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به گزارش زمان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به 
اینکه ثبت نام »وام ضروری« بازنشستگان کشوری از 22 مهرماه آغاز و تا 
21 آبان ادامه خواهد داشت، گفت: پس از پایان این مهلت و تا پایان آبان 

قرعه کشی برای اعطای 300 هزار وام انجام می شود.
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 پرداخت »وام ضروری« 

به بازنشستگان تا پایان آبان
داورزنی گفت: وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و سه باشگاه در تالش 
هستند که تا قبل از ضرب االجل ای اف سی مشکالت باشگاه های ایرانی 
برطرف شود.به گزارش زمان، داورزنی در مورد برطرف شدن مشکل باشگاه 

های فوتبال گفت: چهار باشگاه است که مشکالتی را دارند.

به گزارش زمان، وزیر نفت، با بیان اینکه همایش فرصت مناسبی برای معرفی 
دستاوردها و توانمندی های ایران در سطح جهان است، گفت: برای ایجاد تعاون، 
 ضمن اینکه اتحاد بین صنعتگران بخش مختلف و نهادهای ذی ربط این حوزه را 

فراهم می کند.
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پرداخت بدهی ها  سرخابی 

 AFC قبل از ضرب االجل

برداشت هزار میلیون مترمکعبی 

از پارس جنوبی؛ تا ٢سال آینده
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تاکید سرلشگر باقری و سردار جعفری به قدرت موشکی ایران

 »کاتسا« تحریم اقتصاد کشور است
سرمقاله

توسلبهدیپلماسیاقتصادی
راهگشایاقتصادکشور

نگاه روز

4

سردرگمیاروپااز
رفتارهایمتناقضترامپ

ایران،هابمحصوالت
ولوودرخاورمیانه

دیپلماســی  ایــده 
اقتصادی که از سوی 
رییــس جمهــوری 
خارجه  وزارت  بــه 
ابالغ شد و تغییرات 
در  وزراتخانه  ایــن 
این  انجام  راســتای 
ابالغیه، فصلی تازه در وظایف دستگاه دیپلماسی 
 گشــوده اســت و دولت امیدوار اســت معادله 
برد-برد در این حوزه به نفع معیشت مردم انجام 
شود. آنچه از واکاوی اولویت های تخصصی ارائه 
 شــده در برنامه راهبردی دولت دوم به دســت 
می آیــد؛ حکایت از تداوم سیاســت برد-برد در 

حوزه دیپلماسی است. 
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2 سعید حیدری

 سردار جعفری: آمریکا میخواهد از ملت ایران بیعت بگیرد
و اربعین یک »نه بزرگ« به این خواسته آمریکاست

 سرلشگر باقری: اعمال تحریم  ها کنگره هیچ تاثیری
 بر قدرت موشکی و اراده ملت ایران نخواهد گذاشت

امروز برگزار می شود؛

    نشست راهبردی

 ایران، روسـیه و آذربایجان

گو
سخن

الح 
ا ف

 ثن
ن-

زما
س: 

عک

در غرفه پیام زمان مطرح شد:

 تحقق افزایش ظرفیت انتقال سوخت
به فرودگاه امام)ره( 

امروز چهارشنبه اجالس سه  جانبه ایران، روسیه و آذربایجان با حضور روسای جمهور سه کشور در تهران برگزار 
می شود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، امروزاجالس سه  جانبه ایران،  روسیه و آذربایجان در تهران برگزار می شود. 
این نشست در سطح رؤسای جمهور بوده و برهمین اساس والدیمیر پوتین و الهام علی اف روسای جمهور روسیه 
و آذربایجان به ایران سفر می کنند و مهمان حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران خواهند بود.سابقه این 
نشست به مردادماه سال گذشته در باکو، پایتخت آذربایجان باز می گردد که در آن، همکاری های ترانزیتی میان 
سه کشور یا همان رایزنی های کریدور شمال - جنوب به عنوان محور رایزنی ها مطرح بود. تکمیل »هاب ترانزیتی 
ایران« و تبدیل کشورمان به مرکز گذر کریدورهای حمل  و نقل منطقه  ای و به تبع آن، کانون تحوالت اقتصادی 

منطقه، از موضوعاتی است که در دستور کار این نشست سه جانبه قرار خواهد گرفت.

اختصاص 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای رونق تولید

وزیر صنعــت، معدن و تجارت از تســهیالت 10 هزار میلیارد 
تومانی برای نوســازی صنایع و 20 هــزار میلیارد تومانی برای 

رونق تولید خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری در حاشیه 
بازدید از دومین نمایشــگاه بین المللی توانمندی های صادراتی در با 
بیان اینکه بنا داریم صنایع کشــور را از منبع محور به ســمت دانش 
محور ســوق دهیم گفت: در بودجه امســال 10 هزار میلیارد تومان 
در قالب تسهیالت بانکی برای نوســازی صنایع در اختیار واحدهای 

صنعتــی قرار می گیرد ضمن اینکه برای ســایر واحدهای کوچک و 
متوسط که نیازمند سرمایه در گردش هستند 20 هزار میلیارد تومان 
برای رونق تولید اختصاص می یابد همچنین یک و نیم میلیارد دالر 
منابع اشتغال زا برای توســعه صنایع و خدمات روستایی و مجموعه 
هــای کارآفرینی در بخش هــای کوچک قرار می گیــرد.وی افزود: 
مجموعه این فعالیت ها که با ایجاد خوشــه های صنعتی و تشــکیل 
شرکت های صادراتی همراه است مسیر را برای توسعه صادرات هموار 
می کند.وزیر صنعت گفت: امیدوارم با همکاری دانشــگاه ، صنعت و 
بخش خصوصی ، حرکت جهشی در توسعه صادرات غیرنفتی را شاهد 
باشیم.شریعتمداری همچنین افزود: ایجاد مجموعه ها و شرکت های 
تخصصی و منطقه ای صادراتی را برای جلوگیری از رقابت های منفی 
صادرکنندگان ایرانــی در بازارهای صادراتی پیگیری می کنیم.وی با 
بیان اینکه باید تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی به بازارهای بین 
المللی ارائه کنیم گفت: برای تحقق این هدف زیرســاخت هایی الزم 
است دولت هم بنا دارد برای عرضه بهتر محصوالت ایرانی در بازارهای 
بین المللی در قالب بســته حمایتی که به تصویب ســتاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی رسیده شرایط حمایتی الزم را فراهم کند.
وزیر اقتصاد افزود: ناگزیریم سیاســت های توســعه ای صادرات را 
جایگزین سیاست های واردات کنیم که با واردات مواد اولیه از خارج 
شــروع و با ایجاد ارزش افزوده بر روی این مواد اولیه و صادرات آن 
در بازارهای بین المللی ادامه می یابد در نهایت باید به جایی برسیم 

که نیازمندی به واردات به حداقل برسد.

تحویل12 فروند شناور تندرو به سازمان شیالت ایران 
ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع 12 
فروند شناور تندرو گلف 2۵ فوت به همراه 
یک دســتگاه جرثقیل بازودار اسکله ای را 

تحویل سازمان شیالت ایران داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر دریادار 
امیر رســتگاری مدیرعامل سازمان صنایع 
دریایــی وزارت دفاع در مراســم تحویل 
این شــناورها با بیان اینکه این شــناورها 
به دســت توانای متخصصان افتخارآفرین 
وزارت دفــاع درصنایع دریایی وزارت دفاع 
تولید شده اســت، اظهار داشت: دریادالن 
عرصه علــم وفناوری دریایــی در وزارت 
دفاع، بابومی ســازی انواع شناورهای مورد 
نیاز نیروهای مسلح و بخش های مختلف 
ایران اســالمی، کشــورمان را از وابستگی 
به ســایر کشــورها در این حوزه بی نیاز 
اینکه امروزشــاهد  با بیان  ســاختند.وی 
تحقق یکی ازجلوه هــای اقتصاد مقاومتی 
باتکیه برنیروهای مؤمن ومتخصص ایرانی 
هســتیم، افزود: ســازمان صنایع دریایی 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
در راستای تعامل فی مابین وزارت دفاع و 
جهاد کشاورزی برای تامین نیازمندی های 
سازمان شــیالت ایران، اقدام به طراحی و 
ساخت ۷0 فروند شناور تندرو گلف و 1۸ 

دستگاه جرثقیل بازودار کنار اسکله کرده 
گفت:  همچنین  رســتگاری  است.دریادار 
امروز در فاز نخست این قرارداد، 12 فروند 
شــناور تندروگلف به همراه یکدســتگاه 
جرثقیل بازودار اسکله ای تحویل سازمان 

شیالت ایران می شود.
وی تصریح کرد: این شناورها جهت تجهیز 
ســازمان شــیالت ایران برای استفاده در 
مناطق دریایی کشــورمان بــه کارگیری 

خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان صنایع دریایی وزارت 
دفاع در مراسم تحویل دهی این شناورها، 

اظهــار کرد: بــا توجه به پیشــرفت های 
فناورانه صنعت بومی در حوزه دریایی، این 
شــناورهای تندرو، قابلیت انجام ماموریت 
های متنوع در عرصه دریایی را دارا هستند.

دریادار رســتگاری در پایان افزود: راهبرد 
ســازمان صنایــع دریایــی وزارت دفاع 
خودکفایــی وبومســازی نیازمندی های 
نیروهای مسلح وکمک به پیشرفت صنعتی 
کشوردر حوزه دریایی است و به فضل الهی 
درســالهای اخیرگام بلندی دراین راســتا 
برداشته شده وامیدواریم این روند باشتاب 

بیشتری ادامه داشته باشد.
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 کرملین: پوتین با رهبر ایران
 دیدار می کند

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعالم کرد 
که رئیس  جمهور این کشــور در ســفرامروز 
خود به تهران با رهبر معظم انقالب اســالمی 
نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر ، »دیمیتری پسکوف« سخنگوی 
ریاست جمهوری روســیه دیروز با شرکت در 
یک کنفرانس خبری به خبرنگاران اعالم کرد 
که »والدیمیر پوتین«  رئیس جمهور کشورش 
در ســفر امروز خود به ایران با آیت  اهلل »علی 
خامنه ای« رهبر جمهوری اســالمی ایران در 

تهران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

افزایش امید و سرمایه اجتماعی؛ 
معیار حمایت از دستگاه های فرهنگی

رئیس جمهــوری: یأس آفرینی و ناامید کردن 
مردم و بویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده 
اقتصاد کشور باالترین عامل در افزایش آسیب 

های اجتماعی است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، روحانی دیروز و در جلسه 
شورای اجتماعی کشور افزود: موثرترین اقدام 
برای کاهش آســیب هــای اجتماعی، امیدوار 
کردن مردم و بخصوص جوانان به آینده کشور 
است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه 
اجتماعــی باید مهمترین معیــار برای کمک 
دولت به دســتگاههای فرهنگی و رســانه ای 
باشد.رییس شورای اجتماعی کشور همچنین 
به نقــش گروههای مردم نهاد، تشــکل های 
مدنی و اقدامات فرهنگی در مبارزه با آســیب 
هــای اجتماعی اشــاره و تاکید کــرد: تحول 
آفرینی در فرایند کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی در گرو فرهنگ ســازی از یکســو و 
تقویت نقش تشــکل های مردم نهاد از سوی 
دیگر اســت.آقای روحانی علمی بودن فرآیند 
ســنجش های اجتماعی و آمارهای مربوط به 
آســیب های اجتماعی را ضروری دانســت و 
تاکیــد کرد: مبنای اقدامات در این عرصه باید 
قوانین و اســناد باالدستی باشد، لکن بایستی 
برای هر ســال در برنامه ریزی ها هدفگذاری 
شــود و کارکرد دســتگاهها در مسیر کنترل 

آسیب های اجتماعی قابل ارزیابی باشد.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به روند 
مثبت اقدامات انجام شده، از تالشهای وزیر کشور 
و مسووالن دســتگاههای مرتبط قدردانی و افزود: 
هدف گیری تمام برنامه ها بایســتی کاهش موثر 
آســیب های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای 
نقش هیات های اندیشه ورز و اتکا به پیمایش های 
دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناســانه از 
اهمیت بسیاری برخوردار است.همچنین در جلسه 
شورای اجتماعی کشور برخی از مسایل مربوط به 
حوزه آســیب های اجتماعی مورد بحث و تصمیم 
گیری قرار گرفت.در این جلســه طرح تقسیم کار 
ملی در حوزه آسیب های اجتماعی تصویب شد و 
در این راستا؛ دستگاه های متولی، همکار و ملی در 
این حوزه نیز مشــخص و بر هدفگذاری و شاخص 
گذاری اقدامات آنها تاکید گردید.در این جلســه 
بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آســیب های 
اجتماعی تاکید و مقرر گردید تکالیف دســتگاهها 
برای کاهش آسیب های اجتماعی بر اساس اولویت 
ها ابالغ شود.فعال شــدن هیات اندیشه ورز شورا 
و ارایه گزارشی از ســیمای آسیب های اجتماعی 
توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی از دیگر موارد 
مطرح شده در این جلسه بود.رحمانی فضلی وزیر 
کشــور و دبیر شــورای اجتماعی کشور در ابتدای 
جلسه گزارشــی از روند جلسات شوراها، برنامه ها 

و اقدامات کارگروههای تخصصی ارایه کرد.

خبر

کالم  نور
 توسل به دیپلماسی اقتصادی

 راه گشای اقتصاد کشور
*سعید حیدری

ایده دیپلماســی اقتصادی که از سوی رییس 
جمهــوری بــه وزارت خارجه ابالغ شــد و 
تغییرات ایــن وزراتخانه در راســتای انجام 
این ابالغیه، فصلی تازه در وظایف دســتگاه 
دیپلماسی گشــوده اســت و دولت امیدوار 
اســت معادله برد-برد در ایــن حوزه به نفع 

معیشت مردم انجام شــود. آنچه از واکاوی اولویت های تخصصی 
ارائه شده در برنامه راهبردی دولت دوم به دست می آید؛ حکایت 
از تداوم سیاست برد-برد در حوزه دیپلماسی است. بنیان جهانبینی 
دولت دوازدهم همچنان گفت و گو در چارچوب حفظ منافع ملی 
تعریف شده است و رســالت وزارت امورخارجه حل این چالش ها 
برپایه منافع ملی خواهد بود.دیپلماســی اقتصادی جزو مهمترین 
سیاست های مد نظردولت است.در همین راستا وزارت خارجه نیز 
تشــکیالت و ســاختار خود را تغییر می دهد و با این جهت گیری 
سعی دارد، دیپلماسی اقتصادی را مرکزفعالیت های خود قرار دهد. 
لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی یک دهه گذشــته و با شدت 
یافتن تحریم های بین المللی، پیوند خود با نظام های پولی و مالی 
جهانی را از دســت داده، تســریع در اجرای برنامه ایجاد معاونت 
اقتصادی در وزارت امور خارجه خواست فعاالن تجاری و البته نیاز 

امروز اقتصاد ایران است. 
بازگرداندن این پیوندها گرچه به صورت نسبی در دولت یازدهم 
با موفقیت همــراه بود اما احیای اقتصاد کشــور در کنار توجه 
به تولید داخل و کاهش بیکاری، نیازمند توســعه مناســبات و 
تعامالت با اقتصاد جهانی اســت. از دیگر سو ضرورت حضور در 
رقابــت های اقتصادی و بازاریابی کاالهــای تولید داخل جز در 
سایه گفت وگو با سرمایه گذاران بین المللی و تالش برای جلب 

اعتماد آنها ممکن نخواهد بود.
 دنیا می داند که ایران، جای مهمی اســت؛ اروپا، آمریکا ، افریقا و 
آســیا همه می خواهند با ایران کار کنند؛ پس باید از این فرصت 
اســتفاده کرد. در این مقال که نوشتم یاداوری این جمله خالی از 
لطف نیســت: امروز بهترین فرصت است که با وجود نوسان قیمت 

نفت، به هنر دیپلماسی توسل کرد.
s.heidarizaman@gmail.com

 عابران پیاده، مقصران ٣٠ درصد تصادفات
 درون شهری

رئیــس مرکز اطالعــات و کنترل 
ترافیــک پلیــس راهــور نیروی 
انتظامی گفــت: در نزدیک به 30 
درصد تصادفات درون شهری مهر 
در ســال ٩٦، عابران پیاده مقصر 
بوده اند. به گــزارش زمان به نقل 
ازپایگاه خبری پلیس راهور نیروی 

انتظامی ، ســرهنگ نادر رحمانی افزود: این در حالی است که 
طبق آمار همین یک ماه، در تصادفات برون شهری، عابران پیاده 
در نزدیک به 10 درصد تصادفات نقش و حضور داشــته اند.وی 
با اشــاره به این که پنج درصد از تصادفات درون شهری مهر ماه 
٩٦ منجر به واژگونی شــده، گفت: این درصد در تصادفات برون 
شهری بسیار باالتر است و نزدیک به ٤0 درصد تصادفات جاده 
ها در مهرماه منجر به واژگونی شده است.سرهنگ رحمانی ادامه 
داد: در مهر ماه سال ٩٦، در معابر درون شهری کشور، از ساعت 
1٦ تا 20 رخ داده که با در نظر گرفتن میزان تصادفات از ساعت 
12 تا 1٦، می توان گفت، نزدیک به 2۵ درصد تصادفات مابین 

این ساعت ها رخ داده است.
وی افزود: این در حالی است که از ساعت ۸ تا 12 نزدیک به 21 
درصد تصادفات درون شهری رخ داده اند.وی ادامه داد: همچنین 
طبق این آمار ســاعتی که بعد از این بازه های زمانی بیشترین 
حجم تصادفات درون شــهری را به خود اختصاص داده، 20 تا 
2٤ )1۷ درصد( بوده اســت.به گفته وی، بیشترین ساعت وقوع 
تصادفات مهر ماه در معابر برون شــهری هم مانند معابر درون 
شهری، بازه بین 1٦ تا 20 )2۸ درصد( و پس از آن ساعت12 تا 

1٦)2٤درصد( و ساعت ۸ تا 12) 1۸درصد( بوده است.

انفجار در کابل با 14 کشته و 1٣ زخمی

انفجــاری دیروز در خیابــان چهاردهم وزیر اکبــر خان محله 
دیپلمات نشــین کابل پایتخت افغانســتان رخ داد که هنوز در 

مورد ماهیت عامل این انفجار گزارشی منتشر نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، برخی از شاهدان عینی نهیز علت 
این انفجار را عامل انتحاری اعالم می کنند اما مسئوالن محلی 
گزارشی در این ارتباط منتشر نکرده اند.مسئوالن حوزه بهداشت 
و درمان کابل تاکنون کشته شدن 1٤ نفر را عالوه بر 13 زخمی 
تایید کرده اند اما آمار دقیق و قطعی منتشــر نشده است.هدف 
از این انفجار مشخص نیست اما در این محل عالوه وزارت دفاع 
؛ رادیو تلویزیون ملی افغانســتان ؛ نهادهای دیپلماتیک و منازل 

آنها وجود دارد.

 ریاض از قصد خود برای استخراج اورانیوم
 خبر داد

یــک مقام دولتی عربســتان اولین بار از قصد این کشــور برای 
استخراج اورانیوم برای استفاده در برنامه هسته ای خود خبر داد.

به گــزارش زمان به نقل ازمهر، یک مقام دولتی عربســتان در 
کنفرانسی در ابوظبی اولین بار از قصد این کشور برای استخراج 

اورانیوم برای استفاده در برنامه هسته ای خود خبر داد.
بر اســاس این گزارش، »هاشم بن عبداهلل یمانی« رئیس آژانس 
دولت عربســتان که برنامه هــای اتمی این کشــور را زیر نظر 
دارد گفته است که اســتخراج اورانیوم گامی با صرفه اقتصادی 
اســت.یمانی گفت: »این برنامه اولین گام ما برای دســتیابی به 
خودکفایی در تولید ســوخت هسته ای است. ما از سنگ معدن 
اورانیوم استفاده می کنیم که ثابت شده صرفه اقتصادی دارد.«وی 
در عین حال به اینکه آیا ریاض در پی غنی سازی اورانیوم است 

یا خیر اشاره ای نکرد.
گفتنی است که عربستان اعالم کرده است تا انتهای سال 201۸، 
اولین رآکتور هســته ای خود را با مشارکت شرکت های خارجی 

راه اندازی خواهد کرد.

سرمقاله

آمریکایی ها قصــد دارند ترس و یأس برای 
سرمایه گذاری در کشور فراهم کنند لذا باید 
به مسائل اقتصادی با توجه بیشتری بپردازیم.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
مجلس شــورای اســالمی، علــی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مسائل 
اقتصادی کشور ظرفیت های محدودی برای 
مانور ایجاد کرده که در بودجه ســال ٩۷ با 
نگاه بهتری به موضوع اســتان های کشــور 
می پردازیم البته در بخــش رونق اقتصادی 
مشــکالتی وجود دارد که تحرکات دشمنان 
نیز در راســتای تخریب روانی جامعه است.

الریجانی در ادامه با بیان اینکه جیغ و فریاد 
آمریکایی ها بــرای ایجاد اختالل در وضعیت 
اقتصادی کشور است، اظهار داشت: آنها قصد 
دارند ترس و یأس برای ســرمایه گذاری در 
کشور فراهم کنند لذا باید به مسائل اقتصادی 
با توجه بیشــتری بپردازیم و اولویت نخست 
اقتصاد باشد از این رو هر زمان که روزنامه را 
ورق می زنیم باید احساس کنیم دغدغه اول 
کشور اقتصاد است نه مسائل سیاسی.رئیس 
قوه مقننه در ادامه با تأکید بر اینکه ترجمان 
دغدغه اقتصادی باید در رسانه اولویت باشد، 
گفت: مجلــس هم اقتصــاد را اولویت خود 
قرار داده لذا رســانه ها به خصوص رســانه 
ملی نیز باید این اقدام را داشــته باشند و به 
کارآفرینان که از نســل جوان بوده و مبتکر 
و باهوش هســتند راه دهند تا مطرح شده و 
جوانان دیگر از آنها اقتباس کنند که همین 
موضوع باعث ایجاد نشاط اقتصادی در جامعه 
می شود.وی افزود: اقتصاد، کارآفرینی و تولید 
باید اولویت خارج از جناح بندی ها شود و در 
خصوص ارتباط رســانه و صنعت باید گفت 
این اعتقاد صحیح است که اگر صنعت رونق 

پیدا نکند، آگهی به روزنامه داده نمی شــود 
و رونــق از روزنامه ها نیز گرفته می شــود از 
این رو وظیفه رســانه ها این است که باید از 
مجلس درباره امور اقتصادی ســوال کرده و 
نقد کنند و از دولت برای اقدامات اقتصادی 

پاسخ بخواهند.
الریجانی در ادامه تصریح کرد: تحلیل روشن 
در این شــرایط این است که آیا آنها فقط در 
موضوع برجام مشــکل دارند یا قصد دیگری 
دارند لذا باید قصد آنها را بشناســید چرا که 
حرف پر ســروصدا زیاد می زنند و ما نباید 
تریبون حرف مفت آنها شده و اضطراب را در 
کشور ایجاد کنیم بلکه باید دغلکاری آنها را 

نمایش دهیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با 
بیان اینکه یکی از سیاســتمداران آمریکایی 
سخنی می گوید و ما آن را پوشش می دهیم، 
عنوان کرد: این در حالی اســت که گفته او 

اصال اهمیت ندارد و فقط ایجاد اضطراب می 
کنــد از این رو باید به جای بســتر دادن به 
اهداف آنها، بدل بزنیم و به دنبال ایجاد وفاق 
باشــیم لذا جهت خود را به گونه ای شــکل 

دهید که صالح کشور در آن است.
وی درباره قانون جامع رســانه گفت: دولت 
الیحــه ای باید در این زمینــه ارائه کند که 
مشــکل اصل ۷۵ نداشته باشــد که در این 
زمینه آقای پژمان فر پیگیر اســت همچنین 
درباره کاغذ مازندران نیز مشــکل مســأله 
جنگل اســت که ظرفیت آن محدود است و 
اســتفاده ناهنجار از جنگل آن را از بین می 
برد از ایــن رو باید اقدامات دیگری نیز برای 

تهیه کاغذ صورت گیرد.
الریجانی در ادامه با تأکید بر ضرورت آموزش 
به دبســتانی ها و دبیرســتانی ها در حوزه 
فضای مجازی ابراز داشت: این اقدام باید در 
حیطه وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد.

رئیس مجلس شــورای اسالمی همچنین با 
اشــاره به مشکالت حاشیه نشینی در مشهد 
بیان داشت: حضرت آقا نیز در این خصوص 
تأکید داشــتند که مســائل آسیب شناسی 
اجتماعی حاشــیه نشینی صورت گیرد و در 
قانون برنامه گنجانده شــود لذا فصلی اندازه 
پذیر در قانون برنامه برای حاشیه نشینی امد 

که بتوان آن را مستمرا پیگیری کرد.
وی افــزود: بر این اســاس متوجه شــدیم 
بســیاری از حاشیه نشینان امالکی دارند که 
مالکیت آنها در هاله ای از ابهام اســت برای 
همین آب، برق، گاز و تلفــن نیز ندارند لذا 
این قانون گذاشته شد که 3 سال به آنها این 
امکانات داده شود و آنها نیز ظرف این مدت به 
موضوع مالکیت رسیدگی کنند چرا که تهیه 
غیرقانونی این اقالم نیز باعث مخاطراتی برای 
آنها شــده بود.الریجانی در ادامه تأکید کرد: 
مسأله مسکن و اشتغال حاشیه نشیان از مهم 
ترین معضالت است که باید برطرف شود اما 
انجام راهکارها نیز اندکی کند است که باید 
تسریع شود.پوشــش اخبار اقدامات صورت 
گرفته در راستای حل برخی معضالت بعد از 
انعکاس مسائل و مشکالت در راستای عالج 
جامعه ضروری اســت.رئیس مجلس شورای 
اســالمی در پایان درباره سخت گیری هایی 
که در حوزه خبر و برای انتشــار اخبار وجود 
دارد، خاطرنشــان کرد: برخی خبرنگاران با 
اخبار خود فضا را سیاه و تیره نشان می دهند 
که این درست نیست مسائل و مشکالت باید 
به گونه ای برطرف شــود که اقدامات بعدی 
در راستای حل مشــکالت نیز پوشش داده 
شود لذا این روش عالج و بازدارندگی خواهد 
بود که فضای جامعه رسانه باید به این سمت 

حرکت کند.

الریجانی تاکید کرد: حل مشکل مسکن و اشتغال از اولویت های قانون برنامه ششم

هدف آمریکا  ایجاد ترس برای سرمایه گذاری در کشور است
امام علی )ع(: 

هر گاه خد          ا بخواهد           بند          ه اي را خوار 
کند          ، د          انش را از او د          ور سازد          .  

سخنگوی دولت گفت: اگر مجلس تصمیمی بگیرد که یارانه 
افراد را به صورت نقدی به همه افراد ندهیم و فقط به جامعه 
هدف یارانه نقدی پرداخت شود دولت هم آن را اجرا خواهد 

کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد باقر نوبخت دیروز در 
نشست خبری هفتگی با رســانه ها از نمایشگاه مطبوعات 
گفت: در جلسه شــورای اجتماعی با حضور رئیس جمهور 
مباحث مختلف برای کاهش آســیب های اجتماعی مورد 
بحث قرار گرفت و ٤00 میلیارد تومان در بخش آسیب های 
اجتماعی تخصیص داده شد.وی افزود: 200 میلیارد تومان 
اعتبارات جــاری و 200 میلیارد تومــان اعتبارات عمرانی 
برای این بخش تحصیص داده شده بود که 100 درصد آن 
اختصاص یافت.وی درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها گفت: 
در حوزه ورزش با توجه بــه ضرورتی که برای دولت وجود 
دارد، امیدواریم این امکان با کمترین تنش ایجاد شــود.وی 
درباره بدهی باشــگاههای استقالل و پرسپولیس افزود: این 
بدهی را دولت تقبل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این دو 

باشگاه دچار مشکل شوند.
نوبخــت درباره رقم آزاد شــده ایران گفت: ایــن دارایی به 
مواردی همچون ذخایر ارزی بانک مرکزی و سپرده صندوق 
ذخیره ارزی قابل تفکیک اســت. 100 میلیارد دالر با رفع 
تحریم ها وارد کشور شد اما اینجا چیزی به معنی پول نقد 
مطرح نیست. باید براساس نوع دارایی که تفکیک شده رقم 
دقیق را مشخص کنیم.سخنگوی دولت درباره قانون کاتسا 
گفت: در هرگونه کنش های اقتصادی که جنبه تحریم دارد 
موضع دولت مشخص است، براساس توافق در شورای عالی 
امنیت ملی کارگروهی تشخیص میدهد که این اقدام نقض 
برجام است یا نه که با نظر این کارگروه تصمیم گیری کلی 

انجام می گیرد و آن تصمیم برای دولت الزم االجرا است.
نوبخت درباره پیشــنهاد رئیس کمیته امــداد برای حذف 
ثروتمنــدان از دریافت یارانه گفت: مــاه آینده ماه تصمیم 
گیری مجلس اســت که تامین منابع مالی و مصرفی یارانه 
ای را مشخص کند. اگر مجلس تصویب کند دولت هم اجرا 

خواهدکرد.
نوبخت در خصوص بدهی های باشگاه استقالل و پرسپولیس 
اظهار داشــت: در حوزه ورزش با توجه به ضرورتی که برای 
دولت وجود دارد فکر می کنم همه اصحاب رسانه از موضع و 
دیدگاه دولت برای حضور بانوان در ورزشگاه ها مطلع باشند. 
امیدوارم با کمترین تنش این امکان فراهم شــود. در مورد 
بدهی اســتقالل و پرسپولیس هم بدهی شان را دولت برای 
حل مشکالت شــان تقبل می کند این موضوع به سازمان 
برنامه و بودجه هم منعکس شد. ان شا اهلل نخواهیم گذاشت 
این دو باشگاه کشور دچار مشــکل شوند.سخنگوی دولت 
در مــورد رقم دقیق دارایی های آزاد شــده ایران نیز گفت: 

موضوع دارایی های جمهوری اســالمی ایران در نزد بانک 
های خارجی و چگونگی آزاد شدن آنها همیشه در جلسات 
مورد توجه بوده اســت. دارایی های جمهوری اسالمی قابل 
تفکیک به ذخایر ارزی بانک مرزی، سپرده صندوق توسعه 
ملی اســت عالوه بر این بخشی از این سپرده های ارزی در 
حساب های بانک های خارجی متعلق به دولت است، همه 
اینها قبال تفکیک شده بود.  عالوه بر این سپرده های بانک 
های ایرانی در بانک های خارجی نیز جزو دارایی های ایران 

در خارج از کشور هستند.
ســخنگوی دولت اظهار داشــت: اینکه با رفع تحریم 100 
میلیارد دالر وارد کشور شــده باشد تلقی عامیانه از ذخایر 
ارزی اســت. آیا می تــوان برای افرادی کــه قصد واردات 
کاال دارنــد حوالــه دارایی هایمان را بدهیــم؟ این موضوع 
باید بررسی شــود.وی ادامه داد: در زمان تحریم ما هر روز 
نفــت می فروختیم و منابع حاصل از آن به حســاب دولت 
می رفت، اما آن حســاب ها بلوکه بود.نوبخت در خصوص 
گشایش ســوئیفت گفت: درباره سوئیفت هم خبرنگاران به 
بانک ها رفتند و شاهد انتقال منابع از طریق سوئیفت بودند.

وی ادامه داد: موضــع دولت در قبال اظهارات آمریکایی ها 
کامال روشــن است و بر اســاس توافق شورای عالی امنیت 
ملی کارگروه ویژه ای برای تشــخیص اینکه آیا اقداماتی که 
صورت گرفته نقض برجام اســت یا نه تشکیل شده و فعال 
است و گزارش خود را به شورای عالی امنیت ملی می دهد 
و هر تصمیمی که کارگروه بگیرد برای دولت محترم اســت 
و اجرایی خواهد شــد زیرا این کارگــروه جایگاهی دارد که 
مورد توافق همه اســت. بنابراین هر چه آن کارگروه تعیین 
شده از سوی شــورای عالی امنیت ملی اعالم کند برای ما 
الزم االجراست.رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به 
ســوال دیگری در مورد حذف یارانه ها با توجه به اظهارات 
رئیس کمیته امداد گفت: حرف آقای فتاح را شنیدیم، اتفاقا 
ماه آینده ماه تصمیم گیری مجلس شــورای اسالمی است. 
هر سال در تبصره قانون بودجه چگونگی تامین مالی منابع 
ســازمان هدفمندی و مصرف آن در مــوارد خاص را اعالم 

می کنم.
وی تاکید کرد: اگر مجلس شورای اسالمی چنین تصمیمی 
بگیرد که یارانه افراد را به صورت نقدی به همه افراد ندهیم 
و فقط بــه جامعه هدف یارانه نقدی پرداخت شــود دولت 
هم آن را اجرا خواهد کرد.نوبخت درباره موضع دولت برای 
مقابله با اجرای قانون کاتســا گفــت: اینکه دولت برای هر 
شــرایط جدید به سازمان برنامه و بودجه دستور داده طرح 
متناسب را طراحی کند امری طبیعی است، ما وظیفه داریم 

برای شرایط مختلف برنامه ریزی داشته باشیم.
وی افزود: ما فراز و فرودهای تحریمی را پشت سر گذاشتیم. 
مــا این تحریم ها را که به زعم خودشــان فلج کننده بوده 

را پشت سر گذاشــتیم البته مزاحمت هایی برای ما ایجاد 
خواهد شــد اما اگر تصمیمی بگیرند قرار نیســت برای ما 
اتفاقی بیفتد. درباره ســخنرانی ترامپ همه دیدیم که چه 
جنگ روانی ایجاد کردند اما هیچ اتفاقی در کشور رخ نداد. 
مــا از هیچ یک از منافع جمهوری اســالمی ایران فروگذار 
نخواهیم کرد.ســخنگوی دولت درباره میزان بودجه دولت 
برای راهپیمایی اربعیــن گفت: این راهپیمایی یک حرکت 
خودجوش اســت مردم حاضرند همه سختی ها را بپذیرند 
پس نیازی نیست ما از خزانه رقمی را استفاده کنیم. اما ما 
برای ایجاد مســائل رفاهی و تمهید مقدمات خود را موظف 
می دانیم. به همین جهت از نظر ســقف بندی، گذرگاهها 
و راههــا تمهید مقدمات کردیم. وزارت کشــور و نیروهای 
دولتی نیز خدمت رســانی خواهند کرد.وی گفت: هر آنچه 
وزارت کشور و ستاد اربعین پیشــنهاد کرد برای این اقدام 
ما هم موافقت کردیم.نوبخت گفت: سازمان برنامه و بودجه 
تسهیالت مختلفی برای اســتفاده از سرمایه ایرانیان خارج 
از کشــور اقدام خواهد کرد. ما با اولویت از سرمایه ایرانیان 
خارج از کشور اســنفاده خواهیم کرد و برای این اقدام نیز 

قوانینی وجود دارد.
وی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد  گفت: دین زرتشت 
یکی از ادیان رســمی جمهوری اسالمی ایران است، قوانین 
موضوعه ما اجازه می دهد زرتشتی ها از حقوق طبیعی خود 
برخوردار باشند. نوع نگاه ما به آنها مشخص است از این رو 
به دنبال سلســله اقدامات اثربخش در این زمینه هستیم. با 
تاکیدات رئیس جمهور به وزیر کشور این ماجرا را پیگیری 
می کنیم.نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حقوق شهروندی 
گفت: دولت با انتشار قانون حقوق شهروندی خود را متعهد 
کرد به رعایت حقوق شــهروندان و به کلیه وزار دستور داد 
که برنامه های خود را برای این امر ارائه دهند این فرصت 2 
ماهه به وزرا تا پایان این ماه است که باید برنامه های خود را 
به سازمان برنامه ارائه دهند به هر حال  رئیس جمهور برای 

آنچه گفتند متعهد هستند.

اعالم آمادگی دولت برای حذف یارانه 

وزیر نیرو تاکید کرد:

اولویت دولت استفاده از 
توانمندی های داخلی

از یک  انتقال آب  نه ِصرف  دارم  اعتقاد  نیرو گفت:  وزیر   
منطقه به منطقه دیگر راهگشای همه مسائل مقصد است و 

نه بدون انتقال آب، مشکالت مبدا حل می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، رضا اردکانیان دیروز پس از 
آیین تودیع و معارفه وزیر نیرو  که با حضور معاون اول رییس 
برگزار شد– در جمع خبرنگاران  نیرو  وزارت  جمهوری در 
افزود: اتکای صرف به بحث انتقال آب، راهگشای ما نیست.

وی در پاسخ به ایرنا مبنی بر اینکه »آیا عالوه بر سدسازی 
بازنگری  نیز  انتقال آب  از جمله  ها، در طرح های دیگری 
نمایندگان مجلس،  به  تقدیمی  برنامه  می شود؟ گفت: در 
یک سرفصل به موضوع بازنگری و بررسی طرح ها اختصاص 
داده شد؛ طبیعت مسایل آب با توجه به فقدان قطعیتی که 
در ذات آن وجود دارد، مستلزم این است که هر از چندی به 
اتکای آمار و اطالعات جدید، تصمیم گذشته خود را بازنگری 
و  تلفات  کاهش  مانند  ها  اتفاق  زنجیره  افزود:  وی  کنیم. 
استفاده از پساب به شکل سالم، ابزارهایی است که به ما در 
استفاده بهینه آب کمک می کند.وزیر نیرو گفت: با در نظر 
گرفتن همه این راهکارها، اگر با اجماع به این نقطه رسیدیم 
که برای مصارف شرب به انتقال آب نیازمندیم، این روش نیز 
در دستور کار قرار می گیرد.وی در پاسخ به این پرسش که 
»یکی از چالش های صنعت آب و برق، کمبود منابع مالی 
در  مالی خارجی  منابع  از  استفاده  قبل  دولت  اواخر  است؛ 

یا  دستور کار قرار گفت، آیا شما این شیوه را قبول دارید 
خیر؟« گفت: اولویت دولت نه تنها در وزارت نیرو بلکه در 
سایر بخش ها، با توجه به نقش مهمی که این سیاست در 
ایجاد اشتغال دارد، استفاده از همه توانمندی های داخلی 
عرصه  در  مالی  منابع  داد: محدودیت  ادامه  است.اردکانیان 
هایی از جمله صنعت برق موضوع تعیین کننده ای است؛ 
زیرا با بحث تولید و توسعه در کشور و آسایش مردم ارتباط 
مستقیم دارد؛ بنابراین، در این بخش باید همه ظرفیت ها 
را به کار گرفت.وی تصریح کرد: ضمن تاکید بر استفاده از 
توان داخل، سعی می کنیم از فرصت هایی که برای جلب 
و جذب سرمایه خارجی فراهم می شود با رعایت اصولی که 
مورد تاکید دولت و قانونگذار است بهره مند شویم.وی تاکید 
کرد طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی از اولویت های 
وزارت نیروست و با حمایت دولت باید وضعیت بهتری نسبت 
زمینه  دراین  کرد:  اضافه  نیرو  شود.وزیر  ایجاد  گذشته  به 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی کمک کار وزارت 
نیرو خواهند بود؛ کم کم به فصل بودجه نزدیک می شویم 
و امیدواریم با حمایت آنها عملکرد بهتری در موضوع تعادل 
گفت:  باشیم.اردکانیان  داشته  زیرزمینی  های  آب  بخشی 
به طرح های توسعه،  ماموریت اصلی ما در کنار پرداختن 
بحث مدیریت تقاضا و اصالح الگوی مصرف است؛ اگر آب 
همه رودهای همسایه را به داخل کشور منتقل کنیم اما وضع 
مصرف همینگونه بماند یا در تولید برق سرمایه گذاری کنیم 
اما در مصرف تغییری ندهیم، دیر یا زود دوباره در همین 
قرار می گیریم.اردکانیان درباره  تر  پیچیده  به شکل  نقطه 
مطالبات و بدهی های این وزارتخانه گفت: در برنامه تقدیمی 
به مجلس، یک فصل مربوط به تامین منابع مالی است؛ ما 
ظرفیت های مناسبی در زمینه تامین منابع مالی داریم که 
به تدوین راهکارهای عملیاتی برای استفاده از این ظرفیت 

ها نیازمند است و حمایت دولت و نمایندگان را می طلبد.
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 ساخت نیروگاه های هسته ای کوچک و متوسط 
در سطح کشور

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انــرژی اتمی ایران گفت: 
ساخت نیروگاه هســته ای کوچک و متوسط در سایر نقاط کشور 
مقرون به صرفه است و دنبال می شود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
علی اکبر صالحی دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز واحد 
دوم نیروگاه اتمی بوشهر کلنگ زنی شد و شاهد فصل جدیدی در 
همکاری های ایران و روسیه در عرصه صنعت هسته ای هستیم.وی 
از برنامه ریزی برای تولید 20 هزار مگاوات برق در سطح کشور خبر 
داد و اضافه کرد: برای احداث هر نیروگاه هســته ای هزار مگاواتی 

به پنج هزار میلیارد دالر نیاز است که هزینه بسیار باالیی است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه 100 هزار میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری برای تولید 20 هزار مگاوات برق نیاز است، تصریح 
کرد: هر نیروگاه هزار مگاواتی در ســال معادل 11 میلیون بشکه 
نفت صرفه جویی را در پــی دارد.وی ادامه داد: از دیگر مزیت های 
نیروگاه هســته ای می توان به جلوگیری از انتشار گازهای آالینده 
اشاره کرد و هر نیروگاه هزار مگاواتی ساالنه از انتشار هفت میلیون 
تن گازهای آالینده جلوگیری می کند.صالحی ساخت نیروگاه های 
هسته ای را مقرون به صرفه دانست و بیان کرد: احداث نیروگاه های 
هسته ای کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور مقرون به صرفه 
خواهد بود.معاون رئیس جمهــور با بیان اینکه نیروگاه های بزرگ 
باید در کنار ســاحل خلیج فارس و دریای خزر ساخته شود، افزود: 
انتقال برق این نیروگاه ها به دیگر نقاط کشور بسیار هزینه بر است.

صالحی گفت: از توانمندی کشور روسیه در مشارکت برای ساخت 
نیروگاه های هسته ای کوچک و متوسط استفاده می کنیم.

سامانه نظارت ابری بر فضای سایبری کشور 
رونمایی شد

سامانه نظارت ابری بر فضای سایبری 
کشــور همزمان بــا هفتــه پدافند 
غیرعامل توســط وزیــر ارتباطات و 
غیرعامل  پدافنــد  ســازمان  رئیس 
افتتاح شــد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، ســامانه نظارت ابری پادویش 
با هــدف تامین امنیت زیرســاخت 
های حیاتی و حساس کشور توسط 
یک شرکت دانش بنیان طراحی و با 

حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و سردار غالمرضا 
جاللی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل به بهره برداری رسید. این 
سامانه نظارت بر فضای سایبری در مراسم نکوداشت هفته پدافند 
غیرعامــل که صبح امروز در وزارت ارتباطات برگزار شــد به بهره 
برداری رســیده است.این سامانه امکان رصد و مراقبت همه جانبه 
از فضای ســایبری، رصد تمام رایانه های متصل به شبکه، کشف 
و خنثــی کردن تهدیدات فضای ســایبری و مجازی را فراهم می 
کند. سامانه نظارت ابری پادویش با جمع آوری اطالعات در فضای 
ســایبری و تحلیل فرآیندها از اطالعات موجود در فضای ســایبر 
مراقبــت می کند و به طور کلی رصــد و مراقبت دائمی در فضای 
سایبری را به همراه دارد. این سامانه به مرکز کالن داده تهدیدات 
بدافزاری متصل خواهد شــد.در این مراســم همچنین سه تفاهم 
نامه با حضور وزیر ارتباطات و رئیس ســازمان پدافند غیرعامل در 
حوزه موضوعات پدافندی به امضا رســید از جمله این تفاهم نامه 
ها تدوین پیوست پدافندی شبکه ملی اطالعات بین کمیته پدافند 
غیرعامل وزارت ارتباطات و مرکز تحقیقات مخابرات و تفاهم نامه 
جذب نخبگان سرباز در پدافند غیرعامل است؛ در همین حال تمبر 

نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در این مراسم ابطال شد.

شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی

چه قطر از شــورای همکاری کنار گذاشــته شود یا عضویت این 
کشور به حال تعلیق درآید، بدون شک مشکل فروپاشی و تفرقه 
به خانه شــورای همکاری رسیده اســت.به گزارش زمان به نقل 
ازصدا و سیما ؛ شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی 

قرار گرفته است. 
بر اساس گزارش المیادین؛ بین شش کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فــارس اختالفات بزرگ علنی و نیز اختالفات پنهان وجود 
دارد که شبیه کشــمکش های پنهان است.زمانی که عربستان، 
عمــان، امارات، کویت، قطر و بحرین تصمیم گرفتند این شــورا 
را تشــکیل دهند، هــدف آن همکاری بین این کشــورها برای 
متحد کردن آنها بود اما امروز هر یک از این کشــورها برای حفظ 
موجودیــت خود می جنگد. شــن های بیابانــی، پایه های خانه 
شــورای همکاری را به لرزه درآورده اســت. این خانه شکننده و 

لرزان به نظر می رسد. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: مدتی پیش امیر کویت در این 
باره هشــدار داده و تاکید کرده بود فروپاشــی شورای همکاری 
فروپاشی آخرین محل برای همکاری عربی خواهد بود.عده ای این 
سخنان امیر کویت را زنگ خطر دانستند، اما عده ای دیگر آن را 

پیام تسلیت برای مرگ شورای همکاری توصیف کردند.
کویت که هم اکنون ریاســت دوره ای شورای همکاری را برعهده 
دارد، هنوز زمانی برای برگزاری اجالس سران کشورهای عضو آن 
تعیین نکرده است.عربستان پیشــنهاد کرد وظیفه برگزاری این 
اجــالس را برعهده بگیرد و به طور طبیعی از قطر برای حضور در 
آن دعوت نشود. کویت و عمان به طور کامل چنین اقدامی را رد و 
تهدید می کنند در صورتی که قطر در اجالس شرکت نکند، این 
دو کشور هم در آن حاضر نخواهند شد. گزارشگر شبکه المیادین 
گفت: پادشاهی عمان هم نگرانی های خاص خود را دارد.سلطان 
قابوس در گفتگو با نشــریه اکونومیست فاش کرده بود بحران با 
قطر را هشداری برای کشور خود می داند که ممکن است قربانی 
بعدی باشد.ریاض تالش می کند هیچ کسی خارج از شرایط مورد 
نظر ســعودی در منطقه خلیج  فارس عمل نکند و ریشــه اصلی 
اختالفات علنی و پنهان بین این کشورها هم همین مسئله است.

وزیر امور خارجه بحرین با انتشار چند مطلب در شبکه اجتماعی 
توییتر، قطر را کشور یاغی و شرور خواند و آن را تهدید کرد. تمیم 
بــن حمد آل ثانی امیر قطر برای مذاکرات مســتقیم به میزبانی 
آمریکا اعالم آمادگی کرد، اما به گفته او هر گفتگویی به دو طرف 
نیاز دارد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین سفر 
خود به عربستان تاکید کرد تالش ها برای گفتگو هیچ پیشرفتی 
نداشته اســت و ریاض هنوز برای آغاز گفتگوی مستقیم با قطر 
آمادگی ندارد. چه قطر از شــورای همکاری کنار گذاشــته شود 
یا عضویت این کشــور به حال تعلیق درآید، بدون شــک مشکل 

فروپاشی و تفرقه به خانه شورای همکاری رسیده است.

توسط سربازان گمنام امام زمان )عج(؛
انهدام دو شبکه بین المللی قاچاق 

موادمخدر در استان کرمان 

دو شــبکه ی بین المللی قاچــاق مواد مخدر 
در استان کرمان توســط سربازان گمنام امام 
زمان )عج( منهدم شد.به گزارش زمان به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه، ، اعضای 
این شــبکه از مرزهای سیستان و بلوچستان 
و مناطق کویری وارد کشــور شده بودند که 
با هوشیاری ســربازان گمنام امام زمان )عج( 
شناســایی و در دو عملیات، باندهای سازمان 
یافته و مســلح قاچاق منهدم شــدند.در این 
عملیات ها بیــش از دو تن مواد مخدر از نوع 
تریاک و حشیش و چهار قبضه سالح جنگی از 
سوداگران مرگ کشف و ضبط و ٤ نفر دستگیر 
شــدند.قاچاقچیان با خودروهای اســکورت و 
مجهز به سیستم دودزا محموله ی مواد مخدر 
را جابجا می کردند که در دام اطالعاتی گرفتار 
شــدند و از آنان ۵ دســتگاه خودرو با 2 فقره 

پالک جعلی توقیف شد.

 تدابیر ویژه امنیتی پلیس عراق
 در کربالی معلی

پلیس اســتان کربالی معلی از اتخاذ تدابیر 
امنیتی در کربال و ممنوعیت ورود خودروهای 
ســبک به این اســتان خبر داد.بــه گزارش 
زمان به نقل ازصدا و ســیما؛ پلیس اســتان 
کربــالی معلــی از اتخاذ تدابیــر امنیتی در 
کربال و ممنوعیت ورود خودروهای ســبک 
به این اســتان خبر داد.پایگاه سومریه نیوز؛ 
رئیس پلیس استان کربالی معلی اعالم کرد 
خودروهای ســبک اجازه ورود به این استان 
ندارند.»عالء غانمی« سخنگوی پلیس استان 
کربال در بیانیه ای که خبرگزاری سومریه نیوز 
یک نســخه از آن را دریافت کرد،اعالم کرد: 
خودروهای سبک از امروز تا 31 اکتبر اجازه 
ورود به کربال ندارند.وی اظهار داشــت: این 
ممنوعیت از خارج این اســتان اعمال خواهد 
شــد و در حــال حاضر تنها بــه خودروهای 

سنگین اجازه ورود داده می شود.

لغو استقالل کاتالونیا توسط دادگاه 
قانون اساسی اسپانیا

دادگاه قانون اساســی اســپانیا طی حکمی 
اســتقالل منطقــه کاتالونیــا را لغــو کرد.

به گــزارش زمان بــه نقل ازمهــر، دادگاه 
قانون اساسی اسپانیا در حکمی لغو استقالل 
کاتالونیا را اعــالم کرد.این تصمیم در حالی 
اتخاذ شــده اســت که پارلمان کاتالونیا با 
تصمیــم دولــت مرکزی مبنی بــر انحالل 
پارلمان محلی موافقت کــرد و زمینه برای 
اعمال قدرت مســتقیم دولــت مرکزی بر 
کاتالونیا فراهم شد.»ماریانو راخوی« نخست 
 وزیر اسپانیا جمعه شب، ساعاتی پس از اعالم 
استقالل منطقه کاتالونیا از سوی پارلمان این 
منطقــه، کابینه و پارلمان کاتالونیا را منحل 
کرد.»کارلــوس پیگدمون« رهبر پیشــین 
کاتالونیــا نیز پس از لغو اســتقالل کاتالونیا 
اعالم کرد کــه گفتگو با مادرید، غیر ممکن 

است.

افزایش امتیاز ایران در گزارش 
سهولت کسب وکار بانک جهانی

 آخرین گزارش منتشــر شــده بانک جهانی 
درباره سهولت کسب و کار برای سال 201۸ 
میالدی نشــاندهنده بهبــود 0.2٦ امتیازی 

جمهوری اسالمی ایران است.
بررســی ایرنا از گزارش سهولت کسب و کار 
بانک جهانی که شــامگاه سه شنبه از طریق 
پیــام رســان وزارت اموراقتصــادی و دارایی 
منتشر شد، نشان می دهد جمهوری اسالمی 
ایران با کســب امتیاز ۵٦.٤۸ از برزیل، مصر، 
لبنان و ... پیشی گرفته است. شاخص سهولت 
کســب وکار بانک جهانی با ارزیابی 10 نماگر 
در حوزه هــای قانونی، اجرایــی و قضایی به 
بررســی محیط کســب وکار در 1٩0 کشور 
جهان می پــردازد. طبق این گزارش، ایران در 
نماگرهای آغاز کســب وکار رتبه نود و هفتم 
و در اخذ مجوزهای ســاخت جایگاه بیست و 
پنجم را به دست آورد. همچنین در نماگرهای 
دسترسی به برق رتبه نود و نهم و ثبت مالکیت 
جایگاه هشــتاد و هفتم به ایران رســید.رتبه 
هشــتادم در الزام آور بودن اجرای قراردادها، 
جایــگاه نــودم در اخذ اعتبــارات و یکصد و 
پنجاهم در پرداخت مالیات نیز به ایران تعلق 
گرفــت. مجموع عملکرد ایــن نماگرها باعث 
شده است امتیاز شاخص کل بهبود یابدو.البته 
کشــور ما جایگاه یکصد و بیست و چهارم را 
از آن خود کرده و بنابراین نســبت به گزارش 
پیشــین، در اثر عملکرد بهتر ســایر کشورها 
چهار پله عقب رفته اســت.به گــزارش ایرنا، 
سیاســت دولت یازدهم در حمایت از بخش 
خصوصی در مقابله با انحصار سبب شد رتبه 
ایران در شاخص سهولت کسب و کار از یکصد 
و پنجاه و دوم در سال 2013 میالدی به 120 

در سال جاری میالدی بهبود یابد.

خبرخبر

فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد: امروز 
آمریکا میخواهــد از ملت ایران بیعت بگیرد 
و اربعیــن یک »نه بزرگ« به این خواســته 

آمریکاست.
به گزارش خبرنگار زمان - سعید حیدری، 
سرلشــکر محمد علی جعفری فرمانده کل 
سپاه در همایش جهان بدون ترور که دیروز 
برگزار شــد گفت: به برکت خون شــهدا و 
ایســتادگی ملت ایران جهــان دارد به معنا 
ومفهوم پیام اربعین پی می بریم و آن مبارزه 
با ظلم و مخالفت و سلطه پزیری است. وی 
افزود: امروز آمریــکا میخواهد از ملت ایران 
بیعــت بگیرد. اربعین یک نــه بزرگ به این 
خواسته آمریکاست.فرمانده کل سپاه گفت: 
آمریکا بداند هرچه فشار اقتصادی و تحریم 
را بیشــتر کند، اراده ملت ایران در افزایش 
توان دفاعی و موشــکی بیشــتر می شود و 
بــرد و دقت موشــک ها را بیشــتر خواهند 
دید.سرلشــکر جعفری با بیان اینکه بزودی 
داعش در سوریه از بین می رود و سرزمینی 
دست آنها نخواهد ماند هرچند ممکن است 
آثار آنها در جامعه بماند، گفت: شــهادت و 
شــهادت طلبی در راه مبارزه با ظلم درسی 
است که از عاشورا آموختیم و شهید حججی 
و دیگر شــهدا ایستادگی  در راه خدا از امام 

حسین)ع( آموختند و عزیز شدند.
جعفری با اشــاره به شکست های پی در پی 
آمریــکا و هم پیمانان این کشــور در منطقه 
گفت: مگر حزب اهلل لبنان با خفت و خواری، 
تجاوز اسراییل را از لبنان دفع نکرد و در 33 
روز بــزرگ ترین ارتش منطقه را شکســت 
نداد؟وی افزود: مگر مردم ستم دیده فلسطین 
با حمایت ایران بر ارتش اسراییل غالب نشد و 
القاعده و داعش در منطقه شکست نخوردند؟ 
مگر شــاهد شکست خفت بار ارتش سعودی 
در برابر مردم یمن نیســتیم؟ شما چه زمانی 
می خواهیــد از این همه شکســت در برابر 
مردم مسلمان منطقه درس بگیرید؟سرلشکر 
جعفری تجهیز شــدن جامعه به ابزار نظامی 

را یکی از راه های مقابله با اســتکبار دانست 
و گفت: ایران که کانون مبارزه با ظلم اســت 
باید بیش از دیگــران به توانمندیهای دفاعی 
و مشکی مجهز شــود .وی ادامه داد: آمریکا 
به دنبال توطئه علیه ایران است و امروز آنها 
تحریم های کاستا را به بهانه توان موشکی و 
حقوق بشر اجرا می کنند. البته سپاه و توان 
موشــکی بهانه اســت و آنها اقتصاد کشور را 
هدف قرار داده اند.فرمانده کل ســپاه تصریح 
کرد: ایرانی ها بارهــا زورگویی آمریکا مانند 

جنگ هشت ســال و حمایت از صدام دیده 
اند. آنها حادثه یازده سپتامبر را برای تجاوز به 
کشــورهای منطقه به وجود آوردند و حوادث 
ســالهای ۷۸ و ۸۷ را برای شکاف بین مردم 
ایــران و مردم و حاکمیت ایجــاد کردند.وی 
خطاب به ســران امریکا گفت: توافق برجام 
چه دســتاوردی برای مردم ما داشــت؟ شما 
همچنان به فریبکاری خود علیه مردم ایران 
ادامه می دهید.سرلشکر جعفری تاکید کرد: 
آمریکایی ها مطمئن باشند هرچه تحریم ها 

و فشــارها بیشتر شــود حجم، برد و ساخت 
موشــک های ایران سرعت بیشــتر خواهد 
داشت.فرمانده کل ســپاه گفت: امریکا بداند 
ملت غیور ایران از توان موشکی و دفاعی خود 
دفاع خواهد کرد. ما این ادعا را در دوران دفاع 
مقدس ثابت کردیم و عمل ٤0 ســال ایران 
بیانگر این واقعیت اســت که ملت پای حرف 
خود می ایستند. ملت ایران برای مقابله با آنها 
آمده است و تاریخ ما سرشار از این ایستادگی 
ها است. وی با بیان اینکه آمریکای ها باید به 
فکر آبروی خود در ســطح جهان باشد گفت: 
امــروز همه می دانند کــه آمریکا حامی اول 
تروریسم و حکومت های ظالم مانند عربستان 
در جهان است .سرلشکر باقری تاکید کرد: در 
برابر ظلم آمریکا همه کشورهای مظلوم شاهد 
هستند که ایران تنها حامی آنها در برابر ظلم 
است و به همین دلیل هر روز بر نفوذ معنوی 
انقالب اسالمی ایران در منطقه و جهان بیشتر 
می شود و همه آزادگان جهان می دانند اگر 
کمک های ایران نبود لبنان هنوز در دســت 
رژیم صهیونیستی  بود و ملت عراق و سوریه 
و افغانستان همچنان در آتشی که آمریکا در 
منطقه روشــن کرده اند می سوخت .وی با 
اشاره به جنایات داعش و گروهای تروریستی 
در عــراق و ســوریه گفت: اگــر کمک های 
مستشــاری، مادی و معنوی ایران در سوریه 
و عــراق نبود امروز داعش در این کشــورها 
حکومت می کرد و دســت در دست آمریکا 
خون مســلمانان را می ریخت.وی ادامه داد: 
با رشــادت مدافعان حرم در چند روز آینده 
شاهد پایان تصرف سرزمینی داعش خواهیم 
بود البته آنها به صورت زیر زمینی به جنایات 
خود ادامه می دهند.سرلشکر جعفری با اشاره 
به محبوبیت ایران در ســطح منطقه و جهان 
گفت: محبوبیتی که ایران دارد نتیجه همین 
اقدامات است . همه میدانند ایران مرکز آزادی 
و حامی مدافع حق و آزادگان جهان اســت و 
مظهر مقاومت و ایســتادگی بــه فرماندهی  

رهبری معظم انقالب است.

سردار جعفری در همایش جهان بدون ترور:

»کاتسا«  تحریم اقتصاد کشور است

وزیــر امورخارجــه با بیــان اینکه دولت 
نمی تواند پشت تصمیمات کنگره  آمریکا 
پنهان شود گفت: از نظر جامعه بین الملل 
بین المللی دولت  تعهدات  اجرای  مسئول 

آمریکا است.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازخانه ملت، 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، 
در خصوص میــزان اثرگذاری تصمیمات 
کنگره در سرنوشــت اجرای برجام، اظهار 
داشت: مقررات داخلی آمریکا به این کشور 
ربــط دارد ولی از نظــر جامعه بین الملل 
بین المللی دولت  تعهدات  اجرای  مسئول 
آمریکا اســت که این موضــوع از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت.وزیر امورخارجه با 
بیان اینکه دولت آمریکا نمی تواند پشــت 
تصمیمات کنگره پنهان شــود، بیان کرد: 
در نهایــت ما بر اســاس اقدامات آمریکا 
تصمیمــات الزم را اتخــاذ خواهیم کرد.

ظریــف با بیان اینکه اصــل هدف آمریکا 
نشــان دهنده ســوء نیت آمریکا اســت، 
متذکر شد: در حقوق بین الملل مبحثی به 
نام سوء نیت وجود دارد و کشورهایی که 
با حسن نیت توافق های بین المللی را اجرا 
نمی کنند، دچار یک نقــض به نام "عدم 

حسن نیت" می شوند.
وی بــا بیان اینکــه عدم حســن نیت 
سیاســت آمریکا و مخصوصا سیاســت 
دولت جدید آمریکا است، افزود: از ابتدای 
ریاســت جمهوری آقای ترامپ سوءنیت 
در سیاســت های آمریکا بوده است.وزیر 
امورخارجــه با بیان اینکــه آمریکایی ها 
تــالش می کنند با متشــنج کردن فضا، 
مانع اســتفاده جمهوری اسالمی ایران از 
برجام شــوند، گفت: این رویه نه تنها با 

اصل حســن نیت مغایــرت دارد، بلکه با 
مــواد 2٦، 2۸ و 2٩ برجام نیز در تضاد 
است.ظریف در مورد گزارش ٦ ماه سوم، 
بیان کرد: طبق قانون وزارت امورخارجه 
موظف است که هر 3 ماه یکبار گزارشی 
را ارائــه کند و ما راس روز 2٦ هر 3 ماه، 
گزارش خود را ارائــه کرده ایم و آخرین 
گــزارش روز 2٦ مهر ماه به کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اسالمی ارائه شــده است.وی با 
اشــاره به اینکه در آن گــزارش مفصال 
بدعهدی های آمریــکا را توضیح دادیم، 
از جمله ســخنرانی ترامپ در واشنگتن 
و ســایر اقداماتی که آمریکا انجام داده و 
مغایر با تعهدات این کشــور است، افزود: 
آن گــزارش در برابر کمیســیون امنیت 
ملی اســت و فردا گزارش مجلس نیز در 
صحــن علنی ارائه خواهد شــد و وزارت 
امور خارجه نظر خود را در جلســه فردا 
ارائــه می دهد.ظریف با بیــان اینکه در 
جلســه امروز کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه 
نمایندگن مجلــس در مورد اقداماتی که 
ماه های گذشته اتفاق افتاده بود از جمله 
ســفر من به پاریس، جلساتی که بوده و 
بحث هایی که در مــورد همکاران ما در 
داشتند  بوده، سواالتی  موضوع هسته ای 
که مطرح شــد، گفت: اکثر این سواالت 
به دلیل ســفرهای بنده قدری به تعویق 
افتاده بود و خوشحال شدم که امروز در 
خدمت نمایندگان بودم و پاسخ هایی را 
مطرح کردم، باید ببینیم که چند نفر از 
نمایندگان قانع شــدند و چند نفر مایل 

هستند که سوال خود را پیگیری کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران 
به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در پی 
مذاکره مجــدد در خصوص هیچ بندی از 

برجام نیست.
به گــزارش زمــان به نقــل از مهر؛ علی 
شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
دیروز در نشست خبری پیرامون اظهارات 
وزیــر دفاع روســیه در دیدار بــا مقامات 
اسرائیلی که اعالم کرده ایران و حزب اهلل 
لبنان باید از جنوب ســوریه خارج شوند، 
اظهــار کرد: تــا کنون چنیــن حرفی را 
نشیندم. نیروهای ایران و حزب اهلل لبنان 
فقط در جنوب ســوریه نیستند بلکه در 
همه جای ســوریه حضور دارند؛ البته این 
حرف را دولت روســیه هم تایید نکرده و 
احتماال این مطلب را رسانه های اسرائیلی 
عنوان کرده انــد.وی در خصوص تمدید 
قانون کاتسا علیه ایران که به مادر تحریم 
ها معروف است، گفت: کنگره آمریکا امروز 
مــی خواهد قانون کاتســا را تمدید کند؛ 
زمانی آمریکا بمب مادر تولید می کرد، از 
زمانی که آن ها بمب مادر تولید کرده اند 
تا االن که ایران توسعه یافته و به کشوری 
مقتدر تبدیل شــده است، همه این موارد 
نشــان از بی اثر بودن این »مادرهای بی 
ریشه« در اقدامات بنیادین ملت ایران که 
دفاع از هویت ملی و ســرزمینی خودشان 
اســت نخواهد بود.      شــمخانی درباره 
آینــده تحــوالت اقلیم کردســتان عراق 
با توجه به عقب نشــینی حــزب بارزانی 
تصریح کرد: اقلیم کردســتان، مردم کرد 
دوســتان و برادران تاریخــی و تمدنی و 
مذهبی ما هســتند.  همیشه مردم ایران 
بهتریــن پناهگاه برای همه اکراد بوده اند.

دبیر شــورای عالی امنیــت ملی افزود: ما 
تالش کردیم از برگزاری این همه پرســی 
جلوگیــری کنیم چرا که به ســود آن ها 
نبوده و نیســت اما متاسفانه آقای بارزانی 
به یک ســری اطالعات غلط که ریشه از 
اینکه چه پایــگاه اجتماعی در اکراد عراق 
دارد، همه پرسی را انجام داد که این همه 
پرســی در مناطق جنوبی اقلیم کردستان 
با کمترین اســتقبال مواجه شد.وی اظهار 
کرد: از قبل با بارزانی نصیحت شد که این 
کار به نفع ملت کرد و حتی شــخص شما 
نیســت که ادامه دهید اما متاسفانه آقای 
بارزانی گوش نکرد و منجر به انشــقاق در 
مردم ُکرد شــد و چاره ای ندارد جز اینکه 
حاکمیت اقلیم کردستان که از نظر زمانی 
هم پایان یافته است تحویل بدهد.شمخانی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر امنیت آب به 
خصوص در مرزهای شــرقی کشور بیان 
کــرد: برخــی از چالش های آب ناشــی 
از عدم اســتفاده بهینه در منطقه اســت. 
قسمت عمده آن عدم همکاری افغانستان 
و قســمتی از آن ضــرورت تامین آب از 
دریای عمان اســت که همه این برنامه ها 
مورد توجه ما قرار دارد.دبیر شورای عالی 
امنیــت ملی در خصوص مذاکره مجدد بر 
سر برنامه موشــکی و برجام گفت: ایران 
ضمن اینکه در عمــل ثابت کرد در عمل 
پایبند توافق صورت گرفته است و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هم هشــت مرتبه 
آن را تاییــد کرد، بــه هیچ عنوان و تحت 
هیچ شــرایطی در پی مذاکــره مجدد در 
خصوص هیچ بندی از برجام نیست و در 
خصوص مســائل دفاعی هم، تحت هیچ 

شرایطی مذاکره مجدد نخواهیم داشت.

دولتآمریکانمیتواند
پشتتصمیماتکنگرهپنهانشود

ایراندرپیمذاکرهمجدد
دربارههیچبندیازبرجامنیست

گمرک ایران امسال از کشف هشتمین محموله قاچاق انسان 
خبر داد و اعالم کرد: در ایــن محموله جدید، ٦ کودک هم 

شناسایی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازگمــرک ایران،  ماموران گمرک در 
بازرســی از محموله های خروجی به کمک رصد اطالعات و 
تجهیــزات کنترلی موفق به کشــف ٦ کودک، 2 زن و مردی 
از داخل یــک تریلر چادری شــدند.ماموران گمرک بازرگان 
در بازرســی از کامیون های خروجی این بار در یک دستگاه 
کامیون حامل محمولــه های صادراتی پارچه متقال محموله 
قاچاق انسان را کشف کردند.این افراد قصد داشتند با مخفی 
شدن میان پارچه ها در کامیونی خروجی به صورت غیرقانونی 
از ایران خارج شــوند.این تریلر حاوی بار صادراتی بود که در 
گمرک لطف آباد پلمپ  می شــود اما در میانه راه بخشــی از 
قســمت باالیی چادر برش داده می شــود و ٦ کودک، 2 زن 
و مردی در البه الی پارچه ها جاســازی می شــوند.ماموران 

گمــرک در هنگام کنتــرل محموله های خروجــی با رصد 
اطالعات ســامانه های هوشــمند به این محموله مشکوک و 
در بازرســی و کنترل داخل محموله به کمک دســتگاه های 
پیشرفته کنترلی موفق می شوند ٩ نفر را که البه الی پارچه 
ها مخفی شده بودند کشف کنند.هویت این افراد هم شناسایی 
شده است که تابعیت یکی از کشورهای همسایه را دارند و بر 
اســاس اطالعات اولیه قصد داشــتند از طریق ترکیه به اروپا 

بروند.این افراد برای تحقیقات بیشــتر و بررســی انگیزه های 
این اقدام و شناسایی هویت کودکان در اختیار مراجع قضایی 
قرار گرفته اند.گمرک ایران بر اســاس ارزیابی های ســازمان 
جهانــی گمرک رتبه دوم را در مبارزه بــا انواع قاچاق و رتبه 
نخســت دنیا را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اختیار دارد.

هم اکنون گمرگات ایران مجهز به تجهیزات پیشرفته کنترلی 
و سگ های جستجوگر اســت.ماموران گمرک فقط در سال 
13٩۵ موفق به کشــف ٤۸0 مورد قاچاق انسان در گمرکات 
کشور شدند.تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات از جمله 
ایکس ری های کامیونی در سالهای اخیر به سه برابر افزایش 
یافته و روند تجهیز گمرکات به دستگاههای کنترلی پیشرفته 
با ســرعت قابل توجهی در سالجاری نیز ادامه دارد.همچنین 
پارســال 10 قالده ســگ خریداری و آموزش داده شده و در 
گمرکات کشور مستقر شــده و قرار است 10 قالده دیگر نیز 

امسال خریداری و تجهیزات گمرکات کشور اضافه شود.

کشف محموله قاچاق کودک با هوشیاری ماموران گمرک

قدرت موشکی ایران کارآمد در مقابل تهدیدها

رئیس ستاد مشــترک نیروهای مســلح: تمام قوانین و مقررات کنگره و 
مجامع آمریکا برای اعمال تحریم ها هیچ تاثیری بر قدرت موشکی و اراده 
ملت ایران نخواهد گذاشــت.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، رئیس 
ســتاد مشترک نیروهای مسلح گفت: توان موشکی جمهوری اسالمی ایران کامال دفاعی است و 
قصد هیچگونه تهاجمی به هیچ کشــوری ندارد اما در دفاع از کشــور و منافع ملی اگر متجاوزی 
خطایی راهبردی کند و قصد دســت اندازی به منافع کشور داشته باشد، جمهوری اسالمی ایران 
در به کارگیری این قدرت موشــکی هیچ تردیدی ندارد و همه قوانین و مقررات کنگره و مجامع 

آمریکا برای اعمال تحریم ها هیچ تاثیری بر قدرت موشکی و اراده ملت ایران نخواهد گذاشت.
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زمینه  در  اروپایی  کشورهای  به  متناقض  های  پیام  ارسال 
سفید  کاخ  های  سیاست  به  اعتمادی  بی  ایران  با  تجارت 
سیاست  و  فریبکاری  علت  به  اروپا  اتحادیه  کرد؛  بیشتر  را 
دچار  آینده  بینی  پیش  در  ترامپ«  »دونالد  متناقض  های 

سردرگمی شده است.
ابهامی  دچار  اروپا  اتحادیه  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عمیق در نوع رابطه خود با ایاالت متحده به ویژه در زمینه 
تعامل با رئیس جمهوری این کشور شده است. برای اروپایی 
تجاری،  جنگ  فراآتالنتیکی،  روابط  همچون  مسائلی  ها 
درگیری های نظامی بر سر کره شمالی یا فروپاشی توافق 
هراس  های  موضوع  به  همگی  سرد  جنگ  از  پس  های 
انگیزی در عرصه دیپلماسی و پیش بینی بحران های آتی 
تحلیلکران  و  کارشناسان  شرایط  این  با  است.  تبدیل شده 
اتحاد  آیا  که  بگویند  قاطعیت  با  توانند  نمی  سبز  قاره  در 
دچار  یا  یابد  می  ادامه  ترامپ  دوره  در  آتالنتیک  دوسوی 
قانونگذاران  و  دولت  رویکرد  شود.  می  عمیق  های  چالش 
آمریکا نسبت به توافق هسته ای با ایران بر ابهام آمیز آینده 
افزوده است. از یک سو ترامپ به اروپایی ها پیام داده بود که 
به فعالیت تجاری خود با ایران ادامه دهند و از سوی دیگر 
تحریم های  ایران  با  معامله کنندگان  برای  آمریکا  مجلس 
جدید سختی را تصویب کرده است.نشریه »دیلی اکسپرس« 
نوشت: آمریکا اکنون برخالف گفته ترامپ در زمینه مجاز 
بودن تجارت با ایران، عمل می کند و راه تجارت با ایران را 
بسته است. دونالد ترامپ اتحادیه اروپا را متهم کرده است 
که تنها برای پول درآوردن از برجام حمایت می کند.نشریه 
»تایمز« در گزارشی عنوان کرد که ترامپ در قضیه توافق 
هسته ای با ایران، به کشورهای اروپایی پشت پا زد. ترامپ 
به فرانسه و آلمان توصیه کرده بود که در زمینه کسب و 
کار با تهران با محدودیتی روبرو نمی شوند و به تجارت خود 
با ایران ادامه دهند. در واقع چندی پیش رئیس جمهوری 
نیوز«  »فاکس  تلویزیونی  شبکه  با  وگو  گفت  در  آمریکا 
گفت: هنگامی که ایران کاالهای خود را از آلمان و فرانسه 
خریداری می کند ، من به این کشورها می گویم که نگران 
نباشید و به پول درآوردن ادامه دهید؛ ما به این موضوع نیاز 
نداریم. برخالف این وعده ها، رئیس جمهوری آمریکا چندی 

قبل پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد و با این کار مسیر 
اقدام و سخنان ترامپ،  از  تحوالت را تغییر داد. حال پس 
مجلس این کشور هم قانونی را تصویب کرده است که مانع 
ادامه همکاری های تجاری و اقتصادی اروپا و ایران می شود. 
در حالی که اروپایی ها سرمایه گذاری های عظیمی را در 
ایران برنامه ریزی کرده بودند اکنون رئیس جمهوی آمریکا 
و دیگر سیاستگذاران این کشور، مسائل سیاسی را بر منافع 
اقتصادی متحدان اولویت می دهند و تجارت را نادیده می 
گیرند. حتی »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه آمریکا هم 
برای  بزرگی  خطر  را  ایران  در  گذاری  سرمایه  ریاض،  در 
بنگاه های اقتصادی مطرح کرد. تارنمای خبرگزاری »راشا 
تودی« در گزارشی نوشت: ترامپ با اقدامات خود به روند 
برخورد آمریکا با اروپا سرعت می بخشد. واشنگتن در پشت 
پرده از متحدان اروپایی خود می خواهد تا در تحریم ایران 
های  مجازات  با  این صورت  غیر  در  کنند  همکاری  وی  با 
مالی روبرو خواهند شد؛ این سخن به معنای، تهدید، اجبار 
و تطمیع است. با این حال بی اعتبار سازی برجام از سوی 
ترامپ، مورد قبول اروپایی ها، روسیه و چین نیست. در واقع 
برای  ایران موجب سرگیجه  ترامپ در مورد  سیاست های 
این خبرگزاری  نوشته  به  است.  اروپا شده  اتحادیه  تجارت 
آمریکایی  بنگاه های  برای  تحریم های جدید  روسی وضع 
مشکلی ایجاد نمی کند زیرا شرکت های این کشور چیزی 
برای از دست دادن ندارند. راشا تودی افزود: بیان این مطلب 
که سرمایه گذاری در ایران خطرناک است، در زمینه برنامه 
ریزی های اقتصادی اروپا برای آینده، تخلفی دیوانه کننده 
از  و  ترامپ  دونالد  حامیان  برخی  رود.اگرچه  می  شمار  به 
رفتار  است  آمریکا مدعی  روزنامه »نیویورک پست«  جمله 
برجام،  به  ایران  پایبندی  نکردن  تایید  در  ترامپ  دونالد 
حرکتی برای بازگرداندن اعتبار آمریکا بوده است اما دیدگاه 
های مخالف بسیاری وجود دارد. گذشته از محبوبیت اندک 
ترامپ در داخل آمریکا، هر روز کشورهای جهان نسبت به 
این  و وجهه  از گذشته می شوند  تر  بدبین  متحده  ایاالت 
کشور در جهان با سرعت بیشتری در سراشیبی سقوط در 
حرکت است. حامیان توافق هسته ای با ایران از سناتورهای 
برجسته دموکرات تا دیپلمات های اروپایی و ایرانی و حتی 

تحلیلگران روزنامه ها پس از اقدام ترامپ تاکید کردند اگر 
آسیب  هم  آمریکا  اعتبار  بیفتد،  خطر  به  ای  هسته  توافق 
تفسیر  در  پست  نیویورک  حال  این  با  دید.  خواهد  جدی 
ها  تحلیل  این  با  تضاد  در  واقعیت  است  مدعی شده  خود 
قرار دارد تصمیم ترامپ برای تایید نکردن برجام، فرصتی 
است برای بازسازی اعتبار از دست رفته آمریکا؛ زیرا »باراک 
ایران  و  روسیه  با  خود  ریاست جمهوری  دوران  در  اوباما« 
آورده  روزنامه  این  بود.  گرفته  پیش  در  را  سیاست سازش 
خاورمیانه  در  اوباما  از  پیش  تا  آمریکا  های  سیاست  است 
بود  کرده  دلگرم  را  متحده  ایاالت  متحدان  اروپا،  شرق  و 
اما خط مشی های وی موجب شد تا مسکو و تهران حوزه 
سال  توافق  با  این  بر  عالوه  دهند.  گسترش  را  خود  نفوذ 
ایران  به  را  دالر  میلیاردها  آمریکا  جمهوری  رئیس   201۵
داد و زمینه های افزایش قدرت این کشور را گسترش داد. 
گزارش های رسانه ای اما اعتقاد دارند میزان اعتماد جهانی 
شدت  به  سفید  کاخ  متحدان  میان  در  ویژه  به  آمریکا  به 

کاهش یافته است. خبرگزاری »رویترز« در گزارشی عنوان 
داشت: بعد از شوک ایران، اروپا با نگرانی منتظر بهانه های 
نکردن  تایید  برای  تصمیم وی  از  است. پس  ترامپ  بعدی 
برجام، اکنون پایتخت های لرزان اروپایی از خود می پرسند 
تصمیم دردسرساز بعدی رئیس جمهوری آمریکا چه خواهد 
رئیس  مکرون«  »امانوئل  های  توصیه  وجود  با  بود.ترامپ 
و »ترزا  آلمان  فرانسه، »آنگال مرکل« صدراعظم  جمهوری 
می« نخست وزیر بریتانیا تصمیمی را اتخاذ کرد که موجب 
شد.  لندن  و  برلین  پاریس،  در  ها  دولت  محاسبات  تغییر 
سه  از  بیش  در  ها  اروپایی  ویژه  به  کشورهای جهان  حال 
سالی که از دوره ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده است 
در هراس خواهند بود زیرا اعتمادی ندارند که روابط آن ها 
به  به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد.  واشنگتن  با 
مسائلی  در  مخصوصا  رویترز،  خبرگزاری  تحلیلگران  گفته 
که منافع زیادی دارد آن ها نمی توانند به سخنان ترامپ 

اعتماد کنند. 

بیشتر  آلمان  در  نگرانی  با  توام  این هیجان  نوشت:  رویترز 
است زیرا هویت آلمان بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی در 
برلین  اتکای  آنکه  آمریکا آشکار می شود. مهمتر  با  روابط 
بیشتر  بسیار  دفاعی  و  امنیتی  های  حوزه  در  واشنگتن  به 
آلمان  سابق  سفیر  است.  انگلستان  و  فرانسه  کشور  دو  از 
وجود  آلمان  در  ناامیدی  احساس  دارد:  اعتقاد  آمریکا  در 
ترامپ آن را درک نمی کند  این احساسی است که  دارد، 
نمی  را  دارند  نقش  فرایند  این  در  که  تاریخی  عوامل  زیرا 
بنا  اعتماد  برپایه  کلی  طور  به  فرااتالنتیکی  روابط  فهمد. 
شده است و تصمیم ترامپ در مورد ایران، سطح موضوع را 
تغییر داده و شکافی را در این اعتماد ایجاد کرده است. به 
باور کارشناسان افزایش احساسات ضدآمریکایی نکته مهم 
دیگری است و موضوع کره شمالی مولفه اصلی آن را تشکیل 
می دهد. واکنش اروپا به یک درگیری نظامی در شبه جزیره 
کره می تواند فاجعه ای همچون جنگ در عراق را به وجود 
خواهند  متجاوز  را  واشنگتن  اروپا،  در  عمومی  افکار  آورد. 
رویکردهای  افزایش  باعث  تواند  می  موضوع  همین  و  دید 
ضد آمریکایی در قاره سبز شود. در این شرایط برای رهبران 
بایستند. ترامپ  کنار  در  که  شود  می  سخت  هم  اروپایی 

یک دیپلمات آلمانی ارزیابی خود از شرایط را به خبرگزاری 
باید  اروپا  که  است  این  واقعیت  کرد:  عنوان  رویترز چنین 
برای مدتی با ترامپ تعامل داشته باشد ضمن اینکه با رفتن 
وی تصحیح اشتباهات آسان نخواهد بود. یکی از بزرگترین 
زمینه  )INF( در  ان.اف  پیمان آی  لغو  اروپا،  نگرانی های 
کاهش تسلیحالت هسته ای است که میان »رونالد ریگان« 
آمریکا و شوروی در سال  و »میخائیل گورباچف« رهبران 
1٩۸۷ امضا شده بود. گرچه واشنگتن و مسکو بارها یکدیگر 
را متهم کرده اند که توافق نقض شده است اما شرایط به 
حدی خطرناک است که گورباچف ماه گذشته هشدار داد 
این توافق به خطر افتاده است. به اعتقاد کارشناسان آلمانی، 
جان  از  متحده  ایاالت  جمهوری  روسای  نسل  چند  برای 
اف.کندی تا باراک اوباما، نماد اتحاد فراآتالنتیکی بوده اند 
اما اکنون ترامپ به عنوان نماد این اتحاد شناخته نمی شود. 

این موضوع برای هر دو طرف غیر قابل جبران است.

سردرگمی اروپا از رفتارهای متناقض ترامپ

اگهی مفقودی
موتور  شماره  به   SL اپورتیج  تیپ  کیا  سیستم  کار  سواری  خودرو  سبز  برگ 
G٤KEDH٤3۷۵۵٩ و شماره شاسی KNAPC۸12DE۷۵۷۷٦10 و شماره 

پالک ایران ۵٩-1۷2د۷٦ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهي فقدان سند مالکیت
خانم نگار گل احمر ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵0/۷۵٤ 
مترمربع به پالک 10۸۸ فرعی از 3٦2 اصلی مفروز از باقیمانده ٤٦3 فرعی واقع در 
اراضی محمدشهر جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 1٤٤٦٤٤ 
صفحه 1٤٩ دفترجلد ۷٤٩ بنام داود شیرخانی ثبت و صادر گردیده است و برابر 
سند 1۵1۵٤ مورخ ۵3/03/1۷ دفتر 1٩ کرج  به متقاضی منتقل شده است که به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده است، 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد 
بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد 

شد. ٤2۸ م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

آگهي فقدان سند مالکیت
از طرف رضا گل احمر طبق وکالتنامه ۸٩۸٤۸ مورخ  آقای یوسف گل احمر وکالتا 
٩٦/٦/2٦ دفتر 3۷۵ تهران ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ٩٦0 
مترمربع به پالک ٤٦3 فرعی از 3٦2 اصلی مفروز از باقیمانده ٤٦3 فرعی واقع در اراضی 
محمدشهر جزء حوزه ثبتي ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 11۵۵٩ صفحه 102 
دفترجلد 12٤ بنام داود شیرخانی ثبت و صادر گردیده است و برابر سند 1۵1۵٤ مورخ 
3۵/03/1۷ دفتر 1٩ کرج  به متقاضی منتقل شده است که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به 

متقاضي تسلیم خواهد شد. ٤2۷ م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۷۸0 شماره  شناسنامه  داراي  فکری  فرشته  خانم 
٩٦0۵۵٤/٦٤ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کبری ترک بشناسنامه 13 در تاریخ 13٩٦/۵/22 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-فرشته فکری ش ش ۷۸00 ت ت 13٤٩ محل صدور تهران نسبت فرزنداناث 

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

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ٤2٩م/الف
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
صادره     13٩٤،۵،2٤ مورخ   ٩٤0٩٩۷۸330300٤٤٩ شماره  دادنامه  بموجب 
دادنامه  طی  آن  وتایید  آبادغرب  اسالم  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از 
سوم  شعبه  از  صادره   13٩۵،2،20 مورخ   ٩۵0٩٩۷۸32٤3001۵0 شماره 
 ٩۵00٩0 کالسه  پرونده  ودرراستای  کرمانشاه  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
به  است  محکوم  علی  امید  فرزند  نصیری  قباد  آقای  علیه  محکوم  اجراء  این 
پرداخت 1،120،000،000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷،3۵0،000 ریال 
ومبلغ  اوراق  تصدیق  هزینه  بابت  ریال   30،000 ومبلغ  دادرسی   هزینه  بابت 
ریال   2،3۸۸،212،۷۷٩ جمعا  که  وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال   ٦۸،٤00،000
ریال   ٩3،۷۵0،000 ومبلغ  غضبان  فرزند  چراغی  علی  آقای  له  محکوم  در حق 
راستای  در  له  محکوم  چون  لذا  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت 
یک  شامل  وی  منقول  غیر  اموال  به،  محکوم  میزان  به  خویش  طلب  تامین 
دستگاه ملک تجاری را معرفی وتوسط دایره اجرای احکام مدنی از طریق اداره 
ثبت اسناد وامالک اسالم آبادغرب توقیف گردیده وقرار ارجاع امر به کارشناس 
تجاری  ساختمان  دستگاه  یک  دانگ  شش  از  محل  در  بازدید  ضمن  و  صادر 
موضوع پالک 11٩ فرعی از 1۸ اصلی بخش ٦ کرمانشاه واقع در اسالم آبادغرب 
بانک مسکن در سه طبقه )معروف به ساختمان صدرا( بازار روز جنب  چهارراه 

به مبلغ 20،200،000،000 ریال اعالم نظر نموده،وفق ماده 13۷ قانون اجرای 
قباد  آقای  ملک  باشد.1-مالک  می  ذیل  شرح  به  ملک  مشخصات  مدنی  احکام 
خیابان  آبادغرب  اسالم  ملک  وقوع  محل  باشد.2-  می  علی  امید  فرزند  نصیری 
فکوری ملک  بانک مسکن شعبه  از  باالتر  روز  بازار  نبش چهارراه  فکوری  شهید 
سه  در  که  عرصه  مربع  متر   22٩،1۷ مساحت  به  تجاری  کاربری  با  موصوف 
دهنه  دو  شامل  کف  هم  طبقه  که  مربع  متر   21٤ مساحت  به  جمعا  طبقه، 
فعالیت  دارای  فروشی  پرده  بصورت  ودیگری  مستاجر  از  خالی  یکی  که  تجاری 
می باشدوبا توجه به قرار دادفی ما بین آقای قباد نصیری و حمید رضا بساطی 
از  پنجم  واحد  و   13٩٦،٤،1۵ لغایت   13٩٤،1،1۵ تاریخ  از  سال  دو  بمدت  که 
سال  یک  بمدت  بساطی  آرزو  خانم  و  ملکی  آقای حسین  اختیار  در  دوم  طبقه 
1٤،۸0متر  راپله  مساحت  و  باشد  می   13٩٦،۵،1 لغایت   13٩۵،۵،1 تاریخ  از 
وطبقه  مربع  متر   202 مساحت  به  خدماتی  واحد  چهار  در  اول  طبقه  و  مربع 
دووم نیز بصورت چهار واحد خدماتی به مساحت 202 متر مربع ، ملک دارای 
امتیاز آب، برق، گاز می باشد. با توجه به موقعیت و عمر بنا و نوع کاربری آن و 
بصورت وضع موجود ارزش هر دو واحد تجاری 12،000،000،000 ریال وارزش 
واحدهای طبقه اول نیز۵،000،000،000 ریال وارزش واحدهای طبقه دوم نیز 
در  موصوف  ملک  دانگ  کل شش  ارزش  مجوع  در  که  ریال   3،200،000،000
به مبلغ 20،200،000،000 ریال معادل دو میلیارد دویست میلیون  سه طبقه 
خدماتی  واحد  چهار  دارای  کدام  هر  دوم  و  اول  طبقات  باشد.2-در  می  تومان 
مجموعا هشت واحد خدماتی که تمام واحدها در ید مستاجر می باشد.3- ملک 
آبادغرب  اسالم  امید  امالک  مشاور  دفتر   13۸٩،11،٤ مورخ  بیع  عقد  بموجب 
توسط محکوم علیه از آقایان 1-محمد باقری فرزند شنبه 2- غالمحسین باقری 
نامبردگان اخیر در راستای عقد بیع مرقوم در جهت  فرزند شنبه خریداری که 
 331۵٦ شماره  بالعزل  نامه  وکالت  بموجب  و  علیه  محکوم  بنام  سند  انتقال 
مورخ 13٩0،۵،1۵ صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره 32 اسالم آبادغرب 
فروش  جهت  در  )وکیل(  نصیری  قباد  واقای   ) )موکلین  نامبردگان  مابین  فی 
می  مفروز  فوق  ملک  اینکه  تصریح   -٤ اند  نموده  اعطا  نامبرده  به  سند  وانتقال 
باشد.۵-قیمتی که مزایده از آن شروع میشود مبلغ 20،200،000،000 ریال و 
قیمت پایه محسوب می گردد الزم به توضیح می باشد که ملک توقیفی توسط 
ریال   ٦،٩۷۷،۵2٦،۷۵۵ مبلغ  به  کرمانشاه  بسیج  چهارراه  شعبه  صادرات  بانک 
مبلغ  از  گردید  معرفی  مزایده  برنده  اینکه  از  بعد  آن  باشدوفروش  می  رهن  در 
واریزی )برنده مزایده(کسر وتشویه حساب کامل می گردد لذا جلسه مزایده در 
اجرای  اول  شعبه  دفتر  در  12 صبح  الی  11صبح  ساعت  از   13٩٦،٩،۵ مورخه 
برگزار خواهدشد.هر کس قصد شرکت  آبادغرب  اسالم  احکام مدنی دادگستری 
تا  مراجعه  اجرا  ین  به  مزایده  از  قبل  روز  پنج  باید  باشد  داشته  را  مزایده  در 
ترتیب بازدید ملک داده شود ومزایده از قیمت پایه شروع می شود ومال متعلق 
قیمت  درصد   10 مبلغ  و  نماید  راپیشنهاد  قیمت  باالترین  که  است  کسی  به 
حداکثر  را  قیمت  والباقی  اخذ  وی  از  المجلس  فی  مزایده  برنده  از  پیشنهادی 
ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد از وی وصول ودرصورتی که برنده 
مزایده در موعد مقرر مانده بهای ملک را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه 

های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد.
مدیر اجرای شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اسالم آبادغرب

دادنامه
شماره پرونده:٤-٩٦-1٦٦   

شماره دادنامه:2٩،٩٦،٦-۵3۷
تاریخ رسیدگی:2٩-٦-٩٦

مرجع رسیدگی:شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم آبادغرب
خواهان:آقای علی اکبر رضایی فرزند حسین به آدرس اسالم آبادغرب –خ شهید 

نامجو کوچه جانبازان 2
خوانده:آقای بهمن ابراهیمی به آدرس اسالم آبادغرب- مسکن مهر بلوک 2 طبقه 

۵ واحد ۵
خواسته:مطالبه

تقدیم  خوانده  بطرفیت  فوق  بخواسته  درخواستی   / دادخواستی  گردشکار:خواهان 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی قاضی شورا تشکیل است وباتوجه به محتویات 
پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی شعبه ختم رسیدگی را اعالم وبشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دادخواست آقای علی اکبر رضایی به طرفیت آقای بهمن ابراهیمی به 
خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که 
خواهان در شرح دادخواست  تقدیمی وجلسات رسیدگی اعالم داشته مبلغ چهار 
واریز نموده که تصویر پرینت  بانک به حساب خوانده  از طریق عابر  میلیون ریال 
بانکی پیوست می باشد که تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده لذا با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده وامارات موجود شامل دادخواست  خواهان و ضمائم آن 
واظهارات خواهان در جلسه رسیدگی وعدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت 
وی  ومستندات  خواهان  ادعای  ماندن  مصمون  نتیجه  ودر  آگهی(  )نشر  رسیدگی 
از هرگونه انکار،رد یا دفاعی موثری شورا خواسته خواهان را وارد تشخیص ماندن 
ادعای خواهان ومستندات وی از هرگونه یا دفاع موثری شورا خواسته خواهان را وارد 
تشخیص به مواد 1٩۸،۵1۵،۵1٩ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دویست وده هزار ریال بابت هزینه دادرسی وتصدیق اوراق در 
حق خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اسالم آبادغرب می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب

آگهی حصر وراثت
بحکایت پروند کالسه 1/٤٩0/٩٦ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
مسعود خلخال درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
محمد خلخال در تاریخ  ۷3/۷/۸ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

1.مسعود خلخال زایچه : ٩-13٦۵ -کدملی  3-٩٩۷212-۵٩۵  پسر متوفی 
پسر  -کدملی ٤٩۵012223-1    13۷2-٤٩۵012223-1 : زایچه  2.فرشید خلخال 

متوفی
دختر    ٤٩۵0000۷۷-2 -کدملی   13٦۸-٤٩۵00000۷۷-2 زایچه:  خلخال  3.ثریا 

متوفی
٤.سروه خلخال زایچه : ۵-001٦۷۸-۵٩۵– کدملی ۵-۵٩۵001٦۷۸  دختر متوفی

۵.حیات خریوز زایچه: ۵3-13٤۷-کدملی3-٩۸٤03۸-۵٩۵ همسر متوفی
٦.کریم خلخال زایچه: 1٩-130۸- کدملی ٦-٩۸٤1٤3-۵٩۵ پدر متوفی
۷.آمنه عثمانی زایچه: 3۷-1310-کدملی۵-٩۷۷٩٦2-۵٩۵ مادر متوفی

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

خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

آقای سعید عبدالهی فرزند سلیم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 10٦ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به  بیسان 
جارکه از آقای سلیم عبدالهی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ٩۵-۷3 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 13٩٦٦031٦00۷000٦٤1  مورخ  ۵/2٩/ ٩٦ 
نام  به  مربع  متر    203/٤0 مساحت  به  بابخانه  یک  مالکیت  سند  به صدور  حکم 
آقای سعیدعبدالهی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان حاج 
کاکاحسن محمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای سعیدعبدالهی صادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول  2۵/  ۷/  13٩٦  تاریخ انتشار دوم 10 /  ۸ /  13٩٦

آگهی حصر وراثت
آقای همایون محسن پور دارای شناسنامه شماره 1۷ به شرح دادخواست به کالسه  
2۷3،٩٦ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد محسن پور بشناسنامه ۸٤٩ در تاریخ ٩٦،٤،31 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
1(متقاضی با مشخصات فوق الذکر فرزند متوفی 

2( آرمان محسن پور  به ش شناسنامه 113 فرزند متوفی
3( پژمان  محسن پور  به ش شناسنامه ٤٩٤003001٦  پسر  متوفی

٤( معصومه محسن پور  به ش شناسنامه٤ دختر فرزند متوفی
۵( مهناز محسن پور  به ش شناسنامه 33٩ دختر  متوفی
٦( میترا محسن پور  به ش شناسنامه 1٦0 دختر  متوفی
۷( شوکت سلمانی  به ش شناسنامه 13۵ همسر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
رئیس شعبه اول حکمی شورای حل اختالف شهرستان داالهو – پیر نظری

دادنامه
بتاریخ پانزدهم مهر سال یکهزارو سیصد و نود و شش در وقت فوق العاده پرونده 
به کالسه ٩٦0٩٩۸٦۷٦٩1001٦۷ شعبه 2۵حقوقی شورای حل اختالف مجتمع 
شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد با اخذ نظر کتبی اعضای محترم شورا واصل 
تحت نظر قراردارد لهذا ختم رسیدگی اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید . 
اله  عزت  فرزند  صفایی  شعیب  آقای  خواهان  دادخواست  در خصوص   : شورا  رای 
و  میلیون  سیزده  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شاهوردی  علی  آقای  خوانده  بطرفیت 
دویست و نود هزار تومان بابت یک فقره چک به شماره ۷۵۷3٦۵ مورخ 13٩۵/11/۵ 
عهده بانک سپه شهرستان خرم آباد به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و 
تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت بانک محال علیه و بقاء اصل چک در ید مدعی که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقاء دین سابق را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق 
آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع موثر و موجهی دال بر برائت ذمه خود 
ارائه ننموده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص 
و با استناد به مواد 313- 31٤  قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 1٩۸-۵1۵-۵1٩ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ومحکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست هزارو نود هزار تومان بابت وجه یک فقره 
و  تاخیر  پرداخت خسارت  و  انضمام هزینه دادرسی  به  الذکر  به شماره فوق  چک 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص اعالمی بانک 
مرکزی که در مرحله اجراء محاسبه میگردد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید 
این مرجع  ابالغ قابل واخواهی در  تاریخ  از  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد – علی امرائی 

دادنامه
العاده  فوق  وقت  در  شش  و  نود  و  سیصد  یکهزارو  سال  مهر  پانزدهم  بتاریخ 
حل  شورای  2۵حقوقی  شعبه   ٩٦0٩٩۸٦۷٦٩1001۷0 کالسه  به  پرونده 
کتبی  نظر  اخذ  با  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  مطهری  شهید  مجتمع  اختالف 
اعضای محترم شورا واصل تحت نظر قراردارد با عنایت به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
عزت  فرزند  صفایی  شعیب  آقای  خواهان  دادخواست  خصوص  در   : شورا  رای 
سیزده  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نسب  رضایی  سجاد  آقای  خوانده  بطرفیت  اله 
میلیون و دویست و نود هزار تومان بابت یک فقره چک به شماره 003٤00/1  
مورخ 13٩۵/11/۵ عهده بانک سپه شهرستان بروجرد به انضمام هزینه دادرسی 
تصویر مصدق  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  تادیه  و  تاخیر  و خسارت 
چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و بقاء اصل چک در ید مدعی 
اینکه  و  دارد  را  سابق  دین  بقاء  استصحاب  و  ذمه خوانده  اشتغال  بر  که داللت 
حضور  شورا  جلسه  در  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  آگهی  نشر  علیرغم  خوانده 
مالحظه  و  ننموده  ارائه  خود  ذمه  برائت  بر  دال  موجهی  و  موثر  دفاع  و  نیافته 
نظریه مشورتی اعضای شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و با استناد به مواد 
مواد  و  صدور چک  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون    31٤  -313
به  خوانده  ومحکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۵1٩-۵1۵-1٩۸
وجه یک  بابت  تومان  نودهزار   و  هزار  دویست  و  میلیون  مبلغ سیزده  پرداخت 
خسارت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  الذکر  فوق  شماره  به  چک  فقره 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص 
اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجراء محاسبه میگردد در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روزپس  از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد – علی امرائی

نوبت اول  مفقودی
 پروانه مهندسی دفتر اجرا 003٩2ش . پ 001٤۸-12-20بنام آقای علی اکبر پور 

رمضان گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
کارت هوشمند خودرو به شماره 2123200متعلق به خودرو کامیون کمپرسی بنز 
جفت شماره پالک 33-۸٩٦ع2٩ایران 33 و شماره کارت هوشمند راننده به شماره 
1۷٦۸13۸بنام سید مظاهر اسد پور به شماره ملی ٤٩٩٩۸۵2۷٤۸ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا 

مفقودی
12۵CCمدل  پرواز  سیکلت  موتور  کمپانی  سند  و  سبز  برگ  و  شناسایی  کارت   
شاسی  شماره  012۵N31٤۵02و  موتور  شماره  ۵۸۷-٦3٤٤3با  پالک  شماره   ٩3با 
N2N ***  12۵R٩31۵٩٦٤ بنام رمضان برزگر کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

جویبار ساقط می باشد

اصالحیه 
آگهی حصر وارثت با شماره کالسه به کالسه 10/٦۵٩/٩٦ شادروان کلثوم پورتقی 
شده  چاپ  زمان  پیام  روزنامه  در   ٩٦/۷/٤ تاریخ  در  ٦۸که  به ش ش  کال  گاوزن 
است که یکی از وارث بنام آقای مصطفی شیر افکن فرزند علی و سکینه به ش ش 
1222متولد 1301محل تولد بابل همسر متوفی نوشته نشده بود که در این شماره 

اصالح می گردد
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کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
ضروری«  »وام  ثبت نام  اینکه  به  اشاره  با 
آغاز  مهرماه   22 از  کشوری  بازنشستگان 
گفت:  داشت،  خواهد  ادامه  آبان  تا 21  و 
آبان  پایان  تا  و  مهلت  این  پایان  از  پس 
وام  هزار   300 اعطای  برای  قرعه کشی 

انجام می شود.
در  حضور  با  اسالمیان  محمود 
و  مطبوعات  نمایشگاه  بیست وسومین 
وام  ثبت نام  کرد:  اظهار  خبرگزاری ها 
ادامه  آبان ماه  تا 21  بازنشستگان  ضروری 

خواهد داشت.
وام  قرعه کشی  آبان ماه  آخر  تا  افزود:  وی 

ضروری بازنشستگان انجام می شود و 300 
هزار وام به برندگان قرعه کشی به تدریج 

پرداخت می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با 
بیان اینکه در سال ٩2 ، ٤2 هزار وام دو 
میلیون تومانی به بازنشستگان اعطاء شد، 
اظهار کرد: طی سه سال این میزان افزایش 
یافته و اکنون به 300 هزار وام ٤ میلیون 

تومانی رسیده است.
ضروری  وام  کارمزد  داد:  ادامه  اسالمیان 
مجموع  و  است  درصد   ٤ بازنشستگان 
اعتباری که برای این امر صرف شده حدود 

1200 میلیارد تومان است.

ناپدیدی زنان در پست های 
عالی مدیریتی

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از 
ارائه کارنامه فصلی به دستگاه های مختلف 
مبنی بر عملکرد آنان در بهره مندی از زنان 
معصومه  داد.  خبر  مدیریتی  پست های  در 
ابتکار که در دومین نشست تخصصی تبادل 
نظر پیرامون برنامه های امور زنان و خانواده 
در دولت دوازدهم صحبت می کرد با تاکید 
دولت  اصلی  رویکردهای  از  یکی  اینکه  بر 
توجه به نشاط، عزت نفس و توانمندی نسل 
جوان خصوصا دختران است، تصریح کرد:  
در تالش هستیم تا با ایجاد خودشکوفایی 
جوانان  و  زنان  مهارت های  افزایش  و 
توانمندی های آنان را افزایش دهیم و نگاه 
امیدوارانه ای را نسبت به آینده در آنان ایجاد 

کنیم.
وی با اشاره به اینکه سیاست های دولت و 
دستگاه های اجرایی در حوزه زنان باید در 
یک راستا باشند اظهار کرد: برنامه ای که در 
این نهادها قرار  حال حاضر در دستور کار 
که  است  توسعه  ششم  برنامه  همان  دارد 
ماده 101 آن به شکل اختصاصی برنامه های 
اجرایی در این حوزه را شامل می شود و به 
رسید. خواهد  تصویب  به  دولت  در  زودی 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
با اشاره به شورای اجتماعی کشور که امروز 
ادامه  است  شده  برگزار  روحانی  حضور  با 
و  طرح ها  قضاییه  قوه  جلسه  این  در  داد: 
را در خصوص مداخله در  برنامه های خود 
اعتیاد و مقابله با آسیب های اجتماعی ارائه 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  همچنین  کرد. 
نیز در حوزه اعتیاد به بیان راهکارهای خود 

پرداخت.
ابتکار با تاکید بر اهمیت نقش سازمان های 
در  موفقیت  و  پیشبرد  برای  نهاد  مردم 
اجتماعی  آسیب های  با  مقابله  طرح های 
نشان  گزارش ها  و  بررسی ها  کرد:  اظهار 
دهه های  در  قبولی  قابل  رشد  که  می دهند 
افتاده است و  اتفاق  اخیر در حوزه سمن ها 
امید  افزایش  برای  پتانسیل  این  از  می توان 

اجتماعی استفاده کرد.
 با طی این مسیر به شکل آهسته و پیوسته 
کشور نیز به مرحله ای خواهد رسید که به 
شکل گسترده از حضور زنان بهره مند شود.

وی با انتقاد از تحلیل های آماری که توسط 
بعضی از دستگاه های کشور ارائه شده و ادعا 
می کند که از 30 درصد زنان در پست های 
نباید  افزود:  کرده اند  استفاده  خود  اجرایی 
فراموش کرد که این مصوبه شامل بهره مندی 
میانی  و  اجرایی  مدیریت  در  تنها  زنان  از 
سازی  تصمیم  در  آنان  از  باید  بلکه  نیست 
در  این  شود.  استفاده  نیز  عالی  مدیریت  و 
حالیست که شاهدیم که زنان در پست های 

عالی مدیریتی تقریبا ناپدید می شوند.

 دانش آموزان به کمپین 
»جهان بدون ترور« بپیوندند

اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
دانش آموزان  تمام  از  کشور  دانش آموزان 
درخواست کرد تا به کمپین »جهان بدون 
زمان؛  پیام  گزارش  بپیوندند.به  ترور« 
حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
»جهان  همایش  در  دانش آموزان  اسالمی 
بدون ترور« که در مجتمع شهدای انقالب 
اهمیت  به  اشاره  با  شد،  برگزار  اسالمی 
ابعاد مختلف تروریسم در جهان،  شناخت 
اظهار داشت: امروز متهم در این زمینه به 
کرسی قضاوت نشسته و رسانه در خدمت 

اوست.
خون ریزی  سراسر  قرن  در  داد:  ادامه  وی 
ترور  و  وحشت  منحوس  پدیده  مقهور  و 
تروریسم  ربوده است،  از همه  را  که خواب 
رسانه ای،  نیابتی،  مختلف  قالب های  در 
اقتصادی  و  کشاورزی  زیستی،  سایبری، 

بروز می کند.
عالمتی اضافه کرد: از جهانی صحبت کنیم 
در  که  و جهانی  نکند  ناامید  را  امیدی  که 
بهشتی،  شهیدان  مانند  افراد  بهترین  آن 
شهریاری،  شیرازی،  صیاد  باهنر،  رجایی، 
علیمحمدی و احمدی روشن و بیش از 1۷ 

هزار انسان به این بهانه کشته شدند.
با  انقالبی  و  ملی  درحرکتی  افزود:  وی 
از  تا  شدیم  هم صحبت  ایران  دانش آموزان 
فردایی روشن سخن گفته که همراه با امید 

و نشاط باشد.
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
همایش  شد:  یاد آور  دانش آموزان 
جنبش  فعاالن  فکر  با  ترور  بدون  جهان 
دانش آموزی ظهور و بروز کرد و خواستیم 
از  آذر،   1٦ و  آبان   13 واقع  دو  فاصله  در 
ترور  بدور  از جهان  بگوییم؛  تروریسم  نبود 
و از فردای روشن بگوییم؛ جهان بدون ترور 
بدون  و  مستکبران  سلطه  بدون  جهان  و 

آمریکا و صهیونیسم بگوییم.
این  افتتاح  از  پس  شد:  متذکر  عالمتی 
همایش، ویژه برنامه هایی در 30 استان دیگر 
دانش آموزان،  جنبش  تا  شود  می  برگزار 

رایحه امید را در فضا بپرورانند.
به  کرد  درخواست  دانش آموزان  از  وی 

کمپین جهان بدون ترور بپیوندند.

خبــــر

هویت های جعلی در فضای مجازی دلیل 
بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه 

فضاي مجازي به عنوان آخرین، تاثیرگذارترین و مهمترین رسانه 
عصر حاضر، نقش بسزایي در پروژه »بي هویت سازي« ایفا مي کند.

امکان ایجاد هویت هاي چندگانه، یکي از مهمترین دستاوردهاي 
با  تواند  مي  فردي  هر  است.  ما  روزگار  بشر  براي  مجازي  فضاي 
استفاده از هویت هاي جعلي پایه گذار ناهنجاري هاي بسیاري در 
جامعه باشد. ادامه این حرکت هاي خارج از عرف و هنجارگریز و 
در عین حال مجهول بودن هویت فرد عامل، وي را به انجام حرکت 
هاي مشابه با هویت هاي جعلي ترغیب مي کند.ارتباط با جمعیت 
بیشتري از آنچه که در جامعه پیراموني فرد حضور دارند و از بین 
رفتن مفهوم مکان و زمان از جمله دیگر ویژگي هاي اینترنت است 

که فرد را به استفاده بیشتر از آن مجاب مي کند. 
آموزش  )اداره  فاتب  اجتماعی  معاونت  از  به گزارش پیام زمان 
اجتماعي  هاي  شبکه  استفاده  از  ناشی  آسیب های  همگانی(ابعاد 
می تواند منجر به  کم رنگ شدن ارزش های مترقی؛  هر جامعه 
صاحب ارزش هایی است که ناشی از فرهنگ آن است؛ اما برخی 
از  تأثیر  موجب  به  که  اسالمی است  در جوامع  مترقی  ارزش های 
فرهنگ بی بندوبار، و اباحه گر غرب در حال کم رنگ شدن است؛ 
ارزش هایی مثل: حیا و عفت زن، اهمیت داشتن شخصیت انسان 
نه جنسیت آن و قبح عریان نمایی بدن و تضعیف فرهنگ های کم 
حضور را نمایان می کند، گرچه این فضا گذرگاه فرهنگ های متنوع 
و گوناگونی است که هر یک در صدد عرضه خویش هستند، اما تنها 
فرهنگی پیشتاز خواهد بود که حضور پر رنگ تر و گسترده تری 
داشته باشد. و بدین سبب است که در آن فرهنگ غالب، فرهنگی 
جز فرهنگ قدرتمند، اما منحط غرب نیست؛ چرا که با به کارگیری 
عرضه گسترده خود  به  وافر،  تالشی  و  وسیع  امکانات  از  صحیح 
پرداخته و یکه تاز این عرصه گردیده است.باعث  تضعیف اعتقادات 
و گسترش شبهات فکری می شود؛  گرچه دستیابی آسان به انواع 
اطالعات از مزایای شبکه هاي اجتماعي است، اما معایبی نیز دارد. 
انواع شبهات در آن، موجب تزلزل  از جمله این که طرح و نشر 
باورهای کاربران سست عقیده و کم اطالع می گردد. شبکه  در 
هاي اجتماعي چاقویی دو لبه است که ما می توانیم از آن به سود 
فرهنگ مهاجم  و گسترش  تنوع  و  اما هجمه  بگیریم؛  خود مدد 
مدافعان  کوشش های  فعلی  شرایط  در  که  است  به حدی  غربی، 
فرهنگی مسلمان را بسیار کم اثر می نماید؛ خاصه این که مدیریت 
اصلی اطالعات نیز در دست غرب و غربیان است.دلیلی برترویج 
سطحی نگری فکری شده؛آزادی بیان و طرح اندیشه های متضاد 
در شبکه هاي اجتماعي ، از اهداف اولیه ایجاد چنین فضایی است؛ 
اما چنانچه اندیشه ای بدون هیچ بنیان و اساس معتبری در این 
فضا مطرح شود، ثمره آن انباشته شدن اندیشه های بسیاری است 
که توان بررسی و نقد و تحلیل همه آن ها از عهده مخاطبان خارج 
است. و بدین سبب، کاربران بدون بررسی و تحقیق در مبانی و 
زوایای پنهان اندیشه های نو ظهور، به سبب کثرت و رواج بی حد 
متأثر می شوند. و در  از آن   ، و حصر آن در شبکه هاي مجازي 
نتیجه، روحیه حق پذیری کاربران به ویژه جوانان، به سطحی نگری 
مبدل خواهد  نو ظهور  اندیشه های  پذیرش  در  کاری  و مسامحه 
شد.گاهی باعثایجاد سر درگمی می گردد؛ آن گاه که کودکی را 
بخواهند آموزش دهند، ابتدا او را بامفاهیم ساده ای در حد فهم او 
آشنا می کنند. طرح مفاهیم متنوع و اندیشه های متضاد برای او، 
ثمره ای جز حیرت نخواهد داشت. شبکه هاي اجتماعي گر چه 
مولد آزادی بیان و تضارب آرا است، اما انباشت اطالعات خوب و بد، 
گزینش اطالعات صحیح را دشوار کرده و طرح نامحدود و طبقه 
بندی نشده آن، موجب سردرگمی  کسانی خواهد شد که در تحلیل 
افکار و اندیشه ها دچار ضعف هستند. از این رو، ضروری است که 
پیش از هر چیز استفاده صحیح و طبقه بندی شده این فضا را 
به کاربران بیاموزیم. گاهی هم باعث گسترش اباحه گری عملی 
شده؛ حفظ حرمت قوانین اجتماعی و رعایت آموزه های اخالقی، 
از ریشه ای ترین اصول هر فرهنگی است. بدیهی است با گسترش 
میزان  روند در  این  نهایتاً   ، اجتماعي  اباحه گری در شبکه هاي 
خودداری افراد جامعه از ارتکاب اعمال غیر اخالقی و ناهنجار در 
فضای جامعه نیز تأثیر خواهد گذاشت. منشأ برخی از اعمال خالف 
اخالق در سطح جامعه، مباح شدن آن در شبکه هاي اجتماعي 
است.  به خطر افتادن حقوق مادی و معنوی مولفین دلیلی می 
ارائه  هنری  یا  و  ادبی  علمی،  آثار  مؤلفان  برنگرانی های  شودکه 
آثارشان به صورت دیجیتال است. با توجه به گسترش روزافزون 
سرقت داده های گوناگون و نرم افزارها و نیز عدم توانایی مسؤالن 
در برخورد با این قبیل جرایم و دشوار بودن نظارت و حفاظت از 
داده ها، حقوق مادی و معنوی مؤلفان در شبکه هاي اجتماعي  دو 
چندان به خطر خواهد افتاد؛ چرا که با توجه به قدرتمند شدن انواع 
ابزار های قفل شکن و نبود نظارت الزم بر شبکه هاي اجتماعي ، 
مؤلفانی که بخواهند از منافع مادی و معنوی اثر خویش بهره ببرند، 
از ارائه اثرشان در غالب داده های الکترونیکی خودداری می نمایند.

توصیه های که پلیس در این زمینه می کند؛والدین حتی االمکان 
فضا  این  در  فرزندانشان  چه  آن  و  اینترنتی  های  فعالیت  با  باید 
می توانند انجام دهند ، آشنا شوند و راه های مقابله با آن را فرا 
ومقررات  قواعد  درباره  توانند  می  فرزندانشان  و  بگیرند.-والدین 
استفاده از اینترنت در منزل بحث و تبادل نظر کنند و در نهایت 
والدین مقررات خاصی را در این زمینه به فرزندان خود ابالغ نمایند 
و موضوعات و موارد مربوط را به آن ها تذکر دهند . به عنوان مثال 
( مدت  .ب  اینترنت  از  استفاده  برای  ( زمان و شرایط الزم  :الف 
زمانی که فرزند می تواند از اینترنت استفاده کند. ج ( انواع وب 
سایت ها و فعالیت های قابل قبول و غیر قابل قبول .د ( اطالعاتی 
که می توان در ضمن استفاده از اینترنت افشا کرد . ه ( چگونگی 
مواجهه با مشکل در هنگام استفاده از اینترنت و کمک گرفتن 
موضوعات  در خصوص  را  دیدگاه خود  باید  -والدین  والدین.  از 
صریح جنسی و رفتار های ناشایست تشریح کنند و درباره غیر 
مجاز و مخرب بودن برخی از سایت ها برای فرزندانشان توضیح 
دهند ، زیرا در غیر این صورت ، آن ها واکنش های منفی نشان 
خواهند داد و به بیراهه خواهند رفت .-والدین باید این واقعیت را 
بپذیرند که فرزندانشان ، نسبت به آن ها ، بیشتر با فضای اینترنت 
خو گرفته اند ، لذا اگر می خواهند در این مورد اقدامات موثری 
انجام دهند باید وقت بیشتری صرف کرده ، این خالء را پر کنند 
. -والدین باید به تفاوت میزان اعتماد به نفس فرزندان خود در 
فعالیت های آن الین و فعالیت در فضای خارج پی ببرند و به آن 
توجه داشته باشند . جوانان ممکن است در فضای مجازی دست 
به کار هایی بزنند که در عالم فیزیکی جرأت ارتکابش را نداشته 
فعالیت های آن  به  باید نسبت  والدین  به همین دلیل   . باشند 
ها مراقبت ویژه ای به عمل آورند . -والدین باید به فرزندانشان 
هشدار دهند که کلمات گذر خود را کامال مخفی نگه دارند و حتی 
در اختیار نزدیک ترین دوستان خود نیز قرار ندهند تا با استفاده 
 از نشانی پست الکترونیکی آن ها مطالب نامناسب برای دیگران

 ارسال نگردد . 

خبر

پرداخت »وام ضروری« بازنشستگان تا پایان آبان

رییس پلیس راه راهور ناجا از عدم ممنوعیت تردد در 
شب  برای سفرهای اربعین خبر داد و گفت: به محض 
برای  ترافیکی  الزم  تمهیدات  مرز خسروی  بازگشایی 
این مرز انجام خواهد شد.سردار محمدحسین حمیدی 
اجرای  آغاز  مراسم  حاشیه  در  خبرنگاران  جمع  در 
طرح ترافیکی اربعین و رژه خودرویی نیروهای اعزامی 
ستاد پلیس راهور گفت: با افزایش ترددها در مرزهای 
شلمچه، مهران، چذابه نیروهای پلیس راه از ابتدای ماه 
صفر درشهرها و جاده ها مستقر هستند. از دیروز نیز 
تیم های کمکی برای تقویت این حوزه های عملیاتی از 
اعزام خواهند شد. همچنین دیگر  نقاط کشور  اقصی 
سازمان ها از جمله نیروهای امدادی همراه با پلیس راه 
اقدامات  به  اشاره  با  دارند.او  حضور  عملیات  این  در 
با توجه  این طرح گفت:  برای  گسترده صورت گرفته 
به اینکه افزایش سفرها را در این مدت شاهد هستیم 
امدادرسانی  امیدواریم شاهد  نیروهای کمکی  اعزام  با 
بیشتر در جاده های منتهی به مرزها باشیم. نیروهای 
راهنمایی و رانندگی شهر تهران و ستاد راهور ناجا نیز 
با تمام توان برای تقویت استان های درگیر که شامل 
دارند.رئیس  و کرمانشاه است حضور  ایالم  خوزستان، 
پلیس راه راهور ناجا خاطرنشان کرد: پلیس راهور به 
طور صددرصد در این عملیات حضور دارد و مسئولیت 
اصلی این عملیات با ستاد راهور ناجا است و همه نیروها 

از امروز در سراسر کشور آماده باش هستند.

 عدم ممنوعیت تردد در شب  
برای سفرهای اربعین

بهزیستی  سازمان  اعتیاد  از  پیشگیری  و  درمان  معاون 
گفت: طبق تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدیم 
که مصرف یک قرص روانپزشکی به نام زولپیدم که برای 
استفاده می شود بصورت  و روان  اعصاب  بیماری های 
خودسرانه رشد داشته است. فرید براتی سده در گفت و گو 
با ایرنا افزود: مصرف این قرص بدون تجویز پزشک افزایش 
چشمگیری داشته و این برای ما سئوال است که چرا از 
این قرص تا این اندازه استفاده می شود بطوریکه تقریبا می 
توان گفت در جاهایی جای ترامادول را گرفته است و در 
این حد مصرف آن زیاد شده است. وی خاطرنشان کرد: 
اینگونه مسائل باید حتما بررسی شود که چرا مصرف یک 
قرص روانپزشکی یا احیانا دیگر دارومخدرها افزایش می 
یابد.وی ادامه داد: همچنین طبق برآوردهایی که در جهان 
 NPS انجام شده، مصرف مواد جدید روانگردان صنعتی یا
ها که خیلی راحت می توان آنها را تولید کرد، افزایش 
یافته است.معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان 
روانگردان صنعتی  مواد جدید   بهزیستی گفت: مصرف 
یا NPS ها را می توان از گیاه گرفت یا اینکه از مشتقات 

مواد مختلف استحصال کرد.

خطر رشد مصرف خودسرانه
 قرص زولپیدم

افسردگی،  گفت:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
شایعترین بیماری ناشی ازمصرف مواد مخدر صنعتی، 
شیمیایی و روان گردان ها در میان نوجوانان و جوانان 
مخدرهای  مصرف   : کرد  اظهار  معتمد  است.علی 
بر ضعیف  صنعتی، شیمیایی و روان گردان ها عالوه 
شدن جسم، از لحاظ روانی نابود کننده است. این مواد 
از عوامل تاثیرگذار بیماری های روانی است که متاسفانه 
به قیمت بسیار پایین و حتی با پول های تو جیبی کم، 
قابل دسترسی است.وی افزود:افسردگی از بیماری هایی 
است که مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی یکی 
مداخالت  در  دارد  و ضرورت  است  آن  بروز  عوامل  از 
پیشگیرانه توجه به بهداشت روح و روان در برنامه های 
مبارزه اجتماعی با مواد مخدر قرار گیرد و خانواده ها 
و  افزایش  زمینه  مراجع ذی صالح  با  گیری  ارتباط  با 

آگاهی ها روانی فرزندان و حتی خود را افزایش دهند.
تقویت  بر  تاکید  با  روان  و  اعصاب  متخصص  این 
برنامه های جنبی خانوادگی ادامه داد: تخلیه هیجانات 
به  جوانان  و  نوجوانان  متاسفانه  و  است  مهم  خیلی 
را  زا  توهم  واشتباه مصرف مواد  دلیل تصورات کاذب 
راهی برای تخلیه این هیجانات می پندارند و کمبود 
درحالی  دهند،  می  قرار  بهانه  نیز  را  خانواده  امکانات 
که باید آگاه باشند که استفاده از مخدرهای صنعتی و 
 شیمیایی آسیب جدی به سیستم مغزی ، وارد و بروز

 بیماری های روانی را تشدید می کند.

 افسردگی شایعترین عارضه مصرف 
مواد مخدر صنعتی 

محمدرضا قدیرزاده از افزایش مرگ ناشی 
و  خبرداد  زنان  در  مخدر  مواد  مصرف  از 
افزایش۸.۵  شاهد  امسال  گفت:در٦ماهه 
درصدی مرگ ناشی از سوءمصرف در زنان 
خصوص  در  قدیرزاده  بودیم.محمدرضا 
مواد  مصرف  از  ناشی  های  مرگ  کاهش 
در  آمارها  طبق  گفت:  کشور  در  مخدر 
شش ماه اول امسال 1۵2 فوت  ناشی از 
مصرف مواد داشتیم که به نسبت سالهای 
قبل که آمارها حاکی از مرگ 1٦0٤ نفر 
بود، ۸.٤ درصد کاهش آمار مرگ و میر را 
شاهد بودیم.وی افزود: در این بازه زمانی 
و  فارس  تهران،  های  استان  ماهه،  شش 
اصفهان دارای بیشترین و گلستان، سمنان 
مصرف  از  ناشی  مرگ  کمترین  بوشهر  و 

مواد را داشته است.
رئیس گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات 
و  مرگ  آمار  خصوص  در  قانونی  پزشکی 
میر ناشی از مصرف مواد روان گردان در 

نخست  ماهه  شش  در  گفت:  هم  کشور 
سال تعداد فوتی های ناشی از مصرف مواد 
که  بوده  نفر  گردان 1٩0  روان  و  محرک 
نسبت به سال گذشته که تعداد 21۵ فوتی 

بوده شاهد کاهش 11 درصدی مرگ ها 
بودیم که این کاهش شاید ناشی از کاهش 

مصرف در کل کشور باشد.
از  ناشی  زنان  مرگ  آمار  افزایش  از  وی 

مصرف مواد در کشور خبر داد و گفت: در 
شش ماهه نخست سال 1٦٦ فوت ناشی از 
مصرف در خانوم ها رقم خورده است که 
این  آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه 
است،  بوده  فوت   1۵0 که  گذشته  سال 
شاهد افزایش ۸.۵ درصدی مرگ در خانم 

ها هستیم.
رئیس گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات 
پزشکی قانونی خطاب به سیاست گذاران 
توجه  با  گفت:  اندرکار  دست  مسئوالن  و 
به افزایش مصرف مواد در زنان و بالطبع 
افزایش مرگ ناشی از سوءمصرف در زنان، 
برای  و جدی  اساسی  فکر  باید  مسئوالن 

این معضل بیندیشند.
وی افزود: اگرچه به طور کلی شاهد کاهش 
افزایش  اما  بودیم  کشور  در  مرگ  آمار 
پدیده  مصرف  از  ناشی  زنان  میر  و  مرگ 
 ای قابل تامل و نیاز به برنامه ریزی های

 بیشتر است.

افزایش ۸.۵ درصدی مرگ ناشی ازمصرف مواد درزنان 

رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان 
قانون  نهایی  تصویب  صورت  در  اینکه 
جذب حق التدریسی ها و آموزش دهندگان 
نهضت سوادآموزی، 3٦ هزار نفر از آموزش 
دهندگان مشمول این قانون خواهند شد، 
گفت: به نظر می رسد مقاومت آموزش و 
وارد  چندان  موضوع  این  برای  پرورش 
وسومین  بیست  در  باقرزاده  نیست.علی 
نمایشگاه مطبوعات ، درباره مصوبه مجلس 
پیرامون جذب و استخدام رسمی معلمان 
نهضت  آموزش یاران  و  حق التدریس 
سوادآموزی و در پاسخ به اینکه چه تعداد 
از آموزش یاران نهضت بر این اساس جذب 
آموزش و پرورش می شوند؟ اظهار کرد: این 
قابلیت  تدوین شده که  به گونه ای  قانون 
آموزش دهندگان  عبارت  و  داشت  تفسیر 
تجمیعی از نظر ما مربوط به کسانی بود 
از  اما  باال دارند  به  که دو آموزش دهنده 
نظر برخی دیگر نظیر نمایندگان مجلس 
آموزش  پنج  که  می شد  کسانی  شامل 

دهنده دارند.
وی افزود: روی پنج نفر توافق کردیم که 
رسید.  نفر  هزار   3٦ حدود  به  آنها  شمار 
و  لیسانس  مدرک  که  آنها  شمار  البته 
باالتر دارند کمتر از این رقم است. در این 
باره باید مجلس تصمیم بگیرد. همچنین 
درباره آن دسته از آموزش یاران که قبل 
از سال ٩2 در نهضت بودند اما اکنون قطع 
همکاری کرده اند نیز مجلس باید تصمیم 
بگیرد که آیا حق  استخدام دارند یا خیر؟.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان 
آموزش  مقاومت  می رسد  نظر  به  اینکه 
وارد  چندان  خصوص  این  در  پرورش  و 
قانونگذار  هرحال  به  کرد:  اظهار  نیست، 
است.  شده  قائل  گروه ها  این  برای  حقی 
آموزش  و  دبستانی  پیش  نیروهای  اگر 
اینها  هستند،  مدنظر  نهضت  دهندگان 
برای نظام آموزش غیررسمی کار کرده اند 
و نمی توان آنها را دسته بندی کرد و درجه 
یک و دو برای آنها قائل شد. به هرحال این 
افراد برای نظام آموزشی زحمت کشیده اند.

قابل  مستند  هیچ  داد:  ادامه  باقرزاده 
توجهی مبنی بر اینکه افرادی که با نهضت 
حرفه ای  صالحیت های  کرده اند  همکاری 
به  نسبت  پایین تری  تخصصی  دانش  و 

نیروهای پیش دبستانی دارند، نداریم.
وی در پاسخ به اینکه آیا آموزش دهنده های 
نهضت که استخدام شوند جذب آموزش و 
خواهند  رسمی  آموزش  نظام  و  پرورش 
گفت:  می مانند؟  باقی  نهضت  در  یا  شد، 
در قانون آمده است که این استخدام برای 
پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  تامین 
صورت می گیرد. ما باید برای رفع کمبود 
خود دوباره در شرایط خاص یا از معلمان 

استفاده کنیم یا فراخوان جدید بدهیم.
بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
اصال  که  است  این  موضوع  اصل  اینکه 
تکلیف  تعیین  وارد  نباید  ابتدا  از  مجلس 
این موضوعات می شد، اظهار کرد: باالخره 
پیش دبستانی ها و آموزش دهندگان نهضت 

جزو نظام آموزش غیررسمی هستند و ما 
دائما در معرض استفاده از ظرفیت جامعه 
وارد بخش  نیست هرکس  قرار  و  هستیم 
غیررسمی آموزش شد بالفاصله استخدام 
شود بلکه برای این افراد می توان امتیازاتی  
قائل شد تا بتوانند راحت تر در آزمون های 

استخدامی پذیرفته شوند.
نیروهای  توانمندی  به  اشاره  با  باقرزاده 
نهضتی گفت: البته شخصی که در نهضت 
پایین  صالحیتش  کرده،  کار  سوادآموزی 
دوره دکتری  فارغ التحصیالن  ما  و  نیست 
اتفاقا  که  داریم  بسیاری  لیسانس  فوق  و 
کار  دبستانی  پیش  در  هم  آنها  از  برخی 
حق التدریس  صورت  به  هم  و  کرده اند 
است  جالب  داشتند.   حضور  مدارس  در 
وقتی همین افراد از موضع پیش دبستانی 
وار دمی شوند صالحیت دارند اما وقتی با 
موضع نهضت سوادآموزی وارد می شود، به 
آنها گفته می شود صالحیت ندارند و این از 

تعارضاتی است که باید حل شود.

از  بسیاری  که  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
نگران  پرورش  و  آموزش  در  صباحنظران 
افراد  این  جذب  با  تدریس  کیفیت  افت 
افت  نگران  ما  همه  گفت:  نیز  هستند 
کیفیت هستیم اما آموزش و پرورش کدام 
و  کند  ارائه  می تواند  را  روشن  پژوهش 
بگوید کیفیت معلم حق التدریس از کیفیت 
آزمون های  طریق  از  شده  جذب  معلمان 

استخدامی پایین تر است؟.
ادامه  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رییس 
معلم  تربیت  طریق  از  که  آنها  البته  داد: 
چهار  می شوند  پرورش  و  آموزش  جذب 
آموزش های تخصصی هستند  سال تحت 

و نگرانی درباره آنها کمتر است.
برخی  کرد:  توصیه  پایان  در  باقرزاده 
ابهام  جنبه  که  موضوعاتی  طرح  از  افراد 
اظهارنظرهای  دوره  بپرهیزند چراکه  دارد 
شواهد  با  باید  و  است  گذشته  شخصی 
برایمان  که  شهروندانمان  درباره  متقن 

زحمت کشیده اند سخن گفت.

مقاومت آموزش و پرورش درباره قانون جذب 
حق التدریسی ها و نهضتی ها وارد نیست
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به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق 
قانون  در  مندرج  هیأت  در  که  امالکی  الذکر 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  مستقردر  مذکور 
صادر  آن  رأی  و  رسیدگی  مورد  شهرکرد 
ذیل  شرح  به  عموم  اطالع  جهت  گردیده 

آگهی می گردد :
امالک واقع درابنیه شهرکرد به شماره پالک 

1- اصلی
ششدانگ  دهکردي  مؤمن  آل  نصرت  خانم 
مربع  متر   ٩  /۵٦ مساحت  به  مغازه  باب  یک 
خریداری  فرعي   2۸۵٩ پالک  از  قسمتي 
دهکردي  کیاني  حاجي  از  الواسطه  مع  شده 

و شرکاء
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک 

2- اصلی
ششدانگ  پور  تقي  مریم  خانم  فرعي   ٩٦۵2
یک باب خانه به مساحت ۸۵/ 1٦0 متر مربع 
خانم  شوکت  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

السید
نسبت  امیري  سیدعلي  آقاي  فرعي   10٤٤۷
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به 
مربع  متر   230  /2٦ مساحت  به  ساختمان 

خریداری شده مع الواسطه از علي مشرفیان
نسبت  فرد  رضائي  زهرا  خانم  فرعي   10٤٤۷
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به 
مربع  متر   230  /2٦ مساحت  به  ساختمان 

خریداری شده مع الواسطه از علي مشرفیان
گله  خدادادي  جواد  آقاي  فرعي   10٦٤0
به  مسکوني  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   200 مساحت 

الواسطه از خانعلي خدادادي

آقاي رسول صابري ششدانگ  فرعي   13٩۵٩
یک باب خانه به مساحت 2۵/ 1۵0 متر مربع 
غالم  کربالئي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

رضائي
امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک 

22- اصلی
ششدانگ  قهفرخي  جوانبخت  فریدون  آقاي 
یک باب ساختمان انباري به مساحت 30/ ۵۵ 
الواسطه از سید  متر مربع خریداری شده مع 

عبداله درخشنده
آقاي اردشیر کرامت ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۷٩/ 1٦۵ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از سید عبداله درخشنده
سه  به  نسبت  قهفرخي  مرداني  زیبا  خانم 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
به مساحت ٦3/ 1۵٤ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از عبداله اسدیان
سه  به  نسبت  قهفرخي  مرداني  فروزان  خانم 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
به مساحت ٦3/ 1۵٤ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از عبداله اسدیان
قهفرخي  مهري  خاور  خانم  فرعي   3٤2۸
از ششدانگ یک  به چهار دانگ مشاع  نسبت 
باب ساختمان مسکوني به مساحت ٩٤/ 121 
از علي  الواسطه  متر مربع خریداری شده مع 

اکبر حقیقت
ششدانگ  اصغریان  نوروز  آقاي  فرعي   ٤۵02
یک باب خانه به مساحت ٦٦/ 111 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از قدمعلي مشرف

ششدانگ  دانشوري  علي  آقاي  فرعي   ٦03٤
یک باب خانه به مساحت 2٤/ 2۵3 متر مربع 
عزیزاله  سید  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

حسیني

پالک  شماره  به  چالشتر  درقریه  واقع  امالک 
۵3- اصلی

نمایندگي  با  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت 
و  چهارمحال  استان  پرورش  و  آموزش 
به  مدرسه  باب  یک  ششدانگ  بختیاري 
مساحت 01/ ٤۷0٦ متر مربع خریداری شده 
مع الواسطه از کلیه مالکین رسمي پالک ۵3 

اصلي )قریه چالشتر(
پالک  شماره   به  زانیان  درقریه  واقع  امالک 

٦0-اصلی
2121 فرعي آقاي امیرعباس قرباني اق بالغي 
یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت 
مربع  متر   130  /۵3 مساحت  به  خانه  باب 
جواد  محمد  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

توکلي
به  نسبت  قرباني  فیروز  آقاي  فرعي   2121
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
شده  خریداری  مربع  متر   130  /۵3 مساحت 

مع الواسطه از محمد جواد توکلي
زانیاني  محمدي  بهجت  خانم  فرعي   3۷2٦
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ٤2/ 1۸۷ 
فتح  از  الواسطه  مع  مربع خریداری شده  متر 

اله مرادي
امالک واقع درقریه اشکفتک به شماره پالک 

٦2-اصلی
ششدانگ  یان  تقي  اردشیر  آقاي  فرعي   ۵0٦
متر   1۵2  /0٦ مساحت  به  خانه  باب  یک 
محمد  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

احمدزاده و غیره
علوي  کاظم  سید  آقاي  خانم  فرعي   ٦1٩
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  اشکفتکي 
شده  خریداری  مربع  متر   203  /۸1 مساحت 

مع الواسطه از سید مرتضي علوي

امالک واقع درقریه نافچ به شماره پالک ٦٤-
اصلی

آقاي حشمت اله رئیسي نافچي ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 2۵0 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از حیدر رئیسي
یک  ششدانگ  نافچي  رئیسي  قنبرعلي  آقاي 
مربع  متر   2۵٤  /۵۸ مساحت  به  خانه  باب 

خریداری شده مع الواسطه از حیدر رئیسي
پالک  شماره  به  سامان  درابنیه  واقع  امالک 

۷1- اصلی
نادري  غالمحسین  آقاي  فرعي   2٤٦2
ششدانگ قسمتي از یک باب خانه به مساحت 
۵0/ ٦٩ متر مربع قسمتي از پالک ٦۸ فرعي 
عبدالباقي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

دهقان
امالک واقع درمزرعة الغدنبه از مزارع سامان 

به شماره پالک ۷۸- اصلی
ششدانگ  زاده  ذالک  رفیع  آقاي  فرعي   2٤٩
یک باب خانه به مساحت ۸2/ 1۵۵ متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از محمود شریفي 

ساماني
بن  مزارع  از  هرزآب  درمزرعه  واقع  امالک 

پالک 110- اصلی
باب  یک  ششدانگ  بني  طادي  علي  آقاي 
مربع  متر   ٩0  /0٦ مساحت  به  ساختمان 

خریداری شده مع الواسطه از ابراهیم براتي
امالک واقع درقریه سورشجان به شماره پالک 

212-اصلی
خانم مرجان حسن زاده سورشجاني ششدانگ 
متر   ۵۵۸  /٦1 مساحت  به  خانه  باب  یک 
حسن  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

ابوطالبیان
امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک 

221-اصلی
ششدانگ  هفشجاني  جعفري  ذوالفقار  آقاي 
یک باب خانه به مساحت ٦٦/ 2۷1 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از شهریار کیواني

ششدانگ  هفشجاني  حیدري  احمدرضا  آقاي 
یک باب خانه به مساحت 3۷/ 2۷1 متر مربع 
خریداری شده مع الواسطه از احمد نقي زاده

٤٩٤٩ فرعي خانم فاطمه صغري عابدي ریزي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 02/ 1۵2 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از نعمت 

اله جهانبین
امالک واقع درمزرعة پشت ده غربي به شماره 
پالک )2ب -اصلي(که به پالک 1۵۷2- اصلی 

تبدیل گردیده است.
یک  ششدانگ  دهکردي  امینیان  امراله  آقاي 
مربع  متر   1۵0  /۸۵ مساحت  به  خانه  باب 
خریداری شده مع الواسطه از قربانعلي امینیان

امالک واقع درقریه شهرکیان به شماره پالک 
پالک1۵۷٤-  به  مکرر(که  اصلي  درصد   ٤0(

اصلی تبدیل گردیده است.
سه  به  نسبت  میرهاشمي  اله  قدرت  آقاي 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
شده  خریداری  مربع  متر   1۵۷  /٩۵ مساحت 

مع الواسطه از فرج اله علیدوستي
نسبت  آبادي  بهرام  فتحي  بیگم  فاطمه  خانم 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
خریداری  مربع  متر   2٤0  /01 مساحت  به 

شده مع الواسطه از منصور نیازي
آقاي فرهاد نیازي نسبت به چهار دانگ مشاع 
 /01 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از 
2٤0 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از 

منصور نیازي
شهرکي  آزاد  عباسعلي  آقاي  فرعي   232٩

از ششدانگ یک  نسبت به چهار دانگ مشاع 
مربع  متر   22٦  /11 مساحت  به  خانه  باب 
خریداری شده مع الواسطه از مطلب قلي پور

232٩ فرعي خانم شیرین آزاد شهرکي نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
خریداری  مربع  متر   22٦  /11 مساحت  به 

شده مع الواسطه از مطلب قلي پور
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
در  الذکر  فوق  امالک  به  نسبت  آگهی  این 
روزنامه  طریق  از  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو 
کثیراالنتشار و محلی  آگهی و در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته 
اولین  انتشار  تاریخ  از  ماه  دو  تا  باید  باشند 
در  آگهی  الصاق  تاریخ  از  و  شهرها  در  آگهی 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  روستاها 
نمایند.معترض  اخذ  رسید  و  تسلیم  شهرکرد 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
به  را  دادخواست  تقدیم  و گواهی  نماید  محل 
اداره ثبت شهرکرد تحویل دهد.در این صورت 
قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت،  اقدامات 
دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم 
ارائه  را  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  سه شنبه 25/ 07 / 96 

تاریخ انتشار نوبت دوم:    چهار شنبه 10/  08 / 96

رضا بشارتي
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک

 شهرستان شهرکرد

آگهی قانون تعیین تکلیف
       وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاري 

شبکه موقعیت یابي یکپارچه ثبت مالکیت ها به منظور تعیین حدود مالکیت اشخاص و دولت تحت سیستم کاداستر با دقت باال افتتاح گردید.
روابط عمومي اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهرکرد

5 واقعیت در مورد 5 نوشیدنی چربی سوز 

در این مطلب حقایقی را برای شما می گوییم که در مورد ارتباط 
نوشیدنی ها و چربی سوزی مطرح است.

به گزارش زمان به نقل از سالمت نیوز، بهتر است گول تبلیغاتی که 
وعده ی چربی سوزی را به شما می دهند نخورید چون همه ی آنها 

اغراق آمیز و واهی هستند.

چای سبز
چای سبز یکی از متداول ترین نوشیدنی های موثر در چربی سوزی 
است. آنتی اکسیدان های خاصی به نام کاتچین در چای سبز موجود 
است که آن نیز روی سوخت و ساز بدن تاثیر می گذارد، اما واقعیت 
این است که این تاثیر چای سبز، بسیار اندک است.. چای سبز به 
برای سالمتی دارد و  آنتی اکسیدان  فواید زیادی  دلیل دارا بودن 
جدای از موضوع کاهش وزن، بسیار خوب است که آن را به رژیم 
غذایی تان اضافه کنید. فقط یادتان باشد گنجاندن چند فنجان چای 

سبز در تغذیه، قرار نیست انقالبی در کاهش وزن تان به پا کند!
 

قهوه
قهوه هم مانند چای سبز حاوی کافئین است که سوخت و ساز بدن 
را باال می برد، اما باز هم مانند چای سبز، تاثیرش اندک است. نوشیدن 
قهوه، متابولیسم تان را آنقدر افزایش نمی دهد که اتفاق خاصی در 
چربی سوزی روی دهد. نوشیدن قهوه فوایدی برای سالمتی دارد اما 

در مورد کاهش وزن، تاثیرش چشمگیر نیست.

 نوشیدنی لیمو
ترکیب آب و لیموترش هم نوشیدنی مناسب دیگری برای چربی 
با لیموترش  ایده که نوشیدن آب طعم دار شده  سوزی است. این 
می تواند چربی سوزی را بیشتر کند به مطالعه ای در سال 200۸ 
انجام شد نشان داد که  این تحقیق که روی موش ها  برمی گردد. 
ترکیبات موجود در لیموترش توانسته بود سوخت و ساز چربی را 
در موش هایی که تغذیه ی پُرچرب داشتند افزایش بدهد. مشکل این 
استنتاج این جاست که این مطالعه روی موش ها صورت گرفت، دوز 
لیموترش بسیار بسیار باال بود و از پوست لیموترش استفاده شد، 
نه از آب لیموترش. افزودن عصاره ی لیموترش یا سایر میوه ها به 
آب آشامیدنی تان می تواند ایده ی بسیار خوبی برای افزایش مصرف 
مایعات در طول روز باشد. ضمنا، می توانید مصرف ویتامین C و سایر 
آنتی اکسیدان های تان را هم افزایش بدهید، اما صرفا نوشیدن ترکیب 

آب و لیموترش تاثیری روی چربی سوزی تان ندارد.
  

آب سرد
آیا نوشیدن آب سرد نسبت به نوشیدن آب ولرم، واقعا کالری سوزی 

را بیشتر می کند؟ پاسخ مثبت است، اما بسیار کم. 
اگر نوشیدن آب سرد به شما کمک کند که مصرف مایعات خود 
را بیشتر کنید، مفید است. همچنین بدن تان هم سریع تر آبرسانی 
می شود، مخصوصا اگر گرم تان شده باشد. اما افزایش چشمگیری در 

چربی سوزی روی نخواهد داد.

نوشیدنی های رژیمی برای چربی سوزی موثر نیستند
که شیرین کننده های  رژیمی  نوشابه های  نوشیدن  که  توصیه  این 
مصنوعی دارند موجب چربی سوزی می شوند درست نیست، چون 
به  این گونه آشامیدنی ها موجب نمی شود که بدن تان  از  استفاده 
عنوان سوخت سراغ چربی ها برود.پس بهتر است در دام تبلیغات 
مصرف  می گویند  کارشناسان  نیفتید.  محصوالت  این  به  مربوط 
نوشابه های رژیمی با وجود اینکه از نظر تکنیکی، کالری ندارند اما 
بخش پاداش مغز را تحت تاثیر قرار داده و باعث مصرف بیشتر سایر 

غذاها شده و در نتیجه تاثیر منفی بر سالمت گوارش می گذارند.

سالمت و تغذیه خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

قدر خودمون رو بدونیم
*معصومه سلطانی

خداوند از روح پاک خود به خاک سرد و بی 
ارزش، دمید و آدمی متولد شد، پس میتوان 
در  را  خداوند  مخلوقات  تمام  با  انسان  فرق 
مخلوقی  تنها  انسان  که  دانست،  امر  همین 
است که از روح خداوند، در کالبد خود دارد.

میتوان گفت که آدمی با روح پاک خداوند در 
قالب تنی خاکی متولد می شود و زندگیش 
را آغاز میکند و با چالشی بزرگ روبه روست، 
چرا که خواسته های تنی که از قالب خاکی 
انسان سرچشمه میگیرد، چون سدی محکم 
همیشه  و  ایستاده  روحمان  پاکی  مقابل  در 
وجودمان  در  داشته  روح  فراموشی  باعث 
میشود و نمی گذارد تا بدانیم که چه ارزشی 

داریم.
چه کسی می تواند با وجود خدایی که از رگ 
گردن به او نزدیک تر است احساس پوچی و 
بی ارزشی کند، مگر آنکه خود را با تقاضاهای 
همواره ی تنی مشغول ساخته و روح خود را 

گم کرده است.
زمانی  ندانست  را  خود  قدر  میتوان  چطور 
داریم،  نزدیکی  خداوند  به  حد  این  تا  که 
چرا  بدانیم،  را  مادر  قدر  که  ایم  گرفته  یاد 
های  لحظه  برای  است  پناه  ترین  امن  که 
که  چرا  بدانیم  را  پدر  قدر  اضطراب،  و  درد 
وجودش اطمینان خاطر است، یاد گرفته ایم 
قدر کفش و شلوارمون و بدونیم و حتی گاهی 
دو سه شماره بزرگ تر انتخاب میکنیم تا با 
اثبات قدردانی، مدت بیشتری بتونیم ازشون 

استفاده کنیم و قدر بدونیم..
و  خودمون  قدر  نگرفتیم  یاد  وقت  هیچ  اما 
قدر  بچگی،  زمان  های  سادگی  قدر  بدونیم، 
قدر  قناعت،  قدر  مهربونی،  قدر  صداقت، 
بهونه  ترین  کوچک  با  که  خوشحالیامون 
نگرفتیم  یاد  ......... در کل  میسر میشد، قدر 

قدر اونچه که باید رو بدونیم.
اصال یاد نگرفتیم قدر شناسی به چه معناییه، 
قدر دوچرخه  فکر میکردم مثال  من همیشه 
تو بدون یعنی خیلی ازش استفاده نکن، چون 
وقتی خراب میشد و غیر قابل استفاده، همه 

میگفتن، قدرش و ندونستی....
بدون،  و  مادرت  قدر  میگن  که  زمانی  یا 

همیشه با خودم میگفتم، یعنی چی؟     
اما بعد ها فهمیدم، قدر مادرت و بدون، یعنی 
و  بزن، بشناسش، خوبی هاش  باهاش حرف 
یاد بگیر، مادرت و دوست داشته باش  ازش 
از  هجرتش  از  بعد  و  ببر،  لذت  وجودش  از 
این دنیای خاکی، با یادش خوش باش، تمام 
این ها در مورد خودمونم صدق میکنه، اول 
دیگر  با  فرقی  چه  هستیم،  کی  بدونیم  باید 

مخلوقات داریم. 
خودمون  فرق  و   شناختیم  که  رو  خودمون 
قدر  کردیم،  درک  موجودات  بقیه  با  که  رو 
تو  روحش  از  که  خدایی  قدر  و  خودمون 

وجودمون قرار داده رو می دونیم.

یادداشت

انجمن  کنگره  هفدهمین  علمی  دبیر 
گفت:  ترمیمی،  دندانپزشکی  متخصصین 
می  مدت  دراز  در  هالیودی  لبخند  داشتن 
و  ها  دندان  شدن  حساس  موجب  تواند 

پوسیدگی های مجدد می شود.
به گزارش زمان به نقل از مهر، دکتر شاهین 
کسرایی با اشاره به برگزاری هفدهمین کنگره 
از  ترمیمی  دندانپزشکی  متخصصین  انجمن 
اظهارداشت:  پاالس،  اسپیناس  هتل  در  فردا 
در اولین سمپوزیوم بین المللی که همزمان 
با کنگره برگزار می شود ٦ سخنران خارجی 
و سوئیس حضور  ایتالیا  امریکا،  از کشوهای 
خواهند داشت و طی سه روز صبح و عصر 
آموزش  های  دیدگاه  و  علمی  موضوعات 
روشهای درمانی  با توجه به دانش و تجربیات 
قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  اساتید  این 
چرا  اینکه  توضیح  در  گرفت.وی  خواهد 
تشکیل خارجی  مهمانان  را  سخنرانان   همه 

 می دهند، افزود: این افراد در آموزش روش 
های درمانی کلینیکی تخصصی و در حرفه 
شان بسیار متبحر هستند و اینکه جدیدترین 
قرار  بحث  مورد  را   درمانی  های  روش 
 خواهند داد.کسرایی گفت: رشته ترمیمی جز 
رشته های پایه دندانپزشکی و مادر است و یکی 
این است که دنداپزشکان  از چالش های ما 

به عنوان کنترل  را  اینکه ترمیم  ما به جای 
پوسیدگی و بازسازی فانکشن و زیبایی دندان  
بدانند بیشتر بحث زیبایی  صرف را مطرح می 
کنند. در صورتی که زیبایی زمانی خوب است 
که اصول آن باید حتما آموزش داده شده باشد 
دندانپزشک  نهایتا  و   گرفته شود  نظر  در  و 
بتواند کار زیبایی را با توجه به تمامی موارد 
مورد نیاز بیمار  انجام دهد.وی ادامه داد: بهتر 
است به جای آنکه وقتی بیمار وارد مطب می 

به  دهیم  سوق  زیبایی  سمت  به  را  او  شود 
حفظ دندان های افراد اهمیت دهیم.کسرایی 
افزود: فرد از سن ٦ سالگی یعنی زمان رویش 
سالگی به سن ۷0   که  زمانی  تا  ها   دندان 

 می رسد باید بتواند دندان هایش را حفظ کند 
و با پیشگیری، جلوی هزینه های اضافی گرفته 
که  خطی  اولین  داشت:  اظهار  شود.وی  می 
باعث حفظ دندان ها می شود بهداشت دهان 
لثه  بیماری  و  پوسیدگی  کنترل  و  دندان  و 

 است که همه اینها جلوی مشکالت بعدی و 
هایی  دندان  فرد  تا  گیرد  می  را  ها  هزینه 
داشته باشد که سال ها بتواند از آنها استفاده 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  کند.استاد 
جدیدترین کنگره  این  در  گفت:   بهشتی 

بحث  مورد  زیبایی  های  درمان  های  روش   
قرار می گیرد و برای تمامی همکاران ۵.1٤ 
است. شده  گرفته  نظر  در  بازآموزی  امتیاز 

مد  االن  که  معیارهایی  از  یکی  گفت:  وی 
و  است  روشن  های  دندان  داشتن  شده 
این را باید در نظر  بگیریم که قبل از اینکه 
اصول  کنیم،  روشن  را  خودمان  های  دندان 
اولیه مسواک زدن و بهداشت دهان و دندان 
است  بهتر  داد:  ادامه  بگیریم.کسرایی  فرا  را 
افرادی که می خواهند دندان های هالیودی 
داشته باشند بدانند که این کار در دراز مدت 
پوسیدگی  ها،  دندان  شدن  حساس  موجب 
در  ای  لبه  های  رنگ  تغییر  و  مجدد   های 
مثل  هایی  روش  در  و  شود  می  ها  دندان 
این  که  بخورد  تراش  دندان  باید  »ونیر«، 
می  دندان  مینای  رفتن  بین  از  باعث  کار 
متخصصین  انجمن  کنگره  شود.هفدهمین 
 12 تا   10 از  ایران،  ترمیمی  دندانپزشکی 
تهران پاالس  اسپیناس  هتل  در   ٩٦  آبان 

 برگزار می شود.

لبخند هالیودی عارضه دارد

پیدا  گسترش  واقعا  سالم  تغذیه  درباره  نادرست  تصورات 
کرده اند و مجموعه گسترده ای از موضوعات نادرست مانند 
حذف غیرضروری گلوتن از رژیم غذایی یا استفاده صرف از 

مواد غذایی کم چرب را شامل می شوند.
به گزارش زمان به نقل از سالمتیسم، این تصورات نادرست 
ارائه می شوند، نه تنها  اوقات در قالب مشاوره هم  که بعض 
می توانند ذهنیت شما نسبت به مواد غذایی را تغییر بدهند، 
بلکه از تغذیه سالم و صحیح شما نیز جلوگیری می کنند. 
برای مقابله با این تصورات نادرست و جلوگیری از پیامدهای 
ناگوارشان، از ٤ پزشک درخواست کرده ایم که درباره آن ها 

شفاف سازی کنند.

 تصور نادرست: اعمال محدودیت در رژیم غذایی، راه 
اصلی برای کسب نتیجه است

 Vavista دکتر سالی نورتون، جراح کاهش وزن و موسس 
Life، می گوید: »یکی از بدترین تصورات نادرست این است 
یا در  که رژیم غذایی کم چرب، کم کربوهیدرات، کم کالری 
نظر گرفتن هر گونه محدودیت سنگین دیگر در رژیم غذایی، 
استراتژی مطلوبی برای دستیابی به کاهش وزن پایدار است. 
با این حال، چنین تصوری مطلقا صحت ندارد. بدن ما طوری 
طراحی شده است که به مجموعه وسیعی از مواد غذایی تازه 
و فرآوری نشده نیاز دارد و این دقیقا مهم ترین چیزی است 
که باید بر آن تمرکز کنیم. هیچ نوع ماده غذایی شگفت انگیز، 
رژیم غذایی جادویی یا داروی رازآلودی وجود ندارد که بتواند 
سریعا ما را به کاهش وزن پایدار برساند. مهم ترین استراتژی 

عادت های  داشتن  مطلوب،   نتیجه  این  به  برای دستیابی 
غذایی سالم و تحرک بدنی بیشتر در طول روز است«. 

تصور نادرست: مصرف گوشت قرمز قطعا باعث افزایش 
وزن می شود

 Health مشاوران  از  جنکینز،  جیل  دکتر   
 ،Supplements Information Service
مردم  زبان  از  وقتی  می شوم  آشفته  واقعا  »من  می گوید: 

می شنوم که گوشت قرمز برای سالمتی مضر است، درحالی 
در  اصلی  مساله  هستیم.  همه چیزخوار  ذاتا  انسان ها  ما  که 
آماده سازی، طبخ و مصرف آن  به نحوه  مورد گوشت قرمز 
و  سالم  قرمز  گوشت  درواقع،   آن.  ذات  به  نه  دارد،  بستگی 
تا  و  نشود  باشد، سرخ  چربی  بدون  و  تازه  باید  بدون ضرر 
حد سوختن روی حرارت باقی نماند. همراه با افزایش سن، 
بدن ما به پروتئین بیشتری نیاز دارد تا عضله های ما را برای 
جلوگیری از ضعف و زمین خوردن تقویت کند. گوشت قرمز 
بدون چربی، منبع خوب و قابل هضمی است که آهن و امالح 

دیگر را هم به بدن می رساند«.

تصور نادرست: برای کسب نتیجه باید تغییرات اساسی و 
بزرگ ایجاد کنیم 

دکتر اشتون هارپر، متخصص تغذیه و بیماری های گوارشی، 
می گوید: »بهترین رژیم غذایی، رژیمی است که تغییرات قابل 
مدیریت و منطقی را در رفتارهای غذایی افراد ایجاد کند، 
مثل عدم استفاده از هله هوله ها و مصرف وعده های غذایی 

اعمال محدودیت  با  ما  این رژیم های غذایی،  کوچک تر. در 
مواجه  غذایی  ترکیبات  از  کدام  هیچ  در  کامل  و  مطلق 

نیستیم«.

 تصور نادرست: برنامه ای که برای یک فرد نتیجه 
می دهد، برای همه مناسب است

ویتامینی  مکمل های  کمپانی  مدیر  جونز،  دنیل  دکتر   
Revive Active، می گوید: »مردم باید به تولیدات جدید 
در حوزه صنایع غذایی با دیده تردید نگاه کنند، مگر این که 
از پشتوانه علمی و مجوزهای  تولیدات و محصوالت جدید 
معتبر برخوردار باشند. دانستن این نکته هم بسیار مهم است 
که در حوزه تغذیه نمی توان یک حکم و برنامه ثابت را برای 
خاص  ویژگی های  دارای  فردی  هر  کرد.  تجویز  افراد  همه 
واکنش های  که  دارد  متفاوتی  فیزیولوژی  و  است  خودش 
می دهد.  بروز  تغذیه ای  محرک های  به  نسبت  را  متفاوتی 
بنابراین، تفاوت های خودتان را انکار نکنید و براساس همان ها 

دنبال راه حل بگردید«. 

4 تصور نادرست درباره رژیم غذایی که باید کنارشان بگذارید
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پرسپولیس با شکست شاگردان دایی 
صدرنشین شد

برانکو: مستحق کسب پیروزی بودیم

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نشان 
دادیم پس از بازی سنگین مقابل استقالل هم 
در شــرایط آرمانی می مانیــم و باز هم برنده 
می شویم.به گزارش زمان به نقل ازمهر، برانکو 
ایوانکوویــچ پس از پیــروزی دو بر صفر امروز 
پرسپولیس مقابل ســایپا در سالن کنفرانس 
خبری ورزشــگاه تختی به خبرنگاران گفت: 
بازی خوبی انجام دادیم. مستحق برد بودیم و 
باید به آن می رسیدیم. به هر حال این دیدار 
برایمــان مهم بود تا با پیروزی های متوالی به 
ســراغ تعطیالت در لیگ برویــم.وی در ادامه 
افزود: بازی مهم و ســختی بود و مثل همیشه 
به بازیکنانم تبریک می گویم. با این بازی یک 
دوره خیلی سخت و خسته کننده را پشت سر 
گذاشتیم. بازی های متوالی در لیگ قهرمانان 
و ســپس حضور در مقابل اســتقالل، شرایط 
سختی را برای بازیکنان ایجاد کرده بود. واقعا 
خیلی عالی این دوره را پشــت سر گذاشتیم.

برانکو ایوانکوویچ در خصوص عملکرد سایپا در 
این دیدار، ادامه داد: کیفیت زمین روی بازی 
هر دو تیم تأثیر گذاشــته بــود و بازی محکم 
حریف که تالش می کــرد نتیجه را در نیمه 
دوم تغییر دهد. همیشه گفته ام که نتیجه دو 
بر صفر بسیار خطرناک است، چون تیم حریف 
می تواند با یک گل روحیه پیدا کند و به گل 
های بعدی برســد. خوشحالم که به حریفمان 
اجازه ندادیم از موقعیت هایش اســتفاده کند.

سرمربی پرسپولیس در مورد تعطیالت دوباره 
لیگ برتر اظهار داشــت: حاال با خیال آسوده 
سراغ استراحت کردن می رویم. باید خودمان 
را بار دیگر در شــرایط ایده آل قرار دهیم.وی 
در پاســخ به این ســوال که آیا قول قهرمانی 
مجــدد در لیگ برتر را می دهید تصریح کرد: 
چه کسی می تواند قول قهرمانی بدهد که من 
نفر دوم باشــم!؟ قول دادن کار جالبی نیست. 
هــر کس هر قولی می تواند بدهد. مهم تالش 
است تا به قهرمانی برسیم اما هرگز قول نمی 
دهم.برانکو بار دیگر در مورد ربیع خواه صحبت 
کرد و گفــت: او چون بــه موهایش ژل نمی 
زند، دوســتش ندارند. او یکی از باهوش ترین 
بازیکنان ماســت. از لحاظ تاکتیکی عالی کار 
می کند.سرمربی پرســپولیس در پایان راجع 
به ملی پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
خاطرنشــان کرد: ٦ ملی پوش از ما جدا می 
شوند و بشار رســن را هم ندارند اما چاره ای 
جز این هم ندارم و باید با همین وضعیت، کار 

را ادامه دهیم.

روزنهخبـر

تشییع پیکر پهلوان عباس زندی

مراسم تشییع پیکر پهلوان "عباس زندی"، پیشکسوت نامدار کشتی ایران و 
اولین طالیی کشتی ایران در مسابقات جهانی با حضور پرشور مردم و جامعه 
کشتی ایران برگزار شد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مراسم تشییع پهلوان 
"عباس زندی"، پیشکســوت نامدار کشتی ایران و جهان، با حضور گسترده 
مردم ، پیشکسوتان کشتی و دوســتداران آن مرحوم از ورزشگاه شیرودی 
به ســمت قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( برگزار شــد.در این مراسم که 
با غیبت مســووالن وزارت ورزش برگزار شد،چهره های شاخصی همچون 
محمدرضا طالقانی، بهرام افشــار زاده، مهدی مناجاتی، امیر حسینی، بهرام 
مشتاقی، رسول خادم، ابراهیم جوادی، پرویز سیروس پور، محمدرضا نوایی، 
پرویز عرب، حمید جاســمیان، حســین مال قاسمی، حسن روشن، علیرضا 
حیــدری، عباس جدیدی، حمیــد بنی تمیم، رضــا گل محمدی، محمد 
دلیریان، علی اشــکانی، مجیــد خدایی، آرش میراســماعیلی، رضا الیق و 
دادگر رییس فدراســیون تیراندازی حضور داشتند.در ابتدای این مراسم که 
با ضرب زورخانه و ندای مرشــد برگزار شد، پرویز سیروس پور پیشکسوت 
کشــتی ایران و بهرام مشتاقی عضو شــورای فنی کشتی فرنگی دقایقی را 
درباره افتخارات مرحوم زندی و ویژگی های بارز شخصیتی وی برای حضار 
سخنرانی کردند و سپس پیکر آن مرحوم بر روی دستان جمعیت حاضر در 

مراسم به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( تشییع شد.

AFC جریمه 1٠ هزار دالری پرسپولیس از سوی

تیم فوتبال پرسپولیس از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا جریمه شد.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا جرایم تیم های 
باشگاهی و ملی فوتبال آسیا را اعالم کرد. در این بین باشگاه پرسپولیس 
به دلیل تاخیر در ورود به زمین مســابقه مبلغ 1000 دالر جریمه شــد 
و بایــد تا 30 روز آینده این مبلــغ را پرداخت کند و در صورتی که این 
عمل در آینده تکرار شود جریمه تیم فوتبال پرسپولیس بیش تر خواهد 
شد.همچنین تیم الهالل عربستان نیز به همین مورد 1000 دالر جریمه 
شد.همچنین باشــگاه پرسپولیس به دلیل بازی خشونت آمیز در بازی با 
الهالل 1000 دالر دیگر نیز جریمه شــد که این مبلغ را نیز باید ظرف 
یک ماه آینده پرداخت کند.ایگور پانادیچ، مربی دروازه بان های تیم فوتبال 
پرســپولیس نیز مبلغ 2000 دالر جریمه شــد. او در بــازی با الهالل با 
نیمکت تیم حریف درگیر شــد.در بازی تیم فوتبال پرسپولیس و االهلی 
نیز هواداران ایرانی در  دقیقه 2٩ مسابقه بطری به زمین پرتاب کردند که 
در گزارش ناظر داوری قرار گرفت و به  این  ترتیب باشــگاه ایرانی ٦000 

دالر دیگر هم جریمه شد.

صعود تیم بسکتبال سه نفره بانوان در رنکینگ فیبا

پس از نخستین حضور رسمی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در 
میادین بین المللی، شــش پله صعــود در رنکینگ فیبا برای تیم ایران به 
دست آمد.به گزارش زمان به نقل ازفدراسیون بسکتبال، تیم بسکتبال سه 
نفره بانوان ایران پس از 3۸ سال غیبت و محرومیت حضور در میادین بین 
المللی رســمی برای نخستین بار توانست در بازی های داخل سالن آسیا 
به میزبانی ترکمنستان شرکت کند. ملی پوشان در نخستین تجربه عنوان 
پنجمی را کســب کردند و همین نتیجه صعود شش پله ای در رنکینگ 
فیبا را برای بانوان ایرانی به همراه داشت.تیم ملی با صعود شش پله ای در 

جایگاه 22 جهان و پنجم آسیا قرار گرفت.

دریچه

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری ریو ال اس 1۵00 به شماره پالک ایران ٦2-32۷د2۵ و 
و  مفقود   NAS٦10022B11٩٩1۵1 شاسی شماره  و  موتور 10٩۷12٦  شماره 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
شرح  به    ۵٩٦٩۸1٦۸۷٦ شماره   شناسنامه  دارای  محمودی  هوشنگ  آقای   
دادخواست به کالسه ٩٦013٦ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  
شناسنامه ۵٩٦٩۷۵20۵3  به  محمودی   اسمعیل  شادروان   داده  توضیح  وچنین 
بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 1/10/13٩٦   در 

منحصراست به :
1-قباد محمودی   کدملی   ۵٩٦٩۸1٦۸۵1     پسر متوفی

2-هوشنگ محمودی   کدملی   ۵٩٦٩۸1٦۸۷٦   پسر متوفی
3-امیر محمودی   کدملی   ٤٩۵0020۵۵2   پسر متوفی

٤-حمید محمودی   کدملی   ٤٩۵00٦0٤٩1   پسر متوفی
۵-شهناز محمودی   کدملی   ۵٩٦٩۸1٦۸٦۸   دختر متوفی
٦-مهناز محمودی   کدملی   ۵٩٦٩۸1۷٤٦۵    دختر متوفی
۷-فرنگیز محمودی   کدملی   32۵1۷٦0٤٦۷   دختر متوفی
۸-سمیه محمودی   کدملی   ٤٩۵00٩٤۸0۷   دختر متوفی
٩-دنیا محمودی   کدملی   ۵٩٦003۷٩۸1    دختر متوفی

10-حاجیه مرادی   کدملی   32۵3۷2210٤   همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه  چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

تجدید آگهی مناقصه 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
مصوبه   5 بند  باستناد  دارد 
محترم  شورای   4 شماره  نشست 
پروژه  اجرای  به  نسبت  شهر  اسالمی 
روشنایی بلوار قپچاق از طریق مناقصه 
اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط 
نسبت به دریافت برگه مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر به واحد عمران مراجعه 

نمایند./ پ
مبلغ اعتبار: 4/314/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 1396/9/1
شهردار صفادشت- محمدعلی کریمی

 نوبت اول

اخطار اجراییه 
جناب آقای علی اکبر صفر زاده احتراما همسر شما کبری عباسی در دفتر طالق 
13۷ فریدونکنار متعلقه به طالق خلع نوبت اول شدند مورخه ٩٦/۸/۸ به شماره 

ثبت 30۵۸فریدونکنار

مفقودی
 اصل پروانه ساخت آرد به شماره ٤٩/11۵۵٤و آرد کامل به شماره ٤٩/1٤٦۸3مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
غالم عباسی فرزند علی جان    به شرح دادخواست به کالسه 1/٦٩۵/٩٦ این شورا  
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده بانو 
حسین تبار دوغی کالئی فرزند سید یوسف به ش ش 1۸صادره از بابلسر در تاریخ 
٩۵/٤/۷اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار    بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-عظیمه علیجان زاده کریمی فرزند غالمحسین به ش ش 31۵ فرزند متوفی 

2-بتول علیجان زاده کریمی فرزند غالمحسین به ش ش 1 فرزند متوفی 
3-حکیمه علیجان زاده کریمی فرزند غالمحسین به ش ش 10۸ فرزند متوفی 

٤-غالم عباس علیجان زاده کریمی فرزند غالمحسین به ش ش ۸1 فرزند 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 
عمران خطی دیز آبادی به ش ش ٦۵3   به شرح دادخواست به کالسه ٩٦/10/۸21 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خود  دائمی  ٩٤/12/٦اقامتگاه  تاریخ  2۸در  ش  ش  به  آبادی  دیز  خطی  مهدی 
شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1-امیر حسین خطی دیز آبادی فرزند مهدی و فاطمه به ش ش 21۵0۷۸۷3٤2متولد 
۸٤محل تولد بابل پسر متوفی 

2-آرش حسین خطی دیز آبادی فرزند مهدی و فاطمه به ش ش 21۵103٩٦33متولد 
٩0محل تولد قایم شهر  پسر متوفی 

تولد  متولد 13٦3محل  به ش ش 13  کبریا  و  رضا  فرزند  و  پور  رعیت  3-فاطمه 
ساری همسر متوفی 

٤-جمیله حسین زاده احمدی فرزند سید حسن و اشرف به ش ش 12 متولد 133٩  
محل تولد بابلسر مادر متوفی 

۵-عمران خطی دیز آبادی فرزند مسیب و سلطان خانم به ش ش ٦۵3متولد 133٤ 
محل تولد قایم شهر پدر 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 10  شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان قاسم طهماسبی 

بدینوسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ میگردد خواهان حسین حسن جان نیا 
مطالبه وجه بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه 
12/1013/٩٦ جهت رسیدگی بروز ٩٦/٩/12 ساعت 11 تعیین وقت گردیده لیکن 
بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ  و با استناد ماده ۷3قانون آیین 
دادرسی مدنی و و حسب تقاضای خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر 
االنتشار آگهی می شود تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی  جهت ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا 
غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به 

انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
شعبه 12 شورای حل اختالف بابل 

آگهی مزایده و فروش مال 
بموجب دادنامه شماره ٩30٩٩۷1٩۸2٦01۷٩٤ صادره از شعبه اول دادگاه فریدونکنار و 
پرونده کالسه ٩۵0020 بایگانی شعبه اول احکام مدنی موضوع دعوی ابوالقاسم و اسماعیل 
و آسیه و طاهره همگی اسماعیلی فریدونی بطرفیت نقی و ابوالحسن و تقی و صدیقه همگی 
اسماعیل فریدونی حکم به فروش نغازه بمساحت 10.۷0 متر مربع به پالک ثبتی ۷٤٦0 
فرعی از ۷3۸٤ فرعی از ٩٤ فرعی از ٦٦ اصلی بشرح نظریه کارشناسان و تقسیم وجوه آن 
بین ورثه به قدر السهم صادر شده و محکوم علیهم به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال 
بابت حق الزحمه کارشناس و 2/٤00/000 ریال حق الوکاله وکیل و ٤٤0/000 ریال هزینه 
دادرسی در حق محکوم لهم محکوم اند مورد مزایده با پالک ثبتی فوق الذکر بمتراژ هفده 
متر و هفتاد دسیمتر مربع به ابعاد شماال بطول 30.٤0 متر به پالک ۷3۸٤ شرقا بطول 
۵.10 متر به پالک ۷٤٦1 و جنوبا بطول 3.۸0 متر به خیابان اصلی خ شهدا و غربا بطول 
۵ متر به پالک ۷٤۵٩ فرعی که طبقه فوقانی آ دارای اعیانی با پالک ثبتی مجزا می باشد 
که کارشناس منتخب دادگاه ارزش ششدانگ ملک تجاری فوق را به ازای هر متر مربع 
۵۵/000/000 ریال و جمعا به مبلغ ٩۷3/۵00/000 ریال قیمت گذاری نموده که در تاریخ 
٩٦/٩/٤ ساعت ۸:30 الی ٩ صبح در دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه فریدونکنار به میزان 
ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند 
باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه 
نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به حساب 
دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد و همچنین هزینه نقل و انتقال سند 

بر عهده برنده مزایده خواهد بود 
مدیر شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی فریدونکنار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
این   2/3٦2/٩٦ کالسه  به  دادخواست  شرح  به  جلیل       فرزند  گلچین  خلیل 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جلیل 
گلچین فرزند خلیل به ش ش ٤صادره از جویبار   در تاریخ ٩٦/۷/1٤اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان جویبار    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
1-خلیل گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش 201٤

2-مسلم گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش11۸
3-محمد گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش1

٤-محمود گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش۵۸2000۷220
۵-مسعود گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش۵۸200۷0۷٦3

٦-آسیه گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش3٤1
۷-زری گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش3

۸-زینب گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش21٦0۸۵2۵۸
٩-کلثوم گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش1۸۷2
10-فریده گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش٤۸3

11-فریبا گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش۵۸2٩٩٦٩٦2٩
12-پریسا گلچین فرزند جلیل )فرزند متوفی( به ش ش21۵00۵2121

13-زهرا محمدی فرزند آقاجان به ش ش ٤ همسر متوفی 
1٤-بتول رمضانی فرزند عباسعلی به ش ش ٩1همسر 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 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
فاطمه شاکری جویباری فرزند رمضان     به شرح دادخواست به کالسه ٩٦/1/3۵۷ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  ساری   از  صادره  به ش ش 23  اکبر  علی  فرزند  جویباری  کیانی  بنین 
٩٦/٤/٦اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری     بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
1-رمضان شاکری جویباری فرزند غالمعلی به ش ش ٦ همسر متوفی 
2-رضا علی شاکری جویباری فرزند رمضان به ش ش 1 فرزند متوفی 

3-عینعلی شاکری جویباری فرزند رمضان به ش ش 21٩٩ فرزند متوفی
٤-فریبا شاکری جویباری فرزند رمضان به ش ش 2200 فرزند متوفی

۵-شهربانو شاکری جویباری فرزند رمضان به ش ش 2٤٩۸ فرزند متوفی
٦-فرشته شاکری جویباری فرزند رمضان به ش ش ۸٩٦ فرزند متوفی 
۷-شهال شاکری جویباری فرزند رمضان به ش ش 200۵ فرزند متوفی

۸-فاطمه شاکری جویباری فرزند رمضان به ش ش ٦۵ فرزند 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 

رونوشت آگهی
 حصر وراثت 

حسن پور رضا رکنی فرزند آقاجان     به شرح دادخواست به کالسه 13/11۸٩/٩٦ 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حدیقه گرجیان داردکاشتی فرزند ذکریا به ش ش 21٦۸٦صادره از بابل    در تاریخ 
٩٦/۵/1٤اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
 1-حسن پوررضا رکنی فرزند آقاجان به ش ش 1۸صادره از بابل پسر متوفی 
2-محمد میر شیخی فرزند علی اصغر به ش ش 11٤ صادره از بابل متولد 3٩

3-فاطمه پوررضا رکنی فرزند آقاجان به ش ش 2٩٦صادره از بابل دختر 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 13   شورای حل اختالف بابل 

مفقودی
 برگ سبز پژو 20٦ مدل ٩٤ با شماره شهربانی ۵٩٤و۸٩ ایران ٦٦با شماره موتور 
سیما  بنام   NAAP13FE2FL320٩٩٦ شاسی  شماره  1٦3B01٩3٦٤0و 

رادمهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
شهربانی  شماره  با   ٩3 l٩0مدل  لوگان  رنو  سواری  ماشین  سبز  برگ   
شاسی  شماره  k٤ma٦٩0w1۵1۵3٤و  موتور  شماره  با   ۸2 ٦3۷ص1٤ایران 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  نوروزی  علیجان  NAPLSRALQE121۷21۸بنام 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون کاویان با شماره پالک 122ع٩۸ایران ٦2 با شماره کارت 

هوشمند 21٦۵۸۷۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

داورزنی گفــت: وزارت ورزش و فدراســیون 
فوتبال و سه باشــگاه در تالش هستند که تا 
قبل از ضرب االجل ای اف ســی مشــکالت 
باشــگاه های ایرانی برطرف شــود.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، داورزنی در حاشیه مراسم 
اختتامیه رقابت های شطرنج جام پایتخت در 
مورد برطرف شدن مشکل باشگاه های فوتبال 
گفت: چهار باشگاه است که مشکالتی را دارند. 
دوستان در باشگاه نفت پیگیر موضوع نبودند 
و این خیلی بد اســت که با برطرف نشــدن 

مشکالت تیم دیگری جایگزین شود.
او ادامه داد: در 1۵ ســال گذشــته همیشــه 
مشــکل بدهی های سال قبل را داشته ایم اما 
تالش خواهیــم کرد که تا قبل از ضرب االجل 
کنفدراسیون فوتبال آســیا بدهی ها پرداخت 
شود. همیشه باشگاه ها به دنبال برطرف کردن 
وضع موجود بودند تــا فصل را بگذرانند البته 
باید از همه دوستانی که تالش می کنند، تشکر 
کنم، اما نوع اتفاقات در گذشته مرتبط در حال 
افزایش بدهی ها بوده است. عدم تعیین تکلیف 
وضعیــت مربیــان، بازیکنان و حتــی آنهایی 
کــه یک بازی هم نداشــته اند و چک دریافت 
می کردند موجب این مشکالت شده و اکنون 
دقیقاً مشــخص نیســت که چه مقدار بدهی 
وجود دارد. دوستان زحمت زیادی کشیده اند 

کــه بدهی ها را برطرف کنند.داورزنی در ادامه 
گفت: این بدهی ها مربوط به مسائل مختلفی 
بخشی مربوط به پرونده ها در کمیته انضباطی، 
بخشــی مربوط به افرادی است که سال های 
قبل در باشگاه بوده اند، بعضاً قرارداد نداشته اند 
یا پولی گرفته اند که ثبت نشــده است. میزان 
ایــن بدهی ها، محل بدهی ها و خود طلبکاران 
مشــکالتی را برای این سه باشــگاه به وجود 
آورده است که با تعاملی که بین وزارت ورزش 

و جوانان فدراســیون فوتبال و این سه باشگاه 
انجام شــد این بدهی ها ســاماندهی می شود. 
بخشــی دیگر از بدهی ها مالیاتی اســت که 
دولــت در این بخش کمک می کند. البته این 
مالیات عملکردی  مالیاتی روی  تسویه حساب 
وجود دارد و روی دستمزد کسی بحثی ندارد. 
خود سلطانی فر در بخش بدهی مالیاتی ورود 
کرده، فدراسیون فوتبال و باشگاه ها نیز در این 
بخش ورود کرده اند تا مشکالت برطرف شود.

معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
در ادامه گفت: ای اف سی فرصتی را گذاشته و 
ضرب االجلی را برای باشگاه تعیین کرده است 
بنابراین مقدار زیادی از این بدهی ها تامین شد. 
هر سه تیم بدهکاری هایی به مربیان و بازیکنان 
سال گذشــته داشته اند همچنین پرونده هایی 
در مــورد بازیکنان و مربیــان خارجی وجود 
داشت که در نهایت پرونده خارجی ها از روی 
میز برداشته شد. هر سه باشگاه برای آنچه که 
باقی مانده تالش می کنند تا جمع وجور کنند 
و با تعاملی که بین وزارت ورزش، فدراســیون 
فوتبال و باشــگاه ها به وجود آمده ســریع تر 

مدارک خود را به ای اف سی بدهند.
او در پاسخ به این سوال که آیا در این فرصت 
مشــخص شــده مشــکالت برطرف می شود 
یا خیر، گفت: حساســیت این موضوع در دو 
مجموعــه وزارت و فدراســیون فوتبال وقت 
زیادی را گرفته اســت چون این موضوع ملی 
است. البته همه باشگاه ها برای ما مهم هستند 
اما این سه باشــگاه طرفدار زیادی دارند و ما 
تــالش می کنیم که با کمک خــود مدیران و 
فدراســیون فوتبال این مشــکل را به شکل 
اساسی حل کنیم. نمی خواهیم با ضرب االجل 
مشخص شده مشــکل جدید یا پرونده جدید 

ایجاد شود.

داورزنی: خطری سهمیه های آسیایی فوتبال ایران را تهدید نمی کند

 AFC پرداخت بدهی ها  سرخابی قبل از ضرب االجل

فوتبال ملی تیم فهرست روش کی
ایراناعالمکرد

افزایشحداکثری برای تالش
ورزشهمگانی در مشارکتمردم

»کارلوس کی روش« اسامی نفرات دعوت 
شــده به اردوی آمــاده ســازی تیم ملی 
فوتبال ایــران را اعالم کرد.به گزارش زمان 
بــه نقل ازفدراســیون فوتبــال، کی روش 
اســامی بازیکنان دعوت شــده به اردوی 
تدارکاتی داخلی کــه از امروز آغاز و تا 1٤ 
آبان ماه ادامه خواهد داشت را به شرح زیر 
اعالم کــرد: دروازه بانان: علیرضا بیراوند از 
از ذوب  پرسپولیس، محمدرشید مظاهری 
آهن، سیدحســین حســینی از استقالل 
تهران، محمدرضا اخباری از سایپا.مدافعین: 
دانیال ماهینی از ســایپا، وریــا غفوری از 
اســتقالل، محمد انصاری از پرســپولیس، 
حسین کنعانی زادگان از سایپا، سید جالل 
روزبه چشمی  پرســپولیس،  از  حســینی 

از اســتقالل، مجید حســینی از استقالل، 
میالد زکی پور از اســتقالل، ســعید آقایی 
از سپاهان اصفهان.هافبک ها: احمد عبداله 
زاده از فوالد خوزســتان، اکبــر ایمانی از 
پدیده، اشــکان دژاگه، کمــال کامیابی نیا 
از پرســپولیس، امید ابراهیمی از استقالل، 
علی کریمی از سپاهان اصفهان.مهاجمین: 
علی قلی زاده از سایپا، فرشید اسماعیلی از 
اســتقالل، مهدی طارمی و وحید امیری از 
پرسپولیس، مهدی ترابی از سایپا، مرتضی 
تبریــزی از ذوب آهن اصفهان و ساســان 

انصاری از سپاهان اصفهان.
تیم ملی فوتبــال ایران خود را برای حضور 
قدرتمند در جام جهانی 201۸ روســیه در 

سال آینده آماده می کند.

معــاون توســعه ورزش همگانــی وزارت 
ورزش و جوانان گفــت: می خواهیم میزان 
مشارکت مردم در ورزش همگانی را تا سال 
1٤00 به حداکثر ظرفیت ممکن برسانیم.

بــه گزارش زمان به نقــل از مهر، غالمرضا 
شعبانی بهار گفت: طبق برنامه ای که تنظیم 
کرده ایم، در پایان برنامه های پنجم و ششم 
توســعه می خواهیم به 30 درصد مشارکت 
شــهروندان در امور ورزشــی برسیم. اگر 
بتوانیم حدود دو درصد پیشرفت را در طول 
یک ســال ایجاد کنیم، خواهیم توانست به 
حد مطلوبی دســت پیدا کنیم.وی درباره 
تربیت مربیان ورزش برای توســعه ورزش 
همگانــی افزود: در حــال حاضر نزدیک به 
٩0 هــزار مربــی ورزش صبحگاهی داریم. 
همچنین در حــال تربیت مربیان از طریق 
برگزاری کارگاه های آموزشــی هســتیم تا 
شــوق هموطنان را برای حضور در عرصه 

ورزش همگانی افزایش دهیم.



8 چهارشنبه 10 آبان 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3614شهرستان ها

آگهی مناقصه عمومي
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله  از سوی 

شماره33/455مورخ1396/08/06  به  وحیدیه  شهر  شوراي 
نسبت به اجرای پروژه:

1-زیر سازی و جدولگذاری معابر سطح شهر وحیدیه با برآورد 
اولیه 5،100،000،000ریال 

می  عمل  به  دعوت  درمناقصه  شرکت  متقاضیان  ازکلیه   نماید.لذا  اقدام   
آوردحداقل  قیمت پیشنهادی خودراجهت اجرای پروژه  فوق در سه پاکت 

جداگانه به شرح زیر:
1.پاکت الف _حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5 درصد قیمت برآورد اولیه (

2.پاکت ب_حاوي مدارک مثبته شرکت
3.پاکت ج_حاوی قیمت پیشنهادی

 حداکثر تا 10روز ازتاریخ درج آگهی نوبت دوم به امورمالی شهرداری وحیدیه 
یاکلیه  یاقبول یک  نمایند. درضمن شهرداری دررد  تحویل ورسید دریافت 
پیشنهادات مختاراست وکلیه کسورات متعلقه وهزینه درج آگهی نیز به عهده 
برنده مناقصه می باشدوبه پیشنهادات مشروط ومخدوش وفاقد ضمانت نامه 

بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت برآورد اولیه ترتیب اثرداده نخواهد شد. 
نماي حاصل  تلفن65636200تماس  باشماره  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   
شهرداری وحیدیهید.                                                                                                                                                                                                                  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فریبا بهادری  فرزند عباس و غیره 

خواهان همایون آئینی دادخواستی به طرفیت خوانده رضا – زهرا –معصومه – فاطمه- 
فریبا – ام البنین –مهرنوش شهرت همگی بهادری به خواسته تخلیه  مطرح که به این 
شعبه ارجاع که به شماره پرونده کالسه ٩٦0٩٩۸٦٦10۵00٤11    شعبه پنجم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 2۵/13٩٦/٩ 
ساعت 0٩:00  تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتردادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

1-علی رضا رضا پور فرزند ..... به نشانی :مجهول المکان  
تاریخ حضور :13٩٦/٩/11 شنبه     ساعت 0٩:30 محل حضور :خرم آباد – خیابان 

امام )ره( میدان عدالت –دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید . 
شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین صالحی زاده  فرزند عیسی 

خواهان خانم نسرین دریکوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین صالحی 
ارجاع که  این شعبه  به  معوقه مطرح که  اجور  بابت  به خواسته مطالبه وجه  زاده 
به شماره پرونده کالسه ٩٦0٩٩۸٦٦٩02001۷۸   شعبه 2 شورای حل اختالف 
 13٩٦/10/0٩ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی  مجتمع 
ساعت 0٩:1۵  تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – فرزانه مدهنی . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی وضمائم و نسخه ثانی  دادخواست به مهدی افشاری فرزند حمیدرضا 
مهدی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رحمان  فرزند  منصورحسینی  آقای  خواهان 
افشاری فرزند حمیدرضا به خواسته مطالبه طلب  مطرح که به این شعبه ارجاع که به 
شماره پرونده کالسه ٩٦0٩٩۸٦٦۵٦۵001۵0  شعبه 1۵ شورای حل اختالف مجتمع 
خانواده شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13٩٦/٩/11 ساعت 00:0٩ 
تعیین که حسب دستورشورا  طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفترشورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –سیده ثریا شاهرخوندی . 

متن آگهی 
با توجه به اینکه آقای شاهرخ نظری فرزند یونس به اتهام سرقت لوازم منزل موضوع 
شکایت خانم فاطمه بگعلی پور فرزند غالمشاه از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
علت  به  و  باشد  می  کیفری  تعقیب  تحت  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
معلوم نبودن آدرس محل اقامت –ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده 1۷٤ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم نامبرده فوق 
بازپرسی  دوم  شعبه  در  آگهی  انتشار  از  ماه  یک  مهلت  ظرف  تا  گردد  می  ابالغ 
اتهام خویش  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی به 
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات 

قضایی مقتضی معمول می گردد. 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی . 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید 
مساحت 200متر مربع پالک     2۷٩٩فرعی از 10۸اصلی  بخش 3ثبت گرگان 
روز  در ساعت 10صبح  علی  فرزندسید محمد  منافی  میر  زهرا  ملکی خانم سیده 
شیرازی- صیاد  گرگان-بلوار  در  واقع  ملک  وقوع  محل  13٩٦/٩/٦در  دوشنبه 

شهرک جهادگران –بعمل خواهدآمداز این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا 
حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت 
شهرستان گرگان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر 
این صورت متقاضی ثبتیا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود. م.الف:۸۷٤
تاریخ انتشار:چهار شنبه مورخه0۸/10/13٩٦

 محمد اسماعیل پور کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گرگان

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون

و  اراضی   و  ثبتی   وضعیت   تکلیف   تعیین   قانون   نامه   آیین     13 وماده    
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره 13٩٦٦031۸02200۵203در 
مورخ 13٩٦/۷/30 هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  
اله  فرزندکریم  اولم  عاشوری  اردشیر  اقای  متقاضی  بالمعارض   مالکانه  تصرفات  
بشماره  شناسنامه 1صادره از دردودانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین 
به مساحت  3۵0 مترمربع بر بنای احداثی به مساحت  2۷/2۸ متر مربع در شش 
دانگ پالک 1323فرعی  از 22  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک 103 فرعی  
از 22اصلی  واقع  در قریه لنگ بخش 2٦ گیالن خریداری  از مالک  رسمی آقای  
ولی  اله اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در 
دو نوبت  به  فاصله 1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت  به 
صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی  به  مدت دو ماه  اعتراض  خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از اخذ  
رسید  ظرف  مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند. بدیهی است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد.
رم الف:4738 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ۸/10/٩٦
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/2۵/ ٩٦  

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

و  اراضی   و  ثبتی   وضعیت   تکلیف   تعیین   قانون   نامه   آیین     13 وماده   
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره 13٩٦٦031۸02200۵20٩در 
مورخ 13٩٦/۷/30 هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  
تصرفات  مالکانه بالمعارض  متقاضی  خانم خورشید عاشوری  اولم  فرزندکریم اله 
بشماره  شناسنامه ۸صادره از دریک  دانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین 
به مساحت  3۵0 مترمربع بر بنای احداثی فاقد  مجوز به مساحت  2۷/2۸ متر مربع 
در شش دانگ پالک 1323فرعی  از 22  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک 103 
فرعی  از 22اصلی  واقع  در قریه لنگ بخش 2٦ گیالن خریداری  از مالک  رسمی 
آقای  ولی  اله اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  
در دو نوبت  به  فاصله 1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت  به 
صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی  به  مدت دو ماه  اعتراض  خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از اخذ  
رسید  ظرف  مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند. بدیهی است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد.
رم الف:4732 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ٩٦/۸/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/2۵/ ٩٦  
متن آگهی 

سعید  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  حسین  فرزند  شکری  ابراهیم  خواهان 
مطالبه  به خواسته  اسداله   فرزند  احسان شاه کرمی  و  امیر  فرزند  نظریان منش 
وجه سفته بانضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  ولیعصرانتهای  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
  ٩٦0٩٩۸٦٦101003۵٩ کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13٩٦/٩/1۸ شنبه ساعت 0۸:30 صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آئین 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 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی خرم آباد – زهرا زینی وند . 

آگهی حصر وراثت
بانوآمنه حق گوی نیا،نام پدرصیدعلی بشناسنامه۸2٤صادره ازخرمشهردرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم صیدعلی 
اقامتگاه  ٩۵/۸/13درآبادان  درتاریخ  ایالم  ۷٦0صادره  بشناسنامه  نیاء  گوی  حق 
حق  2-آزاده  فوق  مشخصات  با  متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  غیردائمی 
نیا  گوی  فرحنازحق  بندرعباس3-  از  33۸21٦٩٦۸صادره  ملی  شماره  نیا  گوی 
بشناسنامه12٦0صادره ازخرمشهر)دختران متوفی(٤-بهروزحق گوی نیا بشناسنامه 
ازایوان٦-جلیل  ٦٦صادره  نیاءبشناسنامه  گوی  حق  ازخرمشهر۵-رضا  ٩01صادره 
گوی  حق  ازخرمشهر۷-جواد  ملی1۸20۵٤0٩3٦صادره  شماره  گویان  حق 
ملی  نیاءشماره  گوی  ازایوان۸-منوچهر حق  ملی ٦1٦٩۸2٩٦٩٩صادره  نیاءشماره 
بشناسنامه  نصاری  ناج  ملوک  متوفی(٩-  ایوان)پسران  از  ٦1٦٩۸٤۷۷٤3صادره 
3٩۷صادره ایوان )همسرمتوفی(بجز نامبردگان فوق متوفی وارث دیگری ندارد.اینک 
تا هر کس  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با 
اعتراض دارد یا و صیت نامه از متوفی نزداو باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:)۸00/٩(
رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  

و  اراضی   و  ثبتی   وضعیت   تکلیف   تعیین   قانون   نامه   آیین     13 وماده 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره 13٩٦٦031۸02200٤۸3۸در 
مورخ 13٩٦/۷/٦ هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  
تصرفات  مالکانه بالمعارض  متقاضی  آقای  غالمر ضاعاشوری فرزندکریم اله بشماره  
شناسنامه ٩صادره از دردو  دانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین به مساحت  
3۵0 مترمربع بر بنای احداثی به مساحت  2۷/2۸ متر مربع در شش دانگ پالک 
1323فرعی  از 22  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک 103 فرعی  از 22اصلی  
اله  واقع  در قریه لنگ بخش 2٦ گیالن خریداری  از مالک  رسمی آقای  ولی  
اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به  
فاصله 1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت  به صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  
به  مدت دو ماه  اعتراض  خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از اخذ  رسید  ظرف  
مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول   بدیهی است  در صورت   نمایند.  تقدیم  

اعتراض  طبق مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد.
رم الف:4734 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ۸/10/٩٦
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/2۵/ ٩٦  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
200متر مربع پالک     2۷٩۸فرعی از 10۸اصلی  بخش 3ثبت گرگان ملکی خانم 
13٩٦/٩/۵در  یکشنبه  روز  10صبح  ساعت  در  محمد  فرزند  رستاقی   باال  فرشته 
–بعمل  جهادگران  شیرازی-شهرک  صیاد  گرگان-بلوار  در  واقع  ملک  وقوع  محل 
خواهدآمداز این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای 
خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان گرگان تسلیم نموده 
و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست 
نماینده  ثبتیا  متقاضی  این صورت  نماید در غیر  تقدیم  به مرجع ذیصالح قضایی 
را  دادخواست  تقدیم  گواهی عدم  و  مراجعه  مربوطه  بدادگاه  تواند  قانونی وی می 
دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره 

ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. م.الف:۸۷2
تاریخ انتشار: چهار شنبه مورخه0۸/10/13٩٦

محمد اسماعیل پور  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گرگان

اداره ثبت  اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ملک ماسال
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  

سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  

و  اراضی   و  ثبتی   وضعیت   تکلیف   تعیین   قانون   نامه   آیین     13 وماده 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  برابر رای  شماره 13٩٦٦031۸02200۵20۷در 
مورخ 13٩٦/۷/30 هیات اول  موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  
و  ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک  ماسال  
اله  فرزندکریم  اولم  عاشوری  مهناز  خانم   متقاضی  بالمعارض   مالکانه  تصرفات  
بشماره  شناسنامه 2٤صادره از دریک دانگ  مشاع از  شش  دانگ یک  قطعه زمین 
به مساحت  3۵0 مترمربع بر بنای احداثی فاقد  مجوز به مساحت  2۷/2۸ متر مربع 
در شش دانگ پالک 1323فرعی  از 22  اصلی  مفروز و مجزی  شده  از پالک 103 
فرعی  از 22اصلی  واقع  در قریه لنگ بخش 2٦ گیالن خریداری  از مالک  رسمی 
آقای  ولی  اله اسمعیلی محرز  گردیده  است  لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  
در دو نوبت  به  فاصله 1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که  اشخاص  نسبت  به 
صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی  به  مدت دو ماه  اعتراض  خود را  به این اداره  تسلیم  و پس از اخذ  
رسید  ظرف  مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند. بدیهی است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد.
رم الف:4736 - رییس ثبت  اسناد  و امالک  ماسال – آرمان  کاظمی

تاریخ  انتشار نوبت اول: ٩٦/۸/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸/2۵/ ٩٦  

 نوبت اول

 وجود روستاهایی توانمند در حوزه گردشگری 
شهر رشت

منکویی- رشت؛ شهردار رشت داشتن روستاهای توانمند . وجود 
منطقه آزاد انزلی و امتیازهای آن در شهر رشت یادآور شد: شهر رشت 
با معرفی آنها ضمن معرفی  روستاهایی توانمند دارد که می توان 
فرهنگ. آداب و رسوم و جذب توریست و گرفتن ورودی، همچون 
کشورهای پیشرو در زمینه گردشگری از تخریب این روستاها توسط 
گردشگران جلوگیری کرد. دکتر نصرتی با تاکید برضرورت تجهیز 
رستورانها با غذاهای محلی یادآور شد: باید یک سناریو با بازی همه 
شهروندان نوشته شود و زمانی شهروندان در این سناریو نقش خود 
را به درستی ایفا خواهند کرد که ذینفع باشند. شهردار رشت گفت: 
تولید منابع  اشتغالزایی و  باالترین  کشورهای موفق در گردشگری 
ناخالص ملی را دارند. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه محیط زیست 
شهرهای جاده ابریشم در رشت گفت: 330 شهر خارج ایران را در این 
دبیرخانه راه خواهند یافت البته به شرطی که مشکل ترافیک. پارکینک 
زباله و... در این شهر حل شود.دکتر نصرتی دستگاههای متولی مثل 
گردشگری و شهرداری ها را ناظر حوزه گردشگری خواند وگفت: شهر 
رشت استعداد بی نظیری دارد اما به شرطی ذینفعان چون قطعات پازل 

به خوبی در کنار هم قرار گیرند.
 استاد دانشگاه تکنیکال وین اتریش بحث اقتصاد هوشمند را بسیار مهم 
خواند و گفت: با توجه به راه اندازی استارتاپ ها با همراهی دانشگاه ها 

و متفکرین شهرها، اقتصاد پایدار شهری میسر خواهد شد.
هم  دارند  سعی  همواره  شهرها  داشت:  اذعان  فروش  هل  دکتر 
زیرساختهای خود را توسعه دهند وهم خدمات رسانی داشته باشند 
که در این زمینه شایسته است تا شهرها در یک ارتباط جهانی به بهینه 

کاوی خود بپردازند.

 حضورفعال مخا برات در دوازدهمین نمایشگاه 
الکامپ استان مرکزی   

روز  از ٤  پس  اراک  الکامپ  نمایشگاه  دوازدهمین  اراک- داودی؛ 
برپایی، به کار خود پایان داد.

این نمایشگاه با حضور ۷0 سازمان، شرکت  ودستگاههای اجرایی ارایه 
کننده خدمات سخت افزار، نرم افزار، دولت و بانکداری الکترونیک، 
امنیت، اتوماسیون اداری، برق و مخا برات، اینترنت، شبکه و ارتباطات، 
رباتیک، استارت آپ ها،رسانه های دیجیتال ،گوشی های تلفن همراه، 
تبلت و ماشین های اداری از بیست وپنجم لغایت بیست وهشتم مهرماه 

در محل دایمی نمایشگاه های استان مرکزی دایر بود.    
برپایه این گزارش، در این نمایشگاه مخا برات منطقه مرکزی با ایجاد 
غرفه ای در فضای ٩٦ متر مربع  ،با شعار همراه بامشتری همگام با 
فناوری، با ارایه خدمات مخا براتی در سه بخش همراه اول،تلفن ثابت 
و اینترنت پرسرعت وقرعه کشی روزانه2 دستگاه گوشی هوشمند و2 
سیم کارت دایمی به مشتریانی که از محصوالت مخا براتی خریداری 
کنند،حضوری فعال وگسترده داشت و موردتوجه و استقبال بازدید 
کنندگان  از جمله دکتر  کریمی نماینده مردم اراک،کمیجان وخنداب 
در مجلس شورای اسالمی  که ضمن بازدیدازغرفه مخابرات از زحمات 

وتالشهای مخا برات منطقه مرکزی تقدیر و تجلیل به عمل آوردند.

 ضرورت تعامل و همکاری
 در خدمت بیشتر به مردم اهواز

وحیدی فر-اهواز: منصور کتانباف شهردار اهواز 
و محمد کشانی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
در دیداری بر ضرورت تعامل و همکاری در جهت 

خدمت هرچه بیشتر به مردم تاکید کردند.
در این دیدار شهردار اهواز به فرارسیدن ایام اربعین 
حسینی اشاره کرد و گفت: شور و شعور حسینی هر 
سال نسبت به سال قبل بیشتر می شود و امیدواریم 
این شور تا زمان ظهور امام عصر)عج( تداوم یابد.  
ما خوزستانی ها افتخار پذیرایی و میزبانی کاروان 

عاشقان حسینی را به عهده داریم.
منصور کتانباف در ادامه با تبریک انتصاب محمد 
کشانی به سمت مدیرعامل جدید شرکت فوالد 
خوزستان، وی را از مدیران متعهد و متخصص 
کشور خواند و با اشاره به ضرورت مسئولیت پذیری 
آحاد جامعه تاکید کرد: همه ی ما انسان ها در برابر 
یکدیگر  و همه ی جوامع مسئول هستیم و این 
امر در فرهنگ اسالمی و ایرانی ما نمود بیشتری 
دارد. ضمن آنکه ما همچنین از باب مسئولیت 
های اجتماعی و دستگاهی خود نیز دارای وظایفی 
هستیم و نمی توانیم از زیر بار آنها شانه خالی کنیم. 
وی مجموعه شرکت فوالد خوزستان را مجموعه 
ای عظیم و کارآمد ارزیابی کرد و گفت: هنگامی 
که کلنگ احداث این کارخانه ی عظیم بر زمین 
زده شد، فرصتی استثنایی برای خوزستان و اهواز 

رقم خورد.
شهردار اهواز با اشاره به مشکالت موجود در شهر، 
بودن  کالنشهر  از  اهواز  متاسفانه  داشت:  اذعان 
صرفاً آیتم های جمعیت و وسعت را داراست و 
فاقد شاخصه های دیگر است. پس باید با همدلی 
و تعامل در جهت توسعه ی اهواز بیش از پیش 

بکوشیم.
وی از شهرداری به عنوان یکی از محرکه های 
توسعه اهواز یاد کرد و گفت: سالهاست که دولت 
ها  شهرداری  برای  پایدار  درآمدهای  است  قرار 
تعریف کند، ولی نه تنها این موضوع محقق نشده 
بلکه عوارض که تنها درآمدهای شهرداری هستند 
به شکل های مختلف از قبیل  تجمیع عوارض، 

ارزش افزوده و غیره در حال کاهش هستند.
کتانباف، شرکت فوالد خوزستان را یک سرمایه 
ی ملی برای کشور و استان دانست و با تقدیر از 
خدمات فوالد خوزستان به خوزستان و اهواز بویژه 
احداث ورزشگاه مدرن فوالد  گفت: این ورزشگاه 
که جزو معدود ورزشگاه های استاندارد و تایید شده 
از سوی فیفا است، باعث افتخار همه ی ما اهوازی 
ها و خوزستانی هاست و این ورزشگاه می تواند 

باعث رونق در ابعاد مختلف شود.

خبر خبر

و  روحانیون  نشست  گلستان؛  سلیمانی- 
جمعه  امامان  و  علمیه  های  حوزه  مدیران 
شهرستان بندر ترکمن با مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای شهرستان با حضور حسینی طلب مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، 
فیروزی فرماندارشهرستان ، اعضای شورای شهر 
و روسای ادارات در راستای آموزش طلبه ها و 
روحانیون در حوزه های علمیه و اطالع رسانی 
آموزشهای مهارتی در نماز پرشکوه جمعه ، در 

محل مرکز برگزار گردید.
آمد  خوش  ضمن  کل  مدیر  طلب  حسینی 
گویی به حاضرین از کلیه روحانیون و امامان 
جماعت خواستار شد تا در جهت اطالع رسانی 
آموزشهای مهارتی به عموم مردم تالش نمایند 
زیرا که اشتغال جوانان دغدغه همه مسولین 

به  زمان  هر  از  بیشتر  امروزی  وجامعه  بوده 
نیروی کار و مهارت نیازمند است وبه گفته مقام 
معظم رهبری بتوانیم در مسیر اقتصاد مقاومتی 
حرکت نموده و حمایت از تولید و خرید کاالی 

ایرانی را داشته باشیم.
منصوری امام جمعه شهرستان بندرترکمن با 
بیان آمادگی کلیه حوزه های علمیه در جهت 
یادگیری مهارت و آموزش طالب اضافه نمود: ما 
باید در کنار مهارت علوم دینی و قرآنی را نیز 
به کارآموزان فراموش نکنیم و آموزش مهارتی 
را همراه با علوم قرآنی در مراکز آموزش فنی و 

حرفه ای مشاهده نمائیم.
فیروزی فرماندار شهرستان بندرترکمن ضمن 
فنی  آموزش  مرکز  یکساله  اقدامات  از  تقدیر 
و حرفه ای اظهار نمود : بیشترین مشکل و 

اختالف خانوادگی از نبود شغل افراد و نداشتن 
هم  از  به  منجر  پایان  در  که  ایجاد  مهارت 
پاشیدگی خانواده ها می شود، لذا امروز باید 
جوانان به سمت آموختن یک مهارت هدایت 
شوند و این اتفاق نخواهد افتاد مگر حمایت از 
آموزشهای فنی و حرفه ای. لذا از کلیه روحانیون 
تقاضا می شود در جهت آشنایی مردم با مهارت 
و مهارت آموزی، از تریبون نماز جمعه استفاده 

نموده و مردم را در این خصوص آگاه نمایند.

در خاتمه بهرام خدانظری رئیس مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرستان بندرترکمن ضمن 
ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، اعالم نمود: 
هرگونه آموزش مهارتی که بنا به در خواست 
حوزه های علمیه باشد در محل حوزه انجام 

خواهد شد.
در پایان کلیه حاضرین از کارگاه ها وتجهیزات 
شهرستان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز 

بندرترکمن بازدید نمودند.

نشست روحانیون و مدیران حوزه های  
علمیه بندرترکمن         

 ابوالحسنی- جویبار؛در این مراسم محمد 
شعبان نیا به عنوان رئیس دادگستری جویبار 
معرفی شد و از زحمات عبدالرحمان فیروزمهر 

تشکر به عمل آمد.
به  قنبری  محمد  مراسم  این  در  همچنین 

عنوان دادستان جدید جویبار معرفی شد .
31طرح معرفی شده به بانک تسهیالت خود 

را دریافت نکرده اند.
مراسم  این  در  جویبار  شهرستان  فرماندار 
با بیان اینکه پدافند غیر عامل موجب ایمن 
سازی اماکن برای مواجه با دشمن است گفت: 
هر اقدام صلح آمیزی را پدافند غیرعامل گویند 
اعتقادات  براساس  حاضر  حال  در  داعش  و 
منحرف دینی به حمالت خود در منطقه و 

جهان اقدام کرده است.
رجبعلی وهابی با اشاره به اینکه این شهرستان 
همیشه در خصوص اقدامات پدافند غیر عامل 
رتبه نخست استان را کسب کرده است افزود: 
و  پایداری  افزایش   ، پذیری  آسیب  کاهش 
تسهیل مدیریت بحران از مهم ترین اهداف 

پدافند غیر عامل است.
وی با اشاره به اینکه از این شهرستان موکبی 
در عراق مستقر است گفت از همه افراد که 
در این امر مهم کمک کرده اند تشکر میکنم.

فرماندار شهرستان جویبار همچنین با اعالم 
اینکه سهم اشتغال دستگاه های اجرایی در 
سال جاری بیش از هزار نفر بوده است خاطر 
نشان ساخت: تاکنون ۵۵1 نفر ثبت در سامانه 
شده و از محل بسته رونق تولید ٩٩ طرح ثبت 
نام که 31 طرح معرفی به بانک های عامل 
شده اند که متاسفانه تاکنون هیچ پرداختی در 

این خصوص انجام نشده است.
مراسم  این  در  مازندران  دادگستری  رئیس 
دادگستری  خوب  عملکرد  با  اینکه  بیان  با 
از  کننده  مراجعه  ترین  کم  شهرستان 
شهرستان جویبار داشته ایم گفت:خدمت به 
مردم همیشه یک اصل بوده است و در هر 
سنگری که مشغول به فعالیت هستیم باید 
زیر لوای پرچم جمهوری اسالمی ایران باشیم.

اینکه  با اشاره به  حجت االسالم تقوی فرد 
وظیفه دستگاه قضا بخشی از فعالیت های 
این نظام است افزود: در حل و فصل دعاوی 
مردم عادالنه و مقتدرانه برخورد کنید و عدالت 

همواره با اخالق قابل جمع است.
وی با بیان اینکه ائمه اطهار همیشه الگوی 
رفتار برای بشریت بوده اند خاطرنشان ساخت: 
تفاهم در اجرای عدالت است و بداخالقی هیچ 

گاه در حکم قضا پذیرفتنی نیست.

هرمزگان- خبرنگار زمان؛ در حال حاضر 
مصوب  اعتبار  با  مجموع  در  پروژه   11٦
پدافند  اجراي  براي  ریال  میلیارد   103٩
غیر عامل در تاسیسات آب و فاضالب در 

دست مطالعه و اجرا داریم.
مدیرعامل آبفاي هرمزگان، هدف از اجرای 
تاسیسات  در  غیرعامل  پدافند  طرح های 
آب و فاضالب را افزایش پایداری و کاهش 
آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و 
تاسیسات و تجهیزات زیربنایی آب رسانی 
 11٦ حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  بیان 
اعتبار مصوب 103٩  با  پروژه در مجموع 
میلیارد ریال براي اجراي پدافند غیر عامل 
دست  در  فاضالب  و  آب  تاسیسات  در 
افزود:  امین قصمي  داریم.  اجرا  و  مطالعه 
از مجموع این اعتبار مصوب، 220 میلیارد 
ریال از منابع داخلي و سرمایه اي و ۸1٩ 
داده  تخصیص  عمراني  منابع  از  میلیارد 
معادل   ، اعتبار  میزان  این  که  است  شده 

30 درصد بودجه شرکت است.
حوزه  هاي  شاخص  گفت:همچنین  وي 
این  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 
تامین  مطالعات  محور؛  پنج  در  شرکت 
هاي  پروژه  اضطراري،انجام  آب  توزیع  و 

چالش  با  تاسیسات،مقابله  سازي  مقاوم 
هاي کم آبي در شرایط خشکسالي )تنش 
تامین  و  ،زیستي  سایبري  پدافند   ، آبي( 
برق اضطراري تعریف شده است که پروژه 
هاي مذکور بر اساس این محور مطالعه و 

اجرایي شده است.
پروژه های  تکمیل  وي؛  گفته  به 
مقاوم سازی مخازن و ایستگاه هاي پمپاژ، 
 ، با خشکسالي  مقابله  پروژه هاي  تکمیل 
شهرهاي  توزیع  شبکه  بندي  زون  اجراي 
استان، اجراي طرح تامین آب از رطوبت 
از  و...  زیستي  مانورهاي  برگزاري  هوا، 
اهم اقدامات این شرکت در حوزه پدافند 

غیرعامل در سال جاري بوده است.
به  همچنین  استان،  آبفاي  مدیرعامل 
برنامه هاي این شرکت در حوزه مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل طي سال جاري 
صددرصدي  انجام  گفت:  و  کرد  اشاره 
تاسیسات،  در  غیرعامل  پدافند  مطالعات 
مقاوم  فاضالب،  و  آب  مراکز  و  فرایندها 
سازي لرزه اي در تاسیسات آب و فاضالب 
و  تهیه و بروزرسانی بانک اطالعاتی مکانی 
هاي  برنامه  جمله  از   )GIS( توصیفی  و 

آبفا در این بخش مي باشد.

 اجراي 116 پروژه پدافند غیرعامل 
در تاسیسات آبفا هرمزگان

رئیس دادگستری و دادستان جویبار 
معارفه شدند
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13٩٦٦03310۵۷002٤22هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا پور 
امامی فرزند گلعلی بشماره شناسنامه ٤0 صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 11۷1/۸٤ مترمربع پالک 1٦3۸ فرعی از ٩ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای رسمی یحیی اردیخانی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ٤2٤ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت
بحکایت پروند کالسه 1/٤۸٩/٩٦ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
مسعود خلخال درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
فرشید خلخال در تاریخ  ٩٦/۷/30 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

1.مسعود خلخال زایچه : ٩-13٦۵ -کدملی  ۵٩۵٩٩۷2123  برادر متوفی 
2.ثریا خلخال زایچه: اختصاصی-13٦۸ -کدملی ٤٩۵0000۷۷2  خواهر متوفی

3.سروه خلخال زایچه : اختصاصی-13۷1– کدملی ۵٩۵001٦۷۸۵ خواهر متوفی
٤.حیات خریوز زایچه: ۵3-13٤۷- کدملی۵٩۵٩۸٤03۸3 مادر متوفی

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

اجرائیه
مشخصات محکوم له : کورش عبدالهی -  نام پدر: علی  -نشانی محل اقامت: جوانرود 

خ حضرت حمزه روبروی بانک رفاه کارگران –شماره تماس 0٩1۸3۵٩۵٤۸3
مشخصات محکوم علیه : کیهان عبدی- نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

محکوم به/به موجب دادنامه شماره  12۷  مورخ ٩٦/3/30  شورای حل اختالف 
جوانرود شعبه چهارم  محکوم علیه محکوم است به پرداخت ۸0/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2۵۵۵000 بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ ٩٤/۸/23  لغایت اجرای حکم و مبلغ     ریال  به دولت محکوم می 

باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد
شعبه چهارم شورای حل اختالف  شهرستان جوانرود

دادنامه
دادگاه کیفری دو شهرستان  پرونده کالسه ٩۵0٩٩۸1٩٤۷٩00300 شعبه 102 

بهشهر )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ٩٦0٩٩۷1٩٤٦٩011۸0 
شکات: 1- آقای افشین مؤید رشتی فرزند محمدباقر به نشانی مازندران – بهشهر خ 

قائم کوچه ساالرزاده مجتمع پارادیز طبقه ۵ 
2- آقای غالمرضا خندان خلیلی فرزند حسین به نشانی مازندران – بهشهر خلیل 

شهر کرمانی محله 
متهم: آقای فهیمه گل بابایی فرزند علی محمد به نشانی مازندران- بهشهر روبروی 

پارک بوستان سرو 
اتهام: دخل و تصرف در اموال توقیف شده

رای دادگاه- در خصوص اتهام خانم فهیمه گل بابایی فرزند علی محمد – اهل قائم 
به علت عدم حضور در دادسرا و دادگاه  فاقد سایر مشخصات  بهشهر  شهر ساکن 
دائر بر دخالت و تصرف در مال توقیف شده توسط مرجع قضایی موضوع شکایت 
اولیه آقای غالمرضا خندان فرزند حسین – متولد 13٤٤- باسواد – اهل بهشهر 
ساکن خلیل شهر – شغل آزاد – متاهل 2- آقای افشین مؤید رشتی فرزند محمد 
باقر شغل وکیل دادگستری- باسواد – مجرد – اهل و ساکن بهشهر – 3۸ ساله 
از سوی  – کیفرخواست صادره  پرونده  به مجموع محتویات  عنایت  با  دادگاه  این 
دادسرای عمومی و انقالب بهشهر شکایت شکات فوق الذکر و صرفنظر از رضایت 
شاکی ردیف اول آقای غالمرضا خندان – گزارش مرجع انتظامی بهشهر- مالحظه 
مبایعه نامه تنظیمی بین متهم و آقای سید حسین هاشمی – مالحظه نامه ارسالی 
از اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر مبنی بر این که ملک شماره پالک 2321 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 10/۷۷۷ فرعی از 2٦ اصلی واقع در بخش 1۷ بهشهر برابر 
دستور مورخ ٩3/11/1٩ دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب بهشهر 
توقیف گردیده- عدم حضور متهم در دادگاه و دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی 
قانون  از   ٦٦3 ماده  به  استناد  با  فلذا  دانسته  مسلم  و  محرز  را  نامبرده  بزهکاری 
مجازات اسالمی مصوب 13۷۵ را به هفت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

مازندران می باشد.
م الف:96/20/5987 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر 

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

خانم خورشید رستمی زاده فرزند رستم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  11٤  فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف 
به امرود صفرعلی که از آقای حسین نوروزی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه  ٩2 –  30۸ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 13٩٦٦031٦00۷000٦٩2  
مورخ 11 / ٦ / ٩٦  حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ٦0 / 
10٩ متر مربع بنام خانم خورشید رستمی زاده صادر نموده است و نام مالکین اولیه 
پالک مزبور آقایان وراث مرحوم حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  
فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  باید ظرف  ارسال گردد، معترض  دادگاه  به  تا  دارند  تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
انقضای مدت  از  بدیهی است پس  اداره ثبت محل تحویل دهد.  به  را  دادخواست 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام خانم خورشید رستمی 
زاده صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 2۵/  ۷ / 13٩٦  تاریخ انتشار دوم  10/  ۸ / 13٩٦

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابر رای شماره 13٩٦٦031٦0٤٦00023۸  مورخ 1 / ۷/ ٩٦  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شیرزادلطفی به شماره 
شناسنامه 22٤ صادره از روانسر فرزند فرضعلی کدملی ۵٩٦٩٦٤٩1۸1  درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده 
نیز تحت کالسه ٤٤۸ / ٩1 تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات 
پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون مزبور 
رای به صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه ساختمان را به مساحت  
-٦2/ 111 مترمربع به نام آقای شیرزاد لطفی از پالک ... فرعی از۵3  اصلی روانسر واقع 
در بخش 12 کرمانشاه )معروف به صالح آباد (واقع در روانسر صالح آباد کوچه آسو٤ که 
از آقای فرضعلی لطفی خریداری نموده و اصل ملک متعلق به زارع صاحب نسق عباس 
ویسی می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانی که نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت 
نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  10/ ۸ /13٩٦   تاریخ انتشار دوم 2٩ /  ۸ /  13٩٦

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای غالم سخی رئوفی و خانم روح انگیز اذعانی

خواهان آقای مرتضی اشکواریدادخواستی به طرفیت خوانده آقای امید تیموری  به خواسته 
سرقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ٩٦0٤٩۷ شعبه 103 کیفری 
دو شهر تنکابن )103 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی شنبه مورخ 13٩٦/0٩/11 ساعت 
۸:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 م الف:530/96 مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان تنکابن

 )103 جزایی سابق( – حسین مجدی

دادنامه
پرونده کالسه ٩٦0٩٩۸1٩21٩001٤٩ شعبه 103 کیفری دو شهر تنکابن )103 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ٩٦0٩٩۷1٩20٩00٦٩2 
شاکی: خانم طیبه ملکی کیجانکی فرزند شعبان به نشانی مازندران- تنکابن شیرود 

کچانک خیابان مهرگان منزل پدری
متهم: آقای حسین دیلمی به نشانی 

اتهام: ضرب و جرح عمدی 
رای دادگاه- در خصوص اتهام حسین دیلمی اهل و ساکن تنکابن – فاقد سابقه 
کیفری- متاهل- فعال متواری دائر به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم طیبه ملکی 
دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و شکایت شاکی خصوصی و 
متواری  و  انتظامی  مرجع  گزارش  و  و شهادت شهود  قانونی  پزشکی  های  گواهی 
بودن متهم بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته با انطباق عمل ارتکابی متهم با مواد 
٤٤۸و۵٤٩و٤۵2و٤٦2و بند الف ماده ٤۸۸و٤٤٩و۵۵٩و۷1٤ قانون مجازات اسالمی 
مشارالیه را به پرداخت یک و نیم دینار بابت قرمزی صورت و سه دهم درصد دیه 
بابت ارش تورم صورت در حق شاکیه محکوم می نماید رای صادره غیابی  کامله 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس قطعی است.
م الف: 525/96 رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو تنکابن – عبداله اقبالی

آگهی ابالغ
مرتضی  و  یزدانی  علی  آقایان  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  امینی  ناصر  و  فالحتی  مهدی  و  فالحتی 
کالسه  پرونده  در  سرخرود  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره  اجرائیه  طبق  شود 
٩۵0٩٩۸201130011۵ به موجب دادنامه شماره ٩٦0٩٩۷2011300٦20 مورخ 
٩٦/۵/2۸ محکوم علیهم محکوم به پرداخت مبلغ 1۵2/٩00/000 ریال بابت اجرت 
المثل و نیز پرداخت مبلغ ۷۷0۵000 ریال بابت خسارت ناشی از هزنه دادرسی و 
نیز پرداخت خسارت بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می 
باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ.د.م و ماده ٩ 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیرالنتشار درج می گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش سرخرود – سیده رضیه جاللی

آگهی ابالغ
بدینوسیله به آقای ادریس میربیگی فرزند صالح ش ش ۷٤٤۵ صادره از تهران ساکن 
ساکن روستای بدرآباد ابالغ میشود که بانک کشاورزی شعبه روانسر با استناد سند 
مبلغ  روانسر   رسمی 1۸1  اسناد  دفتر   13٩1/1/٦ مورخه  شماره 3٤۷1  به  رهنی 
12۷٩٩3٩1٦۸ ریال و سند رهنی 3٤٦۷ مورخه 13٩1/٩/٦ دفتر اسناد رسمی 1۸1 
روانسر مبلغ ٤٦033۵٤1۷ ریال و سند رهنی شماره 3٤۷3مورخه 13٩1/٩/٦ دفتر 
و سند رهنی شماره 3٤٦٩  ریال  مبلغ 2٤2۵023٤21  روانسر  اسناد رسمی 1۸1 
مورخه 13٩1/٩/٦ دفتر 1۸1 روانسر مبلغ ٦٩30٦2٤12 ریال تا تاریخ 13٩٦/۵/1۷ به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه تا تاریخ مذکور و تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده های اجرایی به کالسه بایگانی ٩٦00022 و 
٩٦00023 و ٩٦0002٤ و ٩٦0002۵ در این اداره تشکیل گردیده و طبق گزارش 
شماره وارده 2۵1۵ مورخه 13٩٦/۷/1 پایگاه انتظامی قوری قلعه که جز حوزه ثبتی 
شهرستان روانسر میباشد محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده است لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 1۸ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
فقط در یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و در یک نوبت آگهی 
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب میشود 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با 
تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 

بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. تاریخ انتشار:۸/10/13٩٦
رئیس ثبت اسناد و امالک روانسر-کاظمی

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم زهرا رضایی دارنده شناسنامه شماره3 به شرح دادخواست به کالسه ٩٤0210  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد رضا عموزاده پشتکوه     بشناسنامه شماره 1٤00 در تاریخ 13٩٤/٤/2 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1-زهرا رضایی فرزند مرید علی  به شماره شناسنامه 3 همسر متوفی 
2-زهرا سلیمانی فرزند مرادی  به شماره شناسنامه ۵1۸  مادر متوفی 

شناسنامه   شماره  به  رضا  محمد  فرزند  پشتکوه  عموزاده  مهدی  3-محمد 
٤۸۵0203٩٦۵ فرزند متوفی 

به شماره شناسنامه ٤۸۵02۷2٩٦۷  رضا  فرزند محمد  پشتکوه  ٤-داوود عموزاده 
فرزند متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند

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

را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  احمد  فرزند  محمدکریمی  آقای 
معروف  13کرمانشاه  بخش  در  واقع  جوانرود  اصلی  ازیک  فرعی   11۸ پالک  از 
درخواست  و  خریداری  کریمی  توفیق  آقایان  از  که  سوربان  زیرجوی  زمین  به 
هیئت  به  و  تشکیل   ۷۵  –  ٩۵ کالسه  تحت  نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  سند 
شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع 
13٩٦٦031٦00۷000٦3۷  مورخ  2٩ /  ۵ / ٩٦  حکم به صدور سند مالکیت 
یک بابخانه  به مساحت ۸۷  متر مربع به نام آقای محمدکریمی صادر نموده است 
در دو  مراتب  لذا  اخوان صدیقی می باشد  آقایان  مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام  و 
تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  می شود  آگهی  1۵روز  فاصله  به  نوبت 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای محمدکریمی صادر خواهد نمود .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول  2۵/  ۷ /   13٩٦ 
تاریخ انتشار دوم  10 /  ۸ /  13٩٦

تصویب12٠میلیارد اعتبار برای اجرای طرح های 
گازرسانی بوشهر

احمدی- بوشهر؛ مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: 120 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های گازرسانی استان بوشهر 

مصوب شد که تاکنون ٤۵ میلیارد تومان آن جذب شده است.
غالمعباس حسینی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به ٤٤ روستای 
استان بوشهر اجرا شده است اظهار داشت: این طرح با سرمایه گذاری 

۷0 میلیارد تومان در حال اجرا است.
وی از اجرای سه خوشه گازرسانی به استان بوشهر خبر داد و تصریح 
کرد: این سه خوشه شامل گازرسانی به 100 واحد صنعتی است که 11 

میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن مصوب شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح گازرسانی به 
شرکت پتروشیمی سیراف انرژی بیان کرد: این شرکت که در شهرستان 
دیر قرار دارد با اعتبار شش میلیارد تومان طرح گازرسانی آن اجرا شده 
است. حسینی با اشاره به نصب انشعاب گاز در استان بوشهر خاطرنشان 
کرد: امسال 2۵ هزار انشعاب گاز در بخش های مختلف نصب و واگذار 
می شود که در مجموع 1۵0 هزار انشعاب گاز در این استان تاکنون 
واگذار شده است. وی با اشاره به اینکه ٩۸ درصد مناطق شهری دارای 
شبکه گازرسانی هستند افزود: ۸٦ درصد روستاهای استان بوشهر نیز از 
این نعمت برخوردار هستند که با تکمیل ٤٤ طرح گازرسانی به روستاها 

این درصد به ٩۵ درصد افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از اختصاص 120 میلیارد تومان 
اعتبار برای اجرای طرح های گازرسانی استان بوشهر خبر داد و گفت: 
برای اجرای طرح های گازرسانی استان  اعتبار  تومان  120 میلیارد 
بوشهر مصوب شد که تاکنون ٤۵ میلیارد تومان آن جذب شده است.

حسینی با اشاره به مصرف 12 میلیارد متر مکعبی گاز در استان بوشهر 
خاطرنشان کرد: از این میزان فروش گاز در استان بوشهر، یک درصد 
در بخش خانگی، 2۸ درصد در بخش نیروگاهی، ٦۸ درصد صنایع 
پتروشیمی و 3 درصد در کارخانه های سیمان و صنایع کوچک مصرف 

می شود.

 برگزاری جلسه مدیریت بحران 
در شرکت گاز گیالن

منکویی- رشت؛ با توجه به شروع فصل سرما، جلسه مدیریت بحران 
شرکت گاز استان گیالن برای هماهنگی جهت پشتیبانی و آمادگی 

الزم برای مواجهه با شرایط سخت و اضطراری برگزار شد.
در این جلسه مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن اظهار داشت: 
ما شرایط بحرانی زیادی را در سالهای گذشته تجربه نموده ایم و با 
توفیق الهی در همه آنها سربلند بوده ایم، لذا الزم است همه واحدها در 
خصوص آمادگی هرچه بیشتر در مواجهه با شرایط بحرانی تمهیدات 
اجرای پروژه  لزوم تسریع در  بر  تاکید  با  نمایند. وی  اتخاذ  را  الزم 
مانیتورینگ، بر رفع نواقص احتمالی از جمله نحوه دسترسی و پایایی 

سیستم های ارتباطی تأکید نمود.
در ادامه محمود شکورنیا رئیس امور HSE و پدافند غیرعامل شرکت 
گاز گیالن نیز بر آمادگی تأسیسات و تجهیزات امدادی و بهره برداری 
در حوزه های عملیاتی تأکید کرد و گزارشی از اقدامات و مانورهای 

صورت گرفته در سطح استان ارائه نمود.
همچنین هر یک از اعضای کمیته مدیریت بحران ضمن اعالم نظر 
در خصوص موضوعات مرتبط، آمادگی خود را جهت مقابله با شرایط 

بحرانی اعالم داشتند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان تاکید کرد:

خدمت گذاری به مردم سرلوحه 
فعالیتهای مخابرات

فناوری  واسطه  به  گلستان؛  سلیمانی- 
آینده  برای  روشنی  افق  واطالعات  ارتباطات 
استان متصور هستیم. مغالمعلی شهمرادی که 
در مراسم تودیع محمد حسن قزلسفلو رئیس 
اداره مخابرات شهرستان مینودشت سخن می 
گفت : با برشمردن اهمیت ict در زندگی روزمره 
مردم افزود: به واسطه فناوری ارتباطات واطالعات 
افق روشنی برای آینده استان متصور هستیم و با 
تدوین سند ۵ ساله مخابرات ایران به سمت ارائه 
خدمات بصورت کامال الکترونیکی پیش می رویم 

و این نیازمند عزم جدی و همتی واالست.
شهرستان  مخابرات  عملکرد  به  اشاره  با  وی 
از  استان  نقاط  تمامی   کرد:  اضافه  مینودشت 
امکانات مخابراتی بهره مند هستند و توجه به 
تمامی نقاط وظیفه ماست و هرچه تالش نماییم 
کم است، هدف اصلی ما رضایت مردم ومشتریان 
فعالیتهای  سرلوحه  گذاری  خدمت  و  است 

مخابرات می باشد.
همچنین وزیری فرماندار مینودشت که نیز در 
تعامالت  به  اشاره  با  داشت  مراسم حضور  این 
خوب فرمانداری با اداره مخابرات این شهرستان 
گفت: تالش های انجام شده قابل تقدیر است 
و گامهای موثری در خدمت رسانی به مردم در 
واگذاری خدمات و سرویس های مخابراتی دراین 
شهرستان انجام شده که نشان از حرکت به سمت 

پیشرفت و توسعه است.

بحران درحوادث جاده ای جوانرود

در سطح  ای  حوادث جاده  کرمی- جوانرود؛ 
به  و  است  شده  زا  مشکل  جوانرود  شهرستان 

مرحله بحران رسیده است 
انقالب  و  عمومی  دادستان  زمان،  گزارش  به 
سطح  در  ای  جاده  حوادث  گفت:  شهرستان 
به  و  است  شده  زا  مشکل  جوانرود  شهرستان 

مرحله بحران رسیده است. 
های  نارضایتی  و  مسائل  به  محمدی  امین   
عمومی و خطرات ناشی از تصادفات جاده ای در 
شهرستان پرداخت و گفت:جاده منتهی به ثالث 
باباجانی از سمت جوانروددر حد فاصل روستای 
گانی گوهربه سه راهی فوالدی مدت زیادی است 
که عملیات خاکبرداری و تسطیح آن آغاز شده و 
به همانصورت رها شده است که موجب تصادفات 

زیادی شده است.
دادستان شهرستان جوانرودبا ابراز تاسف از عدم 
اجرایی شدن و خطرات جدی خواستار جدیت 
الزم در پیگیری موضوع و به نتیجه رسیدن پروژه 

مورد نظر به اهتمام و پیگیری مسئولین شد.

خبر خبر

نشست صمیمی و مشترک مسئولین روابط 
عمومی سپاه استان البرز و بسیج رسانه استان 
البرز با محوریت اطالع رسانی خدمات سپاه 
و بسیج در هفته مبارک بسیج و درراستای 
تعامل، همگرایی، هم افزایی بین رسانه های 

انقالبی و تقابل با نظام سلطه برگزارشد.
عمومی  روابط  مسئول  زمان؛  گزارش  به 
مشترک  نشست  این  در  البرز  استان  سپاه 
اظهارداشت: شناساندن فرهنگ و ارزش های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به تمام دنیا 
یکی از مهمترین اهداف دو نهاد مردمی سپاه 

و بسیج است.
تاکید  با  عبدالملکی  مجتبی  پاسدار  سرگرد 
آرمان  تحقق  برای  بسیج   و  سپاه  اینکه  بر 
فعالیت  جهان  در  اسالمی  نظام  واالی  های 
به  مردمی  نهاد  دو  این  گفت:  کنند،  می 
روابط عمومی  و  نبوده  کاری  دنبال سیاسی 
با  البرز وهمچنین بسیج رسانه  استان  سپاه 
به دنبال معرفی مطلوب  همکاری رسانه ها 

روابط  مسئول  هستند.  ناب  اسالم  فرهنگ 
عمومی سپاه استان البرز با بیان اینکه تفکر 
و فرهنگ بسیجی هرجا و در هر مجموعه ای 
از کشور رسوخ کرد، شاهد پیشرفت کشور در 
زمینه های مختلف بوده ایم تاکید کرد: ما به 
دنبال آن هستیم که هر بسیجی یک خبرنگار 
شود تا فرهنگ و ارزش بسیج و شهادت را به 
دنیا بشناسانیم و از رسانه های استان انتظار 

داریم با همکاری سازمان بسیج رسانه استان، 
خدمات بسیج و سپاه در حوزه های مختلف 

را  انعکاس دهند.
استان  سپاه  رسانه  بسیج  سازمان  مسئول 
البرز نیز در این دیدار بر تعامل، همگرایی و 
هم افزایی بین رسانه های انقالبی برای تقابل 
دشمنان  گفت:  و  کرد  تاکید  سلطه  نظام  با 
بسیج  و  سپاه  به  نسبت  زیادی  حساسیت 

دارند و برنامه ریزی های زیادی را بر علیه این 
مجموعه دارند ولی رسانه های انقالبی کشور 

ما در تقابل با آن ها موفق بوده اند.
فرزانه  رهبر  تاکیدات  به  فر  نوروزی  ابراهیم 
انقالب اسالمی برای استفاده بهینه از ظرفیت 
رسانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: به همین 
منظور استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ها 
در اولویت همکاری مشترک فی مابین روابط 
عمومی سپاه استان البرز و بسیج رسانه قرار 

دارد.
البرزبا  استان  رسانه  بسیج  سازمان  مسئول 
بیان اینکه اصحاب رسانه البرز دشمن شناسی 
و انقالبی بودن را محور فعالیت های رسانه ای 
خود قرار دهند، تاکید کرد: بسیج رسانه البرز 
به عنوان حلقه وصل و پل ارتباطی رسانه ها با 
سپاه و بسیج برای استفاده از ظرفیت  رسانه ها 
و برگزاری برنامه های ویژه برای اصحاب رسانه 
درهفته مبارک بسیج را در دستور کار خود 

قرار داده است.

با محوریت اطالع رسانی در البرز برگزارشد؛

نشست مشترک مسئولین روابط عمومی و بسیج رسانه سپاه استان

گردشگری  و  دستی  صنایع  اراک؛  داودی- 
استان مرکزی مراسم آغاز به کار، گروه فرش 
دانشگاه اراک با حضور جمعی از فعاالن، تجار، 
اساتید بنام و دانشگاهیان در روز دو شنبه ۸ 
آبان ماه ٩٦ و در سالن اجتماعات دانشکده فنی 

مهندسی دانشگاه اراک برگزار شد. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مراسم  این  در  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
معاونت  سرپرست  کریمی  محسن  دکتر 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث 
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با 
تبریک ایجاد گروه فرش دانشگاه اراک گفت: 
هنر اصیل فرش بافی استان مرکزی زاده ی 
هویت، اقلیم های مختلف و ذوق هنرمندان 
از  فاخر  میراثی  خود  این  که  است  استان 
خالقیت پیش رونده و تربیت شده این مردان 

و زنان هنرمند است.
با  اراک  تاریخ  داد:  ادامه  کریمی  محسن 
بافی در  فرش عجین شده است. هنر فرش 
بازار اراک تماما جریان داشته به طوری که 
٤۵ قشر مختلف از جامعه شهری درگیر آن 
رنگرزی  رنگ،  تولید  کشی،  نقشه  اند.  بوده 
رفو  و  شویی  قالی  و  پرداخت  تا  بافندگی  و 
گری همه و همه در بازار تاریخی اراک وجود 

داشته پس فرش اراک از بافت تاریخی شهر 
جدا نشدنی است.

با توجه به اهتمام بسیار نیک  او اضافه کرد: 
مسئوالن دانشگاه در ایجاد گروه فرش دانشگاه 
اراک و با توجه به لزوم احیا فرش استان در بازار 
تاریخی اراک امیدواریم با کمک این عزیزان، 
اداره فرش سازمان صنعت و معدن استان و 
مرکز ملی فرش ایران، اداره کل میراث فرهنگی 
استان هم بتواند در ثبت اصالت فرهنگی فرش 

جای جای استان اقدام کند.
کریمی در پایان افزود: اداره کل میراث فرهنگی 
و  پژوهش  حوزه  در  را  خود  آمادگی  استان 
لحظه  همین  از  و  کند  می  اعالم  و  تحقیق 
کتابخوانه اداره کل به روی محققین، اساتید و 
دانشجویان رشته فرش دانشگاه اراک باز است 
و همکاران میراث فرهنگی و معاونت صنایع 
کامل  آمادگی  مشاوره  برای  استان  دستی 
دارند. دکتر شاحسینی استاد دانشگاه نیز در 
خصوص دالیل ایجاد این رشته در اراک گفت: 
با صنعتی شدن بیش از پیش شهرستان اراک 
و پذیرش مهاجران بیشتر، فرهنگ اصیل از این 
شهر رخت بر بسته و راه احیا این فرهنگ تنها 
زیر ساخت  و ساختن  ایجاد رشته های هنر 

های حفظ فرهنگ کهن است.

شرکت  مدیرعامل  کرمانشاه؛  ابراهیمی- 
استان کرمانشاه در جمع  برق  نیروي  توزیع 
 ٤0 گذاري  سرمایه  از  استان  خبرنگاران 
میلیارد ریالي براي اجراي ۵0 طرح عمراني 
تامین روشنایي مربوط به احداث زیرساخت 
هاي اربعین در مرز رسمي خسروي خبر داد.

مهندس مرادي مجد مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران 
رسانه هاي استان کرمانشاه که براي بازدید از 
زیر ساخت ها و تامین برق زائرین اربعین از 
بازدید  خسروي  رسمي  مرز  و  قصرشیرین 
کردند، گفت: قرار است امسال ۵00 هزار نفر از 
زائران جمهوري اسالمي و زائران اتباع خارجي 
از مرز رسمي خسروي در ایام اربعین حسیني 
به کربالي معال عزیمت کنند. این مهم نیازمند 
آماده سازي امکانات و شرایط الزمي است که 
یکي از این شرایط، تامین روشنایي مسیر عبور 
و اسکان زائران و تقویت زیر ساخت هاو تامین 
برق پایدار بویژه در این ایام است. در همین 
فشار  خط  کیلومتر   20 احداث  پروژه  راستا 
متوسط هوایي تقویت شبکه هاي برق و تامین 
برق مسیرقصرشیرین تا مرز خسروي اجرا شده 

است.
فني  تشریح  ضمن  مجد  مرادي  مهندس 

پروژه هاي قابل افتتاح و پروژه هاي اجرایي 
در شهرستان قصرشیرین ادامه داد: براي رفاه 
حال زوار حضرت اباعبدا... حسین )ع(، پروژه 
تامین روشنایي معابر پارکینگ زائرین اربعین 
در  واقع  هاي  اردوگاه  همچنین  و  حسیني 
مرز خسروي با مساحتي حدود 1۵0 هکتار 
از پنج  انجام شده است. در این پروژه بیش 
نقطه شهر، با احداث 1٦ برج نوري ٤00وات 

سدیمي با ارتفاع 22متر نصب شده است.
وي در ادامه از تامین روشنایي 10هکتار توقفگاه 
براي اتوبوس هاي زائران، جایگاه هاي سوخت 
و اردوگاه جمعیت هالل احمر با نصب ٦0پایه 
با 120 چراغ و همچنین تامین روشنایي 10 
نقطه استقرار مرکز فوریت هاي پزشکي در مسیر 

قصرشیرین به خسروي خبر داد.
استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مصرفي  برق  هزینه  اینکه  بیان  با  کرمانشاه 
است،  رایگان  مذهبي  هاي  هیئت  تمامي 
تصریح کرد: این شرکت با برپایي 10موکب 
همکاري  با  خسروي  تا  کرمانشاه  مسیر  در 
بیش از ۵0 دستگاه اجرایي در خدمت زائران 
بازگشت  تا  و  بود  خواهد  حسیني  اربعین 
همه زائران از این مسیر، حضور شبانه روزي  

خواهیم داشت.

 40میلیارد ریال هزینه تامین روشنایي
 زیرساخت هاي اربعین

 آغازبه کار گروه فرش 
دانشگاه اراک
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تولید تجاری فاز سوم پتروشیمی پردیس
 به زودی آغاز می شود 

تولید تجاری اوره و آمونیاک در فاز سوم پتروشیمی پردیس در 
آذرماه امسال آغاز می شود.

پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تولید تجاری فاز سوم پتروشیمی پردیس تا چند هفته آینده به 

طور کامل آغاز و محصوالت این فاز روانه بازار می شود.
سوم  فاز  در  گذشته  هفته  اواخر  از  آمونیاک  آزمایشی  تولید 
اساس  بر  و  است  شده  آغاز  پردیس  پتروشیمی  مجتمع 
برنامه ریزی های انجام شده، اوره و آمونیاک تولیدی در این فاز 
همگام با دیگر فازها عرضه خواهد شد.بر اساس این گزارش، با 
بهره برداری از فاز سوم پتروشیمی پردیس ظرفیت تولید اوره 
این مجتمع از 2 میلیون و 1۵0 هزار تن به بیش از سه میلیون 
و 22۵ هزار تن می رسد.فاز نخست پتروشیمی پردیس در سال 
۸0 آغاز و در سال ۸٦ به بهره برداری رسید و پروژه فاز 2 آن 

از سال ۸3 آغاز و در سال ۸٩ به بهره برداری رسیده است.
بر اساس این گزارش، خوراک اصلی مجتمع پتروشیمی پردیس 
تامین  جنوبی  پارس  گازی  فازهای  از  که  بوده  طبیعی  گاز 
مجتمع  این  دو  و  یک  فازهای  برای  اسمی  ظرفیت  می شود. 
و  میلیون   2 و  آمونیاک  تن  هزار   3٦0 و  میلیون  یک  ساالنه 
1۵0 هزار تن اوره است.برای ذخیره سازی آمونیاک سه مخزن 
تن و  و در مجموع ٦0 هزار  تن  به ظرفیت 20 هزار  هر یک 
اوره  برای  به ظرفیت ۵0 هزار تن  انبار هر یک  همچنین سه 

وجود دارد.
با  که  است  سال  در  تن  میلیون   2 حدود  اوره  به  داخل  نیاز 
قرار  کشاورزان  اختیار  در  کشاورزی  و  جهاد  وزارت  همکاری 

می گیرد و مازاد تولید نیز به خارج از کشور صادر می شود.
شرکت پتروشیمی پردیس در زمینی به مساحت ۵.٦٤ هکتار 
و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در شهرستان عسلویه 
واقع  بوشهر  بندر  شرقی  جنوب  کیلومتری   2۷0 فاصله  در  و 

شده است

تحقق تولید 67میلیون بشکه نفت 
در شرکت نفت مناطق مرکزی

تولید  با  گذشته  سال  در  ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت 
بیش از ۸0  میلیارد متر مکعب گاز و ٦۷ میلیون بشکه نفت  
گازی  و  نفتی  میدانهای  از  تکلیفي  تولید  درصد   101 معادل 
نقل  به  زمان  گزارش  به  نمود.  برداشت  خود  پوشش  تحت 
مهندس  ایران،  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  عمومی  روابط  از 
علیرضا ترنج زرد مدیر تولید  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
با اعالم این خبر در رابطه با وضعیت تولید نفت در این شرکت 
بیش  به  نفت  روزانه  تولید  ظرفیت  اکنون  هم   : داشت  اظهار 
از 220 هزار بشکه در روز رسیده است که با توجه به سوابق 
گذشته در دوران قبل از تحریم ها حداکثر 1٦0 هزار بشکه در 
روز بود و  از یک روند رو به رشدی برخوردار است.  همچنین 
از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 3٤میلیارد متر مکعب گاز و 33 
میلیون بشکه نفت در این شرکت تولید شده است.وی در رابطه 
با اهمیت برداشت از میدان های مشترک نفتی خاطرنشان کرد 
: با توجه به حساسیت تولید در میدانهای  مشترک، تولید نفت 
خام از ۵3  هزار بشکه در روز در سال ٩٤ به ۷0 هزار بشکه در 

روز در سال ٩۵ افزایش یافت.
لوله  خط  هوشمند  توپکرانی  انجام  درباره  زرد  ترنج  مهندس 
٤2 اینچ انتقال گاز از پاالیشگاه داالن به شرکت ملی   مناطق 
نفت خیز جنوب گفت :توپکراني خط لوله  ٤2 اینچ  انتقال گاز 
از پاالیشگاه فراشبند جهت تزریق در  میدانهای  شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب، به دلیل طوالني بودن مسیر از ابتداي 
بهره برداري تا کنون میسر نشده  و موجب نگراني و ریسک 
سال   20 طي  خط  وضعیت  پایش  عدم  دلیل  به  تولید  باالي 
گذشته بود. با اجرای این  پروژه نصب ایستگاه دریافت و ارسال 
توپک در کیلومتر 13۷ تعیین شده در میانه خط انجام گرفت 
ایستگاه  اتصال بین خط اصلي و  و در زمان تعمیرات اساسي 
بار خط توپکرانی شد .مهندس ترنج زرد  اولین  برای  برقرار و 
از  تزریق یک میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعب گاز در میدان 
انجام  با   : داشت  اظهار  و  داد  خبر    13٩۵ سال  در  شوریجه 
تدابیر الزم و بهره برداري از دو حلقه چاه جدید، میزان تزریق 
در میدان شوریجه از یک میلیارد و 12۷ میلیون متر مکعب  
در سال ٩٤ به بیش از یک میلیارد و ۵00 میلیون متر مکعب 
در سال ٩۵ افزایش داشته است.مدیر تولید شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران درباره دیگر فعالیت های صورت گرفته طی سال 
گذشته تصریح کرد : با اجراي یک طرح ضربتي مرکز تفکیک 
این  از  تولید  افزایش ظرفیت  به منظور  ماه ٩۵  دانان در دي 
میدان به میزان پنج هزار و ۵00 بشکه در روز راه اندازي شد. 
همچنین تعداد پنج  حلقه چاه نفتي جدید در سال گذشته با 
موفقیت راه اندازي که موجب افزایش تولید نفت خام به میزان 

۷ هزار بشکه در روز شد.
وی اظهار داشت : راه اندازي مرکز تفکیک خیرگو در دي ماه 
٩۵ که امکان افزایش ظرفیت تفکیک به میزان ٩ هزار بشکه 
مایعات در روز و بهبود کیفیت خوراک پاالیشگاه را فراهم آورده 

از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است. 
مهندس ترنج زرد  از انجام 2۸1 هزار نفر / ساعت کار تعمیراتی 
طی سال جاری خبر داد و افزود : به منظور اطمینان از تأمین 
انجام  با  و  زمستاني  اوج مصرف  در  تولید  وقفه  بدون  ظرفیت 
کاالي  تأمین  تکلیفي،  تولید  توازن  منظور  به  الزم  تمهیدات 
تعمیرات  اجرایي،  پیمانکاران  هماهنگي  و  نیاز  مورد  یدکي 
مطابق  تعمیراتي  کار  ساعت   / نفر  هزار   2۸1 بر  بالغ  اساسي 
برنامه در بیش از ده منطقه عملیاتي به طور همزمان و در موعد 
معین با موفقیت انجام پذیرفت.بر اساس این گزارش مهندس 
ترنج زرد  درباره وضعیت میدان نفتی آذر خاطرنشان کرد: با 
توجه به پیش بیني نفت شیرین در میدان آذر، طراحي از ابتدا 
واحد  به  شیرین  صورت  به  تولیدي  نفت  که  بود  اي  گونه  به 
دهلران قدیم ارسال شود به یکباره در آغاز راه اندازی توسط 
مجري طرح اعالم شد  که تولید میدان نمکي است.از آنجا که 
آذر میدان مشترک است ، یک طرح ابتکاري به منظور افزایش 
ظرفیت دریافت در واحد نمک زدایي جدید دهلران به صورت 
بشکه  هزار  بر30  بالغ  ترتیب  بدین  و  پذیرفت  انجام  ضربتي 
نفت میدان آذر در واحد نمک زدایي جدید قابل بهره برداري 
شد. الزم به ذکر است که حداکثر  ظرفیت طراحي واحد نمک 
به  توجه  با  که   ، است  بشکه  هزار   ۵۵ دهلران  جدید  زدایي 
از بیش  دریافت  به  قادر  زمان  آن  در  عملیاتي   محدودیتهاي 

٤0 هزار بشکه نبود و با توجه به راهکار هاي صورت  گرفته هم 
اکنون  ٦0 هزار بشکه در روز نفت فرآورش می شود.

نفت برنت 60 دالر و 78
 سنت شد 

بازار  در  تقاضا  و  عرضه  بین  کاهش شکاف 
در سایه تالش های اوپک و متحدانش برای 
نفت  قیمت  تا  شد  موجب  تولید  کاهش 
دیروز از ثبات نسبی برخوردار باشد، هرچند 
آمریکا  شیل  نفت  تولید  افزایش  احتمال 

اندکی قیمت ها را کاهش داد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، کاهش 
شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار در سایه 
کاهش  برای  متحدانش  و  اوپک  تالش های 
از  دیروز  نفت  قیمت  تا  شد  موجب  تولید 
ثبات نسبی برخوردار باشد، هرچند احتمال 
اندکی  آمریکا  شیل  نفت  تولید  افزایش 
قیمت ها را کاهش داد.بر اساس این گزارش، 
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 12 سنت 
کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه گذشته 
به ٦0 دالر و ۷۸ سنت رسید، اما همچنان 
از  ثبت شده  رقم های  باالترین  نزدیکی  در 
جوالی 201۵ تاکنون که اوایل هفته جاری 
باقی ماند. قیمت فعلی نفت  به ثبت رسید 
پایین ترین  از  باالتر  درصد  برنت حدود 3۷ 
رقم های ثبت شده در ماه ژوئن است.قیمت 
هر بشکه نفت خام آمریکا نیز دیروز با 10 
سنت کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل 
به ۵٤ دالر و ۵ سنت رسید، اما همچنان در 
نزدیکی باالترین رقم ها از ماه فوریه تاکنون 
تگزاس  وست  نفت  فعلی  قیمت  ماند.  باقی 
باالتر  درصد  آمریکا حدود 2۸  اینترمدییت 
است   201۷ سال  رقم های  پایین ترین  از 
بود.به رغم  رسیده  ثبت  به  ژوئن  ماه  در  که 
برخی  بازار  بر  حاکم  کلی  مثبت  احساس 
قیمت  رشد  روز  چند  از  بعد  تحلیلگران 
قابل توجه نفت همچنان محتاطانه حرکت 
نفت  بازار  تحلیلگر  چانل،  می کنند.شیل 
آمریکا در  تولید نفت شیل  گفت: »افزایش 
میان مدت می تواند مانع از رشد قیمت بیشتر 
نفت شود«.تفاوت قیمت ٦ دالر و ۷ سنتی 
نفت خام آمریکا نسبت به نفت برنت ناشی از 
افزایش تولید نفت خام آمریکاست که نسبت 
درصد   13 حدود  با   201٦ سال  اواسط  به 
رشد به ٩.۵ میلیون بشکه در روز رسیده و 
بسیار  آمریکا  نفت  صادرات  تا  شده  موجب 
سودده شود.احساس افزایشی حاکم بر بازار 
ناشی از تالش های اوپک و متحدانش برای 
کاهش تولید نفت بوده است. توافق کاهش 
تولید در مارس 201۸ منقضی می شود، اما 
توافق  مجدد  تمدید  از  روسیه  و  عربستان 

حمایت کرده اند.

روسیه واسطه انتقال گاز ایران 
به پاکستان و هند می شود

روسیه که مدیریت برخی پروژه های بزرگ 
با  است،  گرفته  برعهده  ایران  در  را  گازی 
ها مخالف  آمریکا که سال  فشارهای  وجود 
احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان 
لوله  خط  یک  احداث  با  دارد  قصد  بودند، 
فراساحلی و عبور از بندر گوادر، گاز ایران را 

به پاکستان و هند گاز صادر کند.
مسکو  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  رو  نیازهای  تامین  دنبال  به  همچنین 
زیرا  است،  گاز  به  هند  و  پاکستان  افزایش 
نگران است که بعد از بروز اختالفات عمیق 
سر  بر  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه  با  کشور  این 
بحران کریمه، بازار گاز اروپا را از دست بدهد.

خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان مسیری 
برای روسیه ایجاد می کند تا یک خط لوله 
در امتداد آن برای صادرات گاز به پاکستان و 

هند احداث کند.

امارات به توافق اوپک به کاهش 
تولید نفت ادامه می دهد 

المزروعی«  »سهیل  رویترز،  گزارش  به 
وزیر انرژی امارات اعالم کرد که این کشور 
توافق محدود کردن  به  پایبندی  منظور  به 
عرضه نفت، به کاهش تولید خود ادامه می 
نفت  دولتی  شرکت  گفت:  المزروعی  دهد. 
این  از  به عنوان بخشی  ادنوک،  این کشور، 
پایبندی، در ماه دسامبر همچنان تولید نفت 
تدوام  دهنده  نشان  که  دهد  می  کاهش  را 
کاهش روزانه 13٩ هزار بشکه ای این کشور 

طبق برنامه اوپک است.

 روسیه برای ساخت نیروگاه 
هسته ای در نیجریه آماده می شود
روساتوم  دولتی  شرکت  رویترز،  گزارش  به 
روسیه و نیجریه قراردادی برای ایجاد و بهره 
و ساخت  ای  نیروگاه هسته  از یک  برداری 
یک مرکز تحقیقاتی در این کشور آفریقایی 
امضا کردند. نیجریه عضو سازمان اوپک، قصد 
دارد با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای 
گسترش  را  ای  هسته  های  فناوری  نفتی، 
دهد و جایگاه خود را در آفریقا تقویت کند. 

روسیه از کشورهای پیشروی جهان در زمینه 
ساخت نیروگاه های هسته ای است و مسکو 
از این توانمندی برای ایفای نقش برجسته 
اقتصادی جهانی  و  معادالت سیاسی  در  تر 

بهره می برد.

کوتاه ا زانرژینفت درجهان

وزیر نفت گفت: در حال حاضر برداشت ما 
از پارس جنوبی ۸۵0 میلیون مترمکعب 
است که پیش بینی می شود تا یک سال 
و نیم آینده این میزان به یکهزار میلیون 

مترمکعب برسد.
بیژن  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
همایش  هفتمین  در  نفت  وزیر  زنگنه، 
اقیانوسیه   و  آسیا  دوساالنه  المللی  بین 
مناسبی  فرصت  همایش  اینکه  بیان  با 
برای معرفی دستاوردها و توانمندی های 
این  گفت:  است،  جهان  سطح  در  ایران 
همایش فرصتی است برای ایجاد تعاون، 
اتحاد بین صنعتگران بخش  اینکه  ضمن 
 مختلف و نهادهای ذی ربط این حوزه را 

فراهم می کند.
در  انرژی  مدیریت  به  اشاره  با  وی 
افزود:در  دنیا،  مختلف  کشورهای 
خودرو  2٤میلیون  میالدی  سال201۷ 
است  کرده  تردد  جهان  در    گازسوز 
و  آن درآسیا  میزان 1۷درصد  این  از  که 

اقیانوسیه است.
حجم  با  را  ایران  مسئول  مقام  این 

دارنده  طبیعی  گاز  3٤تریلیونی  ذخیره 
نخستین  دارنده گاز جهان اعالم کرد و 
گفت:در حال حاضر برداشت ما از پارس 
جنوبی،۸۵0میلیون مترمکعب بوده است 
و  سال  یک  تا  شود  می  بینی  پیش  که 
میلیون  هزار  به  میزان  این  آینده  نیم 

مترمکعب برسد.
جمعیت  درصد   ٩۸ زنگنه  گفته  طبق 

جمعیت  ۷0درصد  از  بیش  و  شهری 
گازرسانی  شبکه  پوشش  تحت  روستایی 
نظر  در  که  است  حالی  در  این  است. 
برنامه  طبق  را  ایران  گاز  صادرات  داریم 
ششم توسعه بدون احتساب ال ان جی به 
سویی  از  برسانیم.  مترمکعب  ٤0میلیون 
بهینه  توسعه  انداز  دیگر طبق سندچشم 
سازی مصرف انرژی در دست اقدام است .

بیش  وجود  به  اشاره  با  همچنین  زنگنه 
جهان  گازسوز  خودروهای  از1٦درصد 
حاضر  حال  کرد:در  تصریح  ایران،  در 
به  مربوط  تحهیزات  صادرات  توانایی 
صنعت سی ان جی را داریم. این در حالی 
است که برای افزایش سهم گاز در سبد 
سوخت خودروها باید تعداد جایگاه های 
همچنین خودروهای  و  گاز  سوخترسانی 
این  به  دهیم.  ارتقا  را  باکیفیت  گازسوز 
ترتیب دسترسی و میل به مصرف سوخت 

سی ان جی می تواند افزایش یابد.
سوخت  مصرف  افزایش  الزمه  نفت  وزیر 
گرو  در  را  خودرو  سوخت  عنوان  به  گاز 
کرد:یکی  تصریح  دانست  دیدگاه  تغییر 
ان  سی  سوخت  مصرف  های  جاذبه  از 
باال  پیمایش  با  خودروهایی  تولید  جی 
محل  به  آسان  دسترسی  همچنین  و 
باتوجه به حجم باالی  سوختگیری است. 
عنوان  به  گاز  ایران،مصرف  گازی  ذخایر 
ما  بومی  سوخت  خودرو،باید  سوخت 
ایران  که  است  حالی  در  شود.این   تلقی 
گسترده ترین شبکه گازرسانی دنیا را دارد.

وزیر نفت خبر داد:

برداشت هزار میلیون مترمکعبی از پارس جنوبی؛ تا 2سال آینده

جت  نفت  ارسال  خانه  تلمبه  جداسازی 
یکی  آباد،  مهر  و  امام  فرودگاه  سوخت  و 
مدیر  که  است  هایی  برنامه  مهمترین  از 
شرکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران به 

آن اشاره کرد.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- مدیر 
شرکت لوله مخابرات نفت منطقه تهران، 
روزنامه  درغرفه  حضور  با  باقریان  حسن 
نمایشگاه  سومین  و  بیست  در  زمان 
مطبوعات و خبرگزاری ها؛ با اشاره به این 
مهم که در حال حاضر از یک تلمبه خانه، 
امام  فرودگاه  هم  مهرآباد  فرودگاه  به  هم 
سوخت ارسال می کنیم و این دوفرودگاه 
جزو تنها فرودگاه هایی هستند که توسط 
خط لوله سوخت گیری می کنند، ازافزایش 
ظرفیت انتقال سوخت به فرودگاه امام)ره( 
اذعان  و  داد  خبر  لیتر  میلیون  شش  تا 
داشت: بعد از پسابرجام که بحث افزایش 
سوخت رسانی مطرح شد، این برنامه در دو 
سه ماه آینده در مدار سرویس قرار خواهد 
گرفت و ظرفیت انتقال و سوخت رسانی به 
فرودگاه امام تا ٦میلیون لیتر افزایش پیدا 
تواند  تا سال های سال می  می کند که 

سوخت فرودگاه امام را تأمین کند.

منطقه  نفت  مخابرات  لوله  شرکت  مدیر 
حدود  گذشته  سال  در  کرد:  بیان  تهران 
فرودگاه  به  جت  نفت  لیتر  میلیون   ٦20
امام خمینی )ره( و ٤20 میلیون لیتر نفت 
که  منتقل شده  مهرآباد  فرودگاه  به  جت 
این  لوله  خطوط  و  تلمبه خانه ها  چنانچه 
دو فرودگاه از یکدیگر جدا شود، ظرفیت 
خمینی  امام  فرودگاه  به  رسانی  سوخت 
فراهم می شود  لیتر  تا شش میلیون  )ره( 
به  رسانی  توانایی سوخت  فرودگاه  این  و 
سال های  در  احتماال  که  هواپیماهایی 
آینده به این فرودگاه اضافه شوند را خواهد 
داشت.باقریان در مورد میزان سرمایه مورد 
نیاز برای اجرای پروژه مذکور، توضیح داد: 
این پروژه در حال اجرا است و سرمایه آن 
شده  تعیین  تومان  میلیون   ۸00 حدود 
شرکت  با  پروژه  این  که  آنجایی  از  است 
است  مشترک  نفتی  فرآورده های  پخش 
الزم  زیرساخت های  باید  هم  شرکت  این 
را فراهم کند، اما احتماال تا دو ماه آینده 

پروژه مذکور به اتمام برسد.
وی با اشاره به تحقق برنامه هایی که پیش 
خوشبختانه  داشت:  ابراز  بود،  شده  بینی 
در  بود  شده  بینی  پیش  که  هایی  برنامه 

سرویس  در  مانند  است؛  تحقق  حال 
لیتری  ٤0میلیون  مخزن  دو  گرفتِن  قرار 
در  و  افزایش ذخیره سازی  برای  فرآورده 
ذخیرهء  مخزن  دو  گرفتن  قرار  سرویس 
نفت خام که با توجه به بحث سوآپ که 
مطرح است کمک بزرگی می کند که ما 

این ذخیره سازی را داشته باشیم.
منطقه  نفت  مخابرات  لوله  شرکت  مدیر 
تهران با مطرح نمودِن بحث سوآپ، بیان 
شده  اندازی  راه  سوآپ  خوشبختانه  کرد: 
است، هرچند علی الرغم اینکه در این ۷ 
آمادگیش  ما  بود  شده  متوقف  که  سال 
از  که  شود  انجام  کار  این  که  داشتیم  را 
مردادماه امسال سوآپ شروع شد و حدودا 
در ٤ محموله ای که آورده ایم 1میلیون و 

200هزار بشکه انتقال داده ایم.
اینکه سوآپ  از  باقریان ادامه داد: ما قبل 
متوقف شود روزانه 120هزار بشکه انتقال 
قراردادها  تا  حاضر  درحال  و  دادیم  می 
بیافتد،  غلتک  روی  کارها  و  شود  بسته 
زمانبر است اما آمادگی را داریم که حداقل 

برای  خط  که  برگردیم  سابق  توان  به 
است  باالتری طراحی شده  های  ظرفیت 
بسته  کالن  سطح  در  قراردادها  اگر  که 
شود، افزایش انتقال تا 3۵0هزار بشکه را 

می توانیم در مدار تحقق داشته باشیم.
لوله  خطوط  پایش  که  این  بیان  با  وی 
نفت و فراورده به عنوان یکی از فعالیتهای 
در  مداوم  طور  به  شرکت  این  نگهداشت 
حال انجام است، گفت: یکی از این روشها 
انجام عملیات پیگرانی هوشمند است که 
برای انجام آن برنامه هایی انجام شده است 
و حدود 1000کیلومتر از خط ها پیگری 
جمله  از  است،  گرفته  صورت  هوشمند 
همه  که  مهرآباد  و  امام  فرودگاه  خطوط 
در پیگرانی هوشمند قرار دارند.قابل ذکر 
است: پیگرانی هوشمند، توسط پیگ های 
از  وظایفی  که  می شود  انجام  هوشمند 
قبیل نظارت بر بدنهٔ لوله و ضبط اطالعات 
هندسی لوله را نیز به عهده دارند. در موارد 
خاص نیز این پروسه میتواند بدون دخالت 

دست و بطور اتوماتیک انجام گردد.

باقریان خبر داد:

تحقق افزایش ظرفیت انتقال سوخت به فرودگاه امام)ره( تا شش میلیون لیتر

نگرانی مردم از قطع گازرسانی به ویژه در 
نقاط سردسیر کشور مانند شهرهای شمال 
ساله  هر  که  بوده  موضوعی  شمالغرب،  و 
با فرارسیدن فصل سرما موجی از نگرانی 
با  اما  است  آورده  به وجود  میان مردم  را 
تمهیداتی که طی سال های اخیر در نظر 
گرفته شده هر ساله شاهد ثبات بیشتری 
و  مردم، صنایع  به  گازرسانی  پایداری  در 

نیروگاه های کشور هستیم.

سعید  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  گازرسانی  ثبات  وضع  درباره  مومنی 
اخیر  سال  سه  گفت: طی  زمستان  فصل 
اقدام های زیربنایی گسترده ای در کشور 
تا میزان نگرانی مردم مناطق  انجام شده 
شمال و شما ل غرب کشور هر ساله کاهش 
یابد تا جایی که امسال هیچ نگرانی بابت 

قطع گاز در فصل سرما وجود ندارد.
وی افزود: با بهره برداری از خط لوله انتقال 
گاز کیاسر- دامغان که بخش زیادی از گاز 
تامین  استان های گلستان و مازندران را 
می کند اطمینان داریم که دیگر افت فشار 
در گازرسانی این استان ها اتفاق نمی افتد.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز تاکید کرد 
که در فصل سرمای امسال هیچ مشکلی 
برای تامین و انتقال گاز به وجود نمی آید 

و مردم نیز از این بابت هیچ نگرانی نداشته 
گازرسانی  وابستگی  درباره  باشند.مومنی 
ترکمنستان  وارداتی  گاز  به  سرما  فصل 
توضیح داد: در زمستان پارسال نیز از گاز 
در  نکردیم  استفاده  ترکمنستان  وارداتی 
گاز  ژانویه  اول  در  ترکمنستان  که  حالی 
با این حال ما  ایران را قطع کرد  وارداتی 
حتی در یک نقطه از کشور هم قطع گاز 
نداشتیم با ادامه این روند و با تکیه بر منابع 
و پاالیشگاه های داخلی که تامین کننده 
گاز مورد نیاز کشور هستند، امسال نیز ما 
هیچ وابستگی به گاز ترکمنستان نخواهیم 
داشت. به گزارش شانا، تا پایان امسال و با 
گاز،  ملی  شرکت  های  طرح  برخی  اتمام 
روستایی  خانوار  جمعیت  از  درصد   ۷۷
خانوار  جمعیت  از  درصد   ٩۸ و  کشور 

از نعمت گاز بهره مند می  شهری کشور 
شوند که تعدادی از این طرح ها در دهه 

فجر امسال، به بهره برداری می رسد.
امور  محمود آستانه، مشاور وزیر نفت در 
گازرسانی نیز از سرمایه گذاری یک هزار 
و ۵00 میلیارد تومانی برای گازرسانی به 
استان مازندران در دولت یازدهم خبر داده 
از  تا بیش  بود که این مبلغ موجب شده 
گاز  نعمت  از  استان  این  در  روستا   ۷00
و  میلیارد  نیز 1٤  اکنون  مند شود،  بهره 
دو  تنها  برای  اعتبار  تومان  میلیون   ۵00
گرفته شده  نظر  در  مازندران  غربی  شهر 
که این طرح در دهه فجر امسال به بهره 
برداری می رسد و در رفع مشکل نگرانی 
در  گاز  قطع  بر  مبنی  مناطق  این  مردم 

فصل سرما تاثیر بسزایی دارد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز: 

 زمستان امسال
 هیچ قطعی گازی

 در کشور رخ نمی دهد

تولید به  انگوا  انجمن  رئیس   نایب 
 ٩0 درصد تجهیزات مربوط به سی ان جی 
سهم  کرد:  تأکید  و  اشاره  ایران  داخل  در 
گازطبیعی در بخش حمل و نقل در کشور 
نقل  به  یابد.به گزارش زمان  افزایش  باید 
آیین  در  دیروز  صبح  خاکی  امیر  شانا،  از 
نمایشگاه  و  همایش  هفتمین  گشایش 
خودروهای  انجمن  دوساالنه  بین المللی 
گفت:  )آنگوا(  آسیا-اقیانوسیه  گازسوز 
امیدواریم برگزاری این همایش در کشور، ما 
را در رسیدن به اهدافمان در بخش سی ان 
جی کمک کند.وی افزایش سهم گازطبیعی 
در سبد حمل و نقل و تحریک بازار خودروی 
گازسوز را به عنوان 2 هدف نام برد و افزود: 
ای،  کارخانه  تولیدی  خودروهای  اصالح 
استفاده از موتورهای پایه گازسوز و افزایش 
پیمایش آن از دیگر اهداف مورد نظر ماست.

خاکی به تولید خودروهای هیبریدی_سی 
ان جی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین 
اهداف ما تمرکز بر تولید این خودروها به 
است. هیبریدی_بنزینی  خودروهای  جای 

وی ادامه داد: بازسازی و احیای حمل و نقل 
عمومی گازسوز، توسعه گازرسانی به صنایع 
و روستاها از طریق سی ان جی، ایجاد شبکه 
صادراتی در کشورهای زیر پوشش آنگوا و 
سازی  تصمیم  مرجع  و  مرکز  یک  ایجاد 
نیز  خودروها  و  جایگاه ها  میان  هماهنگی 
از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

با بیان اینکه 1۷  انگوا  نایب رئیس انجمن 
درصد ناوگان گازسوز جهان به ایران تعلق 
درصد  هشت  همچنین  کرد:  تصریح  دارد، 
نیز  جهان  جی  ان  سی  عرضه  جایگاه های 
در ایران وجود دارد.به گفته وی، از ابتدای 
 ۵٤ ایران،  در  جی  ان  سی  طرح  ایجاد 
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فشرده )سی 
ان جی( در کشور استفاده شده است.نایب 
رئیس انجمن آنگوا تصریح کرد: سی ان جی 

گرانترین گاز است که حدود چهار برابر گاز 
صنعتی و خانگی قیمت دارد که این نشان 
از اهمیت این گاز است.خاکی همچنین به 
تولید ٩0 درصد تجهیزات مربوط به سی ان 
با  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران  داخل  در  جی 
همه اینها سهم گاز طبیعی در بخش حمل 

و نقل کمتر از ٤ درصد است.
بخش خصوصی در صنعت سی ان جی 

فعال تر شود
تاکنون  دولت  این که  بیان  با  وی 
زیرساخت های الزم را برای توسعه صنعت 
سی ان جی فراهم کرده است، تاکید کرد: 
هم اکنون بخش خصوصی باید کاری کند 
ان  سی  تقاضای  دوباره  افزایش  سبب  که 
جی در کشور شود.نماینده ایران در آنگوا از 
ایجاد یک شبکه صادراتی در این انجمن به 

عنوان یکی از انتظارهای بخش خصوصی 
در این کنفرانس نام برد و افزود: برای ایجاد 
یک شبکه صادرات در درون مجموعه آنگوا، 

اقدام هایی انجام داده ایم.
عنوان  به  صادراتی  شبکه  ایجاد  از  خاکی 
کنفرانس  این  اساسی  محورهای  از  یکی 
از  درصد   2٤ اکنون  هم  گفت:  و  برد  نام 
ناوگان حمل و نقل کشور گازسوز است و 
برای افزایش آن به 3۵ درصد، برنامه ریزی 
شده است؛ بنابراین جا دارد که شرکت های 

داخلی به صادرات نگاهی داشته باشند.
وی تاکید کرد: هم اکنون ظرفیت کشور در 
بخش تجهیزات و خدمات فنی سی ان جی 
آن  توسعه  برای  باید  که  است  مناسب 
با  آشنایی  از  شود.خاکی  برنامه ریزی 
فناوری های روز دنیا به عنوان یکی دیگر 
از رویکردهای آنگوا نام برد و گفت: آشنایی 
دیگر شرکت ها با ظرفیت های داخلی کشور 
ما و ارائه تازه ترین فناوری های روز از سوی 
کشورهای عضو نیز در برنامه کار همایش 

هفتم آنگوا قرار دارد.

90 درصد تجهیزات مرتبط با صنعت سی ان جی
 تولید داخل است 
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 کاهش 44 درصدی واردات و ٣5 درصدی 
قاچاق سیگار

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اعالم کاهش ٤٤ 
درصدی واردات سیگار در هفت ماهه امسال، گفت: در هفت ماهه ٩٦ 
قاچاق سیگار 3۵ درصد کاهش و تولید این محصول 1۸ درصد افزایش 
داشته است. به گزارش شاتا، علی اصغر رمزی با اعالم اینکه 12 واحد 
تولیدی فعال در زمینه سیگارسازی در کشور وجود دارد، افزود: این 
واحدهای تولیدی در هفت ماهه ابتدای امسال  در مجموع 2۷ میلیارد 
و 200 میلیون نخ سیگار تولید کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته ) 23 میلیارد نخ (، 1۸ درصد افزایش داشته است. رییس 
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردات هفت ماهه سیگار 
را یک میلیارد و ۸00 میلیون نخ اعالم کرد و افزود: این رقم  در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته )سه میلیارد و 200 میلیون نخ(، ٤٤ درصد 
کاهش داشته است  و بر اساس برنامه سال ٩٦ این مرکز، واردات در 

حد 2 میلیارد نخ باید بشود.
 

  شرکت ال سی ترکیه واردات پوشاک 
از ایران را آغاز کرد

شرکت ال سی وایکیکی ترکیه تامین آزمایشی پوشاک از ایران را آغاز 
کرده است، اقدامی که احتماال موجب واردات 23.3 میلیون دالری 
پوشاک توسط این شرکت ترک از ایران در طی 1۸ ماه آینده خواهد 
شد. به گزارش پایگاه اینترنتی جاست استایل، شرکت ال سی وایکیکی 
ترکیه تامین آزمایشی پوشاک از ایران را آغاز کرده است، اقدامی که 
احتماال موجب واردات 23.3 میلیون دالری پوشاک توسط این شرکت 
ترک از ایران در طی 1۸ ماه آینده خواهد شد. این شرکت در طی ۸ 
ماه گذشته مشغول مذاکره با وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و صنایع، معادن و تجارت ایران بوده و از حدود ۷0 کارخانه و واحد 

تولیدی پوشاک در ایران تحقیقاتی را انجام داده است.
 

 تخفیف 1٠ تا 15 درصدی طبیعی است

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه 
تخفیف 10 تا 1۵ درصدی محصوالت طبیعی است، گفت: فروشندگان 
به جای حفظ سرمایه و دریافت تسهیالت با نرخ باال از بانک ترجیح 
می دهند کاالهای خود را با تخفیف و سود کمتری به فروش برسانند. 

سیدمحمود نوابی گفت: تالش داریم نفع اصلی برای مشتری باشد، 
در کشورمان به ازای هر 30 نفر یک واحد صنفی وجود دارد اما سهم 
ما از فروشگاه های زنجیره ای ۵ درصد است در صورتی که در دنیا این 
رقم تا ۸۵ درصد هم می رسد.  به گفته نوابی؛ بیش از 12 سال است 
که در مورد نصب صندوق های مکانیزه فروش صحبت می شود اما هنوز 

عملی نشده است.
 

 رشد 1٣ درصدی صادرات فرش

رئیس مرکز ملی فرش ایران، از رشد 13 درصدی صادرات فرش در 
شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
حمید کارگر با بیان اینکه صادرات فرش دستباف رو به بهبود است، 
اظهار داشت: این به آن معنا نیست که شرایط مطلوب است اما روند 
صادرات رو به رشد بوده به طوری که در سال ٩٤ میزان صادرات ما 
2٩٤ میلیون دالر بوده و این عدد در سال ٩۵ به 3۵٩ میلیون دالر 
رسیده است. وی افزود: در شش ماهه نخست امسال صادرات فرش 
دستباف با رشد 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش 

از 1۵0 میلیون دالر رسیده است.
 

دالر و سکه کاهشی شدند

دالر آمریکا برخالف روند افزایشی روزهای اخیر خود با کاهش قیمت 
همراه شده و در بازار٤0۵3 تومان عرضه می شود. به گزارش ایسنا،  قیمت 
انواع سکه در بازارروز گذشته ارزان شده است؛ به طوری که سکه تمام 
یک میلیون و 31۵ هزار تومان، نیم سکه ٦۷2 هزار تومان و ربع سکه 
3۷٩ هزار تومان قیمت دارد.در بازار ارز نیز بیشتر ارزها با روند کاهشی 
نرخ روبرو شده است. یورو که بیشتر از سایر ارزها ارزان شده است ٤۸00 
تومان، پوند انگلستان ۵3٩3 تومان و لیر ترکیه 1100 تومان قیمت دارد. 
همچنین دالر مبادله ای 3٤٩۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری 
شده است.اما بازار طال با افزایشی قیمت همراه است. هر گرم طالی 1۸ 
عیار 12٤ هزار تومان،  هر مثقال طال ۵3۷ هزار تومان و هر اونس طال 

برای معامالت در بازار جهانی 12۷٦ دالر داد و ستد می شود.

خدمات بانکی بانک آینده به زائرین  اربعین حسینی 

ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی )ع(، و به منظور ارائه 
خدمت هر چه بهتر و شایسته تر به زائران راه پیمایی بزرگ اربعین، 
کلیه شعب این بانک در شهرهای اهواز، کرمانشاه و ایالم، از تاریخ 
ساعت  تا   0۷:30 ساعت  از   ،13٩٦/0۸/20 لغایت   13٩٦/0۸/01
1۸:00، آماده خدمتگزاری به این عزیزان هستند.ضمناً، روزهای پنج 
شنبه 13٩٦/0۸/1۸ )روز اربعین( و جمعه 13٩٦/0۸/1٩ نیز شعب 

مذکور تا ساعت 1٤:00، آماده خدمت رسانی خواهند بود.

 تقدیر از بانک پارسیان در طرح ضربتی
 اعطای وام ازدواج 

در مراسمی که به مناسبت پایان موفقیت آمیز اجرای طرح ضربتی 
اعطای وام ازدواج که در بانک مرکزی برگزار شد ، از بانک پارسیان 
به عنوان تنها بانک خصوصی در این طرح و صندوق قرض الحسنه 
پارسیان به صورت مجزا ، تقدیر به عمل آمد .ولی اله سیف در آیین 
تقدیر از دست اندرکاران طرح با قدردانی از همکاری و همیاری یازده 
بانک و تنها صندوق قرض الحسنه متعلق به بانک پارسیان و همچنین 
بخش اعتبارات و رسانه ای این بانک ها در به ثمر نشستن این طرح ، 
گفت:  سنت حسنه جاریه قرض الحسنه در نظام بانکی کشور از برکات 
قانون بانکداری بدون رباست و نمونه عینی آن را می توان در اعطای 
وام ازدواج مشاهده کرد.در این مراسم از بانک پارسیان به عنوان تنها 
بانک خصوصی حاضر در این طرح و صندوق قرض الحسنه پارسیان 
که بر اساس عملکرد مثبت خود در این طرح مشارکت داشت ، به 
صورت جداگانه تقدیر به عمل آمده و لوح یادبود اجرای موفقیت آمیز 
طرح توسط رئیس کل بانک مرکزی به کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارسیان و یوسف بشرخواه مدیرعامل صندوق قرض الحسنه اهدا 
شد. مراسم تقدیر از مجریان و دست اندکاران اجرای طرح ضربتی 
وام ازدواج با حضور سلطانی فر وزیر ورزش و  جوانان، شهیندخت 
موالوردی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، 
پزشکیان نایب رئیس مجلس به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی به همراه اعضای 
هیئت عامل و مدیران عامل و مدیران بانک های مشارکت کننده در 

طرح ضربتی وام ازدواج در بانک مرکزی برگزار شد.

 ویژگی های کارت های جدید 
خرید کاالی ایرانی

اعتباری خرید کاالی  اینکه طرح کارت  از  بعد 
ایرانی در حدود سه سال پیش و در قالب بسته 
تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد و قرار بود تا 
با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تا سقف 10 میلیون تومان و با سود 12 
درصد و البته با تامین اعتبار ٤200 میلیاردی از 
منابع بانک مرکزی به اجرا درآید در نهایت به دلیل 
مسائل مختلفی از جمله مناسب نبودن کاالهای 
انتخابی رسما شکست آن از سوی رئیس کل بانک 

مرکزی و حتی وزارت صمت اعالم شد..
مدیرکل  از  موضوع  پیگیری  که  آنچه  براساس 
اعتبارات بانک مرکزی به عنوان مسوول بررسی 
بانک در حال برطرف  این  طرح نشان می دهد 
کردن نقایص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بوده و برنامه های جدیدی در این رابطه 
دارد. بنابر گفته میرمحمد صادقی مهم ترین نقصی 
که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارت های 
اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان تمامی 
تولید کنندگان را به سامانه هایی مجهز کرد که از 
واریز پول ناشی از خرید به حساب  آنها مطمئن 
شد. این در حالی است که اکنون به غیر از چند 
تولید کننده معتبر مابقی به چنین سامانه ای مجهز 
نیستند و باید وزارت صمت در این باره بررسی های 
الزم را انجام داده و بازنگری کند. وی ادامه داد: اگر 
بتوانیم تولید کنندگان بیشتری را به سامانه معتبر 
وارد کرده و در این باره هماهنگی های الزم انجام 
شود، در نهایت نتیجه در کنار سایر مسائل مورد 
تصویب کمیسیون اعتباری قرار گرفته و اعالم 

خواهد شد.
اینکه چه ویژگی های در کارت  با  رابطه  اما در 
اعتباری جدید وجود دارد، مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی عنوان کرد که هنوز بررسی ها نهایی نیست 
و در مورد برخی مسائل به توافق نرسیدیم ولی 
به طور حتم باید این کارت ها برای خرید کاالی 
ایرانی تجهیز شود. وی در مورد اینکه در دوره قبل 
هم خرید کاالی ایرانی صرفا از طریق کارت های 
اعتباری امکان پذیر بود، اما در نهایت دلیل شکست 
این کاالها وجود کاالهای بی کیفیت عنوان شد 
پس در این شرایط چرا همچنان بر خرید تنها 
که  تاکید می شود گفت  ایرانی  کاالی  براساس 
ما معتقدیم در حال حاضر بسیاری از کاالهای 
ایرانی با کاالهای خارجی رقابت می کنند و اگر 
این اتفاق بیفتد می توان سرمایه ما برای رونق 
اقتصادی و تولید خودمان صرف شود و از سویی 
دیگر مردم هم که در موارد زیادی متمایل به 
خرید کاالی ایرانی هستند می توانند از کاالهای 
باکیفیت استفاده کنند. صادقی ادامه داد: امیدواریم 
برخی موجود در خرید کاالی ایرانی را با تجهیز 
تولیدکنندگان به سامانه و ثبت مشخصات خریدار 
حساب  به  پول  واریز  از  اطمینان  همچنین  و 
فروشنده برطرف کرد که در این حالت برندهای 
بیشتری قابلیت استفاده داشته و مردم می توانند به 
کاالهایی که تمایل به خرید آن دارند، وارد شوند.

خبر اینکه خبر بیان  با  مرکزی  بانک  قائم مقام 
و  بانکی  سود  نرخ   روزانه،  صورت  به 
پیش فروش خودرو را رصد می کنیم، گفت: 
تا  باال  به  1۸درصد  بهره  پرداخت  پرونده 
کمیجانی  می شود.اکبر  بسته  بهمن  پایان 
دقت  به  مرکزی  بانک  اینکه  بر  تاکید  با 
خودروسازان  بانکها،  در  سود  نرخ  رعایت 
رصد  را  سرمایه گذاری  صندوق های  و 
از  مرکزی  بانک  مهرگفت:  به  می کند، 
برای  خود  نظارتی  پتانسیل های  تمامی 
خود  اخیر  بخشنامه  اجرای  حسن  رصد 

می کنند  استفاده  بانکی،  سود  نرخ  برای 
نرخ  دارد،  حکایت  گزارش ها  که  آنگونه  و 
سود رعایت می شود.قائم مقام بانک مرکزی 
و صندوق های  خودروسازان  اینکه  بیان  با 
چارچوب  در  کامال  نیز  سرمایه گذاری 
می کنند،  حرکت  مرکزی  بانک  ضوابط 
به  را  سود  نرخ  بخشنامه  اجرای  افزود: 

شدت و به صورت روزانه در خودروسازان 
و پیش فروش های آنها رصد می کنیم و هر 
نرخی که باالتر از 1۸ درصد که ترکیبی از 
نرخ سود سپرده های بلندمدت به عالوه ٤ 
درصد است، پرداخت شود، تخلف است.وی 
تصریح کرد: البته قراردادهایی که پیش از 
نرخ  کاهش  برای  مرکزی  بانک  بخشنامه 

منعقد  خودروسازان  و  مردم  میان  سود 
 1۸ باالی  آن  در  مشارکت  سود  و  شده 
درصد است، تا بهمن ماه به اتمام می رسد 
که  جدیدی  قراردادهای  در  بنابراین،  و 
باالتر  پیش فروشی  هیچ  می شود،  منعقد 
غیر  در  بود؛  نخواهد  شده  توافق  نرخ  از 
می کنیم. برخورد  متخلفان  با  صورت  این 

ارجاع  تازگی  به  کرد:  تاکید  کمیجانی 
انتظامی  هیات  به  را  بانکی  تخلف  پرونده 
نداشته ایم که موضوعش، عدم رعایت نرخ 

سود بانکی باشد.

بهمن، پایان پیش فروش خودرو با نرخ مشارکت باال 

گروه خودرو: مدیرعامل سایپادیزل از انجام 
مشترک  شرکت  تاسیس  برای  اولیه  توافق 
سرمایه گذاری  و  ایران  در  سایپا  و  ولوو 
خبر  زمینه  این  در  شرکت  دو  مشترک 
محمدصادقی  رسول  زمان،  گزارش  داد.به 
مدیرعامل  بازدید  مراسم  در  گذشته  روز 
در  سایپادیزل  تولید  خطوط  از  ولووتراکس 
سایپا  همکاری  قدمت  کرد:  اظهار  ایران 
به  ایران  در  محصوالت  تولید  برای  ولوو  و 
ولوو  با  اینکه  بیان  با  می رسد.وی  سال   30
منطقه ای  هاب  ایران  تا  کرده ایم  مذاکراتی 
منطقه  در  شرکت  این  محصوالت  تولید 
مذاکرات  این  در  کرد:  خاطرنشان  شود، 
تولیدی  ولووی  موضوع صادرات خودروهای 
منطقه  خاورمیانه  کشورهای  به  ایران  در 
CIS و آفریقا پیگیری می شود.محمدصادقی 
مشترک  سرمایه گذاری  موضوع  داد:  ادامه 
و  ایران در مذاکرات مطرح شده  ولوو در  با 
توافق اولیه برای تاسیس شرکت مشترک با 
ولوو و سرمایه گذاری مشترک دو شرکت در 
ایران به دست آمد.وی افزود: در حال حاضر 
عمق ساخت داخل محصوالت ولوو در ایران 
صورت  توافقات  طبق  که  است  درصد   20
گرفته در مذاکرات جاری عمق داخلی سازی 
درصد   30 به  آینده  سال  در  محصوالت 

افزایش خواهد یافت.
اینکه حضور  بیان  با  مدیرعامل سایپا دیزل 
مدیرعامل شرکت ولووتراکس در ایران نقطه 
عطفی در روابط بین دو شرکت است، تصریح 
کرد: در مذاکرات   عالوه بر توافق در زمینه 
سرمایه گذاری ولوو در ایران در زمینه افزایش 
عمق ساخت داخل محصوالت به ۵0 درصد 

نیز توافقاتی حاصل شد.
ولوو در شرایط سخت ایران را ترک نکرد

مدیرعامل ولووتراکس گفت که سایپا شریک 
مهمی برای شرکت ماست. به گونه آی که ما 
حضور  نیز  گذشته  دشوار  شرایط  در  حتی 
گزارش  کردیم.به  حفظ  ایران  در  را  خود 
ایسنا، کالس نیلسون روز گذشته در بازدید 
از خطوط تولید شرکت ولوو در سایپا دیزل 

اظهار کرد: ما در حال حاضر به دنبال تقویت 
و گسترش فعالیت های خود در ایران هستیم.

وی با بیان اینکه بسیار خرسندم که دوباره به 
ایران آمده ام، خاطرنشان کرد: اولین کامیون 
ولوو در سال 1٩3٤ وارد ایران شد و در سال 
1٩۷2 نیز خطوط تولید کامیون ولوو در ایران 
ایجاد شد.مدیرعامل ولوو تراکس ادامه داد: ما 
بیش از 30 سال است که همکاری های موفقی 
با گروه سایپا در ایران داشته ایم و نیز نقطه 
عطفی در همکاری ما با ایران است.وی افزود: 
حفظ کیفیت و امنیت محصوالت و سازگاری 
فعالیت  اصلی  ارزش های  زیست  محیط  با 
بیان  با  است.نیلسون  ایران  در  ولووتراکس 
خودروهای  تولید  فناوری  جدیدترین  اینکه 
تصریح  کرده ایم  منتقل  ایران  به  را  سنگین 
ایران  در  تولیدی  اچ  اف  ولوو  کامیون  کرد: 
امن ترین کامیونی است که ما تا به حال تولید 
کرده ایم و دقیقا مشابه نمونه ای است که در 
اروپا تولید می شود.وی ادامه داد: در مذاکرات 
داخلی سازی  افزایش  موضوع  سایپا  با  امروز 
محصوالت تولیدی در ایران مورد تاکید قرار 
گرفت. ضمن آنکه تولید خودروهای سنگین 
نیز در دستور کار قرار دارد. ایران  برقی در 

مدیرعامل ولوو تراکس تصریح کرد: موضوع 
صادرات خودروهای ولووی تولیدی از ایران 
آفریقایی  و کشورهای  منطقه  به کشورهای 

نیز در حال بررسی و امکان سنجی است.
دو راهکار پیش رو جهت توسعه تولید 

خودروهایی جدید
صنعت  توسعه  و  خودرو  تولید  با  رابطه  در 
خودرو سازی در کشور ،یک کارشناس صنعت 
خورو معتقد است برای اینکه بتوان کیفیت 
قبول  قابل  سطح  به  را  داخلی  خودروهای 
بین المللی رساند نیازمند دو استراتژی مهم 
به  آزادی  هستیم.شهرام  خودرو  صنعت  در 
خبر خودرو اظهار داشت : در چنین شرایطی 
خودروسازان برای توسعه استانداردها و ارتقاء 
کیفیت در تولید نیازمند تعامل با شرکتهای 
خارجی هستند.وی تاکید کرد : البته در این 
روز  دانش  و  تکنولوژی  به  دستیابی  مسیر 
تولید قطعات جدید و ارتقاء استانداردها نیاز 
مهم این صنعت است که بی شک مستلزم 
سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی است 
که این نیز در مشارکت قطعه سازان و تشکیل 
المللی  بین  با همتایان معتبر  جوینت ونچر 
نمی  صورت  این  غیر  در  شد  خواهد  فراهم 
قابل  با سطح کیفیت  توان قطعات مناسبی 
قبولی را در داخل تولید کرد. وی مساله مهم 
دیگر برای ارتقاء سطح تولید خودروسازان را 
جدید  خودروهای  توسعه  و  تولید  به  توجه 
تولید  توسعه  برای  امروز   : گفت  و  دانست 
خودروهایی با سطح تکنولوژی باال دو راهکار 

پیش رو است که اولین راهکار توسعه تولید 
خودرو با برند داخلی است که این امر مستلزم 
است.  کشور  داخل  در  آرندی  مراکز  تقویت 
: راهکار بعدی برای توسعه تولید  وی افزود 
تولید  مسیر  در  ، حرکت  خودروهای جدید 
خارجی  برند  با  لیسانس  تحت  خودروهای 
است که قاعدتا نوع تعامل ها باید به نحوی 
باشد که انتقال تکنولوژی در هنگام تولید این 
خودروها صورت گیرد در واقع این جریان باید 
و  تولید  فرایندهای  و  مونتاژ  در خطوط  هم 
طبق استانداردهایی که شرکتهای اصلی در 
نیز  رعایت می کنند در داخل کشور  تولید 
مطابق آن استانداردها تولید صورت گیرد. وی 
خاطر نشان کرد : در صورتی که به صورت 
یکدیگر عملی  کنار  راهکارها در  این  موازی 
شوند می تواند منجر به موفقیت در توسعه 
و  کیفیت  ارتقاء  و  جدید  خودروهای  تولید 
این  از  اما چنانچه هر یک  استانداردها شود 
راهکارها اجرایی نشود به نتیجه مورد نظر در 
این جریان دست نخواهیم یافت. عضو هیات 
علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در 
ادامه با توجه لزوم اجرای استانداردهای ۸۵ 
تا سال ٩۷ توسط خودروسازان گفت : برای 
الزاماتی  استانداردها  از  بخشی  به  دستیابی 
تغییر  نیازمند  آن  از  بخشی  که  دارد  وجود 
داخلی  محصوالت  طراحی  در  بازنگری  و 
با  محصوالت  از  برخی  در  البته  که  است 
اجرای  برای  امکان  این  در طراحی  بازنگری 
استاندارد جدید فراهم می شود و در برخی 
نیز نیازمند تغییرات اساسی دارد که هزینه 
تولید  و سرمایه گذاری در خطوط  بازنگری 
 : افزود  آزادی  نباشد.  اقتصادی  تولید  ابزار  و 
در  استانداردی  الزامات  افزایش  به  توجه  با 
تولید،  پیش بینی می شود حجم تغییرات 
زیاد  قدری  به  داخلی  تولیدات  از  برخی  در 
از  به حذف  ناگزیر  آینده  سال  در  که  باشد 
جریان تولید باشند. وی گفت : هر چند پیش 
بینی می شود با توجه به شرایط موجود در 
تولید ، دولت فرصت بیشتری را برای ارتقاء 

استانداردهای به خودروسازان دهد.

با تاسیس شرکت مشترک سایپا و ولوو رقم می خورد ؛

ایران، هاب محصوالت ولوو در خاورمیانه

در همایش بین المللی بازار سرمایه عنوان شد؛

اطمینان سرمایه گذاران خارجی به بورس
موفقیت ایران در بهبود تجارت با کشورهای منطقه یورو؛

بهبود تجارت ایران با کشورهای اروپایی

پنجاهمین  تهران  بورس   : بورس  گروه 
سالگرد تاسیس خود را پشت سر می گذارد 
و در سال های اخیر تحوالت قابل توجهی در 
بازار سرمایه تجربه کرده است. در حال حاضر 
تمام ابزارهایی که در بورس تهران استفاده 
می شود مطابق با شریعت اسالم بوده و در 
بهادار  اوراق  و  بورس  فقهی سازمان  کمیته 
بازار  اندرکاران  رسد.دست  می  تصویب  به 
سرمایه درهمایش بین المللی »بازار سرمایه 
ایران تنوع بیشتر، بازده باالتر«  با حضور بیش 
جهان  کشور  از 1۷  خارجی  مهمان  از ۵0 
در کیش آغاز دور هم جمع شدند و درباره 
راهکارهای افزایش سرمایه گذاری و حضور 
بحث  به  بورس  در  گذاران  سرنایه  بیشتر 
اصل،  قالیباف  پرداختند.حسن  نظر  وتبادل 
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
در این همایش گفت : براساس مقررات کشور 
سرمایه گذار خارجی به دو روش پرتفولیو و 
استراتژیک میتواند در ایران سرمایه گذاری 
کند که جذاییت این بازار را دو چندان می 
بورس  در  که  ابزارهایی  افزود:تمام  کند.وی 
شریعت  با  مطابق  شود  می  استفاده  تهران 
اسالم بوده و در کمیته فقهی سازمان بورس و 
اوراق بهادار به تصویب می رسد. بورس تهران 
به شکل سهامی عام فعالیت دارد و سهامداران 
آن به سه دسته کارگزاری ها، نهادهای سرمایه 
گذاری و اشخاص حقیقی تقسیم می شوند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران بیان کرد: یکی 
دیگر از تحوالت مهم طی این سال ها موضوع 
خصوصی سازی شرکت هاست که دولت از 
سال 13۸۵ آغاز کرده است. طی این مدت 
از 30  و  برابر شده  تهران 10  بورس  ارزش 
میلیارد تومان به حدود 330 میلیارد تومان 
رسیده است.وی در ادامه افزود: یکی دیگر از 
مزیت های بازار سرمایه ایران مربوط به تنوع 
نهادهای مالی است. این موضوع کمک می 
شکل  به  بتواند  خارجی  گذار  سرمایه  کند 

غیرمستقیم سرمایه گذاری کند.
محدودیتی در جذب سرمایه گذاری 

خارجی نداریم
دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس 
و اوراق بهادار از انجام مذاکرات با کشور کره 
جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسالمی ایران 
در این کشور خبر داد.وی در ادامه افزود: یکی 

از تفاوت هایی که سرمایه گذاری در اوراق 
اسالمی با اوراق مرسوم در دنیا دارد این است 
که در منابع مخصوصی هزینه می شود.دبیر 
از  یکی  داشت:  اظهار  بورس  عالی  شورای 
ویژگی های مثبت این راهکار کاهش ریسک 
گذاری  سرمایه  جای  که  وقتی  چون  است 
مشخص باشد ما معتقدیم ریسک کمتری 
خواهد داشت. در بعضی از عقود لزوماً سود 
ثابت نیست ولی در صندوق های  با درآمد 
ثابت سود ثابت است.رییس سازمان بورس با 
بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در 
بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع 
ابزارهای مالی اسالمی شامل اوراق مشارکت، 
در   ... و  اسالمی  خزانه  اسناد  و  اجاره  اوراق 
کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی 

برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی کند.
بنابر اعالم رییس سازمان بورس امسال اجازه 
داده شده معادل ریالی ۵ میلیارد دالر اسناد 

خزانه اسالمی در کشور منتشر شود.
راه اندازی سکوی معامالتی مشترک با 

بورس های کاالیی دنیا
حامد سلطانی نژاد با اعالم اینکه از نظر بین 
المللی در افق چشم انداز بورس کاالی ایران به 
دنبال ایجاد ارتباط با بازارهای خارجی و وصل 
شدن به بورس های کاالیی دنیا هستیم، گفت: 
ما درصدد ایجاد سکوهای معامالتی مشترک 
با همتایان خارجی خود هستیم. بگونه ای 
که تالش داریم کارگزاری های متصل با این 
بورس های کاالیی را در بورس کاالی ایران 
نیز عضو کنیم.وی گفت: صادرات و واردات بی 
واسطه کاالها روی سکوی بورس کاالی ایران 
باعث می شود از هزینه های معامالت کاسته 
شده و ریسک های بازار کاال به شکل بهتری 

در حوزه بین المللی پوشش داده شود. 

گروه صنعت، تجارت: به نظر می رسد عملکرد 
تیم اقتصادی دولت دوازدهم در حوزه تجارت در 
آستانه روزهای خوبی قرار دارد. از شرق و غرب 
گزارش های مثبتی درباره نحوه عملکرد اقتصاد 
ایران در حوزه بازرگانی منتشر می شود. هرچند 
طی ماه های ابتدایی سال جاری گروهی نسبت 
به تراز منفی تجارت گالیه می کردند، اما بررسی 
گزارش های مربوط به این حوزه نشان می دهد که 
اتفاقات مثبتی در حال نشان دادن خود هستند. 
از این بود که داده های  همین چند روز پیش 
منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا نشان داد 
که سبقت گرفتن رشد صادرات از رشد واردات 
کاالیی در تبادالت تجاری بین ایران و اتحادیه 
اروپا، موجب شد تا از تراز منفی تجاری کاالیی 
ایران کاسته شود و از منفی 2 میلیارد یورو به 

منفی 1٦0 میلیون یورو، بهبود یابد.
از طرف دیگر در حالی که گزارش ها حاکی از 
رشد و بهبود وضعیت تجارت ایران با کشورهای 
منتشر شد  روز گذشته خبری  است،  اروپایی 
به  هندی  کاالهای  صادرات  آن  براساس  که 
است.  شده  آغاز  ایران  طریق  از  افغانستان 
هفته  یکشنبه  روز  هند  گزارش  این  براساس 
جاری اولین محموله گندم را از راه چابهار به 
افغانستان صادر کرد که این امر نشان دهنده 
افغانستان  با  برای تجارت  این کشور  موفقیت 
در  ایران  کلیدی  نقش  به  آن  ضمن  و  بوده 
روند این تجارت تاکید دارد. به این ترتیب به 
نظر می رسد که ایران هم تجارت با کشورهای 
اروپایی و به اصطالح غربی موفق عمل کرده و 
هم توانسته در بازارهایی که در مرز شرقی خود 

قرار دارد به ایفای نقش بپردازد.
بهبود تجارت با کشورهای اروپایی

آمارهای مرکز آمار اروپا نشان می دهد که تجارت 
ایران با منطقه یورو بهبود یافته و به حدود 2 
برابر رسیده است. با بررسی بیشتر این آمارها در 
می یابیم که رشد تجارت با اتحادیه اروپا، از رشد 
اروپایی  به 2۸ کشور  ایرانی  صادرات کاالهای 
نشات گرفته است. فعاالن اقتصادی کشور به 
منظور بهره برداری از شرایط ایجاد شده پس از 
برجام، به دنبال کشف بازارهای جدید در سراسر 
دنیا هستند و اروپا نیز یکی از مهم ترین بازارهای 

هدف صادرکنندگان ایرانی است.
البته به گفته برخی از فعاالن اقتصادی، برقراری 
به دلیل مشکالت  اروپایی  با کشورهای  ارتباط 

بانکی، چندان آسان نیست و همین امر نفوذ 
تجاری را به بازارهای اروپا با مشکل روبه رو کرده 
است. اما با این وجود، براساس داده های مرکز 
آمار اروپا، صادرات سوخت و مواد نفتی و مواد 
شیمیایی در هشت ماه منتهی به آگوست سال 
نیز موجب  امر  یافته و همین  افزایش   201۷
بهبود وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا شده 
است. هرچند تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا 
همچنان منفی است؛ اما آمارها حاکی از کاهش 

فاصله صادرات از واردات است.
رشد 2 برابری تجارت با اتحادیه اروپا

براساس داده های مرکز آمار اروپا که از سوی 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران منتشر 
کشور   2۸ و  ایران  بین  تجارت  حجم  شده، 
اروپایی عضو اتحادیه اروپا در پایان هشت ماه 
در  که  بوده  یورو  میلیارد   13 حدود   201۷
مقایسه با مدت مشابه 201٦ حدود 2 برابر شده 
است. عامل اصلی در افزایش حجم تجارت بین 
ایران و اتحادیه اروپا، رشد صادرات کاالیی ایران 

به این منطقه اقتصادی است.
صادرات کاالیی ایران به کشورهای اتحادیه اروپا 
طی هشت ماه منتهی به آگوست 201۷ حدود 
٦ و نیم میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشته تقریبا 2 و نیم برابر 
شده است. رشد واردات بیش از ٦ و نیم میلیارد 
یورویی ایران از این منطقه در هشت ماه منتهی 
به آگوست 201۷ نیز حدود 3۷ و نیم درصد 
بوده است. سبقت گرفتن رشد صادرات کاالیی 
از رشد واردات کاالیی در تبادالت تجاری بین 
 2 حدود  تا  شد  موجب  اروپا  اتحادیه  و  ایران 
میلیارد یورو از تراز منفی تجاری ایران کاسته 
شده و از حدود منفی 2 میلیارد یورو به منفی 
1٦0 میلیون یورو بهبود یابد. میزان واردات در 
مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۵ میلیارد 
یورو بوده و میزان صادرات حدود 2 میلیارد و 
٦00 میلیون یورو رقم خورده که در نتیجه با 

تراز حدود منفی 2 میلیارد یورو مواجه بودیم.
با وجود افزایش قابل توجه صادرات کاالیی ایران، 
ترکیب صادراتی به اتحادیه اروپا تقریبا مشابه 
وضعیت عمومی ترکیب صادرات کاالیی کشور 
که بخش عمده صادرات  معنی  این  به  است. 
کاالیی ایران به اتحادیه اروپا )بیش از ۸۸ درصد 
از آن( مربوط به صادرات سوخت و مواد نفتی 
است که بیش از 2 و نیم میلیارد یورو را تشکیل 

می دهد و سهم سایر اقالم صادراتی ناچیز است. 
در  اروپا  اتحادیه  به  ایران  نفتی  اقالم  صادرات 
هشت ماه منتهی به آگوست 201۷، بیش از 

3 برابر رشد داشته است.
نقش آفرینی در تجارت هند و افغانستان

در حالی که گزارش های منتشر شده از سوی 
مرکز آمار اتحادیه اروپا به خوبی نشان دهنده 
کشورهای  با  تجارت  بهبود  در  ایران  موفقیت 
منطقه یورو است، گزارش های دیگری نیز هستند 
که نشان دهنده موفقیت ایران در ایفای نقش 
مفید در منطقه هستند. براساس یکی از آخرین 
این گزارش ها هند روز یکشنبه موفق به ارسال 
اولین محموله گندم به افغانستان از طریق بندر 
چابهار شده، با این حساب ایران توانسته نقش 
مفید و تاثیرگذاری در ترانزیت میان این دو کشور 
ایفا کند. در حقیقت ارسال محموله گندم هند به 
افغانستان از طریق بندر چابهار، چند روز پس از 
سفر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا به 

شبه قاره هند صورت می گیرد.
محموله گندم هند که از بندر کاندال در ایالت 
گجرات به بندر چابهار فرستاده شد، قرار است 
از طریق جاده به افغانستان تحویل داده شود 
که این امر پاکستان را از تصویر تجارت میان 
نارندا مودی،  افغانستان خارج می کند.  هند و 
نخست وزیر هند در حساب توییتری خود نیز 
ارسال اولین محموله گندم هند از بندر کاندال 
در گجرات را به ایران و افغانستان تبریک گفت. 
سوشما سواراج، وزیر امور خارجه هند نیز در 
پیامی که به موفقیت هند در دور زدن پاکستان 
برای تجارت با افغانستان تعبیر شد گفت: من 
معتقدم این نقطه آغاز سفر ما برای تحقق طیف 
گسترده ای از ارتباطات فرهنگی، تجاری، سنتی، 

فناوری و خدمات مردمی است.
ارسال محموله گندم هند به افغانستان درحالی 
ماه  در  کابل  و  نو  دهلی  که  می گیرد  صورت 
ژوئن سال گذشته یک کریدور تجاری هوایی 
نیز افتتاح کردند. گرچه اولین محموله گندم 
هند به افغانستان پس از ورود به بندر چابهار 
از طریق جاده به افغانستان منتقل خواهد شد 
که  زاهدان،  چابهار-  آهن  خط  ساخت  با  اما 
با   )IRCON(ایرکن هندی  شرکت  توسط 
سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دالر در حال 
تکمیل است، تجارت میان سه کشور سرعت 

بیشتری خواهد گرفت.



اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر )مناقصه گزار(در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی برای 
مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(برگزار نماید.

جناب آقای موسوی
رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان ری

خدمت  را  وارده  مصیبت  بدینوسیله 
تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی 
آن  برای  الهی  غفران  نموده،  عرض 
مرحوم و صبر برای بازماندگان از درگاه 

ایزد منان مسئلت داریم.
روزنامه زمان

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.

محل دریافت اسناد ارزیابی:مناقصه گران جهت دریافت اسناد ارزیابی به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مهلت زمانی دریافت ارزیابی از سامانه ستاد:از ساعت 8 صبح روز شنبه 96/8/13 لغایت ساعت 15 ظهر روز شنبه 

96/8/20
آخرین مهلت زمانی بارگذاری پاکات ارزیابی و مدارک:تا ساعت 15 مورخ 96/9/5 به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی:ساعت 9 صبح مورخ 96/9/6
ضمنأ مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی به اداره پیمان و رسیدگی به آدرس بوشهر ابتدای 

بلوار سپهبد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند.
برای کسب اطالعات بیشتر به تارنمای http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید. در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و 

درج آگهی بر عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 می باشد.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
تاریخ انتشار نوبت اول:96/8/10   تاریخ انتشار نوبت دوم:96/8/11

ردیف

1

شماره 
مناقصه

96-35

موضوع ارزیابی

ارزیابی کیفی پل دوم 
و راه ارتباطی بر روی 

دره باهوش

برآورد تقریبی 
)ریال(

 80/000/000/000

دستگاه نظارت

مدیریت ساخت 
و توسعه راهها

حداقل شرایط 
مجاز برای دریافت 

اسناد

صالحیت پیمانکاری 
رتبه 4 راه

شماره ثبت فراخوان
 در سامانه

200963389000004

وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی 

استان بوشهر

 نوبت اول

در اولین همایش ملی »مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت«، از این اداره 
کل به دلیل کسب رتبه اول در زمینه ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی 

های دولت و شفافیت مالیه عمومی تقدیر شد. 
و  محال  چهار  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
وزارت  عالی  مقام  طرف  از  برتر،  رتبه  این  کسب  سپاس  لوح  در  بختیاری، 
خطاب به آقای تهمتن عبداللهی ، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی استان چنین آمده است: »خدمت صادقانه موهبتی بی بدیل و ماندگار 
برای کسانی است که خوشنودی خالق و پیشرفت و تعالی کشور را سرلوحه 
وقفه  بی  زحمات  از  قدردانی  ضمن  بدینوسیله  اند.  داده  قرار  خود  اهداف 
جنابعالی در پیگیری ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت و شفافیت مالیه 
عمومی در اجرای پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، سالمتی و 
دوام توفیقات را در خدمت به .نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.

تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری 

اذان صبح ۵/۰1   طلوع آفتاب 6/26 
اذان ظهر 11/4۸  اذان مغرب 17/2۸

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی:34                       رتبه آگهی ها:5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

خودت  تا  کن  معاشرت  نیک  مردمان  با 
هم یکی از آنان به شمار روی. 

ژرژ هربرت

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است 
 این گدا بین که چه شایسته ی انعام افتاد

صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی 
زین میان حافظ دلسوخته بد نام افتاد

امروز با حافظ

»خاک های نرم کوشک« به چاپ 
دویست و سیزدهم رسید

نرم  »خاک های  مقدسی  دفاع  کتاب 
توسط  عاکف  سعید  نوشته  کوشک« 
و  دویست  چاپ  به  اعظم  ملک  انتشارات 

سیزدهم رسید.
نرم  های  »خاک  کتاب   ، مهر  گزارش  به 
محوریت  با  عاکف  سعید  نوشته  کوشک« 
به  برونسی  عبدالحسین  شهید  شخصیت 
تازگی توسط انتشارات ملک اعظم به چاپ 

دویست و سیزدهم رسیده است.  
نمایشگاه  امین  با سی  کتاب همزمان  این 
کتاب تهران به چاپ دویست و دهم رسید 
به  ماه سال جاری  از آن در مرداد  و پس 

چاپ دویست و یازدهم رسید.  
در  که  کتاب  این  دهم  و  دویست  چاپ 
نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد، مجموع 
شمارگان آن را به ٦۵٩ هزار نسخه رساند. 
نرم  »خاک های  تجدیدچاپی  نسخه های 
توسط  هزارتایی   3 شمارگان  با  کوشک« 

این ناشر به بازار عرضه می شوند.  
با  همزمان  هم  کتاب  این  عربی  ترجمه 
در  عرضه  برای  امسال  کتاب  نمایشگاه 

کشورهای عربی منتشر و عرضه شد.  
خراسانی  فرماندهان  از  برونسی  شهید 
دوران دفاع مقدس بود که در سال 1321 
دستگیری های  و  مبارزات  و  شده  متولد 
پیش از انقالبش موجب صدور حکم اعدام 
برایش شد. وقوع انقالب اسالمی از اجرای 
برونسی  شهید  کرد.  جلوگیری  وی  حکم 
دفاع  دوران  موثر  و  ادعا  بی  فرماندهان  از 
شهادت،  از  پس  سال   2۷ که  بود  مقدس 
درباره  شد.  هویت  احراز  و  پیدا  پیکرش 
»به  سینمایی  فیلم  شهید  این  زندگی 

کبودی یاس« ساخته شده است.  
اولین چاپ کتاب »خاک های نرم کوشک« 

در سال ۸3 منتشر و عرضه شد.  

خبر

شماره جدید ماهنامه تخصصی فیلمنامه نویسی 
»فیلم نگار« منتشر شد

شماره جدید ماهنامه تخصصی فیلمنامه نویسی 
فارابی  سینمایی  بنیاد  نظر  زیر  نگار«  »فیلم 
روابط  از  زمان  پیام  گزارش  شد.به  منتشر 
از  این شماره  فارابی،  بنیاد سینمایی  عمومی 
ماهنامه تخصصی فیلمنامه نویسی »فیلم نگار« 
در 3 بخش سینمای ایران، پرونده یک موضوع 
به  کامل  فیلمنامه  و  فیلمنامه(  در  )مخاطره 
ایران،  سینمای  بخش  است.در  رسیده  چاپ 

پیش درآمد، بانک فیلمنامه، کشمکش )نگاهی به مقوله ژانر در فیلمنامه 
»نگار«، نگاهی به فیلمنامه »نگار« از منظر شکستن کلیشه ها، نقش تخیل 
در کنش شخصیت های فیلمنامه »ایتالیا ایتالیا«، الگوی آغاز و پایان در 
فیلمنامه »ماجان«، ساختار و علیت در »ماالریا«، آیا »ماالریا« با دیگر 
فیلمنامه های شهبازی تفاوت دارد؟، نگاهی به روایت در فیلمنامه »ملی و 
راه های نرفته اش«، نگاهی به شکل روایت در فیلمنامه »دریاچه ماهی«(، 
کاوه  با  گفت وگو  »نگار«،  نویس  فیلمنامه  گودرزی  احسان  با  گفت وگو 
لیال الریجانی  با  ایتالیا«، گفت وگو  »ایتالیا  فیلمنامه  نویسنده  صباغ زاده 
فیلمنامه نویس »ماجان«، ایجاز )داستان کوتاه - قلب افشاگر( به چاپ 
رسیده است.همچنین فیلمنامه کامل »بوچ کسیدی و ساندنس کید« به 
نویسندگی ویلیام گولدمن و کارگردانی جرج روی هیل، به همراه یادداشت 
مترجم فیلمنامه، سکانس برگزیده، پیوند پیرنگ و درون مایه، شخصیت 
اصلی در فیلمنامه »بوچ کسیدی و ساندنس کید« کیست؟ آشنایی زدایی 
از عناصر وسترن در فیلمنامه، صحنه، شخیصت، پیرنگ در »بوچ کسیدی 
و ساندنس کید«، مقایسه تطبیقی دو فیلمنامه »بوچ کسیدی و ساندنس 
کید« و »این گروه خشن«، و گفت وگوی جمعی درباره فیلمنامه آخرین 

مطالب در این شماره از ماهنامه »فیلم  نگار« است.

 فصل سوم سریال سروش صحت 
»فوق لیسانسه ها« نام گرفت

فصل سوم سریال »لیسانسه ها« به کارگردانی 
ها«  لیسانسه  »فوق  نام  با  صحت  سروش 
قرارداد نگارش بست.مهدی روشن روان مدیر 
گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در بیست 
و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
درباره سریال »لیسانسه ها« به  مهر گفت: 
سریال »لیسانسه ها« بعد از پایان ماه صفر 
روی آنتن می رود تا بعد از مدتی دوباره یک 

سریال کمدی در شبکه سه داشته باشیم.وی همچنین درباره فصل سوم این 
سریال عنوان کرد: قرارداد نگارش فصل سوم این سریال با نام »فوق لیسانسه 
ها« برای شبکه سه بسته شده است.روشن روان در پایان یادآور شد: این 
مجموعه هم در ادامه دو فصل قبلی است و طرح آن تصویب و قرارداد نگارش 

هم به کارگردانی سروش صحت بسته شده است.

120 کار خارجی متقاضی حضور در ایران

دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اعالم 
کرد که 120 کار خارجی متقاضی حضور در این دوره از جشنواره هستند.

مریم کاظمی دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان با حضور در نمایشگاه مطبوعات درباره آثار بخش بین الملل این 
دوره از جشنواره گفت: حدود 120 گروه و اثر خارجی از کشورهایی چون 
نیوزلند، دانمارک، بلژیک، فرانسه، آلمان، هلند، ترکمنستان، آذربایجان، 
ترکیه و ایتالیا متقاضی حضور در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هستند.

وی اظهار کرد: هنوز حضور آثار همه این کشورها در جشنواره قطعی نشده 
و با برخی گروه ها در حال مذاکره هستیم، با برخی نیز برنامه ریزی های 

اولیه انجام شده است.

خبر 

سخن حکیمانه

رکورد جدید طالق در ایرانی ها

کاریکاتور

تهیه کنندگی  به  »آذر«  سینمایی   فیلم 
محمد  کارگردانی  و  کریمی  نیکی 
گروه  در  آذرماه  اول  هفته  حمزه ای 

سینمایی »آزادی« اکران می شود.
فیلم  تهیه کننده  و  بازیگر  نیکی کریمی، 
سینمایی »آذر« به ایسنا گفت: به دلیل 
عالقمند  است،  »آذر«  فیلم  اسم  اینکه 
بودم تا در آذرماه اکران شود. البته شرایط 

هم در این تصمیم تاثیرگذار بود.
گروه  در  فیلم  این  اینکه  بیان  با   وی 
ادامه  می شود  اکران  آزادی  سینمایی 
داد: متاسفانه فیلم های کمدی اول سال 
اکران می شوند و فیلم های دیگر به مشکل 
می خورند. شرایط هم ما را به جایی رساند 
که مجبور شدیم آذرماه این فیلم را اکران 
به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  زیرا  کنیم، 
باقی  فرصتی  دیگر  فجر،  فیلم  جشنواره 
»شیفت  برای  که  است. کریمی  نمانده 
دیده  تدارک  را  ویژه ای  تبلیغات  شب« 
بود، درباره تبلیغات »آذر« گفت: برای آذر 
هم فعالیت های تبلیغاتی ویژه ای خواهیم 
داشت، زیرا برایم مهم است که این فیلم 
خوب دیده شود. او با بیان اینکه مهمترین 
نکته شعار فیلم است، اظهار کرد: با توجه 
مردان  و  زنان  به  جامعه  که  مواردی  به 
تحمیل می کند و کلیشه های رفتاری، هر 
انسان باید بداند کیست و چه می خواهد 

که  است  این  شعارهایمان  از  یکی  که 
قضاوت نکنیم، و هر شخصی همانطور که 
هست خوب است و » آذر یک قول زنانه« 

شعار دیگر فیلم خواهد بود.
با  »آذر«  فیلم  کنار  در  شد:  یادآور   وی 
درباره  کمپینی  فیلم  موضوع  به  توجه 
رسیدند،  موفقیت  به  که  خانم هایی 
تشکیل دادیم. درباره زنانی که راه هایی را 
طی کردند و مبارزه کرده اند تا به موفقیت 
رسیدند. از نظر من زن موفق کسی است 
که بر خواسته ی خود پافشاری کرده و با 

مشکالت جنگیده و نه زیاد گفته است.
فروش  پیش  درباره  »آذر«  کننده   تهیه 
شده  آغاز  قبل  مدت ها  از  که  نیز  فیلم 
قبل  ماه  از  را  فروش  پیش  گفت: 
که  بود  این  هم  دلیلش  و  کردیم  آغاز 
متوجه  مردم  و  مخاطب  می خواستیم 
محوریت  درباره  فیلمی  که چنین  شوند 
زنان و مشکالت شان در جامعه  قرار است 
در سینماها اکران شود و خوشبختانه با 

استقبال همراه شد.
حوزه  در  زیادی  سابقه  که   کریمی 
بین المللی  درباره حضور  دارد،  بین الملل 
در  »آذر«  گذشته  ماه  گفت:  فیلم  
داده شد  نمایش  کانادا  ونکوور  جشنواره 
که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در 
جشنواره های بین المللی دیگری هم فیلم 

بین الملل  پخش  داشت.  خواهد  حضور 
فیلم را فارابی بر عهده دارد.

عالوه بر  که  فیلم  این  ویژگی  درباره  وی 
بازی، تهیه آن را نیز عهده دار است اظهار 
کرد: این فیلم برای خودم به دلیل اینکه 
است.  جالب  کردم  موتورسواری  آن  در 
فیلم درباره قهرمان موتورسواری است که 

جلوی فعالیت های او  گرفته شده است
این بازیگر سینما  درباره نَِریشن »ژاله علو« 
می خواست  دلم  گفت:  فیلم  تیزر  برای 
نریشن فیلم را خانومی پیشکسوت بگوید 
که خصوصیات یک زن محکم و با غرور را 
داشته باشد. با توجه به اینکه خانم ژاله علو 
همیشه برای من نماد زن باوقار و محکمی 
است، افتخار دادند و این همکاری را با ما 
داشتند. فکر می کنم انتخاب درستی هم 
انجام دادم، زیرا با حضورش در این فیلم 
بسیار  از او آموختم و در دو برنامه ای که  

داشتیم، بسیار همراه بودند.
 تهیه کننده فیلم »آذر« درباره حضورش 
در جشنواره فیلم فجر امسال نیز گفت: 
مجید  و  پرتوی  کامبوزیا  از  فیلم  دو  با 
حضور  امسال  جشنواره  در  مصطفوی 
همکاری  درباره  داشت. وی  خواهم 
به  جوان  کارگردان های  با  دوباره اش 
با  قطعا  کرد:  اظهار  تهیه کننده  عنوان 
دوباره  همکاری  جوان  کارگردان های 
خواهم داشت، زیرا می دانم آنها پرانرژی 
و با استعداد هستند.   کریمی درباره دیگر 
فعالیت های هنری اش نیز توضیح داد: از 
»آذر«  فیلم  روی  بر  تمرکزم  پیش  سال 
بوده است. معموال چندکار را باهم انجام 
فیلمنامه  چند  حاضر  حال  در  می دهم. 
خوانده ام که امیدوارم به زودی تهیه یکی 
از آنها میسر شود و امیدوارم سال آینده 

خودم فیلم بسازم.

نیکی کریمی: 

برایم مهم است »آذر« خوب دیده شود

این  جدید  سری  ساخت  از  »شکرستان«  تهیه کننده 
پخش  برای  قسمت  چهار  قالب  در  انیمیشن،  مجموعه 
تهیه کننده  ـ  صفوی  مسعود  داد.سید  خبر  تلویزیون  از 
نمایشگاه  و سومین  بیست  در  ـ  مجموعه »شکرستان« 
مطبوعات از پیش تولید سری جدید این مجموعه خبر 
داد و گفت: قرار است موضوعات و شخصیت های جدیدی 
درباره ی  توضیحاتی  در  شوند.او  اضافه  مجموعه  به  هم 
»شکرستان«، گفت: این مجموعه بعد از آنکه تلویزیون 
تصمیم به تولید عروسکی آن گرفت، کمی ضربه خورد 

و از آن کیفیتی که شکل انیمیشینی داشت خارج شد.
صفوی گفت: با تصمیماتی که مابین مرکز صبا و تلویزیون 
در 10٤  »شکرستان«  جدید  سری  شد  قرار  شد  انجام 
قسمت با شکل قدیم یعنی همان انیمیشن ساخته شود. 
پیش تولید این مجموعه به اتمام رسیده است و قرار است 

کاراکترهای جدید به آن اضافه شود.
تهیه کننده »شکرستان« سپس گفت: تولید سری جدید 
مجموعه »شکرستان« یک سال به طول می انجامد و قرار 

است از شبکه دو سیما به روی آنتن برود.
وی درباره موضوعات سری جدید انیمیشن »شکرستان« 
نیز گفت: »شکرستان« سبک زندگی ایرانی را به تصویر 
می کشد و در سری جدید قرار است به موضوعات جدیدی 
از جمله مسائل روز پرداخته شود. معموال در هر فصل از 

این مجموعه هشت موضوع بزرگ را انتخاب می کنیم.

شکرستان دوباره انيميشن  مي شود

با حکمی رسمی، امیر جعفری و لیال اوتادی سفیر آزادی 
زندانیان شدند.

طبق گزارش رسیده، سومین اکران مردمی ویژه فیلم »آزاد 
شامگاه ۷  زندانیان  خانواده  از  حمایت  در  قید شرط«  به 
آبانماه با حضور بازیگران و عوامل فیلم در پردیس »چارسو« 
برگزار شد.در این مراسم نماینده دادستان کشور و رییس 
از  ویژه  تقدیر  ضمن  زندانیان  خانواده  از  حمایت  انجمن 
با ارائه حکم رسمی؛ امیر  حسین شهابی کارگردان فیلم، 
جعفری و لیال اوتادی را به عنوان سفیران آزادی زندانیان 
کشور معرفی کردند.اکران های مردمی فیلم »آزاد به قید 
شرط« جهت آزاد سازی زندانیان مالی دربند همچنان ادامه 
دارد و در روزهای آینده اکران های ویژه در سراسر کشور 

برگزار خواهد شد.
کلیه عواید حاصل از فروش بلیت شامگاه ۷ آبان ماه فیلم 
»آزاد به قید شرط« توسط انجمن حمایت زندانیان مرکز  
و نماینده ویژه حسین شهابی تهیه کننده فیلم در جهت 

حمایت از خانواده زندانیان صرف خواهد شد.
این فیلم هم اکنون در  پردیس سینمایی کورش – پردیس 
پردیس   – پردیس چهارسو   – مگامال  پردیس   – آزادی 
تماشا – پردیس راگا – پردیس ملت –  سینما فردوسی 
فرهنگسرای    - بهمن  فرهنگسرای   – کیان  پردیس   –
اشراق –  سینما فلسطین – سینما ناهید – سینما دهکده 
– سینما  - سینما سروش  میالد  برج  – سینما  المپیک 

شاهد و  سینما مرکزی  تهران در حال نمایش است.

امير جعفري و ليال اوتادي سفير شدند

مجلس  در  الیگودرز  مردم  نماینده  خدابخشی  محمد 
شده  مطرح  موارد  برخی  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای 
که  کهن  سرزمین  تلویزیونی  مجموعه  پخش  پیرامون 
گفت:  بود،  شده  اهانت  لر  و  بختیاری  قوم  به  آن  در 
ملی  رسانه  مسئوالن  برخی  با  امروز  که  جلسه ای  در 
ملی  رسانه  از  سریال  این  پخش  شد  مقرر  داشتیم، 

متوقف شود.
وی افزود: نمایندگان در این جلسه دیدگاه ها و نظارت 

خود را پیرامون سرزمین کهن مطرح کردند.
بودند  چندی پیش مسئوالن صدا و سیما اعالم کرده 
سرزمین  سریال  از  بخش هایی  اینکه  دلیل  به  که 
ایجاد  را  بختیاری  و  لر  قوم  به  اهانت  شائبه  کهن 
اصالحات با  تلویزیونی  مجموعه  این  پخش   کرده، 

 انجام می شود.

سرزمين كهن متوقف مي شود

با  شجریان  همایون  اثر  جدیدترین 
عنوان  با  خلعتبری  فردین  آهنگسازی 
بخواب”   من  غزل های  کنار  »امشب 

»امشب  آلبوم  خلعتبری  شد.فردین 
براساس  را  کنار غزل های من بخواب« 
اشعار زنده یاد افشین یدالهی آهنگسازی 
کرده و همایون شجریان نیز به عنوان 
است.این  کرده  اجرا  را  آن  خواننده 
 1٦ از  شده  منتشر  دیروز  از  که  آلبوم 
خواب«،  »پل  خاطره«،  »هجوم  قطعه 

دو  بین  »سکوت  پریشان«،  موی  »تار 
سقف  »زیر  بو«،  شب  گل  این  حرف 
اقرار«،  پشت  »اقرار  »تاکور«،  خیال«، 
»با  »قرار«،  خیال«،  »آغوش  »بید«، 
می شود«،  حرف  سالدگی  به  غزل  تو 
کنار  »امشب  »بانو«،  بن«،  »پبچ 
شعاع  »آخرین  بخواب«،  من  غزل های 

تشکیل  »هوا«  و  زمستانی«  آفتاب 
»امشب  آلبوم  از  است.پیش  شده 
فردین  بخواب«،  من  غزل های  کنار 
خلعتبری و همایون شجریان در ساخت 
 و انتشار تک آهنگ«بار دگر فراموشی«

 نیز که چندی قبل منتشر شد همکاری 
کرده بودند.

البوم جدید همایون 
شجریان منتشر شد


