بر این حوزه تمرکز داشته و از نقد منصافانه استقبال و در 

برابر فشار بر رسانه ها از آن ها دفاع کرده است.

آغاز فعاليت ۱۰ کانون جديد فرهنگی و هنرى 
مسجد در بابل 

حسن زاده- بابل؛ محمدی فیروزجایی- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بابل که به همین منظور در همایش روسای شوراها و دهیاران 
بخش الله آباد حضور یافته بود طی سخنانی گفت: کانون های مساجد 
با هدف تجمیع ظرفیت های یک منطقه برای انجام برنامه های فرهنگی 
حول محور مسجد ایجاد می شوند مسآله ای که همواره مورد تاکید مقام 
معظم رهبری بوده و دولت هم  اهتمام ویژه ای برای توسعه فعالیت های 
فرهنگی و هنری در روستاها دارد و به همین منظور افزایش تعداد کانون 
در سطح روستاها و بخش ها را  به عنوان برنامه ای محوری مورد تاکید 
قرار داده است. وی با قدردانی از همکاری سازنده امام جمعه و بخشدار 
الله آباد افزود : با مجوزهای جدید- تعداد کانون های فرهنگی مساجد در 

شهرستان بابل از 1۴0 کانون فراتر رفته است.
وی در پایان اظهار داشت: تقویت فعالیت کانون ها - یکی از فعالیت های 
محوری معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
است و از همه عزیزان برای افزایش تعداد کانون ها و سطح برخوردای 
مردم شریف بویژه در مناطق کمتر برخوردار از این خدمت شایسته طلب 
یاری می کنیم. گفتنی است که در این همایش و با حضور بخشدار 
الله آباد مجوز فعالیت کانون مسجد روستاهای بیجی کال و... به روسای 

شوراهای این دو روستا اهدا شد.

بازديد مدير عامل شرکت
 بهره بردارى نفت و گاز غرب
 از منطقه عملياتی نفت شهر

کرمی- کرمانشاه؛ مدیر عامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب از منطقه عملیاتی نفت شهر بازدید 

کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب مهندس ناصری پور مدیر عامل این 
شرکت با همراهی جمعی از مدیران و روسای ستادی 

از منطقه عملیاتی نفت شهر بازدید نمودند.
در این سفر آقای کمریان مدیر منابع انسانی، آقای 
رئیس  شیرزادیان  مهندس  مالی،  مدیر  امیدی 
مهندسی ساختمان، آقای کاظمی رئیس حراست و 
جمعی از مدیران و روسای منطقه وی را همراهی 

نمودند.
از محل  بازدیدی که  مدیر عامل و همراهان طبق 
اسکان کارکنان، مهمانسرا ها، استخر و محوطه نفت 
انجام گرفته طی چند  از پروژه های  شهر داشتند 
ماه اخیر توسط واحد مستغالت و واحد مهندسی 

ساختمان تشکر و قدردانی نمودند.
وی با اشاره به لزوم تداوم این پروژه ها با سرعت و 
کیفیت باال در جهت رفاه کارکنان، خواستار تسریع در 
پروژه های مربوط به امکانات رفاهی در همه مناطق 

عملیاتی شد.

ارزيابی عملکرد آبفا اهواز در سال 
۹5 توسط کميته توسعه مديريت

توسعه  معاون  با حضور  سعیدوحیدی فر-اهواز: 
برنامه  و  انسانی سازمان مدیریت  منابع  و  مدیریت 

ریزی استان خوزستان بررسی شد.
جلسه ای با حضور مهندس وحدت معاون توسعه 
مدیریت ومنابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و 
اعضا کمیته توسعه مدیریت این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفا اهواز، این جلسه توجیهی با موضوع بهبود شاخص 
های ارزیابی عملکرد سال ۹6 در محل دفتر مدیرعامل 

شرکت برپا شد.
مهندس کریمی ضمن تشکر از حضور معاونت محترم 
توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان در جلسه، ارتقای ارزیابی عملکرد 
مجموعه را مستلزم تالش مضاعف و تداوم برگزاری 
جلسات توجیهی مشابه در بازه های زمانی کوتاه تر 
دانست. وی با تاکید بر ضرورت رشد هرچه بیشتر 
عملکرد شرکت، خواستار برنامه ریزی سازنده در این 

مسیر توسط اعضای کمیته توسعه مدیریت گردید.

خبر خبر

بهره  معاون  زمان:  خبرنگار   - گلستان 
گلستان  روستایی  فاضالب  و  آب   برداری 
گفت:خشکسالی،افزایش دما،برداشت بی رویه از 
چاه های مجاز و افزایش شالی کاری و فعالیت 
پراکندگی  چاه های غیرمجاز در کنار چالش 
روستاها و نبود منابع تامین کافی،باعث شده در 
110 روستای گلستان با مشکل قطع آب و یا 

نوبت دهی آن مواجه باشیم.
مسلم محمدی در گفتگو خبرنگار زمان افزود: 
نوار  از سه  منابع آب های زیرزمینی گلستان 

شمالی،میانی و جنوبی تامین می شود.
وی به تشریح وضعیت این سه نوار پرداخت و 
گفت:نوار شمالی سفره ای زیرزمینی آب شور 
دارد و قابل استفاده نیست،نوار میانی از نظر کمی 
مناسب است اما به دلیل وجود صنایع و آالینده 
ها دارای یکسری مشکالتی هستند که از آب 
شیرین کن و آب های نامتعارف را در این مناطق 
استفاده می کنیم و با عواملی آلودگی این آب ها 

را رفع می کنیم.
روستایی  فاضالب  و  آب  بهره  برداری  معاون 
گلستان با بیان اینکه نوار جنوبی دارای آب خوبی 
است و غالبا آب نوار جنوبی را به نوار شمالی 
منتقل می کنیم،اظهارکرد:امسال با افزایش دما 

با افت شدید دبی منابع تامین و افت دینامیک 
چاه ها در استان مواجه بوده ایم.

افت 36 درصدی دبی منابع تامین
وی از افت 36 درصدی دبی منابع تامین وافت 
12 تا2۴ متری دینامیک چاه های استان خبر 
داد و به دالیل آن اشاره و اضافه کرد: خشکسالی، 
های  چاه  از  رویه  بی  برداشت  دما،  افزایش 
کشاورزی و چاه های غیرمجاز و کشت بی رویه 
شالی در استان باعث شده عالوه بر مشکالت آب 

و فاضالب دچار چالش شویم.
وی از پراکندگی روستاها و قرار گرفتن منابع 
تامین و چشمه ها تحت تاثیر شدید خشکسالی 

فاضالب  و  آب  های شرکت  چالش  عنوان  به 
روستایی استان نام برد و ادامه داد:کاهش دبی 
آب چشمه ها تا یک سوم،کمبود حجم مخازن 
و فرسودگی بیش از 20 درصدی خطوط انتقال 
و توزیع از دیگر چالش های ما در آبرسانی به 
در  اینکه  یادآوری  با  محمدی  روستاهاست. 
نشست با مدیران شهرستانی در سال ۹۴ چالش 
برای  و  کرده  مشخص  را  شهرستان  هر  های 
آن برنامه تعیین کرده ایم، خاطرنشان کرد: با 
برنامه ریزی های انجام شده از آن زمان 32۴ 
کیلومتر شبکه توزیع، 52 کیلومتر خط انتقال، 
حفر و تجهیز 17 حلقه چاه، بهسازی پنج دهنه 

مترمکعب  و 750  هزار  احداث 13   ، چشمه 
اعتبار ۴۸ میلیارد و 600  با  را  مخزن ذخیره 
میلیون تومان را در معاونت طرح و توسعه آبفار 

اجرا کردیم.
وی با بیان اینکه شاخص بهره مندی روستاهای 
استان از 60.77 در انتهای سال ۹1 به 70.16 
تصریح کرد:  است،  پایان سال ۹5 رسیده  در 
معاونت  در  ها  برنامه  راستای  در  همچنین 
شستشو،  گندزدایی،  عملیات  برداری  بهره 
و  نگهداری  همراه  به  کیفیت  شاخص  ارتقاء 
شبکه،  مرمت  ها،  پمپ  تعمیر  برداری،  بهره 
خطوط انتقال و مخازن و همچنین مهندسی 
مجدد، الیروبی و لوله گذاری مجدد 1۴ حلقه 
چاه را انجام دادیم. محمدی با یادآوری اینکه 
با احیاء مجدد این 1۴ حلقه چاه 6.5 میلیارد 
تومان صرفه جویی انجام شده است، بیان کرد: 
همچنین از ابتدای سال الیروبی و لوله گذاری 
6 حلقه چاه در بندرگز، علی آباد و گنبد انجام 
شده و الیروبی چند چاه در گرگان، مینودشت و 
کالله در دستور کار است و این در شرایطی است 
که در معاونت بهره برداری 10 میلیارد تومان 
دیون داریم و اعتبارات این معاونت زیر ۴0 درصد 

تحقق پیدا کرده است.

معاون بهره  برداری آب و فاضالب روستایی گلستان مطرح کرد:

آبرسانی به 110 روستای گلستان با تانکر

آغاز نهضت پیشگیری از اسراف و اتالف انرژی
 در خوانسار

احمدی- بوشهر؛  تفاهم نامه طرح همیار 
بین سازمان مدیریت  بازیافت در مدارس 
اداره  و  بوشهر  بندر  شهرداری  پسماند 
آموزش و پرورش شهرستان بوشهر منعقد 

گردید.
پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
نامه  تفاهم  این  گفت:  بوشهر  شهرداری 
اصول  کامل  شدن  اجرایی  راستای  در 
مدیریت پسماند باالخص امر مهم تفکیک 
در  بازیافت  همیار  عنوان طرح  با  پسماند 
و  پسماند  مدیریت  سازمان  بین  مدارس 
بوشهر  پرورش شهرستان  و  آموزش  اداره 

منعقد گردید.
این  اهداف  از  افزود:   پور  حسن شجاعی 
تفاهم نامه آموزش و فرهنگ سازی جهت 
بوشهر  شهر  آموزان  دانش  آگاهی  ارتقاء 
خصوص  به  پسماند  مختلف  زمینه  در 
نتیجه  به  و رسیدن  زباله  تفکیک  موضوع 
مطلوب،افزایش آگاهی عمومی و مشارکت 

مبداء  از  تفکیک  امر  در  آموزان  دانش 
پسماندهای خشک در جهت حفظ محیط 
مدارس  در  ملی  های  سرمایه  و  زیست 
بطوری که دانش آموزان به صورت تئوری 
و عملی با پسماند های قابل تفکیک آشنا 

شوند.
سازمان  کرد:  بیان  ادامه  در  پور  شجاعی 
از  نامه  تفاهم  این  در  ای  ویژه  تعهدات 
پرورشی  مربیان  و  مدیران  آموزش  جمله 
برگزاری  طریق  از  مدارس  بهداشتی  و 
جلسات و کارگاه های آموزشی با اولویت 
مبداء  از  تفکیک  طرح  اجرای  چگونگی 
ایستگاه  استقرار  مدارس،  در  پسماند 
برگزاری  تحصیلی،  سال  در  بازیافت 
روزنامه  نویسی،تهیه  داستان  مسابقات 
برگزاری  کاردستی،  و  نقاشی  دیواری، 
های  همایش  اجرای  و  بازیافت  جشن 
با  زیست  محیط  هدف حفظ  با  پاکسازی 

همراهی دانش آموزان را دارد.

بهادری- اصفهان؛  در ادامه بازدید مهندس 
علوی، به همراه معاونین و مدیران گازرسانی 
از تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شهرستان 
خوانسار، در بین روستاهای این شهرستان از 
بازدید  دو روستای دوشخراط و سنگ سفید 

نمودند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و هیئت 
این  فرماندار  با  دیدار  طی  همچنین  همراه، 
به  را  گازرسانی  ادوات  از  حفاظت  شهرستان 
هنگام ساخت و ساز های شهری و روستایی را 
امری ضروری در شهرستان خوانسار برشمرد و 
گفت: عدم هماهنگی با اداره گاز شهرستان به 
هنگام ساخت و سازها موجب آسیب رساندن 
به شبکه گاز می شود. وی، با اشاره به اینکه 
علمک های بدون استفاده و شیرهای پیادرو در 
سطح شهرها، خطرهای بالقوه هستند تصریح 
کرد: سایر دستگاه های خدماتی می بایست در 
حفاری ها و ساخت و ساز ها از آسیب رساندن 
داشته  ای  ویژه  دقت  ساز  نقاط خطر  این  به 

همکاری  بر  تاکید  علوی،با  مهندس  باشند. 
شرکت  مطالبات  وصول  به  نسبت  فرمانداری 
گاز و همچنین فرهنگ سازی جهت استفاده 
بهینه مشترکین از گاز طبیعی گفت: کارکنان 
این شرکت به صورت 2۴ ساعته آماده خدمت 

رسانی به مردم هستند.
در ادامه شفعتی فرماندار شهرستان خوانسار با 
اشاره به اینکه اداره گاز خوانسارکمترین حجم 
شکایات و مراجعات مردمی را دارد، اظهار داشت: 
خدمات این شرکت قابل تقدیر است و فرمانداری 
این شهرستان تمام حمایت خود را در راستای 

وصول مطالبات شرکت گاز انجام خواهد داد.
در  همچنین  همراه  هیئت  و  علوی  مهندس 
ادامه، دیداری با نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
این شهرستان، داشتند تا بتوانند از تریبون نماز 
بر  نیز  این شهرستان  ائمه جماعات  و  جمعه 
رعایت الزامات ایمنی، خطرات و حوادث ناشی 
از مصرف نا ایمن گاز و صرفه جویی درمصرف 

آن تاکید نمایند.

اجرای طرح همیار بازیافت
 در مدارس بوشهر
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احضار متهم 
بدینوسیله سید علي میري فرزند سید محمد  که فعال مجهول المکان می باشد احضار 
می شود که جهت رسیدگی به اتهامش و دفاع از خود  در پرونده ۹51۴2۴ این دادیاري 
موضوع شکایت اکبر صالحي دایر بر کالهبرداري و تخریب عمدي و استفاده از سند مجعول 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان پردیس حاضر 
شود این آگهی باستناد ماده 17۴ ق آدک یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار نشر می 
شود چنانچه متهم در مهلت مقرر در این شعبه حاضر نشود تصمیم قانونی اخذ خواهدشد 
55226/م الف   دادیار شعبه 1 دادسرای شهرستان پردیس

احضار متهم  
 حسین خدادادي   )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست  5 روز پس از ابالغ ( 
حسب شکایت  مهدیه جویا دادگاه عمومي و انقالب بخش کهریزک   بموجب کیفر 
خواست در پرونده کالسه ۹50۹۹۸0022۴006۹5     برای  متهم  حسین خدادادي 
ایراد ضرب و جرح عمدي و توهین  تقاضای کیفر نموده که  انقاق  باتهامات ترک 
المکان  با عنایت به مجهول  رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع گردیده است 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115-1۸0 ق آدک  مراتب 
یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر  5 روز پس از ابالغ 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
55228/م الف دادرس  شعبه 104 جزایی بخش کهریزک    

احضار متهم 
 امید عباسي شهرستانکي )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست  5 روز 

پس از ابالغ ( 
حسب شکایت عارف مهدوي طاروني فرزند حجت اله – لیال محمودي طاروني فرزند 
هدایت اله و اصغر محمودي طاروني فرزند هدایت اله دادگاه عمومي و انقالب بخش 
کهریزک  بموجب کیفر خواست در پرونده کالسه ۹60۹۹۸22۹5۹0102۴     برای  
باتهام توهین ایجاد مزاحمت و تخریب   تقاضای  متهم امید عباسي شهرستانکي 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 1۸0-115 
ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر  
5 روز پس از ابالغ در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
55227/م الف دادرس  شعبه 104 جزایی بخش کهریزک    

آگهی
در پرونده ۹۴1250 شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی بخش فشافویه به متهم رضا 
دوشاني حسن آبادي که باتهام کالهبرداري  تحت تعقیب قرار دارد لذا با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 
33۴ ق آدک مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم در مورخه 
۹5/۹/12 ساعت 10 در این شعبه حاضر گردد ضمنا مقرر گردد در صورت عدم 

حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید 
55229/م الف     مدیردفتر شعبه 101 جزایی بخش فشافویه تهران 

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   10۸ شماره  شناسنامه  دارای  سیری  فریده  خانم 
1/۹6ش/1122 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین سیری بشناسنامه شماره 3 متولد 131۹در تاریخ ۹6/3/13 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:

1-متقاضی فوق الذکرفریده سیری نام پدرحسین ش ش10۸ متولد 13۴5
2-مجتبی سیری  نام پدر حسین ش ش 5 متولد 1353 
3-فرهاد سیری  نام پدر حسین ش ش16 متولد 13۴0 

۴-محمد سیری  نام پدر حسین  ش ش1273 متولد 135۹
5-ابراهیم سیری نام پدر حسین ش ش 0۴103۴۸236متولد 1367 

6-فرشته سیری نام پدر حسین ش ش 12 متولد 13۴۴
7-اقدس ابراهیمی نام پدر تقی ش ش 20۴ متولد 132۴

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 1083خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین0

آگهی
بدین وسیله به آقای سعید جاسم پورنام پدر:عزیز تاریخ تولد:1360/6/3شماره  ملی: 
الهدی- علم  نشانی:شوشتر-شهرک  شناسنامه10۸3به  شماره       1۸۸1637557
خیابان7انصار جنوبی ابالغ می شود که صندوق کارآفرینی امید به استناد قراردادبانکی 
شماره 1-622730-110-606۴جهت وصول مبلغ73۴۹6003ریال تا تاریخ13۹6/6/23به 
انضمام خسارت تاخیرمتعلقه وازتاریخ مذکورتا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه۹6001۸5دراین اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 13۹6/7/۴مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به 
تقاضای بستانکارطبق ماده 1۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه 
های کثیراال نتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.شماره م الف:)153۹6(
مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شوشتر-حیدر شاهینی فر

 آگهی حصر وراثت
ازدزفول  533۹3صادره  پدراسفندیار،بشناسنامه  نام  زاده  منوچهری  نسرین  خانم 
مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
۹6/6/2۸دردزفول  درتاریخ  دزفول  صادره   26۹ بشناسنامه  عصار  بزرگ  احمد 
اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی ازباال )زوجه متوفی(2-بهاره بزرگ 
به  دزفولی  معتمد  متوفی(3-طاهره سلطان  )دختر  به شناسنامه13چالوس  عصاره 
شناسنامه37دزفول)مادرمتوفی(والغیر.پرونده کالسه۹60311/1/۹6ح درشورا ثبت 
گردید.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی 

که بعد ازاین تاریخ ابرازشود از درجه اعتبارساقط است.
رئیس شورای حل اختالف مجتمع مرکزی دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

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

اگهی فقدان سند مالکیت
نموده  اعالم  استشهادیه تصدیق شده  برگ  دو  تسلیم  آقای محمد حسین شهبازی 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1۹25متر مربع قطعه 
2۸1تفکیکی به شماره 736۴فرعی از 367 اصلی واقع در چهار دانگه جزء حوزه ثبتی 
شهرستان ساوجبالغ ذیل ثبت 600۹۹2دفتر 1۴00 صفحه ۴20  بنام بنیاد مستضعفان 
و جانبازان انقالب اسالمی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 0035۴2 صادرشده است  
سپس تمامی مورد ثبت برابر سند شماره ۹11۸-۸6/۴/2۴ دفتر خانه 73 کرج به اقای 
محمد حسین شهبازی  فرزند محمد قلی انتقال یافته است به علت سهل انگاری مفقود 
شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی به ماده 120 ایین 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 3۴1              13۹6/7/26
محمد افخمی رعیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

تالش برای رفع مشکالت انتقال گاز
 در نیمه دوم امسال

شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که به منظور تالش برای رفع 
مشکالت انتقال گاز در نیمه دوم امسال اقداماتی را در دست 
انجام دارد.به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، با توجه 
به فرا رسیدن فصل سرما در سطح کشور، شرکت های انتقال 
انتقال گاز  ایران در پی رفع هر گونه اشکال در جریان  گاز 
مناطق گاز رسانی هفت، هشت و ۹ شرکت ملی انتقال گاز، 
اصالح مجدد رگوالتوری، افزایش ضریب اطمینان تاسیسات 
باقی  تعمیرات  تر  هر چه سریع  تکمیل  و  گاز  فشار  تقویت 
مانده خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز را با موفقیت 
به پایان رساندند.در همین ارتباط، رسول داودی نژاد، مدیر 
ایران گفت: حجم گاز عبوری  انتقال گاز  منطقه ۹ عملیات 
 ، ها  استان  CGS شهری   ، ها  نیروگاه  مصارف  شامل  که 
حجم گاز انتقالی، مصارف سوخت تاسیسات و تخلیه خطوط 
لوله است در شش ماه نخست سال جاری به میزان 10.03 
میلیارد مترمکعب بوده که افزایش 16.6 درصدی نسبت به 

زمان مشابه سال قبل را در آن شاهد هستیم.
وی افزود: حجم گاز انتقالی که شامل گاز صادراتی خط 16 
اینچ علی آباد - شاهرود ، تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند و 
ایستگاه CGS طارم سفلی استان قزوین است در شش ماه 
نخست سال ۹6 به میزان 2.72 میلیارد مترمکعب بوده که 
با افزایش ۹5 درصدی نسبت به زمان مشابه پارسال رو به رو 
بوده است.داودی نژاد، با بیان اینکه میزان حجم گاز انتقالی 
در شش ماهه نخست سال ۹5 برابر با 1.3۹ میلیارد مترمکعب 
بوده، درباره اجرای اتصال خط لوله انتقال گاز دامغان - نکاء 
- کیاسر - ساری توضیح داد: با بهره برداری از این طرح، گام 
موثری درجهت رفع مشکل افت فشار و قطع گاز استان های 
شمالی برداشته خواهد شد که با توسعه گازرسانی به صنایع 
و ایجاد اشتغال پایدار، شعار سال مقام معظم رهبری در این 

منطقه تحقق می یابد.
مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران با تاکید بر تکمیل هر 
چه سریع تر تعمیرات باقی مانده خطوط انتقال و تاسیسات 
تقویت فشار گاز، اظهار کرد: باید تمامی شرایط برای انتقال 
گاز  سراسری  شبکه  سطح  در  مصرف  مبادی  به  گاز  پایدار 

کشور به ویژه در ماه های سرد سال فراهم شود.

بهبود صادرات میعانات ایران 
 از رکورد پایین 5 ماهه

رویترز به نقل از یک منبع آگاه از برنامه نفتکش ایران گزارش 
کرد صادرات میعانات این کشور در نوامبر یک درصد نسبت 
افزایش  بود،  پایین ترین رکورد پنج ماه گذشته  اکتبر که  به 
خواهد یافت.به گفته این منبع آگاه که مایل نبود نامش فاش 
شود، ایران قصد دارد مجموعا حدود 2۹7 هزار بشکه در روز 
میعانات برای صادرات در نوامبر بارگیری کند که در مقایسه 
با حدود 2۹5 هزار بشکه در روز در ماه میالدی جاری، اندکی 

افزایش نشان می دهد.
سعید خوشرو، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران 
در  که  میعانات  صادرات  بود  گفته  رویترز  به  سپتامبر  اواخر 
انجام  از  پس  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  پتروشیمی  تولید 
فعالیت تعمیراتی در میدان گازی پارس جنوبی، به حدود ۴50 
هزار بشکه در روز بازخواهد گشت با این  همه همچنان پایین 
550 هزار بشکه در روز خواهد بود که متوسط 15 ماه گذشته 
سال  فوریه  در  که  زمانی  از  ایران  از  میعانات  است.صادرات 
میالدی جاری به رکورد 601 هزار بشکه در روز افزایش یافت، 
با کاهش مواجه شده است. رکورد 601 هزار بشکه صادرات 
بیش از دو برابر سطح صادرات در ژانویه سال 2016 بود که 
تحریم های غیرقانونی علیه برنامه هسته ای برچیده شد.به گفته 
این منبع آگاه، صادرات میعانات ایران به کره جنوبی از حدود 
153 هزار بشکه در روز در اکتبر به 1۸6 هزار بشکه در روز در 
نوامبر افزایش خواهد یافت.در این بین انتظار می رود واردات 
امارات متحده عربی از ایران به حدود ۹۹ هزار بشکه در روز 
برسد که 11 درصد نسبت به اکتبر کاهش خواهد داشت در 
حالیکه ژاپن حدود 12 هزار بشکه در روز در نوامبر میعانات 
آن 11  از  پیش  ماه  به  نسبت  که  می کند  بارگیری  را  ایران 
درصد کاهش نشان می دهد.چین پس از خرید حدود 17 هزار 
بشکه در روز میعانات ایران در اکتبر، ماه آینده واردات از ایران 

نخواهد داشت.

التزام اوپک به توافق کاهش 
تولید 86 درصد است

بین المللی  آژانس  بیرول، مدیر اجرایی  فاتح 
سازمان  پایبندی  نرخ  کرد:  اعالم  انرژی 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به توافق 

کاهش تولید، حدود ۸6 درصد است.
بر اساس این گزارش، فاتح بیرول در حاشیه 
رویترز  به  سئول  در  دانش  جهانی  اجالس 
گفت: پایبندی آنها در سطح ۸6 درصد قرار 
دارد که از گذشته باالتر است.  این که آنها 
در ماه نوامبر هم این برنامه را ادامه دهند به 

خودشان بستگی دارد.
سال  ما  دهند،  انجام  را  کار  این  آنها  »اگر 
اینده شاهد متوازن شدن مجدد بازار خواهیم 
بود، چراکه ما همچنان مقادیر قابل توجهی 
از ذخایر در بازار داریم که از مقدار متوسط 

معمول گذشته باالتر است.«
اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم شامل روسیه 
توافق کرده اند تا تولید خود را به میزان حدود 
1.۸ میلیون بشکه در روز تا مارچ سال اینده 
کاهش دهند تا ذخایر اضافی در بازار را از بین 

ببرند و قیمت ها را تقویت کنند.
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  بیرول، 
کردهای  و  دولت  بین  عراق  درگیری های 
به  متحده  ایاالت  تصمیم  و  طلب  جدایی 
تایید نکردن توافق هسته ای با ایران، گفت: 
هنوز برای این که بتوانیم بگوییم این اتفاقات 
ژئوپولیتیکی چگونه ادامه پیدا خواهند کرد و 
تاثیر آنها بر قیمت های نفت چه خواهد بود، 

زود است.
یادآوری کرد که  به ما  این مسائل  او گفت: 
نفت و ژئوپولیتیک، موضوعاتی بسیار به هم 
خواهند  باقی  هم  همین طور  و  پیوسته اند 
ماند. امنیت نفت مساله ای حیاتی برای تمام 

کشورها است.

نارضایتی گازپروم نفت از توافق 
اوپک و روسیه

معاون اول مدیرعامل گازپروم نفت از توافق 
و  اوپک  کشورهای  میان  تولید  کاهش 
واداشته  را  روسی  شرکت  این  که  غیراوپک 
اهداف رشد تولید خود را کاهش دهد، ابراز 

نارضایتی کرد.
گفت:  یاکولف  وادیم  ایسنا،  گزارش  به 
شرکت هایی که در این توافق حضور داشتند 
بهای مختلفی را پرداخت کرده اند. تاثیر این 
مشارکت  اما  بوده  یکسان  همه  برای  توافق 

شرکت ها در این توافق متفاوت بوده است.
مدیرعامل گازپروم نفت در ادامه اظهار کرد: 
افزایش  برای  بازار  بازیگران  توانایی  به  این 
تولیدشان مربوط می شود. ما از چنین امکانی 
توافق  رعایت  دلیل  به  اما  بودیم  بهره مند 
خودداری  تولید  افزایش  از  تولید،  کاهش 
بسیار حساسی  مسئله  این  ما  برای  کردیم. 
است زیرا توسعه میادین نفتی ما را متوقف 
مدیرعامل  دیوکوف،  است.الکساندر  کرده 
بود:  گفته  ژوئن  در  مصاحبه ای  در  گازپروم 
همان طور که می دانید گازپروم در سال های 
اخیر با جدیت سرگرم افزایش تولید به میزان 
7 تا ۹ درصد در سال بوده و البته ما قصد 
داشتیم به افزایش تولید با همین نرخ ادامه 
به جای رشد  اوپک،  توافق  از  دهیم.اما پس 
۸ تا ۹ درصدی، تولیدمان را تنها ۴.5 تا 5 
عامل  شک  بدون  که  دادیم  افزایش  درصد 

منفی برای ما محسوب می شود.
رویترز گفت: گازپروم  با  یاکولف در مصاحبه 
آینده  سال  از  را  تولیدش  دارد   قصد 
نخست  نیمه  در  شرکت  دهد.این  افزایش 
ساالنه  درآمد  درصدی   23.1 رشد  امسال 
این  گاز  و  نفت  تولید  و  کرد  گزارش  را 
شرکت که جوینت ونچرهای مشترک را نیز 
ساالنه  مبنای  بر  درصد   5.3 دربرمی گرفت، 
رشد کرد.گازپروم نفت در ایران برای توسعه 
چشمه خوش  و  چنگوله  نفتی  میدان  دو 
پیشنهاد کرده است. اما پس از توافق اوپک، 
به جای رشد ۸ تا ۹ درصدی، تولیدمان را 
تنها ۴.5 تا 5 درصد افزایش دادیم که بدون 
شک عامل منفی برای ما محسوب می شود.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

وزیر نفت از آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای مذاکره با 
همه شرکت های نفتی از جمله شرکت های آمریکایی به منظور 

مشارکت در پروژه های نفت و گاز خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه دیروز پس 
از دیدار با کیون هیون می، وزیر زمین و امور زیربنایی و حمل 
و نقل کره جنوبی در پاسخ به این پرسش که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا به تازگی در اظهارات خود اعالم کردند 
که اروپایی ها در مذاکره با ایران فعال شرکت کنند و از پول 
با  این موضوع روی مراودات شما  آیا  ایرانیان استفاده کنند، 
شرکت های اروپایی تاثیرگذار است، پاسخ داد: آقای ترامپ چرا 
ناراحت است که اروپایی ها  از معامله با ایران پول می برند، چرا 

جلو شرکت های آمریکایی را گرفته است؟
وی گفت: شرکت های آمریکایی ها هم به ایران بیایند و منفعت 
حضور  مانع  خودشان  نباشد.  ناراحت  ترامپ  آقای  تا  ببرند 
محدودیتی  هیچ  ما  شده اند،  ایران  به  آمریکایی  شرکت های 
به منظور  آمریکایی  شرکت های  با  مذاکره  و  همکاری  برای 
آنها  اگر  فردا  نداریم و همین  ایران  توسعه منابع نفت و گاز 

بخواهند آماده مذاکره هستیم.
زنگنه تاکید کرد: الزم نیست آقای ترامپ به این اندازه اظهار 

نگرانی کند.
ال ان جی، فروش نفت و سرمایه گذاری مهمترین 

محور مذاکرات
وزیر نفت مهمترین محور مذاکره با هیئت کره جنوبی را خرید 
نفت و میعانات گازی از ایران عنوان کرد و افزود: در زمینه 
شیوه پرداخت پول نفت ایران از سوی کره جنوبی مشکالتی 
این  شد  قرار  و  کردیم  مذاکره  آن  درباره  که  داشت  وجود 
مذاکرات به وزیر دارایی کره جنوبی منتقل شود، ضمن این که 

به زودی هیئتی از ایران به کره جنوبی سفر می کند.
و  جنوبی  پارس  در  جنوبی  کره  شرکت های  حضور  به  وی 
در  ایران  نفتی  پاالیشگاه های  احداث  در  مشارکت  همچنین 
گذشته اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون نیز شرکت های کره 
و  دارند  ایران  نفتی  های  پروژه  در  حضور  به  تمایل  جنوبی 
دولت کره جنوبی نیز یک خط اعتبار 20 میلیارد دالری برای 
کار شرکت های کره جنوبی در ایران تخصیص داده است که 

پشتوانه خوبی است.زنگنه گفت: ما در دیدار تاکید داشته ایم 
که سهم شرکت های ایرانی در پروژه ها باید باال باشد.وزیر نفت 
از ال ان جی به عنوان محور دیگر این مذاکرات نام برد و توضیح 
این  در  ایران  از  جنوبی  کره  ال ان جی  بلندمدت  واردات  داد: 
سرمایه گذاری  که  این  ضمن  گرفت،  قرار  بحث  مورد  دیدار 
شرکت های کره جنوبی در نفت و گاز و پتروشیمی نیز بررسی 

شد و موافقت اصولی در این زمینه به دست آمد.
کره جنوبی شیوه پرداخت پول نفت به ایران را 

تغییر دهد
رابطه  جنوبی  کره  و  ایران  روابط  که  این  بر  تاکید  با  زنگنه 
بلندمدتی است که دو طرف متمایل به گسترش آن هستند 
میعانات  و  نفت  صادرات  میزان  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
ایران به کره جنوبی هم اظهار کرد: هم اکنون حدود  گازی 
120 هزار بشکه نفت خام و بیشتر میعانات گازی ایران به کره 
جنوبی صادر می شود و اگر مشکل پرداخت های ما حل نشود 

ما مجبوریم سیاست فروش نفت به این کشور را تغییر دهیم.
وی، بدهی کره جنوبی به ایران در ازای فروش نفت را رد کرد 
و گفت: بحث بدهی مطرح نیست بلکه موضوع شیوه پرداخت 
ارز است. کره جنوبی هم اکنون بخشی از پول نفت خود را به 
یورو و بخشی را به وون کره جنوبی پرداخت می کند که ما 
عالقه داریم میزان پرداخت پول نفت به یورو را افزایش دهد، 
البته ما بخشی از خریدهای خود را از کره جنوبی با وون کره 

جنوبی انجام می دهیم. 

وزیر نفت؛

محدودیتی درهمکاری با آمریکا نداریم

صادرکنندگان  مسئولین  اتحادیه  نشست 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  های  فرآورده 
ایران، دیروز با حضور رئیس هیأت مدیره 
اتحادیه  قیر  کمیسیون  رئیس  اتحادیه، 
پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صادرکنندگان 
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
رئیس  نایب  و  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
و  گاز  نفت،  صادرکنندگان  اتحادیه 
پتروشیمی با حضور اصحاب رسانه برگزار 
صادرات  افزایش  بر  مبنی  اخباری  و  شد 
موانع  رفع  2020؛  سال  تا  ایران  متانول 
صادرات پتروشیمی به چین، قیر تهاتری 
و ترانزیتی از عراق به اسم قیر ایران، عالج 
مشکالت صادرات فرآورده های نفتی ایجاد 

نهاد رگوالتوری است؛ مطرح شد.
به گزارش خبرنگار زمان- آمرکاشی، 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این مطلب 
300شرکت  از  متجاوز  اتحادیه،  این  که 
کننده و بازرگان صادرکننده را در عضویت 
دارد از آمادگی این اتحادیه برای سوآپ و 

ترانزیت فرآورده های نفتی خبر داد.
عباسعلی اسالمی ادامه داد: در این اتحادیه 
هر یک از بخش های مختلف پتروشیمی، 
پارافینی،  فرآورده  روغنی،  فرآورده  قیر، 

سوآپ و ... کمیسیون خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکه اتحادیه بزرگترین تشکل 
صنفی صادراتی است که در چندسال اخیر 
آمادگی  و  است  آمده  وجود  به  در کشور 
را  هدف  بازار  در  صادرات  تنظیم  برای 
از  بیش  که  موضوع  این  ذکر  با  و  دارد 
1۴ شرکت اصلی پتروشیمی کشور عضو 
اتحادیه مذکور هستند، افزود: این اتحادیه 
پتروشیمی  بخش  در  عظیمی  صادرات 

اتحادیه  این  می دهد.  انجام  کشور  برای 
است  صادراتی  صنفی-  تشکل  بزرگترین 
که در چند سال گذشته در کشور ایجاد 
شده است و در راستای تنظیم صادرات، 
شناسایی بازارهای هدف و ... در تعامل با 

دولت و نهادهای دیگر گام بر می دارد.
اسالمی با تأکید بر اینکه صادرات اعضای 
این اتحادیه 25 درصد صادرات کل کشور 
می کنیم  سعی  افزود:  می شود،  شامل  را 
صورت  به  را  می شود  صادر  که  اقالمی 

ساالنه افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به سواپ و ترانزیت 
کاال  ترانزیت  و  سوآپ  کرد:  تبیین  کاال، 
توسط اتحادیه چند سال است که متوقف 
شده و رفع توقف آن اقدامی است که باید 
شود،  انجام  ملی  منافع  حفظ  جهت  در 
زیرا کشور در جایی قرار گرفته است که 

می تواند از این وضعیت استفاده کند.
اسالمی در پایان با بیان این مهم که سوآپ 
و ترانزیت کاال توسط بخش خصوصی به 
متوقف شده،  که  است  مدت 7- ۸ سال 
یادآور شد: اتحادیه آمادگی دارد در جهت 
راه اندازی دوباره سوآپ و ترانزیت با سایر 
نهادها همکاری کند. رئیس کمیسیون قیر 
در ادامه نشست خبری، با بیان این نکته 
کشور  از  قیر  ترانزیت  و  تهاتری  قیر  که 
می گیرد،  ایران صورت  قیر  اسم  به  عراق 
بودن  پایین  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
کیفیت قیر عراق از ایران، این موضوع به 

نام قیر ایران آسیب وارد می کند.
شرکت   75 اینکه  بیان  با  شیخی  وحید 
در  هستند،  اتحادیه  این  عضو  قیر  بزرگ 
مورد مشکالت این کمیسیون توضیح داد: 
اتحادیه  قیر  کمیسیون  مشکالت  از  یکی 

صادرکنندگان، قیر تهاتری و ترانزیت قیر 
از کشور عراق به اسم قیر ایران است.

ایران  قیر  نام  به  موضوع  این  افزود:  وی 
آسیب وارد می کند زیرا کیفیت قیر عراق 

بسیار پایین تر از قیر ایران است.
شیخی افزود: قیر داخلی ۸0 تا 150 هزار 
چرا  است،  صادراتی  قیر  از  باالتر  تومان 
برای  محلی  عنوان  به  نباید  کاال  بورس 
فروش بر این موضوع نظارت داشته باشد.

سعید رفیع فر - عضو هیات مدیره اتحادیه 
 – پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صادرکنندگان 
خبری؛  نشست  سخنراناِن  از  دیگر  یکی 
نهاد  ایجاد  اهمیت  بر  تأکید  ضمن 
کرد:  بیان  اتحادیه  این  برای  رگوالتوری 
اشتغال  ایجاد  به  رگوالتوری  نهاد  ایجاد 
صورتی  در  زیرا  می کند،  زیادی  کمک 
که نهاد رگوالتوری ایجاد شود، یک واحد 
می خواهد  آینده  در  که  می داند  تولیدی 
کند.  تولید  را  محصوالت  از  حجمی  چه 
در  جدیدی  بحث  رگوالتوری  نهاد  ایجاد 
کشور نیست و پیش از این نیز در کشور 
بر  تأکید  با  اجرا شده است.وی همچنین 
و  گاز  نفت،  اتحادیه صادرکنندگان  اینکه 
موافق  ارز  شدن  تک نرخی  با  پتروشیمی 
ارز  نرخ  که  صورتی  در  افزود:  است، 
تک نرخی شود، رقابت های ناسالم و رانت از 
بین خواهد رفت و اتحادیه با هر عددی که 
بازار را به تعادل برساند، موافقت می کند.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نیز در 
متانول  صادرات  به  اشاره  با  نشست  این 
 5.5 متانول  ساالنه  تولید  ظرفیت  گفت: 
میلیون تن است که این میزان سال آینده 
به 11 میلیون تن و تا سال 2020، به 17 

میلیون تن ظرفیت صادرات می رسد. 

صادراتی  ارزش  مورد  در  باقریان  احسان 
نفت،  اتحادیه  توسط  که  فرآورده هایی 
گفت:  شد،  صادر  پتروشیمی  و  گاز 
توسط  که  فرآورده هایی  صادرات  ارزش 
اتحادیه در سال گذشته صادر شد، هفت 
دالر  میلیارد   3.5 که  است  دالر  میلیارد 
فرآورده های پتروشیمی، 1.5 میلیارد دالر 
فرآورده های هیدروکربنی، 1.2 محصوالت 
روغنی و ۸00 میلیون دالر قیر بوده است.

وی در مورد کشورهای مقصد توضیح داد: 
طبق آماری که مجموعه اتحادیه به دست 
آورده، کشورهای هدف عمدتا افغانستان، 
اروپا،  میانه،  آسیای  کشورهای  عراق، 
جنوبی،  آمریکای  آفریقا،  شرقی،  اروپای 
جنوب  میانه،  آسیای  التین،    آمریکای 
قاره  دیگر چهار  عبارت  به  و  آسیا  شرقی 

بوده است.
نفت،  اتحادیه صادرکنندگان  رئیس  نایب 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  پتروشیمی  و  گاز 
حدود پنج میلیون و 200 هزار تن قیر در 
کشور تولید می شود، افزود: سه میلیون تن 
هزار  و 200  میلیون  پنج  مجموع  از  قیر 
در  مشکالتی  البته  می شود.  صادر  تن 
جمله  از  دارد  وجود  قیر  صادرات  زمینه 
این مشکالت قیر تهاتری است که میزان 
آن چهار میلیون تن در سال اعالم شده 
که این میزان به نظر اتحادیه کارشناسی 
زیرا  پیدا کند  باید کاهش  و  نیست  شده 

به صادرات قیر کشور لطمه وارد می کند.
باقریان با تاکید بر اینکه دولت از اتحادیه 
کرده  نظرخواهی  مختلف  زمینه های  در 
است، تصریح کرد: اصلی ترین نظر اتحادیه 
این  زیرا  است  رگوالتوری  نهاد  ایجاد 

موضوع در نفت مغفول مانده است.

در نشست مسئولین اوپکس مطرح شد:

تا سال 2020صادرات متانول ایران به 17 میلیون تن می رسد 
ان

 زم
مه

زنا
 رو

س:
عک
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بيمه رايگان سپرده گذاران بانك آينده

بانک آینده در راستای توجه به نیازهای مشتریان و ارزش آفرینی هر چه 
بیشتر برای آن ها، طرح بیمه رایگان سپرده گذاران را از تاریخ 13۹6/07/22، 
در شعب خود عملیاتی نمود.طرح بیمه رایگان سپرده گذاران بانک آینده، 
خدمت نوینی است که از سوی بانک آینده به پاس همراهی و وفاداری 
مشتریان گرانقدر، به آنها عرضه می شود. در این طرح، سپرده گذاران 
بانک آینده، به صورت رایگان و با شرایط ویژه، تحت پوشش بیمه درمان 
تکمیلی)جبران هزینه های بستری در بیمارستان(، بیمه آتش سوزی منازل 
مسکونی، بیمه عمر و حوادث از طریق شرکت بیمه رازی، قرار می گیرند. 
هر یک از مشتریان ارجمند بانک آینده، در صورتی که دارای انواع سپرده 
بلندمدت یک ساله با مجموع مبالغ 50 )پنجاه( میلیون ریال  و بیشتر تا 
سقف 200 )دویست( میلیون ریال باشند؛ به طور خودکار تحت پوشش 
بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت. ضمناً کلیه مشتریانی که موجودی 
سپرده آنها نزد بانک آینده، بین 200 )دویست( الی 500 )پانصد( میلیون 
ریال باشد؛ از مزایای بیمه آتش سوزی منازل، بیمه عمر و حوادث و در 
صورتی که سپرده آنها بیش از 500 )پانصد( میلیون ریال باشد؛ عالوه بر 
بیمههای: آتش سوزی منازل و بیمه عمر و حوادث؛ از خدمات بیمه درمان 

تکمیلی نیز بهره مند خواهند گردید.

سايپا پيشتاز در صادرات خودرو سوارى

سایپا با کسب سهم 62 درصد صادرات خودرو سواری در 6 ماه نخست 
سال۹6، کماکان مانند گذشته پیشتاز در عرصه صادرات خودرو کشور 
شد.به گزارش سایپا نیوز؛ بر اساس گزارش منتشر شده بر روی سایت 
گمرک، گروه خودرو سازی سایپا در 6 ماه اول سال۹6 توانست سهم 62 
درصدی صادرات خودرو سواری به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد 
و سایر شرکت های خودروساز در مدت مشابه تنها 3۸ درصد صادرات 
خودرو را به خود اختصاص داده اند.بر اساس این گزارش، گروه خودروسازی 
سایپا همانند سال های گذشته که ۸ دوره به عنوان صادر کننده نمونه و 
2 دوره صادرکننده ممتاز معرفی شده بود، در 6  ماه نخست سال جاری 
نیز پیشتازی خود را در عرصه صادرات خودرو و قطعات منفصله به خارج 
از کشور با سهم 62 درصدی حفظ کرده است.گفتنی است بیشترین آمار 

صادرات خودرو و قطعات منفصله به کشور عراق صورت گرفته است.

استفاده از توان قطعه سازان براي توليدات جديد

کشور  خودرو  قطعه سازی  همگن  صنایع  تخصصی  انجمن  رئیس 
می گوید: قطعه سازان داخلی از توان و تکنولوژی الزم برای حضور در 
زنجیره تامین محصوالت جدید برخوردارند. علی فراهانی اظهار داشت: 
هرچند تاکنون چندان قراردادهای قطعی که منجر به همکاری جدی 
قطعه سازان و حضور آنها در جریان تولیدات جدید شود، منعقد نشده 
است. این فعال صنعت قطعه سازي کشور همچنین با اشاره به توانمندی 
قطعه سازان داخلی برای تولید قطعات جدید، تصریح کرد: امروز قطعاتی 
که در داخل تولید می شود از کیفیت و استاندارد بسیار خوبی برخوردار 
است در حالی که قطعاتی که وارد می شوند عمدتا قطعات بی کیفیتی 

است که گاها در برخی از تولیدات داخلی نیز استفاده می شوند.

دو عامل سردرگمي قطعه سازان کشور

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی همگن قطعه سازان خودرو کشور 
می گوید: کمبود نقدینگی و نبود سیستم پرداخت مشخص در قراردادها، 
جدی ترین مشکل امروز قطعه سازان است. محمود نجفی سهی اظهار 
داشت: در شرایطی که قطعه سازان برای خرید هر کاال و یا تامین مواد 
اولیه مورد نیاز باید به صورت خرید نقدی و یا پیش پرداخت اقدام 
کنند، اما متاسفانه هزینه هایی که در جریان تولید متحمل می شوند 
را به موقع دریافت نمی کند. وی با اشاره به تاثیر مشکالت موجود بر 
سردرگمی قطعه سازان، گفت: متاسفانه ادامه مشکل نقدینگی و عدم 
پرداخت مطالبات، بسیاری از فعاالن قطعه سازي را در برنامه ریزی برای 

تولید و توسعه با مشکالت جدی مواجه کرده است.

چالش هاى پيش روى گسترش روابط تجارى 
ايران و عراق

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که ایجاد بانک 
مشترک بین ایران و عراق بستر الزم برای گسترش روابط اقتصادی 
بین دو کشور را فراهم می کند. علی اکبر کریمی در گفتگو با خانه 
ملت، با اشاره به اینکه 20 میلیارد دالر روابط تجاری بین ایران و عراق 
طراحی شده است، اظهارداشت: ایران و عراق به لحاظ سیاسی، مذهبی 
مشترکاتی دارد و منافع مشترکی در منطقه دارند که می تواند عمال 
نزدیکی دو کشور به یکدیگر و زمینه ساز  گسترش روابط تجاری و 
اقتصادی شود. وی با بیان اینکه ایران و عراق می توانند پروژه های 
مشترک منطقه ای داشته باشند، ادامه داد: یکی از الزامات اساسی 
در روابط اقتصادی، داشتن روابط بانکی مستقیم است که متاسفانه در 
حال حاضر تجار و صادرکنندگان کشور برای انتقال وجوه خود با عراق 
مشکالت متعددی دارند و از راه های ابتدایی مانند حمل پول از طریق 
مرز یا معاوضه کاال و ارز فضای مالی خود را ایجاد می کنند، این رویه 

شایسته روابط تجاری چند میلیارد دالری بین ایران و عراق نیست. 

تقاضاى جهانی براى فوالد امسال 7 درصد 
رشد می کند

انجمن جهانی فوالد )ورلد استیل( اعالم کرد تقاضای جهانی برای فوالد 
تحت تاثیر رشد در چین، بر مبنای سال به سال هفت درصد در سال 
2017 رشد می کند و به 1.622 میلیارد تن می رسد. به گزارش ایسنا، 
ورلد استیل در بیانیه ای اعالم کرد ریسک های متوجه اقتصاد جهانی 
تا حدودی تخفیف پیدا کرده اند. با این همه انجمن جهانی فوالد انتظار 
دارد نرخ رشد تقاضا برای فوالد در سال 201۸ به دلیل کندی رشد 
چین، آهسته شود. طبق پیش بینی ورلد استیل، نرخ رشد تقاضای 
جهانی برای فوالد در سال 201۸ به 1.6 درصد کاهش پیدا کرده و 
به 1.6۴۸ میلیارد تن می رسد. چین امسال اکثر کوره های قدیمی و 
غیرقانونی را تعطیل کرده است و این مسئله در تقاضا تاثیر می گذارد. 
براساس گزارش رویترز، ورلد استیل انتظار دارد مصرف فوالد در چین 

امسال و سال آینده به 765.7 میلیون تن برسد.

توليد وانت »درکا و کارا« متوقف شد

شهریور ماه امسال تولید دو مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف 
شد. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید وانت درکا شرکت زامیاد با 
کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 1۴ دستگاه در شهریور ماه سال 
گذشته به صفر رسید. تولید وانت کارا گروه بهمن نیز متوقف شده و از 
سه دستگاه در شهریور ماه 13۹5 به صفر کاهش یافت. گذشته از دو 
وانت یاد شده اما تولید هشت مدل وانت دیگر در خودروسازان داخلی 

با افزایش همراه بوده است.

۱.5 ميليارد دالر سرمايه گذارى 
در معادن مناطق محروم

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و 
در  خارجی  سرمایه گذاری  درخصوص  تجارت 
صنایع معدنی به ایلنا گفت: یکی از چالش های 
اصلی صنایع معدنی، سرمایه است و برای اکتشاف 
بهره وری یک معدن، سرمایه گذاری عظیمی  و 
پیش بینی  ما  داد:  ادامه  کرباسیان  است.  الزم 
کرده ایم که در حال حاضر صنایع معدنی کشور 
پتانسیل جذب 30 میلیارد دالر سرمایه خارجی 
را دارد و با راهکارهایی که دولت در پیش گرفته 
و تفاهم نامه هایی که با کشورهای کره، چین و 
اتریش به امضا رسیده امیدوار هستیم بخشی از 
این سرمایه جذب شود ضمن آنکه وزارت خارجه 
نیز در تسهیل جذب این سرمایه ها نقش بسزایی 
از  داد:  ادامه  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس  دارد. 
طرف دیگر به مجلس پیشنهاد دادیم که سرمایه 
صندوق بیمه معدنی را به رقم بهتری برساند تا 
ما بتوانیم ریسک سرمایه گذاری در حوزه معدن 
برای بخش خصوصی را پایین بیاوریم. باید در 
نظر داشته باشیم که اکثر معادن کشور در مناطق 
محروم هستند و اگر یک معدن فعال شود اشتغال 
مناسبی در آن منطقه ایجاد می شود. معاون وزیر 
صنعت در خصوص تسهیالت یک و نیم میلیارد 
دالری اظهار داشت: مطابق مصوبه دولت، یک و 
نیم میلیارد دالر برای صنایع کوچک و متوسط 

فعال در حوزه معدن در نظر گرفته شده است.

همکارى همراه اول و اريکسون براى 
توسعه اينترنت اشيا

فناوری  توسعه  راستای  در  اریکسون  و  اول  همراه 
اینترنت اشیا، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، همراه اول به عنوان اپراتور پیشگام 
در صنعت اینترنت اشیا و  شهر هوشمند، با امضای 
تفاهم نامه ای با شرکت اریکسون در خصوص همکاری 
مشترک با این شرکت، گام بزرگی را در جهت تحقق 
هر چه سریع تر فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیا 
برداشته است. با این رویداد که در حاشیه اولین روز 
نمایشگاه ایران تلکام 2017 در تاریخ ۹6/7/2۴ به وقوع 
پیوست، دو شرکت متعهد شدند در راستای انتقال 
دانش برای توسعه فناوری و  فراهم سازی بسترهای 
الزم برای رشد سریع کشور در حوزه اینترنت اشیا با 

یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
اجرای طرح های اینترنت اشیا همراه اول در سطح 
ملی، کمک شایانی به بهینه سازی الگوهای مصرف 
انرژی، امکان کاهش هزینه ها و همچنین مدیریت 
ترافیک و آلودگی شهری با ایجاد پروژه شهر هوشمند 

خواهد کرد.

اشتغال زايی در اولويت پرداخت 
 تسهيالت بانك ملی ايران

بانک ملی ایران در پنج ماهه ابتدای امسال، بالغ بر شش 
هزار و ۸60 فقره تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی 
به نهادهای حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پرداخت کرده است. به گزارش زمان به نقل از روابط 
عمومی بانک ملی ایران، تا پایان مردادماه سال جاری 
۹55 میلیارد و 3۹2 میلیون ریال تسهیالت قرض 
الحسنه پس انداز اشتغال در شش هزار و ۸6۹ فقره از 

سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است.
پرداخت پنج هزار و 7۹ فقره تسهیالت خوداشتغالی به 
ارزش 715 میلیارد و 652 میلیون ریال و 30۹ فقره 
تسهیالت مشاغل خانگی به ارزش 1۹ میلیارد و ۸۸5 
میلیون ریال، بخشی از تسهیالت پرداخت شده بانک به 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در این مدت بوده است.

همچنین ۸1۹ فقره تسهیالت خوداشتغالی بهزیستی 
به ارزش ۹5 میلیارد و ۴۴0 میلیون ریال، 102 فقره 
ارزش شش  به  بهزیستی  تسهیالت مشاغل خانگی 
میلیارد و 635 میلیون ریال و 557 فقره تسهیالت 
مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
ارزش 117 میلیارد و 670 میلیون ریال اعطا شده 
بخش  در  هم  تسهیالت  ریال  میلیون   110 است. 

مشاغل خانگی بنیاد شهید تخصیص یافته است.

مشوق هاى شرکت مخابرات براى 
پرداخت غيرحضورى

شرکت مخابرات ایران برای تشویق مشترکان 
از  صورت حساب ها  غیرحضوری  پرداخت  به 
طریق سیستم های الکترونیک، امتیازی را برای 
آنان در نظر گرفته است. بدین ترتیب مشتریان 
و  خود  صورت حساب  پیامک  دریافت  از  پس 
از  می توانند  غیرحضوری  صورت  به  پرداخت 
2۴ ساعت مکالمه رایگان درون شبکه استفاده 
راستای  در  ایران  مخابرات  شرکت  کنند. 
الکترونیکی کردن خدمات خود، از مشترکان 
خواست تا از این پس قبض مصرفی تلفن ثابت 
خود را به صورت پیامک دریافت کنند. دکتر 
زارعیان معاون امور مشتریان شرکت مخابرات 
گفت: یکی از اقدامات در راستای الکترونیکی 
کردن و حذف کاغذ، حذف قبوض است و ما 
حذف قبوض به طور کامل را تا پایان سال در 
برنامه داریم. وی افزود: قبض های چاپی دو ماه 
مخابرات  شرکت  اما  می شود،  ارسال  بار  یک 
مرداد  ماه  از  تیر،  قبض  صدور  از  پس  ایران 
ارسال  آزمایشی،  مشترکان  از  برخی  برای 
کرد.  آغاز  را  ماهانه  صورت  به  پیامکی  قبض 
بدین ترتیب در مردادماه برای اولین بار از طریق 
پیامک برای حدود شش میلیون مشترک در 
20 استان قبض ارسال شد. همچنین هزینه 

ارسال پیامک بر عهده مخابرات است.

خبر خبر

روز گذشته  گروه صنعت، معدن و تجارت: 
سالن اجالس سران روزهای شلوغی را سپری 
می کند. پس از آنکه این سالن میزبان همایش 
دو روزه تجارت ایران و عراق بود، روز گذشته 
مراسم روز ملی استاندارد هم در همین سالن 
میزبان  برگزار شد. دیروز سالن اجالس سران 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، 
و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
تجارت و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی 
استاندارد در مراسم روز ملی استاندارد بود. در 
حاشیه این همایش بود که شریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد اصالحیه ثبت 
سفارش واردات خودرو به کمیسیون زیربنایی 
هیات دولت خبر داد و گفت: تغییرات براساس 
این اصالحیه به هیات دولت گزارش شده است.  
شریعتمداری همچنین در پاسخ به اینکه چه 
زمانی این اصالحیه به تصویب خواهد رسید؟ 
گفت: فعال این اصالحیه به هیات دولت ارسال 

شده و باید مسیر قانونی خود را طی کند.
وزیر  شریعتمداری،  محمد  گذشته  روز 
دولت  اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت 
با تولیدکنندگان رودربایستی و تعارف ندارد، 
ارجح  اشتغال  و  تولید  بر  ایمنی مردم  گفت: 
است و تولیدکنندگان باید استانداردهای تولید 
استاندارد  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  رعایت  را 
در کشور ما از اهمیت باالیی برخوردار بوده و 
توجه به آن زمینه های رشد و توسعه را فراهم 
می کند، گفت: در چهار سال اول دولت تدبیر و 
امید قدم های خوبی در بخش استاندارد برداشته 
شد و حرکت پرشتابی را به جلو آغاز کردیم. وی 
با اشاره به ابالغ سیاست های کلی نظام از سوی 

رهبر معظم انقالب و بند 2۴ این ابالغیه مبنی 
بر ترویج استاندارد به همه کاالها و خدمات 
افزود: تا رسیدن به این جایگاه فاصله داریم. 
استاندارد، حداقل مطلوبیت است و انتظار دولت 
این است که همه کاالها و خدمات مشمول 

استاندارد شوند.
آغاز تسری استاندارد اجباری برای همه تولیدات

آغاز  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت 
استاندارد در مورد  کاالهایی که عدم  بررسی 
رعایت استاندارد در آنها موجب زیان مصرف کننده 
می شود، ادامه داد: به تدریج استاندارد اجباری را 
به همه تولیدات و محصوالت تسری خواهیم داد. 
وی با اشاره به فشارهای نظام سلطه جهانی که 
برای نوسازی صنایع محدودیت ایجاد می کنند، 
تصریح کرد: با این حال همه بنگاه ها می توانند 
از خدمات استاندارد برای دستیابی به بازارهای 
جهانی استفاده کنند. شریعتمداری با بیان اینکه 
استاندارد برای تولیدکننده صرف هزینه نیست، 
به  ورود  برای  بلندمدت  سرمایه گذاری  بلکه 
بازارهای جهانی است، گفت: اگرچه حمایت از 
اشتغال و تولید در اولویت دولت قرار دارد، اما 
در برخی از کاالها و خدمات رعایت استاندارد 
ضروری بوده و ایمنی مردم از اشتغال و تولید 

اهمیت بیشتری دارد.
با تولیدی ها رودربایستی نداریم

اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
استاندارد  رعایت  به  مکلف  ها  تولیدکننده 
هستند و ما با واحدهای تولیدی رودربایستی 
نداریم، اظهار داشت: برخی تولیدکننده ها مانند 
خودروسازان که کاالی عمومی محسوب می شود 
نیست.  کافی  اما  اند  برداشته  مثبتی  قدم های 

در  استاندارد  رعایت  اهمیت  به  شریعتمداری 
صنایع غذایی اشاره و تصریح کرد: در این صنعت 
برخی  هنوز  اما  رسیده ایم  خوبی  صادرات  به 
تولیدات غذایی ما از استاندارد مطلوبی برخوردار 
به  استاندارد  ملی  سازمان  ورود  وی  نیستند. 
 CNG مبحث رعایت استاندارد در جایگاه های
اشاره کرد و گفت: در طول گزارشات این سازمان 
هم  هنوز  و  شد  تعطیل   CNG واحد   130

تعدادی از آنها تعطیل هستند.
سهم ایران از تجارت حالل در جهان

در مراسم روز گذشته  همچنین نیره پیروزبخت، 
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: خوداظهاری 
یا اظهاریه انطباق منجر به این شد تا دولت با 
رئیس جمهوری  اول  معاون  شخص  حمایت 
براساس آن پیوست  تا  ابالغ کند  را  مصوبه ای 
استاندارد برای کلیه کاالها و خدمات اجباری 
مقوله خود  تا  موجب شد  مسئله  این  و  شود 
اظهاری پیش برود. رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران با اشاره به اینکه این سازمان در حوزه انرژی 
به طور جدی بروز کرده، گفت: براساس قانون، 

حدود 1۸16 گواهی انطباق معیار مصرف انرژی 
صنعتی  انرژی بر  سامانه های  و  فرآیندها  برای 
صادر شده و 3300 گزارش بازرسی از 31 فرآیند 

مشمول عرضه شده است.
پیروزبخت در ادامه صحبت هایش به حوزه صنایع 
غذایی اشاره کرد و گفت: در شورای عالی سالمت 
رئیس جمهوری بر کاهش نمک، قند و روغن 
جهت سالمت سازی غذای مردم تاکید کردند و 
ما نیز در این استانداردها تجدیدنظر کرده و آن 
را کاهش دادیم. در رابطه با نان سنتی این بخش 
جزو وظایف ما نیست و تنها با سازمان مسئول در 
این حوزه همکاری می کنیم و نیاز است که بدانیم 
که کاهش بر اساس استانداردهای ملی در ایران 
باید اتفاق بیفتد. وی در پایان با بیان اینکه ایران 
در حال از دست دادن بازار حالل در دنیاست، 
تاکید کرد: میزان تجارت حالل در دنیا 2000 
میلیارد دالر است که ایران سهم بسیار اندکی 
از آن  دارد و حتی اگر یک درصد از آن را به 
خود اختصاص دهد شاید دیگر نیازی هم به نفت 

نداشته باشیم.

گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته سی 
و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران 
برگزار شد، جلسه ای که در آن رئیس اتاق تهران 
به تشریح خواسته های اقتصادی بخش خصوصی 
پرداخت. مسعود خوانساری،  از دولت دوازدهم 
رئیس اتاق تهران در این نشست خاطرنشان کرد: 
تک نرخی کردن نرخ ارز برای تقویت ثبات بازار، 
کاهش نرخ سود بانکی برای توجیه پذیر شدن 
مطالبات  پرداخت  و  کشور  در  سرمایه گذاری 
پیمانکاران از سوی دولت برای حل مشکالت آنها، 
همچنان در صدر خواسته های بخش خصوصی 
از دولت قرار دارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران گفت: در ۴ سال گذشته 
و  آمد  وجود  به  اقتصاد کشور  در  نسبی  ثبات 
هیجانات قیمتی روزانه، کمتر دیده شد؛ ضمن 
اینکه تورم باالی ۴0 درصد نیز به کمتر از 10 

درصد رسید و مردم امیدی به آینده پیدا کردند.
مسعود خوانساری اضافه کرد: در این سال ها، ز 
نظر فعالیت های دیپلماسی نیز اقدامات خوبی 
انجام شد که درنتیجه آن، ایران از انزوای زمان 
تحریم با تغییر 1۸0 درجه ای به شرایط بسیار 
مطلوب تری رسید. نایب رئیس اتاق ایران با اشاره 
به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی 
رهبر معظم انقالب، تصریح کرد: بحث برون نگری 

و درون زایی اقتصاد که به عنوان مهم ترین هدف 
در اقتصاد مقاومتی مطرح شده، راه نجاتی است 
که باعث تاب آوری اقتصاد در مقابل تکانه های 
اثرگذار خارجی می شود و نمونه ای از اثرگذاری 
آن نیز در مواجهه با موضع گیری اخیر ترامپ 
سخنرانی  داد:  ادامه  خوانساری  شد.  مشاهده 
ترامپ که البته به جز سه کشور، حتی در خود 
آمریکا هم تأیید نشد و اکثر مجامع بین المللی و 
کشورهای اروپایی، با این مواضع مخالفت کردند، 
به خود آمریکا ضربه وارد کرد و در ایران نیز منجر 
به انسجام داخلی بیشتر میان مردم و مسئوالن 
شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اظهارات 
در  گفت:  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
فضای برجام فرصتی ایجاد شد که شرایط توسعه 
اقتصادی ایجاد که این سال نیز به نام اقتصاد 
مقاومتی مطرح شد تا از پتانسیل های موجود در 
کشور بهتر استفاده شود و درعین حال درون زایی 
و برون گرایی داشته باشیم. وی افزود: حدود 2 تا 
3 ماه دیگر مواضع اخیر ترامپ در کنگره آمریکا 
مطرح شود بر این اساس باید چاره ای اندیشید تا 
خود را ایزوله کرده و اقتصاد خود را محکم تر کنیم 

تا آسیب کمتری ببینیم.
به گفته خوانساری در ۴ سال گذشته ثبات نسبی 
به وجود آمد، هیجانات کمتر شد و تورم باالی 

۴0 درصد به زیر 10 درصد رسید و مردم امید 
به آینده پیدا کردند هرچند که مشکالت زیاد 
است اما قدم های خوبی برداشته شد. رئیس اتاق 
تهران ادامه داد: از طرفی چالش های داخلی ما 
نیز باید برطرف شود که یکی از این موضوعات 
می تواند  که  است  ارز  نرخ  یکسان سازی  مهم، 
منجر به تقویت ثبات بازار شود. این عضو اتاق 
بازرگانی اضافه کرد: ارز از تالطم های بازار تأثیر 
می پذیرد بنابراین دولت باید ارز را مدیریت کند، 
چراکه تک نرخی شدن نرخ ارز باعث ثبات بازار 
خواهد شد و الزم است دولت باالخره تکلیف ارز 

را مشخص کند.
بهبود  به مشکالت  اشاره  با  تهران  اتاق  رئیس 
محیط کسب وکار گفت: شرایط فعلی به گونه ای 
است که تولیدکننده و کارآفرین دچار مشکل 
هستند و ازنظر شاخص محیط کسب وکار رتبه 
ازاین رو  نداریم  بین المللی  مساعدی در مجامع 
باید به محیط کسب وکار بیشتر بپردازیم و حذف 
مجوزهای غیرضروری را تسریع کنیم. خوانساری 
با اشاره به تأثیر مشکالت نظام بانکی کشور در 
توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در کشور 
گفت: سودی که بانک ها به تسهیالت می دهند 
دلیلی شده که مردم دیگر کار ایجاد نکنند و پول 
خود را با خیال آسوده در بانک ها بگذارند و سود 

آن را بگیرند؛ تا این وضعیت ادامه داشته باشد، 
سرمایه گذاری در کشور و ورود سرمایه به بخش 
تولید و صنعت توجیه پذیر نیست پس باید این 

مسئله را حل کرد.
رئیس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه طلب 
است  رسیده  بحرانی  وضعیتی  به  پیمانکاران 
،گفت: در این وضعیت کسب وکارها در حال فلج 
شدن است و در 6 ماه گذشته پرداخت طلب 
بود  پایین  بسیار  خصوصی  بخش  پیمانکاران 
درحالی که وضعیت بودجه جاری دولت مناسب 
بوده است. خوانساری با اشاره به نمایشگاه جی 
تکس 2017 در دبی، تصریح کرد: معتقدیم که 
آینده کشور روی موضوع IT و بحث های فناوری 
اساس شرکت های  این  بر  کرد  حرکت خواهد 
ایرانی فعال در حوزه IT  در این نمایشگاه حضور 
فعال دارند ضمن اینکه در بخشی از این نمایشگاه 
که به استارت آپ ها برگزار می شود، بسیاری از 
استارتاپ های ایرانی حاضر شده اند. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در 
پایان با اشاره به حضور فتاح ،رئیس کمیته امداد 
در اتاق بازرگانی گفت: امروز موافقت نامه ای برای 
و  تهران  اتاق  بین  مشترک  طرح  یک  اجرای 
کمیته امداد به امضا می رسانیم و به دنبال توسعه 
فعالیت های مسئولیت های اجتماعی اتاق هستیم.

رئیس اتاق تهران تشریح کرد:

3 خواسته اقتصادی بخش خصوصی از دولت دوازدهم

26 قرارداد قطعی و 40 پیش قرارداد 
قطعه سازان با پژو

عدم اطالع از جزییات قراردادهای خودرویی 
گالیه  جزء  همچنان  که  است  موضوعی 
قطعه سازان است این در حالی است که تعهد 
داخل  از  قطعات  تامین  در  خارجی  شرکای 
با  خودروسازان  قراردادهای  قطعی  شروط  از 
طرف های خارجی است در همین راستا دبیر 
مجموعه های  و  قطعات  سازندگان  انجمن 
خودرو ایران ضمن انتقاد از عدم ارائه متن کلی 
قراردادها به  قطعه سازان، بر لزوم شفاف سازی 
جزییات قراردادها تاکید کرده و می گوید: نقاط 
ابهامی در مذاکرات و قراردادها با قطعه سازان 
وجود دارد که باید در این زمینه شفاف سازی 
شود. مازیار بیگلو در گفتگو با خبر خودرو ضمن 
اشاره به لزوم تببین جایگاه قطعه سازان داخلی 
در قراردادهای خودرویی به پیشنهاد انجمن 
گفت:  و  پرداخت  راستا  این  در  قطعه سازان 
برای تبیین جایگاه قطعه سازان در قراردادهای 
خارجی، انجمن قطعه سازان پیشنهاد کرده تا 
در کمیته عقد قراردادهای خارجی، نماینده ای 
از انجمن حضور داشته باشد. وی با اشاره به 
اینکه  بر  مبنی  معدن  و  صنعت  وزیر  تاکید 
باید  قراردادهای قطعه سازی به سمتی برود 
که از ابتدا جایگاه قطعه سازان داخل در آنها 
مشخص باشد، تصریح کرد: انجمن قطعه سازان 
پیشنهاد حضور نماینده قطعه سازان در کمیته 
عقد قرارداد را به خودروسازان ارائه کرده که در 
این زمینه طبعا مشکلی نیز وجود ندارد. وی 
تصریح کرد: از حقوق قطعه سازان است که در 
کمیته عقد قراردادهای خارجی خودروسازان 
حضور داشته باشند از این رو انجمن موظف 
است که از این حق دفاع کند تا به نتیجه مورد 

نظر دست یابد.
بیگلو موضوع مهم در روند حرکت قراردادهای 
خودرویی را کندی این جریان دانست و گفت: 
بازخوردی که از خودروسازان دریافت می شود 
حاکی از کندی حرکت جریان قراردادها دارد 
که البته دالیل این کندی در عقد قراردادها 
چندان روشن نیست. وی علت بخشی از جریان 
کندی قراردادها را مربوط به تعطیالت فصلی 
شرکت های داخلی و اروپایی عنوان کرد و افزود: 
در صورتی که این روند ادامه یابد جلساتی را در 
این زمینه خواهیم داشت تا اطالعات در این 
زمینه به روز آوری شود. دبیر انجمن قطعه سازان 
به آخرین وضعیت قرارداد با قطعه سازان اشاره 
کرد و افزود: براساس آخرین آمارها تاکنون 26 
قرارداد قطعی با قطعه سازان منعقد و به امضاء 
رسیده که عموما درخصوص قطعات تزیینات 
داخلی و بدنه است. بیگلو گفت: عالوه بر 26 
قرارداد قطعی، حدود ۴0 پیش قرارداد نیز در 
راستای قراردادهای خودرویی با پژو منعقد و 
نزدیک به ۴00 قطعه ساز توسط پژو نیز مورد 
بازدید قرار گرفتند این در حالی است که رنو در 
زمینه عقد قرارداد با قطعه سازان بسیار جلوتر 

عمل کرده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات در ادامه با توجه 
روند  درخصوص  مطرح  انتقادات  برخی  به 
داخلی سازی خودروهای جدید اظهار داشت: 
فاز خودکفایی در تولید و داخلی سازی قطعات 
از قطعات تزئینات داخلی و بدنه آغاز و بعد از 
آن به مرحله تولید قطعات مکانیکال می رسد 
البته باید روند تولید قطعات به صورت مجزا از 
شرایط سی بی یو به فاز خودکفایی طی شود. 

نیما بصیری نایب اول کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران گفت: کاهش نرخ سود بانکی به 
15 درصد نیز تاثیری بر تولید نخواهد گذاشت. 
بانکی  سود  نرخ  کاهش  این  راستی  به  اگر 
منطقی تری برسیم. برای کمک به تولید انجام شده، باید به رقم 

 وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکالت 
مالی  منابع  تامین  عدم  تولید،   بخش  عمده 
است و به طورقطع یکی از اهداف کاهش نرخ 

سود سپرده های بانکی این است که منابع از 
بانک ها خارج و به سمت تولید هدایت شود 
اما تا زمانی که سود بخش تولید برای صاحبان 
سپرده ها جذاب نباشد نمی توان انتظار داشت 
که با کاهش نرخ سود،  سرمایه های مردمی به 

بخش تولید تزریق شود.

کاهش نرخ سود تاثیري بر تولید ندارد

وزیر صنعت رودربایستی با واحدهای تولیدی را کنار گذاشت

ایمنی مردم دراولویت

آسیب پذیری شرکت های صادرات محور 
در برابر رکود بازار

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
گفت: صنایع کوچک و متوسط کشور توان 
بازرگانی و بازریابی ندارند و حتی در برخی 
این  در  خارجی  بازرگانی  اصال  موارد  از 

شرکت ها وجود ندارد. 
ملت،  خانه  با  گفتگو  در  گرمابی  حمید 
صادرات  پیش روی  موانع  درخصوص 
داشت:  اظهار  کشور،  صنایع  محصوالت 
یکی از مشکالت موجود در این زمینه این 
کشور  متوسط  و  کوچک  صنایع  که  است 
توان بازرگانی و بازریابی ندارند و حتی در 
در  خارجی  بازرگانی  اصال  موارد  از  برخی 
این شرکت ها وجود ندارد. عضو کمیسیون 
با بیان اینکه تنها  صنایع و معادن مجلس 
کنسرسیوم  تشکیل  در  شرکت ها  این  راه 
بازرگانی  اقدامات  کنسرسیوم  این  تا  است 

گفت:  دهد،  انجام  را  آنها  الزم  بازاریابی  و 
را  بازایابی  متاسفانه  کشور  بزرگ  صنایع 
وی  نمی کنند.  پیگیری  جدی  به صورت 
شرکت ها  اغلب  صادرات  اینکه  به  اشاره  با 
برنامه ریزی  و  طرح  بدون  بزرگ  صنایع  و 
را  شرکت هایی  گفت:  می گیرد،  صورت 
منظم  برنامه ریزی  که  کرده ام  مشاهده 
دارند  صادرات  روی  بر  شده ای  حساب  و 
سوم  یک  و  می دهند  انجام  بازاریابی  و 
این  می شود،  صادرات  آنها  محصول 
جامعه  در  حاکم  رکود  علی رغم  شرکت ها 
کرد:  تصریح  گرمابی  ندیده اند.  آسیبی 
اغلب شرکت ها بازرگانی خارجی و صادرات 
به عنوان یک بخش جدی و اصلی کار آنها 
کوچک  صنایع  کار  مبنای  عمده  نیست، 

بازار داخلی است.
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اوقات شرعی

گاهی شالوده و ریشه شکست های 
و  ریز  بسیار  اشتباهات  از  بزرگ، 

کوچک سرچشمه می گیرد.
 ارد بزرگ

مانه مردان ریاییم و حریفان نفاق
 آن که او عالم سّر است بدین حال گواست

فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم 
 و آنچه گویند روا نیست، نگوییم رواست

امروز با حافظ

داستان جاسوس زن ُکره ای 
چاپ شد

گریان  »روِح  کتاب 
کیم  نوشته  من« 
ترجمه  با  هی  هیون 
فرشاد رضایی توسط 
منتشر  ققنوس  نشر 
و راهی بازار نشر شد.

مهر  گزارش   به 
گریان  »روِح  ،کتاب 

با  تازگی  به  هی  هیون  کیم  نوشته  من« 
ققنوس  نشر  توسط  رضایی  فرشاد  ترجمه 
این  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر 
عنوان  یکمین  و  پنجاه  و  صد  کتاب، 
بیست  و  صد  و  جهان«  »ادبیات  مجموعه 
و ششمین عنوان »رمان« خارجی است که 
این  ناشر چاپ می کند. نسخه اصلی  این 

کتاب در سال 1۹۹3 چاپ شده است.
فصل  از  غیر  به  من«  گریان  »روح  کتاب 
های مقدمه و موخره، در 1۸ فصل نوشته 
روایت  و  داستان  اثر،  این  است.  شده 
اتفاقاتی است که برای کیم هیون هی رخ 
داده اند؛ زنی که در حکومت کره شمالی و 
در زمان نوجوانی اش از خانواده جدا شد و 
سخت ترین آموزش های نظامی را دید تا 
به عنوان جاسوس به بسیاری از کشورهای 

دنیا سفر کند.
کیم هیون هی از عملیات های وحشتناک 
ترین  ناک  خوف  از  یکی  از  همچنین  و 
و  گوید  می  جاسوسی  های  ماموریت 
اتفاقات دردناک، سرشار از ترس و رنج خود 
را در این کتاب روایت می کند. این کتاب 
دنیا  زبان   11 به  چاپ،  و  نگارش  از  پس 
پس  جهان  مردم  از  بسیاری  شد.  ترجمه 
از چاپ این کتاب بود که با این شخصیت 

آشنا شدند و او را شناختند.
ای که هیون  با مقدمه  »روح گریان من« 
می  شروع  آورده  دادگاهش  درباره  هی 
شود و پایان و موخره اش خطاب به پدر و 
مادرش و آرزو برای متحد شدن کره های 
که  مطالبی  پایان  است.  جنوبی  و  شمالی 
این جاسوس نوشته و در قالب کتاب چاپ 

شده اند، مربوط به سال 1۹۹1 است.
این کتاب با 23۹ صفحه، شمارگان هزار و 
100 نسخه و قیمت 15 هزار تومان چاپ 

شده است.

د            ر د            نیای کتاب

مدیر برنامه های رضا صادقی با اشاره به حضور این 
به  رسیدگی  دادگاه  جلسه  ترین  تازه  در  خواننده 
پرونده شکایت اردالن سرفراز، توضیحات جدیدی را 
ارائه داد.علی جعفری مدیر برنامه های رضا صادقی 
در گفتگو با مهر با اشاره به جزییات تازه ترین جلسه 
سرفراز  اردالن  شکایت  پرونده  به  رسیدگی  دادگاه 
خواننده  سه  از  کشور  از  خارج  مقیم  ترانه سرای 
موسیقی کشورمان توضیح داد: روز دوشنبه 2۴ مهر 
بار در جلسه  اولین  برای  به همراه رضا صادقی  ماه 
اردالن  آقای  شکایت  پرونده  به  رسیدگی  دادگاه 
ارایه مدارک، توضیحات  با  و  سرفراز شرکت کردیم 

الزم را به رییس دادگاه ارائه دادیم.
دادگاه  از  که  حکمی  کرد:  تاکید  پایان  در  جعفری 
صادر شده قطعا به خاطر نرفتن ما به دادگاه بود ولی 
مفصلی  توضیحات  و  شدیم  حاضر  جلسه  در  وقتی 
شاکی  وکیل  و  ما  وکیل  تا  شد  قرار  دادیم  ارائه  را 
رسیدگی  و  توضیحات  تکمیل  به  نسبت  پرونده 
که  کنند  برگزار  را  دیگری  جلسات  موضوع  به 
 خوشبختانه فضا به گونه ای است که مشکل خاصی

 پیش نخواهد آمد.

رضا صادقی 
به دادگاه رفت

حجت اهلل سیفی گفت: کار صداگذاری »بادسوار« به 
پایان رسیده است و اولین نمایش آن در جشنواره 

فیلم فجر خواهد بود.
گفتگو  در  تهیه کننده،  سیفی  حجت اهلل  سیفی 
آخرین  خصوص  در  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  با 
روز«  فیلم سینمایی »همین چند  وضعیت ساخت 
شروع  سینمایی  اثر  این  تولید  پیش  داشت:  اظهار 
مقدماتی  کارهای  درگیر  هم اکنون  و  است  شده 
هستیم.وی افزود: کارگردانی این اثر را وحید قاضی 
حاضر  حال  در  اینکه  دلیل  به  اما  دارد  عهده  بر 

کسالت دارد، روند کار کمی کند شده است.
سیفی اظهار داشت: من امیدوارم که فیلم »همین 
برای  همچنین  برسد.  فجر  جشنواره  به  روز  چند 
سی و ششمین جشنواره ملی فجر فیلم »بادسوار« 
خصوص  در  تهیه کننده  داریم.این  نمایش  آماده  را 
کار  گفت:  »بادسوار«  فیلم  تولید  وضعیت  آخرین 
صداگذاری و اصالح رنگ این اثر سینمایی به پایان 
رسیده و تنها درصد کمی از میکس کار باقی مانده 
است. تا هفته آینده این مرحله نیز به پایان می رسد 

و بادسوار آماده نمایش می شود.

حضور »بادسوار«
 در جشنواره فیلم فجر

تعویق در  با  ارتباط   روابط عمومی شبکه یه سیما در 
پخش مجموعه سرزمین مادری که پیش از این سرزمین 
کهن نام داشت توضیحاتی ارائه داده است که متن کامل 
آن در ادامه می آید:در این ارتباط  الزم به توضیح است 
که جلسات متعددی در 3 سال گذشته با نخبگان ، چهره 
های فرهنگی و همچنین نمایندگان قوم بختیاری صورت 
گرفته که نتیجه نظرات تمامی جلسه ها طی بیانیه ای 
در سایت فرهنگی – هنری تابناک نیز منتشر شده است  
این  تمام جزئیات   . است  اعمال شده  نیز  در سریال  و 
مجموعه بارها و بارها بازبینی شده و همه اصالحات 100 
درصد انجام شده است این مجموعه با احترام به همه 
اقوام و طوایف ایرانی روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ایران 
است و اطمینان کامل می دهیم که هیچ شائبه ای درباره 
هیچ قوم و گروهی در محتوای آن وجود ندارد . سریال 
سرزمین مادری با توجه به این تغییرات و بازنگری که در 
آن صورت گرفته آماده پخش شده است. در ضمن الزم 
بذکر است این اثر ویژه از تولیدات مرکز سیما فیلم بوده 
تمامی  و اصالح  بازبینی  به  مربوط  امور  تمامی  و  است 
سریالها در مرکز سیما فیلم صورت می پذیرد فلذا اخبار 
مربوط به آن را نیز باید از طریق رئیس مرکز سیما فیلم 

پیگیری کردو نه شبکه های تلویزیونی . 

علت پخش نشدن 
»سرزمین مادری«

کی خونه دار می شیم؟!
فیروزه مظفری

11 سال طول می کشد یک ایرانی شاغل صاحب خانه شود!

کاریکاتور

کنسرت شهرام ناظري در پاریس

آهنگسازی  به  را  کنسرتی  ناظری  شهرام 
فرید الهامی با همراهی گروه »فردوسی« 

در تئاتر دوالویل پاریس روی صحنه برد.
خوانندگی  به  »فردوسی«  گروه  کنسرت 
الهامی  فرید  آهنگسازی  و  ناظری  شهرام 
21 و 22 مهر در فرانسه روی صحنه رفت.
این کنسرت که به اجرای موسیقی مقامی 
تنبور اختصاص داشت؛ در دو بخش شامل؛ 
بخش اول موسیقی مقامی و ُکردی تنبور و 

بخش دوم دربرگیرنده اشعار موالنا توسط شهرام ناظری و نوازندگان گروه 
موسیقی »فردوسی« اجرا شد.

و  تنبور  )نوازنده  الهامی  فرید  را  »فردوسی«  موسیقی  گروه  اعضای 
شورانگیز(، بهروز طاهری )نوازنده تنبور(، یونس پاکنژاد )نوازنده کمانچه(، 
صابر نظرگاهی )نوازنده تار و دیوان(، سیدمحمد جابری )نوازنده دف( و 

شهاب حمیدی منش )نوازنده سازهای کوبه ای( تشکیل می دهند.

»بچه ای با جوراب قرمز« به جشنواره کن می رود

فیلم »بچه ای با جوراب قرمز« به کارگردانی خداداد جاللی به جشنواره 
مدیترانه ای کن می رود.

حضور  جدیدترین  خصوص  در  سینما  کارگردان  جاللی  حضورخداداد 
بین المللی »بچه ای با جوارب قرمز« گفت: این اثر در جشنواره مدیترانه ای 

کن حضور پیدا می کند.
وی افزود: »بچه ای با جوراب قرمز« در چهار بخش بهترین فیلم، بهترین 
بازیگر نقش اصلی زن برای سمانه نصری، بهترین موسیقی ستار اوروی و 

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای محسن عزیزی پذیرفته شده است.
این  در  برای حضور  که  فیلم  از  عواملی  اتفاق  به  من  داد:  ادامه  جاللی 

جشنواره پذیرفته شدند، نهم آذر به فرانسه سفر خواهیم کرد.
زندگانی،  امین  بهرام،  پانته آ  نصری،  سمانه  فیلم  این  در  است؛  گفتنی 
افشین سنگ چاپ، علیرضا کمالی نژاد، محمد توکلی، محسن عزیزی، گل 

احمد حسن زاده و امیر یل ارجمند نقش آفرینی کرد ه اند.
از وقایع سال  های اخیر  با جوراب قرمز« روایتی تکان دهنده  »بچه ای 

افغانستان است.

»ایکی« از جشنواره آرته ایتالیا جایزه برد

جشنواره آرته ایتالیا، انیمیشن »ایکی« را به عنوان یکی از برندگان این 
دوره خود برگزید.

به گزارش  از سایت جشنواره، شانزدهمین دوره جشنواره آرته ایتالیا با 
اعالم برندگان این دوره به کار خود خاتمه دارد و انیمیشن »ایکی« ساخته 
پرستو کاردگر را به عنوان برنده بخش انیمیشن این دوره خود معرفی کرد.
این جشنواره که از هنر سینما در فرم های مختلف تجلیل می کند، از 11 

تا 1۴ اکتبر برگزار شد.
این جشنواره ایتالیایی که کار خود را از سال 2001 آغاز کرده با هدف 
پیوند سینما و هنر و یک شهر هنری برگزار می شود. ابتدا برگامو و اکنون 

میالن شهر هنری همراه جشنواره هستند.
فیلم »نویز« ساخته پویا راضی نیز دیگر نامزد ایرانی دریافت جایزه در این 
جشنواره بود.داستان انیمیشن »ایکی« درباره سرزمینی است که مردم آن 
سرهایی شبیه مکعب روبیک حل شده دارند، اما بچه ای در این سرزمین 
هست که با همه متفاوت است و مکعب روبیک او حل نشده باقی مانده 
متعدد  جشنواره های  در  تاکنون  »ایکی«  انیمیشن  کاردگر  است.پرستو 

داخلی و خارجی شرکت کرده و جوایزی را دریافت کرده است.
انیمیشن کوتاه »ایکی« که نخستین کار مستقل و شخصی پرستو کاردگر 
است دیپلم افتخار و تندیس بهترین فیلمنامه بخش دانشجویی از نهمین 
دوساالنه بین المللی انیمیشن تهران، دیپلم افتخار بهترین انیمیشن ماه 
بهترین  طالیی  مداد  رومانی،   Short to the Point جشنواره  از  ژانویه 
جشنواره  انیمیشن  بهترین  جایزه  امریکا،  سیاتل  جشنواره  از  انیمیشن 
جایزه  و  شمالی  کارولینای  دانشگاه  ریل«  دانشجویی»گولد  بین المللی 
 Bollywood int‹s Film Festival بهترین کارگردانی فیلم کوتاه جشنواره

ایاالت متحده امریکا را پیشتر دریافت کرده است.

خبر

سینما،  ظرفیت  اسالمی:  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هنر های تجسمی، حوزه کتاب و رسانه های ایران 
می تواند فرصتی برای تبادالت فرهنگی ملت ها به 

ویژه تبادل ایران با کشور های منطقه باشد.
»آرمن  با  دیدار  در  صالحی  عباس  سید 
امیریان« همتای ارمنستانی خود که هم 
اکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به  خیرمقدم  با  است  برگزاری  حال  در 
وی و هیات همراه، روابط دو کشور را در 
زمینه فرهنگی، هنری و رسانه ای، رو به 

توسعه و گسترش عنوان کرد.
باالی  های  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
سینما،  های  حوزه  در  ایران  هنرمندان 
موسیقی، تئاتر، تجسمی، رسانه و کتاب، 
جانبه  دو  تعامالت  گسترش  زمینه  در 
اعالم آمادگی کرد و گفت: بر این باوریم 
هنری،  و  فرهنگی  های  همکاری  که 
زمینه ساز نزدیکی دو ملت خواهد شد. 

توافقنامه  به  اشاره  با  ادامه  در  صالحی 
ارمنستان در حوزه سینما  و  ایران  اخیر 
که هفته گذشته با مشارکت بنیاد فارابی 
که  کرد  امیدواری  ابراز  رسید،  امضا  به 
توافقات  این  شدن  اجرایی  های  زمینه 

ایران  به  ارمنستان  فرهنگ  وزیر  با سفر 
عملیاتی شود. عضو کابینه دولت دوازدهم 
در ادامه به روابط خوب و رو به توسعه دو 
کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی 
اشاره و ابراز امیدواری کرد که با توافقات 
و  روابط  تعمیق  در  جدید  و  شده  انجام 
تعامالت فرهنگی و هنری نیز شاهد رشد 

و پیشرفت باشیم. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، روابط تاریخی و فرهنگی ایران 
و ارمنستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
تر  جدی  و  تر  ،عمیق  روابط  سطح  باید 
این  های  و ظرفیت  زمینه  که  شود چرا 
مهم فراهم است.وزیر فرهنگ ارمنستان 
نیز در این دیدار ضمن قدردانی و تشکر 

ویژه بابت مهمان نوازی مردم ایران و به 
ویژه هنرمندان عرصه فرهنگ هنر، دیدار 
توسعه  برای  مغتنمی  فرصت  را  امروز 
رسانه  و  هنری  فرهنگی  روابط  وتعمیق 

ای عنوان کرد.
ارمن امیریان گفت: برای من جای بسی 
در  امروز  که  است  خوشبختی  و  لذت 
این  در  گاه  هیچ  لذا  دارم  حضور  ایران 
نکرده  تنهایی  و  غریبی  احساس  کشور 

و ایرانیان را از هموطنان خود می دانم.
و  جشنواره  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
در  ارمنستان  فرهنگی  هفته  نمایشگاه 
دو  قبلی  موافقتنامه  براساس  که  ایران 
فرصت  را  آن  شود،  می  انجام  کشور 
وهنر  فرهنگ  معرفی  برای  مغتمی 
برای  متقابال  ایران  واز  دانست  کشورش 
دعوت  مشابه  نمایشگاه  این  در  شرکت 
به  اشاره  با  ارمنستان  فرهنگ  کرد.وزیر 
تعیین ایروان به عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان در سال 201۸، به صورت رسمی 
از وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی به عنوان 
حضور مهمان ویژه در این مراسم دعوت 

به عمل آورد.

فرهنگ و هنر فرصتی مهم برای دیپلماسی عمومی ایران

سخن حکیمانه

فیلم»ثبت با سند برابر است« 
به کارگردانی بهمن گودرزی

سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران 
سه فیلم جدید از چهارشنبه 26 آبان ماه و 
ثبت قرارداد یک فیلم سینمایی خبر داد.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی 
نمایش در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه 
روز دوشنبه 26 مهر ماه این شورا گفت: 
فیلم سینمایی »خفه گی« به کارگردانی 
مهر   26 چهارشنبه  از  جیرانی  فریدون 
به  »نگار«  سینمایی  فیلم  جای  به  ماه 
زندگی  گروه  در  جوان  رامبد  کارگردانی 

اکران می شود.
سینمایی  فیلم  همچنین  داد:  ادامه  وی 
و  کندری  حسین  کارگردانی  به  »شنل« 
»آزاد به قید شرط« به کارگردانی حسین 
در  ماه  آبان   26 چهارشنه  از  نیز  شهابی 

گروه آزاد روی پرده می روند.
فیلم  قرارداد  گفت:  پایان  در  فرجی 
به  است«  برابر  سند  با  »ثبت  سینمایی 
فیلم  از  بعد  گودرزی  بهمن  کارگردانی 
ماندانا گروه  در  دراز«  دم  باز   »حقه 

 اکران می شود.

خبر

علی نصیریان گفت: من تمام قسمت های 
باالخره  دیده ام.  را  دوم »شهرزاد«  فصل 
دوستان تالش کرده اند و اثر ساخته شده 
مورد  در  می دهم  ترجیح  دیگر  است. 

سریال »شهرزاد« هیچ حرفی نزنم.
و  تئاتر  سینما،  بازیگر  نصیریان  علی 
دوباره خود  درخصوص حضور  تلویزیون 
امسال  گفت:  فجر  فیلم  جشنواره  در 
کارگردانی  به  دریا«  »حکایت  فیلم  در 
بهمن فرمان آرا حضور دارم و تا آنجا که 
می دانم این فیلم به جشنواره فیلم فجر 

امسال خواهد رسید.
فیلم »حکایت  در  درباره حضور خود  او 
دریا« افزود: البته بازی من در فیلم بازی 
سکانس  یک  حد  در  و  کوتاهی  بسیار 
است. این فیلم را به خاطر احترام فراوانی 

هستم  قائل  آرا  فرمان  بهمن  برای  که 
پذیرفتم و چون آن را ندیده ام در مورد 

کیفیتش نمی توانم نظر درستی بدهم.
ایفای  درباره  آقا«  »بزرگ  نقش  بازیگر 
تصریح  »امپراتور جهنم«  فیلم  در  نقش 
کرد: من این فیلم را نیز به صورت کامل 
ندیده ام اما بازی در این اثر بسیار دشوار 
بود. شرایط جوی برف و باران کار ما را 
برای تولید این فیلم بسیار سخت کرده 
بلورین  سیمرغ  اهمیت  درباره  بود.او 
به  من  کرد:  تاکید  فجر  فیلم  جشنواره 
خود  عمل  بهترین  بازیگر  یک  عنوان 
هیچ  به  امر  واقعیت  و  می دهم  انجام  را 
فکر  جشنواره  سیمرغ  و  جایزه  به  وجه 

نمی کنم و برایم مهم نیست.
به  که  فراوانی  انتقادات  درباره  نصیریان 

فصل دوم شهرزاد وارد شده خاطرنشان 
را  تمام قسمت های فصل دوم  کرد: من 
کرده اند  تالش  دوستان  باالخره  دیده ام. 

ترجیح  دیگر  است.  شده  ساخته  اثر  و 
هیچ  شهرزاد  سریال  مورد  در  می دهم 

حرفی نزنم.

واکنش علي نصیریان به انتقادهاي »شهرزاد2«

جمله  از  جدیدی  بازیگران 
تازگی  به  ترابی  مهین  مهرانه 
جلوی دوربین سریال »آنام« به 
رفتند.  افشار  جواد  کارگردانی 
کارگردانی  به  »آنام«  سریال 
کنندگی  تهیه  و  افشار  جواد 
شبکه  تولید  عفیفه  اسماعیل 
سه سیماست که تصویربرداری 
آن به ستارخان رسیده است و 
در  لوکیشنی  در  سریال  گروه 
های  شخصیت  از  یکی  منزل 
مشغول  تیمور  نام  با  داستان 
نیز  تازگی  به  هستند.  کار  به 
بازی مهرانه مهین ترابی، مجید 
واشقانی و کاظم بلوچی در این 

سریال آغاز شده است و این بازیگران جلوی دوربین رفته اند.تدوین و صداگذاری 
این سریال به صورت همزمان پیش می رود و کار برای پخش در فصل پاییز امسال 

از شبکه سه آماده می شود.
بازیگران این سریال شامل گلچهره سجادیه، سیروس گرجستانی، علیرضا شجاع 
امیررضا دالوری، فریبا متخصص، سیامک صفری، الله  نوری، شبنم قلی خانی، 
هادی  جوادی،  مهشید  هاشمی،  ناصر  خزرایی،  شهرام  آذری  بازیگران  و  مرزبان 
سویل  عاقلی،  فیروز  شکوریان،  شهزاد  شاکری،  امیر  فرشی،  وحید  زاده،  افتخار 
شیرگیر، فاطمه حسینی، رقیه شادخواه، فریبا سهرابی، تینا عبدی، رباب رضا زاده، 
مهدی فتحی، علیرضا موسالنی، حمید صالحی، علی پورصدیقیان، فروغ مشقتی، 

میثم ولی خانی، امین حاجی اکبری هستند.

مهرانه مهین ترابی جلوی دوربین »آنام« رفت

 جدیدترین تصاویر از حضور »جان تراوالتا« بازیگر مطرح سینمای هالیوود در فیلم 
»مرگ و زندگی جان گوتی« توسط سازندگان این اثر منتشر شد.

بازیگر مطرح سینمای هالیوود در فیلم  تراوالتا«  از حضور »جان  جدیدترین تصاویر 
»گوتی« توسط سازندگان این اثر منتشر شد.

فیلم سینمایی »گوتی« که در ابتدا با نام«مرگ و زندگی جان گوتی« منتشر شده بود 
به کارگردانی »کوین کانلی« 15 دسامبر 2017 اکران بین المللی خود را از امریکای 
را  نیویورک  از سرکرده های خالفکار  فیلم داستان یکی  آغاز خواهد کرد.این  شمالی 
روایت می کند که در اداره زیر دست هایش با پسر خود روبرو شده و برای نجات جان 
وی تاوان سختی را پرداخت می کند.»جان تراوالتا« بازیگر سرشناس سینمای هالیوود 
که در کارنامه خود بازی در فیلم های مطرحی همچون »عامه پسند«، »تغییر چهره« و 
»فصل شکار« را دارد در این فیلم نقش اصلی را ایفا می کند. وی در این فیلم به همراه 
پسرش به ایفای نقش پرداخته است.عالوه بر جان تراولتا، ِکلی پریستون، استیسی کیچ، 
پروت تیلور وینز، پاتریک بوریلو و اال تراولتا سایر بازیگران این فیلم را تکشیل می دهند. 

این اولین همکاری جان تراولتا با دخترش ااِل محسوب می شود.

نقش آفريني »جان تراوالیا« به همراه پسرش


