
جذب 15 میلیارد دالر سرمایه خارجی در صنعت نفت
 معاون مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از احتمال 
جذب تا 15 میلیارد دالر سرمایه خارجی تا پایان امسال خبر داد و گفت: 
با امضای قرارداد فاز 11پارس جنوبی، چهارچوب کار برای سایر قراردادها 

آماده شد.
»غالمرضا منوچهری« دیروز در گفت و گو با ایرنا درباره امضای قرارداد 
توسعه فاز11 پارس جنوبی افزود: برای امضای این قرارداد، تالش زیادی 
شد اما می توان گفت با این گام، مشکالت بسیاری رفع شد.منوچهری 
ادامه داد: با امضای قرارداد فاز 11پارس جنوبی برای اجرای سایر طرح 
ها، ریل گذاری شــد و اکنون چهارچوب کار برای سایر قراردادها آماده 
شــده است.وی درباره روند اجرای طرح توســعه میدان نفتی آزادگان 
گفت: برگزاری مناقصه توســعه این میدان، در حــال طی روند اداری 
و اجرایی اســت.معاون مدیرعامل در توســعه و مهندسی شرکت ملی 
نفت ابراز امیدواری کرد این طرح تا پایان امســال نهایی شــود.چندی 
پیش »علی کاردر« معاون وزیر نفت، نیز به ایرنا گفت: توســعه فاز 11 
پــارس جنوبی، میدان آزادگان و الیه نفتی پــارس جنوبی در اولویت 

صنعــت نفت قرار دارند و تمایل داریم قراردادهای مربوط به آنها زودتر 
به امضا برســد.به گزارش ایرنا، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید 
نفتی در پســاتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به 
رهبری شــرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
امضا شــد.ارزش قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و 
٨٠٠ میلیون دالر اســت که با به ثمر رســیدن آن، روزانه 56 میلیون 
مترمکعب )معادل 2 میلیارد فوت مکعب( به ظرفیت برداشــت ایران از 
میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود.این قرارداد، 
نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از 
لغو تحریم ها امضا شد.بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی 
به رهبری توتال فرانســه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت 
ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 5٠.1 درصد 
است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به 

ترتیب 3٠ و 19.9 درصد سهم دارند.

 افزایش 55 درصدی تعداد خودروهای وارداتی
طبق آمار تجارت خارجی تعداد خودروهای وارداتی در ۴ ماهه امسال 55 درصد 
رشد کرده که ارزش این 23 هزار خودرو 2396 میلیارد تومان است. به گزارش 
فارس، جزئیات اقالم عمده وارد شده در ۴ ماهه نخست سال 96 منتشر شد. بر 
این اساس برنج، ذرت دامی، خودروی 15٠٠ تا 2٠٠٠ سی سی، لوبیای سویا و 
قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ترتیب جزو 5 قلم عمده واردات 
هستند. همچنین شکر تصفیه نشده،  روغن آفتابگردان، کنجاله، خودروی 2٠٠٠ 
تا 25٠٠ سی سی، قطعات منفصله تولید سواری، موز، ماژول نمایشگر، گوشت 
پالم به ترتیب در رده های بعدی قرار  گاو منجمد، مکمل های دارویی و روغن 
این مدت 15 هزار و ۴7۴ خودروی  می گیرند. طبق اطالعات منتشر شده در 

15٠٠ تا 2٠٠٠ سی سی به ارزش ۴26 میلیون و 76 هزار دالر وارد کشور شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت بیش از 7 هزار دستگاه دارد و به لحاظ 
ارزش دالری 129 درصد رشد نشان می دهد. همچنین در این مدت بالغ بر 7792 
خودروی سواری با حجم سیلندر 2٠٠٠ تا 25٠٠ سی سی وارد کشور شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حدود 5 درصد نشان می دهد. در مجموع در 
دو بخش خودروهای با حجم 15٠٠ تا 2٠٠٠ سی سی و 2٠٠٠ تا 25٠٠ سی سی 
به غیر از خودروهای هیبریدی بالغ بر 23 هزار و 266 خودرو وارد کشور شده که 
این رقم برای سال 95 بالغ بر 15 هزار و 11 خودرو بوده و به لحاظ تعداد بالغ بر 

55 درصد رشد کرده است.
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اصفهان: در آیین بهره برداری از کارخانۀ گندله سازی 5 میلیون 
تنی فوالد سنگان خراسان وزیر صنعت ضمن قدردانی از اقدامات 
تکمیل  به  منجر  که  منطقۀ سنگان  در  مبارکه  فوالد  هدفمند 

8هرچه بیشتر زنجیرۀ فوالد کشور شده است...

بهره برداری از بزرگترین 
گندله سازی در شرق کشور

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران باالتر از روسیه عنوان قهرمانی 
زودهنگام مسابقات جهانی را از آن خود کرد.ایران پیش از پایان 
رقابت های قهرمانی جهان در فنالند، در رقابتی نزدیک با روسیه 

7برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.

قهرمانی کشتی فرنگی 
جوانان ایران درجهان

ارضی  اصالحات  وزیر  نوجوما،  آنتونی  با  دیدار  در  زنگنه  بیژن 
نامیبیا محور این دیدار را عالقه مندی این کشور برای همکاری با 
ایران عنوان کرد و گفت: این مقام آفریقایی اعالم کرد که نامیبیا 

تاکنون با ایران همکاری سیاسی داشته است.

ساخت پاالیشگاه به منظور 
فروش بلندمدت نفت خام

10

یادداشت

	 	 	
	خنجر	برنامه	های	ماهواره	

بر	بنیان	خانواده	

	پیام	های	دیپلماتیک	
مراسم	تحلیف	

6

تاملی	در	سه	گانه	انتخابات	
کابینه،	مجلس		

طرح کارت اعتباري دوباره کلید خورد
با توافق اعتبار متوسط 5 ميليون تومان برای 2 ميليون کارت؛

گروه صنعت، معدن و تجارت: طرح کارت اعتباری خرید کاالی بادوام ایرانی در مهرماه سال 9۴ رونمایی شد و بانک مرکزی بودجه ۴ هزار و 2٠٠ میلیارد تومانی را برای این طرح پیش بینی کرد تا افرادی 
که درآمد مشخصی دارند تا سقف 1٠ میلیون تومان و با سود 12 درصد و بازپرداخت دو ساله از آن استفاده کنند. با اینکه طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی ابتدا قرار بود مجموعه ای از کاالهای داخلی و 

خارجی را در بر بگیرد اما بعد از اما و اگرهای زیاد محدود به خرید کاالی ایرانی شد. 

ایران، مرکز ثقل 
 توسعه روابط 
منطقه و جهان

  افزایش ۵۵ درصدی
 خودروهای وارداتی

1
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ایران  در جمع 
صادرکنندگان 

تکنولوژی

  بازنشستگی
  ۳۰ هزار فرهنگی 

تا شهریور 

 تاکید شمخانی
 بر مذاکرات 

سوری-سوری

کابينه دوازدهم در ایستگاه بهارستان؛

روند بررسی صالحيت وزرای 
پيشنهادی دولت در مجلس 

تغيير موضع ناگهانی عربستان 
درباره بشار اسد
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سیدشهاب الدین چاوشی

بهرام قاسمی
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 دیدار ظریف
 با رئیس مجلس لبنان

نبیــه بری رئیس مجلس لبنان بــا وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران دیــدار و گفت وگو کرد.به 
گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشــورمان در مالقــات با نبیه بــری رئیس مجلس 
لبنــان پیروزی های اخیر ارتش و مقاومت لبنان علیه 
تروریست ها را تبریک گفت و اظهار کرد: مردم لبنان 
همواره درس مقاومت می دهند.رئیس مجلس لبنان 
با ابراز خرســندی از حضور در مراسم تحلیف ریاست 
جمهوری گفت: سال گذشــته بر رژیم صهیونیستی 
و امسال بر تروریســت ها پیروز شدیم.وی خطاب به 
دکتــر ظریف گفت: جنابعالی همواره به اصول پایبند 
بوده اید و تالش کرده اید از طریق گفت وگو مشکالت 
را حل کنید.در ادامه دو طرف در خصوص موضوعات 
منطقه ای، سوریه، عراق، روند مذاکرات آستانه، مسائل 
خلیج فارس و برجام نیز گفت وگو و تبادل نظر کردند.

انهدام تیم تروریستی اشرار 
مسلح در منطقه شمالغرب کشور

تیم تروریستی ضد انقالب که با هدف خرابکاری و 
اقدامات تروریســتی قصد ورود به کشور را داشتند، 
توســط رزمندگان نیروی زمینی ســپاه در منطقه 
مرزی آذربایجان غربی منهدم شد.ســردار پاکپور با 
اعالم این خبر گفت: رزمندگان نیروی زمینی سپاه 
در این درگیری با اقدام بموقع 2 تن از اشرار مسلح 
را به هالکت رســاندند.فرمانده نیروی زمینی سپاه 
افزود: در این عملیات همچنین ۴ تن از اشرار مسلح 
زخمــی و مقادیری مهمات، تجهیزات و جنگ افزار 

نظامی به دست آمد.

 صدور قرار کفالت برای
 »حمید بقایی«

برای »حمید بقایی« که دیروز مجددا در دادسرای 
عمومی و انقــالب تهران حضور یافتــه بود، قرار 
کفالــت صادر شــد.به گــزارش ایســنا، »حمید 
بقایــی« معاون رییس دولــت دهم  پیش از ظهر 
امروز پیرامون اظهاراتش پــس از آزادی از زندان 
در دادســرا حضور یافت.قاضی رسیدگی کننده به 
پرونده، برای وی قرار کفالت صادر کرد.بر اساس این 
گزارش، حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
در یکصدو پانزدهمین نشست خبری خود در تاریخ 
٨ مرداد ماه در پاســخ به این سئوال که در روزهای 
اخیر بعد از آزادی بقایی ما شاهد هجمه هایی به قوه 
قضاییه و شخص شما بودیم اما در کنار این مسائل 
شاهد انتشار نامه های سرگشاده از ناحیه برخی افراد 
مثل وکیل بقایی بودیم. این مســائل چطور تعقیب 
می شــود؟ گفت:  این که افرادی که متهم به فساد 
مالی می شوند بخواهند با غوغا ساالری مسیر پرونده 
را تغییر دهند، هیچ بعید نیســت. این که بخواهند 
احیانا فشار بیاورند، بعید نیست. قوه قضاییه ان شاء 
اهلل بر اســاس قانون، هر اقدامی که الزم باشــد نه 
بیشتر، انجام می دهد. این ها تصور می کنند موقعیتی 
در جامعــه دارند و می خواهند بــا برخی حرف ها و 
کارها، تست بزنند، کما اینکه مدتی قبل در انتخابات 

یک تستی کردند؛ لذا نباید خیلی به آن ها بها داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات بقایی نسبت 
به خودش گفت: من اهل شــکایت نیســتم.وی در 
پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر این که اخیرا 
بقایی پس آنکه آزاد شــد، دوباره تحت تعقیب قرار 
گرفت، قبل تر از آن هم احمدی نژاد نامه ای نوشــته 
بود و شــما در صد و چهارمین نشست خبری خود 
گفتید که بخشــی از این نامه مــورد پیگیری قرار 
می گیرد، گفــت: این پیگیری انجام می شــود. هر 
فــردی از این طایفه یا غیر از ایــن طایفه اقدامات 
خالف قانون انجام دهد مورد پیگیری قرار می گیرد.

 ۴ کشته و 1۲ زخمی 
در تیراندازی کهریزک

 رئیس شــورای کهریزک خبر داد: ۴ نفر در حادثه 
امروز کهریزک کشته و 12 نفر زخمی شدند.رییس 
شــورای کهریزک گفت: یک ســرباز اهل سیستان 
وبلوچستان با اسلحه به سوی هم خدمتی های خود 
حمله ور شــده و یک ســرگرد و 2 سرباز را با ضرب 
گلوله از پای درآورد و 12 تن دیگر را نیز زخمی کرده 
است.محمد هاشمی گفت: پس از این حادثه نیروها 
به ســرعت وارد عمل شده و طی این درگیری سرباز 
مسلح را با شلیک گلوله هدف قرار دادند که وی بر اثر 
جراحات وارده جان خود را از دست داد.روابط عمومی 
پایگاه هوایی شهید لشکری در این باره اعالم کرد: در 
پی حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک 
تهران متاسفانه ۴ تن از سربازان کشته و ٨ تن دیگر 
مجروح شدند که یکی از مجروحین از کارکنان پایور 
است.مجروحین این حادثه سریعا به منظور مداوا به 
نزدیکترین مرکز درمانی اعزام شدند و علت این حادثه 
توسط تیم ویژه بازرسی در دست بررسی است و اخبار 

تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعالم خواهد شد.

خبر

کالم  نور

امام حسین )ع(: 

روسای جمهور ایران و ارمنستان راه های توسعه 
روابط دوجانبه اقتصادی و نیز مهم ترین مسائل 
منطقه ای و بین المللــی را مورد بحث و تبادل 
نظر قرار دادند و بر ارتقاء هر چه بیشتر مناسبات 
اقتصــادی و همکاری  منطقــه ای و بین المللی 

تأکید کردند.
آقای روحانی دیروز در دیدار سرژ سرکیسیان 
رئیس جمهور ارمنســتان با بیان اینکه دو 
کشــور از اشــتراکات فرهنگــی و تاریخی 
فراوانــی برخوردار هســتند، گفت: تهران و 
ایروان با استفاده از این اشتراکات می توانند 
گامهــای مثبت و زیادی بــه نفع دو ملت و 
ملت هــای منطقــه بردارند.رییس جمهور با 
تأکیــد بر اینکه تهــران به دنبال توســعه 
روزافزون روابط خود با کشــورهای همسایه 
از جمله ارمنستان اســت، اظهار داشت: دو 
اقتصادی،  کشــور در بخش های مختلــف 
فرهنگــی و در حوزه  هایی از جمله حمل و 
نقل، انرژی، گردشگری و ترانزیت زمینه های 
فراوانی برای همکاری دارند که فعال کردن 
هر چه بیشتر این عرصه ها به نفع منافع دو 
ملت اســت. دکتر روحانی در ادامه با تأکید 
بر اهمیت موضوع ثبات امنیت در منطقه و 
هوشــیاری در مقابل خطر تروریسم، اظهار 
داشــت: پس از اینکه تروریست ها در عراق 
و ســوریه به طور کامل شکســت بخورند 
این احتمال وجــود دارد که تالش کنند در 
سراسر منطقه پخش شوند، لذا باید همگان 
نسبت به این خطر از جمله در منطقه قفقاز 
و آسیای میانه کاماًل هوشیار و مراقب باشیم، 
چرا که معضل خطرناکی است که می تواند 
امنیت کل منطقه را به مخاطره بیندازد، از 
این رو در مبارزه با تروریســم ضرورت دارد 
همــکاری و هماهنگی هــای نزدیکی بین 

باشــد.رییس جمهور  داشته  وجود  کشورها 
همچنین با اشــاره به موضــوع قره باغ و با 
تأکید بر اینکه حل و فصل این مسأله فقط 
راه حل سیاســی دارد، اظهار داشــت: برای 
جمهوری اســالمی ایران بسیار اهمیت دارد 
که در اطراف مرزهای خــود، امنیت کامل 
داشته باشد و امیدواریم با تالش و ابتکارات 
دو کشور همسایه ارمنســتان و آذربایجان، 
شاهد پایان مسالمت آمیز این مسأله باشیم 
و معتقدیــم چنانچه دو طرف از اراده جدی 
برای حل و فصل موضوع برخوردار باشــند، 
راه حل های مناسبی هم برای آن در دسترس 
اســت. ســرژ سرکیســیان رییس جمهور 
ارمنستان نیز در سخنانی با ابراز خرسندی 
از حضور در مراسم تحلیف و با تبریک آغاز 
دور دوم ریاســت جمهوری دکتر روحانی، 
اظهار داشــت: ملت ایران در ماه های اخیر، 

توانســتند رییس جمهوری را انتخاب کنند 
که طی ســال های گذشته خط مشی موفق 
و مهمی را سپری کرده است. رییس جمهور 
ارمنستان با اشاره به افزایش سطح روابط دو 
کشور طی ســال های گذشته، اظهار داشت: 
به رغم بهبود و ارتقاء سطح روابط معتقدیم 
که هنوز نتوانســته ایم سطح همکاری های 
اقتصادی تهران و ایروان را به ســطح روابط 
سیاسی برسانیم، لذا مصمم هستیم در همه 
حوزه های اقتصادی روابط فعال و گسترده ای 
با ایران برقرار کنیم. سرکیسیان خاطر نشان 
کرد: تهران و ایروان در حوزه ها و بخش های 
مختلف اقتصادی بویژه انرژی، تجارت، حمل 
و نقل می توانند روابط خود را هر چه بیشتر 
افزایش دهند. رییس جمهور ارمنســتان در 
ادامه بر اهتمام ایروان به منظور حل و فصل 

مسالمت آمیز موضوع قره باغ تأکید کرد .

 ایران همواره در کنار دولت، ملت و 
مقاومت لبنان خواهد بود

رییس جمهور ، روابط دو ملــت ایران و لبنان را 
همواره دوســتانه، صمیمانه و برادرانه دانست و با 
اشاره به ضرورت توســعه، تقویت و تحکیم همه 
جانبه مناسبات و همکاری ها گفت: هیچ تردیدی 
وجود نــدارد که ملت لبنــان محبوبیت ویژه ای 
در قلوب مردم ایران دارند و عشــق امام موســی 
صدر به مردم لبنان، نمونــه ای از عالقه ایران به 
لبنان است.حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی دیروز در دیدار »نبیه بری« رییس مجلس 
لبنان،  پیروزی های مردم لبنان در برابر اشغالگران 
صهیونیستی و تروریســت های متجاوز را موجب 
عظمت این کشور و خوشحالی و افتخار ملت ایران 
برشمرد و خاطر نشان کرد: اینکه امروز در لبنان 
صدای مقاومت در برابر متجاوزین شنیده می شود 
و این کشــور به جایگاهی رسیده که حتی برای 
ایجاد ثبات و امنیت به کشــورهای همسایه خود 
نیز کمک می کند، نشان از قدرت و عظمت لبنان 
و مردم آن دارد.دکتر روحانی اظهار داشت: مردم 
لبنان روزگاری در برابر هجوم صهیونیســت ها به 
جنوب این کشور به خوبی ایستادند و مانع از این 
اقدام تجاوزکارانه شدند و امروز نیز در شمال لبنان 
با مقاومت وایستادگی در برابر تروریست ها ،خطر 
آنها را دفع کردند. رییــس  جمهور موفقیت های 
حز ب اهلل، ارتش و نیروهــای مردم لبنان در برابر 
متجاوزین را مایه خوشحالی ملت ایران و موجب 
افتخار و غرور همه مسلمانان و ملت های دوست 
این کشــور عنوان کرد.دکتر روحانی ضمن ابراز 
خرســندی از برقراری ثبات داخلــی در لبنان و 
برنامه ریزی هــای خوب برای اداره این کشــور از 
سوی مســئوالن، بر ضرورت توســعه روزافزون 
مناسبات دو ملت و دو کشور و تقویت برادری ها و 

روابط دوستانه تأکید کرد.

رییس جمهور تاکید کرد:

پیام های دیپلماتیک مراسم تحلیف ایران، مرکز ثقل توسعه روابط منطقه و جهان

* بهرام قاسمی 
در طول ســال های پس از انقالب اگرچه مراسم و 
اجالس های بین المللی متعدد و مختلفی با حضور 
تعداد قابل توجهی از مقامات بلندپایه خارجی در 
تهران برگزار شده اما در غالب آنها حضور مقامات، 
به جهت عضویت و ذینفع بودن کشور متبوع شان 
در آن مجامع و اجالس های بین المللی به میزبانی 

تهران بوده است.مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در نوع 
خود بزرگ ترین مراســم سیاسی و ملی رســمی از نظر حضور تعداد قابل 
توجهی از مقامات و هیأت های خارجی پس از انقالب اســالمی به حساب 
می آید.در مراســم تحلیف ریاست جمهوری یازدهم مقاماتی از ۴7 کشور 
شــامل 1٠ رئیس جمهوری 2 نخســت وزیر، 6 رئیس مجلس، ٨ معاون 
رئیس جمهوری، 3 معاون نخســت وزیر و... حضور داشتند. افزایش حضور 
مقامات و هیأت های خارجی از ۴7 کشــور به 1٠5 کشــور و 9 ســازمان 
بین المللی به فاصله چهار ســال، اتفاق ویژه  و بی نظیری است که مراسم 
تحلیف این دوره را از سایر دوره های پیشین خود متمایز ساخته و با توجه 
به شــرایط امروز ایران و منطقه، حاوی پیام  خاص منطقه ای و بین المللی 
است که نباید بسادگی از کنار آن عبور کرد.در شرایطی که ایاالت متحده 
امریکا و برخی متحدان منطقــه ای آن تمام تالش خود را به کار بردند تا 
جمهوری اســالمی ایران را به انزوای سیاسی و بین المللی چهار سال قبل 
برگردانــده و آن را بــه عنوان منبع تهدید و بی ثباتــی در منطقه معرفی 
کنند، حضور گســترده مقامات بلندپایه ای از کشــورها و مجامع مختلف 
جهان در بهارستان، پیام های متفاوت و معناداری از تهران به دنیا مخابره 
می کند.نخستین پیام، تثبیت جایگاه جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهد 
دموکراسی در منطقه است. جمهوری اسالمی ایران در شرایطی که منطقه 
از یک سو، گرفتار بحران، آشوب، بی ثباتی و ناامنی ناشی از تهدید تروریسم 
و جنگ های داخلی است و از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای پیرامون آن 
گرفتار نظام های سیاسی اقتدارگرا و غیردموکراتیک هستند، با برخورداری 
از یک نظام مردم ســاالر در کمال اقتدار، ثبات و امنیت، انتخاباتی باشکوه 
را بــا حضور حداکثری مردم در داخل و خارج مرزهای خود برگزار کرده و 
در چارچوب یک ساز و کار دموکراتیک قائل به اصل گردش نخبگان بوده 

و مردم دولت مورد نظر خود را برای چهار سال آینده انتخاب می کنند.
مراسم تحلیف ســال جاری رئیس جمهوری منتخب در یک روز نمادین 
یعنی در روز 1۴ مرداد برگزار می شود که سالروز صدور فرمان مشروطیت 

و نماد آزادیخواهی و دموکراسی خواهی مردم این سرزمین است.
دوم، حضور این تعداد از مقامات بلندپایه خارجی نشــان می دهد که دنیا 
پیــام تعامل، گفت وگــو و صلح طلبی ایران را بخوبــی دریافت کرده و به 
دنبال توسعه روابط با ایران و استفاده از پتانسیل های داخلی، منطقه ای و 
جهانی آن است. این اتفاق خنثی کننده تمام تالش هایی از سوی دشمنان 
جمهوری اسالمی ایران است که می کوشند آن را محور تنش و بی ثباتی در 
منطقه معرفی کنند.این حضور نشان می دهد که جامعه جهانی از انتخابات 
ایران و اســتمرار سیاست ها و خط  مشــی های دولت یازدهم در سیاست 
خارجی اســتقبال می کند و همان گونه که ایران به دنبال تعامل گسترده 

با جهان است، متقاباًل جهان نیز خواهان تعامل همه جانبه با ایران است.
پیام سوم حاکی از ارتقای منزلت استراتژیک و پرستیژ بین المللی جمهوری 
اســالمی ایران در سطح بین المللی اســت. یکی از نمودها و شاخص های 
منزلت استراتژیک و پرســتیژ بین المللی یک کشور، رغبت و تمایل سایر 
کشــورها و مجامع بین المللی برای همکاری و تعامل با آن کشور و حضور 

در مراسم  سیاسی و ملی آن کشور است. 
حضور مقامات خارجی در مراسم تحلیف بخش نمادین دیپلماسی کشورها 
به حســاب می آید اما فارغ از این بعد نمادین، این مســأله نشان می دهد 
که جمهوری اســالمی ایران توانسته است با در پیش گرفتن یک سیاست 
خارجــی تعامل گــرا بخش اعظمــی از جامعه جهانی را نســبت به نقش 
صلح طلبانه، مشارکت جویانه و مسئولیت پذیر بین المللی خود متقاعد نماید. 
اســتقبال کشورهای مختلف از حضور در این مراسم تحلیف نشان می دهد 
که جمهوری اسالمی ایران امروز بیش از پیش در عرصه دیپلماسی به یک 
کشور مهم و اثرگذار تبدیل شده و کشورهای مختلف اهمیت و جایگاه آن را 
بخوبی درک کرده و برای آن احترام قائلند.چهارم، حضور گسترده مقامات 
خارجی نشــان دهنده حمایت آنان از برجام و تمایل دنیا به منش تعامل و 
مذاکره و صلح طلبی به جای سیاســت تقابل، جنگ، تحریم و نفرت پراکنی 
است. در شرایطی که دولت جدید امریکا با نقض مکرر و تالش برای تحمیل 
سیاست های یکجانبه گرایانه خود به دنبال احیای تنش و سیاست ناکارآمد 
تحریم با ایران اســت، حضور جمع کثیــری از میهمانان خارجی و به ویژه 
مقامات بلندپایه ای از اعضای 1+5 و نماینده عالی اتحادیه اروپا و مســئول 
نظارت بر اجرای توافق هسته ای از یک سو، بیانگر شکست امریکا در منزوی 
ســاختن ایران و از سوی دیگر، بیانگر عزم آنان در حفظ توافق هسته ای و 
تقویت مناســبات برجامی و فرابرجامی با ایران است.نکته ای که در پایان 
باید به آن اشــاره شود این است که مشارکت این تعداد از مقامات بلندپایه 
خارجی، مراســم تحلیف را به یک نشســت بین المللی بزرگ با محوریت 
ایــران تبدیل کرده که از طریق دیدارها و رایزنی های دوجانبه حاشــیه ای 
آن، ضمن پیشبرد منافع و مواضع کشــور، آغاز بهتری را برای دیپلماسی 
دولت دوازدهم رقم خواهد زد.مالقات و دیدارهای از پیش برنامه ریزی  شده 
و زمان بندی شــده برخی از مهم ترین مقامات خارجی با مقامات ایرانی از 
جمله رخدادهای مهم حاشیه ای مراسم تحلیف است که به پیشبرد مطلوب 

سیاست خارجی کشور در دولت جدید کمک شایانی می کند.

واردات ۲۴ درصد افزایش یافت

پس از گذشــت سه ماه وقفه، آمارهای تجارت خارجی کشور منتشر شده 
و بر این نکته تاکید دارد که میزان واردات کشــور در این مدت با افزایش 
13.۴٨ درصدی در وزن و 23.97 درصدی در ارزش دالری نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته مواجه شده اســت و .همچنان چین، امارات متحده 

عربی و جمهوری کره در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارند.
به گزارش ایســنا، در چهار ماه اول سال جاری 16 میلیارد دالر کاال وارد کشور 
شــده که همانند سال گذشته چین بیشــترین حجم صادرات به ایران را داشته 
و بالغ بر یک میلیون و 29۴ هزار و 3٨٠ تن کاال به ارزش ســه میلیارد و ۴95 
میلیون و 369 هزار دالر به ایران صادر کرده است.بدین ترتیب در چهار ماهه اول 
امسال از مجموع واردات کشور از نظر ارزش 22.1٠ درصد و از نظر وزنی 11.۴5 
درصد از کل به این کشــور اختصاص دارد.امارات متحده عربی دومین کشوری 
است که با صادرات یک میلیون و 56٠ هزار و 7۴1 تن کاال به ایران در رده دوم 
جدول صادرات ایران قرار گرفته و بالغ بر دو میلیارد و 992 میلیون و 261 هزار 
دالر بــوده و از نظر وزنــی 13.٨1 درصد و از نظر ارزش 1٨.92 درصد از واردات 
کشــور را به خود اختصاص می دهد.جمهوری کره با صادرات ۴۴1 هزار و 75۴ 
تن کاال به ایران در رده سوم جدول قرار گرفته و ارزش صادرات آن به کشور بالغ 
بر یک میلیارد و 73 میلیون و ٨6٠ هزار دالر به شــمار می رود که از نظر وزنی 
3.91 درصد از کل واردات کشور را در بر گرفته و از نظر ارزش نیز 6.79 درصد 
از این آمار را از آن خود کرده است.ترکیه دیگر کشوری است که در رده چهارم 
جدول صادرات به ایران قرار گرفته و طی چهار ماه اول امسال بالغ بر 5٨٨ هزار 
و 963 تن کاال به ایران صادر کرده اســت. از نظر ارزش نیز حجم واردات از این 
کشــور بالغ بر 957 میلیون و 532 هــزار دالر بوده و در مجموع 5.21 صادرات 

وزنی و 6.٠6 ارزش صادرات کشور به ترکیه اختصاص پیدا می کند.

یادداشت

 سخنگویی ارشد نیروهای مسلح گفت: 
رفتــار ایران در خلیج فارس کامال حرفه 
ای و درچهارچوب قواعد و مقررات بین 
المللی و قواعد جمهوری اســالمی ایران 
است.به گزارش مهر، سردار سید مسعود 
جزایری سخنگویی ارشد نیروهای مسلح 
در جمع خبرنگاران درباره مسائل پیش 
آمده میــان ناو امریکایی و شــناورهای 
ســپاه پاســداران در خلیــج فــارس و 
جوسازی رســانه ای پیرامون آن گفت: 
رفتــار ایران در خلیج فارس کامال حرفه 
ای و درچهارچوب قواعد و مقررات بین 

المللی و قواعد جمهوری اســالمی ایران 
است.وی ادامه داد: بدیهی است چنانچه 
در چهارچــوب قوانیــن بیــن المللی و 
قواعدی که جمهوری اســالمی ایران در 
زمینــه عبور مســالمت آمیز نفتکش ها 
و کشــتی ها از منطقه اعالم کرده است، 
تخلفی صورت بگیرد، رزمندگان اســالم 
به آن پاسخ خواهند داد.سردار جزایری  
در پایان تاکیــد کرد: آنچه آمریکایی ها 
مطرح می کردند بیشــتر یک مســئله 
تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانه ای بود که 

ما آن را به موقع تکذیب کردیم.

رئیس کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور، 
با انتقــاد از عدم ارائه الیحه جامــع انتخابات به 
مجلس گفت: اگر دولت اهتمامی نداشــته باشد، 
از این هفته جلســات خودمان را برای بررســی 
»طرح« مشابه آغاز می کنیم.محمدجواد کولیوند 
در گفتگو با مهر، درباره ســرانجام بررسی الیحه 
جامع انتخابات در کمیسیون شوراها و امورداخلی 
کشــور اظهار داشــت: دولت هنوز این الیحه را 
به ما تحویل نداده اســت.وی افــزود: با توجه به 
تذکرهای چند بــاره، پیگیری جدی می کنیم و 
اگر دولت اهتمامی برای ارائه این الیحه نداشــته 
باشــد، جلســات خودمان را برای بررسی طرح 

جامع انتخابات از سر می گیریم.رئیس کمیسیون 
شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: پیش 
از این، حساسیت کار را بارها به دولت اعالم کرده 
ایم و خواستار این شــده بودیم که الیحه جامع 
انتخابات را سریعتر به مجلس بیاورند اما این کار 
صورت نگرفته است.کولیوند تصریح کرد: طرحی 
که توســط نمایندگان تهیه شــده، هنوز نهایی 
نیســت و یک جلسه برای بررسی آن برگزار شده 
و چارچوب های طرح جامع انتخابات تعیین شده 
است؛ بر این اساس، قانون جامعی برای برگزاری 
ســه انتخابات شوراهای شــهر و روستا، ریاست 
جمهوری و مجلس شورای اسالمی تهیه می شود.

 رفتار ایران در خلیج فارس در
چارچوب مقررات بین المللی است 

ح  دولت الیحه ندهد، بررسی طر
جامع انتخابات را آغاز می کنیم

نخســت وزیر ســوریه و هیات همراه که به منظور شرکت 
در مراسم تحلیف ریاســت جمهوری اسالمی ایران، آقای 
دکتر روحانی در تهران به سر می برند دیروز با دبیر شورای 
عالی امنیت ملــی دیدار و درباره آخرین تحوالت منطقه و 

مناسبات میان دو کشور گفت وگو کرد.
دریابان علی شمخانی در این دیدار با اشاره به تداوم تالش 
همه جانبه برای آزاد سازی مناطق تحت اشغال تروریست ها 
به منظور بازگرداندن امنیت و آرامش به سوریه بر پیگیری 
هم زمان مسیر گفت وگوهای سوریـ  سوری برای دستیابی 

به وفاق ملی تاکید کرد.
هماهنگ کننده اقدامات سیاســی، نظامی و امنیتی میان 
ایران، روســیه و سوریه با اشــاره به ضرورت تداوم مبارزه 
بی امان علیه تروریسم تکفیری گفت: متاسفانه کشورهای 
غربی و آمریکا به جای مبارزه با عناصر تروریستی اقدامات 
مشــکوکی را در مسیر تثبیت تروریسم و ناامنی در منطقه 
صورت می دهند که آثار زیان بار آن موجب گسترش تروریسم 
در جهان خواهد شد.شمخانی گفت: اگر طرف های مقابل به 
پشتیبانی های مالی، فنی و تسلیحاتی از عناصر تروریستی 
خاتمــه دهند، در زمان کوتاهی آرامش به منطقه و به تبع 

آن کشــورهای اروپایی نیز بازخواهد گشت و به جای سیل 
آوارگان، خشــونت و تخریب میراث جهانی شاهد استقرار 
امنیت و دســتیابی به آرمان محو کامل تروریسم خواهیم 
بود.وی کشتار شــمار زیادی از غیرنظامیان در استان رقه 

در بمباران های مختلف هواپیماهای آمریکایی یا اســتفاده 
از ســالح های ممنوعه در این حمالت را نوعی نسل کشی و 
مصداقی بارز از نقض حقوق بشر و عدم پایبندی به موازین 

انسانی توسط ارتش آمریکا دانست.
امیر دریابان شــمخانی افــزود: موفقیت های چشــمگیر 
مــردم، دولــت و نیروهای امنیتــی ســوریه در مقابله با 
تروریسم نشــان دهنده عزم راسخ و ایســتادگی آن ها در 
برابر توطئه های داخلی و خارجی اســت و با پیروزی قاطع 
و نهایی همراه خواهد شــد.نماینده مقام معظم رهبری در 
شــورای عالی امنیت ملی ضمن محکوم کردن جنایت های 
رژیم صهیونیســتی به منظور سرکوب مسلمانان و ساکنان 
شــهر بیت المقدس تصریــح کرد: رژیم صهیونیســتی در 
ســایه اختالفات و بحران امنیتی منطقه در حال گسترش 
سرکوب ها و تثبیت پروژه فلسطین زدایی است که ضروری 
است با واکنش قاطعی از ســوی کشورهای اسالمی روبرو 
شود.دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسالمی 
ایران در کنار ســوریه ایســتاده اســت و بــه حمایت ها و 
پشــتیبانی های خود تا پایان یافتن بحران امنیتی در این 

کشور ادامه خواهد داد.

تاکید شمخانی بر مذاکرات سوری-سوری

 تغییر موضع ناگهانی عربستان 
درباره بشار اسد

شــبکه خبری روســیا الیوم به نقل از یک منبع 
آگاه در میان مخالفان ســوریه اعالم کرد :عادل 
الجبیر وزیر خارجه عربســتان بــه هیات عالی 
مذاکره کننده ســوریه در گفت و گوهای سوری 
- ســوری ابالغ کرد که بشار اسد در قدرت باقی 
خواهد ماند.به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، 
یک منبــع آگاه درمیان مخالفان ســوریه مورد 
حمایت ریاض گزارش داد کــه عادل الجبیر به 
هیات عالــی مذاکره کننــده در گفت وگوهای 
صلح ســوریه اعالم کرد اگر چه کناررفتن بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت همواره یکی 
از شروط و خواســته های هیات عالی مخالفان 
سوریه درمذاکرات بوده است اما او در قدرت باقی 

خواهد ماند.این منبع افزود: وزیرخارجه عربستان 
به هیــات مخالفان اعالم کرد کــه باید رویکرد 
جدید اتخاذ کنند در غیر این صورت کشــورها 
به دنبال حل بحران سوریه بدون حضور مخالفان 
خواهند بود.الجبیرتاکید کرد: حقایق براین داللت 
دارد که کنار رفتن بشار اســد از قدرت در آغاز 
مرحله انتقالی ممکن نخواهــد بود و باید مدت 
باقی ماندن او در مرحله انتقالی و صالحیت های 
او در این مرحله را بحث و بررسی شود.این منبع 
همچنین گزارش داد که در نشست آینده هیات 
مخالفان در ریاض پایان مسئولیت ریاض حجاب 
به عنــوان هماهنگ کننده و رئیس هیئت عالی 

مذاکره کننده اعالم خواهد شد.

بررسی جزئیات طرح مقابله با 
اقدامات خصمانه آمریکا

نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفت که ادامه بررسی جزئیات طرح 
مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در 
منطقه به جلسه امروز کمیسیون موکول شد.کمال 
دهقانــی در گفت وگــو با ایســنا، اظهار داشــت: 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
صبح امروز پیشــنهادات نماینــدگان درباره طرح 
مقابله با اقدامات تروریســتی و ماجراجویانه آمریکا 
در منطقه را مورد بررسی قرار داد.وی افزود: تالش 
کمیســیون امنیت ملی انجام کار کارشناســانه در 
بررسی جزئیات طرح مقابله با اقدامات تروریستی و 
ماجراجویانه آمریکا در منطقه است، به همین دلیل 
منتظر نظارت کمیسیون های فرعی بررسی کننده 

این طرح می ماند که جلسات این کمیسیون ها در 
فردا برگزار می شود لذا این احتمال وجود دارد که  
این طرح هفته آینده در صحن علنی مطرح شــود.

دهقانی در عین حال گفت: کمیسیون امنیت ملی 
این طرح را به صورت جدی مورد بررســی قرار می 
دهد، لذا اگر کمیســیون فرعی نظراتشان را هرچه 
سریعتر اعالم کنند احتمال مطرح شدن این طرح 
در جلسات علنی سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری 
وجود دارد.کلیات طرح مقابله با اقدامات تروریستی 
و ماجراجویانه آمریکا در منطقه در جلسه فوق العاده 
در 7 مرداد در کمیســیون امنیت ملی به تصویب 
رســید، طرحی که نمایندگان با یک فوریت آن در 

جلسه علنی 27 تیرماه موافقت کردند.
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تاملی در سه گانه انتخابات، کابینه، مجلس  
*سیدشهاب الدین چاوشی

انتخابات پرشور، آوازه و اقتدار کشور را در جهان 
به تصویر کشید، همه ملت از حضور و مشارکت 
گســترده خود و قدرت نمایی کشورشــان در 
مقابل بیگانگان مسرورند.اساساً برد و باخت در 
میان جامعه ایمانی مفهوم چندان روشنی ندارد، 
همه برای وظیفه قیام کردند و بنا به تشــخیص 

خود عمل کردند، آنهایی که پیروز شدند و آنانی که کاندیداهای مورد 
نظرشان رأی نیاوردند از نظر عمل به وظیفه و تکلیف شرعی یکسانند. 
معنای این یکسان بودن را در ایفای وظیفه در قبال وطن و پشتیبانی 
از نظام سیاسی باید جســتجو کرد.در مرحله بعد، این واقعیت را باید 
مدنظر داشــت که اکثریت ملت به تفکری رأی دادند که شــعارهای 
آن برای مــردم قابل لمس تر و اعتمادبخش تر بود. همه جریان های 
سیاسی کشــور در کنار حضور باشــکوه مردم برای سربلندی میهن 
تشــویق به مشــارکت کردند و ایفای نقش نمودند اما رئیس جمهور 
منتخب متعلق به عموم ایرانیان اســت و باید بتواند حتی کســانی را 
که به او رأی نداده اند به کشــور و انقالب و نظام امیدوار نگه دارد.هر 
چنــد که انتظارات از رئیس جمهور برای انتخاب کابینه همراه، متحد 
و کارآمد بســیار طبیعی است، اما تشــخیص این امر از سوی اکثریت 
جامعه به شخص رئیس جمهور منتخب سپرده شده و شایسته نیست 
با ســهم خواهی های سلیقه ای، رئیس جمهوری را که باید بتواند در 
شــرایط پرتنش منطقه کشــور را با اقتدار تمام اداره کند در وضعیت 
متزلزل قرار دهیم.بزرگترین مســاعدت و همــکاری با دولت در حال 
حاضر این اســت که احزاب و گروه های سیاسی باید به رئیس جمهور 
منتخــب حق دهند که همکاران مورد عالقــه خود را که برای تحقق 
هدف های اساسی دولت مقبول می داند انتخاب کند و از سوی دیگر 
مجلس و نمایندگان محترم مجلس کــه برآیند افکار عمومی جامعه 
هســتند با رای اعتماد باال به گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور در 
شــکل گیری یک کابینه قدرتمند سهم بسزایی داشته باشند. طبیعی 
اســت تنها مرجع ذیصالح برای اظهارنظر رســمی درباره صالحیت و 
کارآمدی وزیران، مجلس شورای اســالمی است، اما نمایندگان عزیز 
باید توجه داشته باشند اگر بدون ادلّه کافی و صرفاً براساس گرایشات 
سیاسی)که از شأن مجلس به دور است( بخواهند در صالحیت کابینه 
تردید نشان دهند چه بسا بسیاری از مردم و رأی دهندگان به رئیس 
جمهور، نحوه عملکرد آنان را مورد داوری قرار خواهند داد. اگر رئیس 
جمهور را برای انتخاب همکاران اصلی دولت تحت فشــار قرار دهیم 
او نخواهد توانســت کابینه یکدست و هماهنگی را سامان دهد.از نظر 
سیاسیون و نمایندگان مجلس افراد زیادی در کشور صالحیت وزارت 
را ممکن اســت داشته باشند، اما باید به انتخاب رئیس دولتی که می 
خواهد پاسخگوی مطالبات عمومی مردم باشد اعتماد کنیم و بی جهت 
کاندیداهای موردنظر رئیس جمهور را زیر سؤال نبریم. رئیس جمهور 
با توجه به ســوگندی که در مراسم تحلیف یاد کرد و وظایف خطیری 
که در قانون اساسی تعریف شده باید مبسوط الید باشد. نه تنها مجلس 
و نماینــدگان محترم او را در تشــکیل فوری یک کابینه متحد کمک 
کنند، بلکه سایر ارکان کشور نیز از تشکیل یک دولت متحد برای اداره 
امور کشــور حمایت و جانبداری کنند. تشکیل کابینه ای ضعیف در 
شــرایط دشوار کشور به نفع ایرانیان و نظام جمهوری اسالمی نیست. 
همه باید یک صدا برای شــکل گیری دولتی مقتدر که بتواند مردم را 
برای مواجهه با مشکالت و گشــودن مسیر توسعه کشور بسیج کند، 
همراهی کنند. هیچ وقت، هیچ تصمیمی در عرصه حکومتداری مورد 
پسند همه نبوده اســت اما نظم سیاسی جامعه، لزوم حفظ وحدت و 
یکپارچگــی و پرهیز از تضعیف دولت را می طلبد. از صاحبان تریبون 
های عمومی و اثرگذار در افکار عمومی خاضعانه دعوت می شــود به 
مرزهای اخالقی پای بندی نشــان دهند و بگذارند قوه مجریه با حفظ 
استقالل و اعتماد به نفس، دوره جدید خدمت به میهن را آغاز نماید.

یادمان باشــد که کنگره فقط دو مخالف بــا تحریم های جدید ایران 
داشته است و شایسته نیست کشوری که با احکام نورانی اهل بیت)ع( 
آشناســت بی جهت اختالف کوچک و جزئی را بزرگ جلوه دهد و از 
شکوه وحدت و همبستگی ملی که به واسطه انتخاباتی پرشور و باشکوه 

برای کشور فراهم شده بکاهد!

 راه  اندازی مدرسه اقتصاد مقاومتی
 برای مدیران کشور

رییس جهاد دانشگاهی ضمن بیان اینکه 12 طرح ملی و مهم جهاد در 
حوزه علوم انسانی در شورای علمی سازمان برنامه و بودجه به تصویب 
رسید از راه اندازی مدرسه اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به تعریف 

مشترک از اقتصاد مقاومتی خبر داد.
حمیدرضا طیبی اظهار کرد: جهاددانشگاهی یک نهاد دانش بنیان برای 
الگوســازی توان کشور جهت رسیدن به پیشرفت دانش بنیان است و 
در این راســتا 3 حوزه فرهنگی، علم و فناوری و توســعه آموزش های 
تخصصی از حوزه های مهم جهاد دانشــگاهی محســوب می شود.وی 
بــا بیان اینکه بــه جهت هماهنگ عمل کــردن نهادهای مختلف در 
گردش های سیاســی نباید برنامه ها تغییر کنند، گفت: به عنوان مثال 
زمانی که ســند چشم اندار تهیه شــده نباید دولت های بعدی خالف 
آن عمل کنند.رییس جهاد دانشگاهی همچنین با بیان اینکه مدرسه 
اقتصاد مقاومتی در راستای دستیابی به فهم درست از اقتصاد مقاومتی 
راه اندازی خواهیم کرد گفت:  باتوجه به اینکه برداشت های متفاوتی از 
اقتصاد مقاومتی است و بر این باور هستیم که اقتصاد مقاومتی متکی 
بر توان علم و فناوری داخلی است باید ویژگی های آن تشریح شود. از 
این رو این مدرســه برای مدیران کشور در نظر گرفته شده است تا از 
این طریق به تعریف مشترکی از اقتصاد مقاومتی دست یابیم.به گفته 
طیبی ســیالبس این مدرسه تهیه شــده و پس از رایزنی و مذاکره با 
سازمان برنامه وبودجه و معاونت منابع انسانی رییس جمهور، مدرسه 

اقتصاد مقاومتی در داخل جهاددانشگاهی راه اندازی خواهد شد.

یادداشت

واکنش باهنر به برگزاری مراسم 
تحلیف رییس جمهور

محمدرضا باهنر به برگزاری مراســم تحلیف رییس 
جمهور کشورمان واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، 
این فعال سیاســی اصولگرا در حساب توئیتر خود 
نوشت:"حماسه ۴٠ میلیونی، تنفیذ توسط رهبری و 
تحلیف در مجلس شورای اسالمی، به امید اقدامات 
اساســی مبتنی بر تدابیر عالی.دولت دوازدهم باید 

دولت تدبیر و اقدام باشد."

تحریم های جدید آمریکا 
دهن کجی به ِخرد جهانی

نماینــده مــردم دورود و ازنا در مجلس شــورای 
اســالمی، تحریم های جدید آمریکا را دهن کجی به 
ِخرد جهانی عنوان کرد.مجید کیان پور در گفت وگو 
با ایسنا، با اشــاره به تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران، اظهار داشت: کار آمریکا و تحریم های جدید 
نقض صریح برجام اســت و بــه انحای مختلف این 
کار را انجام داده و بازهم بدعهدی خودش را نشان 
داد.وی ادامــه داد: آمریکا بار دیگر ثابت کرد که به 
هیچ وجه قابل اعتماد نیســت و وجهه اش را بیش 
از پیش نزد ســایر ملل و مردم ایران خراب تر کرد.
کیان پور خاطرنشــان کرد: ما هرگز خارج از برجام 
عمل نکرده ایم اما طرف آمریکایی به انحای مختلف 
بهانه تراشی می کند و خوی شــیطانی اش را به رخ 
می کشــد.نماینده مــردم دورود و ازنــا در مجلس 
تأکید کرد: ایران یکی از تأثیرگذارترین کشــورهای 
دنیاســت و جایگاه ویژه و بــا اهمیتی دارد؛  باید با 
زبان احترام و تکریم با ما صحبت کنند چراکه زبان 
تهدید در مورد ایران کاربردی ندارد.وی با بیان اینکه 
کشورهای اروپایی در مقابل بدعهدی آمریکایی ها در 
برجام موضع گرفته اند، اضافه کرد: آنان تحریم های 
جدید آمریکا را بی اعتمادی به خرد جهانی می دانند.

کیان پور با بیــان اینکه کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجــی مجلس کلیات طــرح مقابله با 
تحریم های آمریکا را تصویب کرده است و به زودی 
به صحن می آید، گفت: مســئوالن عالی رتبه کشور 
نیــز موارد مقابله با بدعهدی آمریــکا را حتماً ارایه 

خواهند داد.

تصویب توزیع مواد مخدر دولتی 
در کمیسیون قضایی

 نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی از تصویب 
طرح توزیع مواد مخدر دولتی در این کمیسیون خبر 
داد.به گزارش ایلنا، محمــد کاظمی در واکنش به 
اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر 
مبنی بر رد شــدن طرح توزیع مــواد مخدر دولتی 
در مجلس ضمن تکذیب این اظهارات بیان داشت: 
دولت موظف اســت به منظور کاهش مصرف مواد 
مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آســیب های 
اجتماعی ناشــی از اســتعمال مواد مخدر از طریق 
شناســایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع صحیح 
رابطه مصرف کننــدگان مواد مخدر و قاچاقچیان را 
پس از الزم االجرا شــدن این قانــون قطع کند.وی 
خاطرنشــان کرد: آیین نامه اجرایــی این تبصره با 
پیشنهاد ســتاد مبارزه با مواد مخدر و تایید رئیس 
قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا 
خواهــد بود. او تاکید کرد: این طرح تصویب شــده 
اســت و بر اساس آیین نامه آن که در دست بررسی 
اســت، قابل اجرا خواهد بود.نایب رییس کمیسیون 
حقوقی و قضایــی در ادامه گفــت: بنابراین دولت 
موظف شده است، مواد مخدر مورد نیاز را در مراکز 
خاص و با شیوه های مطالعه شده در اختیار افراد قرار 
دهد، البته این کار نیز باید براساس آیین نامه صورت 
گیرد.وی در واکنش به اظهارات قائم مقام دبیرکل 
ســتاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن توزیع 
مواد مخدر دولتی در مجلس تاکید کرد: زمانی که 
قانونی در مجلس تصویب می شود، همه نهادها باید 
با همکاری هم آن را اجــرا کنند.کاظمی در رابطه 
با الیحــه تعدیل مجازات قاچاقچیــان مواد مخدر 
بیان داشت: کلیات آن در صحن به تصویب رسیده 
است. در این الیحه دو ماده تصویب شده است، اول 
اینکه فروش بیش از 5٠ کیلوگرم تریاک و دو کیلو 
هروئین مجازات اعــدام دارد، اما در مورد وضعیت 
موجود و کســانی که پرونده  آنها در حال رسیدگی 
اســت باید بگویم اگر اتهام آنها فروش بیش از 1٠٠ 
کیلوگرم تریاک نباشد، فروش دو کیلوگرم هروئین و 
یا نگهداری تا پنج کیلوگرم از این مواد را در پرونده 
داشته باشند؛ در صورتی که سابقه محکومیت بیش 
از 2 سال به علت جرائم مواد مخدر نداشته باشند، 
اعدام نمی شــوند و به 3٠ سال حبس یا حبس ابد 

محکوم می شوند.

خبـر خبر

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
جریان های تروریســتی بــالی جان جهان 
اســالم شــده اند، گفت: طرح مسائلی مانند 
دعوای شیعه و سنی یک امر وارداتی بوده و 

به متن جامعه اسالمی مرتبط نیست.
علی الریجانی در دیدار بــا عبدالفتاح مورو 
نایب رئیــس مجلس تونس بــا بیان اینکه 
تونس کشور مهمی برای جمهوری اسالمی 
محســوب می شــود، گفت: ایران از ابتدای 
انقــالب تونس همواره از مردم این کشــور 
حمایت کرده اســت.وی با اشــاره به بیان 
خاطرات نایب رئیس مجلس تونس مبنی بر 
دیدار خود بــا امام خمینی )ره( گفت: قطعاً 
تفکر امام راحل میان مسلمانان عامل ایجاد 
وفاق بوده است. ایشان همواره در سخنانشان 
بر مسئله وحدت مسلمانان تاکید می فرمود.

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
بحران های امنیتی و تروریســتی در سطح 
منطقه گفت: متاســفانه در شــرایط کنونی 
جریــان تروریســم بــه بالی جــان جهان 
اســالم تبدیل شــده و حتی مقامات رژیم 
صهیونیستی در کنفرانس اخیر هرتزل اعالم 
کردند که بهترین شــرایط برای این رژیم، 
وضعیت موجود در منطقه اســت.رئیس قوه 
مقننه کشــورمان بر لزوم توســعه همکاری 
های دوجانبه میان ایران و تونس تاکید کرد 
و گفت: جمهوری اســالمی آماده گسترش 
همکاری ها بــه ویژه در حــوزه اقتصادی، 

معدن، انرژی و صنایع است.
در ادامــه این دیدار عبدالفتــاح مورو نایب 
رئیس مجلــس تونس بر تقویت روابط ایران 
و تونــس تاکید کرد و گفــت: جریان های 
اسالمی تونس به انقالب اسالمی و جمهوری 
اسالمی عالقه مند هســتند و ما همواره از 
دســتاوردهای ایران پس از پیروزی انقالب 
الهام گرفته ایم.وی با بیان خاطراتی از دیدار 

خود با امام خمینی )ره( گفت: من از جوانانی 
بودم که مفتخر به دیدار با امام خمینی )ره( 
شدم و آن دیدار همواره الهام بخش ما بوده 
است.نایب رئیس مجلس تونس با بیان اینکه 
ما به دنبال بازســازی و نظم بخشــیدن به 
اوضــاع داخلی تونس هســتیم، افزود: عدم 
پیشــرفت و عقب ماندگی، وجــود بقایای 
دیکتاتوری و گروه های تروریستی از مواردی 
اســت که کشــور تونس امروز با آنها درگیر 
است.عبدالفتاح مورو با اشاره به اهمیت توجه 
به وحــدت در جامعه اســالمی و همچنین 
کشــور تونس گفت: قطعاً با چند دســتگی 
نمی توان به اهداف مورد نظر دســت یافت، 
از این رو تنها راه حل پیشرفت، وحدت میان 

مسلمانان است.
گرایش سیاست خارجی ایران به 

گسترش روابط با کشورهای آفریقایی
الریجانی همچنین در  دیدرا با آلبان سامانا 
نایب رئیس مجلس غنا با اشــاره به اهمیت 
و جایگاه کشــور غنا گفت: سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی همواره بر گسترش روابط 

با کشورهای حوزه آفریقا گرایش داشته است 
و قطعا سفر هیات پارلمانی غنا به ایران می 
تواند به افزایش همکاری های دو کشــور به 

ویژه در حوزه اقتصادی کمک کند.
وی با تاکید بر ظرفیت های دو کشور ایران 
و غنا در حوزه های اقتصادی و انرژی گفت: 
دو کشور می توانند در حوزه های مختلف به 
ویژه بخش نفت، گاز و پتروشیمی و فرآورده 
های مرتبط همکاری گســترده ای داشــته 
باشند.رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه 
داد: جمهوری اسالمی همچنین عالقمند به 
ســرمایه گذاری در حوزه کشاورزی مدرن و 

کشت فراسرزمینی در کشور غنا است.
آلبان ســامانا نایب رئیس مجلس غنا نیز در 
این دیدار با اشــاره به روابط تاریخی ایران و 
غنا گفت: حضور هیــات پارلمانی در ایران 
تائیدی دیگر بر تعمیــق روابط با جمهوری 
اسالمی است و ما همواره خواهان گسترش 
تعامالت با ایران بوده ایم.وی بر لزوم تقویت 
روابط اقتصادی و سرمایه گذاری به ویژه در 
حوزه های نفت، گاز و ســیمان تاکید کرد و 

گفت: به طور حتم گسترش روابط پارلمانی 
موجب ارتقاء تعامالت و تســریع در سرمایه 
گــذاری های اقتصادی بین دو کشــور می 
شــود.علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اســالمی همچنین در دیدار بــا ژوالت افرم 
پریواتاوال نایب رئیس مجلس ساحل عاج با 
اشاره به جایگاه مهم و برجسته کشور ساحل 
عاج در حوزه غرب آفریقا گفت: در سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی کشورها آفریقایی 
جایگاه ویژه ای دارند و در این میان گسترش 
تعامالت با کشــور ســاحل عاج نیز دارای 
اهمیت بســیار زیادی است و ما عالقمند به 
توسعه تعامالت و روابط با این کشور هستیم.

وی با اشــاره به ظرفیت های دو کشــور در 
حوزه هــای مختلف از جملــه بخش های 
تجاری، اقتصادی، صنعتی، معدن، کشاورزی 
و داروســازی تصریح کرد: قطعاً باید سطح 
روابط و همکاری های ایران و ســاحل عاج 
در تمام زمینه ها را گســترش دهیم.رئیس 
قوه مقننه کشــورمان ادامه داد: خوشبختانه 
ایران در بخش ها و حوزه های مختلف بخش 
صنعت از جمله صنایع غذایی، کشــاورزی و 
حوزه داروسازی به پیشرفت های چشمگیری 
دست یافته که قطعاً می توان از این ظرفیت 
ها برای گسترش روابط استفاده کرد.در این 
دیدار ژوالت افرم پریواتاوال با اشاره به روابط 
دیرینه و گسترده کشــورش با ایران گفت: 
کشــور ســاحل عاج از اولین دوره ریاست 
جمهــوری خــود تاکنون همــواره خواهان 
گسترش روابطش با جمهوری اسالمی ایران 
بوده و خوشبختانه این موضوع تاکنون تحقق 
یافته اســت.نایب رئیس مجلس ساحل عاج 
تصریح کرد: با توجه به سطح روابط ایران و 
ساحل عاج، ما از گسترش تعامالت اقتصادی 
و تجاری، همچنین سرمایه گذاری دو کشور 

استقبال می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

جریان های تروریستی بالی جان جهان اسالم شده اند

ساخت  »فاتح«  زیردریایی 
متخصصان سازمان صنایع 
دریایــی وزارت دفــاع در 
هفته دفاع مقدس سال 96 
به ناوگان نیــروی دریایی 
جمهوری  ارتش  راهبردی 
اســالمی ایــران ملحــق 
»امیر  دریادار  می شود.امیر 
سازمان  رئیس  رستگاری« 
صنایع دریایی وزارت دفاع 

با اشاره به توانمندی های متخصصان ایرانی 
در ســاخت و طراحی تجهیزات دفاعی در 
عرصه دریا اظهار داشــت: تمام تالش ما 
بر این است که ان شــاءاهلل در هفته دفاع 
مقدس امسال زیردریایی »فاتح« را به طور 
رســمی به نیروی دریایی راهبردی ارتش 

ایران  اســالمی  جمهوری 
تحویل دهیــم. وی افزود: 
لحاظ  به  زیردریایــی  این 
پیچیدگی هایــی که دارد، 
الحاق  جهت آماده سازی و 
مختلف  آزمایش های  باید 
و ســختی را بگذرانــد و 
هم اکنون ایــن زیردریایی 
این  گذرانــدن  حــال  در 
آزمایش ها است. رستگاری 
با بیان اینکــه این زیردریایــی به لحاظ 
عملیاتــی از قابلیت هــای بســیار خوبی 
برخوردار اســت، عنوان کــرد: زیردریایی 
»فاتح« تاکنون غوص های بســیار خوبی 
داشته است و قابلیت های عملیاتی آن در 
زمان الحاق توسط وزیر دفاع بیان می شود.

عراق  ملی  ائتــالف  رئیس 
که دیروز شــنبه به تهران 
تحلیف  مراســم  در  و  آمد 
حسن روحانی شرکت کرد 
در مــورد روابط ایــران و 
عراق گفــت: روابط این دو 
کشور اســتراتژیک است.به 
نقل از العهد، عمار الحکیم، 
عراق  ملی  ائتــالف  رئیس 
ضمن تقدیــر و تمجید از 

رئیس جمهور  تالش های حســن روحانی، 
کشــورمان در گســترش روابط دو جانبه 
ایــران و عراق گفت: روابط ایــران و عراق 
استراتژیک است. وی همچنین با اشاره به 
نقش بی نظیر جمهوری اســالمی ایران در 
مقابله با گروهک تروریســتی داعش گفت: 

حسن روحانی از همان آغاز 
ریاست جمهوری  ماموریت 
تالش کرد تــا روابط ایران 
و عراق را گســترش دهد. 
حکیــم در ادامه بــر تداوم 
حمایت هــای ایران از عراق 
بازسازی مناطق  در مرحله 
ویــران شــده و همچنین 
همکاری هــای دو جانبــه 
در زمینه هــای تجــاری و 
تولیــدات نظامی تاکید کرد. ســید عمار 
حکیم، رئیس ائتــالف ملی عراق که برای 
شــرکت در مراســم تحلیف رئیس جمهور 
کشورمان به تهران سفر کرد، در حرم امام 
خمینی )ره( حاضر شد و با آرمان های رهبر 

فقید انقالب اسالمی تجدید میثاق کرد.

زیردریایی »فاتح« به نیروی دریایی 
ارتش ملحق می شود

عمار حکیم: روابط ایران و عراق 
استراتژیک است

دادنامه
به تاریخ 96/5/1۴ جلسه شورای حل اختالف نخل تقی در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل، 
پرونده کالسه 96/1 تحت نظر است. شورا پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت 

به صدور رای می نماید.
به خواسته مبلغ  پیمانکاری عبدی  به طرفیت شرکت  آقای مهدی مسایلی  رای شورا- در خصوص دادخواست 
به  و  پرونده خواهان  تریلی کفی، حسب محتویات  بابت کارکرد  تومان  پنج میلیون  ریال معادل   5٠/٠٠٠/٠٠٠
موجب دادخواست تقدیمی و اظهارات در جلسه رسیدگی مبلغ 5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال از خوانده طلبکار می باشد. 
همچنین خوانده علیرغم ابالغ در روزنامه کثیراالنتشار رسالت مورخ دوشنبه 96/۴/12 شماره 3121 در جلسه 
حضور پیدا نکرده و دلیل و مدارکی دال بر برائت از ذمه خود از طلب خواهان ارائه ننموده اند لذا شورا دعوی 
خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده لذا مستندا به ماده 19٨ قانون آئیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
مصوب 1379 در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت کارکرد تریلی 
کفی به انضمام خسارت قانونی وارده، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره با توجه به ابالغ قانونی 

غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در این شورا می باشد. 
تاریخ انتشار: 96/5/16

شورای حل اختالف نخل تقی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  قطعه یک ایالم 
برابر رأی شماره 13966٠315٠٠1٠٠٠693 مورخ ٠۴/11/ 1396 هیأت اول/ هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای یاسر قاسمی، فرزند چراغعلی، به کد ملی ۴5٠٠792٠66 مقدار پنج و بیست و نه یکصد و شصت 
و هشتم  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت ۴٠5/32 مترمربع، پالک شماره 575 فرعی از 
125۴ اصلی، واقع در ایالم- بلوار خرم رودی، خریداری شده از محمد جواد یوسفی و احمد فتح اللهی و منتسب 

به مالکیت سهراب عبداللهی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ، ظرف مدت یک  اخذ رسید  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  آگهی،اعتراض خود 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 96/٠5/16  تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم :٠5/31/96

صفری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

آگهي اختصاصي موضوع قانون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر ماده 3و ماده13 آئين نامه قانون 

تعيين تکليف 
برابر راي شماره   13966٠312٠٠1٠٠3596  مورخ 2۴/ 96/٠3 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه شماره 
139511۴۴12٠٠1٠٠1291 متقاضي آقاي علي مرگدري فرزند مهدي کدملي 212217٠7٠٠ شماره شناسنامه 
1٠ صادره از گرگان ششدانگ اعیاني یک باب ساختمان بانضمام ۴/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه که مابقي آن 
وقف است  به مساحت 2٠٠ متر مربع  واقع در اراضي قلعه حسن  از پالک 12 اصلي  بخش ۴ ثبت گرگان ..لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  بفاصله 15 روز آگهي مي شود از این رو اشخاصي که نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته  باشند مي توانند از تاریخ اولین آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم نماید بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض اداره ثبت طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. م.الف  529 - 
 تاریخ انتشار نوبت اول 96/٠5/16  - انتشار نوبت دوم ٠5/3٠/96 

محمداسماعيل پور - کفيل اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

دستان بسته ترامپ در تحریم بیشتر ایران
مخالفت کشــورهای اروپایی با رویکردهای تحریمی کنگره و رئیس 
جمهوری آمریکا از جمله دستاوردهای سیاست اشتباه و غیرمنطقی 
ایاالت متحده بوده است؛ تحلیلگران اعتقاد دارند این تحریم ها کارآمد 
نیســتد و نتیجه ای برخالف خواست کاخ سفید دارند.امضای قانون 
تحریم های جدید ایاالت متحده علیه ایران، روســیه و کره شمالی 
با واکنش های مختلفی در عرصه بین المللی روبرو شــد. بسیاری از 
شخصیت های سیاسی و تحلیلگران این اقدام آمریکا را نسنجیده و 
نادرســت تعبیر و با آن مخالفت کردند. برخی دیگر نیز این سیاست 
ها را تکراری و بیهوده دانستند و تعدادی از کارشناسان هم شرایط را 
به نفع مسکو ارزیابی می کنند. اجماع کارشناسان تحریم های تازه 
آمریکا را اشتباه می داند و از این جهت که ماهیت فراسرزمینی دارند 
برخالف قوانین بین المللی هســتند. خبرگزاری »رویترز« چند روز 
پیش در گزارشــی به استناد بیانیه وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد 
قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا باید پاسخ مناسبی را به این اقدام آمریکا 
داشته باشند؛ به همین دلیل گفت وگوی بیشتر در سطوح مختلف 
این اتحادیه الزم است زیرا قانون جدید آمریکا فراسرزمینی هستند 
و می توانند تاثیراتی را بر شــهروندان و بنگاه های اقتصادی در اروپا 
داشته باشند.روز گذشته نیز اتحادیه اروپا به امضای مصوبه تحریم ها 
توســط رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشــان داد و اعالم کرد این 
اتحادیه اقداماتی را برای دفاع از منافع خود انجام می دهد. »ژان کلود 
یونکر« رئیس کمیسیون اروپا با بیان اینکه تحریم های جدید به ویژه 
بر شــرکت های نفت و گاز و تالش هــای اروپا در حوزه انرژی تاثیر 

منفی می گذارد تاکید کرد اروپا انجام تدابیر متقابل را حق خود می 
داند.در حالی که بهانه اصلی نمایندگان مجلس آمریکا در وضع تحریم 
علیــه ایران، به طور عمده اقدامات موشــکی و بی توجهی به توافق 
هســته ای عنوان شده است اما تحلیلگران این امر را نادرست و تنها 
یک بهانه ارزیابی می کنند. حال آنکه خبرگزاری »ترند« آذربایجان 
در گزارشی پیش از سفر »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران نوشت کشورهای قاره سبز اعتقاد دارند برنامه 
موشکی ایران نقض برجام نیست.این گزارش آورده است گرچه اروپا 
از ایــن موضوع نگرانی هایی دارد اما برنامه هــای ایران ذیل برجام 
گنجانده نشده است بنابراین آزمایش موشکی ایران موجب نقض آن 
نیز نمی شــود.در همین ارتباط خبرگزاری ترند در گزارش دیگری 
اظهــارات ضدایرانی رئیــس جمهوری آمریکا را ســنت مقام های 
آمریکایی دانســت و به نقل از کارشناس آسوشیتدپرس عنوان کرد 
در دوره اوباما، آمریکا نقش اساســی را در امضا و اجرای توافق هسته 
ای داشــت و تعهد داده بود در قبال پایبندی ایران، تحریم ها را رفع 
کند. حال شرایط تغییر کرده است و اظهارات ضدایرانی ترامپ بیشتر 
برپایه همراستا شــدن وی با کنگره مطرح می شود.این کارشناس 
تاکید دارد تحرم های جدید علیه ایران به طور آشکار نشان می دهد 
که برجام در آمریکا با مخالفت های تندی روبرو اســت. عالوه براین 
شرایط حاکی از اختالف در بین مقام های نهادهای گوناگون آمریکا 
نیز اســت زیرا با وجود اظهارات علیه ایــران، برجام چند بار تمدید 
شده است. تارنمای »اسپوتنیک« اعتقاد دارد تحریم های جدید علیه 

ایران و روسیه آشکار ساخت که دستان ترامپ در مقابل حزب جنگ 
طلب در کنگره و حامیان آن ها در وال استریت و صنایع نظامی این 
کشور بسته است.به نوشته این خبرگزاری از نشانه های بی اهمیت 
بودن تحریم ها این است پس از اینکه تحریم ها تصویب شدند ایران 
توانســت با موفقیت موشــک ماهواره بر خود را به فضا پرتاب کند؛ 
کره شمالی هم موشک قاره پیما را پرتاب کرد و روسیه نیز با اخراج 
دیپلمات های آمریکایی به این اقدام پاسخ داد.تحلیلگران اعتقاد دارند 
ترامپ می خواهد توافق هسته ای با ایران را ناکارآمد و غیرمفید نشان 
دهد و با اجبار ایران برای خروج ایران از آن، بهانه کافی برای توجیه 
متحدان خود را فراهم کند. اما نکته ای که در تحلیل رســانه های 
غربی قطعی عنوان می شــود این است که اگر ایاالت متحده توافق 
هســته ای با ایران را برهم بزند ایجاد دوباره یک ائتالف جهانی الزم 
برای تحریم علیه ایران غیر ممکن اســت. نشریه »فارین پالسی« در 
گزارشی به تحلیل اقدامات ضدایرانی دولت ایاالت متحده پرداخت و 
آورد به طور قطع روســیه در کنار چین به علت تجارت گسترده ای 
که با ایران به راه انداخته اند حاضر به همکاری نخواهند شد. حتی آن 
ها دوست دارند در تجارت با ایران رقیب نداشته باشند .از طرف دیگر 
کشــورهای اروپایی که در امضای توافق توانستند نقشی بین المللی 
را بازی کنند نیز با نابودی آن موافقت نمی کنند. از این رو در میان 
اعضای ناتو از هم اکنون شــکافی ایجاد شده است که مورد توجه و 
عالقه روســیه است. بنابراین در هر برآوردی می توان مسکو را برنده 

اصلی دانست و نباید آمریکا به این سو حرکت کند. 
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نمایندگان ملت بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی 
دولت دوازدهم را از زمان ارائه لیست از سوی رییس 
جمهوری به مجلس آغاز می کنند که این بررسی 

هفت روز ادامه می یابد.
مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رییس جمهوری 
مقامات  از  جمعی  و  خارجی  هیات  حضور 9۴  با 
عالیرتبه و مسووالن داخلی کشور در مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.
در این مراسم رییس جمهوری طبق اصل 121 قانون 
اساسی سوگند یاد کرد که خود را وقف  خدمت  به  
مردم  و اعتالی  کشور، ترویج  دین  و اخالق ، پشتیبانی  

از حق  و گسترش  عدالت  کند.
رییس جمهوری در نخستین گام در دولت جدید باید 
لیست وزرای پیشنهادی خود را برای 1٨ وزارتخانه 
به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند تا صالحیت 
این وزرای پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی 
و پس از آن جلسات علنی مجلس بررسی شود و 
در نهایت نمایندگان به این وزیران پیشنهادی رای 

اعتماد دهند.
البته هنوز زمان دقیق ارائه لیست وزرای پیشنهادی 
دولت به مجلس از سوی دولت اعالم نشده ولی برخی 
گمانه زنی ها بیانگر آن است که رییس جمهوری 
قرار است دو روز آینده و روز سه شنبه هفته جاری 
لیست وزرای پیشنهادی را به مجلس ارائه کند البته 

این موضوع هنوز از سوی دولت تایید نشده است. 

پیش از این حسینعلی امیری معاون امور مجلس 
رییس جمهوری ارائه فهرست وزیران پیشنهادی را 
در مراسم تحلیف رییس جمهوری اسالمی ایران به 

مجلس شورای اسالمی بعید دانست.
این  ارائه دقیق  زمان  اعالم کرد که  وی همچنین 
لیست مشخص نشده است ولی برخی نمایندگان 
مجلس اعالم کردند که این لیست قرار است روز 
سه شنبه از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی 
ارائه شود.مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس و 
نماینده مردم تبریز در این راستا گفت: اعضای کابینه 
دولت دوازدهم به احتمال زیاد سه شنبه به مجلس 

معرفی می شوند.
رییس جمهوری در سال 92 و پس از مراسم تحلیف 
در آن روز فهرست وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را 

به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.
روند بررسی صالحيت وزرای پيشنهادی 

دولت در مجلس 
اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس شورای 
وزرای  صالحیت  بررسی  نحوه  درباره  اسالمی 

پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: روزی که رییس 
جمهوری لیست پیشنهادی وزرا را به مجلس ارائه 
کند برای ما مالک محسوب می شود و از آن روز به 

مدت هفت روز مجلس شورای اسالمی برنامه، خط 
مشی و ویژگی های وزرای پیشنهادی دولت را در 

کمیسیون های تخصصی بررسی می کند.

وی افزود: در این مدت وزرای پیشنهادی دولت در 
کمیسیون های تخصصی، فراکسیون ها و مجامع 
استانی حضور می یابند و برنامه های خود را برای 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تشریح می کنند. 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اسدآباد  مردم  نماینده 
تاکید کرد: بعد از یک هفته، رییس جمهوری ضمن 
حضور در مجلس در مدت دو ساعت و 3٠ دقیقه 
برنامه های دولت دوازدهم را تشریح می کند و از 
وزیران پیشنهادی خود دفاع می کند.همچنین 1٠ 
دو  به مدت  مخالف  نماینده  و 1٠  موافق  نماینده 
ساعت و سی دقیقه نظرات خود را در مورد برنامه 

های رییس جمهوری بیان می کنند.
پس  کرد:  خاطرنشان  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
برنامه رییس جمهوری، مجلس شورای  از بررسی 
اسالمی وارد بررسی صالحیت 1٨ وزیر پیشنهادی 
دولت دوازدهم می شود، هر وزیر یک ساعت و سی 
کند.  دفاع  برنامه های خود  از  دارد  فرصت  دقیقه 
همچنین دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف در 
مورد هر وزیر سخن می گویند. رنجبرزاده تصریح 

کرد: بر اساس پیش بینی ها، اگر مجلس شورای 
اسالمی روزی هشت ساعت بررسی صالحیت وزرای 
بررسی  این  انجام دهد ممکن است  را  پیشنهادی 

صالحیت ها چهار یا پنج روز به طول انجامد.
پیشنهادی  وزرای  لیست  ارائه  زمان  مورد  در  وی 
لیست  دقیق  زمان  هنوز  گفت:  مجلس  به  دولت 
وزرای پیشنهادی از سوی دولت به مجلس اعالم 
نشده است ولی پیشنهاد ما این بود که فردا لیست 
را ارائه دهند تا نمایندگان بررسی صالحیت ها را از 
روز یکشنبه آینده در مجلس آغاز کنند. به گزارش 
ایرنا، بر اساس ماده 2٠۴ آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی رییس جمهوری ظرف دو هفته پس 
از انجام مراسم تحلیف کتبا اسامی هیأت وزیران را 
به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت 
تسلیم مجلس می  کند و رییس مجلس مکلف است 
در اولین فرصت در جلسه علنی وصول نامه معرفی  
وزیران پیشنهادی را اعالم و پس از قرائت دستور 

تکثیر آن را صادر کند.
همچنین طبق ماده 2٠5 آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای 
بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت 
و أخذ رأی اعتماد برای هیأت وزیران جلسات مجلس 
به  طور متوالی تشکیل می  شود. براساس این ماده با 
پیشنهاد رییس و تصویب مجلس، جلسات در دو 

نوبت صبح و بعد ازظهر برگزار می شود.

کابینه	دوازدهم	در	ایستگاه	بهارستان؛
روند	بررسی	صالحیت	18	وزیر	پیشنهادی	دولت	در	مجلس	

بیمه  از  آمارها نشان می دهد، حدود 11 میلیون 
جامعه  به  متعلق  اجتماعی  تأمین  رسمی  شدگان 
کارگری است که با احتساب ۴ نفر برای هر خانوار، 
می توان گفت جامعه کارگری در کشور بیش از ۴٠ 
میلیون از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده 
است. همچنین، برآوردهای فعاالن کارگری حکایت 
از آن دارد که عالوه بر کارگران بیمه شده تأمین 
اجتماعی، حدود 3 میلیون نفر از کارگران نیز در 
کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که شرایطی 
به مراتب سختتر و ناامن تر نسبت به جامعه رسمی 
کارگری در کشور دارند. در مجموع، می توان ادعا 
کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به 
جامعه ای است که همواره در طول سالیان متمادی 
با مشکالت و چالش های بسیاری دست به گریبان 
بودهاند و با وجود پیگیری ها و تالش های بیشماری 
برای رفع مشکالت  این حوزه  فعاالن  از سوی  که 
این مشکالت  تنها  نه  اما  گرفته،  قشر صورت  این 
رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق 
آنها به عنوان سرمایه های اثرگذار انسانی در سایر 
مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز 

گسترده تر شده است.
های  چالش  با  همواره  کشور،  در  کارگری  جامعه 
بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات 
انجام شده برای رفع مشکالت این قشر از جامعه 
از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکالت 
و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی 
بندی  دسته  را  مشکالت  این  بخواهیم  اگر  است. 
مثلث  یک  ضلع  سه  در  را  آنها  توان  می  نماییم، 
معیشت  تأمین  شغلی،  امنیت  شامل  که  داد  قرار 
و تشکلیابی میشود و این مشکالت عالوه بر اینکه 
بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، بر دیگر بخش های 
گذارند؛  می  اثر  نیز  جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی 
چراکه، بیش از 5۴ درصد جمعیت کشور به جامعه 
کارگری تعلق دارد و وجود و بروز هر گونه مشکلی در 
اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
تأثیر و تأثر این سه ضلع بر یکدیگر نیز بدین صورت 
تأمین  قشر  این  در  معیشت  بحث  است که چون 
امنیت  وجود  بر سر  زنی  چانه  امکان  است،  نشده 

شغلی از سوی کارگر شکل نمی گیرد و از طرفی، 
چون امنیت شغلی کارگر تأمین نشده است، معیشت 
نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و 
امنیت تأمین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل یابی 
بر سر  قوی،  های  تشکل  از طریق  بتواند  تا  ندارد 
امنیت و معیشت خود چانه زنی انجام دهد و حقوق 
مطالبه  مولفه  دو  این  در  را  خود  معنوی  و  مادی 
نماید. بنابراین، تا زمانی که مشکالت کارگران در 
قالب این مثلث باقی باشد، سایر مشکالت کارگری 
از قبیل، آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و 
دستمزد، ایمنی کار و ... در معرض آسیب قرار خواهد 
داشت. البته در حال حاضر، دغدغه و تمرکز اصلی 
نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی 
متمرکز است، چراکه این مؤلفه بیش از دو مؤلفه 
دامن  کارگری  به گسترش مشکالت جامعه  دیگر 
میزند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای 

احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار میشود.
مصادیق نبود امنيت شغلی در جامعه کارگری

یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در 
بی  و  موقت  قراردادهای  بحث  کارگری،  جامعه 
با  قراراداد  عقد  هنگام  در  کار  قانون  به  توجهی 
کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما 
از  باشد و  بر کارگر حکم فرما  هنگام عقد قرارداد 
خود  منافع  چارچوب  در  کار  قانون  مختلف  مواد 
بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در 
قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات 
بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم 
بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه ها و دالیل 
مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه الزم باشد 
در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، 
تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار اقتصاد کشور 
براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، 
کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، 

از امنیت شغلی الزم و کافی برخوردار نخواهد بود.
یکی دیگر از مصادیق ناامنی شغلی کارگران، ممانعت 
اعتراضات  و  کارگری  تجمعات  از  آوردن  عمل  به 
و  نیازها  گری  مطالبه  منظور  به  که  است  صنفی 
خواسته های کارگران صورت میگیرد؛ در حالیکه 
راهکارهای  و  ابزارها  بهترین  از  یکی  تجمعات  این 

حفظ امنیت شغلی کارگران و بیان مشکالت جامعه 
این حق  بهانه های مختلف  به  اما  است؛  کارگری 
از جامعه کارگری گرفته شده است و تا زمانی که 
و  تجمعات  این  برپایی  در  کارگران  قانونی  حقوق 
داشت  انتظار  توان  نمی  نشود،  اعتراضات شناخته 

امنیت شغلی کارگران برآورده شود.
نقش دولت در ایجاد امنيت شغلی کارگران

از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل 
میدهند و معموالً به واسطه شرایط نامناسب کاری و 
معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب 
می شوند، دولت ملکف و موظف است طبق قانون 
اساسی از قشر ضعیفتر در مقابل قشر قویتر حمایت 
کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که یا 
مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند و 
یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با 
توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین 
میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله 
برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند، 
بزرگترین  عنوان  به  خود  دولت  اگرچه  بنابراین، 
عنوان  به  اما  میشود،  محسوب  کشور  در  کارفرما 
اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع 
کننده امکانات و شرایط عادالنه در میان سایر اقشار 
جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط 
قرارداد  انعقاد  را در  اراده حاکمیت کارگر  و  با کار 
برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب 
دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و 
ابالغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی 
کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از 
پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد. همچنین، 
دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی 
کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود 
هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد که این امر نیز با 
ایجاد فضای مساعد برای برگزاری تجمعات قانونی 
کارگران و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه تشکل 
های سازمان یافته کارگری در چارچوب قانون است 

تا بتوانند در مسیر حمایت از کارگران اقدام کنند.
نقش کارگران در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد  یک  داشتن  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  مفهوم 
محکم که در آسیب ها و بحران ها دچار فروپاشی 

نشود و الزمه آن نیز داشتن نیروی کاری است که 
خود جایگاه محکم و باثباتی در اقتصاد کشور داشته 
باشد، چراکه در رأس تمام حرکت های اقتصادی 
عالوه بر سرمایه، آنچه که نقش اصلی را ایفا می کند 
نیروی کار است. اما در حال حاضر کارگران جامعه 
به عنوان یک مؤلفه در اقتصاد مقاومتی، جایگاه و 
پایگاه محکم و قابل دفاعی ندارند تا بتوانند در دوام 
و استحکام اقتصاد نیز نقش ایفا کنند، در نتیجه، 
اگر یکی از بازوهای اصلی اقتصاد مقاومتی را جامعه 
کارگری بنامیم، نمی توان تا زمانی که شأن و منزلت 
آنها در جامعه  قانونی  و همچنین حقوق و حدود 
مشخص نشود، از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
بسیاری فکر میکنند، شاید یکی از علت هایی که 
کارفرمایان حاضر به تأمین امنیت شغلی از جمله در 
بحث حقوق و مزایا برای کارگران نیستند، تحمیل 
هزینه بر تولید با توجه به شرایط رکود در جامعه 
است؛ اما باید آنچه که تولید را در شرایط رکود قرار 
می دهد کاهش قدرت خرید است نه هزینه دستمزد 
قانونی کارگر. در واقع، هر چه قدر سهم کارگر در 
تولید افزایش یابد، با توجه به آنکه اکثریت قریب به 
اتفاق جامعه را قشر کارگر تشکیل می دهد، قدرت 
خرید نیز در جامعه افزایش مییابد و به تبع آن تولید 
و اشتغال نیز پایداری بیشتری خواهد داشت، چراکه 
افزایش تقاضا باعث افزایش تولید میشود و نمی توان 
گفت با صرفن ظر کردن از حقوق مادی و معنوی 
از  توانیم  آنها، می  پایمال کردن حقوق  و  کرگران 
تولید حمایت کنیم؛ بلکه برای حمایت از تولید باید 
براساس اصول اقتصادی مقاومتی که این موضوع را 
مشخص کرده از جمله اختصاص 3٠ درصد از درآمد 
عادالنه  بری  سهم  تولید،  به  ها  یارانه  هدفمندی 
عوامل از تولید تا مصرف و ... و همچنین اختصاص 
منابع مالی مختلف از طریق نهادهای مالی به تولید، 
عمل کنیم. بنابراین، امروزه که سهم کارگر از قیمت 
تمام شده تولید نسبت به سال ٨2 که 17 درصد بود، 
به 5 درصد کاهش یافته است و این موضوع کاهش 
قدرت خرید را برای کارگران رقم میزند، نمی توان 
انتظار داشت که در تولید و اشتغال تحرک ایجاد 

شود.

راه اندازی سامانه ثبت قراردادها تا 15 مرداد
سامانه ثبت قراردادهای کار ابالغیه ای بود که سال 
گذشته)95( جناب آقای ربیعی، وزیر محترم کار در 
بخشنامه 11 بندی امنیت شغلی وعده آن را دادند 
این سامانه  امسال)96(  مرداد  که 15  مقرر شد  و 
راهاندازی شود. در واقع، این سامانه یکی از اقدامات 
مثبتی است که در راستای حل مشکالت مربوط به 
قراردادهای کار در نظر گرفته شده است و در صورت 
ضمانت اجرایی و اجرای درست و قانونی آن شاید 
را  قراردادها  به  مربوط  مشکالت  درصد  بتوان 9٠ 
شناسایی کرد و در جهت رفع آنها اقدام و تدابیر الزم 
را اندیشید.  یکی از مشکالتی که این سامانه داشت 
نیز در نظر نگرفتن فضایی برای ثبت قراردادهای 
شفاهی بود که با پیگیری فعاالن جامعه کارگری، به 
دلیل آنکه در لفظ قانون قراردادهای شفاهی نیز ذکر 
شده، این بخش به سامانه افزوده شده است. البته 
مشکالت دیگری در این سامانه وجود دارد که به 
مرور زمان و با نظر کارشناسان مرتبط اقدام به رفع 

آنها خواهد شد.
البته این امکان وجود خواهد داشت که کارفرمایانی 
که تاکنون حاضر به پیروی از قانون در مقابل کارگر 
نشده اند، از ثبت قراردادهای کارگران خود در این 
سامانه نیز صرف نظر کنند؛ به همین دلیل، برای 

ثبت تمامی قراردادها در این سامانه از سوی کارگران 
کارفرمایان  کنترل  و  شناسایی  مکانیزم  نیازمند 
هستیم که می توان با همکاری اداره ثبت شرکتها، 
که  آماری  نهادهای  یا  و  شهرداری  دارایی،  اداره 
اطالعات کارفرمایان را در اختیار دارند، کارفرمایان 
را شناسایی و در صورت تخلف آنها در ثبت قرارداد 
نیروی کارشان در سامانه، با سیاست های تشویقی یا 

تنبیهی آنها را مجاب به پیروی از قانون کرد.
کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری 
نقش محوری در تحوالت و مناسبات مختلف آن 
و  مشکالت  رفع  و  آنها  از  حمایت  و  دارند  جامعه 
چالش های آنها می تواند راه برونرفت از مشکالت 
مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را 
برای دولت ها هموار سازد؛ چراکه هر نوع فعالیتی در 
جامعه به حضور و فعالیت مردم گره خورده است و از 
آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور 
می باشد، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و 
زمینه حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در سایر بخش های 
جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در 
جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذیربط صورت 
های  ظرفیت  از  گذشته  از  بیش  توان  می  گیرد، 
جامعه کارگری برای رشد و توسعه و حل مشکالت 

بهره برد.

نگاهی به مشکالت کارگران از منظر جامعه کارگری

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک2/2۴٠/115٠ اصلی

خانم مهتاب اسمعیل پور طی درخواست وارده شماره 7۴۴٨ مورخه 96/5۴/3 منضم 
به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 9 ایالم رسیده 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک2/2۴٠/115٠ اصلی به علت 
آتش سوزی از بین رفته است که برابر پرونده ثبتی مالکیت ششدانگ115٠/2/2۴٠ 
اصلی ذیل ثبت 73576 صفحه 91 دفتر جلد ۴51 بنام مهتاب اسمعیل پور ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس ششدانگ پالک مذکور برابر نامه شماره 
1393٠5٨15٠٠1٠٠125۴ مورخ 93/٨/3 به نفع دادیار ناظر زندان دادسرای ایالم 
در بازداشت می باشد لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 12٠ آیین نامه قانون 
ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 
صفری رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابررأی شماره  13966٠331٠1٠٠٠٠737مورخ 1396/3/1هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج –شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آمینه 
فتحی فرزند سید محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 127/5٠ مترمربع 
مفروز و مجزی شده از 1٠22 فرعی از 162 اصلی واقع در کرج خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی محسن کریمی رزکانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز 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 خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف639 

تاریخ انتشار نوبت اول:96/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/16
محمد سليمانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  139۴/٠6/25هیات  مورخ   139۴6٠325٠٠3٠٠6٨٨3 شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
متر  به مساحت 151/36  عمارت  یکباب  مورینه  در ششدانگ  علی صفر همتی  
شهرستان  لرستان  استان   12 بخش  در  واقع  اصلی   155 پالک  از  قسمتی  مربع 
رستمی  آقای حسنعلی  رسمی  مالک  از  خریداری  آویزه  دم  نورآباد  دلفان  نورآباد 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز 
مالکیت متقاضی  به صدور سند  اشخاص نسبت  آگهی میشود در صورتی که  روز 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف19۴
 اميرحسين خليلی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

  تاریخ انتشار نوبت اول1396/٠5/٠1 تاریخ انتشار نوبت دوم٠5/16/1396

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 321 مورخ 1396/۴/15 هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم 
حسین میر شکاری فرزند مراد علی بشماره شناسنامه2۴٠5  صادره از پلدختردر 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت  به مساحت  162/5٠ متر مربع پالک 1 
فرعی از116 اصلی واقع دربخش 7  خرم آباد حوزه ثبت  شهرستان پلدخترموسوم 
به کاوکالی خریداری از مالک رسمی آقای علی عالی پور محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/5/1تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 

رئيس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگير آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئين نامه تعيين تکليف وضيعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
آباد بشرح ذیل: 1-پرونده کالسه 26٠ و رای شماره 2۴۴٨مورخه  شهرستان خرم 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  مرید خان  فرزند  تقاضای حسن صالحی  به    96/3/3٠
عمارت به مساحت 66 متر مربع مجزی شده از پالک  1/13 فرعی از3 اصلی واقع 
در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای باباجان 
همه وند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
و  انتشار  آگهی  و محلی  االنتشار  روزنامه کثیر  و سایر صاحبان حقوقی در  مالکین 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴1526٨
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهيمی .

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 319  مورخ 1396/۴/1۴ هیات اول موضوع قانون 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام 
شریف زاده فرزند حسن رضا بشماره شناسنامه۴٨5٠٠٠3۴٠٠ صادره از پلدختردر 
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت  مسکونی به مساحت  16٨/66 متر مربع 
پالک 1 فرعی از116 اصلی واقع در 7 خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی 
خریداری از مالک رسمی آقای شیخ مراد نوعلیوند محرز گردیده است لذا به منظور 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/5/1    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 

رئيس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگير آزاد بخت

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 3٨۴  مورخ 1396/۴/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی میرزایی فرزند محمد 
ابراهیم  بشماره شناسنامه۴٨5٠٠٠٨6٠7 صادره از پلدختردر ششدانگ عرصه و اعیان 
یکباب عمارت  مسکونی به مساحت  159/2٠ متر مربع پالک 1 فرعی از116 اصلی واقع 
دربخش 7 خرم آباد حوزه ثبت شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی خریداری از مالک 
رسمی آقای  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/5/1تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون  
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 259  مورخ 1396/۴/1 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عبدی پور 
وسطی فرزند غالم شاه بشماره شناسنامه۴2٠ صادره از پلدختردر ششدانگ عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بناء گردیده  به مساحت  2۴/22 متر 
مربع پالک 1 فرعی از116 اصلی واقع دربخش  7 خرم آباد حوزه ثبت شهرستان 
محرز  رشنو  مراد  علی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کاوکالی  به  پلدخترموسوم 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
اعتراض  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  می شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
به مساحت  بنا گردیده  احداث  آن  در  زمین که  قطعه  : ششدانگ یک  توضیحات 
از  از پالک 1 فرعی  الحاقی به پالک 23٨٠ فرعی مجزی شده  2۴/22 متر مربع 

اصلی 116 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 
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تهران رکوددار فرونشست زمین در کل دنیا  اینکه  به  اشاره  با  محمدرضا نجفی 
است، گفت: فرونشست زمین در اکثر مناطق شهری درحال وقوع است، بنابراین 
افزایش فرونشست زمین سبب  از  اتخاذ راهکاری برای جلوگیری  بی توجهی به 
خسارت جانی، مالی و اعتباری فراوانی شده و به طورطبیعی مخاطرات بسیاری 
رسیدگی  و  معضل  این  به  توجه  رو  این  از  آورد؛  می  وجود  به  مردم  برای  را 
بیان  با  است.وی  انکارناپذیر  ضرورتی  آن  با  مقابله  برای  عمیق  و  جانبه  همه 
ریزی  برنامه  و  عملکرد  نحوه  به  زیاد  بسیار  حدود  تا  فرونشست  موضوع  اینکه 
مرتبط  زیرزمینی  های  آب  برمنابع  مدیریت  ازقبیل  شهری  مدیریت  درحوزه 
زیرساخت  توسعه  و  نگهداری   ، حفظ  مدیریت،  موضوع  همچنین  افزود:  است، 
و  تونل  مانند  زیرزمینی  های  پروژه   ، فاضالب   ، آب  های  شبکه  همچون  هایی 
مدیریت  کرد:  بیان  است.وی  اهمیت  قابل  ها  فرونشست  درموضوع  نیز  مترو 
برمنابع آبی زیرزمینی، مکان یابی مناسب برای احداث زیرساخت های شهری، 
و  زلزله  برگسل  و  سست  های  زمین  درتمامی  غیرمسکونی  و  مسکونی  ابنیه 
این  گرفت؛  می  قرار  دردستورکار  باید  موجود  تاسیسات  و  بناها  سازی  مقاوم 
درحالی است که این اقدامات انجام نشده و درحال حاضر تهران بزرگترین آمار 
و تجربه فرونشست را درتمامی دنیا دارد، بنابراین باید یک شرایط بحرانی دراین 

خصوص مدیریت شود.

از  ترافیک  طرح  آرم  صدور  مدیرکل 
ها  موتورسیکلت  نام  ثبت  مهلت  تمدید 
 31 تا  ترافیک  طرح  آرم  دریافت  برای 

مردادماه خبر داد.
اینکه ثبت نام  با بیان  مصطفی قنبرنژاد 
ورود  برای  ها  موتورسیکلت  صاحبان  از 
بود  قرار  که  ترافیک  طرح  محدوده  به 
مرداد   31 تا  برسد  اتمام  به  مرداد   15
این مهلت  تاکید کرد:  و  ماه تمدید شد 
داد:  ادامه  شد.وی  نخواهد  تمدید  دیگر 
تاکنون 2٠٠ هزار صاحب موتورسیکلت 
در سامانه اطالعات خود را ثبت کرده اند.

ها  موتورسیکلت  ساماندهی  نخست  فاز 
در شهر تهران با ثبت اطالعات صاحبان 
از  برخی  است.  شده  آغاز  موتورسیکلت 
اعضای شورای شهر تهران معتقدند پیش 
از  اجرای این طرح باید جزییات آن در 

اختیار شورا قرار می گرفت

درمان  و  پیشگیری  توسعه،  مرکز  رئیس 
کشورگفت:  بهزیستی  سازمان  اعتیاد 
و  تریاک  از  معتادان  درصد   6٠ تا   56
مشتقات آن استفاده می کنند و مشتقات 
رتبه های  در  کراک  و  هروئین  حشیش، 
مصرف  چهارم  رتبه  در  شیشه  و  بعدی 
طبق  کرد:  اظهار  براتی  دارد.فرید  قرار 
سه   9۴ تا   92 سال  از  بررسی  آخرین 
تا 6٠ سال کشور  از جمعیت 1۴  درصد 
معتاد هستند.وی با اشاره به اینکه بیشتر 
معتادان مرد هستند، افزود: تعداد مصرف 
و  میلیون  کنندگان مستمر در کشور دو 

٨٠٨ هزار نفر برآورد شده است.
درصد   6٠ تا   56 کرد:  تصریح  براتی 
معتادان از تریاک و مشتقات آن استفاده 
و  هروئین  حشیش،  مشتقات  و  می کنند 
کراک به ترتیب در رتبه های دوم و سوم 
و شیشه در رتبه چهارم مصرف قرار دارد.

تهران	رکورددار	فرو	نشیت	زمین	است
تمدید	مهلت	ثبت	نام	طرح	
ارم	ترافیک	موتور	سیكلت

60	درصد	معتادان،	»تریاک«	و	
مشتقات	آن	را	مصرف	می	کنند

عدم غیبت، شرط دریافت پروژه 
برای کسر خدمت سربازی

 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تاکید 
کرد که شرط دریافت پروژه تحقیقاتی برای کسر خدمت نداشتن 
ایسنا،  با  غیبت سربازی است.سردار موسی کمالی در گفت وگو 
درباره شرایط دریافت پروژه برای کسر خدمت از سربازی گفت: 
باالتر  و  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای  دانشجویان  قانون  برابر 
می توانند در ازای دریافت پروژه تحقیقاتی مورد نیاز و مورد تایید 
ستاد کل نیروهای مسلح کسر خدمت دریافت کنند.وی درباره 
زمان دریافت این پروژه ها اظهار کرد: متقاضیان حداکثر تا یک سال 
پس از فراغت از تحصیل می توانند نسبت به دریافت این پروژه اقدام 
کنند و بدیهی است که به افراد غایب پروژه تحقیقاتی داده نخواهد 
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح  اداره سرمایه  شد.رئیس 
درباره آن دسته از افرادی که ممکن است در حین اجرای پروژه 
وارد غیبت از سربازی شوند گفت: می توان در صورتیکه استدالل 
این افراد برای ادامه کارشان منطقی باشد برایشان مهلت گرفت اما 
تاکید می کنم که اگر مشمول وارد غیبت از سربازی شود امکان 

اینکه پروژه تحقیقاتی دریافت کند وجود نخواهد داشت.

تامین اجتماعی در دولت یازدهم
 به مسیر اصلی خدمات رسانی بازگشت

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: معتقدیم که این 
سازمان در چهار سال دولت یازدهم گام های خوبی در راستای 
تامین اجتماعی به مسیر  انجام ماموریت ها برداشت و سازمان 
اصلی خدمت رسانی بازگشت.به گزارش پیام زمان از سازمان 
تامین اجتماعی، محمدعلی همتی در همایش سراسری مدیران 
سازمان تامین اجتماعی افزود: در سال های اخیر، زیرساخت های 
اساسی در این سازمان ایجاد شد و شاهد به بار نشستن برنامه 
های متعددی هستیم و نمود برنامه ها آشکار می شود.وی با بیان 
اینکه در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی کاستی های سال 
های گذشته به ویژه در بخش آی تی برطرف شد، اظهار داشت: 
در ماه ها و سنوات آتی، بسیاری از برنامه های این سازمان به 

نتیجه می رسد.
همتی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در مراسم تحلیف و تنفیذ 
به موضوع نظام جامع تامین اجتماعی اشاره داشت، گفت: زمینه 

مناسب برای برطرف شدن مشکالت مردم فراهم می کنیم.
نظام  استقرار  افزود:  اجتماعی  تامین  عضو هیات مدیره سازمان 
جامع تامین اجتماعی و رفع مشکالت مردم و رفع فقر مطلق از 
مهمترین برنامه هایی است که با همکاری سازمان تامین اجتماعی 
قابل انجام است.قائم موهبتی معاون امور استان های سازمان تامین 
اجتماعی نیز در این همایش با بیان اینکه این همایش دومین 
همایش مدیران سازمان تامین اجتماعی در سال 96 است، افزود: 
همایش اول مدیران این سازمان به تشریح برنامه سال جاری و 
بیان  با  داشت.موهبتی  اختصاص  دار  اولویت  ی  ها  پروژه  مرور 
اینکه در همایش امروز، پیشرفت برنامه ها و پروژه های اولویت دار 
مرور می شود، اظهار داشت: معاونت های مختلف سازمان تامین 
اجتماعی به بررسی میزان پیشرفت برنامه ها می پردازند و نظرات 
مدیران استانی دریافت و امکان اجرای موفق تر و تسهیل و تسریع 

اجرای پروژه ها بررسی می شود.
معاون امور استان های سازمان تامین اجتماعی به موضوع تفویض 
اختیار نیز اشاره کرد و گفت: تفویض اختیار به مدیران استانی در 
حوزه امور استانها با جدیت دنبال می شود و موارد قابل واگذاری، 
احصا شده و پس از تایید مدیرعامل سازمان برای تصویب به هیات 
مدیره سازمان ارجاع می شود.وی با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ 
و تحلیف ریاست جمهوری افزود: اقتدار دولت به توانمندی سازمان 
عملکرد  تبیین  گفت:  شود.موهبتی  می  منجر  اجتماعی  تامین 
سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم در رای اعتماد نمایندگان 

مجلس به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی موثر است.

اجرای طرح فرهنگی جوانه ها
 باهدف پر کردن اوقات فراغت

معاون امور اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 7 ازاجرای طرح 
فرهنگی جوانه ها در این منطقه به منظور پرکردن اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان خبر داد.به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
شهرداری منطقه 7، محمدرضا غالمی با اعالم این مطلب افزود: 
مطابق با اجرای دستورالعمل معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری 
تهران با موضوع اوقات فراغت داستان تابستان و برپایی 11٠ پایگاه 
تابستانه در 11٠ مسجد شهر تهران، با همکاری مساجد منطقه 7 
نیز پایگاه های تابستانی در مساجد منتخب منطقه راه اندازی شده 
است.به گفته وی در نواحی پنجگانه این منطقه، مساجد رسول اهلل 
)ص(، نوریان، خرقانی، امام عصر )عج( و امام سجاد)ع( پایگاه های 
تابستانی دایر شده است و تا 1٨ شهریور ماه برنامه های متنوعی 

برای شهروندان برگزار می شود.

رسیدگی به پرونده باند بین المللی

 قاچاق مواد مخدر در کرج

رییس دادگستری البرز گفت که رسیدگی به پرونده متهمان باند 
بین المللی مواد مخدر در کرج به پایان رسیده و احکام مربوطه 
به زودی صادر خواهد شد. احمد فاضلیان رییس کل دادگستری 
استان البرز با اعالم خبر رسیدگی بدوی به پرونده باند بین المللی 
مواد مخدر در کرج گفت: جلسات قرائت کیفرخواست و استماع 
دفاعیات 16 متهم این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقالب کرج 
برگزار شده و احکام مربوطه در روزهای آتی صادر خواهد شد.وی 
افزود: این 16 فرد که در بین آن ها یک زن نیز حضور دارد متهم به 
تحصیل مال نامشروع، قاچاق انواع مواد مخدر، درگیری مسلحانه، 
اقدامات خشن و حمل و نگهداری انواع سالح های گرم هستند.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز توضیح داد: این متهمان اواسط 
سال قبل بازداشت شدند که با توجه به وسعت اقدامات داخلی 
بر  زمان  آن  به  رسیدگی  و  ادله  باند، جمع آوری  این  خارجی  و 
شده است.وی افزود: این باند بین المللی که اعضای آن ساکنان 
اقدامات اطالعاتی،  با  استان های شرقی و جنوبی کشور هستند 

انتظامی و قضایی استان البرز و هشتگرد بازداشت شدند.
رییس کل دادگستری استان البرز درباره متهمان این پرونده اضافه 
کرد: طبق اطالعات جمع آوری شده آن ها در طول 1٠ سال فعالیت 
خود حدود ۴٠ تن انواع مخدر را جابه جا کرده اند؛ همچنین از 
متهمان تعداد ۴5 قبضه انواع سالح گرم کشف و ضبط شده است.

عوارض جبران ناپذیر مصرف 
خودسرانه دارو ها

سالیانه  همایش  شانزدهمین  علمی  دبیر 
اشاره  با  ایران  داروسازان  علمی  انجمن 
و  خواب  اختالالت  مواقع  اکثر  اینکه  به 
بیداری بدون دارو درمانی و از طریق تغییر 
الگوی تغذیه ای رفع می شود، گفت: مصرف 
خودسرانه دارو برای درمان اختالالت خواب 
به همراه داشته  را می تواند  عوارض زیادی 
باشد.عباس کبریایی زاده در آستانه برگزاری 
علمی  انجمن  سالیانه  همایش  شانزدهمین 
و  مبانی  اظهارداشت:  ایران  داروسازان 
روان،  و  اعصاب  بیماری های  نوروشیمی 
و  استرس  اضطراب،  دارودرمانی  تازه های 
نقش داروساز در تجویز و مصرف منطقی آن 
از جمله محورهایی بوده که در این همایش 
دبیر  می گیرد.  قرار  گفتگو  و  بحث  مورد 
انجمن  سالیانه  همایش  شانزدهمین  علمی 
چندین  داد:  ادامه  ایران  داروسازان  علمی 
خواهد  ارائه  کنگره  این  در  آموزشی  پانل 
شد که نقش داروسازان در کنترل اعتیاد در 
کشور همچنین دارودرمانی اعتیاد در ایران 

از جمله موضوعات این پانل ها است. 
و  بررسی  کرد:  تصریح  کبریایی زاده 
ایران،  در  روان  و  اعصاب  داروهای  تحلیل 
مصرف  و  تجویز  تازه های  درد،  دارودرمانی 
منطقی داروهای ضد درد در بیماران بستری 
در این کنگره نیز انجام می شود. وی اضافه 
کرد: دارو درمانی و تجویز منطقی داروهای 
خواب آور همچنین تجویز و مصرف منطقی 
در  خواب  اختالالت  و  خواب  دارودرمانی 
سالمندان و سم شناسی الکل ها و اثرات حاد 
و مزمن آن ها نیز در این کنگره مورد بحث 
از  قرار گرفته و شرکت کنندگان  و گفتگو 
می توانند  زمینه  این  در  آموزشی  مباحث 
شانزدهمین  علمی  دبیر  شوند.  بهره مند 
داروسازان  علمی  انجمن  سالیانه  همایش 
اختالالت خواب  داروهای  موضوع  به  ایران 
این  اشاره کرد و گفت: داروهای  بیداری  و 
حوزه سیناپس عصبی انتقال دهنده پیام را 
تغییر می دهد و در صورتی که افراد بدون 
مشورت پزشک اقدام به مصرف آن کنند با 

مشکالت زیادی همراه خواهند شد. 
مواقع  اکثر  کرد:  خاطرنشان  کبریایی زاده 
دارو  بدون  بیداری  و  خواب  اختالالت 
تغذیه ای  الگوی  تغییر  طریق  از  و  درمانی 
غذا ها  و  نوشیدنی ها  انواع  تغییر  همچون 
همچنین تغییر ساعات بیداری و... برطرف 

می شود. 
از  روانپزشک  همکاران  اغلب  گفت:  وی 
می کنند  تالش  غیردارویی  داروهای  طریق 
و  کنند  حل  را  خواب  اختالالت  مشکالت 
پناه آوردن به دارو ها و مصرف خودسرانه آن 
تا مدت ها می تواند عوارض جبران ناپذیری 

بر جای بگذارد. 

ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش 
بزرگترین اولویت وزیر جدید 

بیان  با  معلمان  صنفی  انجمن  سخنگوی 
باید  پرورش  و  آموزش  جدید  وزیر  اینکه 
افزایش  را  آموزان  دانش  و  معلمان  انگیزه 
انگیزه  آموزان  دانش  و  معلمان  دهد گفت: 
اعتبارات  باید  داده اند.  دست  از  را  خود 
باالی کتب درسی  از حجم  و  یابد  افزایش 
کاسته شود. آموزش و پرورش باید به سمت 
مهارت آموزی برود و از مدرک گرایی صرف 
فاصله بگیرد.حسن خلیل آبادی ، به ارزیابی 
عملکرد آموزش و پرورش در دولت یازدهم 
و  آموزش   عملکرد  کرد:  اظهار  و  پرداخت 
است  قبول  قابل  یازدهم  دولت  در  پرورش 
و  دولت  مالی  امکانات  نبود  از   گذشته  و 
رسید،  ارث  به  قبل  دولت  از  که  مسائلی 
قبولی  قابل  کارنامه  پرورش  و  آموزش 
بندی،  رتبه  چون  برنامه هایی  و  داشت 
انسانی  نیروی  تامین  و  سازمانی  تحوالت 
قابل  انجام شد که  و مشارکت های مردمی 
اولویت  بزرگترین  اما  افزود:  بود.وی  توجه 
این  باید  دوازدهم   کابینه  در  جدید  وزیر 
باشد که جایگاه دستگاه آموزش و پرورش را 
در نظام ارتقاء دهد.سخنگوی انجمن صنفی 
ضعف های  منشاء  اینکه  بیان  با  معلمان 
این است که  موجود در آموزش و پرورش 
آموزش و پرورش مسئله اول  کشور نیست 
باید  بخواهد خدمت کند  وزیری  گفت: هر 
مناسب  ریزی  بودجه  و  این جایگاه  ارتقای 
بودیم که در  باشد. شاهد  را مدنظر داشته 
دولت یازدهم، وزارت بهداشت جایگاه خوبی 
در  خوبی  امکانات  و  کرد  پیدا  دولت  در 
اختیارش قرار گرفت تا بتواند امور سالمت 
چنین  اما  دهد  بهبود  را  مردم  بهداشت  و 
وجود  کمتر  پرورش  و  آموزش  به  توجهی 

داشته است.
بیان  با  معلمان  صنفی  انجمن  سخنگوی  
وزیر  فوری  و  عاجل  اقدام  عنوان  به  اینکه 
آموزان  دانش  و  معلمان  انگیزه  باید  جدید 
را افزایش دهد اظهار کرد: معلمان و دانش 
آموزان انگیزه خود را از دست داده اند. باید 
اعتبارات افزایش یابد و از حجم باالی کتب 
باید  درسی کاسته شود. آموزش و پرورش 
مدرک  از  و  برود  آموزی  مهارت  سمت  به 

گرایی صرف فاصله بگیرد.

خبر خبر 

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
3٠درصد  که  این  بیان  با  کشور  مدارس 
مقاوم  و  نوسازی  نیازمند  کشور  مدارس 
ششم  برنامه  پایان  تا  گفت:  است،  سازی 
مقاوم  مقاوم،  غیر  مدارس  تمامی  توسعه 

سازی شوند.
محمدتقی نظرپور تعداد مدارس کشور را 
53٠ هزار مدرسه اعالم کرد و افزود: 3٠ 
درصد از مدارس کشور غیر مقاوم بوده و 
نیاز به مقاوم سازی هستند.رئیس سازمان 
کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
تصریح کرد: برای مقاوم سازی این مدارس 
فرسوده به حدود هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است.وی با اشاره به وجود هزار کالس 
درس خشتی، گلی و حدود 17٠٠ کالس 
درس کانکسی درکشور تصریح کرد: تالش 
خواهد شد تا در سال 96 و حداکثر تا سال 
97 تمامی کالس های درس خشتی و گلی 
بهسازی شوند.نظرپور با اشاره به پروژه های 
نیمه تمام کشور اظهارکرد: در حال حاضر 
26 هزار کالس درس در دست ساخت در 
کشور داریم.وی با بیان اینکه سال گذشته 

به دلیل محدودیت منابع تنها 39 درصد 
اعتبارات ملی و 2٨ درصد اعتبارات استانی 
پیدا  تخصیص  مدارس  نوسازی  حوزه  در 
ساخت  روند  در  تسریع  برای  گفت:  کرد، 
مدارس جدید و بازسازی مدارس فرسوده 
باید میزان بیشتری از اعتبارات تخصیص 

داده شده، محقق شوند.
نظرپور با اشاره به وجود مشکل فضاهای 
آموزشی در پروژه های مسکن مهر کشور، 

افزود: دولت مصمم است تا انتهای امسال 
کار بهره برداری از پروژه های مسکن مهر 
اتمام برساند و این در حالیست که  را به 
تعداد زیادی از این پروژه ها مشکل فضای 
نوسازی،  سازمان  دارند.رئیس  آموزشی 
توسعه و تجهیز مدارس کشور خاطرنشان 
کرد وافزود: مهر ماه امسال حدود چهار هزار 
کالس درس جدید به مجموعه کالس های 
که7٠٠  شد  خواهد  اضافه  کشور  درس 

میلیارد تومان برای ساخت آنها هزینه شده 
است. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص ادامه 
فعالیت بازنشسته ها در آموزش و پرورش 
ارائه کرد.حسین فرزانه معاون  توضیحاتی 
توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش در پاسخ به این پرسش که »آیا 
افرادی که تا شهریورماه بازنشسته می شوند 
آموزش  در  فعالیت  ادامه  برای  می توانند 
داشت:  اظهار  بمانند؟«،  باقی  پرورش  و 
افزود:  قانون است.وی  این موضوع مطابق 
برگشت به کار با به کارگیری متفاوت است؛ 
در  که  است   2 تبصره  همان  به کارگیری 
کارهای اداری انجام می شود.فرزانه در پاسخ 
به این پرسش که »آیا اگر فردی شهریورماه 
پرورش  و  آموزش  اداره  و  باشد  بازنشسته 
می تواند  بدهد،  همکاری  ادامه  درخواست 
به فعالیت خود ادامه دهد؟«، گفت: خیر، 
ادامه فعالیت نمی تواند بدهد.وی افزود: اگر 
بخواهند بمانند، آنها را بازنشسته نمی کنند 
مهلت  آنها  به  ماه   6 نمونه  عنوان  به  و 

می دهند که ادامه همکاری دهند.

 بازنشستگی  بیش از 30 هزار فرهنگی تا شهریور
 جزئيات ادامه فعاليت بازنشسته ها در آموزش و پرورش

بی تردید  گفت:  بهزیستی  سازمان  ئیس 
سالمت اجتماعی به عنوان پیش نیاز توسعه 
فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 

مطرح است.
انوشیروان  دکتر  زمان،  پیام  گزارش  به 
محسنی بندپی در یادداشتی نوشت: »در 
آسیب های  که  شاهدیم  اخیر  سال  چند 
زیادی  گستردگی  و  تنوع  از  اجتماعی 
مقطع  هر  در  که  گونه ای  به  برخوردارند، 
هستیم  دیگر  آسیبی  تولید  شاهد  زمانی 
که این موضوع تالش و وظیفه ما را برای 
آن ها  از  پیشگیری  و  آسیب ها  پیش بینی 
اقدامات تخصصی در  دوچندان می کند و 
این راستا موجب جلو افتادن ما از آسیب ها 
می شود.چاره ای نداریم، برای مقابله موثر با 
آسیب های اجتماعی از ابزارهای بروز، کارآمد 
و در دسترس بهره ببریم و بتوانیم به مدد 

آن ها در مقوله پیشگیری و مداخله موثر در 
آسیب ها حرکت کنیم.

با تالش های صورت گرفته در دولت تدبیر و 
امید و تأکیدات رئیس جمهور محترم نسبت 
همراهی  و  اجتماعی  آسیب های  حل  به 
نمایندگان محترم مردم در مجلس، پروژه 
عظیم ایجاد، افتتاح و راه اندازی 15٠ پایگاه 
گسترده ترین  به عنوان  اجتماعی  اورژانس 
 96 سال  در  اجتماعی  سالمت  شبکه 
از  یکی  شک  بدون  که  گردید  عملیاتی 
دستاوردهای مهم دولت در مبارزه جدی با 

آسیب های اجتماعی است.
الزم به ذکر است، از سال 137٨ تا سال 
1392 کال 1۴6 پایگاه اورژانس اجتماعی 
در کشور ایجاد شد و  در فاصله سال 92 
تا 95، 51 پایگاه ایجاد شد و این در حالی 
است که تنها در سال 96 و تا پایان مردادماه، 
15٠ پایگاه اورژانس اجتماعی به بهره برداری 
برنامه  که  کنیم  اشاره  نیست  می رسد.بد 
از ۴  اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 

بخش اصلی تشکیل یافته است.
1-مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی 
و اجتماعی به عنوان مرکز محوری در ارائه 
رقمی   3 تلفن  اجتماعی.2-خط  خدمات 
ابزار  عنوان  به   )123( اجتماعی  اورژانس 
با مردم.3-خدمات سیار اورژانس  ارتباطی 

خدمات  ارائه  ابزار  به عنوان  اجتماعی 
عنوان یک  به  تخصصی در سطح جامعه 
ابزار در دسترس.۴-پایگاه خدمات اجتماعی 
و  حاشیه نشین  مناطق  شناسایی  جهت 
سکونت گاه های غیررسمی و ارئه خدمات به 
آن ها.گروه های هدف اورژانس نیز تمام افراد 
در معرض آسیب از جمله زنان و دختران 
کودکان  آسیب دیده،  و  آسیب  معرض  در 
آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند، 
حاد،  خانوادگی  اختالف  دارای  زوجین 
موارد  و  منزل  از  فراری  پسران  و  دختران 

بسیار دیگری که جنبه اجتماعی دارند.
از نتایج حضور این اورژانس ها به طور نمونه در 
سال 9۴ با مداخله به موقع و موثر توانستیم 
مورد   53٠٠ از   95 سال  در  و   ۴2٠٠ از 
خودکشی جلوگیری کنیم و در سایر آسیب ها 
نیز نتایج مثبت است.رهاورد حضور اورژانس 
امنیت روانی و  ایجاد  اجتماعی در شهرها 
و کاهش هزینه های  برای مردم  اجتماعی 
اجتماعی برای دولت است که با تنوع بخشی 
به خدمات این پایگاه ها، در آینده ای نزدیک 
شاهد پوشش کامل مسائل اجتماعی توسط 
این مراکز خواهیم بود.خوشالیم که توانستیم 
خدمات نظام را به مناطق محروم و مرزی 
کشور ببریم و معتقدیم در مناطق محروم 
چالش  آسیب ها  موضوع  حاشیه نشین  و 

جدی  به صورت  تاکنون  که  است  جدی 
در برنامه ها لحاظ نشده است.بر این باوریم 
برای مقابله با آسیب های اجتماعی باید کار 
تخصصی صورت گیرد و زیرساخت های الزم 
برای این امر را در کشور به وجود بیاوریم و 
امروز می توانیم ادعا کنیم توانسته ایم بخش 
عمده ای از زیرساخت های الزم برای سالمت 
اجتماعی را در کشور فراهم کنیم.در باب 
اهمیت آسیب های اجتماعی به همین بسنده 
می کنم که هرگاه فردی قربانی آسیب های 
و  متأثر  را  کشور  همه  می شود  اجتماعی 
متأسف می کند اما در موضوع آسیب های 
از  بسیار کوچک تر  ابعاد موضوع  جسمانی 
آسیب های اجتماعی است.هرچند مداخله 
قضایی در آسیب های اجتماعی مؤثر است 
اما تجربه نشان می دهد جای حل موضوعات 
قضایی  مداخله  و  نیست  زندان  اجتماعی 

آخرین راهکار است.
از  متخصص  نیروهای  به کارگیری  با 
روانشناسان، مددکاران و کارشناسان علوم 
با  مبارزه  روند  پایگاه ها،  این  در  اجتماعی 
جدیدی  فاز  وارد  اجتماعی  آسیب های 
بال  دو  با  بتوانیم  ان شاءاهلل  و  می شود 
مداخله مؤثر و پیشگیری به موقع، موضوعات 
اجتماعی را اجتماعی حل کنیم و سالمت 

اجتماعی را محقق کنیم.«

 گام موثر
 سازمان بهزیستی

 در ارتقای سالمت 
اجتماعی کشور

به گفته یک مشاور خانواده، ازدواجی که حس 
برتری و فخرفروشی داشته باشد دوام نخواهد 
این  ابوطالبی، مشاور خانواده در  داشت. دکتر 
ازدواج آمادگی  برای  انسان چه زمانی  باره که 
دارد و گذشتن از سن مناسب ازدواج چه تبعاتی 
دارد؟ گفت: انسان در مسیر رشد خود ماموریت 
و مسئولیت هایی دارد که اگر به نحو مطلوب از 
عهده آن برآید موجب رضایت خود و دیگران می 
شود هویت واقعی او شکل می گیرد. سن رسش 
درجامعه کنونی عقب افتاده است چرا که کودکان 
ما تمرین زندگی نداشته اند و مسئولیت پذیری را 
نیاموخته اند. امروزه خانواده ها نسبت به گذشته 
در مسئولیت دادن به فرزند ، ایجاد فرصت برای 
خود ابرازی فرزند و کمک به شکل گیری اعتماد 
و عزت نفس ، میدان دادن به کودکان بسیار 
ضعیف تر عمل کرده اند و این موضوع سبب 
رسش دیرهنگام شده است.وی که در یک برنامه 
رادیویی صحبت می کرد، ادامه داد: سن ازدواج 
در فرهنگ های مختلف متفاوت است.در فرهنگ 
ایرانی دختران بین 2٠ تا 22سال و پسران بین 
22تا 2۴ سال به سن رسش می رسند و آمادگی 
جسمانی و روانی برای پذیرش مسئولیت های 

مختلف را دارد. اما متاسفانه میانگین سن ازدواج 
در جامعه ما برای پسران 25 و برای دختران 23 
است. با باال رفتن سن ازدواج آمادگی جسمانی، 
روانی و حال و حوصله افراد برای تربیت فرزند 
دستخوش تغییرات می شود.به گفته ابوطالبی، 
ازدواج زمانی می تواند زمینه ساز ارتقای انسان 
شود که از اصول خاصی پیروی کند. اگر ما اصول 
را در ازدواج رعایت کنیم ، می توانیم مسائل 
دیگر که از فردیت دو نفر نشات می گیرد را حل 
کنیم. زندگی دوام دارد که عشق پس از ازدواج 
ایجاد شود.اگر انسان ها بتوانند صفا ، صمیمیت، 
مهرورزی ، عشق را در خود و زندگی تقویت 
کنند بی شک در کنار هم رشد خواهند کرد.
در ازدواجی که اخالق ، محبت و عشق خالصانه 
زوجین با یکدیگر باشد سعادت آن ها تضمین 
شده است این در حالیست که اگر ازدواجی حس 
استقالل را از زن و مرد توسط هریک از زوجین 
یا خانواده هایشان بگیرد و حس برتری و فخر 

فروشی داشته باشد دوام نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا،  مارال خسروی ، روانشناس 
بالینی نیز در این برنامه  با بیان اینکه زمانی 
که ازدواج می کنیم قرار است باقی عمر خود 

را در کنار یک انسان دیگر سپری کنیم و قطعا 
مدل رفتاری و شخصیتی این فرد بر ما تاثیر 
گذار است گفت: بنابراین بهتر است انتخابی 
داشته باشیم که کمترین آسیب را ببینیم.وی 
افزود: باید در نظر داشته باشیم زمانی که ما 
اقدام به ازدواج می کنیم ، می خواهیم یک 
خانواده همراه با فرزندان خوب تشکیل دهیم. 
مطمئنا اگر فرزند ما در فضای توام با آرامش 
و همدلی رشد کند، می توانیم بگوییم خانواده 
سالمی داریم. بنابراین به همان اندازه که انتخاب 

همسر خوب اهمیت دارد و سبب ارتقای انسان 
می شود ، همسر نامناسب می تواند آسیب هایی 
در فرد ایجاد کند که تا آخر عمر گریبان گیر او 
باشد.خسروی با بیان اینکه اعتماد و عدم اعتماد 
به افراد برای ازدواج را می توان بر روی یک 
طیف تعریف کرد اظهار کرد: اینکه دختران 
نسبت به جنس مخالف اعتماد ندارند به دلیل 
تجارب ناخوشایندی است که داشته اند. اینکه 
تجارب ما چه مقدار منطبق بر واقعیت باشد بر 

روی تصمیم ما خیلی تاثیر گذار است.

ازدواجی که مبنای آن فخرفروشی باشد، دوام ندارد
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اجرائیه
مشخصات محکوم له:1-محمدعلی جعفری کنگر شاهی- نام پدر: علی امیر- نشانی: 

کرمانشاه-صحنه- شهرک امام ب 37 ق 3٠
 : نشانی  اکبر-  علی  فرزند:  درکه-  اصغری  عصمت  علیهم:1-  محکوم  مشخصات 

مجهول المکان
2- روح انگیز اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان

3- مرتضی اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان
۴- سیمین اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان

5- ستاره حالتی عین القاضی - فرزند: ----- - نشانی : مجهول المکان
6- علی  اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان

7- نصرت خانم حالتی - فرزند: ---- - نشانی : مجهول المکان
٨- علی اکبر اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان

9- مسعود معینی - فرزند: صادق - نشانی : مجهول المکان
1٠- بهرام  اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان
11- محمد اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان

12- ملک محمد اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان
13- نورعلی اصغری درکه- فرزند: علی اکبر- نشانی : مجهول المکان

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
96٠997٨۴۴٠۴٠٠12٠ محکوم علیه محکوم است به الزام خواندگان به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مشاعی 13٠٠٠متر از اراضی دیم موضوع 
و  خواهان  نام  به  درکه  روستای  در  واقع  اصغری  اکبر  علی  مرحوم  عانه  زار  نسق 

پرداخت مبلغ 1٠٠٠٠٠٠ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان صحنه-جبار محمدخانی

محکوم علیه مکلف است از تاری ابالغ اجرائیه:
احکام  اجرای  قانون   3۴ گذارد)ماده  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  مدت  1-ظرف 
حکم  اجرا  کند  معرفی  بدهد.3-مالی  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  مدنی(.2- 
و استیفا محکوم 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 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات  بانکها و موسسات مالی و اعتباری  نزد 
دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 

در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار

آگهی
به کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه شهرستان ایالم

خانم مهتاب اسمعیل پور طی درخواست وارده شماره 7۴۴٨ مورخه 96/5۴/3 منضم به دو 
برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 9 ایالم رسیده مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک2/2۴٠/115٠ اصلی به علت آتش سوزی از بین رفته 
است که برابر پرونده ثبتی مالکیت ششدانگ2/2۴٠/115٠ اصلی ذیل ثبت 73576 صفحه 
91 دفتر جلد ۴51 بنام مهتاب اسمعیل پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
سپس ششدانگ پالک مذکور برابر نامه شماره 1393٠5٨15٠٠1٠٠125۴ مورخ 3/٨/93 
به نفع دادیار ناظر زندان دادسرای ایالم در بازداشت می باشد لذا مراتب در اجرای تبصره 

ذیل ماده 12٠ آیین نامه قانون ثبت جهت اقدام قانونی اعالم می گردد.
صفری رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده: 1- ریحانه زورمند 2- محسن محمدی پوروش حوزه نخل تقی به 

آدرس: مجهول المکان   محل حضور: شورای حل اختالف شعبه نخل تقی
وقت حضور: 96/6/19 یکشنبه ساعت 1٠ صبح 

علت حضور: در خصوص شکایت آقای ابراهیم قاسمی از شما مبنی بر مطالبه وجه 
لطفا در وقت مقرر حاضر شوید. تاریخ انتشار: 96/5/16

شورای حل اختالف نخل تقی 

رای هيئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

اصالحی 13966٠3٠1٠6٠٠٠3259  و  شماره 13956٠3٠1٠6٠٠11٠12  رای  برابر 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی /

خانم مهین صفائی خلج  آبادی فرزند عطاء اله بشماره شناسنامه 1636 صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب خانه / به مساحت ٨٠/77 متر مربع پالک 9٨1 فرعی از 7  اصلی واقع 
در قریه کاظم آباد ورامین خریداری از مالک رسمی آقای / حمید فرجی فرزند رضا 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 
تواننداز 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 خودرا 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: 1396/٠5/٠1  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/16/1396

 ث/م/الف 240  محمد رحيم پور راینی –رئيس ثبت اسناد و امالک ورامين

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای قدرت مردانی دارای شناسنامه شماره 5٠2  به شرح دادخواست به کالسه 1/96ش/ 
752 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قربانعلی مردانی بشناسنامه 96٨ متولد 51  درتاریخ 95/12/2۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر آقای نام قدرت نام خانوادگی مردانی نام پدر حاجعلی 

شماره شناسنامه 5٠2 متولد 32 
2- نام پری نام خانوادگی جعفرنژاد عزیزکندی نام پدر احمد ش.ش :79۴  متولد:32   

3- نام علی نام خانوادگی مردانی نام پدر قربانعلی ش.ش :٠۴1٠7669٨۴  متولد:79
۴- نام امیر حسین نام خانوادگی مردانی نام پدر قربانعلی ش.ش :٠۴1139٠953  متولد:9٠

5- نام بتول نام خانوادگی شعله نام پدر بایرام ش.ش :1٠96  متولد:56
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
خ/م الف 662 رئيس حوزه اول شورای حل اختالف ورامين

آگهي اختصاصي موضوع قانون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر ماده 3و 

ماده13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
برابر راي شماره  13966٠312٠٠1٠٠366٨هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات مالکانه 
محمدحسن  آقاي  متقاضي   139511۴۴12٠٠1٠٠157۴ شماره  کالسه  بالمعارض 
از گرگان  فرزند رضا کدملي 212139125٨ شماره شناسنامه ۴69 صادره  جاللي  
ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت 619.53 متر مربع  
واقع در اراضي  باکر محله پالک 1٠٨اصلي بخش 3 ثبت گرگان ..لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  بفاصله 15 روز آگهي مي شود از این رو اشخاصي که نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراض داشته  باشند مي توانند از تاریخ اولین آگهي به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضایي تقدیم نماید بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض اداره ثبت طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. م.الف  53۴

تاریخ انتشار نوبت اول 96/٠5/16  تاریخ انتشار نوبت دوم ٠5/3٠/96
    محمداسماعيل پور - کفيل اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

رای هيئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 13956٠3٠1٠6٠٠119٨3 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل تبریزی حسینی فرد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2۴2 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/63 
متر مربع پالک 117 فرعی از ٨6 اصلی واقع در قریه آبباریک خریداری از مالک رسمی 
آقای حسن نفری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز 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 خودرا 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:1396/٠5/٠1 تاریخ انتشار نوبت دوم:٠5/16/1396
ث/م/الف 254  محمود داودی-قائم مقام رئيس واحد ثبتی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی قطعه یک ایالم 
اول/  هیأت   1396  /٠۴/3٠ مورخ   13966٠315٠٠1٠٠٠66٨ شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد 
باب  یک  ششدانگ    ۴5٠12۴9773 ملی  کد  به  محمد،  شیر  فرزند  بیگی،  صفر 
ساختمان، به مساحت 122/73 مترمربع، پالک شماره ۴۴ فرعی از 1۴19 اصلی 
واقع در ایالم- چالسرا - کوچه کوثر، خریداری شده از یوسف سارایی ده باالیی و 

منتسب به مالکیت کردل سارایی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 96/٠5/1  تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:٠5/16/96

صفری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

رای هيئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

هیات  و 13966٠3٠1٠6٠٠٠1٨23  رای شماره 13956٠3٠1٠6٠٠12۴1٨  برابر 
اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی /
خانم گلی سلیمی باالئی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1397 صادره از در ششدانگ 
یک باب خانه / به مساحت 91/35متر مربع پالک 1٠7 فرعی از 1٠٠ اصلی واقع در 
قریه امرآباد ورامین خریداری از مالک رسمی و مشاعی /خانم  گلی سلیمی باالئی 
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 تواننداز 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 
خودرا 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: 1396/٠5/٠1 تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/16/1396
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متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حسینعلی اسماعیل زاده سودجانی فرزند محمدزمان 
به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 96٠225 از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخ اسماعیل زاده به شماره 
شناسنامه  1997 در  مورخ  1395/12/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و 

ورثه حین الفوت آن منحصر است به :
1-حسینعلی اسماعیل زاده شماره شناسنامه 259٨ برادر متوفی

2-حسینقلی اسماعیل زاده شماره شناسنامه 5٠ برادر متوفی
3-سروناز اسماعیل زاده شماره شناسنامه 199٨ خواهر متوفی
۴-عظیمه اسماعیل زاده شماره شناسنامه 237۴ خواهر متوفی

5-عطرگل اسماعیل زاده شماره شناسنامه 72 خواهرمتوفی
6-ربابه اسماعیل زاده شماره شناسنامه 2٨29 خواهر 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 درغیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
براتعلی کریمزاده – رئيس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان 

آگهي اختصاصي موضوع قانون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر ماده 3و 

ماده13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
برابر راي شماره   13966٠312٠٠1٠٠۴121  مورخ 11/ 96/۴ هیئت موضوع قانون 
فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمان هاي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتي تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه شماره 139111۴۴12٠٠1٠٠96٠٨ 
اله کدملي 2121٠2267٨  نعمت  فرزند  راد   بابوئي  آقاي حسین عباسي  متقاضي 
شماره شناسنامه 157 صادره از گرگان ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث 
بنا شده است به مساحت 1٠3 متر مربع  واقع در اراضي  مازاد سعد آباد از پالک 
123 اصلي بخش 2 ثبت گرگان ..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  بفاصله 
15 روز آگهي مي شود از این رو اشخاصي که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراض داشته  باشند مي توانند از تاریخ اولین آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایي 
تقدیم نماید بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض اداره 

ثبت طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. م.الف  ۴٠3 - 
تاریخ انتشار نوبت اول 96/٠5/16 -انتشار نوبت دوم ٠5/3٠/96

محمداسماعيل پور - کفيل اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول
چهارم  شعبه   95/11/2٨ مورخه  شماره95٠997٨71٠5٠٠٨٠1  دادنامه  بموجب 
دادگاه حقوقی دادگستری سنندج که منتهی به پرونده اجرایی کالسه96٠231 این 
اجرا گردیده است دستور فروش ماترک مرحوم ابراهیم شیخله طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری، صادر شده است لذا امالک فوق الذکر که طبق نظریه کارشناس 
دادگستری قیمت گذاری شده است و در روز شنبه مورخه 96/6/۴ از ساعت 9 الی 
1٠/3٠ در محل دفتر اجرای احکام متمرکز شعبه اول حقوقی با حضور دادورز شعبه 
و نماینده دادسرای عمومی به مزایده گذاشته می شود، طالبین می توانند پنج روز 
قبل از روز مزایده بازدید بعمل آورند در صورت ممانعت غیر، با کسب مجوز اقدام و 
در روز مزایده پیشنهاد خود را بصورت کتبی و بدون خط خوردگی تسلیم نمایند، 
برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده پیشنهاد 
و فی المجلس مبلغ 1٠ درصد قیمت پیشنهادی را بعنوان سپرده به قسمت اجرا 
دادگستری  به حساب شماره 217129۴356٠٠۴ سپرده  فیشی  یا طی  و  تسلیم 
مزایده  اموال مورد  قیمت  مابقی  ترتیب  آینده  یکماه  نموده و حداکثر ظرف  واریز 

را بدهد. در غیر اینصورت مبلغ 1٠درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
امالک شامل دو باب منزل مسکونی می باشد که هردو دارای بیع نامه عادی و فاقد سند 
ثبتی می باشند مورد اول در روستای توریور و دومی در شهر سنندج و تپه اهلل اکبر واقع 
شده هر دو منزل مسکونی دارای بیع نامه عادی و فاقد سند ثبتی می باشند با توجه به 
موقعیت مکانی و مصالح بکار رفته و قدمت ساخت آنها و امتیاز آب و برق و سایر فاکتورهای 
اثر گذار قیمت پایه منزل واقع در روستای توریور توسط کارشناس مبلغ15٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ریال و منزل واقع در تپه اهلل اکبر سنندج مبلغ1/3٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال تعیین شده است.
مرادی دادورز اجرای احکام متمرکز شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان سنندج

آگهی احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به متهم محمد 
فرهادی نیا ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام 
خویش مبنی بر سرقت یک عدد گوشی تلفن  همراه موضوع شکایت آقای بهنام علیزاده در 
شعبه اول دادیاری داسرای عمومی و انقالب شهرستان دلفان حاضر شوید در غیر اینصورت 

این مرجع موضوع رابه صورت غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید م الف 2۴2
مسعود ساالری دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب دلفان

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 25٨  مورخ 1396/۴/1 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر عبدی 
ششدانگ  پلدختردر  از  صادره  شناسنامه5٨٨2  بشماره  محمد  فرزند  وسطی  پور 
فرعی   1 پالک  مربع  متر    176/۴٠ مساحت   به  کارگاه  باب  یک  اعیان  و  عرصه 
از116 اصلی واقع در 7 خرم آباد حوزه ثبت شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی 
خریداری از مالک رسمی آقای حسن رضا شریف زاده  محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 

رئيس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگير آزاد بخت

 ناباروری 
خط پایان زندگی نیست 

برخی زوجین نداشتن فرزند را سرخوردگی 
می دانند،اما زوج هایی هستند که تفاهم و 
عشق را در اولویت اول و داشتن فرزند را در 

اولویت بعدی زندگی می دانند.
محمدرضا نظامی روانشناس خانواده با بیان 
اینکه ناباروری نباید در بنیان زندگی زوجین 
تزلزل ایجاد کند، اظهار داشت: متاسفانه شاهد 
آن هستیم که زندگی برخی زوجین به دلیل 
ناباروری و نداشتن فرزند به جدایی کشیده 

می شود. 
به  جدایی  بر  تصمیم  اینکه   بیان  با  وی 
بستگی  افراد  مختلف  شخصیت  و  نگرش 
زندگی  در  زوجین  های  دارد،افزود:مالک 
چنین  با  تا  باشد  دار  ریشه  باید  مشترک 
که  چرا  نشود  کشیده  جدایی  به  مشکالتی 
برای هر مشکل راه حل وجود دارد و باید به 
جای پاک کردن صورت مسئله به راهکارها 
اندیشید.نظامی در ادامه گفت: معموالً تصمیم 
به سطح فرهنگ  این موضوع  بر جدایی در 
و نگرش افراد برمی گردد چرا که برخی نازا 
بودن همسر خود را باالترین گناه و نداشتن 
فرزند را بزرگ ترین سرخوردگی در زندگی 
زوج  آن،  مقابل  نقطه  دانسته،اما  خود  برای 
هایی هستند که رضایت مندی، تفاهم و عشق 
را دلیل بقای زندگی مشترک خود می دانند 
و وجود فرزند را در اولویت های بعدی خود 

قرار می دهند.
این روانشناس بیان کرد: با وجود اینکه بودن 
فرزند نعمت بزرگی در زندگی زوجین است، 
اما نبود فرزند دلیلی برای پایان زندگی نیست، 
همان طور که فرزند دار شدن دلیلی برای بقا 
و پایداری نیست زیرا برخی از زوج های جوان 
با وجود اختالف در زندگی مشترک اصرار بر 
باورند  این  بر  فرزند دار شدن دارند چرا که 
وجود فرزند می تواند مشکالت آنان را حل 
تصمیم  و  تفکر  چنین  که  در صورتی  کند، 
گیری غلط است و متاسفانه شاهد آن هستیم 
شدن   دار  فرزند  از  بعد  آنها  مشکالت  که 
دوچندان شده و  زندگی آنها به دلیل شناخت 
ناکافی از یکدیگر به جدایی کشیده می شود.

انتخاب  مالک  اگر  گفت:  پایان  در  نظامی 
با  باشد،  استوار  اصولی  های  پایه  بر  همسر 
زندگی  پاشیدگی  از هم  ای شاهد  بهانه  هر 

زناشویی نخواهیم بود.

سالمت

وقتی ناخن خبر از بیماری می دهد!
ناخن های رنگ پریده و به ویژه ناخن ها )و پوست( بسیار رنگ 
پریده می توانند نشانه هایی از کم خونی )سطح پایین آهن خون(، 
کمبود مواد مغذی )تمام منابع ویتامین ها(، نارسایی احتقانی قلب 
و بیماری کبد باشند. ناخن های سفید با نشانگرهای اضافی به 
موضوعات مختلفی اشاره دارند. رنگ سفید به همراه لبه های تیره تر 
می تواند نشانه ای از هپاتیت باشد. رنگ سفید به همراه قسمت 
باریک صورتی در پایین )به نام ناخن تری شناخته می شود( می 
تواند نشان دهنده بیماری کبد، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی کلیه 
یا دیابت باشد. ناخن های زرد اغلب با عفونت قارچی و همچنین 
عملکرد نادرست کبد پیوند خورده اند. اگر ناخن ها زرد و شکننده 
یا ضعیف هستند، این شرایط می تواند نشان دهنده ابتال به بیماری 
هایی مانند سوریازیس، دیابت، یا بیماری های ریوی )به عنوان مثال، 

برونشیت مزمن( یا تیروئید باشد.
 ناخن های آبی، مانند لب های آبی، می توانند نشان دهنده سرمای 
بیش از اندازه یا کمبود اکسیژن باشند. اگر احساس سرما نمی کنید، 
رنگ آبی ناخن ها می تواند نشان دهنده مشکالت تنفسی مانند 
بیماری مزمن انسدادی ریه )COPD( و آمفیزم باشد. لکه های 
سفید روی ناخن های دست اغلب نشان دهنده کمبود روی هستند. 
حتی با دنبال کردن یک رژیم غذایی خوب، اگر با لکه های سفید 
روی ناخن های خود مواجه شده اید ممکن است به مصرف مکمل 
روی برای دریافت میزان کافی از این ماده معدنی نیاز داشته باشید. 
با این وجود، کمبود روی می تواند به واسطه مسائل دیگر نیز شکل 
گرفته باشد و از این رو، مراجعه به پزشک گزینه ای خوب است. پیش 
از مراجعه به پزشک مدتی صبر کنید زیرا لکه های سفید روی ناخن 
های دست ممکن است در نتیجه یک آسیب جسمانی نیز شکل 

گرفته باشند، که پس از مدتی از بین بروند.
 ناخن های سیاه یا خطوط تیره زیر ناخن ها می توانند نشانه ای از 
یک سرطان پوست خطرناک، مانند مالنومای کشنده باشند. اگر با 
رگه های سیاه یا رشد دردناک ناخن ها مواجه شده اید، در کوتاه ترین 

زمان ممکن به پزشک مراجعه کنید.
 

نشانه های کيفيت ناخن
ناخن هایی که دارای سطحی ناهموار یا حفره دار هستند می 
توانند نشانه ای از ابتال به سوریازیس یا مراحل اولیه اختالالت 
بافت همبند،  خودایمنی، مانند آرتریت روماتوئید و اختالالت 
مانند سندرم رایتر، باشند. ناخن های شکسته یا چاک خورده 
کاری  کم  ویژه  به  تیروئید،  اختالالت  های  نشانه  با  اغلب 
از  ای  نشانه  تواند  می  شرایط  این  اند.  خورده  پیوند  تیروئید، 
)بیوتین(   B و   A، C ویتامین های  ویژه  به  ویتامین،  کمبود 
شکستگی  دلیل  تواند  می  قارچی  عفونت  همچنین،  باشد. 
آنها  رنگ  زردی  با  اگر  باشد،  دست  های  ناخن  شکنندگی  یا 
التهاب در  به واسطه  ناخن قرمز پف کرده  همراهی می شود. 
این  گیرد.  پایه، شکل می  در  ویژه  به  ناخن،  های  لبه  اطراف 
های  بیماری  یا  عفونت  جراحت،  واسطه  به  تواند  می  شرایط 

بافت همبند، مانند لوپوس، شکل گرفته باشد.
asriran.com:منبع

بهداشت و سالمت

سیاست  با  ای  ماهواره  های  شبکه 
برای  را  هایی  برنامه  خاص،  های 
که  کنند  می  تهیه  نوجوانان  و  کودکان 
کامال  ایرانی  های  ارزش  و  هنجارها  با 
زمینه  موضوع  این  و  است  تضاد  در 
افزایش  سنی  گروه  این  در  را   بزهکاری 
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  دهد.به  می 
و  ابزارها  امروز  دنیای  در  ؛  جوان 
را   سبقت  گوی  گوناگونی  رسانه های 
برای عرضه برنامه های خود به مخاطب 
از یکدیگر ربوده اند، تعدد رسانه ها برای 
مخاطب  به  مختلف  های  برنامه  عرضه 
اما برخی رسانه ها گاهی  سودمند است 
موازین اخالق را در برنامه ها و سریال ها 
زیر پا می گذارند،و اطالعاتی را با اهدافی 
که  کنند  می  تزریق  مخاطب  به  خاص 
و  فرد  برای  ناپذیری  جبران  پیامدهای 

جامعه به همراه دارد.
 

 *برنامه ها و سریال های ماهواره ای با 
تفکر کودکان در تضاد هستند

جمله  از  ای  ماهواره  های  شبکه  برنامه 
هجوم  در  را  افراد  که  هستند  مواردی 
با  متفاوت  هنجارهای  و  اطالعات 
کنند  می  زندگی  آن  در  که  ای  جامعه 
طور  به  که  هنجارهایی  دهند،  می  قرار 
صریح با ارزش های اصلی افراد مغایرت 
مشاور  و  روانشناس  رجبی  دارند.بهروز 
ماهواره  گوید:  می  باره  این  در  خانواده 
جای  ایرانی  خانواده های  از  برخی  در 
خود را باز کرده و والدین  فارغ از هیچ 
را  خود  نوجوان  و  کودک  نظارت،  گونه 
و  قید  بی  های  برنامه  معرض هجمه  در 
بند این ابزار قرار می دهند.بهروز رجبی 
بیان  با  روانشناس  و  خانواده  مشاور 
باورند  این  بر  تربیتی  اینکه کارشناسان  
برنامه های  باید  نوجوانان  و  کودکان  که 
تماشا  را  موقعیت سنی خود  با  متناسب 
از  باید  موضوع  این  بر  نظارت  و  کنند 
تاکید  با  شود.وی  انجام  والدین  سوی 
خاص  سیاستگذاری  با  ماهواره  اینکه  بر 
برای کودکان و نوجوانان برنامه هایی را 
در  اخالقی  موازین  که  کند  می  پخش 
برنامه  داد:این  ادامه  نشده،  رعایت  آن 

رشد  در  ناپذیری   جبران  عواقب  ها 
دارد. دنبال  به  او  تربیتی  و  اجتماعی 
برنامه  اغلب  کرد:  تاکید  روانشناس  این 
های ماهواره ای با هنجارهای تعیین شده 
این  و  هستند  تضاد  در  کودکان  قبلی 
موضوع باعث بروز سردرگمی و دوگانگی 
حسی و رفتاری در آنها خواهد شد، زیرا 
بسیاری از برنامه های این شبکه ها برای 
این گروه سنی مناسب نیستند؛ از سوی 
برنامه های  بین  در  که  تبلیغاتی  دیگر 
هر  از  فارغ  می شود،  پخش  ای  ماهواره 
گونه رعایت نکات تربیتی به مسایلی می 
ذهنی  درگیری  و  کنجکاوی  که  پردازد 
پی  در  را  نوجوان  و  کودک  مورد  بی 
افزود:  خانواده  مشاور  داشت.این  خواهد 
برنامه های  و  سریال ها  شخصیت های 
برخورد  نوع  تغییر  موجب  ای   ماهواره 
و  محافل  خانواده،  محیط  در  افراد 
میان  این  در  و  می شود  مهمانی ها 
به  نسبت  بیشتری  تاثیرپذیری  کودکان 
سایرین دارند و الگوبرداری غلط کودکان 
سبک  در  اساسی  تغییرات  ایجاد  باعث 
زندگی آن ها شده و بدون اینکه ظرفیت 
الزم برای پذیرش آن تغییرات را داشته 
رفتارهایی می شود  بروز  به  باشند، منجر 
که با فرهنگ جامعه ای که در آن زندگی 
می کنند هیچ تناسبی ندارند.وی با اشاره 
به تاثیر گروه همساالن اظهار داشت: در 
گروه های  با  ارتباط  مسائل،  این  کنار 
رفتارهایی  ترویج  و  سال  و  همسن 

ماهواره ای  شبکه های  از  کدام  هر  که 
تاثیرپذیری  این  می شود  باعث  دیده اند 
غلط  شود،برداشت های  بیشتر  مراتب  به 
ارائه  برنامه ها  قبیل  این  در  که  آنچه  از 
بروز  و  زودرس  بلوغ  به  منجر  می شود 
گروه این  در  جنسی  پرخطر   رفتارهای 

کرد:  تصریح  روانشناس  شود.این  می   
رفتارهایی که اگر بستر الزم و مطابق با 
عرف جامعه برای آن فراهم نباشد منجر 
انحرافات رفتاری و جنسی و در  به بروز 

نهایت بزهکاری افراد می شود.
 

*الگوهای ناسالمی که ماهواره ها 
تعریف می کنند

جهان امروز در محاصره انواع اطالعات و 
تغییرات گوناگون قرار دارد و کودکان به 
عنوان تاثیر پذیرترین قشر، به راهنمایی 

و حمایت اجتماعی بیشتری نیاز دارند.
در  شناس  جامعه  مقدم  قرائی  ا...  امان 
ماهواره  های  برنامه  تماشای  خصوص 
ای از سوی کودکان، می گوید:کودک در 
با  خود  کردن  شبیه  و  الگو  انتخاب  پی 
افرادی است که از سوی اغلب مردم قابل 
پذیرش و مورد توجه است، کودکانی که 
هیچ  ای  ماهواره  های  سریال  دیدن  در 
خط قرمزی برای آن ها تعیین نمی شود، 
می  رفتاری  اختالالت  دچار  تدریج  به  و 
شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  شوند.وی 

انواع  بروز  محاصره  در  جهان  که  کنونی 
دارد،  قرار  گوناگون  تغییرات  و  اطالعات 
قشر،  پذیرترین  تاثیر  عنوان  به  کودکان 
به راهنمایی و حمایت اجتماعی بیشتری 
نیاز دارند.این جامعه شناس افزود: برنامه 
ایجاد  با  باید  داخلی  های  رسانه  سازان 
تنوع و نشاط، در جلب رضایت مخاطبان، 
به ویژه کودکان و نوجوانان تالش کرده 
برای  خود  حیاتی  و  سازنده  نقش  از  و 
ارز ش  کردن  نهادینه  و  گروه سنی  این 
و  کودکان  میان  در  ایرانی  جامعه  های 
با  مقدم  نشوند.قرائی  غافل  نوجوانان 
بیان اینکه الگوپذیری کودکان از والدین 
والدین  کرد:  است،تاکید  شده  کمرنگ 
فشارهای  دلیل  به  امروز  زندگی  در 
طور  به  زندگی،  شیوه  تغییر  و  اقتصادی 
مداوم مشغول کار هستند و زمان کافی 
خود  فرزندان  عملکرد  بر  نظارت  برای 
ندارند و این امر موجب شده تا کودکان 
الگوهای دیگری برای خود انتخاب کنند 
،الگوهایی که امروزه اغلب از سوی برنامه 
و  تعیین  ای  ماهواره  های  شبکه  سازان 

معرفی می شوند.
برنامه  تماشای  تبعات  به  اشاره  با  وی 
بروز  کرد:زمینه  بیان  ای  ماهواره  های 
به  گرایش  و  اجتماعی  ناهنجاری های 
جرم و بزهکاری در کودکان و نوجوانانی 
نظارت  بدون  و  والدین  غیبت  در  که 
ماهواره  های  سریال  تماشای  به  ها  آن 
کودکان  سایر  از  بیش  نشینند  می  ای 
در   سقوط  از  فرزندان  نجات  است،چاره 
روابط  تقویت  اخالقی،  ناهنجاری های 
عاطفی پدر و مادر با فرزندان و همچنین 
ابعاد معنوی رفتارهای خانوادگی  تقویت 
کارشناسان  گفته  به  توجه  با  است. 
نبود  و  فرزندان  کردن  رها  تربیتی،  امور 
می  انجام  که  کارهایی  بر  کافی  نظارت 
دنبال  به  ناپذیری  جبران  تبعات  دهند 
همراهی  نحوه  در  باید  والدین  و  دارد 
زیرا  کنند،  نظر  تجدید  خود  کودکان  با 
غفلت از تربیت صحیح در دوران کودکی 
دوره  در  اخالقی  بی  بروز  به  منجر 
زمینه  و  شده  فرد  زندگی  بعدی  های 
افزایش را  ها  بزهکاری  و  جرایم   بروز 

 می دهد.

خنجر برنامه های ماهواره بر بنیان خانواده 
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دادنامه
خواهان:بانو حاجیه خلیلی کرندی ساکن صحنه خ مولوی کوچه سروش پالک 29

بهمن   -3 2-بهنام  محترم   -1 ابراهیمی  شاه  نصرت  سید  مرحوم  خوانده:وراث 
۴-اذرمی دخت 5-مینا 6- فروغ 7- سیدعطا شاه ابراهیمی همگی فرزندان و وراث 

قانونی مرحوم سید نصرت شاه ابراهیمی موضوع: مطالبه مهریه
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست بانو حاجیه خلیلی کرندی بطرفیت وراث مرحوم سید نصرت 
شاه ابراهیمی  1- محترم شاه ابراهیمی 2-بهنام شاه ابراهیمی 3- بهمن شاه ابراهیمی 
۴-اذرمی دخت شاه ابراهیمی 5-مینا شاه ابراهیمی 6- فروغ شاه ابراهیمی 7- سیدعطا 
شاه ابراهیمی بخواسته مطالبه مهریه به مبلغ 3٠٠٠٠٠هزارتومان در سال 1367 به نرخ 
روز با احتساب هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان طی عقدنامه مورخه 67/5/2٠ 
به عقد دائم مرحوم سید نصرت شاه ابراهیمی با مهریه کامل مذکور درامده و از آنجا که 
مهریه جز دیون حال محسوب می شود و عندالمطالبه میباشد و خواهان در خواست 
الزام خواندگان که مورث مرحوم میباشند به پرداخت آنرا دارد شورا با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده از جمله نکاحنامه و وجود علقه زوجیت بین طرفین را محرز و مسلم 
دانسته و نیز اینکه خواندگان در قبال ادعای خواهان و مستندات آن هیچگونه ایراد و دفاع 
موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت مهریه و برائت ذمه خود ابراز نکرده اند.علی 
هذا حقانیت خواهان در دعوی مطروحه را ثابت و محمول بر صحت تلقی مستندا به ماده 
1٠٨2 ق.م و مواد 19٨ و 519 ق.ا.د.م و ماده 1333ق.م حکم به محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ 3٠٠٠٠٠ تومان بابت مهریه سال 1367 به نرخ روز با احتساب هزینه 
دادرسی به مبلغ ۴5٠٠ تومان از ماترک مرحوم سید نصرت شاه ابراهیمی درحق خواهان 
صادر و اعالم میدارد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و چهارم و 
پنج و ششم غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واخواهی در این شعبه 
و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
صحنه میباشد و نسبت به خوانده ردیف هفتم حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی صحنه میباشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه حسين احمدیان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
 1396/٠۴/15 13966٠331٠57٠٠1٠99مورخه  شماره  رای  برابر  اینکه  به  نظر 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی 
بالمعارض متقاضی اسماعیل صالحی فرزند ذوقعلی بشماره شناسنامه 119٨ و کد 
ملی ۴۴1٠3٨293۴ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 596/7٠ مترمربع 
در جعفرآباد  واقع  اصلی  از 7  فرعی  قطعه 5 پالک 2٠۴  از  و مجزی شده  مفروز 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد بیات محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.215 م/الف
ایرج فهيمی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه 2 کرج

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی قطعه یک ایالم 
اول/  هیأت   1396  /٠3/3٠ مورخ   13966٠315٠٠1٠٠٠6۴۴ شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول 
نوروزی، فرزند علی، به کد ملی ۴5٠٠۴٨1٠79 مقدار پنج و هشت یازدهم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان، به مساحت 9٨/3٨ مترمربع، پالک شماره 
سعادت،  کوچه   - کمرزاده  کممر  خ  ایالم-  در  واقع  اصلی،   16٨1 از  فرعی   362

خریداری شده از ایوب ولی زاده و منتسب به مالکیت شاه منصور پور نصرت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ٠1/٠5/96

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:٠5/16/96
صفری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئين نامه تعيين تکليف وضيعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 12٠۴ و رای شماره 23٨۴مورخه 
96/3/29 به تقاضای آقای مجید حکمت پناه فرزند مراد علی نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 15/71 متر مربع مجزی شده از پالک 3٨٨1  فرعی از 
2٠91 اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( مرادعلی حکمت پناه رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به 
فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15273
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهيمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئين نامه تعيين تکليف وضيعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 5261  و رای شمار1٠5۴ مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  حیدرپناه  معصومه  تقاضای  96/2/25به 
از 3/1اصلی  از پالک 13فرعی  عمارت به مساحت 11٠/1٨متر مربع مجزی شده 
واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( حاج 
حسین سیاهپوش رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
ارائه  به  ثبتی موکول  ادامه عملیات  و  نماید  اسناد  تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
باشد در  نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  حکم 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15271
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهيمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئين نامه تعيين تکليف وضيعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 515/9۴ و رای شماره 96-579   
به تقاضای رضا حسن پور فرزند صید عزیز نسبت به ششدانگ  مورخه 96/2/17 
یکباب عمارت به مساحت 169/6۴ متر مربع مجزی شده از پالک  25 فرعی از 
اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  خرم  ۴ شهرستان  بخش  در  واقع  اصلی   5/۴
)رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴15269
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/5/1  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 

رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهيمی .

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13966٠331٠11٠٠٠719 مورخه 1396/٠۴/٠٨  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در 
فرزند  چاراویماق  از  صادره  شماره 63692٨2693  بشناسنامه  فرهادی  اکبر  آقاي 
سیفعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
691/۴۴ مترمربع مفروز از پالک شماره 2233٠ فرعی از 1۴9 اصلی واقع در البرز 
با خریداری از آقای احمد جمالی پور که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/3777/ف     م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ٠5/16/1396 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/31/1396

سيروس قنبرپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه کرج

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13966٠331٠11٠٠٠٨55 مورخه 1396/٠۴/21  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد زهرایی بشناسنامه شماره ۴15 صادره از بوئین زهرا  فرزند ابراهیم در قسمتی 
به مساحت 57/5۴ مترمربع  بنای احداثی در آن  با  از ششدانگ یک قطعه زمین 
مفروز از پالک شماره 391 فرعی از 169 اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای 
ابوالفضل خدابنده و با مالکیت مالک اولیه آقای محمود ناصرترابی تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/3696/ف     م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/٠5/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/31/1396
سيروس قنبرپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه کرج

مفقودی 
کارت  شماره  62با  26٨ع9٨ایران  پالک  شماره  با  تن   3 ایسوزو  هوشمند  کارت 

2۴۴٠63۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
رونوشت آگهی حصر وراثت بابل 

محمد حسن نجفی سورکی فرزند قاسم    به شرح دادخواست به کالسه 96/273 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی نجفی سورکی فرزند محمد حسن به ش ش 2٠٨٠7٠776٠صادره از ساری  
تاریخ 95/11/27اقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا    بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-محمد حسن نجفی سورکی فرزند قاسم پدر متوفی 

2-حلیمه علیزاده سورکی فرزند علی مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. 

الف 155
قاضی  شعبه اول حکمی   شورای حل اختالف مياندرود آقاجانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
فریبا پاکزاد کردکالئی فرزند محمد      به شرح دادخواست به کالسه 1/211/96 این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولی فوالدی 
سوادکوهی فرزند قلی به ش ش 5صادره از جویبار    تاریخ 95/12/17اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان جویبار     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- فریباباکزاد کردکالیی فرزند محمد به ش ش 963همسر متوفی 
2- کلثوم قربانی کوهی خیلی فرزند یداهلل به ش ش 1٠ مادر متوفی 

3- پریسا فوالدی سوادکوهی فرزند ولی به شماره ملی 215٠1۴٨277فرزند اناث متوفی 
۴- پروین فوالدی سوادگوهی فرزند ولی به ش ملی 5٨2٠٠۴2131فرزند اناث 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 اول   شورای حل اختالف جویبار 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای نادر حیدرنیا سماکوش فرزند رحیم به اتهام ورود به عنف به شماره 
پرونده کالسه 96٠٠۴6 از طریق این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
17۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی با وصف نتیجه عدم حضور جلب است در شعبه اول بازپرسی دادسرای میاندرود 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد م. الف 156
مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مياندرود 

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
اجرای مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و 
هزینه اجرائی در پرونده کالسه 93٠176 تعداد 3۴ قلم اجناس مختلف شامل انواع 
رنگ های ساختمانی را در روز یک شنبه تاریخ 96/6/5 ساعت 11 صبح در محل 
اجناس  کل  قیمت  کارشناس  برساند  بفروش  مزایده  طریق  از  از  شعبه  اجرا  دفتر 
شرح کامل اقالم و قیمتهای آن در پرونده موجود است را بمبلغ ٠٠٠/296/326 
باالترین  به  و  اعالم شده شروع  پایه  از قیمت  مزایده  نموده است که  تعیین  ریال 
مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده درصد مبلغ را فی المجلس و 
باقیمانده را باید ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف ده 

درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل ذبيح اله نژاد 

جناب آقای عباس همپا 
به  انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را  حسن 
عنوان معاونت فرمانداری شهرستان نوشهر 

صميمانه تبریک عرض می نمایم.
مرتضی حسين پور

 دانشور قهرمان کایرین
 دوچرخه سواری ایران

محمد دانشــور در مــاده کایریــن، قهرمان 
دوچرخه سواری ایران شد.به گزارش ایسنا، در 
دومین روز از مسابقات دوچرخه سواری پیست 
قهرمانی ایــران رکابزنان در ماده های کایرین 
، تعقیبی انفرادی و دور امتیازی برگزار شــد. 
محمد دانشــور. در ماده کایرین هم توانســت 
عنوان نخســت را به دســت آورد.محمد گنج 

خانلو نیز در دور امتیازی اول شد.

تنها یک برنز حاصل کار تیم ملی 
بوکس ایران!

تیم ملی بوکس نوجوانان ایران با کســب تنها 
یــک مدال برنز بــه کار خــود در رقابت های 
بوکس قهرمانی آســیا پایــان داد.به گزارش 
ایســنا، مســابقات بوکس قهرمانی نوجوانان 
آســیا با حضور بیش از 1۴٠ بوکسور در شهر 
پرتوپرنسس کشــور فیلیپین آغاز شده است. 
تیــم ملی بوکس نوجوانان ایــران نیز با هفت 
بوکســور در این رقابت ها حاضــر بود که در 
پایان تنها به یک مدال برنز بسنده کرد.حسین 
حاج آقابراری آخرین بوکسور باقی مانده ایران 
در این رقابت ها بــود که در وزن 5۴ کیلوگرم 
مقابل بوکسوری ازبکستانی بازنده اعالم شد و 
به مدال برنز دســت یافت تا او تنها مدال تیم 

ملی ایران را کسب کرده باشد.

 مشکل ملی پوش فوتسال
 در مسیر لژیونر شدن

ملی پوش تیم فوتســال گیتی پســند با چند 
پیشنهاد اروپایی مواجه شــده اما برای لژیونر 
شدن با مشکل بزرگی رو به رو است.به گزارش 
ایسنا، مهران عالیقدر ملی پوش فوتسال ایران 
که پیش از شروع لیگ برتر، به دلیل پرداخت 
نشــدن مطالباتش از حضــور در تمرین های 
گیتی پســند اصفهــان امتناع کــرد، با چند 
پیشنهاد خارجی مواجه شده و به دنبال گرفتن 

رضایت نامه از باشگاه اصفهانی است.

دریچهخبـر

تیم ملی کشــتی فرنگی جوانان ایران دست 
بــه کار بزرگی زد و باالتر از روســیه عنوان 
قهرمانی زودهنگام مسابقات جهانی را از آن 

خود کرد.
تیم ملی کشــتی فرنگی ایران پیش از پایان 
رقابت هــای قهرمانی جهــان در فنالند، در 
رقابتی نزدیک با روســیه برای نخستین بار 
عنوان قهرمانی جهان را به دســت آورد. تیم 
ملی کشــتی فرنگی ایران که در روز نخست 
این رقابت ها توســط پویــا دادمرز و کرامت 
عبدولی موفق به کســب دو مدال طال شده 
بود در روز پایانی این رقابت ها دو فینالیست 
در اوزان 66 و ٨۴ کیلوگــرم دارد. هم چنین 
امین میرزازاده در ســنگین وزن برای کسب 
مدال برنز به روی تشک خواهد رفت.با توجه 
به 27 امتیازی که تیم ایران در روز نخســت 

این رقابت ها به دســت آورد، در مجموع و با 
توجه به داشتن دو فینالیست و یک کشتی 

در دیدار رده بندی شانس رسیدن به حداکثر 
59 و حداقل 55 امتیاز را خواهد داشــت که 

با این اوصاف قهرمانی تیم ملی در رقابت های 
جهانی مسجل می شود.از سوی دیگر روسیه 
نیز که در روز نخست 21 امتیاز کسب کرده 
بود در روز پایانی رقابت ها یک کشتی گیر در 
فینال دارد و ســه کشتی گیر روس نیز برای 
کســب مدال برنز به روی تشــک می روند و 
روس ها شانس کسب حداکثر 55 و حداقل 
۴9 امتیاز و ایســتادن بر سکوی دوم جهان 
را خواهند داشــت.در بدترین حالت ممکن 
تیم هــای روســیه و ایران در امتیــاز 55 با 
یکدیگر مســاوی خواهند شــد کــه در آن 
صورت نیز تیم ایران بواســطه داشتن تعداد 
طالی بیشــتر عنوان قهرمانی را از آن خود 

خواهد کرد.
تیــم ملی کشــتی فرنگی جوانــان ایران با 
هدایــت حمید باوفا 15 روز پیش نیز عنوان 

افتخارآفرینی شاگردان "باوفا" در فنالند؛

نمایندگان فوتبال ایران در خطر حذف از آسیاتیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان جهان شد

طبق قوانیــن AFC در صورتی کــه ۴ نماینده اصلی ایــران برای لیگ 
قهرمانان آســیا در ســال2٠17 موفق به اخذ مجوز حرفه ای نشوند، طبق 
جدول رده بندی، تیم های بعدی به AFC معرفی خواهند شــد.به گزارش 
ایســنا، کنفدراســیون فوتبال آسیا با اســتناد به آیین نامه حرفه ای سازی 
باشگاه ها اقدام به تعیین ضرب االجلی برای پرداخت بدهی تیم های حاضر 
در فصل پیش روی این مســابقات کرد.طبق اطالعیه این فدراســیون،  در 
صورتی که باشگاه های حاضر در این مسابقات نتوانند تا 9 شهریور ماه تمام 
بدهی های خود را به شخصیت های حقوقی و حقیقی پرداخت کنند، مجوز 
حرفه ای آنها صادر نخواهد شــد و بر همین اساس نمی توانند در مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند.در شرایط فعلی تیم های پرسپولیس، نفت، 
استقالل و تراکتورسازی چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2٠1٨ 
هستند که هر چهار باشگاه بدهی های هنگفتی را از سال های گذشته دارند 
و در طول یک ماه گذشــته نتوانستند این بدهی های چند ده میلیاردی را 
پرداخت کنند.ســوالی که برای جامعه فوتبال مطرح شده این است که در 
صورت صادر نشــدن مجوز حرفه ای به باشگاه های مذکور، آیا تیم دیگری 
از ایران می تواند جایگزین آنها شــود؟در صورتی که هر کدام از نمایندگان 
ایران موفق به اخذ این مجوز نشــوند، فدراســیون فوتبال پس از تعامل با 
AFC بر اســاس جدول رده بندی مســابقات لیگ برتر، نماینده بعدی را 
معرفی می کند.طبق جدول رده بندی لیگ شانزدهم پس از تراکتورسازی، 
تیم سوم جدول که به عنوان چهارمین نماینده ایران به AFC معرفی شده 
به ترتیب ذوب آهن، سپاهان، پیکان، استقالل خوزستان و گسترش فوالد در 
رده های چهارم تا هشتم قرار دارند.در صورتی که هر یک از نمایندگان ایران 
در آسیا، نتواند مجوز حرفه ای را اخذ کند، یکی از تیم های رده چهارم به بعد 
لیگ قبل که از نظر بدهی در شرایط مطلوب تری نسبت به نمایندگان ایران 

باشند، به عنوان تیم بعدی به AFC معرفی خواهد شد.

معرفی اعضای هیات مدیره پرسپولیس 

اعضای جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برای مدت زمان دو 
سال تعیین شدند.به  گزارش  ایسنا، بر این اساس علی اکبر طاهری، 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق )بازرگانی( 
ایران، حمید گرشاسبی، جعفر کاشانی و محمدرضا حاجی بیگی به 
عنوان اعضای جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تعیین شدند.

انصاری فرد از المپیاکوس می رود

سایت رادیو ورزش یونان از جدایی کریم انصاری فرد از المپیاکوس خبر داد و 
اعالم کرد: این بازیکن منتظر پیشنهاد است تا بهترین گزینه ممکن را انتخاب 
کند.به گزارش ایسنا به نقل از رادیو ورزش یونان، اوضاع برای کریم انصاری فرد 
در تیم المپیاکوس خوب پیش نمی رود. بعد از حضور سرمربی جدید در این 
تیم، انصاری فرد کمتر در ترکیب تیمش به میدان می رود و حتی در بعضی از 

بازی ها در فهرست 1٨ نفره تیم قهرمان یونان نیز حضور ندارد.

خبـــــر

 لیونل مسی
 بهترین بازیکن تاریخ اللیگا

 کسب یازدهمین مدال طال 
توسط تیم دوومیدانی معلوالن

مهاجم بارسلونا بر اساس بررسی های انجام 
شــده بهترین بازیکن تاریــخ اللیگا لقب 
گرفت.به گزارش ایســنا و به نقل از موندو 
دپورتیوو، لیونل مسی بهترین بازیکن ٨6 
فصل اللیگا اســت. بر اساس بررسی مرکز 
تحقیقات تاریــخ و آمار فوتبال اســپانیا، 
مهاجم آرژانتینی بارسلونا به عنوان برترین 
گونسالس،  شــد.رائول  شــناخته  بازیکن 
مهاجــم پیشــین رئال مادریــد )199۴-

2٠1٠( در این فهرست در جایگاه دوم قرار 
دارد. او باالتر از سســار رودریگس، بازیکن 
پیشین بارسلونا )19۴1-6٠( است. سپس 
تلمو ســارا )بازیکن ســابق اتلتیک بیلبائو 
19۴٠-57( و انریکــه کاســترو ملقب به 
کینی که در سال های 196٨ تا 19٨7 در 
اسپورتینگ خیخون و بارسلونا بازی کرد در 
این فهرســت دیده می شوند.این بررسی با 

در نظر گرفتن برخی موارد همچون دقایق 
حضور یک بازیکن در فصل و گل هایی که 
در جریان بــازی یا از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رسانده، توسط خوســه آنتونیو اورتگا 
انجام شــده است.از نخســتین هفته آغاز 
اللیگا نزدیک به 9٠ ســال می گذرد که در 
سطح نخست این رقابت ها تاکنون 92٨٠ 
بازیکن بــه میدان رفته اند. ٨5۴ نفر از این 
تعــداد دروازه بان بودنــد. در این تحقیق، 
مسی به دالیل مختلف در جایگاه نخست 
قرار دارد. او تنها بازیکنی است که توانسته 
بیش از 3٠٠ گل به ثمر برســاند. مهاجم 
آرژانتینی تاکنون 3۴9 گل به ثمر رسانده 
است.بازیکن بارسلونا با کسب 5۴5 امتیاز 
در جایگاه نخست قرار دارد و باالتر از رائول 
)52٨(، سسار )52۴(، سارا )۴93( و کینی 

)۴٨٨( جای دارد. 

در آخریــن روز از رقابت هــای جهانــی 
دوومیدانی معلوالن که در رده سنی جوانان 
در نوتویل سوییس در حال برگزاری است، 
نیره ســالمتیان در پرتاب نیــزه موفق به 

کسب یازدهمین مدال طال شد.
در آخریــن روز ار رقابت هــای جهانــی 
دوومیدانی معلوالن که در شــهر نوتویل 
ســوییس در حال برگزاری است، محمد 
فتحی گنجی در مــاده پرتاب نیزه کالس 
F۴2/۴6 بــا پرتابی بــه میزبان 51 متر و 
32 ســانتی متر به نشان برنز دست یافت.

نماینده مکزیــک در همین ماده با رکورد 
55 متر و 63 سانتی متر اول شد و عنوان 
دوم بــه نماینده هند بــا رکورد 5۴ متر و 
92 ســانتی متر رســید.همچنین هاجر 
صفر زاده در بخش نابینایان و کم بینایان 
با ثبــت رکورد 1 دقیقــه و 5 ثانیه و ٨7 

صدم ثانیه به مدال طالی دو ۴٠٠ متر در 
کالس T11/13 دســت یافت. نمایندگان 
اسپانیا و مکزیک نیز به ترتیب دوم و سوم 
شدند.در ادامه این رقابتها و در پرتاب نیزه 
کالس F۴2/۴6 نیــره ســالمتیان با ثبت 
رکورد 21متر و ۴9 ســانتی متر به مدال 
طال دســت یافت و عنوان دوم این ماده به 
نماینده ژاپن رســید. کاروان ایران تاکنون 
موفق به کســب 11 مدال طال، 5 نقره و 
5 برنز شده اســت.رقابت های جهانی دو 
ومیدانی معلوالن در رده ســنی جوانان از 
12 مرداد به میزبانی شهر نوتویل سوییس، 
با حضور 275 ورزشکار از ۴1 کشور جهان 
آغاز شده و امروز به پایان می رسد.کاروان 
ایران با 2٠ ورزشکار در بخش جانبازان و 
معلولین و ۴ ورزشکار در بخش نابینایان و 

کم بینایان در این رقابت ها حضور دارد.
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افزایش 1۰1۴ تخت بیمارستانی به فضای
 درمانی کردستان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: با اجرای طرح تحول 
سالمت، یک هزار و 1۴ تخت بیمارستانی  به سیستم بهداشت و درمان 

استان کردستان اضافه شد. 
دکتر سیامک واحدی به برخی اقدامات در راستای تحقق سهم یک هزار 
و 1۴ تخت بیمارستانی در استان اشاره کرد و گفت: بیمارستان کوثر 
سنندج با 637 تخت بیمارستانی، بیمارستان 32 تختخوابی سروآباد، 
و  با 96 تخت  بانه  بیمارستان  تختخوابی دهگالن،  بیمارستان 32 
بیمارستان سقز با 217 تخت در راستای تحقق طرح افزایش 21 هزار 
تخت در کشور انجام گرفته که در مجموع استان کردستان یک هزار و 

1۴ تخت از این میزان را تحقق بخشیده است.
دکتر سیامک واحدی طرح تحول سالمت را نقطه عطفی در تاریخ 
سالمت استان و کشور اعالم کرد و افزود: در کل تاریخ کشور 1٠۴ هزار 
تخت برای همه کشور وجود داشت که در این چهار سال پیش بینی شد 
21 هزار تخت در کشور به این آمار اضافه شود. وی افزود: با تالش و 
توجه هایی که صورت گرفت 25 هزار تخت بیمارستانی به آمار تخت های 
کشور اضافه شد که یک هزار و 1۴ تخت آن مربوط به استان کردستان 
است. وی توسعه فضای اورژانسی را از شاخصه های پیشرفت در بحث 
درمان عنوان کرد و افزود: اورژانس بیمارستان توحید سنندج با توسعه 
سه برابری طی سال جاری افتتاح شده و اورژانس بیمارستان سقز شهریور 
افتتاح خواهد شد و اورژانس بیمارستان مریوان نیز بهمن ماه امسال 
براساس برنامه زمان بندی به بهره برداری می رسد. وی به طرح تحول نظام 
سالمت و اقداماتی که در این راستا در استان انجام گرفته است گریزی زد 
و گفت: افتتاح کلینیک ویژه سنندج، کیلنیک ویژه قروه، افتتاح و برخی 
کلینیک های ویژه در شهرستان های استان نیز در دست اجرا است که هر 

کدام بعد از اتمام به بهره برداری خواهد رسید.

ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک و کاهش تلفات
 جاده ای در گلستان

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلستان خبر داد که برای ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک و کاهش تلفات 
جاده ای استان، برگزاری برنامه های متعددی در سال 96 همانند سال 

های گذشته با همکاری دستگاههای مرتبط تداوم می یابد.
علی زینلی« در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی اداره کل گفت: ارتقای 
فرهنگ ایمنی تردد عابرین پیاده و موتورسواران، توجه به ایمنی وسایل 
نقلیه و ادوات کشاورزی در روستاها، ارتقای فرهنگ ایمنی وانت بارها و 

آموزش مدارس حاشیه راه ها بخشی از این برنامه ها می باشد.
به گفته وی، این برنامه ها با اولویت روستاهای در حاشیه راه های اصلی 
و از محل اعتباراتی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
برای این منظور در نظر گرفته، اجرا می شود. زینلی درباره جزئیات 
اجرای این طرح ها و برنامه ها توضیح داد: برای ایمن سازی فیزیکی 
محیط اطراف مدارس و آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها و 
آشکارسازی و اطالع رسانی به رانندگان نسبت به مکان مدارس با نصب 

عالئم افقی و عمودی در حاشیه مدارس اقدام شده  است.

خبر

بزرگترین کارخانۀ گندله  و  اولین  اصفهان- 
سازی شرق کشور در سنگان خراسان رضوی 
به سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه  اتکا  با 
مهندس  حضور  با  و  داخلی  پیمانکاران  و 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  زاده،  نعمت 
فوالد  گروه  مدیرعامل  سبحانی،  بهرام  دکتر 
مبارکه، محمود نگهبان سالمی، نمایندۀ مردم 
شرکتهای  عامل  مدیـران  رشتخوار،  و  خواف 
فوالد خراسان و صنایع معدنی فوالد سنگان، 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  استاندار، 
شورای  اعضای  و  رضوی  خراسان  تجارت 
بهره  به  خواف  محلی  مسئوالن  و  اسالمی 
برداری رسید. در آیین بهره برداری از کارخانۀ 
سنگان  فوالد  تنی  میلیون   5 سازی  گندله 
مردادماه  دهم  شنبه  سه  روز  که  خراسان، 
سال جاری انجام شد، محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قدردانی 
منطقۀ  در  مبارکه  فوالد  هدفمند  اقدامات  از 
بیشتر  هرچه  تکمیل  به  منجر  که  سنگان 
باید  گفت:  است،  شده  کشور  فوالد  زنجیرۀ 
ظرفیت های معدن و صنایع معدنی در کشور 
سنگ  صادرات  که  یابد  افزایش  ای  گونه  به 
آهن خام و سنگ آهن دانه بندی متوقف و به 
جای آن انواع محصوالت فوالدی باکیفیت به 
اقصی نقاط دنیا صادر شود. وی یکی از اهداف 
تولید  زنجیرۀ  را تکمیل  وزارتخانه  این  جدی 
مواد معدنی معرفی کرد و گفت: جلوگیری از 
صادرات مواد خام و تبدیل آن به محصوالت 
و  اشتغال  فناوری،  که  باالتر  افزودۀ  ارزش  با 
بازگشت سرمایه را در پی دارد، از اولویتهای 
و  معدن  صنعت،  وزیر  است.  وزارتخانه  این 
اکتشافات معدنی،  توسعۀ  به  اشاره  با  تجارت 
افزود: هم اینک در یکی از بزرگترین مناطق 
دارای ذخایر سنگ آهن کشور واقع در سنگان 
خواف، 12 هزار کیلومترمربع اکتشاف تکمیلی 
انجام شده است که  در خصوص سنگ آهن 
نتایج آن نشان میدهد باید تولید کنسانتره را 
در منطقۀ سنگان به 22/5 میلیون تن و تولید 

گندله را به 17/5 میلیون تن برسانیم.
میزان  این  تولید  برای  شد:  یادآور  ایشان 
کنسانتره و گندله حداقل باید ۴٠ میلیون تن 

سنگ آهن از معادن سنگان تأمین شود.
منطقۀ  در  آب  محدودیت  به  اشاره  با  وی 
آب  تامین  خصوص  در  داشت:  ابراز  سنگان، 
انجام  نیرو  وزارت  با  هایی  رایزنی  نیاز  مورد 
مطلب  این  ذکر  با  زاده  نعمت  است.  گرفته 

ایران  گذشته  سال  چند  تا  که 
کرد:  اظهار  بود،  فوالد  واردکنندۀ 
صنایع  و  معدن  توسعۀ  رویکرد 
معدنی اکنون شرایطی فراهم کرده 
است که خوشبختانه سال گذشته 
میزان صادرات فوالد به 5 میلیون 
که  است  حالی  در  این  رسید؛  تن 
براساس برنامه ریزی های به عمل 
آمده امیدواریم امسال این رقم به 

میزان ٨ میلیون تن برسد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
دولت  ابتدای  در  کرد:  تصریح 
یازدهم، حجم تولید سنگ آهن در 
کشور ساالنه حدود 63 میلیون تن 

بود؛ اما اینک به 75 میلیون تن رسیده و قرار 
است تا پایان سال تولید ساالنۀ سنگ آهن در 

ایران به 1٠٠ میلیون تن برسد.
دولت  فعالیت  ابتدای  در  اینکه  بیان  با  وی 
کنسانتره  تن  میلیون   2٨ ساالنه  یازدهم، 
تولید میشد و این رقم اکنون به ۴6/5 میلیون 
تن کنسانتره در سال ارتقا یافته است، ادامه 
انجام شده مقرر  برنامه ریزی های  بنابر  داد: 
کنسانترۀ  میزان  سال،  پایان  تا  است  شده 
تولیدی به 55 میلیون تن برسد. ضمن اینکه 
در بخش گندله نیز میزان تولید 21/5 میلیون 
تن بود که اکنون به 39/5 میلیون تن رسیده 
و تا آخر سال نیز به گونه ای برنامه ریزی شده 

است که به ۴5 میلیون تن دست یابیم.
نعمت زاده میزان تولید آهن اسفنجی در سال 
افزود:  و  کرد  اعالم  تن  میلیون   1٨/7 را   92
تن  میلیون  رقم 3٠  به  اکنون  این بخش  در 
در سال دست یافته ایم و طبق برنامه تا آخر 

در  را  تن  میلیون   3۴ تا  تولید  افزایش  سال 
در  براین،  عالوه  ایم.  داده  قرار  کار  دستور 
تولید 23/5 میلیون  نیز میزان  بخش شمش 
میلیون تن رسیده  به 31  اکنون  بود که  تن 
دست  تن  میلیون   37 به  نیز  سال  آخر  تا  و 

خواهیم یافت.
فوالد  گروه  در  توسعه  های  طرح  تمامی 
مبارکه یکی پس از دیگری به بار نشسته است

سبحانی،  بهرام  دکتر  مراســـــم  ایـــن  در 
سرمایه  از  نیز  مبارکه  فوالد  گروه  مدیرعامل 
شرکت  این  تومانی  میلیارد   5.5٠٠ گذاری 
فوالد  گروه  توسعۀ  های  طرح  اجرای  برای 
با  و  داد  یازدهم خبر  دولت  در طول  مبارکه 
بیان اینکه این میزان سرمایه گذاری و تمامی 
طرح های توسعه در گروه فوالد مبارکه یکی 
پس از دیگری به بار نشسته است، ضمن ابراز 
گندله  رسیدن  برداری  بهره  به  از  خرسندی 
فوالد سنگان خراسان  تنی  میلیون   5 سازی 
 5 کنسانتره  جز  به  ها  پروژه  تمامی  گفت: 

میلیون تنی سنگان، که بیش 
از 52 درصد پیشرفت فیزیکی 
عملیاتی  کامل  طور  به  دارد، 
شده و به بهره برداری رسیده 

است.
دکتر سبحانی در معرفی پروژۀ 
افزود:  سنگان  سازی  گندله 
تأمین  منظور  به  پروژه  این 
توازن  ایجاد  و  گندله  پایدار 
ظرفیت  به  فوالد  زنجیرۀ  در 
در  سال،  در  تن  میلیون   5
آهن  سنگ  معادن  مجاورت 
در  خراسان،  استان  سنگان 
هکتار   2۴ مساحت  به  زمینی 
در  ریال  میلیارد  هزار   1٠ گذاری  سرمایه  با 

مدت 36 ماه با موفقیت اجرا شد.
فوالد  گروه  در  تولید  کنونی  ظرفیت  وی 
مبارکه را 1٠/3 میلیون تن فوالد خام و ٨/11 
و  اعالم  سال  در  اسفنجی  آهن  تن  میلیون 
تولید  برای  مبارکه  فوالد  گروه  کرد:  تصریح 
تن  میلیون   17/5 به  محصول  میزان  این 

گندله نیاز دارد.
کشور  فوالدسازی  گروه  بزرگترین  مدیرعامل 
گروه  موردنیاز  گندلۀ  تأمین  مبادی  افزود: 
میزان 5/3  به  از خارج شرکت  مبارکه  فوالد 
میلیون تن در سال، در سنگان به میزان پنج 
میلیون تن در سال و در خود شرکت فوالد 

مبارکه 7/2 میلیون تن در سال است.
او با بیان اینکه 7.5٠٠ میلیارد تومان سرمایه 
در این مجموعه ثبت شده است، اظهار کرد: 
بخش  در  فوالد  تأمین  زنجیرۀ  بخش  در 
باالدست 2٨٠٠ شرکت، اعم از معادن سنگ 

آهن تا تأمین قطعات یدکی و در بخش پایین 
شرکتهای  ازجمله  شرکت،   1٠٠٠ دست 

خودروسازی و لوازم خانگی قرار دارند.
سخنان  پایانی  بخش  در  سبحانی  دکتر 
مبارکه  فوالد  شرکت  اینکه  بر  تأکید  با  خود 
بزرگترین تولیدکنندۀ ورق های فوالدی تخت 
تصریح  است،  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در 
کرد: این شرکت با 12 واحد احیا مستقیم به 
ظرفیت 12 میلیون تن، بزرگترین تولیدکنندۀ 
از موفقترین  و یکی  اسفنجی در جهان  آهن 

شرکتهای فوالدسازی است.
باید اعتبار مناسبی برای تکميل زیرساخت صنایع 

معدنی تأمين شود
در ادامۀ این مراسم، محمود نگهبان سالمی، 
نمایندۀ مردم خواف در مجلس شورای اسالمی 
در  زیرساخت  تأمین  اهمیت  به  اشاره  با  نیز 
یکی  کرد:  تأکید  معدنی،  های  طرح  توسعۀ 
از دغدغه های بسیار بزرگ در حوزۀ معدن، 
تأمین زیرساخت است و ازآنجاکه تأمین آب 
موردنیاز صنایع معدنی نیز یکی از زیرساخت 
بنابراین  میشود،  محسوب  بخش  این  های 
جدی  چارۀ  باید  منطقه  آبی  کم  به  باتوجه 
باتوجه  که  شود  اندیشیده  زمینه  این  در  نیز 
به انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور، 
باید موردتوجه  تأمین آب صنایع این منطقه 

قرار گیرد.
وی نبود زیرساخت های الزم درزمینۀ حمل 
معدنی،  صنایع  در  را  ریلی  و  ای  جاده  ونقل 
یکی دیگر از معضالت معدن و صنایع معدنی 
حقوق  سهم  از  شد:  یادآور  و  برشمرد  کشور 
تکمیل  برای  مناسبی  اعتبار  باید  دولتی 

زیرساخت صنایع معدنی منطقه تأمین شود.
با  سنگان  فوالد  معدنی  صنایع  سازی  بومی 
فوالد  گذاری  سرمایه  و  فنی  دانش  به  اتکا 
مبارکه و حضور پیمانکاران داخلی از ویژگی 

های بارز این پروژه است
در بخش دیگری از این مراسم سید محسن 
صنایع  شرکت  مدیرعامل  میرمحمدی، 
زایی  اشتغال  از  نیز  سنگان  فوالد  معدنی 
بیش از 13٠٠ نفر به صورت امانی و پیمانی 
شرق  سازی  گندله  بزرگترین  و  اولین  در 
داد  خبر  رضوی  خراسان  سنگان  در  کشور 
و بومی سازی صنایع معدنی فوالد سنگان را 
با اتکا به دانش فنی و سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه و پیمانکار داخلی، از ویژگی های بارز 

این پروژه خواند.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه انجام شد؛

بهره برداری از اولین و بزرگترین گندله سازی شرق کشور در سنگان خراسان رضوی

آگهی
خواهان پیمان رستمي   دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضي نوروزي  به خواسته 
استراد مال منقول    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 31٠ شورای حل اختالف 7 تهران واقع در تهران-  نظام 
یعقوبي  کوچه  نبش  مترو  کارگاه  روبروي  حسیني  چهارراه  مدني  اله  آیت  خ  آباد 
ساعت کار 15 الي 1٨   ارجاع و به کالسه 96٠99٨٠9۴۴9٠٠۴37 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/6/25 و ساعت 16/٠٠ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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 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.
110/58236 دبير شعبه 310 شورای حل اختالف 7 تهران

اجراییه 
محکوم له : مهدي امیني   محکوم علیه : سید امیر سید ابراهیمي 

محکوم به : بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه بشماره 961٠٠91٠۴53٠٠1٨3 
و شماره دادنامه 95٠9971٠۴53٠٠751 محکوم علیه محکوم است به 1- پرداخت 
مبلغ 6٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ 
6٠5/٠٠٠ ریال بابت هزینه دادرسي در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 3٠٠/٠٠٠ 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و ۴- پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک 9۴/6/1٠ تا زمان وصول در حق محکوم له 5- پرداخت نیم 

عشر دولتي در حق دولت 
110/58228    دبير شعبه 453 شوراي حل اختالف 10 تهران 

ابالغ
 نظریه کارشناسي به مجهول المکان علي اصغر کاظمي 

در خصوص پرونده اجرایي کالسه 363/1٠٠1/٨9ج صادره از شعبه 1٠٠1 شوراي 
حل اختالف 21 تهران له حسن شهسواري و علیه علي اصغر کاظمي نظر کارشناسي 

از شماره همراه ٠9121727793
متعلق محکوم علیه علي اصغر کاظمي 

به این اجرا اعالم گردید و کارشناس رسمي دادگستري آنرا بشرح زیر توصیف و 
ارزیابي نموده است ارزش سیم کارت تلفن همراه بشماره ٠9121727793 بمبلغ 
32/٨٠٠/٠٠٠ ) سي و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ( برآورد و ارزیابي مي شود 
بدینوسیله بموجب این آگهي نظریه کارشناسي بشما ابالغ مي گردد تا ظرف سه 
روز از تاریخ انتشار آگهي با مراجعه بدفتر اجراي احکام مدني شوراي حل اختالف 
نظریه  تهران   15٠ کالنتري  روبروي  گلها  بلوار  تهران  در  واقع  تهران   21 منطقه 
کارشناسي را مالحظه و چنانچه بنظر کارشناس اعتراضي دارید بصورت کتبي به 
این اجرا اعالم نمایید در غیر اینصورت به اعتراض شما رسیدگي نخواهد شد و این 

اجرا پس از انقضاي مهلت فوق الذکر اقدامات قانوني بعدي را اعمال خواهد کرد 
110/58234    مدیر اجراي احکام مدني شوراي حل اختالف 21 تهران 

اجراییه 
محکوم له : ایمان عظیمي فرزند سهراب 

محکوم علیه : ولي اله اعالئي ورنوسفادراني فرزند عبدالعلي 
دادنامه  شماره  و  بشماره  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
96٠997٠9۴۴9٠٠٠13 محکوم علیه محکوم است به 1- بپرداخت مبلغ صد میلیون 
و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته 2- هزینه دادرسي 3- خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید لغایت اجراي حکم ۴- نیم عشر اجرایي در حق دولت در حق محکوم 
110/58222    قاضي شعبه 310 شوراي حل اختالف 7 تهران 

آگهی مفقودی
سند کمپانی سواری سپند پی کی به شماره شهربانی ایران٨2-6۴2ص65 و شماره 

بهشهرشاسی 2٠219٨5 مفقود فاقد اعتبار است.

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه    2/27۴/96 کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای عزیز علیمرادی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان عبدالحامد علیمرادی در تاریخ ۴/26/ 96  در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1. عزیز علیمرادی   زاییچه 13۴۴/7/5   کد ملی 336963٨967   پدر متوفی

2.فهیمه شاه ماری    زاییچه 13۴٨/7/۴    کد ملی 3369695995  مادر متوفی
3.افسانه اعظمی    زاییچه 137۴/2/21    کدملی  ۴95٠127٠55  همسر متوفی

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

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

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای محمود خان سوری فرزند نقی 2- خانم خدیجه سوری فرزند 
عالی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص دادخواست آقای محمد مطاعی 
الزام ، تنظیم سند یکدستگاه خودرو سواری ۴٠5 در  به طرفیت شما به خواسته 
وقت مقرر 96/6/22 راس ساعت 1٠ صبح در این شعبه حاضر شوید و قبل از وقت 
حکمی  شعبه  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 

شهرستان داالهو مراجعه نمایید
رئيس شعبه حکمی دادگاه عمومی شورای حل اختالف کرند غرب - پير نظری

اجرائیه
مشخصات محکوم له : برهان بازانی -  فرزند: حسین  -نشانی محل اقامت: جوانرود 

میدان انقالب روبروی دادگستری عریضه نویسی حسین بازانی-٠91٨996۴75٠
مشخصات محکوم علیه : اردشیر عبدلی- فرزند: مراد- مجهول المکان 

محکوم به/به موجب دادنامه شماره  ۴۴1  مورخ 95/7/27  شورای حل اختالف 
و  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  جوانرود شعبه چهارم  محکوم 
پانصد و شصت هزار تومان در حق محکوم له 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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13966٠331٠11٠٠٠٨35 مورخه 1396/٠۴/21  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
هادی رمضانی  بشناسنامه شماره ۴15۴ صادره از کرج فرزند علیرضا در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 235/٨5 مترمربع مفروز از پالک 
شماره ۴21 فرعی از 17٠ اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای علیضا 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 
تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
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. 96/3796/ف     م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠5/16/1396 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/31/1396

سيروس قنبرپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه کرج

آگهی حصر وراثت
چادگان  از  پدرمحمد،بشناسنامه79٨صادره  آرپناهی،نام  شیخ  علی  فتح  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
در  فریدن  بشناسنامه۴٨1صادره  آرپناهی  محمدشیخ  که37٠/۴/96مرحوم 
عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  فریدن-چادگان  تاریخ137٠/5/٨در 
به شماره شناسنامه21٨چادگان3-کلبعلی  آرپناهی  باال2-موسی شیخ  1-متقاضی 
متوفی(۴-مریم  شهر)پسران  1٠3۴فریدون  شناسنامه  شماره  به  آرپناهی  شیخ 
آرپناهی  شیخ  ماه  1٠33چادگان5-سنگین  شناسنامه  شماره  به  آرپناهی  شیخ 
شناسنامه  شماره  به  آرپناهی  شیخ  زینب  شناسنامه217فریدن6-شاه  شماره  به 
1٠32فریدون شهر)دختران متوفی(7-ماه پسند شیخ آرپناهی به شماره شناسنامه 
به  شعبه  این  در  کالسه37٠/۴/96ح  متوفی(والغیر.پرونده  ۴٨2چادگان)زوجه 
ثبت رسیده. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می 
نشرآگهی  باشدازتاریخ  او  نزد  ازمتوفی  نامه  یا وصیت  دارد  اعتراض  نمایدتاهرکس 
و  بجزسری  نامه  گواهی صادروهروصیت  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  ظرف یک 

رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومی دزفول-مرتضی سواری

آگهی حصروراثت
درخواستی  دزفول  2۴63صادره  بشناسنامه  یوسف  پدر  نام  ساز  محمدرکاب  آقای 
مرحوم  3٨٨/1/96ح  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
یوسف رکاب ساز بشناسنامه 1٠73صادره دزفول در تاریخ٨9/2/29در دزفول اقامتگاه 
دائم فوت ورثه عبارتند از 1-متقاضی از باال)پسرمتوفی(2-الله رکاب ساز به شناسنامه 
3٠23دزفول 3-لیال رکاب ساز به شناسنامه 199٠19766۴دزفول۴-نوشین رکاب 
ساز به شناسنامه 1٨129دزفول 5-مریم رکاب ساز به شناسنامه 67333دزفول6-
افسانه رکاب ساز به شناسنامه 5669اندیمشک)دختران متوفی(7-ملکه ریسمان باف 
شورا  در  کالسه3٨٨/1/96ح  متوفی(والغیر.پرونده  )زوجه  شناسنامه۴25دزفول  به 
آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک  مراتب  قانونی  انجام تشریفات  با  اینک  ثبت گردید. 
نمایدتاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که 

بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئيس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمد رضا عبدی دزفولی

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13966٠331٠11٠٠٠٨5۴ مورخه 1396/٠۴/21  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
یحیی  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتي  واحد  در 
نصیریان زاده  بشناسنامه شماره 153 صادره از چناران فرزند اسمعیل در قسمتی از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۴75  مترمربع مفروز 
از پالک شماره 723  فرعی از 1۴9 اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه 
خود متقاضی و غیره 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. 96/3666/ف     م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/٠5/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/31/1396

سيروس قنبرپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه کرج

آگهی حصر وراثت
ازرامهرمزدرخواستی  پدرناصر،بشناسنامه1٠صادره  قیصری،نام  راشد  آقای 
قیصری  ناصر  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
فوت  دائمیش  13٨٠/1/1۴دررامهرمزاقامتگاه  رامهرمزدرتاریخ  بشناسنامه9صادره 
1٠،کد  بشناسنامه  ناصر  فرزند  قیصری  1-متقاضی1-راشد  عبارتنداز  اش  ورثه 
قیصری،فرزند  ازرامهرمز2-ابراهیم  13۴٠/٨/1صادره  1911611951متولد  ملی 
ناصر،بشناسنامه یک ،کد ملی 19115٨35٠6متولد 1325/6/1صادره از رامهرمز)فوت 
191159533۴متولد  ملی  ،بشناسنامه2،کد  ناصر  ،فرزند  قیصری  شد(3-مهراب 
،کد  یک  ناصر،بشناسنامه  ،فرزند  قیصری  ازرامهرمز۴-دهراب  1332/1/1صادره 
قیصری،فرزند  رامهرمز5-سهراب  از  1333/1/2صادره  19115967۴٨متولد  ملی 
از  133۴/1٠/3صادره  191159٨٠7۴متولد  ملی  7،کد  ناصر،بشناسنامه 
رامهرمز6-یداله قیصری ،فرزند ناصر،بشناسنامه یک،کد ملی 1911616667متولد 
ناصر،بشناسنامه  قیصری،فرزند  اله  رامهرمز7-حبیب  از  13۴2/1/3صادره 
شد(٨- رامهرمز)فوت  از  191٠٠٨6۴11متولد13۴۴/۴/2٠صادره  ملی  ٨635،کد 
191٠٠٨6۴2٨متولد  ملی  ٨636،کد  ناصر،بشناسنامه  قیصری،فرزند  مجید 
13۴5/6/1٠صادره از رامهرمز)پسران متوفی(9-زهرا قیصری،فرزند ناصر،بشناسنامه 
1۴،کد ملی 19116۴6٨3۴متولد 135٠/1/1صادره ازرامهرمز)دخترمتوفی(والغیر.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف) 12/35۴(
رئيس شعبه دو دادگاه عمومی رامهرمز
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نقش تاثیرگذار بانوان  
در توسعه گلستان

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
استان گلستان با اشاره به نقش بانوان در توسعه 
اقتصادی- اجتماعی جامعه بخصوص در بخش 
بانوان شاغل در  اداره کل، گفت:  های مختلف 
اداره کل با توجه به وسعت کاری گسترده خود، 
با وفاداری و پیگیری مستمر خدمت رسانی می 
صمیمی  نشست  در  میقانی«  »مهدی  کنند. 
مناسبت  به  کل  اداره  بانوان  مشارکت  با  که 
مدیرکل  حضور  با  و  کرامت  دهه  گرامیداشت 
امور بانوان استانداری گلستان برگزار شد، افزود: 
حوزه حمل و نقل و راهداری استان چالش های 
مختص به خود را دارد و توانمندی بانوان هم بر 
مدیران این حوزه محرز شده است. وی ادامه داد: 
بانوان با توانمندی های خود در دوران پس از 
ادغام توانسته اند بخش عظیمی از چالش های 
این حوزه را به نتایج مطلوب برسانند. مدیرکل 
امور بانوان استانداری گلستان گفت: بعد از انقالب 
اسالمی الگوهای فرهنگی و رویکرد محور برای 
بانوان مطرح شده که شاخص ترین آنان حضرت 
فاطمه زهرا)س( بوده که بانوان با تاسی از این 
الگوی برتر می توانند در ابعاد مختلف کاری بویژه 

در راه تحکیم بنیان خانواده سرآمد باشند.

فاز نخست تقاطع غیر همسطح
 فتح المبین دزفول افتتاح شد

مسگرنژاد-دزفول: به گزارش واحد خبر روابط 
استاندار  حضور  با  دزفول،  شهرداري  عمومي 
خوزستان، فاز نخست تقاطع غیر هم سطح فتح 

المبین دزفول افتتاح شد .
که  پروژه  این  افتتاح  آئین  در  دزفول  شهردار 
اظهار  شد،  برگزار  مسئوالن  و  مردم  حضور  با 
کرد: امروزه باگذشت سال ها از جنگ تحمیلی 
شهرستان دزفول در مسیر توسعه و تحول است . 
دکتر کرمی نژاد افزود: تالش همه ما در مدیریت 
شهری این است که با کار جهادی ضمن جبران 
اراده جدی  و  عزم  با  دزفول،  عقب ماندگی های 
دزفول را وارد مسیر تازه ای از پیشرفت و توسعه 

کنیم..
وی بابیان اینکه در چند سال گذشته پروژه های 
زیرساختی متعددی در جهت محرومیت زدایی 
اذعان  به  گفت:  است،  شده  انجام  دزفول  در 
کارشناسان دزفول اکنون به یک کارگاه بزرگ 

عمرانی تبدیل شده است.

خبر

بهره برداری از پروژه های عمرانی در اراک

آیین بهره برداری از پروژه های آبنما، معابر دسترسی، روشنایی و ایستگاه 
پلیس در بوستان جنگلی شهید باهنر با حضور مهندس عباسی شهردار 
پنجم شهر،  و  اعضای شورای اسالمی دوره چهارم  اراک،  کالنشهر 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اراک بعدازظهر شنبه 1۴ مرداد ماه 

سال جاری برگزار شد.
در این مراسم مهندس عباسی شهردار کالنشهر اراک ضمن تبریک 
17 مرداد روز خبرنگار، گفت: بوستان جنگلی شهید باهنر در زمره 
بزرگترین بوستان های جنگلی در دست کاشت سطح کشور است که 
نقش به سزایی در پاالیش هوای شهر اراک دارد به همین جهت به 
یکی از مکان های تفریحی شهروندان اراکی و مسافران عبوری از این 

شهر، تبدیل شده است.
وی ادامه داد: از سال ٨۴ مجموعه پارک شهید باهنر از سوی اداره 
منابع طبیعی به شهرداری واگذار شده که در این سال ها اقدام عمرانی 
خاصی در پارک انجام نشده بود اما در سال 93 جهت رفاه شهروندان 
طبق طرح جامع بوستان که کاربری  های مختلفی برای آن در نظر 
گرفته شده در قالب 6 زون، عملیات احداث معابر جدید، آسفالت، 
خط کشی، ایجاد سرعتکاه، روشنایی بوستان در قالب پایه چراغ و برج 
نوری با المپ های کم مصرف LED، آبنمای پلکانی،ایستگاه پلیس و 
محوطه سازی اطراف آن ورسیدگی به فضای سبز با جدیت هر چه تمام 

در دستور کار قرار گرفت.
شهردار کالنشهر اراک توجه به روشنایی بوستان را بسیار حائز اهمیت 
دانست و عنوان کرد: ایجاد امنیت مهم ترین هدف در این بوستان است 
که تامین روشنایی موجب استفاده 2۴ ساعتی شهروندان و مسافران از 
پارک را ممکن می سازد، به اضافه اینکه ایجاد ایستگاه جدید و حضور 

پلیس به طور مستمر نیز موجب نظارت و امنیت بیشتر خواهد شد.
مهندس عباسی، احداث شبکه آبرسانی و آبیاری دربوستان را از دیگر 
اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: ایجاد 11٠٠ متر لوله گذاری 
عدد  احداث 6۴  همچنین  شرب  آب  شبکه  متر  و 2٠٠٠  آبریزها 

حوضچه آبریز در این بوستان صورت گرفته است.

آغاز عملیات آسفالت ریزی پل قدس اردبیل

شهردار اردبیل از آغاز عملیات آسفالت ریزی میدان جدید قدس اردبیل 
خبر داد.

 حمید لطف اللهیان در بازدید از اقدامات نهایی فاز اول پروژه تقاطع 
غیر هم سطح قدس گفت: آخرین مراحل اجرایی فاز اول پل قدس در 
حال اجراست و امروز این پروژه به مرحله آسفالت ریزی رسیده است 
که با تالش شبانه روزی شهرداری اردبیل در روزهای آتی به مرحله 

بهره برداری می رسد. 
وی با اشاره به وسعت و تنوع کارهای مهندسی در این پروژه، عنوان 
کرد: هماهنگی در کارهای عمرانی موجب تسریع در روند اجرایی این 

عملیات شده است. 
شهردار اردبیل تصریح کرد: سرعت عملیات عمرانی فاز یک این پروژه 
بی سابقه بود که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم فاز 
نهایی آن نیز با همین سرعت ادامه یافته و پروژه کامل تقاطع غیر 

هم سطح قدس به اتمام رسیده و به بهره برداری برسد. 

خبر

شهرداری کوت عبدا... با افتتاح فاز اول و فاز 
بعنوان  توانست  خام  آب  انتقال  شبکه  دوم 
که  شود  معرفی  خوزستان  در  شهری  تنها 
1٠٠ درصد برای آبیاری فضای سبز به آب 

تصفیه شده شده بی نیاز شده است.
در  فضای سبز  آبیاری  پروژه:  اجرای  اهمیت 
اساسی  مشکل  یک  خشک  و  گرم  مناطق 
آب  از  نیاز  مورد  آب  تامین  طرفی  است،از 
تصفیه شده که جهت مصارف مردمی و تامین 
آب مورد نیاز شهر ها و شهرستانها است ،باعث 
بروز مشکالتی نظیر افت فشار آب،کم آبی و 
تنها  این  تازه  و  گاها قطعی آب می شود  یا 
مشکل نیست بلکه هزینه باالی استفاده از آب 
باعث صدور قیض های سرسام  تصفیه شده 
عمال  و  شود  می  ها  شهرداری  برای  آوری 
بودجه ایی که می بایست صرف عمران،آبادی 
و خدمات شهری شود ،صرف آبیاری یک خط 

در میان می شود. که شهرداری کوت عبدا... 
با افتتاح فاز اول و فاز دوم شبکه انتقال آب 
خام توانست بعنوان تنها شهری در خوزستان 

معرفی شود که از این حیث تقریبا به استفاده 
از آب تصفیه شده بی نیاز شده است.  کوت 
آب  دارای شبکه  تنها شهرخوزستانی  عبدا... 

عبدا...  کوت  غزی شهردار  عدنان  کامل  خام 
ضمن تشریح مراحل انجام این طرح در ابتدا 
زحماتی  که  عبدا...  کوت  سابق  شهردار  از 
در  نمود.  یاد  داشته  طرح  این  اجرای  برای 
این مراسم که با حضور امام جمعه شهرستان 
فرماندار  و  خضیراوی  م  االس  حجت  کارون 
شهرستان کارون ا معصومه حنفری و تعدادی 
شهروندان  از  تعدادی  و  محلی  مسئولین  از 

حضور داشتند.
افتتاح  خصوص  در  عبدا...  کوت  شهردار  و 
پروژه انتقال آب خام شهرستان کارون گفت: 
پروژه انتقال آب خام به طول 1٠ کیلومتر در 
شهرستان کارون برای اولین بار فاز یک و دو 
آن با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال افتتاح 
سازمان  توسط  آن  اعتبارات  همه  که  شد 
پرداخت شده  وزارت کشور  بودجه  و  برنامه 

است.

افتتاح شبکه آب خام کارون همزمان با دهه کرامت

کسب رتبه اول برق منطقه ای گیالن 
در شاخص عملکرد صحیح سیستم حفاظتی

ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 
صحیح  عملکرد  شاخص  در  گیالن 
 77/96 میزان  با  حفاظتی  سیستم 
صدر  در   ،95 سال  در  درصد 
کشور  ای  منطقه  برق  های  شرکت 

قرارگرفت.
مدیر  زاده«  عیسی  مهندس»حمزه 
روابط  رابط  و  انتقال  فنی  دفتر 
عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
این  کسب  در خصوص  گیالن   ای 
رتبه برتر بیان داشت:شرکت سهامی 
شاخص  در  گیالن  ای  منطقه  برق 

میزان  با  حفاظتی  سیستم  صحیح  عملکرد 
77/96 درصد در سال 95، در صدر شرکت 
های برق منطقه ای کشور قرارگرفت . الزم 
این  کل  عملکرد  میانگین  که  است  ذکر  به 
درصد  ایران 9٨/٨2  برق  در شبکه  شاخص 

می باشد.
سوابق  در خصوص  انتقال  فنی  دفتر  مدیر   
درخشان برق منطقه ای گیالن در شاخص 
عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی، بیان 
داشت:  بررسی ها نشان می دهد در نمودار 
سیستم  صحیح  عملکرد  شاخص  میانگین 

های حفاظتی، شرکت برق منطقه ای گیالن 
در سال های 91 تا 95 نیز با 6۴/91 درصد 

حائز رتبه اول گردیده است.
وی افزود:خوشبختانه درصد حوادث ناشی از 
تنظیم، الجیک یا طراحی نامناسب سیستم 
از  ناشی  حوادث  کل  به  نسبت  حفاظتی 
حفاظتی  های  سیستم  ناصحیح  عملکرد 
اشتباه  از  ناشی  حوادث  درصد  همچنین  و 
ناشی  حوادث  کل  به  نسبت  انسانی  عوامل 
از عملکرد ناصحیح سیستم های حفاظتی در 
سال 1395 در شرکت برق منطقه ای گیالن  

به صفر رسیده است.

پژوهشگران چهارمحال و بختیاری پیشرو
 در تهیه شناسنامه جهاد دانشگاهی کشور

 رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری 
های جهاد  فعالیت  بار  نخستین  برای  گفت: 
دانشگاهی کشور توسط پژوهشگران استان در 

حال تهیه است.
وحید خلیلی در آستانه سالروز تاسیس جهاد 
با اصحاب رسانه اظهار  دانشگاهی در گفتگو 
داشت: فعالیت های 35ساله جهاد دانشگاهی 
کشور تحت برنامه های موبایل، ویندوز و وب 
تحت عنوان شناسنامه این نهاد برای نخستین 
بار در کشور با 9٠درصد پیشرفت اجرایی توسط 
پژهشگران استان در حال انجام است. وی افزود: 
با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم 
پیشرو بودن جهاد دانشگاهی در جامعه و تحقق 
اقتصاد  و  اشتغال  تولید،  بر  شعار سال مبنی 
مقاومتی اجرای رویداد کارآفرینی یا استارت آپ 

گردشگری دراستان در دست اقدام است.
رییس جهاد دانشگاهی استان خاطرنشان کرد:  
به منظور ضرورت شناخت قابلیت ها و ویژگی 
های مذهبی، بومی و زیست محیطی هر منطقه 
برای تعیین راهبردها، نخستین پیش رویداد 
استارت آپ گردشگری تیرماه امسال با حضور 
عباس برزگر کارآفرین ملی و استقبال پرشور 
فعاالن و عالقمندان برگزار شد و برگزاری پیش 
رویداد دوم استارت آپ تا پایان سال در حال 

به  اشاره  با  خلیلی  وحید  است.  ریزی  برنامه 
برگزاری مناظرات دانشجویی گفت: دانشجویان 
استان در سال9۴با ٨تیم، در سال 95 با 2٨تیم 
و در سال 96با حضور ۴6تیم ، عنوان بیشترین 

شرکت کننده در مناظرات را بدست آوردند.
خلیلی تاکید کرد: با اخذ مجوز هم اکنون رشته 
های جدید خبرنگاری، گردشگری و بازیگری در 
دو مقطع کاردانی و کارشناسی عالوه بر رشته 
دانشگاهی  جهاد  در  کامپیوتر  و  حقوق  های 

استان آموزش داده می شود.
و  بهسازی  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
ها  دوره  ساماندهی  مراکز،  کلیه  نوسازی 
تعداد  افزایش  آموزشی،  1٠دپمارتمان  در 
اموزش ها به کارکنان از ۴٠٠نفر در سال 9۴ 
به بیش از3هزار نفر در سال 95 ،فعالیت 5 
مرکز جهاد دانشگاهی در شهرکرد وهمچنین 
مراکز بروجن، فارسان و سامان و رایزنی برای 
راه اندزی یک مرکز جدید در یکی دیگر از 
3٠٠عنوان  از  بیش  برگزاری  ها،  شهرستان 
برنامه در غالب دوره های عمومی و تخصصی 
کوتاه مدت و افزایش تعداد فراگیران به 1۴ 
هزار نفر در سال95 و رشد ۴٠ درصدی تعداد 
فراگیران را از اقدامات جهاد در راستای غنی 

سازی آموزش ها برشمرد.

آگهی مزایده
شهرداری سقز در نظر دارد با استناد ماده 5 و 13 آیين نامه 

مالی شهرداری ها و مجوز شماره 389 /4 مورخ 96/3/23 

شورای محترم اسالمی شهر سقز نسبت واگذاری چهار دهنه دفاتر تعاونی ترمينال جدید 

االاحداث بصورت سرقفلی جهت دفاتر دارای مجوز و برای شرکتهای مسافربری برون 

شهری )اتوبوس(بشرح ذیل اقدام نماید.لذا بدینوسيله به اطالع عموم متقاضيان ميرساند 

جهت دریافت فيش 10درصد سپرده و فرم و پاکت و اطالع از شرایط شرکت در مزایده 

به واحد مستغالت شهرداری مرکزی مراجعه نمایند.

الف_هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود

و  ثابت  قيمت  بایستی  متقاضيان  و  بوده  مختار  پيشنهادات  قبول  یا  رد  در  ب_شهرداری 

مشخص در پيشنهادات خود قيد نمایند لذا به پيشنهادات درصدی و یا باالترین قيمتهای 

مبهم و نامشخص ترتيب اثر نداده و آن را باطل و مخدوش اعالم ميدارد

پ_هرگاه برنده اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنان 

به استناد ماده 8 آیين نامه مالی شهرداریها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 

ردیف 1- دفتر شماره 5 ارزش سرقفلی به ریال5/750/000/000 اجاره ماهانه 1/550/000 

 ردیف 2-دفتر شماره 6 ارزش سرقفلی به ریال 6/000/000/000  اجاره ماهانه 1/550/000

ردیف 3- دفتر شماره 7 ارزش سرقفلی به ریال 6/500/000/000 اجاره ماهانه 1/700/000 

 ردیف 4- دفتر شماره 8 ارزش سرقفلی به ریال 6/300/000/000 اجاره ماهانه 1/700/000 

ضیالدین نعمانی شهردار سقز

آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم
مرحله  مزایده  آگهی  فقره  یک  وسیله  بدین  احتراما 
در  واقع  شهرداری  ملک  زمین  قطعه   2 واگذاری  اول 

 www.saqqez.irگورستان کلیمی ها ) محله بهاران( به شرح مندرج در سایت
انتشار در دو هفته متوالی تقدیم حضور می گردد.ضمنا متقاضیان  جهت چاپ و 
محترم می توانند جهت دریافت اطالعات و اخذ مدارک شرکت در مزایده به سایت 

مزبور و یا واحد امالک شهرداری مرکزی در خیابان رسالت مراجعه نمایند.
ضیالدین نعمانی شهردار سقز

 نوبت دوم

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
موضوع  هیات   1395/٠7/٠7 13956٠331٠11٠٠2۴37مورخ  شماره  راي  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
بختیاری بشناسنامه شماره ۴7  صادره از تویسرکان فرزند عزیزعلی در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 75/٨2  مترمربع مفروز از پالک 
شماره 29۴  فرعي از 17٠ اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای علی حسین و با 
مالکیت مالک اولیه آقای خانعلی خالصه رنجبر تایید مینماید. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  از  رسید ظرف مدت یک ماه 
و عدم وصول  انقضاي مدت مذکور  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایي 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/217٠/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/٠5/٠1  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/16/1396 

سيروس قنبرپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه کرج

آگهی احضار 

در خصوص اتهام آقای میثم نجف پور دایر بر توهین و ترک انفاق و سرقت 
از  یکماه پس  مهلت  ، ظرف  مرادپور  فاطمه  خانم  موضوع شکایت  تعزیری 

انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام  انتصابی در این شعبه حاضر شوید 
مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
 داالهو - سجاد جهانی

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  به  پژو  سواری  خودرو  مالک  خلیلی  اسالمی  احمد   اینجانب 
٨23٠97 DK ٠ ٠1 CA NAAN و شماره موتور ٠1۴۴9٨2 K 12۴ و شماره پالک 
62-617د77 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی خودروی مذکور را نموده 
است، لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
نمایند.  مراجعه  نکا جنب شمالیت  به  کیلومتر 5 جاده ساری  در  واقع  ایی ساری  منطقه 

بدیهی است پس از مهلت مزبورمطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
بهشهر

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13966٠331٠11٠٠٠٨٠٨ مورخه 1396/٠۴/17  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرزاق 
از  فرزند محمدابراهیم در قسمتی  میبد  از  بشناسنامه شماره 5 صادره  فر  ریاحی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 633/6٠ مترمربع مفروز 
از پالک شماره 26۴ فرعی از 17٠ اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای محمد 
ترابی که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهي است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/37۴6/ف     م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/٠5/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/31/1396

سيروس قنبرپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه کرج

آگهی
خواهان محمد شریف آبادي دادخواستی به طرفیت خوانده افشین حسین پور   به 
خواسته مطالبه طلب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 31٠ شورای حل اختالف 7 تهران واقع در تهران-  نظام 
یعقوبي  کوچه  نبش  مترو  کارگاه  روبروي  حسیني  چهارراه  مدني  اله  آیت  خ  آباد 
ساعت کار 15 الي 1٨   ارجاع و به کالسه 96٠99٨٠9۴۴9٠٠۴9٠ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/7/1 و ساعت 16/۴5 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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 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.
110/58217 دبير شعبه 310 شورای حل اختالف 7 تهران

آگهی
خواهان عباس بوالحسني   دادخواستی به طرفیت خوانده مهدي قهرماني   خسروشاهي 
به خواسته استرداد سند غیرمالي - پالک    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31٠ شورای حل اختالف 7 تهران 
واقع در تهران-  نظام آباد خ آیت اله مدني چهارراه حسیني روبروي کارگاه مترو نبش 
کوچه یعقوبي ساعت کار 15 الي 1٨   ارجاع و به کالسه 96٠99٨٠9۴۴9٠٠5٠3 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 96/7/1 و ساعت 16/٠٠ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 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 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.
110/58210 دبير شعبه 310 شورای حل اختالف 7 تهران

آگهی فقدان اسنادمالکیت
-9٨29 شماره  وکالتنامه  طبق  هالالت  علی  آقای  باوکالت  صائبیی  زکیه  خانم 
شده  گواهی  استشهادمحلی  خرمشهربموجب2برگ  91/۴/2٠دفتر2۴6 
شماره  به  سندمالکیت  که  است  شماره2۴6خرمشهرمدعی  دردفتراسنادرسمی 
یک  پالک13/1بخش۴ناحیه  ششدانگ  به  ٨۴٨775د/9۴مربوط  مسلسل 
خرمشهرموردثبت الکترونیکی شماره13962٠317٠٠۴٠٠1٨39بعلت سهل انگاری 
مفقودشده ودرخواست صدورسندمالکیت نموده است لذادراجرای تبصره1اصالحی 
یا  انجام معامله و  قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی  نامه  ماده12٠آیین 
انتشار آگهی ظرف مدت  تاریخ  از  وجود سند مالکیت مذکو درنزد خود می باشد 
1٠روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند خریداری به 
این اداره اعالم نماید و درغیراین صورت سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر و 
اسناد مالکیت مفقود شده و ازدرجه اعتبارساقط خواهد شد.شماره م الف )9/۴79(
احمدی زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر
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دادنامه
فاز ۴ خیابان  واوان  تهران-اسالم شهر- شهرک  خواهان: علی کرم دوستی ساکن 
گلهای غربی کوچه 62 غربی شهید اورکی-پالک 53 با وکالت آقای نریمان سرجامه 

شورانی ساکن صحنه-خ مولوی کوچه اقاقیا16 دفتر وکالت سعید عزیزی
ساکن  هواسی  مهران   -2 المکان  مجهول  ساکن  محمدیاری  صفا  خوانده:1-علی 

صحنه-روستای سیاه چقا
خواسته:ابطال سند شماره 1۴9٠5 مورخه 93/12/6 و قولنامه مورخه 93/12/1 و 

استرداد ثمن معامله
گلها-روبروی  بلوار  کرمانشاه-مسکن-ابتدای  ساکن  حیدری  مجلوب:1-میالد 
کرم  علی   -3 المکان  مجهول  محمدیاری  صفا  علی   -2 سجاد  اتوگالری  کالنتری 

دوستی با وکالت آقای نریمان سرجامه شورانی به آدرس فوق
رای شورا:

در خصوص دادخواست خواهان آقای علی کرم دوستی فرزند جلیل با وکالت آقای 
فرزند خداداد  آقایان 1-علی صفا محمدیاری  به طرفیت  نریمان سرجامه شورانی 
2- مهران هواسی فرزند علی و مجلوب ثالث 1- میالد حیدری فرزند احمد 2-علی 
صفا محمدیاری 3- علی کرم دوستی به واسته ابطال سند شماره 1۴9٠5 مورخه 
93/12/6 و قولنامه 93/12/1 و استرداد ثمن معامله به مبلغ هیجده میلیون و پانصد 
هزارتومان با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم 
و کلیه خسارات دادرسی به علت دو تیکه بودن اتاق اتومبیل مورد معامله )یکدستگاه 
پژو 2٠6 تیپ 2 مدل ٨٨ به شماره انتظامی 611 م 36 ایران 29( مطابق نظریه 
کارشناسی شورا با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادخواست تقدیمی خواهان 
و اظهارات وکیل ایشان در جلسات رسیدگی و اظهارات خواهان مجلوب ثالث آقای 
مهران هواسی در جلسات رسیدگی و دادخواست جلب ثالث ایشان در پرونده کالسه 
2/1٨3/95 که اظهار نموده مطابق قرار داد مورخه 93/۴/1٠ اتومبیل مورد معامله 
ایشان  و  نموده  اول خریداری  ردیف  میالد حیدری مجلوب  آقای  از  را  با خواهان 
مورخه 93/۴/1٠را  معامله  تاریخ  تا  قانونی  اشکال  و  ایراد  متعهد شده که هرگونه 
تصادفات  امور  در  دادگستری  کارشناسی  نظریه  به  توجه  با  و  باشد  دار می  عهده 
وسایل نقلیه به شماره 95/59 مورخه 95/9/5  که مصون از هرگونه اعتراض مانده 
است و کارشناس محترم اعالم نموده که چون اتومبیل مذکور در اثر تصادف دچار 
خسارت گردیده و مالک یا متصرفین قبلی اقدام به برش اتاق بصورت غیر قانونی و 
بدون اخذ مجوزهای الزم نموده اند و اتاق فعلی که فاقد اصالت است باید امحا گردد 
و اتاق جدید به طور کامل بعد از اخذ مجوز قانونی بر روی اتومبیل مذکور نصب 
گردد لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده1٠/125٨ 
قانون مدنی و مواد 19٨ و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال 
سند شماره 1۴9٠5 مورخه 93/12/6 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 73 صحنه 
و قولنامه مورخه 93/12/1 منعقد شده بین خواهان و خوانده ردیف دوم و قرار داد 
مورخه 93/۴/1٠ منعقد شده بین خوانده ردیف دوم با مجلوب ثالث ردیف اول آقای 
میالد حیدری و محکومیت مجلوب ثالث ردیف اول آقای میالد حیدری به پرداخت 
مبلغ هیجده میلیون و پانصد هزار تومان)ثمن مورد معامله(به خواهان و محکومیت 
مجلوب ثالث ردیف اول آقای میالد حیدری به پرداخت مبلغ 2775٠٠ تومان بابت 
هزینه دادرسی و یکصد هزار تومان بابت حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل 
تا  تاریخ تقدیم دادخواست مورخه95/3/۴  از  تادیه  مطابق تعرفه و خسارت تاخیر 
زمان اجرای حکم در حق خواهان آقای علی کرم دوستی را صادر و اعالم می نماید 
رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ آن قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
الباقی خواندگان  باشد و در خصوص  در دادگستری محترم شهرستان صحنه می 
از  روز پس  بیست  ثالث حضوری محسوب و ظرف مهلت  و مجلوب  پرونده)اصلی 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان صحنه می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه مسعود صمدی

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت علی باباحیدری و سرور جزایری به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 96٠23٠ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  سورشجانی  حیدری  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
شناسنامه 2512 در  مورخ  1395/٠1/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به :
1-سرور جزایری سورشجانی شماره شناسنامه 5 مادر متوفی

2-علی بابا حیدری سورشجانی شماره شناسنامه 11 پدر متوفی
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
این صورت گواهی  تقدیم دارد درغیر  این شعبه  به  یکماه  نشر آگهی ظرف مدت 

صادر خواهد شد.
براتعلی کریمزاده – رئيس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان 

متن آگهی 
در خصوص دعوی راضیه پاپی بطرفیت وحید شعبانی با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده جهت رسیدگی جلسه مورخه 96/6/25 راس ساعت 9:3٠ در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره 
( شهرستان خرم آباد –محسن چگنی . 

متن آگهی 
خواهان اکبر مخصوصی دادخواستی به طرفیت قدرت اله ستاری به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آبادنموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1٨ خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد  واقع در خرم آباد 
خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ ( ارجاع و به 
کالسه 96٠99٨6656٨٠٠٠۴5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ٠6/22/1396 
و ساعت 1٠ صبح جهت استماع شهادت شهود خواهان در خصوص اعسار از هزینه 
دادرسی 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 کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه 1٨ شورای حل اختالف 
خرم آباد و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سيده ستاره موسوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  1395/11/1٠هیات  مورخ   139۴6٠325٠٠3٠٠ شماره  رأی  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال حیدری  
از پالک 155  به مساحت 7۴/9٠ متر مربع قسمتی  یکباب عمارت  در ششدانگ 
نورآباد دم آویزه  نورآباد دلفان  اصلی واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان 
خریداری از مالک رسمی آقای جعفر فتحی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف19٨
 اميرحسين خليلی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

  تاریخ انتشار نوبت اول1396/٠5/٠1 تاریخ انتشار نوبت دوم٠5/16/1396

آگهی حصر وراثت      
باتقدیم  ازدلفان  صادره   11۴ شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  دارایی  مراد  آقا/ 
دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم حسین دارایی گاوکش فرزند 
محمد حسین به شماره شناسنامه 3 موالید صادره ازدلفان متولد 1321/1/12 در 
الفوت وی منحصر  وراث حین  نموده  فوت  دلفان  تاریخ 1396/۴/5 در شهرستان 

است به:
متولد   1659 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  گاوکش  دارایی  1-منوچهر 

135۴نسبت با متوفی فرزند
2-آغا بانو دارایی گاوکش فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴2٠9۴2٨۴69 متولد 

1357نسبت با متوفی فرزند
با  1359نسبت  متولد   2٠۴6 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  دارایی  3-فریبا 

متوفی فرزند
متولد   ۴2٠9735973 شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  دارایی  اهلل  ۴-عنایت 

1363نسبت با متوفی فرزند
5-مراد دارایی فرزند حسین به شماره شناسنامه 11۴ متولد 1365نسبت با متوفی 

فرزند
6-سمیرا دارایی گاوکش فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴2٠٠٠596٠6 متولد 

136٨نسبت با متوفی فرزند
7-فاطمه دارایی گاوکش فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴2٠٠1٨59٨9 متولد 

1371نسبت با متوفی فرزند
متولد  به شماره شناسنامه ۴2٠٠357771  فرزند حسین  گاوکش  دارایی  ٨-زهرا 

1371نسبت با متوفی فرزند
9-زینب باقری گاوکش فرزند باقر به شماره شناسنامه ٨15 متولد 1333نسبت با 

متوفی همسر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره   --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}3٠{ روز پس از انتشار به شورای شعبه ۴ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد 361 و362 قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شدم الف 2۴1
فرهاد گلمحمدی رئيس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان

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

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  نامه  آیین  و ماده 13 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ٨66  مورخ 1396/٨/26  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صید نازار 
قاسمی فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه٨٠69  صادره از پلدختردر یک باب عمارت 
مسکونی به مساحت  113متر مربع پالک 1 فرعی از116 اصلی واقع دربخش  7 
خرم آباد شهرستان پلدخترموسوم به کاوکالی خریداری از مالک رسمی آقای کاکه 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  امرائی محرز گردیده است  مراد 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/5/16 
رئيس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگير آزاد بخت

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  1396/٠3/٠1هیات  مورخ   139۴6٠325٠٠3٠٠٠21 شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرشاد 
عزیزی آبی  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 2٠٠ متر مربع قسمتی از پالک 
نورآباد دم  نورآباد دلفان  لرستان شهرستان  استان  واقع در بخش 12  155 اصلی 
آویزه خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسن زمانی محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف1٨5
 اميرحسين خليلی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

  تاریخ انتشار نوبت اول1396/٠5/٠1 تاریخ انتشار نوبت دوم٠5/16/1396

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13966٠331٠11٠٠٠٨3۴ مورخه 1396/٠۴/21  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نادر 
درفشی بشناسنامه شماره 6 صادره از خلخال  فرزند غفار در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 171/۴7 مترمربع مفروز از پالک شماره 
61۴ فرعی از 1۴۴ اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای شیرخان درفشی و با 
اولیه آقای یزدان صائمی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم  مالکیت مالک 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  به صدور سند مالکیت متقاضي 
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 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضاي مدت مذکور  است در صورت  بدیهي  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/3715/ف     م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠5/16/1396 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠5/31/1396

سيروس قنبرپور- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه کرج

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ام البین مظلومی فرزند غالمحسن     به شرح دادخواست به کالسه 96/۴19ش 1 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمحسین مظلومی کناری فرزند طهماسبقلی به ش ش ۴6 صادره از بابلسر   تاریخ 
96/۴/25اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار    بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- رجبعلی مظلومی کناری فرزند غالمحسن ش ش 122 فرزند متوفی 

2- مهدی مظلومی کناری فرزند غالمحسن ش ش 159 فرزند متوفی
3- رقیه مظلومی کناری فرزند غالمحسن ش ش 159 فرزند متوفی

۴- رقیه مظلومی کناری فرزند غالمحسن ش ش 2 فرزند متوفی
5- محمد حنیفه مظلومی کناری فرزند غالمحسن ش ش 215 فرزند متوفی

6- ام البنین مظلومی کناری فرزند غالمحسن ش ش 1٠٨2 فرزند متوفی
7- علی اصغر مظلومی کناری فرزند غالمحسن ش ش 25 فرزند متوفی

٨- گل بهار ولی ئی فرزند علی گدا به ش ش ۴2 همسر 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 اول   شورای حل اختالف فریدونکنار  

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ولی اهلل اسالمی دونچالی فرزند نبی اله       به شرح دادخواست به کالسه 96/2/2٠٨ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نبی اله 
اسالمی دونچالی فرزند سیف اله به ش ش 36٠صادره از جویبار    تاریخ 9٠/٨/15اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان جویبار     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
1- ولی اهلل اسالمی دونچالی فرزند نبی اله ش ش 756۴
2- امراهلل اسالمی دونچالی فرزند نبی اله به ش ش 177 

3- محمد اسالمی دونچالی فرزند نبی اله 1٠٠۴ فرزند متوفی 
۴- احمد اسالمی دونچالی فرزند نبی اله 7۴1فرزند متوفی

5- محسن اسالمی دونچالی فرزند نبی اله 26٠۴ فرزند متوفی
6- مهدی اسالمی دونچالی فرزند نبی اله 72٨ فرزند متوفی همگی فرزندان ذکور متوفی 

7- فاطمه میر آبی دونچالی فرزند علی اکبر 356همسر متوفی 
٨- معصومه اسالمی دونچالی فرزند نبی اله ۴ فرزند متوفی
9- شهال اسالمی دونچالی فرزند نبی اله 1٠ فرزند متوفی

1٠- گوهر اسالمی دونچالی فرزند نبی اله ٨56 فرزند متوفی همگی فرزندان اناث 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 جویبار 

ابالغ 
خواهان آقای نعمت اله ولیزاده پهناب محله دادخواستی به طرفیت آقای احمد شبرنگ 
مبنی بر مطالبه تقدیم دادگاه حقوقی عمومی جویبار نموده که به کالسه 96٠125 ثبت و 
وقت رسیدگی آن 96/6/1۴ ساعت ٨:3٠ تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهم و درخواست خواهان و شاکی و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در جلسه مورخ فوق استماع اظهارات صادر کننده  فاکتور ها 

به عنوان تحویل دهنده و نیز تحویل گیرنده کاال در جلسه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی جویبار 

جزئیات افزایش ضریب بازیافت از میادین 
مناطق نفت خیز جنوب

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن تشریح جزئیات 
افزایش ضریب بازیافت از میادین جنوب، گفت: براساس برآوردهای 
صورت گرفته چنانچه 66 مخزن موجود در مناطق نفت خیز جنوب 
وارد مدار شده و همه پروژه های افزایش بازیافت نیز اجرا شود، ضریب 
برداشت فعلی مناطق نفت خیز جنوب بین 15 تا 2٠ درصد افزایش 

خواهد یافت.
بیژن عالی پور با بیان این که 1٨ مخزن از 66 مخزن نفتی موجود 
در مناطق نفت خیزجنوب در نیمه دوم عمرشان قرار دارند، گفت: 
این 66 مخزن فعال دارای 23٠ میلیارد بشکه حجم نفت درجاست 
که 67 درصد حجم نفت ایران را شامل می شود. بهترین روش 
ازدیاد برداشت کربناته در میدان های مناطق نفتخیز جنوب تزریق 
گاز است که هم اکنون در 5٠ درصد مخازن موجود، این عملیات 
انجام می شود.وی با بیان اینکه تقسیم بندی مخازن برای انتخاب 
صورت  آنها  درجای  نفت  براساس  برداشت  ازدیاد  های   روش 
می گیرد، افزود: روش ترزیق گاز به میدان های مناطق نفت خیز 
از دوسال قبل از انقالب شروع شده و درحال حاضر گاز  به 1۴ 
میدان گاز تزریق می شود. روش های ازدیاد برداشت متناسب با 
انتخاب  مخازن  وسیال  سنگ  و خصوصیات  میدان ها  مشکالت 
می شوند، عمده مخازن فعلی از جنس کربناته فرکچردار هستند 
که قبل و بعد از انقالب شرکت های داخلی و خارجی بهترین روش 
ازدیاد برداشت از این میدان ها را تزریق گاز تشخیص داده اند. 
تاکنون با تزریق گاز حدود 25 درصد ذخایر اولیه و هشت درصد 
نرخ ضریب بازیافت افزایش پیدا کرده است.مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب افزود: تزریق گاز به مخازن دارای کربناته 
و نفت دوست پیشنهاد نمی شود و از آنجایی که مخازن موجود، 
نفت دوست هستند، اخیرا مراکز تحقیقاتی درمورد روش تزریق 
آب تغییر یافته مانند آب هوشمند و کربناته در حال بررسی است 
و در صورتی که نتایج بررسی مثبت باشد به سمت اجرایی شدن 
آنها گام برمی داریم.عالی پور با بیان اینکه نفت درجای شرکت ملی 
مناطق مناطق نفت خیزجنوب بالغ بر 33۴ میلیارد بشکه است، 
اظهار کرد: برای استحصال 1٨٠ میلیارد بشکه از 33۴ میلیارد 
بشکه تزریق گاز انجام شده است. ٨6 میلیارد بشکه از نفت درجای 
مناطق نفت خیز جنوب به نفت میدان های بنگستان تعلق دارد که 
از ضریب بازیافت پایینی برخوردار هستند و ازدیاد برداشت از آن ها 
نیازمند به کارگیری روش های دیگری است. همچنین 5٠ میلیارد 
بشکه از نفت درجای مناطق نفت خیز جنوب از میدان های اهواز، 
به دلیل وجود آبده  منصوری و شادگان حاصل خواهد شد که 
این که  به  با توجه  این میدان ها آب تزریق می شود.  به  طبیعی، 
بازیافت آن ها  این میدان ها ماسه ای است، ضریب  سنگ مخزن 
 EOR بیش از  55 درصد است که  بیش از اجرای پروژه های
در دنیا است. براساس برآوردهای صورت گرفته چنانچه 66 مخزن 
موجود وارد مدار شده و همه پروژه های افزایش بازیافت نیز اجرا 
شود ضریب برداشت فعلی مناطق نفتخیز جنوب بین 15 تا 2٠ 

درصد افزایش خواهد یافت.

مصرف برق دوباره افزایشی شد
به  نسبت  گذشته  روز  در  برق  مصرف  پیک 
از ۴  بیش  افزایش  با  قبل  سال  مشابه  مدت 
هزار مگاواتی روبرو شد و عدد 52 هزار و 753 
مگاوات را ثبت کرد.پیک مصرف برق در روز 
شنبه با افزایش 5 هزارو 61۴ مگاواتی نسبت به 
روز جمعه گذشته، به 52 هزار و 753 مگاوات 
رسید.بر اساس این گزارش، پیک مصرف برق 
در مدت مشابه سال گذشته ۴٨ هزارو 152 
مگاوات بوده که با این حساب می توان گفت 
پیک مصرف برق ۴6٠1 مگاوات نسبت به سال 
میزان  است.همچنین  داشته  افزایش  گذشته 
در  با کشورهای همسایه  ایران  برق  مبادالت 
مگاوات  یکهزارو 7۴٠  میزان  به  گذشته  روز 
بوده، از میزان مبادله برق فوق، 1227 مگاوات 
مربو ط به صادرات برق به کشورهای منطقه 
و 513 کیلووات نیز سهم ایران از واردات برق 
از همسایگان بوده است.از سوی دیگر ذخیره 
برق در نیروگاه های کشور در روز شنبه 1597 
مگاوات بوده که در مقایسه با روز جمعه 1733 
است. داشته  کاهش  مگاوات  مگاوات،  136 

راهکار اساسی برای بهره مندی تمامی هموطنان 
از خدمات برق در این روزهای گرم تابستانی، 
مدیریت مصرف باشد، روزهایی که به مراتب 
برای هموطنان جنوب کشور گرم تر و سخت تر 
بوده و بالطبع در این مناطق نیاز به خدمات برق 

بسیار ضروری تر است.

رونق عرضه ها در بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران 

گاز  عرضه  شاهد  دیروز  ایران،  انرژی  بورس 
بوتان، گاز پروپان و گاز مایع صنعتی پتروشیمی 
بندر امام و حالل ۴٠2 پاالیش نفت کرمانشاه 
در رینگ داخلی و میعانات گازی مجتمع گاز 
پارس جنوبی، نفت کوره 3٨٠ سانتی استوک 
شرکت ملی نفت ایران و نفت گاز شرکت ملی 

نفت ایران در رینگ بین الملل بود.
ایلنا، در جریان آخرین روز کاری  به گزارش 
در  مردادماه(،  )چهارشنبه، 11  هفته گذشته 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، کاالهای حالل 
سبک  نفتای  کرمانشاه،  نفت  پاالیش   ۴٠2
پاالیش نفت بندرعباس و حالل ۴1٠ پاالیش 

نفت آبادان در رینگ داخلی عرضه شدند.
کل معامالت صورت  گرفته در این روز معادل 
5.۴73 تن و به ارزش بیش از 79 میلیارد و 6۴ 

میلیون ریال است.

خبر کوتاه از انرژی

وزیر نفت کشورمان از عالقه مندی نامیبیا 
برای همکاری در حوزه  اقتصادی با ایران و 
کمک شرکت های ایرانی در زمینه توسعه 
کشور  این  در  »کشف«  گازی  میدان 

آفریقایی خبر داد. 
نوجوما،  آنتونی  با  دیدار  در  زنگنه  بیژن 
این  محور  نامیبیا  ارضی  اصالحات  وزیر 
برای  کشور  این  عالقه مندی  را  دیدار 
با ایران عنوان کرد و گفت: این  همکاری 
مقام آفریقایی اعالم کرد که نامیبیا تاکنون 
و  است  داشته  سیاسی  همکاری  ایران  با 
با  اقتصادی  روابط  توسعه  خواهان  اکنون 

ایران هستند و ما هم استقبال کردیم.
وی افزود: وزیر اصالحات ارضی نامیبیا در 
میدان  یک  کشف  به  اشاره  با  دیدار  این 
گازی در این کشور اعالم کرد که در این 

توسعه  برای  ایران  کمک  خواستار  زمینه 
آن هستند و ما از آنها خواستیم اطالعات 

پس  تا  بفرستند  ایرانی ها  برای  را  میدان 
این  در  ایران  خصوصی  بخش  بررسی،  از 

این  درباره  نفت  شود.وزیر  فعال  زمینه 
مشارکت  خواستار  پیش تر  نامیبیا  که، 
این  در  پاالیشگاه  ساخت  در  ایرانی ها 
این  در  داد:  توضیح  بود،  آفریقایی  کشور 
زمینه بحثی مطرح نشد. ما به طور مطلق 
از  خارج  در  را  پاالیشگاه  سیاست ساخت 
در  گذاری  سرمایه  به  اما  نداریم،  کشور 
تقاضا  امنیت  ایجاد  برای  کشور  از  خارج 
توجه داریم.زنگنه ادامه داد: دولت و وزارت 
از طریق پرداخت وام  این زمینه  نفت در 
به  ملی  توسعه  صندوق  محوریت  با 
کند.  ساخت  بخش خصوصی کمک می 
برای ما اهمیت  پاالیشگاه در جاهایی که 
دارد، برای ایجاد امنیت و فروش بلندمدت 
برای فروش  نه  آینده است؛  نفت خام در 

فرآورده و سود حاصل از آن.

وزیر نفت درحاشيه دیدار با وزیر ناميبيا مطرح کرد:

ساخت پاالیشگاه به منظور فروش بلندمدت نفت خام

تولید 7۵ هزار بشکه میعانات گازی
 از فازهای 1۵ و 16 پارس جنوبی

جنوبی  پارس  ششم  پاالیشگاه  سرپرست 
گفت: فاز 15 و 16 پارس جنوبی با دریافت 
56/6 میلیون متر مکعب در روز بیش از 5٠ 
میلیون متر مکعب گاز شیرین تولید می کند. 
بر اساس این گزارش، احمد ولی پور با بیان 
کاملی  طراحی  دارای  پاالیشگاه  این  اینکه 
است، گفت: با تکمیل تمام بخش های فاز 15 
و 16 شاهد افزایشی چشمگیر در تولید سایر 
فرآورده های تولیدی از گاز در پارس جنوبی 
توان  پاالیشگاه  این  افزود:  بود.وی  خواهیم 
تولید روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی 
و  باالیی است  بسیار  ارزش  دارای  دارد، که 
می تواند خوراک پاالیشگاه های داخلی بوده 
و یا برای صادرات به خارج از کشور ارسال 

شود.به گفته ولی پور فازهای 15 و 16 پارس 
جنوبی به زودی با رسیدن به ظرفیت کامل 
روزانه بیش از 2 هزار و 7۴٠ تن اتان تولید 
می کنند و در اختیار پتروشیمی های کشور 
داد. خواهند  قرار  مصرف کنندگان  سایر  و 

جنوبی  پارس  ششم  پاالیشگاه  سرپرست 
ظرفیت تولید پروپان این پاالیشگاه را روزانه 
2 هزار و 197 تن عنوان کرد و گفت: فازهای 
15 و 16 توان تولید یک هزار و 366 تن بوتان 
تولید  و ظرفیت  دارا هستند  نیز  روز  در  را 

گوگرد پاالیشگاه نیز روزانه ۴٠٠ تن است.
محموله  اولین  پیش  چندی  است،  گفتنی 
گاز مایع فازهای 15 و 16 با باالترین کیفیت 

برای صادرات به مبادی خروجی ارسال شد.

امکان بی نیاز شدن
 از واردات بنزین با توسعه سی ان جی در کشور 

با  رئیس انجمن سی ان جی کشور گفت: 
1٠ درصد هزینه ای که اکنون بابت واردات 
بنزین می کنیم می توانیم به توسعه و تجهیز 
جایگاه های سی ان جی بپردازیم و کشور را 

از واردات بنزین بی نیاز کنیم.
اردشیر دادرس، رئیس انجمن سی ان جی 
 »CNG« باالی  قیمت  به  اشاره  با  کشور 
در کشور گفت: متأسفانه تا کنون دیدارها با 
وزارت نفت و سازمان برنامه ریزی نتیجه ای 
نداده است و جواب مثبتی دریافت نکردیم 
و اکنون نیز منتظر استقرار دولت دوازدهم 
هستیم.وی با اشاره به اینکه اکنون از نصف 
می شود  بهره برداری   »CNG« ظرفیت 
گفت: برای قیمت گذاری، نهادهای بین المللی 
یکی  که  می گیرند  نظر  در  را  سه شاخص 
با  انرژی  حاملهای  قیمتهای  نسبت  آنها  از 

یکدیگر است.
 »CNG« دادرس با بیان اینکه اکنون قیمت
در کشور نسبت به بنزین صد در صد است 
گفت: این در حالی است که دنیا سهم 2٠ 
درصدی نسبت به بنزین را برای آن در نظر 
گرفته است و اکنون قیمت »CNG« در 

کشور باالترین قیمت آن در جهان است.

وی با بیان اینکه اکنون 95 درصد تاکسی های 
درون شهری دوگانه سوز هستند گفت: تعدیل 
قیمت »CNG« در واقع کمک به رانندگان 
از اقشار متوسط و پایین  تاکسی است که 

جامعه هستند. 
رئیس انجمن سی ان جی کشور با بیان اینکه 
اکنون قیمت »CNG« در کشور همانند 
قیمت گاز صادراتی است گفت: دولت در واقع 
»CNG« را به داخل صادر می کند؛ با این 
تفاوت که در صادرات حد اقل 6 ماه طول 

می کشد تا به درآمد خود دست یابد.
به  شرایطی  چنین  اینکه  بیان  با  دادرس 
افزایش مصرف بنزین کمک کرده است گفت:  
زیاد شدن مصرف بنزین باعث آلودگی بیشتر 
هوا می شود که در چند ماه آینده برای کشور 
معضل خواهد بود و عالوه بر آن باعث افزایش 
روز افزون واردات بنزین به کشور شده است.

وی گفت: با 1٠ درصد هزینه ای که اکنون 
به  می توانیم  می کنیم  بنزین  واردات  بابت 
توسعه و تجهیز جایگاه های »CNG« در 
کشور بپردازیم و تحول و انقالب عظیمی در 
این حوزه ایجاد کنیم که ما را از واردات بنزین 

بی نیاز می کند.
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ضرورت اصالح مقررات بانکی در دولت دوازدهم

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در مراسم افتتاح 
اولین المپیاد بانکی، با  تاکید بر ضرورت اصالح  قوانین و مقررات بانکی 
در دولت دوازدهم، گفت: در سا ل های آینده شبکه بانکی انتظار دارد 
که برنامه های حمایت دولت و مجلس از بانک های خصوصی، از طریق 
حذف نظارت های موازی، اصالح قوانین  و مقررات، اجرای قوانین بر 
زمین مانده واجرا نشده، حذف قوانین زیان آور و دست و پاگیر و اصالح 
برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت  بین المللی و جایگاه بانک های 
ایران در  داخل و خارج  شود.همچنین کارکنان بانک ها از فضای رسانه 
ای کشور انتظار دارند که  با حفظ احترام همکاران بانکی، انگیزه همکاران 
در بهبود شرایط بانکداری کشور  تقویت شود .دکتر کورش پرویزیان در 
این مراسم که روز چهارشنبه 11 مرداد 96 با مشارکت دانشگاه امیرکبیر، 
بانک های خصوصی و شرکت تابان خرد آغاز به کار کرد، اظهار داشت:  
ارتباط بانک ها با دانشگاه ها موجبات مشارکت بانک های خصوصی و 
دانشگاه امیرکبیر در برگزاری المپیاد بانکی را فراهم کرده و انتظار داریم 
باهمکاری سیستم بانکی و دانشگاه ها توسعه خدمات نوین بانکی  و 
رشد فناوری ها و بهبود رفاه و رضایت مردم و مشتریان بانک ها را شاهد 
باشیم.رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر 
ضرورت اصالح  قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه 
بانکی کشور و به خصوص بانک های خصوصی انتظار دارند که با شروع 
به کار دولت دوازدهم، شرایط برای اصالح قوانین و مقررات حاکم بر بازار 
پول و بانکداری کشور فراهم شده و دولت و مجلس، در راستای مقررات 
زدایی، حذف مقررات دست و پاگیر و زائد،  حذف قوانین غیر منطقی و 
برخالف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده 
اقدام کنند. پرویزیان افزود: با شروع به کار دولت دوازدهم،  بانک های 
کشور و مردم، مشتریان، سهامداران و ذی نفعان بانک ها انتظار دارند 
که تغییر و تحول مثبت و راهگشایی را در بازار پول و بانکداری کشور در 
جهت تقویت اقتصاد ملی،  مقاوم سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از 
تولید شاهد باشند.مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ابهام زدایی از سیاست 
های عمومی اقتصاد کشور و به ویژه سیاست های پولی و مالی، اصالح 
ساختار کارمزد خدمات بانک های کشور و  افزایش درآمد بانک ها از 
محل کارمزدها بخشی از انتظارات نظام بانکی در دولت دوازدهم است 
که با اصالح قوانین موجود و اجرای بخش عمده ای از مقررات بر زمین 

مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.

ارایه خدمتی دیگر از بانک آینده

بانک آینده، به منظور تأمین رضایت بیش تر هم وطنان، امکان پرداخت 
دسته ای قبوض، حقوق، سود سهام و .. را فراهم کرد.بانک آینده با هدف 
پاسخ گویی به نیاز مشتریان حقوقی و مشترک و نیز صرفه جویی در 
وقت و هزینه آن ها، قابلیت پرداخت دسته ای به حساب های کارکنان یا 
ذی نفعان مشتریان را از طریق سامانه »کیلید«، فعال کرد.بر این اساس، 
مشتریان سامانه »کیلید«، قادر خواهند بود؛ بدون مراجعه به شعب بانک و 
از طریق نسخه »وب کیلید«، نسبت به پرداخت حقوق، پاداش، سود سهام 
و … به حساب ذی نفعان در بانک آینده و یا سایر بانک ها، اقدام نمایند.

بدین منظور، الزم است؛ مشترِی سامانه کیلید، ضمن فعال نمودن »گذر 
واژه وب«، به نشانی: )ir.key.ba2۴( )محیط وب سامانه(، وارد شده و 
نسبت به بارگذاری فایل دسته ای به فرمت اکسل و یا »CSV«، اقدام 
نماید. بدین ترتیب، دستور برداشت از حساب مبدأ ایجاد و مشابه دستور 
پرداخت های انفرادی، به کارتابل امضادار/ امضادارن ارسال شده و پس 
از تأیید ایشان، مبلغ مورد نظر به صورت برخط )آنالین(، به حساب های 

مقصد )حساب بانک آینده و یا سایر بانک ها( واریز خواهد شد.

حضور سایپا در هفدهمین نمایشگاه خودرو مشهد

گروه خودروسازی سایپا با حضور در نمایشگاه خودرو مشهد میزبان 
مشتریان و بازدیدکنندگان مشهدی خواهد بود.

به گزارش سایپا نیوز، گروه خوردوسازی سایپا با حضور همه جانبه 
شرکت های خود در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات 
وابسته مشهد، آخرین دستاوردها و جدیدترین محصوالت و خدمات این 

گروه خودروسازی را به نمایش خواهد گذاشت. 
المللی  بین  نمایشگاه  هفدهمین  در  سایپا  گزارش  این  اساس  بر 
خودرو مشهد با شرکت های سایپا، پارس خودرو، زامیاد، سایپادیزل، 
سایپاسیتروئن، چانگان، رینگ سایپا، سایپا آذین، سایپاپرس، پالسکوکار، 
مگاموتور، کارگزاری بیمه سایپا، لیزینگ سایپا، سایپایدک، سازه گستر، 
امداد خودرو سایپا، ایران کاوه، باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا حضور همه 
جانبه ای خواهد داشت.گفتنی است هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
خودرو و قطعات وابسته مشهد از روز دوشنبه شانزدهم مرداد ماه سال 

جاری آغاز و تا روز جمعه بیستم مرداد ادامه خواهد داشت .

برگزاری المپیاد ملی مهارت های خدمات فنی

المپیاد ملی شناسایی و ارتقاء مهارت های خدمات فنی، روز گذشته به 
همت یکی از شرکتهای پیشرو و فعال در حوزه تولید لوازم خانگی و با 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور با مشارکت ده ها تکنیسین 
جوان و در سه گرایش فنی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما؛ این المپیاد 
در راستای عنایت به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت باال 
بردن مهارت کارگران و جدی گرفتن موضوع مهارت افزایی در سه گروه 
اصلی؛ » لوازم خانگی« » لوازم صوتی و تصویری« و » سیستم های 
برودتی و حرارتی« برگزار شد.در این المپیاد که در سه مرحله استانی، 
منطقه ای و کشوری برگزار شد 19٠٠ نفر  با یکدیگر به رقابت پرداختند 
و در نهایت ۴5 نفر حائز رتبه های برتر شدند.رقابت نهائی بین این ۴5 
منتخب برگزار و در نهایت نفرات اول تا سوم هر یک از حوزه های 
این المپیاد انتخاب شدند و عالوه بر دریافت جوایز نفیس، راهی المپیاد 
جهانی شدند.در این رویداد عالوه برحضور حداکثری تکنسین های فنی 
سازمان و نهادهای مختلف دولتی، تکنسین های آزاد و بخش خصوصی 
رشته های تاسیات برودتی و حرارتی، لوازم خانگی و لوازم صوتی و 

تصویری نیز حضور و مشارکت داشتند.

پرداخت بیش از 11 هزار فقره تسهیالت ضربتی 
ازدواج در بانک ملی

تعداد دریافت کنندگان تسهیالت قرض الحسنه ضربتی ازدواج بانک 
ملی ایران از 11 هزار نفر گذشت.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ضربتی ازدواج از اول مرداد ماه آغاز شده 
و تا روز 1۴ مرداد ماه، 11 هزار و 319 نفر از تسهیالت بانک ملی 
ایران بهره مند شده اند. مبلغ این تسهیالت حدود یک هزار و 193 
میلیارد ریال بوده است. اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج با منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها به میزان 
بیش از 5 هزار میلیارد تومان انجام می شود که سهم بانک ملی 
ایران از آن بیش از 9٠٠ میلیارد تومان معادل حدود 2٠ درصد 
از کل تسهیالت است. این طرح تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد 

یافت.

تولید بیش از ۴3۴ هزار دستگاه 
انواع خودرو در چهار ماه

آنطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش 
داده در چهارماهه اول امسال بیش از ۴3۴ هزار 
دستگاه انواع خودرو تولید شده است. به گزارش 
ایرنا در چهار ماهه منتهی به پایان تیر ماه امسال 
توسط  انواع خودرو  و 295 دستگاه  ۴3۴ هزار 
خودرو سازان داخلی تولید شد که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 17.6 درصد افزایش یافته 
این مدت ۴1٠  در  گزارش  این  براساس  است. 
هزار و 673 دستگاه خودروی سواری تولید شد 
که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال 95 
رشد 2٠.9 درصدی را نشان می دهد. همچنین 
هزارو 2٨۴  امسال 19  نخست  ماهه  چهار  در 
دستگاه وانت ، 3 هزارو 3٠۴ دستگاه کامیون، 
۴٨2 دستگاه اتوبوس، 291 دستگاه مینی بوس 
و » ون « به تعداد 261 دستگاه تولید شده است. 
گفتنی است درتیر ماه امسال نیز 127 هزارو 7٠9 
دستگاه انواع خودرو و 12٠ هزارو 212 دستگاه 
وانت،  هزارو 359 دستگاه  خودروی سواری، 6 
٨۴٠ دستگاه کامیون ،166 دستگاه اتوبوس، 51 
دستگاه ون و ٨1 دستگاه مینی بوس تولید شده 

است.
 

 افزایش 13 درصدی تولید شمش 
و محصوالت فوالدی در بهار

فوالدی  محصوالت  و  خام  فوالد  تولید  میزان 
کشور طی بهار سال 96، 13 درصد رشد یافت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت های 
فوالد ساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان خرداد 
خام  فوالد  هزارتن   312 و  میلیون   5 امسال، 
تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 95، 
۴ میلیون و 6٨7 هزار تن بود. از این میزان، ۴ 
میلیون و 97 هزار تن توسط »بخش خصوصی 
توسط  تن  هزار  و 215  میلیون  یک  و  شده« 
»بخش خصوصی« تولید شده است. عالوه بر این 
طی بهار امسال، ۴ میلیون و ٨7٠ هزار تن انواع 
محصوالت فوالدی )تیرآهن، کالف، ورق عریض، 
میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و 
غیره( در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان 
تولید مدت مشابه سال 95 )۴ میلیون و 3٠٨ 
هزار تن(، حاکی از رشد 13 درصدی است. از آمار 
یاد شده، 2 میلیون و ٨56 هزار تن توسط »بخش 
خصوصی شده« و 2 میلیون و 1۴ هزار تن توسط 

»بخش خصوصی« تولید شده است.
 

 چین همچنان بزرگترین شریک 
تجاري ایران

آمارهای تجارت خارجی بعد از چهار ماه وقفه، 
از محرمانگی خارج و توسط گمرک ایران منتشر 
شد؛ بر این اساس کشور چین با 3.5 میلیارد دالر 
همچنان بزرگترین صادرکننده کاال به ایران است. 
بازرگانی  اتاق  اعالم  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
وقفه  ماه  چهار  از  بعد  چین  و  ایران  مشترک 
آمارهای تجارت خارجی کشور از محرمانگی خارج 
و توسط گمرک ایران منتشر شد. در ماه های اخیر 
بعد از کاهش میزان تجارت غیرنفتی و به تبع 
منفی شدن بیش از دو میلیارد دالری تراز تجارت 
خارجی آمارهای تجارت خارجی حبس شده بود. 
در این بین در چهار ماه گذشته کشورهای چین، 
امارات، کره، ترکیه و هند بزرگترین صادرکننده 
های کاال به ایران بوده اند و در این مدت 11 
میلیون تن کاال به ارزش 15.٨ میلیارد دالر به 
کشور وارد شده است. بر این اساس کشور چین 
دالر  میلیارد  ارزش 3.5  به  تن  میلیون  با 1.3 
همچنان بزرگترین واردکننده کاال به کشور است. 
سهم وزن واردات از چین 11.5 درصد و سهم 

ارزش این واردات 22 درصد است.
 

 افت 15 درصدی تولید ون در تیر ماه

انواع ون در خودروسازان  تولید  امسال  ماه  تیر 
داخلی به طور میانگین 15 درصد کاهش یافت. 
به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ون از 
6٠ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به 51 دستگاه 
کاهش یافت. تولید این محصول در آکیا دویچ با 
کاهش 1٠٠ درصدی همراه بوده و از 6٠ دستگاه 
در تیر ماه 1395 به صفر رسید. برخالف شرکت 
آکیا دویچ اما تولید انواع ون در دو خودروساز دیگر 
با افزایش همراه بوده است. تولید این محصول در 
سروش دیزل مبنا صعودی بوده و از صفر دستگاه 
در تیر ماه سال گذشته به 3٠ دستگاه افزایش 
یافت. تولید انواع ون در ایران خودرو دیزل نیز با 
افزایش همراه بوده و از صفر دستگاه در تیر ماه 

1395 به 21 دستگاه رسید.
 

 اشتغالزایی بیشتر با توسعه 
بخش معدن

مدیرکل اکتشافات وزارت صنعت معدن و تجارت 
گفت: فعالیت های مثبت در حوزه معدن، موجب 
اشتغالزایی مولد شده و کارها به سمت تخصصی 
شدن پیش رفته است. اسداهلل کشاورز گفت: از 
133 پهنه اکتشافی در کشور ، ۴9 پهنه در اختیار 
ایمیدرو قرار گرفت که از این تعداد کار 2٠ پهنه 
تا فروردین امسال، به پایان رسیده است. وی در 
ادامه افزود: ایمیدرو تا به حال توانسته ۴٠٠ حوزه 
معدن کشف کند که اگر فقط 1٠ تا از آنها به 
نتیجه نهایی و بهره برداری برسد ، اتفاق بسیار 

بزرگی در حوزه معدن کشور رخ داده است. 

خبـــــر در خبر وزیر صنعت  قائم مقام  مجتبی خسروتاج، 
توسعه  سازمان  کل  ریاست  و  تجارت  امور 
در خصوص  مذاکرات  گفت:  ایران  تجارت 
ترجیحات تعرفه ای برای اقالم کشاورزی و مواد 
غذایی مورد مبادله بین جمهوری اسالمی ایران 
و کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی اورآسیا به 
نتیجه رسید و مقرر گردید اسناد امضا شده 
حداکثر ظرف یک هفته آتی مورد تأیید نهایی 
از سوی مقامات طرفین قرار گرفته و مبادله 

گردد. 
از مذاکرات  وی خاطرنشان کرد: در این دور 
از محصوالت کشورهای  تعرفه  یکصد  حدود 
عضو اتحادیه مذکور در مقابل یکصد و بیست 
اسالمی  جمهوری  صادراتی  محصول  پنج  و 

ایران به کشورهای عضو اتحادیه برای اعطای 
مورد  نزدیک  آیندۀ  در  ترجیحی  تعرفه های 

توافق قرار گرفت. 
خسروتاج با اشاره به توافق دور قبلی اجالس 
اعطای  موضوع  با  پیش  هفته  که حدود سه 

صنعتی  کاالهای  برای  ترجیحی  تعرفه های 
مذاکرات  کرد:  تأکید  شد،  برگزار  ایروان  در 
روابط  توسعۀ  زمینه ساز  فوق الذکر  توافقات  و 
قزاقستان،  روسیه،  کشورهای  با  اقتصادی 
ارمنستان خواهد شد  بالروس، قرقیزستان و 
به  ایران  کاالهای صادراتی  و حقوق گمرکی 
این کشورها نیز کاهش خواهد یافت تا شرایط 
ایران  غیرنفتی  صادرات  توسعه  برای  رقابتی 

بیش از پیش فراهم شود. 

افق روشن اقتصادی ایران و اوراسیا

گروه صنعت، معدن و تجارت: طرح کارت 
ایرانی در مهرماه  بادوام  اعتباری خرید کاالی 
بودجه  بانک مرکزی  و  سال 9۴ رونمایی شد 
۴ هزار و 2٠٠ میلیارد تومانی را برای این طرح 
پیش بینی کرد تا افرادی که درآمد مشخصی 
دارند تا سقف 1٠ میلیون تومان و با سود 12 
درصد و بازپرداخت دو ساله از آن استفاده کنند. 
با اینکه طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
ابتدا قرار بود مجموعه ای از کاالهای داخلی و 
خارجی را در بر بگیرد اما بعد از اما و اگرهای 
زیاد محدود به خرید کاالی ایرانی شد. بانک ها 
کارت  صدور  به  اقدام   139۴ ماه  دی   19 از 
بانک  و  کردند  ایرانی  کاالی  خرید  اعتباری 
مرکزی نیز زمان این طرح را تمدید و مهلت 
صدور کارت های اعتباری از سوی بانک ها را 
تا پایان آذرماه و زمان استفاده از اعتبار کارت ها 
توسط دارندگان را تا پایان اسفندماه سال 1395 
تعیین کرد. همچنین از تعداد 3٠ هزار و 36٨ 
کارت تحویل شده نیز فقط حدود 12 هزار و 
۴2۴ کارت مورد استفاده قرار گرفته است. این 
از کل 1٠2  که  می دهند  نشان  ارقام  و  اعداد 
هزار کارت صادر شده فقط حدود 1٠ درصد 
و از کل مبلغ اعتبار در نظر گرفته شده اندکی 
بیش از یک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته 
است.طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی از 
جمله سه سیاست اعتباری بانک مرکزی بود که 
در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در اواخر 
مهرماه سال 9۴ در نشست مشترک وزیر اقتصاد 
و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس 
کل بانک مرکزی از آن رونمایی شد و بر این 
اساس بخش قابل توجهی از منابع بانک مرکزی 

برای این سه طرح مورد استفاده قرار گرفت.
این سه طرح عبارت بودند از طرح نخست، وام 

استثنایی  سود  با  خودرو  تومانی  میلیون   25
16درصد و بازپرداخت چهار تا هفت ساله بود 
که برای فروش 13٠ هزار خودرو به کار رفت. 
طرح دوم، طرح »کارت اعتباری خرید کاالی 
و  شد  تغییر  دستخوش  بارها  که  بود  ایرانی« 
لوازم  تولیدکنندگان  که  انتقاداتی  به  توجه  با 
ایرانی در زمره  خانگی داشتند، فقط کاالهای 
خرید آن قرار گرفت. طرح سوم نیز به تامین 
کاالهای  برای  درصد   2٠ سود  با  مالی  منابع 
عموم  شامل  که  داشت  اختصاص  ای  واسطه 
نبود، بلکه به تامین مواد اولیه ای برمی گشت 
که باید در اختیار صنایع بزرگ قرار می گرفت.

مناقشه بانک مرکزی و وزارت صنعت
در این میان، طرح »کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی« بیشتر از دو طرح دیگر به محل مناقشه 
میان وزارت صنعت و بانک مرکزی تبدیل شد. 
در یک سو، محمدرضا نعمت زاده علت شکست 
مالی  تامین  عدم  را  اعتباری  کارت های  طرح 
نامه ای  در  و  اعالم کرد  بانکی  از سوی شبکه 
به رئیس جمهور در مردادماه سال  سرگشاده 

زمینه  این  در  بانک ها  همکاری  عدم  از   95
گله کرد و در سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی 
دلیل شکست این طرح را نه بحث تامین مالی 
بلکه انتخاب کاالهای بی کیفیتی دانست که از 
سوی وزارت صنعت تعیین شد و مردم عالقه 
سیف  بعد  مدتي  نداشتند.  آن  خرید  به  ای 
دنیا  عنوان کرد که در هیچ جای  با صراحت 
بانک های مرکزی موظف به تعیین منابع برای 
انبار شده نیستند  خرید کاالهای کم کیفیت 
و به همین دلیل مردم عالقه ای به خرید این 
کاالها نداشته و نباید خسارت آن را نظام بانکی 

بپردازد.
جزئيات اجراي طرح جدید کارت هاي اعتباري

جزئیات  گذشته  روز  که  آنطور  همه  این  با 
در  ایرانی  کاالی  خرید  اعتباری  کارت  طرح 
سال 1396 و 1397 اعالم شده است. به این 
منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی 
کارت  طرح  اجرای  براي  را  جدیدی  پیشنهاد 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال 1396 و 
حدود  که  کرده  ارائه  مرکزی  بانک  به   1397

2٠ روز قبل به تایید و اصالح سازمان برنامه و 
بودجه نیز رسیده است. بدین ترتیب پیش بینی 
دو میلیون کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
هر  اعتبار  میزان  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان 
است تا در مجموع طرح مذکور به میزان 1٠ 
هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک 

مرکزی اجرایی شود.
افزایش جامعه تحت پوشش طرح

همچنین قرار بر این است که 65٠ هزار کارت 
 1396 سال  در  ایرانی  کاالی  خرید  اعتباری 
طی  دیگر  کارت  هزار  و 35٠  میلیون  یک  و 
سال 1397 در اختیار متقاضیان قرار گیرد و 
جامعه هدف تحت پوشش آن کلیه کارکنان 
بگیران  مستمری  نیز  و  دولت  بازنشستگان  و 
این  بود. در  اجتماعی خواهند  تامین  صندوق 
منابع  توسط  شده  پیش بینی  اعتبارات  طرح، 
که  درصد  تسهیالت 1٨  سود  نرخ  با  بانک ها 
شش درصد آن توسط واحدها و 12 درصد آن 
توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت 

خواهد شد در نظر گرفته شده است.
در همین رابطه عباس هاشمی، مدیرکل دفتر 
لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن 
و تجارت با تایید این خبر، گفت: وزارت صنعت 
براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
برنامه مورد نظر در راستای اجرای طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی را به بانک مرکزی 
اعالم کرده و در صورت تایید بانک مرکزی از 
مرحله  به  طرح  سال جاری  شهریورماه  ابتدای 
مشکالت  وی،  گفته  به  آمد.  خواهد  در  اجرا 
اجرای طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا در 
طرح پیش رو شاهد معضالت پیش آمده نباشیم.

با توافق اعتبار متوسط 5 ميليون تومان برای 2 ميليون کارت؛

طـرح کارت اعـتباري دوباره کـلید خورد

ایران  در جمع صادرکنندگان تکنولوژی

گفت:  تولید  امور  در  صنعت  وزیر  مقام  قائم 
ایران در بحث تکنولوژی و فناوری به سطحی 
نباشد  فناوری  کننده  وارد  صرفا  که  رسیده 

بلکه صادرکننده آن نیز باشد.
مراسم  در  رحمانی  رضا  ایرنا  گزارش  به   
و  طراحی  تکنولوژی  انتقال  قرارداد  امضای 
به  جابون  شرکت  از  برق  تابلوهای  ساخت 
وزارت  در  که  روسیه  الکتروشیلد  شرکت 
افزود:  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دولت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  سیاست 
دانش  شرکت های  و  داخل  تولید  از  حمایت 
ما  که شرکت های  و خوشحالیم  است  بنیان 
وی  رسیدند.  تکنولوژی  صادرات  مرتبه  به 
منطقه  کشورهای  با  همکاری  اینکه  بیان  با 

گفت:  ماست،  اولویت های  از  روسیه  ویژه  به 
ایران و روسیه با جمعیت باال، جمعیت قابل 
توجه همسایگان و بازارهای بکر منطقه خلیج 
برای  خوبی  فرصت  اس  آی  سی  و  فارس 
همکاری ایران و روسیه و به نفع هر دو کشور 

است.
کشورمان  سیاست  کرد:  تاکید  رحمانی 
از  استفاده  و  روابط  تعمیق  گسترش، 
قائم  است.  است  منطقه  تجاری  فرصت های 
با اشاره به امضای قرارداد  مقام وزیر صنعت 
بین شرکت ایران و روسیه گفت: این قرارداد 
که  است  دیگر  قراردادهای  برای  بابی  فتح 
آن  از  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

حمایت می کند.

عدم معافیت مالیاتي موادخام معدنی صادراتی

مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
و  گندله  صادرات  بر  مالیات  اینکه  بیان  با 
برداشته  با کمک دولت و مجلس  کنسانتره 
شده، گفت: این مسئله تاثیرات زیادی داشته 
و در همین راستا مالیات و عوارض بر صادرات 

فرآورده های سنگ آهن برداشته شده است. 
ملت،  خانه  با  گفتگو  در  اسماعیلی  داریوش 
آهن،  سنگ  صادرات  ممنوعیت  درخصوص 
کامل  ممنوعیت  تاکنون  داشت:  اظهار 
صادرات سنگ آهن وجود نداشته و در قانون 
معدنی  مواد  برای  مالیات  تولید  موانع  رفع 

به شکل معمول قرار داده شده است. 
وي با بیان اینکه طبق قانون، صادرات شامل 
مالیات نمی شود، گفت: متاسفانه این معافیت 

شامل مواد معدنی نیز شده بود و اگر کسی 
از  نیز  می کرد  صادر  را  خام  معدنی  مواد 

پرداخت مالیات معاف می شد.
معافیت  این  اینکه  به  اشاره  با  اسماعیلي   
مالیاتی عاملی شده بود تا صادرکنندگان مواد 
معدنی از پرداخت مالیات معاف باشند و اگر 
همان مواد معدنی را در داخل کشوربه فروش 
می شد،  مالیات  پرداخت  مشمول  می رساند 
افزود: این مسئله در قانون رفع موانع تولید 
ممنوع شد، به این معنی که قانون معافیت 
از مالیات به منظور صادرات شامل مواد خام 
معدنی نمی شود تا شرایط تولیدکننده برای 
یکسان  کشور  داخل  در  فروش  و  صادرات 

باشد.

قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
با  امروز )دوشنبه(  فرانسه صبح  رنو  و شرکت 
حضور وزیر صنعت در ساختمان وزارت صنعت 
امضا می شود. به گزارش فارس، پس از ماه ها 
کش مکش بین سازمان گسترش و رنو فرانسه و 
وعده های چندین باره مسئوالن ایدرو و وزارت 
قرار  باالخره  قرارداد،  این  امضای  برای  صنعت 
است فردا صبح با حضور وزیر صنعت، مذاکرات 
طرف ایرانی و فرانسوی به مرحله نهایی برسد. 
بر این اساس، فردا قرارداد همکاری مشترک رنو 
و سازمان گسترش با حضور مسئوالن ایرانی و 
فرانسوی در ساختمان وزارت صنعت به امضا 

خواهد رسید.
منصور معظمی، رئیس سازمان گسترش قباًل 
رنو  با  قرارداد  امضای  برای  را  تاریخ  چندین 
اعالم کرده بود اما هیچ کدام از آنها عملی نشد 
و با این توضیح که طرف ایرانی به دنبال کسب 
امتیازات بیشتری در قرارداد رنو است، امضای 
این قرارداد با تعویق روبرو شده بود. مهر سال 

گذشته توافق نامه شرکت رنو فرانسه با سازمان 
گسترش به عنوان یک دستگاه دولتی متعلق به 
وزارت صنعت در حالی در حضور وزیر صنعت به 
امضا رسید که رنو هیچ اقدامی در جهت جبران 
عملکرد منفی خود در ایران نکرد و خبری از 
پرداخت خسارت از سوی فرانسوی ها نیز مطرح 
نشد. به این ترتیب در حالی که طبق گزارش 
عملکرد  مورد  در  مجلس  تفحص  و  تحقیق 
به  موظف  رنو  شرکت های خودروساز، شرکت 
پرداخت خسارت به ایران شده بود، نه تنها این 
اتفاق عملی نشد که مقامات دولتی کشورمان 
مهرماه 95 به استقبال فرانسوی ها رفته و در 
حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس توافق نامه ای را 
برای خرید دو محصول قدیمی رنو با این شرکت 

امضا کردند.
یعنی  رنو  محصول  دو  توافقنامه،  این  طبق 
سیمبل و داستر در ایران عرضه خواهد شد که 
البته این تولید توسط یک کارخانه مستقل از 
خودروسازان ایرانی صورت می گیرد. توافق نامه 

صنعت  وزیر  حضور  با  رنو  محصوالت  تولید 
مقام  قائم  و  گسترش  سازمان  رئیس  بین 
شرکت  همچنین  رسید.  امضا  به  رنو  شرکت 
با سهم 6٠ درصدی رنو  ایدرو  مشترک رنو و 
و سهم ۴٠ درصدی سازمان گسترش تأسیس 
خواهد شد. سازمان گسترش در این همکاری، 
انتقال و  قبال  را در  سایت خودروسازی بن رو 
اختیار  در  خودرو  تولید  فناوری  بومی سازی 

قرارداد  می دهد.  قرار  رنو  با  مشترک  شرکت 
که  می شود  امضا  فردا  حالی  در  ایدرو  و  رنو 
طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس 
رنو  خودروساز،  شرکت های  عملکرد  مورد  در 
خسارت زیادی به ایران وارد کرده که باید آن را 
جبران کند. طبق این گزارش، هزینه کرد بالغ 
بر 1٠ هزار میلیارد ریالی در همکاری با رنو فاقد 

نتایج مورد انتظار بوده است.

امضا  قرارداد جدید ایدرو و رنو فرانسه

به  توجه  با  خودرو  صنعت  کارشناس  یک 
جریان ورود قطعات تقلبی به کشور گفت: برای 
اقداماتی  باید  قطعات  این  ورود  از  جلوگیری 
و صرف  گیرد  صورت  زمینه  این  در  اساسی 
خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان  اهتمام 
نمی توانند این معضل را حل کنند بلکه گام 
اول را دولت باید بردارد، این در حالی است که 
با وجود اقدامات صورت گرفته در این زمینه 
واردات قطعات  و  قاچاق کاال  همچنان بحث 

تقلبی به کشور ادامه دارد. 
رادین پیمان فر در گفتگو با خبر خودرو اظهار 
مبادی  از  که  تولیدکنندگانی  امروز   داشت: 
قانونی کاالیی را وارد می کنند، تمامی عوارض 
را پرداخت کرده و در زمان فروش نیز 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت 
می کنند در حالی که سایر واردکنندگان در این 

حوزه بسیاری از این اقدامات را انجام نمی دهند 
و با روش هایی کاال را وارد می کنند که عوارض 
گمرکی کمتری را پرداخته و به دلیل عدم ارائه 
فاکتور رسمی در هنگام فروش نیز 9 درصد 
مالیات را از مشتري  دریافت نمی کنند بنابراین 
با  بازار در اکثر مواقع  مشتری در مراجعه به 
مواجه  نمایندگی ها  قیمت  از  کمتر  قیمتی 
می شود. وی تصریح کرد: بنابراین این جریان 
که  نیست  موضوعی  قطعات  عرضه  و  ورود 
خودروسازان به تنهایی بتوانند رفع کنند و باید 
همه بخش های در این زمینه اقدام هماهنگی 

داشته باشند تا این مشکل برطرف شود.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با توجه 

و  دولت  هماهنگ  برنامه های  و  جلسات  به 
سایر دستگاه های متولی درخصوص نصب کد 
پرمصرف  قطعات  از  برخی  روی  بر  رهگیری 
گفت: هرچند این اقدام گامی رو به جلو است 
اما بعید است که مشکل ورود قطعات تقلبي به 

بازار را حل کند.
 پیمان فر تصریح کرد: امروز بحث فرهنگ سازی 
اهمیت  قطعات  روی  بر  هولوگرام  نصب  از 
فرهنگ سازی  که  صورتی  در  دارد  بیشتری 
الزم  در این زمینه صورت گرفته و مشتری 
اطمینان حاصل کند که هزینه اضافی را بابت 
خرید قطعه پرداخت نمی کند و قطعه ای که 
از  نمایندگی خریداری می کند در بازار نیز به 

همین قیمت است، مسلما این جریان بیش 
از نصب کد رهگیری  بر روی قطعات نتیجه 
بخش خواهد بود. وی گفت: متاسفانه برخی 
مشابه  سیستمی  واردکننده  شرکت های  از 
سیستم خودروسازان را پیاده کرده و با نصب 
هولوگرام بر روی قطعات و ارائه شماره خود به 
جای خودروساز، روند تشخیص اصالت قطعه را 

با مشکل مواجه کردند. 
ورود  جریان  بر  برجام  تاثیر  به  ادامه  در  وی 
قطعات اصلی به کشور پرداخت و گفت: با رفع 
بخشی از تحریم ها و اجرای برجام امکان واردات 
قطعات اورجینال به کشور بسیار تسهیل شده، 
اما اینکه واردکنندگان متفرقه در این جریان به 
کدام سمت حرکت نموده و کماکان خواهان 
دریافت سودهای هنگفت از این راه باشند یا به 

کیفیت توجه کنند، مشخص نیست.

بحران بزرگی به نام قطعات تقلبی
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امید به فردا داشته باش. 

)آلبرت انیشتن(

سخن حکيمانه

هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه 
 کنون که مست خرابم صالح بی ادبی است

بیار می که چو حافظ هزارم استظهار 
به گریه ی سحری و نیاز نیم شبی است

امروز با حافظ

خاطرات مجاهد ترک از انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس منتشر شد

نوشته  غربت«  در  قریبی  »حکایت  کتاب 
یعقوب اصالن با ترجمه داود وفایی توسط 

نشر مولی منتشر و راهی بازار نشر شد. 
به گزارش مهر، کتاب »حکایت قریبی در 
با  تازگی  به  اصالن  یعقوب  نوشته  غربت« 
ترجمه داود وفایی توسط نشر مولی منتشر 

و راهی بازار نشر شده است.
از  اصالن  یعقوب  خاطرات  کتاب  این 
می شود  شامل  را  ترکیه  مسلمان  مبارزان 
سال  در  نظامی ترکیه  کودتای  از  پس  که 
قرار  وقت  حکومت  تعقیب  تحت   19٨٠
گرفت و به ایران آمد. او سال ها در حسرت 
انقالبیون و  با  ایران و دوست شدن  دیدن 
از  پس  بود.  کشور  این  مسلمان  مبارزان 
ورود یعقوب به ایران، مدتی را به انقالبیون 
مبارزه  برای  سپس  و  برد  سر  به  مسلمان 
به افغانستان رفت و در کنار مردم محروم 
این کشور قرار گرفت.یعقوب اصالن پس از 
شوروی  اشغالگر  نیروهای  با  مبارزه  مدتی 
تا  بازگشت  ایران  به  دوباره  افغانستان،  در 
ایفای  عراق،  و  ایران  نبرد  جبهه های  در 
نقش کند. او در طول حضور در جبهه های 
و  تانک  هدایت  دوره  آموختن  به  جنوب، 
مبارزان  برای  جنگی  تجربیات  اندوختن 
عملیات  در  پرداخت.اصالن  ترکیه 
از  پس  و  شد  مجروح  خرمشهر  آزادسازی 
مداوا دوباره راهی جبهه های جنوب و غرب 
ایران شد. او سپس به لبنان رفت و در کنار 

مبارزان لبنانی و فلسطینی جنگید. 

د   ر د   نيای کتاب

تأکید  با  مجازی  فضای  شورایعالی  عضو 
بر ضرورت توجه بیشتر به فضای مجازی 
را  فضا  این  با  مواجهه  امروز  وضعیت 
توصیف  وادادگی  و  بی سوادی  از  تلفیقی 
کرد.به گزارش مهر، مرکز مطالعات فضای 
اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  مجازی 
خود  راه اندازی  اولیه  مراحل  که  اسالمی 
حضور  با  نشستی  در  می کند،  طی  را 
فضای  مسائل  حوزه،  این  صاحب نظران 

مجازی را به بحث و بررسی گذاشت.
سلسله  قالب  در  مهر  خبرگزاری 
سوی  از  شده  طرح  نکات  اهم  مطالبی 
در  حاضر  کارشناسان  و  صاحب نظران 
نکات  و  »الزامات  موضوع  با  نشست  این 
خواهد  مرور  مجازی«  فضای  مطالعات 
دانشگاه  رییس  ثقفی،  کامیار  کرد.دکتر 
عالی  شورای  حقیقی  عضو  و  شاهد 
اشاره  با  نشست  این  در  مجازی  فضای 
حوزه  به  مطالعاتی  پراختن  »ضرورت  به 
که  مرکز،  یک  نه  گفت:  مجازی«  فضای 
در تیم زمینه نیاز به توسعه و راه اندازی 

مراکز متعدد مطالعاتی و پژوهشی داریم. 
مجازی  فضای  با  مواجهه  در  امروز  آنچه 
در کشور شاهد هستیم، نوعی بی سوادی 
و وادادگی است. البته این تنها در حوزه 

فضای مجازی نیست و پیش از آن شاهد 
از  مشابه  عرصه های  در  کم کاری هایی 
سوی متولیان بوده ایم. نه کم کاری که در 

مواردی حتی بی کاری داشته ایم!

دلیل  همین  به  داد:  ادامه  ثقفی  دکتر 
شاهد  ما  رویش ها  برخی  به رغم  هم 
ریزش های بسیاری در حوزه های مختلف 
اجتماعی بوده ایم. گویی متولیان در این 
به  درخوری  پاسخ  نتوانسته اند  حوزه ها 
شرایط  هم  مجازی  فضای  بدهند.  نیازها 
به واسطه  تفاوت که  این  با  دارد  مشابهی 
برای  نفوذ می تواند فرصتی  گستردگی و 

جبرای برخی عقب ماندگی ها هم باشد.
با توجه به جمیع این نکات است که هر 
فضای  مطالعاتی  میدان  به  ورود  گونه 
مجازی، اتفاقی مبارک است اما مهمتر از 
وقتی  است.  ورود، کیفیت عملکرد  نفس 
فرهنگی  فعالی در حوزه مطالعات  مراکز 
می توانند  که  دارد  وجود  اجتماعی  و 
بخشی از ظرفیت خود را به فضای سایبر 
این  بیشتر  تعدد  شاید  دهند،  اختصاص 
از  پیش  نشود.  واقع  مفید  چندان  مرکز 
جدید،  نهاد  و  سازمان  یک  کار  به  آغاز 
از  بیشتر  بهره برداری  فکر  به  است  بهتر 

ظرفیت های موجود هم باشیم.

بی سوادی از آفت های اصلی در مواجهه با فضای مجازی 

تا پایان روایت زندگی سه تن از زنان قلعه زاهدی زنان قلعه 
زاهدی تنها سه هفته دیگر روی صحنه اند

)محله جمشید(؛ لیلی، پری و اکرم در نمایش »روز عقیم«، 
تنها سه هفته باقی است. نمایش »روز عقیم« به نویسندگی 
میرعلمی،  رویا  بازی  با  و  کیانی  حسین  کارگردانی  و 
فهیمه اََمن زاده و شایسته ایرانی که هر شب ساعت 21 
در تماشاخانه خصوصی باران روی صحنه می رود تنها تا 
روز جمعه سوم شهریور روی صحنه خواهد بود.تا پایان این 
نمایش اجتماعی که روایتگر زندگی سه تن از زنان قلعه 
زاهدی )محله جمشید( با نام های لیلی )رویا میرعلمی(، 
است...  ایرانی(  )شایسته  پری  و  زاده(  اََمن  )فهیمه  اکرم 
تنها سه هفته دیگر باقی است. حسین کیانی در همین 
خصوص در یادداشتی کوتاه نوشت: »نمایش »روز عقیم«، 
اثری است از نسل نمایش های رو به انقراض. نمایش هایی 
که از زخم های عمیق و دردهای درمان نشده جامعه ایرانی 
و  بی مسئله  تئاتر  عظیم  حجم  اما  می کنند  روایت گری 
وهم زده، تئاتر شکل محور و گیشه گرا و تئاتر تماشاگر فریب، 

دارد سبب ساز انقراض تاریخی شان می شود.

زنان قلعه زاهدی تنها 
سه هفته دیگر روی صحنه اند

پروژه رزیدنسی من کوش هستم روز جمعه 13 مرداد با 
جلسه پایانی و جمع بندی دوره ای 23 روزه در تماشاخانه 

دا به کار خود پایان می دهد.
به گزارش پیام زمان،خانم چنگجو کیم، کارگردان، بازیگر، 
 Made the World« مدرس دانشگاه و مدیر کمپاني
Over Theater« است که از 2٠ تیرماه تا 13 مردادماه 
تولید مشترک  به یک  به منظور دستیابي  سال جاري، 
با ایران، مجموعه نشست ها و کارگاه هاي خالقانه را با 
بازیگران کره اي و ایراني در تهران برگزار کرده است. او 
که دانش آموخته مدرسه ژاک لوکوک فرانسه است و نیز 
همکاري با پیتر بروک را در کارنامه هنري اش دارد، با عالقه 
اي که به حماسه منظوم کوش نامه، نوشته ایرانشاه بن ابي 
الخیر در آغاز قرن ششم هجري دارد این سفر را آغاز کرده 
است.توجه به »کوش نامه« از سوي چنگجو کیم براي اولین 
بار در ماه فوریه سال 2٠1۴ در کره جنوبي مطرح شد. 
اولین نشست ها در کره به رویدادي به نام شب إیراني ختم 
شد. از همان هنگام انگیزه تولید یک اثر مشترک و تبادل 

فرهنگي میان دو کشور کره و ایران در نظر او بود. 

همکاری بازیگران کره ای و ایرانی در 
پروژه »من کوش هستم«

همزمان با اکران عمومی»اکسیدان« در ایران،نمایش 
مرداد   22 از  سینمایی  فیلم  این  المللی  بین 
فیلم  عمومی  ازروابط  گزارش  می شود.به  آغاز 
فیلم  این  بین المللی  سینمایی»اکسیدان«،اکران 
سینمایی به زودی از آمریکای شمالی و کانادا آغاز 
 22( اگوست   13 آن  نمایش  نخستین  و  می شود 

مرداد ماه( در شهر تورنتو خواهد بود.
فیلم سینمایی»اکسیدان« به نویسندگی و کارگردانی 
حوزه  تحریمی  فیلم هایی  جمله  از  محمدی  حامد 
و علی رغم محدودیت سینماهای  اعالم شد  هنری 
استقبال  با  تاکنون  فیلم  دهنده،این  نمایش 
عزتی،امیر  است.جواد  روبه رو  مخاطبانش  خوب 
بهبودی  دهقانی،رضا  مقدمی،شقایق  جعفری،شبنم 
،لیندا کیانی،علی استادی ترکیب بازیگران اصلی این 

فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.
منوچهر محمدی تهیه کننده »اکسیدان« است.

»اکسیدان« ایرانی
 در راه فرنگ 

سالم امام رضا تولدت مبارک
ریحانه نوری پور هستی

خیلی خوشحالم که تولد شماست،خیلی منتظر بودم تولد شما بشه تولد کسی 
که از ته دل دوستش دارم.

شش سال قبل بود که پیش شما آمدم، آن موقع شما روبخاطر اینکه امام من 
بودید دوستتان داشتم ولی االن شمارو جور دیگه ای واز ته دل دوست دارم .

وقتی کوچک بودم حرفهای زیادی برای گفتن نداشتم ولی االن حرفهای 
زیادی برای گفتن دارم ،امام رضا لطفا دعوتم کن تابیام به حرمت. امام رضا 

دعوتم کن بیام پیشت.

دلنوشته

»سی« با یک روز تاخیر اجرا می شود

تحلیف  مراسم  برگزاری  به دلیل 
از  تعدادی  استقرار  و  رییس جمهوری 
کاخ  در  خارجی  کشورهای  سیاستمداراِن 
سعدآباد و محوطه اطراف آن، با هدف حفظ 
ترافیکی،  محدودیت های  و  امنیتی  مسائل 
روز  در  »سی«  نمایش   - کنسرت  اجرای 
موکول  دیگری  روز  به  و  لغو  مردادماه   15
شد. به گزارش از روابط عمومی این  پروژه، 
نمایش »سی« کاری  بلیت های کنسرت - 
از همایون شجریان و سهراب پورناظری روز 
برای 21 مرداد معتبر است.  15 مردادماه، 
همچنین کسانی که تمایل دارند، می توانند 
مبلغ بلیت خود را از سایت ایران کنسرت به 
آدرس www. iranconcert. com پس بگیرند.
همچنین »حمید نعمت اهلل« - کارگردان - 
که به عنوان مشاور در پروژه »سی«فعالیت 
می کند، در نظر دارد فیلمی مستند از این 
کارگردان  بسازد.این  نمایش   - کنسرت 
که پیش از این، سابقه همکاری با این دو 
»آرایش  سینمایی  فیلم های  در  را  هنرمند 
بار  است،  داشته  خواب«  »رگ  و  غلیظ« 

دیگر با آن ها همکاری می کند.
به عالوه، آنسامبل »شهرزاد« به نوازندگان 
و  شده  اضافه  اثر  این  موسیقی  بخش 
را  اجرا  برای  نهایی  و  فشرده  تمرین های 

پشت سر می گذارند.

خرب

»دختر  سینمایی  فیلم  کارگردان 
تاکید  بمبئی2(  )سالم  شیطان« 
کرد این اثر سینمایی تنها 2 بازیگر 
های  سکانس  همه  و  دارد  ایرانی 
آن در هندوستان فیلمبرداری می 
کارگردان  محمدپور  قربان  شود. 
سینما در گفتگو با  مهربا اشاره به 
»دختر  فیلم  درباره  اخبار  آخرین 
گفت:  بمبئی2(  )سالم  شیطان« 
این  ساخت  پروانه  پیش  مدتی 
فیلم در ایران صادر شد و در حال 
فیلمنامه  بازنویسی  حاضر مشغول 

یک  تا  کنم  می  فکر  و  هستم 
پایان  به  آن  بازنویسی  دیگر  هفته 
سینما  کارگردان  رسد.این  می 
فیلمبرداری  زمان  کرد:  تاکید 
»دختر شیطان« )سالم بمبئی2( 
هنوز مشخص نیست و همه چیز 
بستگی به این دارد که دولت هند 
مجوزهای ساخت این فیلم را صادر 
کند تا زمان فیلمبرداری مشخص 
فیلم  ساخت  برای  که  چرا  شود 
دریافت  نیازمند  حتما  بالیوود  در 
ادامه  هستیم.وی  ساخت  پروانه 
داد: عوامل ایرانی پشت دوربین تا 
حدودی مشخص شده است و قرار 
است 2 بازیگر اصلی مرد ایرانی نیز 
باشند.  داشته  فیلم حضور  این  در 
البته تاکید می کنم که قرار نیست 
بازیگر- از  بمبئی1«  مانند »سالم 

خواننده استفاده کنیم و بی شک 
پروژه  این  ایرانی  مرد  هنرمند  دو 
مرد  شده  شناخته  بازیگران  از 

سینمای ایران هستند.

»دختر شیطان« تنها 2 بازیگر ایرانی دارد 
جرج کلونی برای ساخت مجموعه 
سیاسی«  قتل  »هنر  مستند 

انتخاب شده است. 
به گزارش از اسکرین دیلی، جرج 
اجرایی  مدیر  عنوان  به  کلونی 
جنایی  مستند  سریال  یک  تولید 

سیاسی انتخاب شده است.
این مجموعه 6 قسمتی بر مبنای 
قتل  »هنر  غیرداستانی  کتاب 
سیاسی« ساخته می شود و کلونی 

راوی فیلم نیز خواهد بود.
عنوان  به  اوشن«  یار   11« ستاره 
این  کنندگان  تهیه  از  یکی 
»اسموکهاوس  طریق  از  مجموعه 
خودش  کمپانی  که  پیکچرز« 
حضور  پروژه  این  در  نیز  است 
خواهد داشت. این کمپانی ساخت 
جمله  از  سیاسی  بلند  فیلم های 
نیز  را  مارس«  »عید  و  »آرگو« 
برای  سفارش  داشت.این  برعهده 

آمازون انجام می شود.
مبنای  بر  سیاسی«  قتل  »هنر 

کتاب فرانسیسکو گلدمن که درباره 
رهبر  جراردی  خوان  کشیش  قتل 
فعال حقوق بشر در گواتماال نوشته 

شده، ساخته می شود.
جراردی در گاراژ خانه اش در سال 
کشته  چماق  ضربات  با   199٨
شد و این اندکی پس از آن اتفاق 
افتاد که یک گزارش با حمایت از 
کلیسا منتشر شد که درباره نقش 
و  شدن  کشته  در  کشور  نظامیان 
هزار   2٠٠ حدود  شدن  ناپدید 

غیرنظامی خبر می داد. 

جرج کلونی برای آمازون مستند سیاسی می سازد

ایفای  راستای  در  بانک پاسارگاد، 
ادامه ی  اجتماعی خود و در  رسالت های 
نهادها،  به  نفیس  کتب  اهدای  طرح 
و  استادان  و  علمی  مراکز  دانشگاه ها، 
طباخ  قرآن  نفیس  کتاب  فرهیختگان، 
هروی و لوح تقدیر را به استانداری های 
خراسان رضوی و خوزستان و همچنین 
گزارش  کرد.به  اهداء  ملی  کتابخانه 
این  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی 
حضور  با  جداگانه ای  مراسم  طی  بانک 
هر  به  مراکز،  این  مدیران  و  مسئوالن 
یک از این نهادها یک جلد کتاب نفیس 
اثری  به عنوان  را  هروی  طباخ  قرآن 
ارزشمند و ماندگار، به منظور بهره مندی 
عالقمندان  اندیشمندان،  پژوهشگران، 
مرتبط  پژوهش های  و  تحقیق  انجام  و 
نفیس  اهدای کتاب  مراسم  اهدا کرد.در 
قرآن به استانداری خراسان که با حضور 
شد،  برگزار  بانک پاسارگاد  مدیرعامل 
خراسان  استاندار  رشیدیان  علی رضا 
رضوی، ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند 
و  فرهنگ  از  در حمایت  پاسارگاد  بانک 

توجه  دلیل  به  قاسمی  دکتر  از  هنر، 
تشکر  اجتماعی  مسئولیت های  به  ویژه 
کرد. مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز ضمن 

تأکید بر اهتمام ویژه این بانک به بحث 
مهم  این  خود،  اجتماعی  رسالت های 
بانک  این  رویکردهای  اصلی ترین  از  را 

بانک پاسارگاد  متنوع  اقدامات  و  دانست 
برشمرد.همچنین  عرصه  این  در  را 
اسناد  سازمان  رییس  بروجردی  اشرف 
کل  مدیر  هاشمی  و  ملی  کتابخانه  و 
گام های  از  خوزستان،  استانداری  حوزه 
مثبت بانک پاسارگاد در حمایت و ارتقای 
کردند. قدردانی  کشور  هنر  و  فرهنگ 
گفتنی است »مصحف شریف خراسان«، 
به خط عبداهلل طباخ هروی، از قرآن های 
نفیس و کم نظیر گنجینه ی آستان قدس 
رضوی است که در سال 139۴ با حمایت 
این  رونمایی شد.  و  بانک پاسارگاد چاپ 
مصحف شریف، در قطع رحلی سلطانی، 
نوع  جهت  به  مربع،  سانتی متر   ۴7*33
بی نظیر  کتابت  و  خوشنویسی  تذهیب، 
کتاب  این  در  است؛  روزگار  بدایع  از  و 
که  شده  آمیخته   هم  با  هنر  نوع  چند 
برابر  چندین  را  آن  ماندگاری  و  زیبایی 
به  ارزشمند،  اثر  این  کرده است.اهدای 
برخی از نهادها و مراکز فرهنگی به ویژه 
انسانی  ادبیات  و  علوم  دانشکده های 

دانشگاه ها ادامه خواهد داشت.

فراخوان جشنواره بین المللی »مسیرعشق« 
منتشر شد

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس »مسیر عشق« منتشر شد.
به گزارش پیام زمان از جشنواره فیلم و عکس »مسیر عشق«، در راستای معرفی 
حرکت بی نظیر راهپیمایی عظیم ایام اربعین با بهره گیری از آفرینش های هنری و 
تولید آثار ارزشمند، ضمن تجدید احترام به ساحت مقدس ائمه اطهار)ع( گامی مؤثر در 
ترویج فرهنگ شیعی نزد اذهان عمومی جهان، جشنواره »مسیر عشق« برگزار می شود.
این جشنواره در ٨ بخش ملی و ٨ بخش بین الملل پذیرای آثار ارسالی به دبیرخانه 
است.بخش های مسابقه بین الملل: »فیلم های داستانی کوتاه، نیمه بلند و بلند«)مستند 
کوتاه و نیمه بلند تا 5٠  دقیقه و برای مستند بلند از 5٠ دقیقه(، »فیلم های مستند 
کوتاه، نیمه بلند و بلند«، »نماهنگ«، »پویانمایی«، »فیلمنامه« )در دو بخش طرح 
فیلمنامه بلند و فیلمنامه های کوتاه داستانی- خالصه فیلم های سینمایی که طبق 
موضوع جشنواره بین 5 تا 1٠ صفحه نگارش شده باشند می توانند در این بخش 
شرکت نمایند.(و »عکس« )در دو بخش حرفه ای و مردمی-کلیه عکس هایی که 
منحصراً با موضوع پیاده روی اربعین حسینی و راهپیمایی ایام شهادت حضرت علی 

بن موسی الرضا)ع( باشند میتوانند در در این بخش شرکت نمایند.(
مجموعه های  و  بلند  داستانی  سینمایی،  »فیلم های  ملی:  مسابقه  بخش های 
تلویزیونی«)تمامی فیلم های سینمایی که دارای مجوز ساخت و نمایش سینمایی 
باشند و نیز کلیه فیلم های داستانی بلند که زمان آنها حداقل 75 دقیقه بوده و دارای 
مجوز ساخت یا نمایش از دفتر نمایش خانگی سازمان سینمایی و یا سیمای جمهوری 
اسالمی ایران باشند می توانند در این بخش شرکت نمایند.(، »فیلم های کوتاه و نیمه 
بلند داستانی« )فیلم های کوتاه یا نیمه بلند داستانی که زمان آنها برای کوتاه حداکثر 
3٠ دقیقه و برای نیمه بلند حداکثر 75 دقیقه باشد میتوانند در این بخش شرکت 
نمایند.(، »فیلم های مستند کوتاه یا نیمه بلند«، »فیلم های مستند بلند« )فیلم های 
مستند بلند که زمان آنها حداقل 5٠ دقیقه باشد، می توانند در این بخش شرکت 
نمایند).، »نماهنگ«، »پویانمایی کوتاه و بلند«، »فیلمنامه« )در دو بخش فیلمنامه 
کوتاه داستانی و بلند - طرح فیلمنامه های سینمایی که طبق موضوع جشنواره 
حداقل 5 صفحه و حداکثر 1٠ صفحه نگارش شده باشند می توانند در این بخش 
شرکت نمایند. کلیه فیلمنامه های کوتاه و طرح فیلمنامه های بلند که با موضوعات 
جشنواره منطبق باشند می توانند در این بخش شرکت نمایند.(، »عکس« )در دو بخش 
حرفه ای و مردمی-کلیه عکس هایی که منحصراً با موضوع پیاده روی اربعین حسینی 
و راهپیمایی ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( باشند می توانند در در این 
بخش شرکت نمایند.(.براساس این فراخوان، تمامی فیلم های سینمایی، داستانی بلند 
و کوتاه، مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند، نماهنگ، پویانمایی و مجموعه های تلویزیونی 
که با موضوعات جشنواره منطبق باشند با توجه به برگزاری نخستین دوره از جشنواره، 
می توانند استثنائاً در دوره اول بدون محدودیت زمان تولید و با توجه به شرایط فراخوان 
به جشنواره ارسال شوند.تبیین ابعاد سیاسی، مذهبی، اجتماعی و حماسی راهپیمایی 
ایام اربعین حسینی و شهادت امام رضا)ع( از طریق تولید آثار هنری با تاکید ویژه بر 
محورهای: حضور ادیان و دیگر مذاهب در راهپیمایی اربعین، تاثیر راهپیمایی اربعین 
بر سالمت روانی جامعه جهانی، نقش تربیتی راهپیمایی اربعین بر محیط خانواده و 
فرزندان، ترویج فرهنگ ایثار و فروتنی در خدمت به زائرین اهل بیت)ع(، راهپیمایی 
اربعین از نگاه تاریخی، نهادینه سازی صحیح راهپیمایی اربعین به دور از هر گونه 
خرافه و انحرافات احتمالی، حضور زنان و کودکان در راهپیمایی اربعین با الگوپذیری 
از شخصیت حضرت زینب)س(، اهمیت راهپیمایی اربعین در مسیر انتظار و تحقق 
گروه های  و  جهانی  استکبار  هراس  و  اربعین  راهپیمایی  مهدوی،  جهانی  جامعه 
تروریستی، ضرورت شناخت افکار عمومی از فلسفه وجودی راهپیمایی اربعین. معرفی 
و ترویج فرهنگ عاشورایی با تکیه بر محصوالت هنری در بین مخاطبان ایران و جهان 
با نگاه ویژه به: معرفی ابعاد مختلف شخصیت امام حسین )ع( و صحابه ایشان، بررسی 
تاریخی وقوع حماسه عاشورا، حج و قیام امام حسین)ع(، نماز و قیام امام حسین)ع(، 
الگوسازی و ارائه سبک زندگی صحیح از زندگی امام حسین)ع( و صحابه ایشان، امر به 
معروف و نهی از منکر در قیام امام حسین)ع(، نقش مدافعان حرم مطهر اهل بیت)ع( 

در حفظ فرهنگ اسالمی، موضوعات این جشنواره است.
مقررات عمومی: محدودیتی در تعداد آثار ارسالی متقاضی شرکت در بخش فیلم و 
فیلمنامه وجود ندارد./  مسئولیت حقوقی آثار بر عهده امضا کننده فرم درخواست 
شرکت در جشنواره است./ کلیه آثار ارسالی در هر بخش توسط یک هیات انتخاب 
مورد بازبینی قرار گرفته و فیلم های متناسب با موضوعات جشنواره به هیات داوران 
معرفی خواهند شد./ پس از راهیابی فیلم ها به بخش مسابقه امکان خارج کردن آنها از 
جشنواره وجود ندارد./ به تمامی فیلمنامه ها، فیلم ها و عکس های به بخش مسابقه راه 
یافته گواهی شرکت اهدا خواهد شد./ دبیرخانه جشنواره در قبال آسیب های احتمالی 
ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کنندگان هیچ مسئولیتی ندارد./ امضاء و 
تحویل فرم درخواست شرکت در جشنواره به دبیرخانه به منزله پذیرش کامل مقررات 
و آیین نامه جشنواره است. برای شرکت کنندگان مقیم شهرستانها تکمیل فرم و ارسال 
پستی اثر کفایت می کند./ ستاد برگزاری جشنواره مجاز به تصمیم گیری نهایی در 
مورد نکات پیش بینی نشده خواهد بود./ آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره بازگشت 
داده نخواهد شد./ به فرم هایی که ناقص تکمیل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مقررات بخش فیلم و مجموعه های تلویزیونی: الزم است نسخه اصلی هر یک از آثار 
تصویری صرفاً بر روی یک نسخه DVD ارسال و تحویل دبیرخانه گردد./ هریک از 
راه یافتگان به بخش مسابقه می بایست برای نمایش عمومی نسخه ای از فیلم خود را 
با کیفیتBlu Ray  در اختیار دبیرخانه قرار دهند. در بخش فیلم های سینمایی 
این  موضوع طی مذاکره با صاحب اثر تعیین خواهد شد./ نام فیلم و فیلمساز و مدت 
زمان فیلم به طور کامل بر روی نسخه ارسالی از هر فیلم می بایست درج شود./ به 
فیلم های برگزیده که بیش از یک کارگردان، نویسنده و تهیه کننده داشته باشد فقط 
یک جایزه تعلق خواهد گرفت./ برای شرکت در جشنواره می بایست فرم درخواست 
شرکت تکمیل و به امضای تهیه کننده و مالک اثر رسیده و به همراه 3 قطعه عکس 
صحنه و 1 قطعه عکس پرسنلی با درج نام کارگردان به دبیر خانه ارسال و یا تحویل 
گردد./ ستاد برگزاری جشنواره مجاز است به منظور تبلیغ و اطالع رسانی برنامه های 
تلویزیونی حداکثر 3 دقیقه از آثار شرکت کننده در جشنواره را برای نمایش مورد بهره 
برداری قرار دهد.مقررات بخش فیلمنامه: ضروری است یک نسخه از متن فیلمنامه و 
یا طرح مورد نظر به صورت فایل P.D.F در قالب کاغذ A۴ /  21 سطری با فونت 

یاقوت سایز 1۴ بر روی CD به دبیرخانه ارسال و تحویل گردد.
مقررات بخش عکس_ بخش حرفه ای: هر هنرمند عکاس می تواند تعداد 5 عکس 
به دبیرخانه ارسال و یا تحویل نماید./ عکس ها می بایست با فرمت Jpeg با حداکثر 
حجم فایل 1٠مگابایت و حداقل ضلع کوچک 1٨٠٠ پیکسل بر روی  CDارائه شود./ 
عکس ها نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، قاب یا تاریخ، واتر مارک، لوگو و هرگونه 
نشانه تصویری باشند./ در صورتی که کیفیت آثار ارسالی جهت چاپ در کتاب و 

نمایشگاه مطلوب نباشند، اصل فایل با کیفیت باالتر درخواست خواهد شد

خبر	

توسط بانک پاسارگاد انجام شد؛

 اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ  به کتابخانه ملی و 
استانداری های خراسان و خوزستان 


