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به گزارش زمان به نقل از تارنمای سازمان خصوصی سازی، »علی اشرف 
عبداهلل پوری حسینی« افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال 1395 
باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی 

در اختیار مشموالن قرار دهند. 
2

واریز تدریجی سود سهام 

عدالت به حساب مشموالن
به گزارش زمان، سید عباس صالحی در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال در مصلی امام خمینی افزود: جهان تازه ای آغاز شده است، 
اکنون هم در ایران و هم در جهان ما شاهد مهاجرت فرهنگی هستیم که این 

مهاجرت در سطح خرده فرهنگ ها و حتی کالن فرهنگ ها نیست.

به گزارش زمان، طبق پیش بینی های انجام شده تولید از میدان نفتی آزادگان 
جنوبی تا پایان سال جاری باید به 15۰ هزار بشکه برسد، آمار و ارقام حاکی از 
آن است که آزادگان جنوبی به عنوان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور با 

ظرفیت تولید روزانه بیش از ۸۰ هزار بشکه نفت در حال تولید است.
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 فعاالن فضای دیجیتال

 خط مقدم فرهنگ جامعه

افزایش ۲۰ هزار بشکه ای 

تولید نفت در آزادگان جنوبی 

10

سرمقاله

 آشوب در خاورمیانه
 و عقالنیت ایران

نگاه روز

4

آلودگی و لزوم برقی 
کردن خودروها 

بررسی برخی علل 
حوادث رانندگی

دریافت گواهینامه بدون  
کارت پایان خدمت

با گذشت زمان، پیشرفت 
تکنولوژی و آگاهی مردم 
از شبکه ها و رسانه های 
وضعیت  جهان؛  مختلف 
که  است  ایی  گونه  به 
شوند.  می  تغییر  دستخوش  نیز  حکومتها 
به حکومت عربستان  توان  نمونه می  بعنوان 
اشاره کرد که خواهان تغییر در حکومت خود 
با  اگر حکومت عربستان  است.هر چند  شده 
با  و  است  تغییر  دستخوش  وضعیتی  چنین 

نگرشی ظاهری از درون...
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2 خانی نژاد

واکنش ایران به سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی؛

سعودی ها مهد تروریسم در منطقه هستند

3
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دکتر علی تابش

سرهنگ سید همایون شریفی

ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبداهلل حسین و یاران با وفایش ونیز اربعین حسینی ،جهت جلوگیری از برق گرفتگی 
شهروندان محترم استان البرز، موارد ذیل اعالم میگردد، امید است با رعایت موارد فوق شاهد بروز حوادث احتمالی نباشیم:

* با توجه به احتمال خطر برق گرفتگی از نصب هر گونه پالکارد ، پوستر و ... بر روی تجهیزات و تاسیسات شبکه توزیع برق و همچنین 
در  حریم آن پرهیز نمائید . 

*  از برقراری اتصال برق غیر مجاز و غیر اصولی خودداری نموده و در صورت نیاز به انشعاب برق به نزدیکترین اداره برق مراجعه و پس 
از طی مراحل اداری، نسبت به دریافت انشعاب قانونی اقدام نمائید. 

* بمنظور جلوگیری از وقوع برق گرفتگی از برپایی تکایا در حریم شبکه برق خودداری نموده و فاصله ایمن از خطوط شبکه توزیع برق 
در حین عملیات نصب داربست را رعایت نمایید . 

* با توجه به اینکه  قسمتی ازشبکه  های عمومی توزیع برق، فاقد روکش بوده و تماس مستقیم یا ورود به حریم آنها بسیار خطرناک 
می باشد، لذا در هنگام حمل َعَلم و پرچم های عزاداری به ارتفاع خطوط شبکه هوایی توزیع برق توجه و فاصله ایمن از خطوط شبکه 

هوایی را رعایت نمایید . 
* حتی المقدور از المپ های کم مصرف پربازده برای تامین روشنایی استفاده نمایید، زیرا المپهای پرمصرف  حرارت زا بوده و در خیمه 

های عزاداری می توانند، موجب بروز آتش سوزی گردند . 
* هیچگاه از پارچه ، کاغذ ، کارتن ، قوطی های پالستیکی و سایر اشیاء مشابه جهت کاهش نورالمپ استفاده ننمائید . 

* در سیم کشی داخل تکایا، فاصله ی مناسب سیم   ها و کابل ها را از اشیاء قابل اشتعال نظیر فرش، موکت، پرده و ... رعایت نمائید. در 
صورت نیاز به سیم کشی، بهتر است اینکار توسط افراد متخصص و با ایجاد شیار در کف زمین انجام گردیده ، تا رفت و آمد عموم باعث 

ایجاد آسیب در روکش سیم ها و برق گرفتگی افراد نشود .
*  از فیوزهای دستکاری شده  و غیر استاندارد به دلیل احتمال ایجاد حریق استفاده ننمایید . 

* در پایان مراسم عزاداری از خاموش بودن تمامی لوازم برقی موجود در محل اطمینان حاصل نموده و سپس محل را ترک نمایید. 
     * از گرفتن انشعابات متعدد از یک پریز برق خودداری نمائید . 

	 	 	 	 	 	

																																																											روابط	عمومی 	 	 	 	 	

		شرکت	توزیع	نیروی	برق	استان	البرز 	 	 	 	 	 	
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پروژه نیوم ؛ باب ورود اسراییل به عربستان
پروژه »نیوم« یکی از طرح های محمد بن سلمان است که 
فرصتی جدید برای شرکت های صهیونیستی جهت سرمایه 
گذاری در عربســتان و عادی ســازی روابط بین تل آویو و 
ریاض فراهم می آورد.به گزارش زمان به نقل از مشرق ، در 
چارچوب طرح چشــم انداز توسعه عربستان سعودی برای 
سال ۲۰3۰ میالدی موسوم به »طرح ۲۰3۰« که »محمد 
بن ســلمان«، ولی عهد عربستان ســعودی سال گذشته 
از آن رونمایــی کرد، هدف از پیاده ســازی این طرح بنابر 
ادعای ولی عهد سعودی تبدیل کشور عربستان به کشوری 

پیشــرفته و مدرن در تمام ابعاد و جوانب است، به گونه ای که به الگو و نمونه ای برای 
دیگر کشورهای منطقه و عربی – اسالمی تبدیل شود.

پروژه نیوم چیست؟
یکــی از پروژه هایی که طرح ۲۰3۰ عربســتان به آن پرداخته اســت، »پروژه نیوم« یا 
»جزیره رؤیا« عربســتان سعودی است. محمد بن سلمان این پروژه را اینگونه توصیف 
می کند: »طرح نیوم احداث و بنای شــهری بر اساس آخرین متدهای تکنولوژی جهان 
و پیشرفته ترین آنهاست. تفاوت این شهر با شهرهای کنونی عربستان سعودی همچون 
تفاوت بین نســل اول تلفن های همراه با نسل کنونی این تلفن هاست که کاماًل خودکار 
و هوشــمند عمل می کند«.بودجه اجرایی این پروژه 5۰۰ میلیارد دالر برآورد شــده و 
قرار اســت، در شمال غربی کشور عربســتان سعودی در منطقه ای به مساحت بیش از 
۲۶ هزار کیلومتر مربع احداث شود.نکته حائز اهمیت در اجرای این پروژه آن است که 
اوالً دو جزیــره مصری »تیران« و »صنافیر« در دریای ســرخ را که مصر طی ماه های 
گذشــته مالکیت آنها را به عربستان سعودی بخشید را نیز دربر می گیرد و این نکته ای 
اســت که محمد بن ســلمان حین توضیح احداث این شهر صراحتاً از آن سخن گفت.

نکته دوم اینکه این شــهر تنها به کشــور عربستان محدود 
نمی شــود، بلکه امتداد و گستره آن دو کشور مصر و اردن را 
نیز در بر می گیــرد. به این ترتیب می توان گفت، محمد بن 
سلمان با اجرای این طرح از یک سو، درصدد اعمال حاکمیت 
ســعودی ها بر دو جزیره تیران وصنافیر مصر و الحاق عملی 
آنها به عربســتان است و از سوی دیگر، با توسعه دادن طرح 
نیوم به دو کشور اردن و مصر به نوعی در صدد درگیر کردن 
این دو کشور در اجرای آن است، چراکه کارشناسان در این 
موضوع تردید ندارند که تأسیس جزیره رویای سعودی ها با 
توجه به اقتصاد بیمار و بدهکار عربســتان با مشکالت مالی بسیاری مواجه خواهد شد. 
ولی عهد عربســتان اجرای این طرح را نشانه گرایش و سوق یافتن عربستان به سمت 
آنچه آن را »اســالم میانه رو« خوانده، عنوان کرده اســت. کارشناسان اظهارات محمد 
بن ســلمان در این خصوص را به معنای آغاز مرحله ای جدید از روی گردانی از دین و 
مذهب در این کشــور به بهانه اصالحات می دانند. روزنامه انگلیسی »گاردین« در این 
خصوص می نویســد: »پروژه نیوم در واقع همان دبی عربستان است که با پیاده سازی 
آن همه از چهار گوشه عربستان برای تفریح و وقت گذرانی به این شهر هجوم خواهند 
آورد. به نوشته گاردین جزیره نیوم باعث می شود تا عربستانی ها دیگر برای گذران اوقات 
فراغت و خوش گذارانی های خود دیگر به کشــورهای دیگر از جمله بحرین و امارات 
ســفر نکنند، چون از این پس تمام انواع خوش گذرانی ها که تاکنون به نام مذهب در 
عربســتان ممنوع بوده، در این شــهر فراهم خواهد بود. پروژه نیوم جهت اجرا مستلزم 
سرمایه گذاری در 9 بخش خواهد بود که عالوه بر سرمایه گذاری های سعودی، محمد 
بن سلمان تالش دارد، برای اجرای طرح سرمایه گذاری های خارجی را نیز جذب کند. 
ادامه در صفحه3

اطـالعیـه
ســازمان بین المللی مهاجرت : بیش از ۶۰۰ هزار 
نفــر از آوارگان روهینگیایــی از اوت از میانمــار 

گریخته اند.
به گزارش زمان به نقل از صداوســیما ، سخنگوی 
ســازمان بین المللی مهاجرت اعــالم کرد از ۲5 
اوت تاکنون ۶13 هزار نفر از آوارگان روهینگیایی 

از خشــونت های دولت میانمار فــرار کرده و به 
بنگالدش پناه برده اند. به گزارش خبرگزاری شین 
هوا از ژنو، جویل میلمن با اشاره به کمبود اردوگاه 
های اسکان آوارگان گفت» آوارگان روهینگیایی 
ناگزیرند در اردوگاه های بســیار شلوغ و غیر قابل 
ســکونت و همچنین نقاط دورافتاده و نامناسب 
دامنه تپه ها مستقر شوند.«وی افزود این آوارگان با 
شرایط نامناسب زندگی و همچنین عدم دسترسی 
به امکانات بهداشتی روبرو هستند و انتقال کمک 
های بشردوســتانه برای آنان تقریبا ناممکن شود.

ســخنگوی ســازمان بین المللی مهاجرت خاطر 

نشان کرد دسترسی به منطقه کوتوپالونگ که در 
حال حاضر 4۲3هزار آواره در آن مستقر هستند به 
شدت با مشکل روبروست.افزون برآن، شیب های 
تند و راههــای خطرناک، وضع را برای کودکان و 

افراد سالخورده دشوار کرده است.
سازمان بین المللی مهاجرت به منظور تالش برای 
تســهیل در روند انتقال کمک های بشردوستانه 
به دســت کم 5۰ هزار آواره روهینگیایی در اکتبر 
۸5۰ متر جــاده احداث کرد.براســاس اظهارات 
مسئوالن این سازمان، قرار است شش طرح جاده 

سازی دیگر در اینگونه مناطق اجرا شود.

فرار بیش از 600 هزار روهینگیایی از میانمار

نهمین گزارش آژانس درباره 
اجرای برجام فردا منتشر می شود

جدیدترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
فردا در حالی منتشر می شود که این اولین گزارش 
بعد از آن است که ترامپ از تایید پایبندی ایران به 

برجام به طور یک جانبه امتناع کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، نهمین گزارش 
مدیــرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی فردا در 
اختیار 35 عضو شورای حکام برای بررسی و ارایه 
در نشست فصلی شورای حکام که هفته آینده در 

وین برگزار می شــود، قرار خواهد گرفت.آژانس از 
زمان اجرای برجام به طور مرتب حدودا هر ســه 
ماه یک بار از روند اجرای برجام و تعهدات مرتبط 
با فعالیت های و تاسیسات هسته ای ایران، گزارشی 
را ارایه می کند.مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز جمعه هفته گذشــته در مجمع عمومی 
سازمان ملل در گزارش ساالنه  خود به این سازمان 
باز هم با تاکید بر اینکــه ایران به تمام تعهداتش 
ذیل برجام عمل می کند گفت: آژانس کماکان به 
راستی آزمایی عدم انحراف در مواد هسته ای اعالم 
شده طبق توافقنامه پادمان ادامه خواهد داد.یوکیا 

آمانــو گفت: آژانس به راســتی آزمایی و نظارت بر 
اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران تحت برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( که در ۲۰15 حاصل 
شــد، ادامه می دهد.وی ادامه داد: تعهدات مرتبط 
هســته ای برجام به طور کامل از سوی ایران اجرا 
می شــوند. اکنون ایران تحت ســخت ترین رژیم 
راستی آزمایی هسته ای در جهان قرار دارد. بازرسان 
ما دسترسی های توسعه یافته ای به سایت ها دارند 
و اطالعات بیشتری درباره برنامه هسته ای ایران که 
در حال حاضر کوچک تــر از زمان پیش از اجرای 

برجام است، در اختیار دارند.

	تاکید	رهبری	بر	ارتقای
	آمادگی	عملیاتی	ارتش	

روحانی: همه هوشیار باشند که در زمین دشمن بازی نکنند

	ناامید	کردن	مردم	از	آینده
2هدف	آمریکاست

به گزارش زمان، بهرام قاســمی سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه عربستان 
سعودی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی، این اظهارات را ادامه سخنان بی پایه و اساس و بی منطق قبلی، کالمی سخیف 
و توهین آمیز خواند و اظهار کرد: وزیر خارجه دولت ســعودی با وارونه جلوه دادن همه حقایق، تالش بی ثمر و بیهوده 
ای را که بار ها تکرار و تجربه کرده اســت، بکار می بندد تا  شــاید افکار عمومی را از اقدامات بی ثبات ساز عربستان در 
منطقه، به مسیری دیگر منحرف کند؛ حال آنکه اکنون دولت ها و ملت های منطقه به خوبی شاهد این سیاست های 
تفرقه افکنانه سعودی ها هستند که این بار پس از خلیج فارس و یمن، میل به لبنان و ایجاد ناآرامی در این کشور دارد.

ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان با رد کامل ادعاهای این مقام سعودی، به جنایات جنگی افسارگسیخته سعودی ها 
در یمن اشاره کرد و گفت: سعودی ها فرافکنی را به باالترین حد خود رسانده اند و درحالی که خود مهد تفکر افراطی 

گری و مظهر عینی اقدامات تروریستی و دخالت آشکار در امور دیگر کشور های منطقه هستند.
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تاکید رهبر معظم انقالب بر ارتقای 
آمادگی عملیاتی ارتش 

فرمانده کل قوا در حکمی امیر سرتیپ احمدرضا 
پوردستان را به ریاست مرکز مطالعات راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.به 
گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
حکمی امیر ســرتیپ احمدرضا پوردستان را به 
ریاست مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران منصوب کردند.متن حکم فرمانده 

کل قوا به شرح زیر است:
بنا بــه پیشــنهاد فرمانده کل ارتــش و نظر به 
شایســتگی و تجارب ارزنده، شــما را به سمت 
رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران منصوب می کنم.مطالعه عمیق برای 
رسیدن به راه حل های اساســی، ارتقای توان و 
آمادگی های عملیاتی و ارایه شیوه های نو و موثر 
در سطح آجا، مورد انتظار است. توفیق همگان را 

از پروردگار متعال خواستارم.

 سفر معاون اول رئیس جمهور
 به بولیوی 

وزیر امور خارجــه بولیوی اعالم کرد: معاون اول 
رئیس جمهــور ایران برای شــرکت در چهارمین 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF( به 

این کشور سفر می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، روزنامه اسپانیایی 
زبان ال پاییس نوشت، فراناندو اوآناکونی مامانی 
اعالم کرد: چهارمین نشســت مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز در روزهــای ۲1 الی ۲4 نوامبر 
برگزار می شــود. بولیوی  درشــهر ســانتاکروز 

وی اظهار کرد: تاکنون روســای جمهوری گینه 
اســتوایی، پاراگوئه و ونزوئــال و همچنین معاون 
اول رئیس جمهور ایران طی یادداشت های رسمی 
آمادگــی خود را برای حضــور در این کنفرانس 
اعالم کرده اند .رئیس دستگاه دیپلماسی بولیوی 
با اعالم این مطلب به رادیوی دولتی این کشــور 
با بیان اینکه دیگر کشــورهای عضو این مجمع 
نیز خبر از حضور خود در این نشست را داده اند، 
تصریح کرد: نمایندگان کشورهای عراق، عمان، 
پرو، آذربایجان، نروژ، قزاقستان نیز به عنوان عضو 

ناظر در این نشست حضور خواهند داشت.
براســاس این گزارش نشســت عالیرتبه وزرای 
کشــورهای عضو این مجمــع روز ۲3 نوامبر و 
همچنین نشست روسای دولتهای عضو روز ۲4 
نوامبر برگزار می شود. کشورهای ایران، الجزایر، 
بولیوی، مصر، گینه اســتوایی، لیبــی، نیجریه، 
قطر، روســیه، امارات، ونزوئال، ترینیداد و توباگو 
از اعضــای این مجمع هستند.ســومین اجالس 
کشورهای صادر کننده گاز دو سال پیش در آذر 

ماه در تهران برگزار شد.

تدوین برنامه ١٠ ساله برای بهره 
ورسازی مصرف آب

 وزیر جهاد کشــاورزی گفت: برنامه 1۰ ساله ای 
تدویــن کرده ایــم که طــی آن آب را در بخش 

کشاورزی به طور کامل به بهره وری برسانیم.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، محمود حجتی، 
وزیر جهاد کشــاورزی در نشســت مشــترک با 
کمیسیونر کشــاورزی و توسعه روستایی اتحادیه 
اروپا اظهار داشــت: برای توســعه همکاری های 
ایــران با اتحادیه اروپا، بایــد موانع بانکی برطرف 
شــود.وی با بیان اینکه در این زمینه مشکلی از 
طرف کشور ما وجود ندارد، گفت: مشکل، بیشتر 
از طرف اروپایی است.وزیر جهاد با اشاره به اینکه 
از همکاری مشترک در زمینه تحقیقات و انتقال 
فناوری های نوین کشاورزی استقبال می کنیم، 
ادامه داد: ایران دومین جمعیت شترمرغ در جهان 
را دارد و اولین تولیدکننده قزل آالی پرورشی در 
دنیا است.حجتی افزود: در زمینه پرورش نژادهای 
اصیل اسب، سرمایه گذاری کرده ایم و قصد داریم 
بازار مشترک به خصوص با اتحادیه اروپا، در زمینه 
صادرات اســب داشته باشــیم.وی با بیان اینکه 
گیاهان دارویی ایران از جمله زمینه های همکاری 
با کشــورهای اروپایی اســت، اضافه کرد: توسعه 
تولید، فرآوری و دستیابی به فرآروده های دارویی 
از گیاهان دارویی را در دســتور کار داریم.حجتی 
با بیان اینکه 94 درصــد زعفران جهان در ایران 
تولید می شود و آماده همکاری در زمینه ثبت و 
برندسازی زعفران با اروپائیان هستیم؛ خاطرنشان 
کرد: برنامه 1۰ ساله ای تدوین کرده ایم که طی 
آن آب را در بخش کشاورزی به طور کامل به بهره 
وری برســانیم، ضمن اینکه در زراعت، به سمت 
اجرای سیستم های نوین هوشمند آبیاری حرکت 
می کنیــم.وی اضافه کرد: در دو دهه گذشــته 
اقدامات خوبی در زمینه سالمت پسته داشته ایم 
و محموله های برگشتی پسته از اروپا کاهش یافته 

و امیدواریم به صفر برسد.

خبر

کالم  نور
آشوب در خاورمیانه و عقالنیت ایران

* خانی نژاد
با گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی و آگاهی مردم 
از شبکه ها و رسانه های مختلف جهان؛ وضعیت 
دستخوش  نیز  حکومتها  که  است  ایی  گونه  به 
تغییر می شوند. بعنوان نمونه می توان به حکومت 

عربستان اشاره کرد که خواهان تغییر در حکومت خود شده است.هر 
چند اگر حکومت عربستان با چنین وضعیتی دستخوش تغییر است و 
با نگرشی ظاهری از درون و با برنامه ریزی از برون نوعی دیگر از دست 
پروردگی را به نمایش گذاشته اند تا با اجرای سیستمی جدید تئوری 
دیگری را در منطقه اجرا  کنند.از طرفی با وجود ارتباطات که با سرعتی 
بسیار گسترده جهانی شده، دیگر نمی توان خواسته های ملت عربستان 
را نادیده گرفت و انتظار داشت تا مردم فرق حکومت های وابسته را از 
حکومتهای غیر وابسته نداند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که مطلق 
اندیشی درتحلیل تحوالت سیاسی اشتباه محض است. اینکه این حرکتها 
را کامال مستقل بدانیم وهرگونه مداخله فرصت طلبانه سایرکشورها را 
نفی کنیم، یا بی اثربدانیم. چرا که به همان اندازه که رسانه ها و شبکه 
های اجتماعی گسترش می یابند به همان اندازه نیز نیاز و خواسته های 
مردم عربستان نیز شکلی دیگر به خود می گیرد. هر چند این اصالحات 
کامال بدون قواعد و فعال براساس منافع شخصی پیش می رود.حوادث 
متعدد خاورمیانه وآشوب های ژئوپلیتیکی در صد و پنجاه و پنجاه سال 
اخیر همچنان در حال وقوع است. حکایت های تلخ جنگ و آشوب ها و 
درگیریهای بی پایان خاورمیانه که شمار بسیاری از ساکنان این منطقه 
را آواره کشورهای مختلف کرد. همراه با این بی نظمی ها در منطقه 
آماجی از ناامیدی، سرخوردگی و یاس همراه با بحرانهای سیاسی _ 
امنیتی و جغرافیایی به وقوع پیوست که تنها می توان به رد پاهای غارت 
و خودکامگی سران آنان اشاره کرد که همچنان مشغول تاخت و تاز و 
گرفتن فرصت ها از دیگر کشورها شده اند. کسانی که هرگز در جهان 
عرب به اجماع نرسیده و فدای خواسته ها و حرص و طمع بوده اند و 
تنها ملت ها تاوان آن را پس داده اند. عربستان سعودی که بازیگر تئاتری 
جدید در این صحنه است و با طراحی صحنه های مختلف منتظر فرصت 
و گرفتن امتیاز از ایران است.سرانی که قصد دارند تا با اجرای »تئوری 
بی نظمی« تحوالت جاری را به گونه ای با استفاده از شرایط جامعه 
جهانی و منطقه ای معادالت را به نفع خود سامان دهد. مظلوم نمایی و 
همسو کردن جهان غرب با خود یکی از حربه هایی است که هر از چند 
گاهی از آن استفاده کرده و افکار جهان را با نظم نوینی هدایت خواهد 
کرد.صرف نظر از تمام هزینه های سنگینی که عربستان به جهت کج 
فهمی از موقعیت ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه دارد، روز بروز با اصطالح 
»اصالحات« از درون خواهان اصالح درونی و بیرونی است که نتیجه آن 
شعله ورتر شدن آتش جنگ و ویرانی و کشاندن بیشتر قدرت های بزرگ 
به منطقه پرآشوب خاورمیانه است چرا که فشار و مقاومت از درون و 
فشار قدرتهای بزرگی که  بعد از جنگ سرد دیگر بازار فروش اسلحه آنان 
رونق چندانی نداشته و نیازمند فروش هر چه بیشتر سالح های مرگبار 
خود هستند؛ عربستان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.هر چند 
با نگاهی دقیق تر می توان رد پای آنان را در جنگ افروزی عربستان پیدا 
کرد، اما بدلیل فقدان عقالنیت و دخالت های بی مورد سران عربی هر 

روز بر این بحران ها افزوده می شود.
عربستان با برهم زدن نظم داخلی سوریه و یمن و با حمایت و بها دادن به 
جبهه تروریسم سعی در مهار قدرت ایران در منطقه دارد که در نهایت با 
ممانعت از بازگشت سعد حریری به لبنان و رفتارهای غیر متعارف هدفی 
جز آشوب را دنبال نمی کند.نوع نگرش غرب و بین المل در خصوص 
اتفاقات سیاسی عربستان از داخل به بیرون مرزها معطوف شده و با 
بکارگیری سیاست فرافکنی موج روانی را علیه ایران هدایت کرده است 
و فشار جامعه جهانی را به ایران فراهم خواهد کرد و از این فرصت در 
جهت همسو کردن جامعه عربی با خود استفاده می کنند.اینکه تحوالت 
رخ داده در درون عربستان از سوی غرب برنامه ریزی شده است باید 
با محاسبات دیدگاه های افراطی را  کنار گذاشته و همه چیز را توطئه 
آمریکا، انگلیس و متحدانش ندانیم و یا تصور خوش بینانه ای نداشته 
باشیم که آمریکا و متحدانش خواهان آزادی و استقالل عربستان بوده اند. 
چرا که با توجه به رخدادهای تاریخی نمی توان پیشینه و تاریخ رویدادها 
را تغییر داد و با نگاهی عقالنی باید به هر دو نگرش فکر کرد.البته پذیرش 
این نظر به معنای آن نیست که از ترفند ها و سیاست های آمریکا غافل 
شویم و تحرکات آنها را برای شکل دادن به خاورمیانه جدید آنگونه 
که قبال نیز سیاستمداران آمریکایی وعده داده بودند را نادیده بگیریم؛ 
چرا که وضعیت اقتصادی کشورهای غربی به گونه ای است که هرگز 
چشمان خود را به خاورمیانه نخواهند بست و در هر دوره ای با توجه به 
نبود اتحاد در خاورمیانه با سیاست و ترفندی خاص به اهداف اقتصادی 
خود می رسند که در این برهه عربستان بعنوان بزرگترین صادرکننده 
نفت و انرژی فرصت هایی است که فرصت ها برای غرب مهیا شد.اما در 
این میان دیپلماسی مردان ایرانی باید بدون توجه به رفتارهای هیجانی و 
تحرکات کاذب این فرصت را از عربستان گرفته و با بکارگیری عقالنیت و 
بکارگیری استراتژی مناسب مانع از حرکت های هیجانی عربستان شوند؛ 
چرا که برای عربستان فرصتی است تا از این مظلوم نمایی در جهت 
حمله نظامی به یمن و حوثی ها را بیش از قبل مشروع جلوه دهند و 
جانی تازه به کالبد ضعیف شده ائتالف عربی و حمایت غربی از آن  بدمند.
منابع: مقاله دکتر افشین زرگر
o.khaninezhad@yahoo.com

 تالش وزارت خارجه انگلیس
 برای بهبود روابط با ایران

روزنامه گاردین در گزارشــی نوشــت: وزارت امور خارجه انگلیس در 
آســتانه سفر بوریس جانســون به تهران در تالش است راه هایی برای 

بهبود روابط با ایران بیابد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، به نوشته روزنامه گاردین، در حالیکه 
قرار اســت بوریس جانســون وزیر امور خارجه انگیــس به زودی به 
تهران ســفر کند، وزارت خارجه این کشور در حال بررسی یک سری 
اقدامات برای بهبود روابط با ایران اســت. این ســفر می تواند فرصتی 
برای جانسون باشــد تا بتواند آزادی نازنین زاغری-راتکلیف شهروند 
دو تابعیتی بازداشــت شــده در ایران را به دست آورد.وزیرامورخارجه 
انگلیس به تازگی در کمیته ای در پارلمان این کشــور گفت که نازنین 
زاغری در ایران آموزش خبرنگاری می داده اســت. این برخالف تاکید 
همیشگی دولت انگلیس و خانواده زاغری مبنی بر این بود که وی برای 
دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود.زاغری که در سال ۲۰1۶ در 
تهران بازداشت شده بود پس از محاکمه در دادگاه اواخر سال گذشته 
به دلیل جرایم امنیتی به پنج سال حبس محکوم شد.گاردین در ادامه 
گزارش خود نوشــت: ایران بر این باور اســت که اقدامات وزارت امور 
خارجه انگلیس به حل مسائل باقیمانده میان دو کشور کمک خواهد 
کرد. تهران تاکنون برای  آزادی نازنین زاغری در خواستی مطرح نکرده 
و معتقد اســت که هر تالشــی برای تبادل می تواند نتیجه معکوس 
داشته باشد.به نوشته گاردین تدابیری که وزارت امور خارجه انگلیس 
برای کاهش سطح  تنش با ایران آماده کرده است نیز اشتباه جانسون 

درباره نازنین زاغری در نظر نگرفته است. 

سرمقاله

رییس جمهــوری با تاکید بر ایــن که همه باید 
هوشیار باشــند که در زمین دشمن بازی نکنند 
و در دام نیافتنــد، گفت: رســانه ها ، گردانندگان 
فضای مجازی و تریبون های مختلف باید متوجه 
باشــند که هدف قدرت های بــزرگ بویژه آمریکا 
و نیز در منطقــه ناامید و کم امیــد کردن مردم 
نســبت به آینده و ایجاد تردیــد در فعالیت ها و 

سرمایه گذاری ها است.
به گزارش زمــان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، حجت االســالم والمسلمین 
حســن روحانی دیروز در پایان نشست سران سه 
قــوه که با حضور آیت اهلل صــادق آملی الریجانی 
رییس قوه قضاییه و علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی برگزار شــد در جمع خبرنگاران 
درباره اهداف برگزاری جلســه ســران ســه قوه 
اظهارکرد:  در جلسه روســای قوا مسایل مهمی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ 

می شود که سرعت عمل را بیشتر کند.
وی افزود:بسیاری از مسایل در دستگاه اجرایی یا 
قضایی یا مقننه مورد بررســی قرار می گیرند که 
به هم مرتبط هســتند و چنانچه به طور طبیعی 
و عــادی مورد رســیدگی قرار بگیرند، چه بســا 
نیازمند زمان بســیار طوالنی اســت و این به نفع 
کشور نیســت. لذا در جلسه روســای قوا چنین 
مســایل مهمی مورد بحث و بررســی قرار گرفته 
و تصمیماتی اتخاذ می شــود که سرعت عمل را 

بیشتر کند.
وی خاطرنشــان کرد: بعضی از تصمیماتی که در 
سایر جلسات از جمله جلسه شورای عالی فضای 
مجــازی نیز اتخاذ می شــوند، نیاز اســت که در 
جلسات سران قوا در خصوص عملیاتی و اجرایی 
شدن آن تصمیم گیری شود که جزو مباحث امروز 
نیز بود.رییس جمهوری با بیان این که در جلسه 
امروز امیدواری مردم ایران نسبت به آینده کشور، 
شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تأکید 
قرار گرفت، گفت: همه رســانه ها از جمله رسانه 
ملی، گردانندگان فضای مجــازی و تریبون های 
مختلف بایــد متوجه این نکته مهم باشــند که 
تصمیم و هــدف قدرت های بزرگ بویژه آمریکا و 
آنچه در منطقه شاهدیم نســبت به ایران، نهایتاً 

برای این اســت که مــردم را به آینــده ناامید و 
کم امید کرده و در فعالیت ها و ســرمایه گذاری ها 
دچار تردید کنند.روحانــی تاکید کرد: همه باید 
هوشیار باشــند که در زمین دشمن بازی نکرده 

و در این دام نیافتند.
وی بررسی موضوع مالباختگان موسسات اعتباری 
را یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسات 
سران سه قوه برشمرد و گفت: پیش از این مجوز 
چنین مؤسساتی را دستگاه های مختلف می دادند، 
لذا اگر از این به بعد، این مؤسسات صرفا از بانک 
مرکزی مجوز بگیرند و کامــال مراقبت و نظارت 
شود، بخش بزرگی از مشکالت حل و فصل خواهد 
شد.رییس جمهوری اضافه کرد: در برخی از موارد 
هم مؤسساتی دچار مشکالتی شده و مردم گرفتار 
شدند، از این رو تصمیم بر این شد که نمایندگان 
روسای سه قوه این مسأله را پیگیری کنند تا هر 
چه ســریع تر حل و فصل شود.روحانی گفت: اگر 
مؤسســات دچار مشکالتی شــدند، ضمن اینکه 
وظیفه داریم مشــکالت مردم را برطرف کنیم؛  از 
طرف دیگر بانک مرکزی هــم محذوراتی دارد و 
نمی توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل 
این مشکالت استفاده کند. البته برای این مسایل 
می توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در 
این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته 
باشــند.وی اظهارکرد: گشــایش هایی از جلســه 

قبلی سران ســه قوه در این خصوص ایجاد شده 
و گام های خوبی برداشــته شده است و ان شاء اهلل 
در این گام ها تســریع خواهد شــد. بــرای آینده 
نیز باید برنامه ریزی های الزم انجام شــود و مردم 
هم مراقبت کنند و ســرمایه خود را به بانک ها و 
مؤسساتی که کاماًل معروف و مورد اعتماد هستند، 
بســپارند و در خصوص مؤسســاتی کــه به ارایه 
سودهای باال تشویق می کنند، تردید داشته باشند.

رییس قوه مجریه با یادآوری این که بحث و بررسی 
در مورد مسایل منطقه ای از دیگر مباحث جلسه 
امروز بود، گفت: مردم منطقه موفقیت های بسیار 
بزرگی به دست آوردند این در حالی است که در 
خرداد ســال 93،  شاهد بودیم که تروریست ها در 
عراق جوالن داده و داعش شــهر بزرگ موصل را 
تصرف کرد. روحانی ادامه داد: این خطر برای کل 
عراق از جمله بغداد نیز متصور بود و در ســوریه 
نیز همین شــرایط جریان داشت، اما امروز مردم 
عراق، سوریه و لبنان با پشتیبانی ارتش های خود 
و حمایت های کشورهای دوست و بویژه جمهوری 
اســالمی ایران توانســتند تقریباً از این مشکالت 
رهایی یابند و مســأله تروریســم در حال پایان 
یافتــن وی تصریح کرد: از ســوی دیگر به دنبال 
تجزیه طلبی و بر هم زدن مرزهای جغرافیایی در 
منطقه برآمدند که در این مسیر هم ناموفق بودند. 
لذا امروز شــاهد موفقیت های بزرگی در ســطح 

منطقه هســتیم و با این موفقیت ها طبیعی است 
که آمریکا و رژیم صهیونیستی و اذناب آن ناراحت 

و عصبانی باشند.
رییــس جمهوری اضافــه کرد: در مســأله یمن 
سال هاســت که مردم فقیر این کشور را بمباران 
می کنند و بیماری وبا شــیوع پیدا کرده و مردم 
در قحطی و گرســنگی بسر می برند و فضای دریا 
و هوا را برای کمک به مردم این کشــور بسته اند 
و این غیرقابل تحمل اســت.رییس شورای عالی 
امنیت ملــی تصریح کرد: شــرایط امروز منطقه 
نشــان می دهد که توطئه هایی که وجود داشت، 
نقش بر آب شده، لذا دنبال نقشه ها و توطئه های 
دیگری در منطقه هستند و مردم الزم است که در 
این زمینه هوشیار باشند و مسئولین هم توجه و 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
روحانی تأکیــد کرد: آنچه بــرای ثبات و امنیت 
منطقه الزم باشد و هماهنگی های ضروری در این 
زمینه را در جلسه سران قوا مورد بحث و بررسی 
قرار می دهیم.روحانی در پایان با قدردانی از حضور 
مردم بزرگوار ایران در راهپیمایی عظیم و جهانی 
اربعین حسینی)ع(، اظهار کرد: راهپیمایی اربعین 
بزرگ تریــن اجتماع جهانی اســت که در طول 
چند روز در عراق انجام می شــود. از مردم بزرگوار 
ایران بخاطر عشــق به اهل بیت)ع( و فداکاری در 
مسیر امام حسین)ع( قدردانی و از مردم و دولت 
عراق نیز بخاطر میزبانــی از زائران ابا عبداهلل)ع( 
سپاسگزاری می کنیم.رییس جمهوری همچنین 
با قدردانی از تالش تمامی نهادها و دســتگاه های 
عمومی، دولتــی و مردمی بخاطر خدمتگزاری به 
زائران حســینی ابراز امیدواری کرد عشق مردم 
نسبت به اهل بیت)ع( پایدار بوده و همواره بتوان 
از سرمایه های معنوی بزرگی که از خاندان رسالت 
نشأت گرفته بهره مند شد.نشست سران قوا دیروز 
با حضور حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رییس جمهوری، آیــت اهلل صادق آملی الریجانی 
رییس قوه قضاییه و علی الریجانی رییس مجلس 

شورای اسالمی به میزانی قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشســت سران ســه قوه درباره مهم ترین 
مسائل کشــور و منطقه با هم گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.

روحانی: همه هوشیار باشند که در زمین دشمن بازی نکنند

ناامید	کردن	مردم	از	آینده،	هدف	آمریکاست
امام علی )ع(: 

گناهي که تو را پشيمان کند           
بهتر از کار نيكي است که تو 

را به خود           پسند          ي وا د          ارد          . 

وزیر اقتصــاد با تاکید بر اینکــه از مبادی 
رسمی کشور قاچاق نداریم، افزود: قاچاق را 

باید از تخلف جدا کرد.
به گزارش زمان به نقل از گمرک،  مســعود 
کرباســیان با اشــاره به اینکه سازمان رایلو 
مرجع تشخیص تخلفات گمرکی و وابسته 
به ســازمان جهانی گمرک اســت، پس از 
دیدار با دبیر کل سازمان جهانی گمرک در 
پاســخ به این سوال که چرا همچنان شاهد 
قاچاق کاال از مبادی رسمی هستیم؟ گفت: 

ما از مبادی رسمی قاچاق نداریم.
وی تصریح کرد: ممکن است داشته باشیم 
اما نام آن قاچاق نیســت و باید تخلف را از 
قاچــاق جدا کرد. کرباســیان با بیان اینکه 
در این مقوله حسابرســی پس از ترخیص 
را بایــد مدنظر قرار داد، افزود: مثاًل کســی 
آمــد و کاالیی را اشــتباه اظهــار کرد ما 
سیســتمی داریم که تا سه سال می توانیم 
برویم بررسی کنیم و صحت آن را به دست 
بیاوریم مثل کاالهایی که در زمینه خانگی 
حسابرســی پس از ترخیص انجام دادیم و 
سیســتم ما آن را پیدا کرد.کرباسیان گفت: 
اگر کسی کاالیی را مثاًل مخفی کرده باشد 
که اظهار نکرده باشــد و یا کاالی دیگری را 
به جای کاالی دیگری اظهار کند که ممنوع 
باشــد آن قاچاق محسوب می شود که این 
امر به حداقل رسیده و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نیز آن را اعالم کرده اســت.وزیر 

امــور اقتصادی و دارایی افزود: یک مقداری 
بایــد این مقوله ها از هم تفکیک شــود تا 
بتوانیــم راجع به آن همفکری کنیم. وی با 
اشاره به تجربه حضور خود در گمرک گفت: 
19۰ کشور دنیا عضو سازمان جهانی گمرک 
هستند و ایران نیز جزو قدیمی ترین اعضای 
این ســازمان جهانی است.کرباسیان با بیان 
اینکه استانداردســازی تعرفه ها، تشخیص 
ارزش و هماهنگــی تعرفــه هــا، داوری و 
اختالفات میــان اعضاء و مرجع اساســی 
گمــرکات دنیا از وظایف ســازمان جهانی 
گمرک اســت، افزود: ایــران همکاری های 
خوبی با ســازمان جهانی گمرک داشته و 
آقای میکوریا دبیر کل این سازمان از اعضای 
باســابقه این سازمان اســت.وی با اشاره به 
بازدید دبیرکل ســازمان جهانی گمرک از 
کشــورمان گفت: اجالس آتی گمرکات اکو 
که دور قبل در ایران برگزار شــد قرار است 
تا چند روز آینده به اسالم آباد واگذار شود 
و دیدار آقای میکوریا از ایران برای بازدید از 
گمرکات کشــور و آشنایی بیشتر با سامانه 

های الکترونیکی گمرک ایران است.
کرباســیان گفت: میکوریا از گمرک ایران 
به عنوان نمونه مطلــوب در زمینه مکانیزه 
کردن و کشــف تخلفات و اجرای مقررات 
یاد کرد و از ایران خواســت، در دور بعدی 
برگزاری نشست سازمان جهانی گمرک این 

تجربیات را به دیگر اعضا عرضه کند.

مشاور و دستیار رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران از دستیابی کارشناسان این سازمان به 

فناوری ساخت باتری هسته ای خبر داد.
به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، علی اصغر 
زارعان دیروز در حاشــیه گشایش چهلمین 
نمایشگاه دســتاوردهای صعنت هسته ای 
ایران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 
در گفــت و گو با خبرنــگاران ایرنا و صدا و 
ســیما افزود: ایران با دســتیابی به فناوری 
ســاخت باتــری های هســته ای؛ به جمع 

باشگاه سازندگان این صنعت پیوست.
بــه گفتــه وی، تا پیش از این کشــورهای 
آمریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس به فناوری 
ساخت باتری های هســته ای دست یافته 
بودند که با تالش کارشناســان و محققان و 
پژوهشگران، ایران نیز امسال به این فناوری 
دست یافت.وی گفت: ســیر آزمایش های 
ســاخت باتری اتمی در ایــران با موفقیت 
به پایان رســیده و ســاخت این فناوری با 
'نانو ' آغاز شــده است.مشــاور و دســتیار 
رئیس ســازمان انرژی اتمــی ایران تصریح 
کرد: ایــن نوع باتری هــا در زندگی مردم، 
ســالمت صنعت، کشــاورزی، حوزه نفت و 
گاز و پرتاب ماهواره ها در بخش ســوخت 
کاربرد دارد.بــه گفته وی،این نوع باتری در 
صنعت تلفن همراه یا رایانه های شــخصی 
)لپ تاپ( نیز می تواند کاربرد داشته باشد.

زارعان افزود: تجاری ســازی این نوع باتری 

از سوی کارشناســان در حال انجام است و 
تا پایان ســال 9۶ نیز این فناوری صنعتی 
خواهد شد.به گفته وی،این یک اقدام موثر 
در فناوری هســته ای است با علم آغاز و به 
صنعتی شــدن ختم می شــود و جمهوری 
اسالمی ایران را در تولید باتری های هسته 
ای به خودکفایی برساند و از واردات این نوع 
محصول قطع شود.مشــاور و دستیار رئیس 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: همزمان با بیســتم فروردین سال 97 
روز فناوری هسته ای از دستاوردهای خاص 

فردو، نطنز و اراک رونمایی خواهد شد.
زارعان گفت: پس از برجام، کارشناســان و 
محققان صنعت هســته ای ایران با نشــاط 
و ســرعت بــه کار خود ادامه مــی دهند و 
صنعت هســته ای ایران با قدرت کار خود 
را ادامه می دهد.به گفته وی، سال گذشته 
با همکاری متخصصان و کارشناسان صنعت 
هســته ای ایران در حدود 4۲دســتاورد ذا 
با حضور رئیس جمهــوری رونمایی کردند 
و در ۲۰ فروردیــن 97 نیز دســتاوردهای 
جدیدی رونمایی خواهد شــد که کمتر از 

دستاوردهای قبل نیست.
وی در پاســخ به ســوالی درباره همکاری 
ســازمان انرژی اتمی ایران با 'اتم روس' نیز 
گفــت: در این زمینه همکاری ســاخت دو 
نیروگاه 1۰5۰ مگاواتی جدید در بوشهر آغاز 

شده است.

ح کرد؛  کرباسیان مطر
یم  قاچاق از مبادی رسمی ندار

 دستیابی ایران
 به فناوری ساخت باتری هسته ای

واریز تدریجی سود سهام 
عدالت به حساب مشموالن

 رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت 
برای همه 47 میلیون نفر مشمول به صورت همزمان امکان ندارد و 
در صورت آغاز پرداخت سود، مبلغ آن به مرور به حساب مشموالن 

انتقال می یابد.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای سازمان خصوصی سازی، »علی 
پذیر  سرمایه  های  شرکت  افزود:  حسینی«  پوری  عبداهلل  اشرف 
واگذاری  طریق  از  را  خود  شده  تولید  سود  باید   1395 سال  از 
به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشموالن قرار دهند. پایان 
تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق 
حساب  به  را  سود  این  دارند  فرصت  ماه  هشت  آن  از  بعد  قانون 
سازمان خصوصی سازی واریز کنند.پوری حسینی ادامه داد: سال 
های مالی چند شرکت نیز 31 مرداد و 31 شهریور است که در 

سال 1397 پایان هشت ماه قانونی آنها فرا می رسد.
اجرای  عالی  شورای  مصوبه  موجب  به  سازمان  این  افزود:  وی 
سیاست های کلی اصل 44 موظف است که این سود را از شرکت 
های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشموالن واریز کند اما تا 
زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصاب نرسیده باشد، امکان 
یادآوری  دارایی  و  اموراقتصادی  وزیر  ندارد.معاون  وجود  کار  این 
کرد قرار بود پایان شهریور واریز سود سهام عدالت در یک مرحله 
یعنی  آبان( حدود ۲۰ درصد  )بیستم  امروز  تا  آغاز شود و گفت: 

حدود ۶ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال از 34 هزار میلیارد ریال سود 
مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده است. در ماه 
گذشته نیز به دلیل بعضی مشکالت فنی واریز سود در مرحله اول 
کمی به تاخیر افتاد اما می توان این قول را به مردم داد که در 
چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز می شود.وی افزود: نباید 
واریز  کامل  صورت  به  سود  شهریور  پایان  تا  بود  قرار  شود  تلقی 
واریز  برای  اسفند  انتهای  تا  پذیر  سرمایه  های  شرکت  زیرا  شود 
سود مصوب خود فرصت دارند. البته این فرصت تا پایان شهریور، 
توسط شورای عالی سیاست های اجرایی اصل 44، یک ماه تمدید 
شد و مشموالن تا پایان مهرماه فرصت داشتند در صورت تمایل 
ارزش سهام خود را تا سقف 1۰میلیون ریال افزایش دهند که این 
فرصت به پایان رسیده است.پوری حسینی درباره بازگشت سهام 
مشموالنی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده 
اند، گفت: در سال 13۸5 برخی شرکت ها به عنوان شرکت های 
سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت 

ها از یک تا 9۰درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.
پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار 
مردم قرار نگرفت بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون 
تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد باقی قیمت سهم 
از مشمول دریافت شود تا مشمول به صورت کامل صاحب سهام 
از  سهم  قیمت  باقی  نپرداختن  صورت  در  اما  باشد  خود  عدالت 
طرف مشمول فقط بخشی از آن که از طریق سود سهام قیمتش 
به دولت پرداخت شده است به مشمول می رسد و باقی سهم به 
دولت بازگردانده می شود.پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی 
سهامی که از جانب مشموالن ما به التفاوتش پرداخت نشده است، 

تصریح کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود 
که از جانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه 
اش پرداخت شده است به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت 
خصوصی  سازمان  کل  است.رییس  دولت  اختیار  در  هنوز  نشده 
سازی درباره قیمت کنونی هر سهم در بازار گفت: 1۰میلیون ریال 
سهامی که در سال 13۸5 به هر مشمول اختصاص یافت اکنون 
حدود ۲۰میلیون ریال ارزش دارد اما ما هنوز تفاوت آن را با همان 
می  محاسبه  مشموالن  برای  ریال سال 13۸5  قیمت 1۰میلیون 
که  زمانی  تا  عدالت  سهام  مشموالن  افزود:  حسینی  کنیم.پوری 
سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود نیز سالیانه سود آن 

را دریافت می کنند.
به گفته وی، مشموالن در زمان آزادسازی به قیمتی که به طور 
قطع باالتر از ۲۰ میلیون ریال امروز است، امکان فروش سهم خود 
امکان در سامانه سهام  این  امسال  ماه  فروردین  اواخر  دارند.از  را 
عدالت بوجود آمد تا مشموالن سهام عدالت با ثبت شماره شبای 
حساب بانکی خود در این سامانه، از سود سال مالی 95 شرکت 
های حاضر در پرتفوی سهام عدالت در ماه های پیش رو بهره مند 
شوند.بر این اساس قرار است تا پایان امسال سود سال مالی 95 
شرکت های سرمایه پذیر طی سه مرحله به حساب مشموالن سهام 
عدالت واریز شود.از 47 میلیون نفر از افراد مشمول دریافت سود 
سهام عدالت، تاکنون 33 میلیون نفر شبای بانکی خود را به سامانه 
سهام عدالت اعالم کرده اند.مشموالن سهام عدالت برای آگاهی از 
شماره  ثبت  همچنین  و  آن  تسویه  و  بدهی  میزان  صورتحساب، 
شبای بانکی خود برای دریافت سود باید به سامانه سهام عدالت به 

نشانی www.samanese.ir مراجعه کنند.
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آلودگی و لزوم برقی کردن خودروها 
* دکتر علی تابش

در شــرایطی که فن آوری تبدیل خودروهــای بنزینی به خودرو 
های برقی وجود دارد و شــهرهای بــزرگ ما در آتش آلودگی می 
ســوزند چرا خودرو ســازان ملزم به تولید خودروهای برقی نمی 
شــوند؟یا چرا طرحی برای الزام تبدیل خودروهای بنزینی موجود 
به نوع برقی در دستور کار سیاستگذاران شهری نیست؟هم اکنون 
شرکتهای متعددی در آمریکا و کانادا خدمات برقی کردن اتومبیل 
های بنزینی را ارائه می کنند و دولتهای این کشورها تخفیف های 
مالیاتی تا حداکثر 4۰۰۰ دالر برای کسانی که این تبدیل را انجام 
دهند قائل می شوند. الزمه این تبدیل جایگزینی موتور احتراقی با 
موتور بی ســر و صدا و فاقد هر نوع قطعه متحرک برقی و جادادن 
باطری های بزرگ در خودرو است.هزینه تبدیل موتور یک خودرو 
با بزرگی متوســط نظیر مدل تویوتا کوروال و هوندا سیویک حدود 
5۰۰۰ دالر و هزینه باطری آن حدود 15۰۰ دالر است.خودرو های 
ســبک و دنده ای، نظیر اغلب تولیــدات داخلی، نامزدهای بهتری 

برای برقی شدن هستند.
خودرو های برقی با فن آوری امروزی تا 13۰ کیلومتر در ســاعت 
ســرعت دارند و عمر موتور آنها از عمر بدنه و شاسی بیشتر است. 
آنها ظرف مدت چند ساعت از طریق یک پریز برق خانگی شارژ می 
شوند و با این شارژ براحتی تا 1۲۰ کیلومتر فاصله را طی می کنند. 
استفاده از آنها صرفه جوئی های زیادی در سوخت و نگهداری نظیر 
تعویــض روغن دارد و فاقد زیانهای مهلــک آب و هوایی در کالن 
شهرهاست.بسته های تبدیل برقی قابل استفاده برای انواع خود رو 
ها موجود اســت و برای مدل های خاص بسته های خاصاً ساخته 
شده وجود دارد. مثاًل شرکت الکترو آتوماتیو آمریکا بسته مخصوص 
برقی کردن فولکس واگون های قورباغه ای و پورشــه ٩١٤s را به 
بازار ارائه کرده است.تنها هزینه قابل مالحظه در خودرو های برقی 
هزینه باطری است و معموال هر سه سال یکبار باید آنها را تعویض 
نمود.خودرو پراید و خــودرو های نظیر آن که این روزها پر تعداد 
ترین خودروها در سطح شهرهای ماست بخاطر سبکی و دنده ای 
بودن برای برقی شدن ایده آل اند. و باید امتیازاتی برای دارندگانی 
کــه اقدام به تبدیل آنها کنند قائل شــد تا تحریــک به انجام آن 
شوند. هزینه این امتیازات را نیز می توان از محل صرفه جوئی های 
شگرف در سوخت و هزینه های مداوای انواع بیماری های ناشی از 
آلودگی تأمین کرد. همزمان باید شرکتهای سازنده خودرو را ملزم 
نمود ظرف مدت کوتاهی کلیه تولیدات خود را برقی کنند.زمان آن 
رســیده است که موتورسیکلت های بنزینی که میزان آلودگیشان 
چندین برابر خودروهاست برقی شوند. فن آوری اینکار موجود است 
و نباید در انجام آن تعلل کرد. موتور سیکلت های برقی زیبایی که 
ایــن روزها به خیابانهای ما راه یافتــه اند نوید آن را می دهند که 
در آینده ای نه چندان دور از شر آلودگیهای آب و هوایی و صوتی 
وســایل نقلیه موتوری راحت خواهیم شد.هوای پاک در تهران که 
زمانی یک آرزوی دســت نایافتنی بود امروزه در دسترس ماست. 
کافی است سیاستگذاری کنیم و بر اجرای آن اهتمام ورزیم تا حق 
مسلم مردمانمان در استنشاق هوای پاک را محقق کنیم. فراموش 
نکنیم که اگر خودرو های برقی برای غربی ها یک انتخاب اســت 
برای ما میزان آلودگی هایی که دســت بگریبان آنیم بخصوص در 

تهران. و دیگر کالن شهر ها یک الزام قطعی است.

 سقوط یک فروند جنگنده سوخو 22
 در استان فارس

روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطالعیه ای از سقوط یک 
فروند جنگنده سوخو ۲۲ در استان فارس خبر داد.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه در اطالعیه ای  
اعالم کرد: دیروز یک فروند هواپیمای جنگنده ســوخو ۲۲ متعلق 
به این نیرو  که در حال انجام تمرینات رزمی  در استان فارس بود 
،دچار ســانحه شد و ســقوط کرد.این اطالعیه افزوده است:در این 

حادثه خلبان جنگنده به شهادت رسید.

هراس صهیونیستها از جنگ علیه مقاومت

یــک روزنامه عرب زبان با انتشــار مطلبی از هــراس مقامات رژیم 
صهیونیستی در قبال جنگ علیه محور مقاومت در فلسطین و لبنان 

سخن گفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روزنامه »رأی الیوم« مطلبی را تحت 
عنوان» ابعاد مختلف جنگ آینده با لبنان« منتشــر و تأکید کرده 
است: علی رغم تهدیدات عربستان سعودی، مقامات اسرائیل تالش 
می کنند این پیام را منتقل کنند که قصد انجام عملیات نظامی در 
لبنان را ندارند. این روزنامه به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی 
آورده است: در صورت وقوع هرگونه جنگ احتمالی میان حزب اهلل 
و تل آویو، هزاران موشک به صورت روزانه به عمق اسرائیل از سوی 
حــزب اهلل اصابت خواهد کرد.رأی الیوم همچنین نوشــته اســت: 
مقامات تل آویو بســیار خوب می دانند که زرادخانه موشکی حزب 
اهلل لبنان روز به روز تقویت می شــود. درست به همین دلیل است 
که »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از حزب اهلل به 
عنوان یک ارتش یاد می کند به گونه ای که حتی تسلیحات برخی 
از کشــورهای عضو ناتو هم از لحاظ کمی و کیفی پایین تر از سطح 
تسلیحات حزب اهلل است. قدرت حزب اهلل لبنان از زمان جنگ سال 
۲۰۰۶ تاکنون بسیار بیشتر شده است.این روزنامه عرب زبان به نقل 
از منابع امنیتی در تل آویو ادامه داد: حزب اهلل لبنان در هر لحظه از 
آمادگی کامل برای هدف قرار دادن مواضع اسرائیل در عمق سرزمین 
های اشــغالی برخوردار است. حزب اهلل لبنان از تسلیحات پیشرفته 
ای برخوردار است که از جمله آنها می توان به موشک های ضد زره 
اشاره کرد. در صورت وقوع جنگ احتمالی میان حزب اهلل و اسرائیل، 
حــزب اهلل می تواند مناطق همجوار نــوار غزه را بمباران کند و این 
برای اسرائیل بسیار خطرناک است.در ادامه گزارش رأی الیوم آمده 
است: بر اســاس آنچه که گفته شد، اسرائیل از وقوع هرگونه جنگ 
احتمالی با حزب اهلل نگران و هراســان است؛ همانگونه که نسبت به 
پاسخ فلسطینیان به حمله نظامی به تونل مقاومت هراسان است.در 
همین ارتباط، پیشتر یک ژنرال اسرائیلی گفته بود: ما شکی نداریم 
که در نهایت پاسخ حمله نظامی به تونلی در نزدیکی مرزهای خود را 
دریافت خواهیم کرد؛ هرچند که تاکنون هیچ پاسخی از سوی طرف 
مقابل داده نشده است. به نظر می رسد که گروه های فلسطینی هم 
اکنون در حال ارزیابی نحوه پاســخگویی به این حمله هستند. این 
مقام صهیونیســت در ادامه اظهارات خود نسبت به افزایش قدرت 
موشکی نیروهای مقاومت در غزه و جنوب لبنان هشدار داد و تأکید 
کرد: گزارش های بســیاری پیرامون تعداد دقیق موشک های غزه و 
لبنان به ما رسیده است. با این حال، باید بگویم که تعداد دقیق این 

موشک ها دهها هزار موشک برآورد می شود.

 حفظ »برجام«
 منوط به مقاومت اروپا

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه 
رفتــار آمریکا نه تنها روح برجــام، بلکه متن آن را 
نیز نقض کرده است، گفت: حفظ برجام بستگی به 
مقاومت اروپا خواهد داشت.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، ســید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی که برای شــرکت در نشست مجمع 
اروپایی در وین به سر می برد، با »ولفگانگ شوسل« 
صدراعظم ســابق و رئیس انجمن سیاست خارجی 
و ســازمان ملل اتریش دیدار و گفتگو کرد.در این 
دیدار، مســائل منطقه غرب آســیا بــه  ویژه عراق، 
ســوریه و لبنان بررسی شد.شوســل در این دیدار 
اظهار داشــت: با توجه به مشــکالت امنیتی که در 
گذشته اروپا وجود داشــت، اروپایی ها برای امنیت 
خود و به  ویژه در زمان جنگ، یک سازمان امنیتی 
ایجاد کردند که در زمان خود، این ســازوکار برای 
امنیــت اروپا قابل توجه و مؤثر بــود.وی افزود: لذا 
نظر به مشــکالتی که از نظر امنیتی در خاورمیانه 
به وجود آمده، الزم اســت کشــورهای این منطقه 
تالش برای ایجاد ســاز و کاری جهت تأمین امنیت 
دسته جمعی داشته باشند.صدراعظم سابق اتریش 
در ادامه با توجــه به رویکرد آمریکا به برجام اظهار 
داشت: اروپا با قوت جهت حفظ برجام کوشا خواهد 
بود و تحریم هایــی که آمریکا علیه بعضی نهادهای 
ایرانی تصویب کرده، اروپاییان را حساس کرده و لذا 
مــا به آمریکا تأکید می کنیم در این زمینه تندروی 
نکند.خرازی نیز در این مالقات با تشــریح وضعیت 
حســاس منطقه ای عنوان کرد: مرزهای خاورمیانه 
نباید تغییر کند و اگر قوم یا اقوامی از وضعیت خود 
ناراضی اســت، باید تالش شود حقوق آن ها رعایت 
شود.رئیس شورای راهبردی با توجه به رفتار بعضی 
از کشــورهای منطقه و از جمله عربستان در جهت 
بی ثباتی منطقه افزود: ایــران در منطقه خاورمیانه 
نقش ثبات دهنده دارد و کمک ایران به کشــورهای 
دوست، برای مبارزه با گروه های تروریستی در جهت 
تقویت حاکمیت ســرزمینی آن ها بسیار مؤثر بوده 
اســت.خرازی درباره ضرورت حفــظ برجام افزود: 
گفتگوهای منجر به برجام موفقیت آمیز بوده است، 
اما رفتار آمریکا نه تنها روح برجام، بلکه متن آن را 
نیز نقض کرده است. آن طور که ما انتظار داشتیم، 
روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای غربی شکل 
نگرفته و این محدودیت ها برای ســرمایه گذاری در 
ایران مشکالتی به وجود آورده است.وی تصریح کرد: 
الزم اســت اروپا در مقابل این بی قانونی های آمریکا 
بایستد. حفظ برجام بستگی به مقاومت اروپا خواهد 

داشت.

تغییرات در نظام دفاعی کشور 
متناسب با تهدیدات

جانشــین فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تهدیدات 
موجود در منطقه به صورت دائم در حال رصد شدن 
اســت، تاکید کرد: تغییرات در نظام دفاعی کشور 
متناســب با تهدیدات خواهــد بود.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، امیر ســرتیپ محمدحسین دادرس 
جانشین فرمانده کل ارتش دیروز در حاشیه مراسم 
تکریم و معارفه جانشــین و معاون هماهنگ کننده 
ارتش طی سخنانی اظهار داشت: خدا را شاکرم که 
این توفیق نصیب بنده شــده و امیدوارم با حضوری 
کــه برادر عزیزم امیر ســیاری در ســتاد ارتش به 
عنــوان معاون هماهنگ کننده خواهند داشــت، با 
سرعت بیشــتری اهداف ارتش دنبال شود و نتیجه 
اش ناامیدی دشمنانی باشــد که تمام تالش خود 
را مصروف مقابله با نظام کرده اند باشــد.وی درباره 
برنامه های کاری خود در ارتش ادامه داد: تهدیدات 
موجود در منطقه دائم در حال رصد هستند و حرکت 
ما با نگاه عمیق به تهدیدات درحال پیگیری اســت 
و اینکه چه تغییراتی بایــد در نظام دفاعی صورت 
بگیرد، متناســب با تهدیدات خواهد بود و آنچه به 
عنوان یک تهدید جدید برای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ظاهر می شود، اقداماتی را که برای رفع این 

تهدیدات در دستور کار خواهیم داشت.

عدم سیاست گذاری های منطبق با 
وضعیت بحرانی آب در کشور

رئیس ســازمان محیط زیســت با بیان اینکه هنوز 
موضوع آب در آمایش سرزمین جایی ندارد، گفت: 
رفتار ما در برابر آب عوض نشــده و حتی سیاست 

مداران هم به این باور نرسیده اند.
به گزارش زمــان به نقل ازروابــط عمومی محیط 
زیست، عیســی کالنتری دیروز در همایش بحران 
آب با محوریت بازچرخانی پســاب در تبریز با اشاره 
به اینکــه در زمان حاضر ســاالنه 97 میلیارد متر 
مکعب در کشور مصرف می شود، گفت: در کشور ما 
تصمیم هایی مطابق با کشــورهای با بارش بیش از 
یکهزار میلی متر بارندگی در سال گرفته می شود، 
در حالیکه در 5۰ روزه پاییز امســال تنها 1۲ میلی 
متر بارش داشتیم و آن هم در صورت نادیده گرفتن 
بارندگی استان های شــمالی کمتر از 4 میلی متر 
خواهد بود.وی با بیان اینکــه هنوز موضوع آب در 
آمایش سرزمین جایی ندارد، گفت: رفتار ما در برابر 
آب با توجه به وضعیت بحرانی کنونی عوض نشــده 
و حتی سیاســت مداران هم به این باور نرسیده اند.

کالنتری اظهارکرد: مصرف روزانه آب در کشورهای 
اروپایی 1۰۰ تا 15۰ لیتر است در حالیکه شهروندان 
ما بیش از ۲۰۰ لیتر مصرف می کنند.وی اظهارکرد: 
میانگین مصرف آب در کشــور 1.1۰ برابر آب های 
تجدید پذیر اســت و این رقم در اســتان خراسان 

رضوی به 1.3۲ برابر می رسد.

یادداشتخبر

معاون امور بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی، مهر و موم بخش هایی از تأسیسات هسته 
ای کشــورمان را موقت و برای حســابداری مواد 

هسته ای دانست.
بــه گزارش زمان بــه نقل از صداوســیما، بهروز 
کمالوندی درباره مصاحبه اخیر آمانو با شبکه سی 
بی اس آمریکا مبنی بر صدها هزار عکســبرداری 
و دو هزار پلمپ در بخش های مختلف هسته ای 
کشورمان گفت: بخشی از آماری که ارائه شد برای 
این اســت که طرف مقابل را متقاعد کند فعالیت 

های کشورمان تحت نظارت و شفاف است.
وی افزود: باید در نظر داشت به طور نمونه اگرچه 
تهیه صدها هزار عکس از مراکز هسته ای در ایران 
واقعیت است اما اگر هر دوربین هر سه ثانیه یک 
قطعه عکس بگیــرد، در طول روز 3۰ هزار قطعه 
عکس گرفته می شود، عکس هایی که قرار نیست 
خارج شــود بلکه در همان دوربین ها می ماند تا 
اگر روزی قرار باشــد اتفاقی بیفتد به آن مراجعه 
کنند.کمالوندی گفت: البته این مربوط به برجام 
هم نیست زیرا قبل از برجام نیز این عکسبرداری 
ها انجام می شــد و نه در تأسیســات ما بلکه در 
تأسیســات همه دنیا وجــود دارد و اتفاقاً یکی از 
علل فعال بودن هر تشکیالت هسته ای این است 
که دوربین در آنجا نصب اســت چون اگر فعالیت 
نداشــته باشد به دوربین هم نیاز ندارد.سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی افزود: دربــاره مهر و موم و 
پلمپ نیز همین طور اســت، ما قبل از برجام نیز 
به علل پادمانی و به این علت که حسابرسی مواد 
تابع برخی قواعد اســت مهرهایــی را خودمان با 
هماهنگی آژانس می زدیم تا به عنوان نمونه وقتی 
بخشــی از مواد هســته ای از قسمتی به قسمت 
دیگر منتقل شود به محض انتقال آن مهر و موم 

ها برداشته می شود.
وی ایــن اقدام را روندی عادی دانســت و گفت: 
شاید اگر بگوییم ۲ هزار مهر و موم در تأسیسات 
هســته ای ایران ممکن است وجود داشته باشد 
ایــن تعداد در ژاپن می تواند ۲۰ هزار مهر و موم 
باشــد زیرا رفت و آمد مواد هسته ای حتماً تابع 
برخی قواعد اســت و باید این مهر و موم ها انجام 
شود.کمالوندی افزود: مهر و موم در ایران مفهوم 
خاص خود را دارد یعنی بســتن و تعطیل کردن، 
در حالی که در فعالیت های هسته ای وقتی می 
خواهند بخشــی از مواد را به جای دیگر منتقل 
کنند آن را مهر و موم می کنند یا به عنوان نمونه 

وقتی کار در یک مخزن به اتمام برســد و مخزن 
پر شــود آن را مهر و موم مــی کنند تا از جانب 
آژانس اندازه گیری شــود.معاون ســازمان انرژی 
اتمی گفت: بنابر این مهر و موم برخی تجهیزات، 
عکســبرداری، مراجعات و بازرسی ها مربوط به 

فعالیت های هسته ای است.
وی افــزود: آقای آمانو در مذاکــرات اخیرش در 
تهران نیز اعالم کرد افــراد جدیدی که آمده اند 
اطالعات دقیقی از پادمان، پروتکل و برجام ندارند 
و او مجبور اســت برای آنان توضیحاتی بدهد تا 
متوجه شوند.کمالوندی گفت: حتی اگر از برجام 
بیرون باشــیم و حتی اگر پروتکل الحاقی را نیز 
اجرا نکنیم باز تعداد زیادی دوربین داریم که هر 
یک 3۰ تــا 4۰ هزار عکس در روز می گیرند که 
با احتساب دهها دوربین نصب شده، عکس های 
زیادی گرفته می شــود اما قرار نیست حتی یک 

عکس نیز بیرون برود.
وی افزود: مهر و موم ها نیز دائمی نیســت بلکه 
موقت اســت و البته برای برخی تجهیزات ممکن 
اســت چون فعاًل با آن کار نمــی کنیم خودمان 
ترجیح دهیم مهر و موم ها بماند مانند تجهیزات 
مربوط به فرآوری که خودمان برای اینکه خیالمان 
راحت باشد موقتاً مهر و موم آن را داریم.کمالوندی 
اضافه کــرد: بنابراین مهر و موم ها موقت و برای 
راستی آزمایی و حسابداری مواد هسته ای است و 
طبعاً این توضیحات آقای آمانو شاید برای یک فرد 
تازه کار اســت تا بتواند او را متقاعد کند که رژیم 
راســتی آزمایی قوی اعمال و بر همه چیز نظارت 

می شود و تشــخیص او این بوده است که بتواند 
طــرف مقابل را که تجارب کافــی ندارد، متقاعد 
کند.معاون امور بین الملل و ســخنگوی سازمان 
انرژی اتمی گفت: اطالعات محرمانه فعالیت های 
هسته ای کشورمان در آژانس منتقل نشده است 
اما طبعاً در این باره حســاس هستیم.کمالوندی 
درباره دیدارهای نامتعارف آمانو با مقامات آمریکا 
و نگرانی از درز اطالعات محرمانه کشورمان افزود: 
دو موضوع متفاوت را باید از هم جدا کرد نخست، 
تبادل نظر و صحبت کــردن که موضوعی عادی 
اســت.وی گفت: از طرف ما نیز آقایان عراقچی، 
صالحی و بنده نیز با آقــای آمانو دیدار کرده ایم 
خود او نیز در سفرش به ایران به مجلس شورای 
اســالمی رفت و در دیدار با نمایندگان مجلس به 
پرسش های مختلف پاسخ داد بنابراین بخشی از 

موضوع، عادی است.
کمالوندی افــزود: اما درخصوص انتقال اطالعات 
محرمانه تا جایی که می دانم چنین اتفاقی روی 
نداده اســت گرچه طبعاً حساسیم در عین حال 
نکته مهم این است که به طور کلی نه فقط آمانو 
کــه حتی افراد دیگر نیز که باشــند، قدرت های 
بزرگ بر ســازمان های بین المللی تأثیرگذارند 
بویــژه آنکه بخش اعظم بودجه این ســازمان ها 
را تأمین می کنند.وی اضافــه کرد: به این علت 
همواره با نگاه بدبینانه به این موضوع می نگریم و 
مراقبــت های الزم را داریم به هر حال در دنیایی 
زندگی مــی کنیم که بخش مهمی از ســازمان 
هــای بین المللی تحت تأثیر قدرت ها هســتند 

و نمونــه اش را دیدیم که آمریکا با یونســکو چه 
کرد یا از پیمان بین المللی آب و هوا بیرون آمد.

کمالوندی ادامه داد: تلقی آمریکا این اســت که 
وقتی از یونســکو بیرون می آید و بخش اعظمی 
از بودجه این ســازمان را نمــی دهد، مجبور می 
شوند که از سیاست های واشنگتن تبعیت کنند 
کما اینکه درباره عربستان هم وقتی سازمان ملل 
می خواست نامش را جزو فهرست ناقضان حقوق 
کودک قرار دهد با تهدید به قطع بودجه، مواضع 
ســازمان ملل را تغییر داد.معاون سازمان انرژی 
اتمی گفت: اینها بخشــی از واقعیات دنیاست که 
باید مراقب باشــیم و مراقبت الزم را نیز داریم و 
همه تالش ما این اســت که این مناسبات تغییر 
کند و مواضع سازمان ها مستقل و عادالنه باشد. 
تالش ایران در این مســیر این است که نظامات 
بیــن المللی در چارچوب منافــع عمومی و رفع 
تبعیــض عمل کنند.وی همچنیــن درباره دیدار 
پرســش برانگیز آمانو با هیلــی گفت: آقای آمانو 
در دیدار اخیرش با مقامات کشــورمان در تهران 
پس از ارائه گزارشــی از مذاکراتش با موگرینی و 
مکرون توضیح داده بود که قرار است به ابوظبی و 
سپس به آمریکا برود تا در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد سخنرانی و همزمان با برخی شخصیت 
هــای آمریکایی دیــدار کند.کمالونــدی افزود: 
مدیرکل آژانس همچنین توضیح داده بود که در 
دیدارهایش چه خواهد گفت و تقریباً آنچه که ما 

شنیدیم موضوعاتی بود که انتظارش را داشتیم.
وی دربــاره اینکه چرا آمانو بــه عنوان مدیرکل 
نهادی مســتقل و بین المللی بــه مقامات کاخ 
ســفید گزارش می دهد، گفت: در اینکه رئیس 
ســازمان مهم بین المللی باید برخی مشورت ها 
را با کشورهای عضو و نمایندگانشان داشته باشند 
تردیدی نیســت که از این منظر موضوعی عادی 

است و عجیب نیست.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی افزود: البته اگر 
آقــای آمانو قرار باشــد در مذاکراتش موضوعات 
محرمانه را منتقل کند قطعاً اشــکال دارد اما در 
این سفر و آن طور که قبل از سفرش به مقامات 
کشورمان توضیح داد که تالشش این خواهد بود 
که طرف های مختلــف را متوجه کند که برجام 
توافقی اســت که می تواند پایــدار و به نفع همه 
باشد.کمالوندی اضافه کرد: بر این اساس اگر آقای 
آمانو با هدف تقویت برجام مذاکره کرده باشــد، 

دیدار و مذاکراتش عادی است.

کمالوندی :مهر و موم ها در تاسیسات هسته ای موقت است

اطالعات	محرمانه	ایران	در	آژانس	درز	نکرده	است

معاون هماهنگ کننده جدیــد ارتش جمهوری 
اســالمی ایران با اشــاره به تاکیدات فرماندهی 
معظم قوا مبنی بر نو شــدن ارتش، گفت: ارتش 
باید به گونه ای باشد که در شرایط دنیای نوین که 
با پیچیدگی های تهدیداتی مواجهیم، پاسخگوی 
تهدیدات جدید باشــد.به گــزارش زمان به نقل 
ازایرنــا، امیر دریــادار حبیب اهلل ســیاری اظهار 
داشــت: فرمانده معظم کل قوا فرمودند که ارتش 
باید نو شــود، یعنی هم به لحاظ نیروی انســانی 
و هم به لحــاظ تجهیزاتی باید ایــن کار صورت 
بگیرد. وی توضیح داد: ما در زمان حاضر در عصر 
انفجار اطالعــات قرار داریم و باید اطالعات کافی 
از تحوالت جهان داشــته باشیم. معاون هماهنگ 
کننــده جدید ارتــش جمهوری اســالمی ایران 
خاطرنشــان کرد: ارتش بایــد از تمامی تحوالت 

جهــان و به ویــژه تحوالت منطقه که اســتکبار 
جهانــی ایجاد می کنــد با خبر باشــد و آمادگی 
الزم بــرای مقابله با هرگونه تهدیدی که تمامیت 
ارضی کشــور را تهدید می کند داشــته و به آن 
پاسخ دهد. سیاری یادآور شد: معنای بازدارندگی 
یعنی به چنان آمادگی برســیم که هیچ کشوری 
اجازه تهدید ما را به خــود ندهد، البته برای این 
کار باید اقدامات بســیاری انجام بگیرد. وی اضافه 
کرد: ما باید به تجهیزات و دانش فعلی و آینده اتکا 
کنیم تا بتوانیم در مقابل تهدیدات احتمالی آینده 
جوابگو باشیم به طور مثال در بحث تجهیزات هیچ 
کشــوری به آنچه که داشته است بسنده نکرده و 
دائما در حال پیشرفت است و این یکی از ضرورت  
های مــورد نیاز ارتش جمهوری اســالمی ایران، 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی و سایر نیروهای 
مسلح است و ما می بایســت نیروی انسانی خود 
را متناســب با تهدیدات آینده به علم و دانش روز 
تجهیز کنیم و این موضوع باید در دســتور کار ما 
باشد.دریادار سیاری در ادامه تصریح کرد: موضوع 
دیگری که بایــد در زمان حاضر به آن توجه کرد 
توجه به زیر ساخت  هاست و این کار باید در ارتش 
به وجود بیاید. این  ها برنامه های کاری اســت که 
عزیزان ما در گذشته در ارتش پایه گذاری کردند و 
بنده هم موظف هستم آنچه را که فرمانده معظم 
کل قــوا در حکم بنده مقرر فرمودند، دنبال کنم. 

ارتش می تواند پاسخگوی تهدیدات 
جدید باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درحالی که 
ســعودی ها مهد تفکر افراطی و مظهر اقدامات 
تروریستی در منطقه هستند، دیگران را با دروغ 

و دغل به حمایت از تروریسم متهم می کنند. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش 
به سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی، این اظهارات 
را ادامه ســخنان بی پایه و اساس و بی منطق 
قبلی، کالمی ســخیف و توهین آمیز خواند و 
اظهار کرد: وزیر خارجه دولت سعودی با وارونه 
جلوه دادن همه حقایق، تالش بی ثمر و بیهوده 
ای را که بار ها تکرار و تجربه کرده است، بکار 
می بندد تا  شــاید افکار عمومی را از اقدامات 
بی ثبات ســاز عربستان در منطقه، به مسیری 
دیگر منحــرف کند؛ حال آنکــه اکنون دولت 
ها و ملــت های منطقه به خوبی شــاهد این 
سیاست های تفرقه افکنانه سعودی ها هستند 
کــه این بار پس از خلیج فــارس و یمن، میل 
بــه لبنان و ایجاد ناآرامی در این کشــور دارد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با رد کامل 
ادعاهای این مقام ســعودی، به جنایات جنگی 
افسارگسیخته سعودی ها در یمن اشاره کرد و 
گفت: ســعودی ها فرافکنی را به باالترین حد 
خود رســانده اند و درحالی که خود مهد تفکر 

افراطی گری و مظهر عینی اقدامات تروریستی 
و دخالت آشکار در امور دیگر کشور های منطقه 
هستند، دیگران را با دروغ و دغل به حمایت از 
تروریســم متهم می کنند. سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی با اشاره به تحوالت روزهای اخیر در 
منطقه خاطرنشان کرد: درحالی که جمهوری 
اسالمی ایران طی سالیان بسیار از هیچ تالشی 
برای کمک به ثبات، امنیت و آرامش در سطح 
بین المللی و منطقه ای دریغ نکرده است، این 
بار منطقه درگیر سیاست های افراطی ناپخته 
ای شــده است که امروز بخشــی از آن بخاطر 
انحــراف افکار عمومی از مصائب خودســاخته 
داخلی و خارجی آنان است؛ شرایطی که درایت 
و عزم جدی تمام کشــورهای منطقه را برای 

مقابله با آثار ویرانگر آن طلب می کند.

 سعودی ها مهد تروریسم 
در منطقه هستند

پروژه نیوم ؛ باب ورود 
اسراییل به عربستان

ادامه از صفحه1
همین موضوع بهانه و دســتاویز مناسبی برای ورود به بازارهای 
ســعودی اســت، به ویژه آنکه از ابتدای ســال جاری میالدی 
ســعودی ها گام هایی عملی در راســتای عادی ســازی روابط 
بین ســعودی ها و رژیم صهیونیستی برداشــته شده است. در 
ایــن خصوص روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پســت« چاپ 
سرزمین های اشغالی در گزارشی از تمایل و استقبال شرکت های 
صهیونیستی جهت سرمایه گذاری در پروژه عربستانی »نیوم« که 
محمد بن سلمان در هفته های اخیر از آن رونمایی کرد، پرده بر 
می دارد. به نوشته جروزالم پست، شرکت های صهیونیستی فعال 
در بخش خصوصی اعالم کرده اند که قصد دارند، در اجرای این 
پروژه سرمایه گذاری کنند، به ویژه آنکه این شهر به خلیج عقبه 
و مرزهای سرزمین های اشغالی نزدیک بوده و بر 4۶۸ کیلومتر 
از کرانه دریای سرخ واقع شده است.این روزنامه صهیونیستی به 
نقل از »آریل مرگلیت«، تاجر و بازرگان معروف صهیونیســتی 

در باره این طرح اعتقاد دارد که این پروژه فرصت بســیار خوبی 
برای سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های اسرائیلی در عربستان 
اســت. مرگلیت که در این اواخر سفرهایی را به چندین کشور 
عربی حوزه خلیج فارس داشــته است، می افزاید: آنچه رهبران 
سیاســی ما به آن توجه ندارند، این اســت که فرصت ها همین 
گونه ایجاد نمی شوند، به ویژه فرصت های مربوط به عادی سازی 
روابط بین اســرائیل و عربستان سعودی، بلکه باید آن را ایجاد 
کرد و طرحی که محمد بن سلمان در این اواخر از آن رونمایی 
کرده و ســرمایه گذاران خارجی را به مشــارکت در اجرای آن 
دعوت کرده، یکی از آن فرصت هاســت که نباید آن را به هیچ 
قیمت از دست داد. این تاجر و بازرگان صهیونیست در ادامه در 
صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینترنتی »فیس بوک« 
می نویسد: هم اکنون در عربســتان سعودی و شمار دیگری از 
کشورهای عربی رهبرانی وجود دارند که به راحتی می توان باب 
همکاری با آنها را گشــود و آینده ای مشترک با آنها بنا کرد. از 
سوی دیگر، »یوسی میلمن«، تحلیلگر برجسته مسائل امنیتی 
روزنامه صهیونیستی »معاریو« نیز افشا کرد که شرکت سوئیسی 
)AGT( قصد ســرمایه گذاری در پروژه سعودی نیوم را دارد. 
صرف ســرمایه گذاری شــرکت )AGT( حائز اهمیت نیست، 
آنچه اهمیت دارد، این اســت که بدانیم، مؤســس این شرکت 
»متی کوخاوی« سرمایه دار صهیونیستی – آمریکایی است که 

در حال حاضر سمت مدیر عاملی این شرکت را هم دارا می باشد. 
شرکت کوخاوی سال گذشته موفق به امضای قراردادی با کشور 
امارات به ارزش میلیون هــا دالر در حوزه تأمین امنیت داخلی 
این کشور شده بود. میلمن همچنین از سرمایه گذاری شرکت 
امنیتی که ژنــرال »ای تان بن الیاهو«، فرمانده اســبق نیروی 
هوایی رژیم صهیونیســتی دایر کرده و غالباً نظامیان این رژیم 
را پس از بازنشستگی در آن به خدمت می گیرد و شرکت دیگر 
صهیونیستی دیگری به نام »لوژیک« فعال در شهر »هرتزلیا«، 
در شــمال تل آویو در طرح نیوم بن ســلمان پرده بر می دارد. 
بــه گفته میلمــن تاکنون حدود 1۰ شــرکت خصوصی و غیر 
خصوصی وابســته به وزارت جنگ اسرائیلی آمادگی خود برای 
شرکت در پروژه نیوم را اعالم کرده و به صورت جدی مشارکت 
در ایــن طرح را بررســی می کنند.این تحلیلگر صهیونیســتی 
تاکید می کند، اغلب این شــرکت ها دارای پیشینه های فعالیت 
در کشــورهای عربی به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس طی ســال های اخیر هســتند. به گفتــه میلمن یکی از 
مهمترین این شرکت ها شــرکت امنیتی )G۴S( است که در 
بسیاری از کشورهای جهان عرب مانند بحرین، مراکش، امارات 
و خود عربستان دارای پیشینه های فعالیت است، به گونه ای که 
ســعودی ها سال گذشــته تأمین امنیت مناسک حج را به این 

شرکت صهونیستی واگذار کرده بودند.
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آگهی
خواهان ها علیرضا داودیان دادخواستی به طرفیت خوانده علی آجرلو به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3۰۶ مجتمع شماره هفت شورای حل اختالف شهر تهران واقع در تهران 
نظام آباد خیابان چهار راه حسینی روبروی کارگاه مترو نبش کوچه یعقوبی ساعت 
کار )15 الی 1۸( ارجاع و به کالسه 9۶۰99۸۰9445۰۰434 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۶/9/۲۲ و ساعت 1۶:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/103424 دبیر شعبه 306 مجتمع شماره هفت شورای حل اختالف شهر تهران 

دادنامه
قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه  شعبه ۲33  کالسه 9۶۰99۸۰۲۰۰3۰۰9۰4  پرونده 

خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره 9۶۰997۰۲۰۰3۰1۶35
خواهان ها:1.آقای امیر محمد نبی زاده فرزند رحیم ۲.خانم شیما مسجدی فرزند فیصل  

خوانده:آقای فیصل الغضباوی 
خواسته :اذن در ازدواج  

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم شیما مسجدی فرزند فیصل و آقای محمد نبی ززاده فرزند 
رحیم بطرفیت آقای فیصل الغضباوی مبنی بر اذن در ازدواج با توجه به محتویات پرونده 
و مالحظه تصویر شناسنامه و دادنامه طالق والدین و مصاحبه حضوری با خواهانها و 
اینکه آنها بالغ ورشید می باشند و در دسترس نبودن خوانده دادگاه به استناد ماده 
1۰4۲ و1۰43 قانون مدنی اجازه ازدواج خواهانها را با مهریه 1۶4 عدد سکه بهار آزادی 
و شرایط مورد توافق صادر و اعالم می نماید دفاتر ازدواج مجاز به ثبت رسمی آن می 
باشند رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 

قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 
110/103415 رئیس شعبه 233 دادگاه حقوقی تهران 

دادنامه	
پرونده کالسه 9۶۰99۸۰۲۰۰۲۰۰47۲ شعبه ۲3۲ دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره 9۶۰997۰۲۰۰۲۰1135
فرزند  امیرحسنی  آقای  وکالت  با  قربانعلی  فرزند  پرهیزکاری  خواهان:آقای مسیب 

اسکندر و خانم طاهره ممی زاده فتاحی فرزند سعید    
خوانده:خانم مژگان فروغی فرزند مظفر    

خواسته :الزام به تمکین 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای مینماید.
رای دادگاه 

در خصوص دادخواست خواهان آقای مسیب پرهیزکاری فرزند قربانعلی با وکالت 
مژگان  خانم  خوانده  بطرفیت  فتاحی  زاده  ممی  طاهره  خانم  و  امیرحسنی  آقای 
به  خوانده  الزام  بر  مبنی  و صدور حکم  رسیدگی  خواسته  به  مظفر  فرزند  فروغی 
سند  مصدق  تصویر  ویژه  به  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  از  وی  تمکین 
نکاحیه به شماره 559 تنظیمی توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 14 حوزه 
قزوین وجود علقه زوجیت به واسطه ی عقد نکاح دائم بین زوجین را محرز می داند 
و در خصوص خواسته نظر به اینکه با انعقاد عقد نکاح به طور صحت روابط زوجیت 
بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود و زن 
باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند و نسبت به همسرش تمکین 
نماید علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خوانده دعوی علیرغم 
ابالغ اخطاریه در جلسه ی مقرر دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی خواهان و 
مستندات آن ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را با 
کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 11۰۲ و1114 قانون 
مدنی خوانده را به تمکین از شوهرش و بازگشت به منزل وی ملزم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف همان مهلت پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
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دادنامه
پرونده کالسه 95۰99۸۰۲۰۰1۰145۰ شعبه ۲31 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره 9۶۰997۰۲۰۰1۰1۰55
خواهان :خانم سولماز پروانه فرزند عبداله 
خوانده:آقای یادگار پاجنگی فرزند عسگر 

خواسته :طالق به درخواست زوجه    
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم سولماز پروانه به طرفیت خوانده آقای یادگار پاجنگی 
بخواسته طالق به علت عسر و حرج ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد به این 
شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی اعالم داشت 
خوانده موصوف به داللت سند ازدواج شماره 43۰۶ مورخ 139۲/7/۸ تنظیمی در 
دفتر رسمی ازدواج شماره 199 پارس آباد همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد 
حال با توجه به اینکه همسرم نزدیک به ۲ سال است که مرا کال رها نموده ورفته 
است و هیچ اطالعی از ایشان ندارم و حتی جهیزیه اینجانب را نیز با خود برده است 
به طوری که حتی فرزندم را نیز بدون حضور ایشان وبا کلی بدبختی به دنیا آورده ام 
و خرجی و نفقه نداده است وایشان کالهبرداری کرده و متواری شده است خواستار 
صدور حکم به خواسته اعالمی شدند خوانده نیز علیرغم ابالغ قانونی اوراق اخطاریه از 
حضور در جلسه دادرسی خودداری و الیحه ای ارسال نداشت گواهان تعرفه شده از 
ناحیه خواهان نیز با حضور در جلسه دادرسی اطالعات خودشان را بیان کردند لذا با 
توجه به اینکه مساعی دادگاه انصراف خواهان از طالق موثر نبوده موضوع برابر مقررات 
جهت اصالح ذات البین  و یا انصراف خواهان از طالق به داوری ارجاع گردیده که 
این امر نیز منتهی به حصول نتیجه نشد لذا با توجه به اظهارات خواهان و گواهان 
تعرفه شده از ناحیه خواهان در مجموع تخلف زوج از شروط ضمن عقد )بندهای اول 
و هشتم( ونتیجتا عسر وحرج خواهان بر این دادگاه محرز و مسلم بوده علهذا مستندا 
قانون حمایت  تا39  مواد ۲4  و  مدنی  قانون  مواد 1119 و113۰و11۲9و1143  به 
خانواده رای به طالق و اجبار زوج به مطلقه نمودن خواهان)همسرش( به طالق خلعی 
نوبت اول تحت شرایط )زوجه 14 سکه از مهریه خود را در قبال اخذ طالق به زوج 
بذل نموده و در خصوص الباقی مهریه و سایر حقوق مالی در این پرونده ادعایی ندارد 
زوجین یک دختر یک ساله به نام آوا داشته که حضانت ایشان به مادر واگذار می 
شود ( صادرو اعالم می دارد و بر این اساس زوجه می تواند با حضور در محل دفتر 
رسمی طالق با فرض استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بالعزل ماخوذه 
به موجب شروط ضمن عقد نکاح که از ناحیه زوج به وی تفویض گردیده و با قبول 
مابذل از ناحیه زوج و تحت شرایط مذکور نسبت به مطلقه نمودن خودش به طالق 
خلعی نوبت اول اقدام نماید بدینوسیله به سردفتر محترم طالق نمایندگی در اجرای 
صیغه طالق اعطا می گردد و الزم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه 
اقدام نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از انقضا مدت مذکور ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا اعتبار رای 

اصداری شش ماه از تاریخ قطعیت است. 
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مفقودي
 سند کمپاني پژو۲۰۶مدل۸4 به رنگ نقره اي متالیک با شماره پالک ۲37م94 
بنام   19۸3۲۸۰7 شاسی  شماره  1۰fss1514۸۸۰۶و  موتور  شماره   7۲ ایران 

سیدمسعود احمدي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

اجراییه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

1-سنجر بهرامیان ریگکی فرزند شمسعلی به نشانی استان چهارمحال و بختیاری 
– شهرستان اردل – شهراردل – روستای ریگک 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1-رضا همتی فرزند همت علی به نشانی مجهول المکان 

محکوم به :
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 951۲۲5 و شماره دادنامه مربوطه 
از  یکی  در  به حضور  الزام  به  است  محکوم  علیه  9۶۰9973۸1۶1۰۰3۲1محکوم 
دفاتر اسناد رسمی و نیز مرکز تعویض پالک و انتقال سند مالکیت خودرو پیکان به 
شماره انتظامی ایران /۸1-۶۲9 ج 17 به نام محکوم له به انضمام پرداخت هزینه 
دادرسی در حق محکوم  له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت است.
محکوّم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( 
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوّم به بدهد   

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

محکومیت مالی 1394( 
4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 

ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
5ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات  تعزیری درجه شش یا جزای 
نحوه  قانون  ماده ۲1  یا هر دو مجازات  می شود)  به  نقدی معادل نصف محکوم 

اجرای محکومیت مالی 1394 (
از  آزادی محکوّم علیه  ارائه شود  از مهلت سی روز  اموال پس  ۶ـ چنانچه صورت 
زندان منوط به موافقت محکوّم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوّم 

علیه خواهد بود .) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (
 اسیوند - متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه 
عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان اردل 

متن	آگهی
خواهان میثم اعالیی فرزند حسنعلی دادخواستی به طرفیت خوانده بهمن چگینی 
)چگنی( فرزند محمد به خواسته اعسار از هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
اول دادگاه عمومی )حقوقی(  به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اردل  شهرستان 
شهرستان   – بختیاری  و  چهارمحال  استان  در  واقع  اردل  شهرستان  دادگستری 
اردل – بلوار شهدا ارجاع و به کالسه 9۶۰99۸3۸1۶1۰۰5۸4  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی به تاریخ 139۶/9/۲5 ساعت 9:3۰ آن صادر گردیده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

در شعبه حاضر گردد.
 حسینی – منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرستان اردل

دادنامه
خواهان:آقاي حاتم کرمیان-فرزند احمد-آدرس:جوانرود-خ شافعی کوچه شهرداری 

سابق- شماره تماس ۰91۸9975۶41
منزل  آباد  صفی  جوانرود  1-غفارکاکایی-فرزند:عبدالمحمد-آدرس  خواندگان: 
مدرسه  روبروی  فلسطین  بلوار  آدرس  به  محمدی-فرزند:احمد  ۲-نعمت  کاکایی 

منزل احمد محمدی
خواسته: مطالبه مبلغ ده میلیون تومان بعالوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/1/1 

لغایت صدور حکم نهایی
با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا

در خصوص دادخواست آقای حاتم کرمیان به طرفیت خواندگان آقایان غفارکاکایی 
بعالوه  تومان اصل خواسته  به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون  نعمت محمدی  و 
توضیح  این  با   ، نهایی  حکم  لغایت صدور   94/1/1 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
نعمت  دوم  ردیف  خوانده  که  اند  داشته  بیان  تقدیمی  دادخواست  در  خواهان  که 
محمدی بابت خرید احشام مبلغ سیزده میلیون و دویست هزار تومان به اینجانب 
و  نموده  پرداخت  را  آن  تومان  هزار  دویست  و  میلیون  مبلغ سه  که  بوده  بدهکار 
میلیون  مانده)ده  باقی  مبلغ  متعهد گردیده که  پرونده  پیوستی  عادی  برابر رسید 
تومان(را تا تاریخ 94/1/1 پرداخت نماید که خوانده ردیف اول غفار کاکایی ضمانت  
پرداخت مبلغ مذکور را تا تاریخ سررسید )94/1/1( تقبل نموده اند لیکن نامبردگان 
برخالف تعهدات خود در سررسید مقرر از پرداخت دین خودداری می نمایند که با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده و عدم دفاع موثر خواندگان در رد خواسته خواهان 
و عدم حضور در جلسات دادرسی )9۶/۲/3 و 9۶/۲/1۸ و 9۶/4/1۲( علیرغم ابالغ 
اخطاریه به صورت قانونی نسبت به خوانده ردیف اول و درج اخطاریه در روزنامه 
این اوصاف صحیح و  با  ، لذا خواسته خواهان  محلی نسبت به خوانده ردیف دوم 
وارد به نظر رسیده و مستند به مواد 19۸ ، 519 و 5۲۲ از ق.آ.د.م و 1۲5۸ از ق.م 
حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/1۲/3( لغایت اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و هشت  هزار تومان هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل 

اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-صفرخانی

آگهی	حصر	وراثت
آقای احمد شهبازی   دارای شناسنامه شماره ۸55351-45۰۰  به شرح دادخواست 
به کالسه  9۶-41۰-1  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خیراله شهبازی  بشناسنامه ۸4 در تاریخ 9۶،۸،9  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن مرحوم منحصر است به :
1-متقاضی با مشخصات باال پسر متوفی 

۲-محمد رضا شهبازی به شماره ملی 3379۸۲7۶14 پسر متوفی
3-علیرضا به شماره ملی 3379۸41749 پسر متوفی

4-مجتبی شهبازی به شماره ملی 45۰11۶3445پسرمتوفی
5-فرشاد شهبازی به شماره ملی 449۰1۰۶99۸ پسر متوفی

۶-مرضیه شهبازی به شماره ملی 3379۸۰۸۶۸7 دختر متوفی
7-مهین شهبازی به شماره ملی 45۰۰۸3۲459 دختر متوفی

۸-فوزیه حمید نژاد به شماره ملی ۶349۶۰9557 همسر متوفی
ضمنا متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد .

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می تماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف قصرشیرین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی	موضوع	ماده	3	قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۶۶۰3۰1۰۶۰۰۰5۶۲۰ 
هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای / نصرت اله اردستانی رستمی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 1۲9 
صادره از در ششدانگ یک باب خانه / به مساحت 1۸9متر مربع پالک 1۸9فرعی از 
۶۰اصلی  واقع در ........قریه دهوین   ورامین ......... خریداری از مالک رسمی آقای  
بمقدار  یاسمن  رضا  مالکیت  از  و  مربع  متر  بمقدار 177/5۰  فردوسی  /.......سکینه 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ...... محرز گردیده است  11/5۰ متر مربع  
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:139۶/۸/7
تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/۸/۲1

م.الف 551ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دعوتنامه
پدر:عبدالرضا-شغل:آزاد-شهرت:جنامی- نام:محمدنام-خانوادگی:جنامی-نام 
تماس:۰93۶۲1۰94۸5-روستا/بخش- اقامتگاه:-استان-شهرستان:خرمشهر-شماره 
پستی۶41۸343941-کوچه-پالک- ۲۲کد  عشایر-خیابان9پالک  خیابان:خیابان 

محل حضور:شورای حل اختالف شعبه شماره۲مجتمع مرکزی به نشانی:هندیجان 
شمالی-جهاد کشاورزی-شورای حل اختالف-وقت حضور:9۶/۸/3۰-سه شنبه:ساعت 

11-علت حضور:دعوی علیرضا شعبانی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک.
مسئول دفترشورای حل اختالف شعبه دو صلحی مجتمع مرکزی

عوامل اصلی بروز تصادفات شامل انسان ، وسیله نقلیه، جاده 
ومحیط است. از بین این عوامل انسان دارای بارزترین نقش می 
باشد. پارامتر های تاثیر گذار و مهم عامل انسانی که در علتهای 
موثر  رانندگان   برخی  برای  رانندگی  حوادث  آمدن  بوجود 
هستند عبارتند از: سن جنسیت تحصیالت محیط و درامد که 

در این تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
دانش  و اگاهی در مورد این که چه عواملی وچگونه موجب 
بروز تصادف می شوند، ابزاری ارزشمند برای تعیین مداخالت 
نظارت بر موثر بودن انهاست. از انجایی که عامل انسانی یکی از 
مهمترین ارکان در تصادفات بیان شده و از میان ارکان اصلی 
تصادفات انسان ضعیف ترین عنصر است به همین دلیل هر 
تصادفی که اتفاق می افتد تمام قضاوت ها متوجه عامل انسانی 

می شود.
رفتار رانندگی نشان از فرهنگ  عمومی جامعه دارد و رانندگی 
از مواردی است که هویت و شخصیت انسان را در اجتماع اشکار 
می سازد. مهمترین عامل بروز تصادفات انسان بوده و منشا  
بیش تر ین سوانح جاده ای عوامل انسانی هستند هنوز بسیاری 
اشانا  نا  رانندگی د رجاده ها  با اصول  ایران  رانندگان  در  از 
هستند و همین مسئله ساالنه ده ها هزار کشته در جاده های 
کشور بر جا می گذارد. رفتار رانندگان  مختلف  با ملیت ها و 
نژادهای مختلف به دلیل وجود فرهنگ رسوم و عقاید خاص از 
کشور ی یا ناحیه ای با کشور یا ناحیه ای دیگر متفاوت است. 
در فرهنگ جوامع غربی  مصرف مشروبات الکلی  موضوع عادی 
است در صورتی که برای کشور های اسالمی از جمله ایران این 
مسئله کامال با عرف و فرهنگ جامعه منافات دارد. به دلیل 
این گونه تفاوت های بارز رانندگان به لحاظ برخی عملکردها با 
یکدیگر متفاوت می باشند. در عین حال با وجود این تفاوت ها 
نقاط مشترکی نیز بین رانندگان کشورهای مختلف می تواند 

مشابه باشد.
رفتار رانندگان در مسیر های درون شهری و برون شهری یک 
کشور نشان دهنده فرهنگ  ترافیک و رانندگی ان کشور است.

خطر پذیری ترافیک شامل دو جزء مهم می باشد. این دو جزء 
شامل خطر پذیری سیستمی و فرهنگ خطر پذیری است.

خطرپذیری سیستمی ترکیبی از عوامل مستقل  از رانندگی  
همچون وسایل نقلیه  شرایط رانندگی و تفاوت ها در ساختار 
انسانی  عوامل  شامل  پذیری  خطر  فرهنگ  باشد.  می  جاده 
همچون قواعد ارزش ها حالت ها و درک پذیری است. این گونه 
عوامل احتماال مقادیر گوناگون عمومی  و فعل و انفعال داخلی 
احنمالی با خطر پذیری )ریسک( سیستمی را دارا می باشد. این 
نتایج نشان می دهد که رفتار راننده توانسته به طور مستقیم 

توسط اقدامات متقابل مهندسی تاثیر گذار باشد.
رفتارهای نا ایمن رانندگان زمانی اهمیت می یابد که بتوانند 
عالوه بر تهدید زندگی خودشان سالمتی و زندگی دیگران را 
نیز تهدید  کنند. بدیهی است که با شناسایی انواع رفتار ها  و 
تعیین سهم هر یک از اعمال یاده شده  و همچنین شناسایی 
عوامل تائثیز گذار بر انها  می توان با همکاری سازمان های 
مسئول از طریق اتخاذ تدابیر الزم با اصالح رفتارهای نا ایمن 
رانندگان از بروز حوادث رانندگی کاست. ناهنجاری ها یرفتاری 
در رانندگی به عنوان یک معضل جدی در جامعه محسوب 
می شود که باید در جهت جلوگیری از این معضل به دنبال 

 . بود  اساسی  برنامه های  و  تمهیدات 
کاربران راه اعم از راننده و عابر پیاده 
نقش عمده ای در بروز تصادفات  دارند 
در  موثر  عوامل  تحلیل  به  ادامه  در   .
در  رانندگان  پذیری  خطر  فرهنگ  
شهری  برون  و  شهری  درون  نواحی 

پرداخته می شود.
تاثیر سن در فرهنگ خطر پذیری

را  محققی  هر  ذهن  که  عملی  اولین 
به خود معطوف  می کند سن است 
. با افزایش تعداد رانندگان مسن نرخ 
کیلومتر  میلیون-  هر  برای  تصادفات 
نرخ  این  افزایش  با  یابد  می  افزایش 
احتمال افزایش مصدومان نیز به وجود 
می اید . زمانی که سن راننده پایین 
است به دلیل عدم مهارت کافی شور 
و هیجانات درونی تمایل به سرعت و 
انجام حرکات خطرناک را به وجود می 
اورد. با افزایش سن و باال رفتن تجربه 

راننده بر درک و فهم  وی  افزوده می شود. در این بین وضعیت 
مالی فرد و درامد ماهیانه او نیز به بهبود این آیتم کمک می 
کند. پس از این رشد صعودی و عبور از دوران میان سالی رفته 
رفته راننده وارد سرازیری و شیب نزولی می شود. افزایش سن 
منشا این سیر نزولی با پیامدهایی همچون عدم کنترل کافی 

افزایش بیماری ها و کاهش توانایی همراه است.
تاثیر بیماری ها و مسائل بهداشتی در فرهنگ خطرپذیری

بروز  و  سن  افزایش  زمینه  در  شده  انجام  تحقیقات  تمامی 
بیماری و مشکالت بهداشتی حاکی از این هستند که افزایش 
ارتباط  افزایش سن راننده  با  نرخ تصادفات به طور مستقیم 
دار . از این رو احتمال کاهش توانایی راننده به شدت افزایش 
پیدا می کند ، عالوه بر این شرایط نقص در شرایط پزشکی و 
بهداشتی فرد مسن به رانندگی او نیز لطمات شایان ذکری وارد 
می کند. این شرایط  می تواند باعث کاهش عملکرد شود، هر 
چند تفاوت های فردی بزرگ در رانندگان مسن و با سابقه می 
تواند در کاهش توان حرکتی عضالت، شناخت و توانایی درک 
راننده تاثیرگذارد. نتایج تحقیقات وزارت حمل و نقل ایاالت 
متحده نشان می دهد که ؛ رانندگان مسن ۶5 سال و یا باالتر 
در تصادفات ترافیکی 17 برابر بیش تر نسبت به رانندگان ۲5-

۶5 ساله دچار مرگ می شوند.
تاثیر جنسیت در فرهنگ خطرپذیری

خطر  در  بسزایی  تاثیر  جنسیت  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
نتایج  اساس  است.بر  دارا  را  مشابه  تصادفات  در  مصدومیت 
مطالعات انجام شده در تمام گروه های سنی  تعداد مردان 
خورده  سال  رانندگان  است.  راننده  زنان  از  تر  بیش  راننده 
مرد نسبت رانندگان مسن زن در تصادفات بیشتر جان خود 

را از دست می دهد. این احتمال وجود دارد رانندگان مرد 
سالخورده 1/4 برابر بیشتر نسبت به رانندگان زن سالخورده  
درگیر تصادفات باشند. دو دلیل موید این موضوع است اول 
این که متوسط عمر خانم ها ۶ سال بیشتر از متوسط عمر 
که  است  این  قبول   قابل  دلیل  که  این  دوم  است.  اقایان 
مردان انرژی سالمتی کم تری نسبت به خانم ها ی سن دار 
می باشند.خانمهای مسن بیش تر در شرایط ایمن از قبیل 
سرعت پایین ،رانندگی در روشنایی روز، حجم ترافیک پایین 
، اجتناب از رانندگی در هوای بد ، رانندگی در جاده خشک، 

رانندگی می کنند.
تاثیر سطح تحصیالت بر فرهنگ خطر پذیری

سطح تحصیالت عامل تاثیر گذاری برای درک راننده به هنگام 
از  فرد  که  صورت  در  است.  ترافیکی  جریانات  در  رانندگی 
تحصیالت مناسبی برخوردار باشد درک وی از شرایط محیطی 
و عوامل خطر افرین نسبت به فرد کم سواد یا بی سواد بیش تر 
می باشد  با افزایش سطح تحصیالت امید به زندگی و رانندگی 
در مسیرهای با ایمنی باالتر افزایش می یابد. با این افزایش 
امید در صورت  امکان فرد تحصیل کرده به دنبال رفاه اسایش 
زندگی  و مکان های  باالتر  ایمنی  با  نقلیه  از وسایل  بیشتر، 

مناسب استفاده می کند.
کرده  تحصیل  فرد  یک  و  معمولی  سواد  با  فرد  یک  میان 
دانشگاهی  تا مقطع کارشناسی به  لحاظ درک مشکالت و 
عالیم  و موانع جاده ای  تقریبا تفاوت قابل توجهی وجود داد. 
با افزایش میزان تحصیالت افراد این تفاوت ها کاهش می یابد 
. حتی می توان این گونه بیان کرد بعد از دریافت درجه علمی 
کارشناسی فرهنگ رانندگی فرد تغییر چندانی نخواهد داشت و 

پایداری  رفتاری ایجاد می شود.

 تاثیر محیط  و ناحیه جغرافیایی
 در فرهنگ خطرپذیری

نتایج تحقیقات بیان میکند  که ۲5 درصد 
تصادفات ترافیکی از تضاد بین انسان و 
محیط جاده نشات  می گیرد.بیش از یک 
سوم تمامی تلفات و صدمات در تقاطع 
ها و زمانی که ترافیک در کل محدوده 
تعداد  دهد  می  رخ  نباشد،  کنترل  قابل 
تصادفات در تقاطع هائی که کنترل گره 
های ترافیکی ندارد، تقریبا1/4 برابر بیش 
تر است نسبت به تقاطع هاییکه از کنترل 
گره های ترافیکی در ان ها استفاده می 
شود. در ایاالت متحده بر اساس محاسبات 
مشخص شدده 4۰ درصد تلفات ترافیکی 
و ۶۰ درصد  مصدومیت رانندگان باالی 
۶4 سال در تقاطع ها اتفاق می افتد .  امار 
ارائه شده در ایاالت متحده حاکی از ان 
است که در سال ۲۰۰ میالدی نیمی از 
تصادفات را رانندگان ۸۰ ساله یا باال تر در 
تقاطع ها منجر می شوند که در هر برخورد بیش از یک وسیله 
نقلیه دخالت داشته  است. تقریبا یک سوم تصادفات تقاطع ها 

منجر  به صدمات و اسیب های جدی می شوند.
نواحی درون شهری نسبت به برون شهری از محدودیت سرعت 
بیشتری  برخور دارند و شاید رانندگان درون شهری برای ترمز 
کردن محدودیت بیشتری دارند.  نتیجه مهم  تفاوت ها در 
محدودیت های سرعت  و فواصل طوالنی پیموده شده شامل 
سرعت های باال  و افزایش قرار گیری در معرض خطر برای 
نواحی برون شهری احتمال طرح ریزی یک نسبت قابل توجه 
از تفاوت های ناشی از صدمه بواسطه موقعیت های جغرافیایی 

است.
ایمنی  به علت سرمایه گذاری های مکرر برای بخش موانع 
در نواحی  درون شهری این احتمال وجود دارد که رانندگان 

کاهش  سطح خطر پذیری را با افزایش سرعت جبران کنند.
نقش درآمد در فرهنگ خطرپذیری

می توان احتمال افزایش سطح فرهنگ ترافیک با افزایش در 
امد افراد را مطرح و این گونه بیان داشت که ، درامد ماهیانه 

عامل تاثیرگذاری بر درک و فهم ترافیکی راننده است.
 فرد با درآمد مناسب ، از جهت دست یابی به آموزش ترافیکی 
باالتر و راحت تر نسبت به فرد با درامد پایین بهره می برد. 
زمانی که فرد از وضعیت مالی خوب برخوردار است بالتبع  از 
محل مناسب برای زندگی خویش استفاده می کند ، این نگرش 
برای فرد امکانات بیش تر و بهتر محیطی و جاده ای را با توجه 
به محیط زندگی فراهم می اورد در این صورت می توان انتظار 
داشت فرهنگ رانندگی و ترافیکی افراد با توجه به محیط ایمن 

و با کیفیت مناسب افزایش یابد.

نتیجه گیری   
پارامترهای سن و جنسیت اصلی ترین ارکان تشکیل دهنده 
فرهنگ خطرپذیری در بین رانندگان است راننده کم تجربه به 
دلیل شور هیجان درونی و کمبود تجربه در معرض خطر باالتری 
نسبت به رانندهای که چندین سال تجربه رانندگی دارند، قرار 
می گیرد، بهبود فرهنگ خطر پذیری و رفتار نزدیک به پیری 
است، رفته رفته با ورود به دوران پیری و به دلیل بروز بیماری 
مشکالت بیش از حد فرد شروع می شود. این فرایند برای هردو 
نوع جنسیت صادق است ولی در خانم ها سریع تر از اقایان می 
باشد. بر اساس تحقیقات مشخص شده است رانندگان زن بیش 
تر  در معرض  خطر قرار دارند، اما رانندگی رانندگان زن اکثر 
اوقات در شرایط جادهای محیط و زمانی ایمن تر انجام می پذیرد.

رانندگان در پی کسب دانش و تحصیالت به لحاظ درک نیز دچار 
تحول و دگرگونی می شوند، به طوری که بین یک فرد با مدارک 
دیپلم و فرد با مدارک کارشناسی به لحاظ رفتار ایمن در راننگی 
تفاوت وجود دارد. اما تقریبا بعد از مقطع تحصیلی کارشناسی این 
تغییر در رفتار ناچیز می شود یا تغییرات ان بسیار کند است. بنابر 
این، می توان افزایش سطح تحصیالت را گامی موثر در بهبود 

وضعیت رانندگی  و ارتفای فرهنگ ترافیک دانست.
رانندگی در شرایط  جاده ای مناسب موجب راحتی و اسودگی 
راننده می گردد و همین عامل موجب رعایت قوانین و پیروی 
رانندگی در  انکه  . حال  رانندگی می شود  باال در  از فرهنگ 
محیط نا مطمئن ، نا زیبا، موقعیت بد جغرافیایی و شرایط بد 
اب و هوایی توان روانی را تحت فشار قرار داده  و نا خوداگاه  
موجب بروز رفتاری بدور از انتظار و افزایش سرعت برای راننده 
می شود  که می تواند خطر پذیری رانندگی را تحت تاثیر خود 
قرارار دهد. پارامتر مهم درامد را می توان بسیار موثر قلمداد کرد 
هنگامی که یک راننده از درامد باال برخوردار باشد محل زندگی 
مناسب، محیط ارام و ایمن برای او حائزه اهمیت می گردد و این 
موضوعات  باعث  سکونت در مکانی مناسب با فرهنگ و سطح 
اجتماعی مناسب می شود. با چنین انتخابی فرهنگ فرد متاثر از 
شرایط محیطی ارتقا می یابد.از ذکر این نکته نباید  غافل بود که 
فردی با درامد مناسب امکان کسب تحصیالت به شکلی راحتر  
را در اختیار خواهد داست و از اموزش های ترافیکی مناسب تری 
بهره می جوید ، با اطالعات جدید و به روز اشنا می شود و کلیه 
این عوامل به وی کمک می کنند تا فرهنگ رانندگی و ترافیکی 
خود را ارتقا دهد و به عنوان راننده ای خوب با رفتاری مطمئن در 

شرایط ترافیکی گوناگون به شکلی مناسب رانندگی کند.
عامل مهم دیگری که بیشتر رانندگان جوان و مسن بواسطه  
استفاده از ان ، بیش تر در معرض خطر قرار می گیرند مصرف 
مشروباط الکلی است. رانندگان مسن به دلیل تجربه  باال  و دانستن 
عواقب ناشی از مصرف مشروبات الکلی  سعی بر ان می نمایند 
بعد از مصرف  از رانندگی اجتناب کنند. مصرف مواد مخدر نیز به 
دلیل کاهش تمرکز کاهش قدرت تصمیم گیری  و افزایش نشاط 
و هیجان موجب بروز خطر میشود. مصرف داروهای درمانی می 
تواند عاملی مثبت و هم منفی در رانندگی باشد . به دلیل مشخص 
نبودن تاثیر بعضی دارو ها بر روی افراد گونا گون ، بررسی بر روی 
این موضوع چندان انجام پذیرفته است. مصرف مواد مخدر و الکل 

با یکدیگر احتمال بروز خطر را افزایش می دهد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان البرز

بررسی	برخی	علل	حوادث	رانندگی	
* سرهنگ سید همایون شریفی
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و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
خانواده با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های 
آسیب های  زمینه  در  بازدارنده  و  صحیح 
گذشته  سال   4۰ طی  گفت:  اجتماعی، 
سیاست عدم آموزش و یا عدم طرح این 
آسیب ها منجر به بروز اتفاقات پنهانی در 
جامعه شده است که روز به روز مانند یک 

مسئله زیرپوستی رشد می کند.
وزیر  با  نشستی  در  ابتکار  معصومه 
بهداشت درباره مسائل مربوط به سالمت 
زنان، گفت: یقینا وزارت بهداشت یکی از 
مهمترین دستگاه های فعال در حوزه زنان 
امروز  که  خوشحالیم  و  است  خانواده  و 
می توانیم مباحثی را در اینجا طرح کرده 
برنامه  طول  در  را  جدی  همکاری های  و 
وزارتخانه  این  با  دوازدهم  دولت  و  ششم 
اینکه بحث های  بیان  با  باشیم.وی  داشته 
افزود:  ابعاد مختلفی دارد  مربوط به زنان 
یکی از مهمترین مباحث، حضور زنان در 
بخش های مدیریتی وزارت بهداشت است 
امیدواریم هم در سطح آموزش و در  که 
دانشگاه های علوم پزشکی به این موضوع 
توجه شود. بحث حضور  3۰ درصد زنان 
وزارتخانه  این  مدیریتی  بخش های  در 
فکر  و  است  زنان  جامعه  انتظارات  کف 
می کنم وزارت بهداشت به راحتی می تواند 
را در همه سطوح  هدفگذاری 3۰ درصد 
مدیران عالی، میانی و اجرایی انجام دهد.

ابتکار همچنین گفت: بنابراین اگر بتوانیم 
بهداشت  حوزه  در  را  شاخص هایمان 
ایجاد کنیم و آمار درستی ارائه دهیم در 
گرفت.  نخواهیم  قرار  انتهایی  رتبه های 
پنج کشور  متاسفانه در حال حاضر جزو 
انتهایی لیست هستیم. بر این اساس فکر 
آماری مان  نقص های  دلیل  به  می کنم 
شاخص هاست  نبودن  دقیق  از  ناشی  که 
نمی توانیم پیشرفت های جمهوری اسالمی 

و  علمی  زبان  به  زنان  حوزه  در  را  ایران 
بتوانیم  اگر  حال  کنیم.  بیان  آماری 
را  بهداشت  حوزه  تخصصی  شاخص های 
آنها در  اساس  بر  باشیم می توانیم  داشته 

حوزه زنان حرکت کنیم.
ابتکار با بیان اینکه مهمترین مسئله برای 
جسمی،  از  اعم  بیماری ها  از  پیشگیری 
»آموزش«  پرخطر  رفتارهای  و  روانی 
هم  رهبری  معظم  مقام  گفت:  است، 
دستور دادند که ساز و کار خاصی در این 
گزارش  یکبار  ماه  سه  هر  و  ایجاد  حوزه 
آن ارائه شود، متاسفانه اکنون آموزش های 
اعم  زندگی  مهارت های  حوزه  در  الزم 
نظام  در   ... و  بهداشت  خودمراقبتی،  از 
این  است.  کمرنگ  پرورش  و  آموزش 
موضوع باعث می شود که از همان دوران 
نوجوانی افراد در معرض آسیب قرار گیرند 
و تصمیمات نادرست اتخاذ کنند.ابتکار با 
بیان اینکه عالقه مندیم با وزارت بهداشت 
و  دانشگاه ها  پرورش،  و  آموزش  در حوزه 
در بحث سالمت و به ویژه سالمت زنان و 

خصوصا بحث بهداشت باروری کار کنیم، 
گفت: وزارت بهداشت طرحی را با عنوان 
اگر  ایجاد کرد که  مدارس مروج سالمت 
تا  کنیم  ایجاد  کارگروهی  باشید  موافق 
نتایج این طرح را بررسی کند و بتوانیم با 
همکاری یکدیگر ساز و کاری در این حوزه 
عین  در  کنیم.  ایجاد  فراگیرتر  به صورت 
پرورش  و  آموزش  وزارت  با  بتوانیم  حال 
کاهش  راستای  در  جانبه  سه  تفاهمی 
باشیم.معاون  داشته  اجتماعی  آسیب های 
با  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور 
بیان اینکهبرای اصالح رفتار راهی جز ارائه 
ادامه  نداریم،  بازدارنده  و  آموزش صحیح 
می تواند  اصولی  و  صحیح  آموزش  داد: 
دکتر  با  زمینه  این  در  باشد.  موثر  بسیار 
بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس  گویا 
و  داشتیم  بهداشت نشستی  وزارت  واگیر 
اعالم آمادگی کردند که به ویژه در حوزه 
HIV آموزش هایی را در سطوح مختلف 

ارائه دهیم.
ابتکار با اشاره به لزوم توجه به حوزه تعادل 

روحی و روانی و سالمت روان و پیشگیری 
به  ارائه آموزش های مربوط  از خشونت و 
مهارت های دوران بلوغ اظهار کرد: ما باید 
بر روی بحث خشونت در جامعه کار کنیم. 
که  می دهند  نشان  پیمایش ها  متاسفانه 
تمایل به خشونت در دختران رو به افزایش 
آن  از  پیشگیری  الزمه  حال  است.  بوده 
امیدوارم  است.  مناسب  آموزش های  ارائه 
بتوانیم  بلوغ  دوران  مهارت های  بحث  در 
و  دهیم  انجام  موثری  و  درست  اقدامات 
کنیم. ایجاد  زمینه  این  در  را  کارگروهی 

ابتکار با بیان اینکه یکی از اقدامات موفق 
کلینیک های  اندازی  راه  بهداشت  وزارت 
حال  در  که  است  بوده  خانواده  سالمت 
حاضر به موانعی برخورد کرده است، گفت: 
باید توجه کرد که با ارائه خدمات مربوط 
به سالمت خانواده می توان بخش مهمی 
از معضالت خانواده قبل و بعد از ازدواج را 
حل کرد. در کنار این موضوع ارائه محتوای 
آموزشی مناسب برای زوج های جوان نیز 
از تکالیف سیاست های کلی خانواده است 
که بتوانیم آموزش های مناسبی را در پنج 
سال ابتدای زندگی به زوج های جوان ارائه 
دهیم. ما در این زمینه آمادگی داریم تا به 

وزارت بهداشت کمک کنیم.
وی ادامه داد: البته نیازی نیست که همه 
موضوعات را رسانه ای کنیم اما باید وظیفه 
خود را در این حوزه انجام دهیم. تقاضای 
با  که  است  این  بهداشت  وزارت  از  من 
همکاری هایی که ایجاد شده حتما در این 
حوزه یک برنامه ریزی اصولی انجام گیرد. 
پرورش  و  آموزش  وزارت  حاضر  حال  در 
این  و  اندازی  راه  اینترانت  شبکه  یک 
مسائل را برای پدر و مادرها طرح می کند. 
بنابراین تقاضا دارم همه بخش های مرتبط 
آن روی  و  گرفته  جدی  را  موضوع   این 

 کار کنیم.

توزیع	سبدغذایی	میان	مادران	
دارای	سوءتغذیه

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه 
سالمت  سفیران  تعداد  امسال  احتماال 
نفر  میلیون  پنج  مرز  از  خانواده  و  مدارس 
عبور می کند، برخی از اقدامات انجام شده در 

حوزه بهداشت زنان را تشریح کرد.
برخی  به  اشاره  با  رئیسی  علیرضا  دکتر 
اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت زنان، 
اورژانس  خدمات  ارائه  زمینه  این  در  گفت: 
مناطق  در  ایمن  زایمان  ترویج  مامایی، 
محروم، راه اندازی واحدهای زایمانی، اجرای 
طرح اسکان مادران ساکن مناطق دورافتاده 
دادیم.  انجام  را   ... و  بیمارستان ها  کنار  در 
برای  علوی  بنیاد  همکاری  با  همچنین 
مادران مبتال به سوء تغذیه در حاشیه شهرها 
سبد غذایی توزیع کردیم و همین کار را با 
همکاری کمیته امداد در روستاها و مناطق 

دورافتاده نیز انجام دادیم.
وی با بیان اینکه یکی از بحث های مهم در 
سالمت  و  باروری  سالمت  بهداشت،  حوزه 
از چند  این موضوعات  افزود:  جنسی است، 
سال گذشته در دستور کار وزارت بهداشت 
سطح  در  طوریکه  به  است؛  گرفته  قرار 
کشوری مربیانی برای این حوزه تربیت شدند. 
همچنین با توجه به اینکه 5۰ درصد طالق ها 
در پنج سال ابتدایی زندگی رخ می دهند، در 
را  آموزش هایی  نیز  زندگی  سبک  زمینه 
ارائه دادیم.معاون بهداشتی وزیر بهداشت با 
بیان اینکه 1۰ تا 15 درصد زوج های ایرانی 
نابارورند، گفت: در وهله اول باید توجه کرد 
که بسیاری از موارد ناباروری مربوط به شیوه 

زندگی، افزایش سن فرزندآوری و ... است.
وی با اشاره به ارائه آموزش به دو میلیون و 
5۰۰ هزار زوج نابارور، گفت: در همین راستا 
کتاب ها و بروشورهای مرتبط با این موضوع 
را به این زوج ها ارائه دادیم. از طرفی وزارت 
درمان  هزینه های  از  درصد   ۸5 بهداشت 
است.  داده  قرار  پوشش  تحت  را  ناباروری 
معرض  در  زنان  شناسایی  کار  همچنین 
انجام  نیز  پرخطر  بارداری های  در  خطر 
شده است. باید توجه کرد که 1۰ درصد از 
معرض  در  باروری  سنین  در  زنان  جمعیت 
بارداری پرخطر قرار می گیرند که ما آنها را 
شناسایی کرده و آموزش و خدمات الزم را 
به آنها ارائه می دهیم.رئیسی خطاب به معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: 
معاونت شما در  با  تفاهم نامه ای  در گذشته 
زمینه ساماندهی مشاوره های پیش از ازدواج 
امضا کردیم که در زاهدان و گلستان اجرا شد 
و 3۰ هزار زوج تحت پوشش این طرح قرار 
همکاری  با  می توانیم  می کنم  فکر  گرفتند. 
شما این طرح را گسترش دهیم. همچنین 
باردار و  زنان  از  تغذیه ای  طرح حمایت های 
استان های  در  و  محروم  مناطق  در  شیرده 
زاهدان، کرمان و هرمزگان انجام شد و این 

آمادگی وجود دارد تا آن را گسترش دهیم.

پرداخت	بیش	از	٦٩	هزار	میلیارد	
ریال	مستمری	به	بازنشستگان	

و ۸15  هزار  سال جاری، ۶9  اول  ماه  در 3 
مستمری  ریال  میلیون   5۰1 و  میلیارد 
بازنشستگان از سوی سازمان تامین اجتماعی 

پرداخت شده است.
به گزارش پیام زمان از از  اداره کل روابط 
براساس  تأمین اجتماعی،  سازمان  عمومی 
اقتصادی  محاسبات  و  آمار  دفتر  اعالم 
ابتدای  ماه   3 در  سازمان،  این  اجتماعی 
سالجاری، 1۰4هزار و 915 میلیارد و ۲۶7 
میلیون ریال در بخش هزینه های بلندمدت 
از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه شده 
است که ۶۶,5 درصد آن مربوط به پرداخت 

مستمری بازنشستگان است.
بر همین اساس، در مدت بیان شده، ۲1 هزار 
و 955میلیارد و 9۸9 میلیون ریال مستمری 
یافته و 3 هزار و 37۶  تعلق  بازماندگان  به 
به  مستمری  ریال  میلیون   ۸34 و  میلیارد 
ازکارافتادگان تأمین اجتماعی پرداخت شده 
است و مستمری بازماندگان و ازکارافتادگان 
از  3.۲درصد  و  درصد   ۲۰,9 ترتیب  به  نیز 
هزینه های بلندمدت این سازمان را تشکیل 

می دهند.

ششم	آذر	ماه
	تعطیل	رسمي	است

دوشنبه ۶ آذر، مصادف با ۸ ربیع االول نیز 
تعطیلی رسمی است.طبق بند ح از ماده 37 
قانونی به نام قانون »احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور«، هشتم ربیع االول به مناسبت 
آغاز  و  امام حسن عسکری  شهادت  سال روز 
امامت حضرت مهدی، تعطیل رسمی تعیین 
شده است.این قانون در 1۶ فروردین 139۶ 
در روزنامه رسمی منتشر شده و از آن جایی که 
دانشگاه  »ژئوفیزیک  موسسه  رسمی  تقویم 
سررسید  و  تقویم  مرجع  عنوان  به  تهران« 
رسمی در نیمه سال قبل)95( تدوین شده، 

این تعطیلی در آن قرار نگرفته است.
بنابراین باید گفت که دوشنبه ۶ آذر، مصادف 

با ۸ ربیع االول نیز تعطیلی رسمی است.

خبــــر

فرد	مال	باخته	قربانی	رفتار	های
	عجوالنه	است

یا  و  دقتی  بی  و  انگاری  سهل  صرف  به  فقط  باخته  مال  فرد 
رفتارهای عجوالنه ،باید متحمل غصه اموال ازدست رفته خود 
برای مدت ها باشد.  به گزارش پیام زمان از معاونت اجتماعی 
فاتب،کیف قاپي یکي از شیوه هاي مختلف سرقت است که  هر از 
گاهی  در سطح جامعه شاهد آن هستیم. موضوعي که مشکالت 
بدین صورت  دارد.  دنبال  به  و جامعه  فرد  براي  را  خاص خود 
که فرد مالباخته فقط به صرف کمی سهل انگاری و بی دقتی 
و یا رفتارهای عجوالنه، باید متحمل غصه اموال از دست رفته 
خود، براي مدت ها باشد و همچنین مشاهده اینگونه وقایع در 
جامعه مي تواند فضاي جامعه را مخدوش و نوعي دلواپسي در 
قاپي  مورد کیف  وقوع یک  رو حتي  این  از  کند،  ایجاد  جامعه 
ناگوار و نامطلوب خاص خود را به دنبال  تواند تبعات  هم مي 
داشته باشد و  هم از بعد مادي و هم از بعد معنوي، مشکالت 
بسیاري را براي فرد )مالباخته( و جامعه ایجاد کند.توصیه های 
از حمل کیف خود در مواقع غیرضروري بپرهیزید.  پلیسی:1- 
۲-هنگام دریافت پول از بانــک حرکات اطرافیان خود به ویژه 
راکبین موتورسیکلت ها را در داخل و خارج بانک، دقیقاً زیر نظر 
بگیرید. 3-معموالً کیف قاپ ها در اطراف بانک ها، دفترخانه ها 
، بنگاهها، مراکز خرید و نقاط خلوت کمین مي کنند. بنابراین 
هنگام دریافت و حمل پول در چنین اماکني مراقبت بیشتري از 
کیف خود بعمل آورید. 4-حتي االمکان جهت تردد از وسائط 
نقلیه عمومي استفاده نمائید. 5-مراقب افراد ناشناسي که به شما 
نزدیک مي شوند باشید. ۶-هرگز وجوه نقد و اشیاء گران قیمت 
خود را با کیسه هاي نایلوني روشن یا ساک هاي غیراستاندارد 
حمل نکنید. 7-به هیچ وجه محتویات داخل کیف خود را در 
معرض دید افرادناشناس قرار ندهید. ۸-کیف خود را با دستي 
واز حرکت در  نموده  یا جوي آب است حمل  که مجاور دیوار 
پول  حمل  به  مجبور  9-چنانچه  بپرهیزید.  جداً  خیابان  سطح 
داراي  که  نمائید  استفاده  کیفي  از  حتماً  کیف هستید،  با  نقد 
با  نقد  پول  به حمل  باشد. 1۰-چنانچه مجبور  دسته محکمي 
کیف هستید، حتي االمکان سعي نمائید از اقوام یا دوستان خود 
بعنوان مراقب و همراه کمک بگیرید. 11-به هنگام سوار شدن 
به اتوبوس هاي شهري و در اماکن شلوغ بجاي گرفتن بند کیف، 
دهانه آنرا در دست گرفته وحتي االمکان کیف را در مقابل سینه 
خود قرار دهید. 1۲-بهتر است بدانید کــه کیف قاپ ها معموالً 
با موتورسیکلت هاي تندرو و یک نفر ترک نشین با کاله اقدام به 
کیف قاپي مي کنند. 13-هنگام استفاده از تلفن عمومي کیف 
دستي خود را حتي براي لحظه اي زمین نگذارید. 14-به هنگام 
حمل کیف پول خود سعي نمائید افکار پراکنده را به ذهن خود 
نمائید  به خود جلب  را  دیگران  توجه  اینکه  بدون  و  نداده  راه 
دهید. 15-از  قرار  کیف  روي  بر  را  تمرکز خود  و  تمام حواس 
 ... و  رستورانها  در  صندلي  پشت  به  خود  کیف  نمودن  آویزان 
خودداري نمائید. 1۶-بانوان بیشترین افرادي هستند که سوژه 
هاي سرقت کیف قاپي براي آنها اتفاق مي افتد. 17-از جابجایي 
طال و جواهرات قیمتي و غیر ضروري به همراه خود خودداري 
کنید . 1۸-در هنگام استفاده از تلفن کیفتان را نزدیک بدنتان 
استراحت  هنگام  دهید. 19-در  قرار  است  آزاد  که  دردستي  یا 
روي نیمکت هاي پارک مراقب کیفتان باشید زیرا در این زمان 
ممکن است از پشت سر کیفتان توسط سارق کشیده و قاپیده 
شود . ۲۰-در هنگام عبور از کوچه هاي خلوت مراقب موتور سوار 
باشید. ۲1-هنگام سوار یا پیاده شدن و یا باز کردن درب خودرو، 

مواظب کیف خود باشید.

ساماندهی400	معتاد	بی	خانمان

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: 
تحول  طرح  اول  مرحله  در  خانمان  بی  متجاهر  معتاد   4۰۰
و  )بی سرپناه  بی خانمان  معتادان  و ساماندهی  مدیریت  نظام 
متجاهر( ساماندهی شد.محسن روشن پژوه به ایرنا گفت: در طرح 
ساماندهی مع تادان بی خانمان ، افراد دارای اعتیاد مبتنی بر 
اصول دقیق علمی ، شناسایی و افراد دارای اعتیاد بی خانمان و 
بی سرپرست ، غربالگری دقیقی می شوند.وی ادامه داد: سپس 
معتادان بی خانمان شناسایی شده به بخش های مختلف مراکز 
بهزیستی ارجاع داده می شوند تا الگوی درمان آنان در مراکز 
اقامتی ، سرپایی و کاهش آسیب ، پیگیری شود. همچنین مراقبت 
های بعد از درمان نیز پیگیری خواهد شد.وی یادآور شد: طرح 
تحول نظام مدیریت و ساماندهی معتادان بی خانمان )بی سرپناه 
و متجاهر( ، مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای اجتماعی 
کشور و کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد قوه قضائیه را دارد 
و با مشارکت مستقیم قوه قضائیه ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ، 
وزارت کشور و وزارت بهداشت اجرا می شود.معاون پیشگیری و 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از اجرای آزمایشی طرح 
دادگاه درمان مدار برای ساماندهی معتادان متجاهر در ۶ استان 
البرز،  کشور خبر داد و گفت: این طرح در استان های تهران، 
قزوین ، یزد، گیالن و سیستان و بلوچستان اجرا می شود.روشن 
افزود: در این طرح برای درمان و کاهش آسیب معتادان  پژوه 
متجاهراز الگوی ›دادگاه درمان مدار‹ Drugcourt استفاده می 
شود که در اجرای آن ، اصل بر ترک و توانمندسازی همزمان 
گذاشته شده است.به گزارش ایرنا، براساس آمار ستاد مبارزه با 
موادمخدر اکنون دو میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده موادمخدر 
در کشور وجود دارد که باالترین مصرف موادمخدر مخدر با بیش 

از ۶۶ درصد مربوط به تریاک است.

کاهش	کیفیت	زندگی	سالمندان	در	این	مراکز
وجود  عدم  اظهارکرد:  کشور  سالمندی  تحقیاتی  مرکز  عضو 
شده  سبب  کشور  در  مطلوب  اجتماعی  و  اقتصادی  امکانات 
با  کشور  در  سالمند  نگه داری  مراکز  و  سالمندان  وضعیت  تا 
استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد.دکتر فرحناز محمدی 
شاه بداغی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره 
به وضعیت معاشی سالمندان در کشور، گفت: بر اساس شواهد 
و آمارهای موجود مشخص شده است که مراکز سالمندی کشور 
ادامه  در  همچنین  نیستند.وی  برخوردار  مطلوبی  وضعیت  از 
افزود: متاسفانه امروزه استانداردهای مراقبتی در مراکز نگه داری 
سالمندان کشور مورد توجه قرارنمی گیرند.عضو مرکز تحقیقات 
کشور  بهزیستی  سازمان  که  این  به  اشاره  با  کشور  سالمندی 
بهبود  برای  مناسب  استانداردهای  و  موضوعات  پیگیر  همواره 
وضعیت سالمندی در کشور است، اظهار کرد: عدم وجود امکانات 
تا وضعیت  اجتماعی مطلوب در کشور سبب شده  و  اقتصادی 
سالمندان و مراکز نگه داری سالمند در کشور با استانداردهای 

جهانی فاصله داشته باشد.

خبر

نایب ریئس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر وزارت 
و  زنان  بیماری های  میان  تفاوت ها  برخی  بهداشت 

مردان را تشریح کرد.
بیماری های  حوزه  در  الریجانی  محمدباقر  دکتر 
غیرواگیر تفاوت هایی وجود دارد، گفت: کمیته ای در 
با  مرتبط  موضوعات  پیگیری  برای  بهداشت  وزارت 
بیماری های غیرواگیر ایجاد شده که اهداف متعددی 
را اعم از کاهش مرگ و میر، کاهش چاقی و ... دنبال 

می کند.
 ۲9۰ اطالعات  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
داریم،  کشور  تمام  در  را  عامل خطر   ۶۰ و  بیماری 
افزود: در کشور ما میزان مرگ و میر در مردان بیش 
از زنان است. این در حالیست که میزان بروز برخی 
بیماری ها مانند دیابت در زنان بیشتر از مردان بوده 
 3۰ زنان  در  چاقی  شیوع  درصد  همچنین  است. 
ما  کشور  جمعیت  چهارم  یک  یعنی  است.  درصد 

چاقند و زنان نیز بیش از مردان چاق هستند.
وی با بیان اینکه سیر فزاینده  بیماری دیابت را در 
زنان شاهدیم گفت: وضعیت زنان از نظر شیوع دیابت 
جمعیت  درصد   3۰ همچنین  است.  مردان  از  بدتر 
در  بیماری  این  که  هستند  فشارخون  به  مبتال  ما 
جمعیت زنان بیشتر است. در عین حال یک چهارم 
که  می برند  رنج  خون  چربی  افزایش  از  ما  کشور 
درگیر را  بیشتری  زنان  بیماری  این  میان  این   در 

 کرده است.

مرگ	ومیر	مردان	ایرانی
	بیشتر	از	زنان

مدیرکل امور دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با تاکید بر چندبخشی و فرا ارگانی بودن مقوله 
برطرف  با  تا  شده  ریزی  برنامه  گفت:  دارو  صادرات 
از  بتوانیم  ساله  پنج  برنامه  یک  در  مشکالت  شدن 
›صادرات  سمت  به  بیشتر‹  ›واردات  از  تجاری  لحاظ 

بیشتر‹ تغییر مسیر دهیم.
افزود:  برندگی  دارو،اکبر  و  غذا  سازمان  گزارش  به 
حال  در  که  است  موانعی  ترین  مهم  از  پول  انتقال 
حاضر برای صادرات مانع تراشی می کند به این معنا 
کشف  بسیار،  های  مرارت  از  پس  کننده  تولید  که 
بازارهای جدید و مذاکره های طوالنی، دارو را صادر 
می کند اما در چگونگی دریافت پول همچنان با اما 
در  کرد:  روبروست.وی خاطرنشان  فراوانی  های  واگر 
سال های اخیر باور صادرات شکل جدی تری به خود 
ارزیابی  های  شاخص  از  یکی  اکنون  و  است  گرفته 
سفرا، فعالیت های اقتصادی است و دیپلمات های ما 
دیگر صرفا به اقدامات دیپلماتیک اکتفا نکرده و برنامه 
های توسعه صادرات و اقتصاد نیز در صدر برنامه های 

آنها قرار گرفته است.
وزیر  خارجی  سفرهای  اغلب  در  کرد:  اضافه  وی 
بهداشت، مذاکرات درباره صادرات داروهای ایران نیز 

به کشور های میزبان انجام می شود.
گذشته  در  صادرات  های  چالش  از  یکی  گفت:  وی 
عدم هماهنگی کامل و مناسب بین تصمیم گیران این 

حوزه بوده است .

	تاکید	بر	افزایش
	صادرات	دارویی	ایران

اجرای  ابالغ  درخصوص  مسلح  نیروهای  ستادکل 
انتظامی  نیروی  به  ثالث  بیمه شخص  قانون   54 ماده 

اطالعیه ای صادر کرد.
متن این اطالعیه به شرح ذیل است:

بر اساس ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس 
شورای اسالمی پیش بینی گردیده است که گواهینامه 
رانندگی که قبال به استناد ماده 1۰ قانون خدمت وظیفه 
یا  خدمت  پایان  کارت  دارندگان  برای  صرفا  عمومی 
بدون  بوده،  صدور  قابل  شده  تکلیف  تعیین  مسئولین 
نیاز به ارائه کارت پایان خدمت و معافیت صادر گردد.از 
سوی دیگر بر اساس ماده 5۸ مکرر قانون خدمت وظیفه 
عمومی مصوب سال 139۰ مجلس شورای اسالمی، ناجا 
موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین غایب 
می باشد.از آنجایی که اجرای این مصوبه مجلس شورای 
اسالمی تعارضاتی با مواد 1۰ و 5۸ مکرر قانون خدمت 
با  تعامل  لذا ضمن  به دنبال داشت،  را  وظیفه عمومی 
مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس شورای 
اسالمی و ستاد کل نیروهای مسلح جمع بندی گردید 
که ناجا نسبت به اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص 
اجرای  نافی  ماده  اجرایاین  البته  که  نماید،  اقدام  ثالث 
ماده 5۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود.

فلذا به ناجا ابالغ گردید ضمن فراهم نمودن مقدمات 
کار حداکثر از تاریخ 9۶,9,1 نسبت به اجرای ماده 54 
قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای اسالمی 

اقدام نماید.

دریافت	گواهینامه	بدون		
کارت	پایان		خدمت

ابتکاراعالم کرد:

افزایش	تمایل	به	»خشونت«	در	دختران

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف 
قلیان در  ارائه  اینکه  بر  تاکید  با  سرویس 
رستوران ها تخلف محسوب می شود، گفت: 
قلیان  ارائه  به  نسبت  رستورانی  اگر  قطعا 

عمل کند، پلمب خواهد شد.
کرد:  اظهار  میرابراهیمی  اصغر  علی  سید 
طبق قوانین موجود رستوران ها اجازه ارائه 
قلیان ندارند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، 

قطعا با آنها برخورد خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این موضوع که 
کدام رستوران ها مجاز به دریافت ورودیه 
هیچ  گفت:  هستند،  خود  مشتریان  از 
حق السرویس  دریافت  حق  رستورانی 
ندارد مگر اینکه سرویسی خاص از سوی 
دارندگان  اتحادیه  شود.رئیس  ارائه  آن 
به  داد:  ادامه  سرویس  سلف  و  رستوران 
عنوان مثال ممکن است یک خانواده قصد 
برگزاری مهمانی در رستوران داشته باشد 
طبیعی است برای برگزاری چنین مراسم 
الزم است رستور ان برای چندین ساعت 
خدمات  و  شده  گذاشته  آنها  اختیار  در 
متعددی به این افراد داده شود. در چنین 
به  ملزم  افراد  که  است  طبیعی  شرایطی 

در  اما  می شوند  حق السرویس  پرداخت 
قطعا  رقمی  چنین  دریافت  موارد  سایر 

تخلف محسوب می شود.
میرابراهیمی در ارتباط با دریافت ورودیه 
که گاه در برخی رستوران ها رخ می دهد، 
برخی  است  ممکن  گاه  کرد:  اظهار  نیز 
با  و  داشته  زنده  موسیقی  رستوران ها 

و  اماکن  از  مختلف  مجوزهای  دریافت 
وزارت ارشاد به اجرای موسیقی بپردازند. 
که  است  طبیعی  شرایطی  چنین  در 
تامین  به  مجبور  موضوع  این  بابت  افراد 
هزینه ها  این  و  هستند  خود  هزینه های 
از طریق منو و همچنین دریافت ورودیه 

تامین می شود.

اما وی در پاسخ به این سوال که رقم کف 
و سقف دریافت ورودیه از چه قرار است، 
موضوع  این  برای  نمی توان  کرد:  اظهار 
عددی مشخص کرد چرا که هر رستوران 
بر اساس محل و خدماتی که ارائه می کند 

هزینه خاص خود را دارد.
اتحادیه رستوران و سلف سرویس  رئیس 
در پاسخ به این سوال که گاه دیده می شود 
غذا  پرس  یک  برای  رستوران ها  برخی 
قیمتی معادل 1۰۰ هزار تومان و یا حتی 
باالتر دریافت می کنند، گفت: طبق قوانین 
و مقررات افراد صنف ما تنها می توانند ۲۰ 
درصد سود داشته باشند بر این اساس هر 
گاه شکایتی از قیمت رستوران ها منعکس 
شود، اتحادیه موضوع را بررسی کرده و در 
صورتی که رقم های دریافت شده خارج از 
عرف باشد، میزان اضافه دریافت محاسبه 
شده و به موضوع رسیدگی می شود اما در 
این  دریافت  که  داشت  توجه  باید  نهایت 
و  است  خود  خاص  شرایط  دارای  رقم ها 
اولیه استفاده شده و سود  بر اساس مواد 
حاصه این رقم ها تعیین می شود و حدی 

متعارف دریافت می شود.

عرضه		قلیان	در	رستوران	ها	ممنوع	شد

وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
علمی  معاون  دیدار  از  جوانان  و  ورزش 
حوزه  در  تهران  شهردار  جمهوربا  رئیس 
از  حمایت  و  جوان  نخبگان  شناسایی 
استارت آپ ها خبر داد گفت: گویا توافقات 

که  گرفته  صورت  زمینه  این  در  خوبی 
است هرنوع حمایت  آماده  وزارت جوانان 
اعتباری و ضمانت بانک های عامل از این 

تصمیم را داشته باشد.
لزوم  به  اشاره  با  تندگویان  مهدی  محمد 
ارتباط وزارت ورزش و جوانان و مدیریت 
برای توجه به جوانان شهر تهران  شهری 
و  شهر  شورای  است  الزم  اینکه  بیان  با 
شهرداری در کنار معاونت ساماندهی امور 
جوانان برای ارائه خدمات بهتر به جوانان 

امور  معاونت  گفت:  گیرند،  قرار  پایتخت 
جوانان در تهران تنها یک خانه جوان دارد 
و این در حالی است که با کمک مدیریت 
شهری می توان خانه های جوان یا سمن 
سراها را در ۲۲منطقه پایتخت ایجاد کنیم 
تا سمن های فعال حوزه جوانان در تهران 
منطقه ای  مشخص  های  پایگاه  بتوانند 
که  امکاناتی  از  بتوانند  و  باشند  داشته 
شهرداری و وزارت ورزش و جوانان به آنها 

ارائه می کنند؛ بهره مند شوند.

نیز  نمایندگانمان  به  اینکه  بیان  با  وی 
در  است  الزم  که  گفتم  شهر  شورای  در 
بحث سمن های شهر تهران در کنار وزارت 
ورزش و جوانان قرار گیرند گفت: در تهران 
ساماندهی بخشی از سمن ها به عهده شورا 
و شهرداری است و هر ساله اعتباراتی نیز 
نظر گرفته  در  این سمن ها  فعالیت  برای 
پایگاه های مشخص دارند که  می  شود و 
برای  نیز  مشابهی  تمهیدات  است  الزم 

سمن های جوانان در نظر گرفته شود.

	شناسایي	نخبگان
	و	حمایت	از	مشاغل	نوین



٦ سبک زندگییکشنبه 21 آبان 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3622

متن	آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت محمد عسگرپور فرزند جعفرقلی  به شرح دادخواست 
درخواست  دادگاه  این  از   9۶۰99۸3۸557۰۰۶۰9 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم عسگرپور فرزند 
محمد  به شماره شناسنامه ۲315 سرانجام در تاریخ  9۶/7/1 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به:
1-محمد عسگرپور فرزند جعفرقلی  به شماره شناسنامه ۶ ) پدر متوفی(

۲-خاور عسگری کاجی فرزند عباسقلی به شماره شناسنامه454  ) مادر متوفی(
3- طیبه آقاخانی کاجی فرزند یزدان به شماره شناسنامه775 ) همسر متوفی(

فرزند   (   4۶۸۰3۶17۸۶ شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عسگرپور  متین   -4
متوفی(

فرزند   (   4۶1151۰۰93 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  عسگرپور  5-ایلین 
متوفی(

تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
زهرا قنبری – متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک اردل

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139۶۶۰331۰1۰۰۰۲795 مورخ 139۶/۸/4 و رای شماره هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه کیهانیان فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه 1 نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139/۸9 متر مربع پالک 1۰95 فرعی از 
1۶3 اصلی واقع در بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی 
سید حسین کاخکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 
سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۶۰۲

تاریخ انتشار نوبت اول 139۶/۸/۲1     تاریخ انتشار نوبت دوم 139۶/9/4
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس

رونوشت	آگهی	حصر	وراثت	
به کالسه  دادخواست  به شرح  عالی      رضا  محمد  فرزند  کردگالئی  عالی  صمد 
۲/374/9۶این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد رضا عالی فرزند محمد آقا به ش ش 9صادره  از جویبار  در تاریخ 
9۶/79/۲7اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار     بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-صمد عالی کردکالئی فرزند محمد رضا به ش ش ۶99فرزند متوفی 

۲-غالمرضا عالی کردکالئی فرزند محمد رضا به ش ش 5۸۲93۸7۸75فرزند متوفی 
3-محمد غالمرضا عالی کردکالئی فرزند محمد رضا به ش ش 7۰۰فرزند متوفی 
4-شمسه غالمرضا عالی کردکالئی فرزند محمد رضا به ش ش۶۲۸ فرزند متوفی 

5-شهناز غالمرضا عالی کردکالئی فرزند محمد رضا به ش ش5۸۲۰۰9145۰ فرزند 
متوفی 

۶-حوریه غالمرضا عالی کردکالئی فرزند محمد رضا به ش ش 4فرزند متوفی 
7-ربابه صمدیان چمازی همسر متوفی به ش ش 3 فرزند غالمعلی 

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 

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

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

سند رسمی
موضوع  اول  هیات   139۶/۸/7 مورخ  شماره139۶۶۰331۰1۰۰۰4397  برابررأی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم بتول شورگشتی فرزند محمد باقر 
مجزی شده  و  مفروز  مربع  متر  مساحت 1۶5  به  باب ساختمان  یک  درششدانگ 
از55۸ فرعی از1۶3 اصلی واقع در سرحدآباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
اله گلی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فتح 
فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 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 دو ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 1۶۰5
تاریخ انتشار نوبت اول 139۶/۸/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم 139۶/9/4

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی	
متن آگهی شماره درخواست 

91۰۰5۰تاریخ  شعبه  بایگانی  شماره  9۰۰99۸111۰4۰۰195و  پرونده  شماره 
تنظیم ۶۰/۸/13

آگهی مزایده اموال غیر منقول  نوبت اول 
پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  بابل  حقوقی  دادگاه  چهارم  شعبه  اجرای  دایره 
موسوی  مریم  خانم  لها  محکوم  مهریه  مطالبه  بخواسته   91۰۰5۰ کالسه  اجرایی 
تبار کانی بطرفیت محکوم علیه عسگری رجب پور جهت وصول محکوم به و هزینه 
های اجرایی ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری به میزان تقریبی 1۰۰۰ متر مربع 
واقع در محدوده ظغان زرگر شهر با حدود و اربعه مشخص در پرونده را با قیمت 
کارشناسی پایه 441/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق مزایده بتاریخ 9۶/9/1۸ روز شنبه 
ساعت 1۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بابل بفروش برساند مزایده از 
قیمت پایه شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده باید 
ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه 
واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده 
از  قبل  روز  پنج  تا  توانند  می  متقاضی  منظور خواهد شد ضمنا  دولت  به حساب 

مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند 
مدیر دفتر اجرای شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل – آقاجانتاج 

رونوشت	آگهی	حصر	وراثت	
عبداهلل مرزانی فرزند علی جان    به شرح دادخواست به کالسه 77۰/9۶این شورا  
علیجان  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست 
تاریخ  در  بابلسر  از  1437صادره  ش  ش  به  اسمعیل  محمد  فرزند  کناری  نرزانی 
79/9/4اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار    بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-عبداهلل مرزانی کناری فرزند علیجان به ش ش 45فرزند متوفی 
۲-عین اهلل مرزانی کناری فرزند علیجان به ش ش ۲فرزند متوفی 

3-کریم مرزانی کناری فرزند علیجان به ش ش 5فرزند متوفی
4-یداهلل مرزانی کناری فرزند علیجان به ش ش 3فرزند متوفی

5-فاطمه صغری مرزانی کناری فرزند علیجان به ش ش 75فرزند متوفی
۶-مریم مرزانی کناری فرزند علیجان به ش ش ۲93۸فرزند متوفی

7-هاجر خاتون مرزانی کناری فرزند علیجان به ش ش ۲4۸فرزند متوفی
۸-گلین صفر پور توته فرزند حسن به ش ش ۶۰ همسر متوفی 

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

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

متن	آگهی
امیرعسکری  میرزابطرفیت  فرزندعلی  جلیلیان  خدیجه  خانم  خواهان  اینکه  نظربه 
فرزندتورج به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرمشهرنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه۲دادگاه عمومی حقوقی خرمشهرواقع درخیابان4۰متری 
سایت اداری دادگستری شهرستان خرمشهربه کالسه 9۶۰۲53ثبت گردیده به علت 
آیین  قانون  تجویزماده73  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه به خوانده آقای امیر 
عسکری فرزندتورج ابالغ می گرددظرف مهلت یک هفته جهت معرفی داورخودبرای 
خرمشهر( حقوقی  دادگاه  دوم  مرجع)دفترشعبه  دراین  البین  ذات  اصالح  انجام 

شودتاخوانده  می  جرایدکثیراالنتشارآگهی  از  دریکی  نوبت  یک  حاضرگرددمراتب 
کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به  ازمفادآن  واطالع  ازنشرآگهی  پس 
رادریافت ودروقت مقررجهت رسیدگی حاضر  دادخواست وضمائم  خودنسخه دوم 

گردد.    شماره م.الف)9/۸45(
فاطمی سوق-دفترشعبه دوم حقوقی خرمشهر

آگهی	حصر	وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/519/9۶ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود خانم 
زبیده امینی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
کافیه احمدی در تاریخ  7۸/1۰/5 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

1.زبیده امینی  زایچه : 1۶۸- 133۶    کد ملی  49597۰۶3۶۸  
۲.صاحب امینی  زایچه: 1۶7- 34/7/3   کد ملی  49597۰۶7۲4  

3.صابر امینی  زایچه: ۸- 43/۶/1  کد ملی 49599799۲5 
4.امیر امینی  زایچه: ۲3۲-4۶/1/1   کد ملی 49597۰73۶4 

5.احمد امینی  زایچه: 197-3۶/3/4  کد ملی 49597۰7۰۲1  
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.

راه	های	مدیریت	زمان	کدامند؟	

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که تمام طول هفته را 
به کار و فعالیت سپری می کنند؟ از همان دسته افرادی که به 
قول معروف وقت نمی کنند که حتی سرشان را بخارند؟! و حتی 
آن سو  به  این سو  از  دویدن  آخر هفته هم مشغول  تعطیالت 
از روی  این است که پای خود را  هستند! پیشنهاد ما به شما 
را  زمان  کنید!  نگاه  اطرافتان  به  هم  کمی  و  بردارید  گاز  پدال 
اما  باشید.  داشته  مؤفقی  و  پویا  شاد،  زندگی  تا  کنید  مدیریت 

چگونه می توان زمان را مدیریت کرد؟ 
به گزارش زمان به نقل از سالمتیسم، برای پاسخ به این سؤال، 
در ادامه با ما همراه باشید. قبل از هر چیز، به یاد داشته باشید 
به  سرزندگی  احساس  ابتدا  در  شاید  وقفه،   بی  و  زیاد  کار  که 
شما بدهد اما در درازمدت احساس می کنید که از درون لبریز 
و خسته شده اید،  بطوری که در نهایت استرس، بیماری جهان 

مدرن امروز، مهمان روز و شب زندگی شما خواهد شد! 

اولویت های زندگی خود را مشخص کنیم: 
که  می شویم  بیهوده  کارهای  انجام  سرگرم  آنقدر  اوقات  گاهی 
ساعت های با ارزش زندگی را به باد فنا می دهیم! پس نخستین 
گام در مدیریت زمان این است که لیستی از کارهای خود تهیه و 

آنها را الویت بندی کنیم.

 ارتباطات اجتماعی مفید و مؤثری داشته باشیم: 
را  همکاران  و  اطرافیان  با  مفید  ارتباط  برقراری  توانایی  اگر 
بیاموزید، در وقت و زمان خود صرفه  جویی خواهید کرد. در یک 
ارتباط خوب و مؤثر، موضوعات اساسی و مهم عنوان می شود،  
به همین دلیل مخاطب خود را با سیلی از کلمات و نیز جمالت 
بی ربط، خسته نکنید. همواره بکوشید تا موضوع گفتگوی شما 

مشخص باشد و بر روی همان هم تمرکز کنید.

 در انجام بعضی از کارها، حتمًا از اطرافیان کمک بگیرید: 
کمک گرفتن از دیگران را یاد بگیرید. در انجام کارهای منزل، 
حتماً از کودکانتان کمک بگیرید، حتی اگر ایمان دارید که ممکن 
است از پس انجام آن کار برنیایند. در اداره، همواره سعی کنید 
تا با افراد فعال تر همکاری کنید،  افراد قابل اعتمادی که احیاناً 
روزی بتوانید روی کمکشان حساب بازکنید. اگر قادر نیستید که 
از اطرافیان کمک بگیرید، حتماً جایی از کار شما ایراد دارد، حتماً 

به علت این مالحظه کاری خود فکرکنید! 

مختلف  موقعیت های  در  را  خود  آرامش  تا  بکوشید  همواره 
حفظ کنید: 

برای خودتان وقت بگذارید. به سرگرمی ها و رؤیاهایتان اهمیت 
نیاورید.  به حساب  گیر  وقت  و  معنا  بی  پوچ،  را  آنها  و  بدهید 
یادتان باشد که اگر کارهایی که دوست می دارید را انجام دهید، 
بانشاط  تر خواهید شد و در نتیجه در انجام امور جدی زندگی، 
خالق تر و قوی تر خواهیدشد. زندگی حرفه ای و زندگی کاری باید 
مکمل یکدیگر باشند، بنابراین سعی کنید تا بین این دو تعادل 

برقرارکنید و نه تضاد.
  بر روی اهدافی که عملی و دست یافتنی هستند تمرکز کنید: 

عده ای بر این باورند که در زندگی فقط کسب موفقیت اجتماعی 
است که ارزش دارد، بنابراین تنها هدف شان در زندگی رسیدن 
به همین مهم است. این افراد بیشترین زمان از وقت خود را به 
کارکردن سپری می کنند، غرق در کار می شوند و لذت بردن از 
زندگی را منوط و وابسته به مؤفقیت در آن کار می دانند. این 
افراد همیشه دوست دارند که در کارشان کامل و بی عیب باشند. 
جالب اینجاست که همین افراد، همیشه بیشترین نارضایتی را از 

کارشان دارند. 
به  را  آنها  نیافتنی،  اهداف کاری دست  و  از حد  بیش  وسواس 
افرادی ناراضی و عصبی تبدیل کرده است. بنابراین عقل حکم 
می کند تا اهداف زندگی مان دست یافتنی باشند، آنهم در یک 
بازه زمانی مشخص. چه زمانی از روز باالترین کارایی ممکن را 

دارید؟ به توان بدنی و روحی خود در طول روز دقت کنید. 
مهم  های  فعالیت  دارید،  آماده تری  روح  و  جسم  صبح ها  اگر 
کاری، قرارمالقات ها و تصمیمات مهم اداری را به این زمان از 
روز بیاندازید. اگر این موارد را رعایت کنید، بدون شک استرس 
ناشی از مدیریت نادرست زمانی را به شکل چشمگیری کاهش 
خواهید داد. با این حال، یادتان باشد که باید قبل از هر چیز، از 
خودتان و شیوه کاریتان شروع کنید و تنها در این صورت است 

که می توانید ساعات زندگیتان را مدیریت نمایید.

گوناگون

تمامی  در  مناسب  ابزارهای  از  یکی  فریزر 
آشپرخانه ها محسوب می شود ومی توان 
غذاهای از پیش آماده شده را در آن برای 
مدت زمان طوالنی تری نگهداری کرد. اما 
نحوه ی بسته بندی و ظروف مورد استفاده 
زیادی  اهمیت  از  شده  فریز  غذاهای  برای 
ظروف  از  استفاده  اهداف  است.  برخوردار 
مواد  نگهداری  برای  مناسب  بندی  بسته 

غذائی در فریزر عبارتند از :
- عطر و طعم، بافت و رنگ مواد غذائی را 

حفظ نماید.
از  ناشی  سوختگی  ی  توسعه  و  بروز  از   -

انجماد جلوگیری کند.
- مانع از جذب بوهای دیگر موجود در فریزر 

شود.  
زمانی که مواد غذائی در فریزر نگهداری می 
ها  آن  بندی  بسته  برای  ظروفی  از  شوند، 
استفاده نمائید که دارای شرایط زیر باشند :

- مقاوم به ترک خوردگی در دمای پائین 
- نفوذناپذیری به بخار آب و رطوبت، روغن

- سهولت در درزگیری و شست و شو
- بادوام بودن
- بی بو بودن

عالوه بر انتخاب نوع ظرف بایستی اندازه ی 
آن نیز مورد توجه قرار گیرد. وجود فضای 
اضافی در ظرف ممکن است با اکسید شدن 
و سوختگی ناشی از انجماد همراه شود. هم 
چنین به خاطر داشته باشید مواد غذائی به 
ویژه انواعی که دارای رطوبت باالئی هستند، 
در اثر انجماد منبسط می شوند و حجم آن 
ها افزایش می یابد پس بایستی از مواد بسته 
که  نمائیم  استفاده  منظور  این  برای  بندی 
قابل انبساط باشند و فضای کافی در ظرف 

برای انبساط ماده ی غذائی موجود باشد. 

انواع ظروف مناسب برای استفاده در 
فریزر 

- ظروف سیلیکونی : این ظروف نسبتاً جدید 
هستند و از آنجائیکه به دماهای بسیار باال و 
فریزر  در  استفاده  برای  لذا  مقاومند،  پائین 
شوند. استفاده و شست وشوی  توصیه می 
بسیار  ظروف  این  باشد.  می  راحت  ها  آن 
انعطاف پذیر هستند و بنابراین می توان به 
راحتی ماده ی غذائی منجمد از آن ها خارج 
شده و مجدداً می توان از فضای خالی ظرف 
استفاده کرد. این ظروف بدون هیچ مشکلی 

از فریزر به آون قابل انتقال هستند. 
به  شما   : خالء  تحت  های  بندی  بسته   -
خانگی  های  دستگاه  از  توانید  می  راحتی 
با  و  کرده  استفاده  خالء  ی  کننده  ایجاد 
خروج تمامی هوای موجود در بسته بندی، 
در  را  نازک  و  حجم  کم  غذائی  بسته  یک 
اختیار داشته باشید. این نوع بسته بندی هم 
چنین به راحتی نشان می دهد چه چیزی 
درون بسته قرار گرفته و نیازی به اتالف وقت 
برای کند و کاو در فریزر برای یافتن ماده 
ی غذائی مورد نظر نیست. این روش برای 
انواع گوشت و نیز بسته  بندی فله ای مواد 

مناسب است.
-  کیسه های مخصوص فریزر )زیپک ها( 
بسته  مواد  پرکاربردترین  و  ترین  متداول   :
بندی برای فریزر هستند و برای هر ماده ی 
غذائی مناسبند. بسیار انعطاف پذیر، ارزان و 
شفاف و از همه مهم تر در دسترس هستند. 
نکته ای که در استفاده از آن ها بایستی در 
تماس  اثر  در  پارگی  عدم  شود  گرفته  نظر 

تیز نظیر استخوان شکسته شده  با سطوح 
می باشد. 

از  بسیاری   : ای  شیشه  پخت  ظروف    -
فریزر  در  استفاده  برای  ای  شیشه  ظروف 
است  ممکن  ها  آن  از  برخی  اما  مناسبند 
در فریزر دچار ترک خوردگی شوند. ظروف 
از  راحتی  به  توانند  ای مناسب می  شیشه 
فریزر به آون منتقل شوند بدون اینکه نیازی 
تنها  باشد.  غذائی  مواد  انجماد  از  به خروج 
عیب این ظروف سنگین بودن و شکنندگی 
آن هاست اما این ظروف قابل استفاده مجدد 

و دوستدار محیط زیست هستند. 
-  ظروف فلزی : استفاده از این ظروف نیز 
در فریزر بالمانع است اما معموالً خرید یک 
مجموعه ی کامل از ظروف فلزی برای قرار 
به صرفه  مقرون  فریزر چندان  داخل  دادن 
نیست. می توانید قبل از استفاده از ظروف 
فلزی الیه ای از فویل آلومینیوم در سطح آن 
قرار دهید تا بدون نیاز به خروج ظرف تنها 
محتویات روی فویل را از فریزر خارج کنید. 
-  ظروف یکبار مصرف آلومینیومی : این ظروف 
برای بسته بندی وعده های غذائی گزینه های 
مناسبی هستند. این ظروف ممکن است در 
فریزر سر خورده و حرکت کنند بنابراین در زمان 
جابه جائی فریزر بایستی با روشی آن ها را در 
فریزر ثابت کرد. این ظروف آنقدر ارزان هستند 
که بتوان از آن ها به عنوان ظروف یکبار مصرف 
 و دور ریختنی استفاده کرد. برای بستن درب

 آن ها می توان از فویل آلومینیوم استفاده کرد. 
-  لفافه یا پوشش های مخصوص فریزر: این 
پوشش ها نیز نسبتاً جدید هستند. مشابه 
پوشش های پالستیکی هستند که خودشان 
توانائی تبدیل شدن به یک ظرف بسته بندی 

را دارند با این تفاوت که از مواد پالستیکی 
دمای  به  که  شوند  می  ساخته  مخصوصی 
روشی  ها  پوشش  این  اند.  مقاوم  فریزر 
مناسب برای بسته بندی وعده های غذائی 
تک نفره هستند و امکان مشاهده ماده ی 

بسته بندی شده وجود دارد. 
ها  فویل  این   : آلومینیومی  های  فویل    -
مصرف  یکبار  ظروف  سطح  پوشاندن  برای 
دارای  که  غذائی  مواد  نیز  و  آلومینیومی 
قرار  استفاده  مورد  نیستند  منظمی  اشکال 
می گیرد. فویل های آلومییومی در صورت 
پارگی قابل بازیافت و استفاده مجدد هستند 
می  یافت  ای  آشپزخانه  هر  در  معموالً  و 
شوند. می توانند به عنوان الیه ی دوم در 
سطح پوشش های پالستیکی برای نگهداری 
آب میوه ها یا عصاره های گوشت یا همراه 
با سینی های آلومینیومی به عنوان الیه ی 

اضافی مورد استفاده قرار بگیرند. 
-  کاغذهای مخصوص فریزر : این پوشش 
ها معموالً در قصابی ها مورد استفاده قرار 
می گیرند و در سطح داخلی خود دارای یک 
الیه ی نازک و انعطاف پذیر هستند و می 
توانند یک پوشش محکم برای مواد غذائی 

فاقد شکل خاص ایجاد کنند. 

آیا استفاده از ظروف پالستیکی در فریزر 
مجاز است؟

پائین  از مواد پالستیکی در دمای  بسیاری 
و  شوند  می  شکننده  فریزر  دمای  نظیر 
تحت  را  ها  آن  استحکام  شکنندگی  این 
تاثیر قرار می دهد. لذا تحت فشار و تنش 
شوند. آب هنگام  دچار ترک خوردگی می 
به  فشاری  لذا  و  شود  می  منبسط  انجماد 

ظرف پالستیکی اعمال می نماید که برای 
ایجاد ترک در برخی ظروف پالستیکی کافی 
پلی  و   )PP( پروپیلنی  پلی  ظروف  است. 
ونیل کلراید )PVC( معموالً در دمای زیر 
نقطه انجماد آب به حالت شکننده در می 
آیند. پلی استیرن )PS( در دماهای زیر ۶۸ 
درجه فارنهایت شکننده شده و در زیر نقطه 
ی انجماد بسیار شکننده است. از طرف دیگر 
پلی اتیلن با دانسیته کم، متوسط و زیاد در 
پلی  و  کربنات  پلی  مقاومند.  پائین  دمای 
اتیلن ترفتاالت شیشه ای )PETG( نیز به 
دماهای پائین مقاوم هستند. اینکه آیا ظرف 
مناسب  فریزر  در  استفاده  برای  پالستیکی 
است یا نه بستگی به نظر تولید کننده دارد. 
پالستیکی  ظروف  که  است  این  بر  تصور 
مقاوم به دماهای پائین برای مصارف غذائی 
این  برای  تضمینی  هیچ  اما  هستند  ایمن 
مورد  در  آخر  توصیه  ندارد.  وجود  مورد 
ظروف پالستیکی این است که فضای خالی 
در باالی غذا به منظور جبران افزایش حجم 
ناشی از انجماد در نظر بگیرید و ظروف را 
تا جای ممکن پر از غذا نکنید. معموالً اکثر 
سازندگان شماره ی مربوط به نوع پالستیک 
را روی آن قید می کنند. به این ترتیب که 
به ترتیب شماره های 1 تا 7 برای پلی اتیلن 
ونیل،  باال،  دانسیته  با  اتیلن  پلی  ترفتاالت، 
پروپیلن،  پلی  کم،  دانسیته  با  اتیلن  پلی 
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گرفتن  نظر  در  با  گیرند.  قرار می  استفاده 
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آن  بودن  مناسب  به  توانید  پالستیکی می 

برای مصارف مختلف پی ببرید. 
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آشنائی	با	بسته	بندی	و	ظروف	مورد	مناسب	برای	فریزرهای	خانگی
مریم قادری قهفرخی- دکترای تکنولوژی موادغذائی

اعصاب  و  مغز  بیماری های  یک متخصص 
تشریح  را  برخی ها  در  خواب  اختالل  علل 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دکتر بهناز 
علت های  از  یکی  اینکه  بیان  با  صدیقی 
اختالل خواب،  و  پایین  مهم کفیت خواب 
در  که  است  روانی  و  روحی  بیماری های 
قرار  اضطرابی  بیماری های  نیز  آن ها  صدر 
دارد، افزود: بعضی از افراد ریتم خواب شان 
طوری است که ممکن است زودتر به خواب 
روند، کسانی که در ابتدای شب خوب خواب 
بیماری های  از موارد  نمی روند، در بسیاری 
اضطرابی دارند و برعکس افرادی که دچار 
بیماری های افسردگی هستند، اوایل صبح از 
خواب بیدار می شوند معموال ساعت سه تا 

چهار صبح و دیگر خواب نمی روند.
وی افزود: به طور معمول از زمانی که فرد 
به رختخواب می رود تا زمانی که به خواب 
می رود باید 1۰ دقیقه طول بکشد که این 
روند در بیمارانی که دچار اضطراب هستند 

یک تا دو ساعت است. از طرف دیگر، کسانی 
که زمینه افسردگی دارند، خیلی وقت ها در 
اوایل صبح بیدار می شوند و دیگر خواب شان 
مانند  عالئمی  با  بی خوابی  این  نمی برد، 

سوزش سر همراه است.
 صدیقی، بی خوابی ها را به سه دسته کوتاه 
مدت، دراز مدت و مزمن تقسیم بندی کرد 
و گفت: اگر بی خوابی بین سه هفته تا سه ماه 
باشد، کوتاه مدت تلقی می شود که در این 
شرایط از داروهای خواب آور به شکل موقت 
به طوری که ایجاد وابستگی نکند، می توان 

استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بیش از سه ماه بی خوابی، 
بیشتر  در  گفت:  می شود،  محسوب  مزمن 
بی خوابی  باعث  دیگر  بیماری های  مواقع 
آرتروز،  مفصلی،  دردهای  مانند  هستند 
دردهای استخوانی، پای بی قرار، بیماری های 
گاهی  حتی  یا  و  تیروئید  دیابت،  داخلی، 
خوب  خواب  مانع  تنفسی  بیماری های 

می شوند.

اعصاب  و  مغز  بیماری های  متخصص  این 
مزمن  بی خوابی  شخص  اینکه  کرد:  عنوان 
اقدامات  به  احتیاج  حتما  باشد  داشته 
تشخیصی دارد و کارهای تشخیصی نیز در 
برای  آنکه  ضمن  است.  انجام  قابل  کرمان 
مشکالتی  دارای  که  افراد  بی خوابی  درمان 

چون بیماری نیستند، بهترین راه استفاده از 
تکنیک های شناختی رفتاری است.

اعصاب  و  مغز  های  بیماری  متخصص  این 
در دسترس بودن قرص های خواب را یکی 
از بدترین اتفاقات دنیای امروز عنوان کرد و 
گفت: استفاده از قرص های خواب آور باعث 

شده که بهداشت خواب به هم زده شود.
 وی افزود: استفاده مکرر از داروهای خواب 
از  جدا  »پام ها«  گروه  ترکیبات  بویژه  آور 
می کند،  ایجاد  فرد  در  را  وابستگی  اینکه 
در دراز مدت بر روی حافظه فرد نیز تاثیر 

می گذارد.
علت  باید  حتما  کرد:  تاکید  صدیقی   
مزمن  آیا  اینکه  و  خوابی  کم  و  بی خوابی 
هست یا حاد و آیا همزمان بیماری جسمانی 
و یا روانی وجود دارد، با مراجعه به پزشک 

تشخیص داده شود.
 این متخصص بیماری های مغز و اعصاب با 
بیان این موضوع که به طور متوسط یک فرد 
بزرگسال ۶.5 تا هفت ساعت در شبانه روز 
نیاز به خواب دارد، عنوان کرد: بعضی از افراد 
به طور نرمال ساعت خواب کمتری دارند و 
فرد موثر در جامعه هستند و کمبود خواب 
پرخواب تر  افراد  از  برخی  اما  ندارند.  هم 
هستند و نیاز بدن آنها هشت ساعت خواب 

است.

اگر بدخواب هستید، این توصیه ها را بخوانید
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عربستان و امارات: نه در ایران 
بازی می کنیم نه در قطر

دو کشــور عربســتان و امارات در ادامه رفتارهای 
غیرحرفــه ای و مغرضانه خود اعــالم کردند که در 
فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا برابر ایران و قطر 
تنها در زمین بی طرف به میــدان خواهند رفت.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، کشور عربستان بعد 
از اختالف سیاســی که با ایران پیدا کرد تاکید کرد 
که در خاک ایــران به میدان نخواهد رفت و بر این 
اســاس در فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا بازی های 
تمام نمایندگان ایران و عربستان در زمین بی طرف 
برگزار شد.دو کشــور امارات و عربستان در نامه ای 
که به کنفدراســیون فوتبال آســیا نوشته اند تاکید 
کردند که روابط بین این دو کشــور با ایران و قطر 
به حالت عادی خود برنگشــته اســت و به همین 
خاطر از AFC خواســتند که دیدار نمایندگان این 
دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا با کشورهای ایران 
و قطر در زمین بی طرف برگزار شــود.محمد الشیخ 
سخنگوی فدراسیون فوتبال عربستان در گفت وگو 
بــا اإلقتصادیه در این باره تاکیــد کرد: تا االن هیچ 
تغییری در روابط سیاسی عربستان با ایران و قطر به 
وجود نیامده و باید بگویم که تیم های عربستانی در 
ایران و قطر به میدان نخواهند رفت.سعید الطنیجی 
نائب رئیس فدراســیون فوتبال امــارات هم در این 
باره گفت: کشــور امارات همواره با عربستان همراه 
و همیار بوده است.به نوشــته اإلقتصادیه دو کشور 
عربستان و امارات، عمان و اردن را به عنوان میزبان 
دیدارهای تیــم های خود با ایــران و قطر معرفی 
کرده اند.کنفدراسیون فوتبال آســیا ۲4 نوامبر، )3 
آذر( درباره این خواســته عربســتان و امارات رای 

نهایی خود را اعالم خواهد کرد.

 احتمال حضور محمد فرح 
در المپیک توکیو 2٠2٠

محمــد فرح با وجــود این که در مســابقات 
قهرمانی جهان گذشــته از مسابقات دوی پنج 
هــزار و 1۰ هــزار خداحافظی کرد از ســوی 
بریتانیا در برنامه "ورد کالس" قرار گرفته و از 
ســوی کشورش پول برای مدال آوری دریافت 
می کند.به گزارش زمان به نقل از ایسنا ، محمد 
فرح 34 ســاله احتمــال دارد که در  المپیک 

توکیو ۲۰۲۰ برای تیم بریتانیا مسابقه دهد. 

خبـر خبر

 امیدواری سلطانی فر برای تعیین تکلیف بدهی های
 مالیاتی سرخابی ها

وزیر ورزش و جوانان روز شنبه تاکید کرد: مسئوالن سازمان امور مالیاتی 
قول دادند تا پرونده مالیاتی دو باشــگاه پرسپولیس و استقالل را بار دیگر 
بررســی کنند و امیدوارم در یک ســال آینده بدهی های مالیاتی این دو 
باشگاه تعیین تکلیف شود.»مسعود سلطانی فر« در گفت و گویی که پایگاه 
اطالع رســانی وزارت ورزش و جوانان متن آن را منتشــر کرد، با تاکید بر 
نشست های مشترک با سازمان امور مالیات برای بررسی مشکل سرخابی 
ها گفت: در این نشست ها تاکید شد که بدهی های مالیاتی این دو باشگاه 
به دلیل عدم حسابرسی، مشخص نبودن تراز مالیاتی و عدم ارائه اظهارنامه 
مالیاتی توسط مدیران وقت بوده و واقعی نیست.وی افزود: در این نشست 
ها به این جمع بندی رســیدیم که مسئوالن سازمان امور مالیاتی پرونده 
دو باشــگاه را بار دیگر بررسی کنند.وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر تغییر 
رویکرد و باور دولت در خصوص رســیدگی به امور ورزش گفت، انصافا در 
مــدت حضورم در وزارت ورزش و جوانان موردی نبوده که طرح شــود و 
دولت همکاری نداشــته باشد.سلطانی فر با اشاره به تعیین تکلیف بدهی 
های دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس گفت: در خصوص بررسی بدهی 
مالیاتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نیز، در کمیسیونی که با دستور 
»علی طیب نیا« وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم تشکیل شد، قرار شد 
این موضوع مجدداً بررســی می شود.وی گفت: به نظر من در این دوره ۶ 
ماه تا یک سالی که فرصت داریم این بررسی ها را انجام دهیم به احتمال 

زیاد بخش قابل توجهی از این بدهی تعیین تکلیف می شود.

2۵ دی؛ برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک 

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در هفتاد و سومین نشست خود 
۲5 دی مــاه را برای زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی 
المپیک مشــخص کردند.به گزارش زمان بــه نقل ازکمیته ملی المپیک، 
هفتاد و ســومین نشست اعضای هیات اجرایی این کمیته دیروز در حالی 
برگزار شد که انتخاب زمان برگزاری چهل و پنجمین مجمع عمومی این 
کمیته مهمترین دســتور جلسه آن بود.اعضای هیات اجرایی کمیته ملی 
المپیک بــا توجه به اتمام زمان دوره چهار ســاله مدیریت اعضای هیات 
اجرایی، تاریخ دوشــنبه ۲5 دی ماه را جهــت برگزاری مجمع عمومی و 
انتخاباتی این کمیته و انتخاب اعضای جدید هیات اجرایی مشخص کردند.

فردا ، آغاز رقابت تیم های لیگ برتری تکواندو

شــانزدهمین دوره لیگ برتر تکواندو مــردان از فردا و با برگزاری 
دیدارهای هفته اول و دوم در خانه تکواندو کار خود را آغاز می کند.

به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی فدراســیون تکواندو، شانزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر جوانان و بزرگساالن مردان »جام خلیج فارس« 
"یادواره شهدای تکواندو مدافع حرم" از فردا با برگزاری دو هفته و حضور 

یازده تیم در فدراسیون تکواندو آغاز می شود.

روزنه

برنامــه زمانی هفته نخســت لیگ ملت های 
والیبال که به میزبانی کشور آمریکا و با حضور 
تیم های ایران، لهســتان و صربســتان برگزار 

می شود اعالم شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ایران، لهستان 
و صربســتان به همراه آمریــکا چهار تیمی 
هســتند که در هفته نخست لیگ ملت های 
والیبال از ۲4 خرداد ســال 1397 در ســالن 
ســنتر آرنــا با یکدیگــر به رقابــت خواهند 
پرداخت.پیش از این فدراسیون جهانی والیبال 
در 1۲ اکتبر تصریح کــرده بود که دو رقابت 
لیگ جهانی والیبال )برای مردان( و گرند پری 
)برای زنان( به لیگ "ملت های والیبال" تغییر 
نام داده اســت. در هــر دو تورنمنت 1۲ تیم 

به صورت ســاده و برای 7 سال حضور دارند 
و 4 تیــم نیز به صورت متغیــر به این تیم ها 
اضافه می شوند و به صورت دوره ای با همدیگر 
بــه رقابت می پردازند. همچنیــن هر کدام از 
کشورها در یکی از هفته ها میزبان مسابقه ها 
خواهد بود. دور نهایی لیگ ملت های والیبال 

از 13 تیرماه آغاز می شود.
شکل جدید لیگ جهانی با نام لیگ  ملت های 
والیبال آزمایش بزرگی بــرای والیبال جهان 
پیش از آغاز قهرمانی جهان در ســال ۲۰1۸ 
اســت.قیمت بلیت های هفته نخســت لیگ 
ملت هــای والیبال نیز از ســوی فدراســیون 
والیبال آمریکا اعالم شد که از 33 دالر تا 55 

دالر متغیر است.

ایران-	آمریکا؛	2٦	خرداد	لیگ	ملت	های	والیبال	2018

انتظار مردم برای صعود به دور دوم 
جام جهانی کامال بجاست

مدال نقره احمدی صفا در مسابقات 
جهانی کیک بوکسینگ واکو

بازیکــن ایرانی حاضــر در آلکمــار می گوید 
انتظارات مــردم درباره صعود ایران به دور دوم 

جام جهانی درست و بجاست.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازایســنا،علیرضا 
جهانبخش درباره حضور ایران در جام جهانی 
گفت: ایران هیچ گاه این قدر آســان در تاریخ 
خود نتوانســته بود به جام جهانی راه یابد و در 
بازی های آخر خیال همه راحت بود و به همین 
خاطر شور و شوق کم تری نسبت به دوره قبل 
بــود. در دوره قبــل ما باید هــر 3 دیدار آخر 
خودمان را پیروز می شــدیم تا می توانستیم به 
جام جهانی برســیم و وقتی به این مهم دست 
یافتیم خیلی شــرایط فرق کرد و خوشــحالی 
زیادی در کشــور بود. او در پاسخ به این سوال 
که صعود آسان ایران به جام جهانی باعث شده 

اســت تا انتظارات از تیم ملی باال باشد؟ گفت: 
صادقانه، من این انتظارات را قبول دارم. مردم از 
ما انتظار دارند که تیم بتواند از مرحله گروهی 
به مرحله بعد صعود کند. انتظارات مردم کامال 
بجاست. نسبت به دوره قبل از نظر بازیکن تیم 

ملی ایران شرایط بهتری دارد. 

امیــد احمــدی صفــا ملی پــوش کیک 
بوکسینگ واکو کشورمان در فینال رقابتهای 
جهانی مجارستان با شکست مقابل رقیبی از 
روسیه به مدال نقره دست یافت .به گزارش 
زمان به نقل از روابط عمومی انجمن کیک 
بوکسینگ واکو، ملی پوش وزن منهای 51 

کیلو گرم رشــته لوکیک ایران در جدال با 
آنتون سالچاک مبارزه جانانه ای داشت که 
طی آن حریف روســی موفق شــد در این 
پیکار به برتری برســد و صاحب مدال طال 
شــود. احمدی صفا نیز به مدال نقره رسی. 
البته او در ســال ۲۰15 این رقیب روســی 
را شکســت داده بود.دو ملی پوش دیگر ما 
به نام های محمود ســتاری در وزن منهای 
۸1 کیلوگرم لوکیک  و امید نصرتی در وزن 
منهای ۶۸ کیلوگرم کی وان در اولین رقابت 
حریفانی از کشورهای کرواسی و مقدونیه را 
شکســت دادند ولی در دومین مبارزه خود 
در این رقابتها مقابل رقبای خود شکســت 
خــورده و از گردونــه پیکارهــای جهانی 

مجارستان خارج شدند.

آگهی	ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای طالب زندکریمی  

طالب  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمدی  الیاسی  میثم  آقای  خواهان 
شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  پالک  استرداد  خواسته  به  زندکریمی 
شورای  مجتمع شماره هفت  پرونده کالسه 9۶۰99۸۰9443۰۰۶۰7 شعبه 3۰4 
حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139۶/1۰/3 ساعت 15:3۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
110/103434 مسئول دفتر شعبه شورای حل شعبه 304 مجتمع شماره هفت شورای حل 
اختالف شهر تهران 

آگهی	ابالغ	
وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به 

با  شفیعی  خواهان:ولی   رسیدگی:9۶/9/۲۶  وقت   551/3۰4/9۶ کالسه:  پرونده 
وکالت سعید کمالی  خوانده:مظفر پور کنعانی ۲.عمران قریشی خواسته:مطالبه وجه  
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع   3۰4
خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
110/103429 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 304 مجتمع شماره هفت شورای 
حل اختالف شهر تهران    

آگهی	ابالغ	
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم عاطفه السادات خدابخش بجوه  

خواهان آقای سید احمد خرازه با وکالت سعید کمالی دادخواستی به طرفیت خوانده 
وجه  مطالبه  خواسته  به  جو  السادات خدابخش  وعاطفه  گودرزی  اله  آقای حبیب 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸۰9443۰۰55۲ 
وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شورای  هفت  شماره  مجتمع   3۰4 شعبه 
رسیدگی مورخ 139۶/9/۲۶ ساعت 15:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
110/103432 مسئول دفتر شعبه شورای حل شعبه 304 مجتمع شماره هفت شورای حل 
اختالف شهر تهران 

آگهی
خواهان ها علیرضا داودیان با وکالت مجتبی نجات الهی به دادخواستی به طرفیت 
دادگاه های عمومی  تقدیم  مطالبه وجه  به خواسته  عابدین حاج حسینی  خوانده 
هفت  شماره  مجتمع   3۰۶ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان 
شورای حل اختالف شهر تهران واقع در تهران نظام آباد خیابان چهار راه حسینی 
روبروی کارگاه مترو نبش کوچه یعقوبی ساعت کار )15 الی 1۸( ارجاع و به کالسه 
ساعت  و  آن 9۶/9/۲۲  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۶۰99۸۰9445۰۰435
15:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا  از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود  نوبت در یکی  و دستور دادگاه مراتب یک 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/103427 دبیر شعبه 306 مجتمع شماره هفت شورای حل اختالف شهر تهران 

مفقودی
 برگ سبز ریو ال ایکس 15۰۰مدل ۸۶ با شماره پالک 4۲4ص75ایران ۸۲با شماره 
نیا  موتور 1۰۲7۰49و شماره شاسی NAS۶1۰۰۲۲711۲۸73۸بنام نگار حسن 

کالئی فقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی	مزایده	
در پرونده کالسه 95۰۶14محکوم علیه شرکت تلم نمونه و خانم مریم کاظمی به 
پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/749/۰3۸ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر 
به  بنا  اجرا  این  لذا  اند  گردیده  محکوم  دستجابی  مرتضی  آقای  حق  در  و  تادیه 
با حضور  مزایده  از طریق  و  توقیف  آن  تامین  را جهت  اموا  له  درخواست محکوم 
نمایند دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 

بفروش میرساند لیست اموال 
مبلغ  به  کاران  سرد  شرکت  از  تن   3 ظرفیت  با  کن  سرد  شیر  دستگاه   -1

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۲- دستگاه شیر سر کن با ظرفیت یک تن از شرکت امرسون به مبلغ 15/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال 
3- یک دستگاه شیر دوش و سنتی قالیا با متعلقات بمبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

مبلغ  به  دیزل  سیلندر  چهار  4KWو    LOVOL برق  موتور  دستگاه  یک   -4
3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

5- یک دستگاه همزن فیدر یک تنی برقی سیار بمبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۶- یک دستگاه آسیاب چکشی یک تن درساعت برقی بمبلغ 14/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

7- یک دستگاه میکسر ۲ تنی ایستاده برقی بمبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۸- یک دستگاه ترازو دیجیتال یک تنی ساتریو برقی بمبلغ 7/5۰۰/۰۰۰ ریال 

9- یک دستگاه پمپ باد برقی متوسط به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال 
1۰- یک دستگاه کاه خرد کن اره ای علوفه خرد کن برقی بمبلغ 15/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال 
11- یک دستگاه علف تراش ایتالیا بمبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بمبلغ  بزرگ  یدک  تریلی  با  همراه  دیزل  7,5اسب  تیلر  دستگاه  یک   -1۲
3۸/۰۰۰/۰۰۰ریال 

13- یک دستگاه ۲۰۰ لیتری چرخدار رتبه ای بنزینی با متعلقات 1۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  
 ۲_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهادنمایند 

برنده مزایده محسوب خواهد شد 
3_موعد و زمان فروش روز 9۶/9/14ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشند زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 
میانده شرکت  روستای  ابتدای  محله  کالگر  جویبار  آدرس  میباشد  انتشار  از  پس 

تلم نمونه 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

متن	آگهی
خواهان ملک حسین نصیری فرزند نادعلی دادخواستی به طرفیت خواندگان راه علی 
نصیری و توران نصیری و مهدی نصیری و احمد نصیری و عباس نصیری و اسماعیل 
نصیری و طاهره نصیری و محسن نصیری و ابراهیم نصیری و معصومه نصیری و داود 
نصیری و ماه نساء صالحی و فاطمه نصیری و علی عسگر نصیری و گوهر نصیری 
و جواد نصیری و محمود نصیری و زهرا نصیری و ملوک نصیری و شهرام نصیری 
به خواسته تنظیم صلح نامه ) اموال منقول( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اردل نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
بلوار   – اردل  – شهرستان  استان چهارمحال و بختیاری  واقع در  اردل  شهرستان 
شهدا ارجاع و به کالسه 94۰99۸3۸1۶1۰۰۰7۶  ثبت گردیده که جهت اجرای 
کارشناس. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور  مدنی  و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت اجرای قرار کارشناسی مورخ 9۶/9/۲۲ ساعت11 در این شعبه حاضر 
باتوجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گرددظرف مهلت مقرر 

اقدام درغیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمصم خواهد شد .
حسینی – منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردل

آگهی	حصر	وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   1/51۸/9۶ کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای عزیز ویسی یکتا درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان ارشاد ویسی یکتا در تاریخ 1/ ۶ / 9۶  در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.عزیز ویسی یکتا  زایچه :      57۲-134۰/۲/۲    کد ملی  59595779۸4    پدر 

متوفی
۲.فرشته بشارتی  زایچه:       54۶-44/4/5  کد ملی  495977334۰    مادر متوفی

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

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

آگهی	رونوشت	حصر	وراثت
آقای موسی بدرلو دارای شماره شناسنامه 4۰5  فرزند بهرامعلی  متولد 135۶/۰3/۰۲ 
صادره از زنجان    بشرح دادخواست و به کالسه 559/3/9۶  ازاین شورا درخواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرامعلی بدرلو   فرزند ولی اهلل  
به شماره شناسنامه 7     در تاریخ 9۶/۰3/1۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1.نام و نام خانوادگی: علی بدرلو  فرزند: بهراملی     شماره شناسنامه: 7۰    نسبت 

پسر متوفی 
شناسنامه:  شماره  بهراملی      فرزند:  بدرلو   حسین  خانوادگی:  نام  و  نام   .۲

5۸7۰۰35۲79     نسبت پسر متوفی
3.  نام و نام خانوادگی: موسی بدرلو  فرزند: بهراملی     شماره شناسنامه: 4۰5    

نسبت پسر متوفی
بهراملی     شماره شناسنامه: 494     فرزند:  بدرلو   نام خانوادگی: مهدی  و  نام   .4

نسبت پسر متوفی
5. نام و نام خانوادگی: عیسی بدرلو  فرزند: بهراملی     شماره شناسنامه: 5    نسبت 

پسر متوفی
۶. نام و نام خانوادگی: ام البنین بدرلو  فرزند: بهراملی     شماره شناسنامه: 334    

نسبت دختر متوفی
7. نام و نام خانوادگی: ام لیالن بدرلو  فرزند: بهراملی     شماره شناسنامه: 335    

نسبت دختر متوفی
شناسنامه:  شماره  بهراملی      فرزند:  بدرلو   سکینه  خانوادگی:  نام  و  نام   .۸

43۶۰11۸۸7۲    نسبت دختر متوفی
9. نام و نام خانوادگی: رخساره حسنی  فرزند: محمد علی     شماره شناسنامه: 7۶   

نسبت همسر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
آگهی  نشر  تاریخ  از  اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  تاهرکسی 
ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادر خواهدشد. م/

الف 17۰3
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

دادنامه	
کالسه پرونده: 15/111/9۶       شماره دادنامه: 9۶/5/۲3-۶۸۰  

مدرس  خ   – بابل  بادرس:  راد  کریمی  احمد  وکالت  با  نژادی  ابوالقاسم  خواهان: 
روبروی بانک پارسیان جنب کامپیوتر پویا دفتر وکالت 

خوانده: فرزاد وجدی بادرس: مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا- موضوع دعوی آقای ابوالقاسم نژادی فرزند محمود بطرفیت آقای 
ریال   5۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  وجه  مطالبه  بخواسته  محمدرضا  فرزند  وجدی  فرزاد 
به شماره  یکفقره چک  استناد  به  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بانضمام 
و  صادره  مصدق چک  تصویر  مالحظه  به  توجها  شورا  سپه  بانک  عهده   ۶۸۶114
دین  بقاء  بر  داللت  خواهان  ید  در  آن  اصل  وجود  که  پرداخت  عدم  نامه  گواهی 
و اشتغال ذمه خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و ادله ای جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده است فلذا شورا خواسته خواهان 
را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 19۸و519و515 قانون آئین دادرسی مدنی 
و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 33۰/۰۰۰ ریال از جهت هزینه 
ابطال تمبر دادخواست و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 
نرخ تورم از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ تادیه در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد اجرای احکام بعد از تعیین خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن را محاسبه 
و از خوانده اخذ مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل – قنبر خیری زاده

آگهی	رونوشت	حصر	وراثت
فرزند احمد علی  متولد  آقای غالمرضا عباسلو دارای شماره شناسنامه ۲4531  
1353/۰3/۲5 صادره از سنندج   بشرح دادخواست و به کالسه 5۲7/3/9۶  ازاین 
شورا درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد علی 
در  تاریخ 9۶/۰3/۲3  در  شناسنامه 1۲۸     به شماره  ویسمراد   فرزند  عباسلو   
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به: 
شناسنامه:  شماره  احمدعلی     فرزند:  عباسلو   غالمرضا  خانوادگی:  نام  و  1.نام 

۲4531   نسبت پسر متوفی 
۲. نام و نام خانوادگی: علیرضا عباسلو  فرزند: احمدعلی    شماره شناسنامه: ۲1۰7   

نسبت پسر متوفی
3.  نام و نام خانوادگی: فاطمه عباسلو  فرزند: احمدعلی    شماره شناسنامه: ۲453۰   

نسبت دختر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
آگهی  نشر  تاریخ  از  اوباشد  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  تاهرکسی 
ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادر خواهدشد. م/

الف 1۶۲4
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

آگهی	ابالغ
 وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده:95۰975 
 وقت رسیدگی: 9۶/1۰/1۲ ساعت 9 صبح  

نشانی  به  ترابی  امیر  آقای  وکالت  با  ابراهیم  فرزند  آبادی  غنی  خواهان:ابوالفضل 
تهرانپارس خ 15۰ شرقی جنب پاتن جامه پ 7۶ طبقه 5 واحد 5۰3

خوانده: ماشااهلل تولیتی نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه به میزان ۶۶3/7۲9/4۰۰ ریال 

حقوقی  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
به علت مجهول  تعیین شده  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی  ورامین   دادگستری 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی میشود  
تا خوانده از تاریخ نشر اخرین اگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی 
الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .ضمنا غرض از دعوت 

شما وتجدید جلسه دادرسی استماع شهادت شهود است .
1186خ م الف  نوری زاده دفتر شعبه 2 حقوقی دادگستری ورامین 

آگهی	مزایده	پرونده٩50011
الذکردرروزسه  فوق  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  موجب  به 
مدنی  احکام  دفتراجرای  ظهردرمحل  الی1۲  شنبه139۶/9/7ازساعت1۰صبح 
دادگستری شهرستان رامهرمزبرای نوبت دوم ملک به شماره پالک4/1۸5ساختمان 
باقدمت باالکه ازمصالح گچ وسنگ وتاسیسات آب وبرق میباشدوبه نشانی رامهرمز-

خیابان امام-جنب بانک ملی-شعبه خیابان امام میباشدوباقیمت4۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
میتوانندازتاریخ139/۸/3۰ میرسد.متقاضیان  فروش  به  کارشناس  نظریه  طبق 

خودراکه  پیشنهادی  بازدیدوقیمت  موردنظرمزایده  ۶لغایت139۶/9/۶ازملک  
حتمابایدازقیمت پایه بیشترباشدمشخص ودرپاکت سربسته درروزبرگزاری مزایده به 
دفتراجرای احکام مدنی دادگستری رامهرمزتسلیم نمایندبرابر ماده1۲9قانون اجرای 
احکام مدنی درروزمزایده1۰درصدازقیمت پیشنهادی ازبرنده مزایده اخذوبه حساب 
سپرده دادگستری رامهرمزواریزومابقی پس ازتصرف وتملک موضوع مزایده ازبرنده 
پیشنهادی  قیمت  مابقی  پرداخت  مزبورجهت  اخذخواهدشدوحداکثرمهلت  مزایده 
ازیک ماه تجاوزنخواهدکردو درصورتیکه برنده درموعدمقرربقیه بهای قیمت موضوع 
ومزایده  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  ازکسرهزینه  اوپس  رانپردازدسپرده  مزایده 

تجدیدمی گردد.     شماره م.الف)1۲/459(
دادرس شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز-امیرخالدیان

آگهی	احضار		متهم
 کالسه پرونده  9۶۰۶۸1  وقت  رسیدگی  9۶/9/۲7  ساعت ۸/3۰

بدینو وسیله  به متهم  آقای  محمد  عرفانیان  فرزند  علی  اصغر  وفق  ماده 344 
ق.ا.د. ک  ابالغ  می گردد  تا در وقت  فوق  جهت  دفاع  از اتهام  تحصیل  مال از 
طریق  نامشروع  موضوع  شکایت  بهبود  نصیری  در شعبه 11۲  دادگاه  کیفری  
۲ رشت  حاضر  شود  در غیر اینصورت  دادگاه  مطابق  مقررات  تصمیم  مقتضی  

اتخاذ خواهد نمود.
4792 - رییس  شعبه 112  دادگاه  کیفری  2 رشت -  محمدی فیروزجایی

 :FIVB مهدوی در گفتگو با 
جام باشگاه های جهان از المپیک 

سخت تر است
پاســور تیم والیبال باشگاه بانک سرمایه می گوید با تالش فراوان به 
دنبال بهترین نمایش در جام باشــگاه های جهان هستیم. به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، مهدی مهدوی کاپیتان باشگاه بانک سرمایه که 

پس از رقابت هــای المپیک ۲۰1۶ ریو از بازی های ملی خداحافظی 
کرده بود، اما هم اکنون در باشگاهش برای حضور در جام  باشگاه های 
جهان که از 1۲ تا 17 دســامبر ۲۰17 در لهســتان برگزار می شود 
فعالیت دارد.مهدوی در گفت وگو با سایت فدراسیون جهانی والیبال 
)FIVB( گفت: تمــام تالش مان را می کنیم که در رقابت های جام 
باشــگاه های جهان که به میزبانی لهســتان برگزار می شود بهترین 
عملکردمــان را به نمایش بگذاریم. به نظرم تورنمنت پیش رو حتی 
سخت تر از رقابت های المپیک است چرا که باشگاه های حاضر در این 

تورنمنت از بهترین بازیکنان جهان بهره می برند.باشگاه بانک سرمایه 
در حال حاضر یکی از بهترین تیم های ایران در لیگ برتر به حساب 
می آید و در سال های ۲۰1۶ و ۲۰17 به عنوان قهرمانی باشگاه های 
آسیا دست یافته اســت.این پاسور ایرانی پس از فراغت از بازی های 
ملی بیشتر زمانش را با دختر ۶ ساله اش "گلبو" سپری می کند. در 
هفته های اخیر مهدوی با تراشیدن موهای سرش با چهره ای جدید 
در لیگ وارد شد و هدفش از این کار را حمایت از کودکان سرطانی 

اعالم کرد. 
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ثبت ١١ اثر تاریخی در گناوه

احمدی- بوشهر؛11 اثر تاریخی شهرستان گناوه در فهرست ملی 
به ثبت رسید.

کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گفت: ازمجموع 3۰ اثر تاریخی شناسایی شده در 
شهرستان گناوه تاکنون 11 اثر در فهرست ملی به ثبت رسیده است. 
سیدمهدی آذریان افزود: بیشتر آثار تاریخی شهرستان گناوه تپه و تل 
هایی هستند که در گذر زمان شکل گرفته اند و باید در معرفی و 
آشناسازی مردم به منظور حفظ و حراست آنها از هرگونه آسیبی، برنامه 
ریزی و اطالع رسانی با همکاری دستگاههای اجرایی و تشکل های 

مردم نهاد انجام شود.
وی گفت:  شهرستان گناوه از بنادر تاریخی بسیار مهم است که در 
متون تاریخی به آن اشاره شده و نشان می دهد که این منطقه از هزاره 
های قبل میالد تاکنون وجود داشته است. آذریان افزود: پناهگاه سنگی 
مال قاید،  تل سنگری )برافتو( چاهبردی، تل گوری ، جابرج قلعه حیدر 
و تل چغاپور از مهم ترین آثار تاریخی ثبت شده دراین مناطق است. 
وی گفت: در این مناطق براساس یافته های صورت گرفته تکه های 
سفالی و شیشه ای، ظروف لعاب دار و بدون لعاب دار فیروزه ای، سنگ 
و گچ، آجر و گوپال، دست بند فلزی، بقایای استخوانی و اسکلت انسان 

و ابزارهای سنگی بدست آمده است. 
 

روستای بنواستکی از توابع چهارمحال و بختیاری 
برقدار شد 

تومان  49۸میلیون  بر  بالغ  اعتباری  باصرف  شهرکرد؛  مصطفوی- 
روستای بنواستکی شهرستان کوهرنگ برق دار شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان چهارمحال وبختیاری ،مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل این 
روستاهای  به  رسانی  برق  طرح  اجرای  راستای  در   : گفت  شرکت 
کشور روستای بنواستکی شهرستان کوهرنگ با نصب یک دستگاه 
ترانسفورماتور و احداث 7 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 1 کیلومتر 

شبکه فشار ضعیف برق دار شد.
وی با اشاره به اینکه برق رسانی به روستاهای صعب العبور و کوهستانی 
از اقدامات شاخص این شرکت می باشد گفت جهت برق دار شدن این 
روستا اعتباری بالغ بر 49۸ میلیون تومان هزینه شده است . گفتنی 
است روستای بنواستکی در 1۸ کیلومتر شهرستان کوهرنگ قرار دارد.

 انسداد 3 حلقه چاه غیرمجاز در گیالنغرب

 3 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان گیالنغرب پر و مسلوب المنفعه 
گردید.  

ای  روابط عمومی شرکت آب منطقه  از  نقل  به  به گزارش زمان 
شهرستان  آب  منابع  مدیرامور  عبدالمحمدی  مهندس  کرمانشاه 
گیالنغرب ضمن اعالم این خبر گفت: در پی گشت زنی های گروههای 
گشت وبازرسی شهرستان تعداد سه حلقه چاه غیرمجاز شناسایی که 

پس از دریافت حکم قضایی نسبت به پرنمودن این چاهها اقدام شد.

 اجرای طرح ویزیت رایگان 
در سرای محله معلم رشت

اشاره  با  پورناصرانی  مهندس  رشت؛  منکویی- 
شهروندی  جامعه  سالمت  ارتقای  ضرورت  به 
رشت اذعان داشت: بر اساس توافق بعمل آمده 
با دانشگاه علوم پزشکی گیالن و مرکز آموزش 
درمانی پورسینا، صبح روز هفتم آبان ماه طرح 

ویزیت رایگان در سرای محله معلم برگزار شد.
وی افزود: در سرای محله معلم با حضور دکتر 
یاسر مودبی متخصص مغز و اعصاب، جمعی از 
شهروندان رشت به صورت رایگان ویزیت شدند. 

این  تالش  بر  تاکید  با  یک  منطقه  شهردار 
فوق  طرح  اجرای  تداوم  راستای  در  شهرداری 
یادآور شد: با توجه به اهمیت سالمت شهروندان 
و توجه مدیریت شهری در راستای ارتقا سالمت 
جامعه شهرداری منطقه یک سعی بر آن دارد تا 
طرح ویزیت رایگان را ماهی دو بار در سرای محله 

معلم واقع در استادسرا به اجرا درآورد.

تشریح جزئیات سه پروژه آماده 
سازی زمین های شهر بندرعباس

اکبری- هرمزگان؛ مدیر مسکن و ساختمان اداره 
آماده  وضعیت  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  کل 
سازی طرح های 15۲ و 39 هکتاری دالوران 
دریای جنوب و همچنین ۸۰ هکتاری نگین تنگه 

هرمز واقع در شهر بندرعباس را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی راه و 
شهرسازی هرمزگان، محسن محسن زاده با اشاره 
به طرح های آماده سازی گفت: در اجرای این 
پروژه ها قطعه های مسکونی، آموزشی، فرهنگی، 
مذهبی، ورزشی و تجاری در نظر گرفته شده 

است.
وی افزود: تاکنون  یک میلیون و ۶۲۸ هزار و 
133 متر مکعب طرح آماده سازی 15۲ هکتاری 
مکعب  متر   414 و  هزار   ۲54 خاکبرداری، 
جدول  مربع  متر   ۶7۰ و  هزار   1۰ خاکریزی، 
گذاری شده است. همچنین در تکمیل طرح 39 
هکتاری 591 هزار و 743 متر مربع خاکبرداری، 
11۰ هزار و 3۰۶ متر مربع جدول گذاری انجام 

شده است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
 ۸۰ سازی  آماده  طرح  به  ادامه  در  هرمزگان 
هکتاری نگین تنگه خلیج فارس اشاره کرد و 
گفت: 9۰ هزار متر مکعب از این پروژه خاکبردار، 
1۶7 هزار و 5۰۰ متر مکعب خاکریزی و 5 هزار 
و ۸۰۰ متر مکعب بتن ریزی صورت گرفته است.

خبر خبر

ابولحسنی- جویبار؛ مدرسه راهنمایی 17 
سال   7۰ حدود  به  آن  ساخت  که  شهریور 
میرسد و در حال حاضر ۲۲۰ دانش آموز دختر 
براساس  هستند  تحصیل  به  مشغول  آن  در 
دیده ها و صحبت های والدین این مدرسه در 
برابر زلزله هیچ مقاومتی ندارد ولی متاسفانه 
سالهاست به این مورد کمتر توجه شده و به 
این امید هستند که انشاهلل در چند سال اخیر 
حادثه ناگواری پیش نیاید و شاهد اتفاق بد در 

این شهرستان نباشیم .
چرا وقوع حادثه را قبل از اتفاق آن نگیریم و 
همیشه بدنبال اماها هستیم و متاسفانه جان 
۲۲۰ دانش اموز را به سخره میگیریم و تنها 
اعتبار  ساخت مدرسه  جدید  دلیل کمبود 
حضرت معصومه عنوان می شود و سالها بگذرد 
تا دانش آموزان این مرز و بوم که آینده ساز 
این کشور خواهند بود در مدرسه غیر استاندار د 

وغیر ایمن درس می خوانند.
آیا بدنبال حادثه ای که کم هم در کشور برای 
دیگر دانش آموزان این مرز و بوم اتفاق افتاده  

هستیم .

این  پیگیر  شده  موجب  که  آنچه  حال  بهر 
که  بوده  خانواده  چند  گالیه  شویم  گزارش 
نگران جان فرزندان خود در این مدرسه و زمان 
نامعلوم افتتاح مدرسه جدید حضرت معصومه 
مدرسه  پایه هشتم  آموز  دانش  مادر   . بودند 
هفده شهریور طی گفت و گویی با ابراز نگرانی 
از قدیمی بودن مدرسه گفت: متاسفانه فکر می 
کنم این مدرسه هیچ مقاومتی در برابر حوادث 
نداشته و جای بس تاسف که مسؤلین امر به 

این نکته توجه نمی کنند.
پدر یکی دیگر از دانش آموزان با اعالم اینکه با 
دیدن ظاهر مدرسه می توان به غیراستاندارد 
بودن مدرسه پی برد افزود: این مدرسه که به 
قول پدران ما حدود پنجاه سال از ساخت آن 

می گذرد مقاومتی در برابر زلزله ندارد.
م ب بیان کرد: همه خانواده ها نگران فرزندان 
خود در این مدرسه هستند تا خدایی نکرده 
مشکل حادی برای دانش آموزانمان پیش نیاید.

 وقوع یک ریشتر زلزله فاجعه انسانی در 
مدرسه هفده شهریور رقم خواهد خورد

رئیس آموزش و پرورش شهرستان جویبار با 
بارها درخصوص وضعیت مدرسه  اینکه  بیان 
هفده شهریور با مسئولین امر مکاتبه داشته 
ایم گفت: اگر یک ریشتر زلزله بیاید یک فاجعه 

انسانی بزرگ در این مدرسه رخ خواهد داد.
اصغر رحیمی با تاکید براینکه با تکمیل هر چه 
از  سریعتر مدرسه حضرت معصومه بسیاری 
مشکالت حل خواهد شد اظهار داشت: مدرسه 
هفده شهریور جویبار که از ساخت آن حدود 
7۰ سال می گذرد فونداسیونی ندارد و البه های 

آجرهای مدرسه سیمانی به کار نرفته است.
وی بیان کرد: حتی در زنگ تفریح با پایین 
آمدن دانش آموزان از طبقه باال به حیاط این 

مدرسه همچون گهواره ایی تکان می خورد.
جویبار  شهرستان  پرورش  و  آموزش  رئیس 
خطاب به مسئولین شهرستانی و استانی گفت: 
ساخت مدرسه جدید حضرت معصومه همتی 
کوچک می خواهد تا ما با جان ۲۲۰ دانش آموز 

بازی نکنیم.

سایه	ناامن	مدرسه	هفده	شهریور	جویبار	بر	سر	دانش	آموزان

آگهی	مزایده	اموال	منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده کالسه 94۰۰33 
له حمید آذرگون وعلیه رسول کیانی در نظر یک دستگاه وانت پیکان مدل 13۸۸ رنگ 
سفید روغنی تیپ شماره شاسی ۰7۸5۲۶ که کارشناس منتخب ارزش خودرو فوق را 
۶5۰۰۰۰۰۰ ریال براورد نموده است ومزایده مربوطه در تاریخ 9۶،9،۲۰ ساعت 1۰ صبح  
در اجرای احکام مدنی قصرشیرین برگزار می گردد و خریداران می توانند پنج روز قبل 
از موعد مقرر با هماهنگی دفتر اجرای احکام مدنی از ملک موصوف بازدید بعمل آورده 
مزایده از قیمت پایه و ارزیابی شده شروع و هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده مزایده خواهد بود و ده درصد بهافروش فی المجلس اخذ خواهد شد در ضمن کلیه 

هزینه های اجرایی ونقل وانتقال به عهده خریدار )برنده مزایده ( می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  قصرشیرین

آگهی	ابالغ	
وقت رسیدگی  به آقای  محمدرضا  سیدی  مرغکی به اتهام تسبیب در ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی  موضوع شکایت  آقای  محسن  فرهمند  شیجانی  که به این شعبه  
ارجاع  و به شماره پرونده  کالسه 95۰99۸13159۰۰۲۲1 شعبه  1۰۸  دادگاه کیفری 
دو شهرستان  رشت ) 1۰۸ جزایی  سابق(  ثبت  و وقت  رسیدگی  مورخ 139۶/9/۲5  
ساعت 9 تعیین  که  حسب  دستور  دادگاه  طبق  موضوع  ماده 73  قانون  آیین دادرسی  
مدنی  به علت  مجهول المکان  بودن  در یکی  از جراید  کثیراالنتشار آگهی  می گردد  

تا متهم  در وقت  مقرر  فوق  جهت  رسیدگی  در دادگاه  حاضر  گردد.
4790- قاضی شعبه 108  دادگاه  کیفری  دو شهرستان رشت)108 جزایی سابق(  - مراد 
قربان زاده  هریس

آگهی	مفقودی
دفترچه قرارداد حق بهره برداری به شماره ۲4۸9 - تاریخ 15/۶/۸۲ واقع در شهرک 
صنعتی اردبیل ۲ بنام آقای بهنام هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود آن را به شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 
واقع در شهرک کارشناسان- مجتمع اداری بعثت- جنب اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای استان اردبیل تحویل نمایند.

آگهی	مزایده		اموال		غیر	منقول	–	نوبت	اول
  به موجب پرونده  کالسه  95۰3۸۲ اجرای  کیفری  حوزه قضایی  بخش  رودبنه  
و طی  نیابت  دادسرای  عمومی  و انقالب  شهرستان  سیاهکل  مبنی  بر دستور  
ظبط وجه  الوثیقه  آقای  سید رضا  حسینی  ناصر کیاده  فرزند  سید کاظم  پالک  
ثبتی  به شماره  139۲  فرعی از 1۸1  اصلی  بخش  14 گیالن  ناحیه 55  به 
مساحت  )۲3۶/۸(  مورد  ثبت شماره  117۰91  در صفحه  11۲  دفتر  ۶17  
دفاتر  بخش  14 الهیجان  حوزه  ثبت  ملک  الهیجان  واقع در  روستای  ناصر  
کیاده  که دستور  فروش آن طبق  ماده  ۲3۰  قانون  آیین  دادرسی  کیفری  
مصوب 139۲  از طریق  مزایده  به حساب سپرده  ۲171۲945۲۶۰۰۶ سیبای  
بانک  ملی  سیاهکل واریز  گردد  علی الهذا  پس از  کارشناسی  و ارزیابی  ملک  
مزبور  طی  نامه شماره 1394۰5۸1۸۰۰5۰۰۰۸۲۶ مورخ 1394/۶/۲1  اداره ثبت  
اسناد و امالک  شهرستان  الهیجان  بازداشت  گردیده  و سپس  با توجه به  وفق  
نامه دادستان  محترم  دادسرای  عمومی  و انقالب  شهرستان  سیاهکل  و حسب  
دستور  ریاست  محترم  حوزه قضایی  رودبنه  اقدام به تشکیل  جلسه  مزایده  به 

شرح  ذیا  می نماید:
مشخصات  امالک  و ارزش  ریالی

ناصر  آدرس   به  مزبور   پالک   ششدانگ   از  است   عبارت  موصوف   ملک     
کیاده  سمت  راست جاده  رودبنه به چاف  کوچه  گلها  در موقعیت  جغرافیایی  
x:4۲4449  y: 41۲۸33۸   در طبیعت  استقرار دارد در شرایط  فعلی  به صورت  
یک قطعه  زمین  به مساحت  ۲3۶/۸۰  متر مربع  به صورت  صیفی  کاری  مشتمل 
بر  درختان  مثمر و غیر مثمر ) انواع  مرکبات  و غیره (  می باشد  پس از  بررسی  
شرایط  منطقه  و تحقیقات  الزم  و درنظر گرفتن  چمیع  عوامل  موثر  ارزش  
ملک  مزبور  از قرار هر متر  مربع 3/۰۰۰/۰۰۰  ریال  و ارزش  عرصه  پالک  صدر  
التوصیف  با  جمیع  متعلقات آن به مبلغ 71۰/4۰۰/۰۰۰  ریال معادل هفتصد  و 

یک میلیون  چهارصد  هزار ریال  تعیین  می شود.
  مع الوصف  با  لحاظ  جمیع  شرایط  و جهات موثر  قیمت  ارزیابی  گردیده  که 
در روز سه شنبه مورخه 139۶/9/7 از ساعت 1۰ الی 11 در محل دفتر اجرای احکام 
مدني حوزه قضائي بخش رودبنه با حضور نماینده قائم مقام محترم دادستان حوزه 
قضائي بخش رودبنه از طریق مزایده حضوري به فروش مي رسد ومزایده در روز و 
ساعت تعیین شده تشکیل شده و از قیمت پایه شروع و به کسي که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل 
خریداري شده في المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ برگزاري مزایده پرداخت و رسید آن را به اجرا تسلیم نماید و چنانچه 
باقیمانده(  معامله )9۰ درصد  ثمن  باقیمانده  تعیین شده  نتواند در مهلت  خریدار 
را در فرجه مقرر پرداخت نماید سپرده او )وجه 1۰ درصدي واریزي( پس از کسر 
هزینه هاي عملیات اجرایي بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد 
خواهان مزایده تجدید مي گردد. متقاضیان مي توانند پنج روز قبل از برگزاري مزایده 
از ملک صدراالشاره واقع در آدرس فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالع بیشتر 
به این اجرا مراجعه فرمایند. این آگهي یک بار در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار 

محلي درج و در معابر عمومي و نقاط پر تردد شهر الصاق مي گردد.
4783- اجراي احکام کیفری حوزه قضائي بخش رودبنه – علی نیا

ابالغ
در پرونده  کالسه 9۶۰3۶1  موضوع شکایت  صغری  زراندزچی  علیه  بین پاغنده 
که به اتهام  ترک انفاق  و غیره  تحت تعقیب  می باشد  با توجه به  مجهول المکان  
بودن  متهم  و درخواست  شاکی  در اجرای  ماده 344  قانون  آیین  دادرسی  
تا  از جراید کثیراالنتشار  آگهی  می گردد   کیفری  مراتب  یک نوبت در یکی  
نامبرده  در جلسه  رسیدگی  مورخ 139۶/9/۲3  ساعت ۸ صبح  در این  دادگاه  
حاضر گردد  و از اتهام منتسبه  دفاع  نماید  در  صورت  عدم حضور متهم  دادگاه  

تصمیم  مقتضی  را اتخاذ می نماید.
4791- مدیر دفتر شعبه 101  دادگاه  کیفری 2 شهرستان  رشت – نیکدل

آگهی	احضار		متهم
 کالسه پرونده  9۶۰۶9۲ وقت  رسیدگی  9۶/9/۲۸  ساعت ۸/3۰

بدینو وسیله  به متهم  آقای  ایرج جهاندیده فرزند علی حسن  وفق  ماده 344 
ق.ا.د. ک  ابالغ  می گردد  تا در وقت  فوق  جهت  دفاع  از اتهام انتشار تصاویر 
خصوصی و مبتذل موضوع  شکایت المیرا فوالدی  در شعبه 11۲  دادگاه  کیفری  
۲ رشت  حاضر  شود  در غیر اینصورت  دادگاه  مطابق  مقررات  تصمیم  مقتضی  

اتخاذ خواهد نمود.
4789 - رییس  شعبه 112  دادگاه  کیفری  2 رشت -  محمدی فیروزجایی

نوبت دوم
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 139۶۶۰331۰57۰۰۲4۲۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
از  صادره   5۸9۸ شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  کلخورانی  عظیمی  جمیله 
تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲1۶/۶1 مترمربع پالک 3۶ فرعی 
از 3۶5 اصلی واقع در مهرشهر گلستان یکم خریداری از مالک رسمی آقای ایلده گز 
اسماعیل زاده محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی 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.  4۲5 م/الف
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن	اگهی	
خواهان آقای سامان بهرامی فرد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای زاهد شرفی 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
9۶۰99۸۶۶5۶4۰۰۲97 شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت آن جهت رسیدگی و استماع گواهی گواهان مورخ 139۶/9/۲۶ 
سالعت ۰9:۰۰ صبح تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد 
که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به احتساب خسارات دادرسی 
را نموده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی و استماع گواهی گواهان خواهان در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم 

حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی 

متن	آگهی	
آیین  قانون  بودن متهم در راستای ماده 174  المکان  به مجهول  با توجه  احتراما 
علی  سبز  ابوذر  اسم  به  متهم  رسمی  روزنامه  در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی 
بیرانوند به اتهام تهدید – توهین و فحاشی موضوع شکایت صید رضا بهاروند فرزند 
محمد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد.

 بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – علی اصغر 
جمشیدی . 

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه 1۰1  پرونده کالسه 9۶۰99۸۶۶117۰۰4۸4 
خرم آباد )1۰1 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۶۰997۶۶135۰۰۸7۲ شاکی 
: آقای مهدی گلی پور فرزند علی به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد 
شمشیر آباد پشت بنزین پایین تر از مسجد النبی –متهم : آقای امین مینا پور فرزند 

مصطفی به نشانی مجهول المکان –اتهام : ضرب و جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امین مینا پور فرزند مصطفی )متهم به جهت 
متواری بودن مشخصات بیشتری از وی در دست نیست ( دایر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای مهدی گلی پور فرزند علی دادگاه نظر به جامع 
اوراق و محتویات پرونده با التفات به شکایت شاکی و اظهارات وکیل که منحصرا از 
متهم مذکور اعالم شکایت و طرح دعوا نموده اند و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد 
مندرج در پرونده از جمله تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات شهود و مطلعین محلی 
جملگی حکایت از صحت ارتکاب بزه توسط متهم دارد و پزشکی قانونی نیز تاریخ 
وقوع صدمات را همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم نموده و صدمات شاکی را ناشی از 
اصابت شی ء برنده قید نموده و متهم نیز در جریان تعقیب و جلسه این دادگاه حضور 
نداشته و از ابتدای تشکیل پرونده قضایی متواری بوده و تا کنون دسترسی به وی 
میسور نشده است از این رو دادگاه بزهکاری نامبرده را به شرح کیفر خواست تنظیمی 
ثابت تشخیص و از باب جنبه خصوصی قضیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی 
بودن شرایط اجرای آن و تبدیل موضوع به دیه مستند به مواد 45۲-449-44۸-

4۸۸-7۰9-71۰-714 از قانون مجازات اسالمی مصوب 139۲ متهم را به پرداخت 
دیات زیر به نفع شاکی ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث محکوم مینماید 1-یک 
پانصدم دیه  بابت جراحت دامیه ساعد دست چپ ۲- یک هزارو  درصد دیه کامل 
کامل بابت جراحت دامیه بند میانی انگشت کوچک دست چپ 3-یک و نیم درصد 
دیه کامل بابت ارش جراحت دامیه خلف تنه و جراحت حارصه ناحیه راست خلف 
بابت ارش جراحت متالحمه سرشانه چپ 5-  کمر 4-یک و نیم درصد دیه کامل 
یک درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه بازوی چپ ۶-نیم درصد دیه کامل بابت 
جراحت حارصه آرنج چپ 7-یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی راست و 
از باب جنبه عمومی بزه به اینکه فعل ارتکابی عمال منجر به اخالل در نظم و آسایش 
عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ 
انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند  به تبصره ماده ۶14 از قانون تعزیرات 
نامبرده را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری  بازدارنده مصوب 1375  ومجازاتهای 
محکوم می نماید این رای غیابی /حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در همین شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر 

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

رونوشت	آگهی	حصروراثت
آقای ماشاءاله متولی دارای شناسنامه شماره 45۸۶ به شرح دادخواست به کالسه 
9۶۰57۸از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
تاریخ  شادروان سجاد متولی فرزند ماشاءاله به شناسنامه 1۸۸۲ متولد 13۶3 در 
139۶در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- سمیه متولی فرزند ملک میرزا شماره شناسنامه 3۶۸ متولد 13۶7همسر متوفی

متولد   1۲15 شناسنامه  شماره  فرزندعالءالدین  محمد  شاه  متولی  فوزیه   -۲
1345مادر متوفی

3- ماشاءاله متولی فرزند نظرعلی شماره شناسنامه 45۸۶ متولد 1341پدر متوفی
4- فاطمه متولی فرزند سجاد شماره شناسنامه 419۰9۸1435 متولد 13۸9فرزند 

متوفی
5- ثمین متولی فرزند سجاد شماره شناسنامه 4191۲111۲9 متولد 1395فرزند 

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

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کوهدشت

آگهی	ابالغ	
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 

خواهان خانم فاطمه منشی زاده به قیومیت از مهشا آل ایوب دادخواستی به طرفیت 
خوانده بشیر آل ایوب فرزند حسن به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸۰34۰۲۰۰439 شعبه ۲4۰۲ مجتمع شماره 
بیست و پنج شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139۶/1۰/3 
ساعت 9:3۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
110/103439 مسئول دفتر شعبه شورای حل شعبه 2402 مجتمع شماره بیست و پنج شورای 
حل اختالف شهر تهران 

آگهی	ابالغ	
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین کسایی 

آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کولک  پور  بخشی  مصطفی  آقای  خواهان 
حسین کسایی به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
اختالف  حل  شورای  هفت  شماره  مجتمع   3۰4 شعبه   9۶۰99۸۰9443۰۰5۸۲
که  تعیین   17:۰۰ ساعت   139۶/1۰/3 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  تهران  شهر 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
110/103437 مسئول دفتر شعبه شورای حل شعبه 304 مجتمع شماره هفت شورای حل 
اختالف شهر تهران 

آگهی
خواهان سازمان اقتصاد اسالمی ایران با مدیرعاملی عبداله فرجی با وکالت مهدیه 
نهاد  مردم  وکانون  حسینی  وزینب  سالخوردی  یارکه  لیال  طرفیت  به  باستانی 
پیشگامان آوای ایمان به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
به شعبه 3۰۲ مجتمع شماره هفت شورای حل  تهران نموده که جهت رسیدگی 
اختالف شهر تهران واقع در تهران نظام آباد خیابان چهار راه حسینی نبش کوچه 
یعقوبی )15 الی 1۸( ارجاع و ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/1۰/۲ و ساعت 
15:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 ق آ د م دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
فوق جهت رسیدگی  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه 

حاضر شود.
110/103438 مدیر دفتر شعبه 302 شورای حل اختالف ناحیه 7 تهران 

آگهی	ابالغ	
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مریم کاشانیان 

خواهان آقای شعبان اسفندیار دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مریم کاشانیان 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
اختالف  حل  شورای  هفت  شماره  مجتمع   3۰4 شعبه   9۶۰99۸۰9443۰۰۶۰4
که  تعیین   15:۰۰ ساعت   139۶/1۰/4 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  تهران  شهر 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
110/103436 مسئول دفتر شعبه شورای حل شعبه 304 مجتمع شماره هفت شورای حل 
اختالف شهر تهران 

انجام	مطالعات	تکمیلی	2	سد	شصت	کالته	
گرگان	و	قره	چای	رامیان

اصفهان	میزبان	هشتمین	نمایشگاه	تخصصي	
HSE	و	نشاني	آتش

سلیمانی- گلستان؛ معاون طرح و توسعه 
شــرکت آب منطقه ای گلســتان از انجام 
مطالعات تکمیلی سد قره چای رامیان و اتمام 
مطالعات سد شصت کالته گرگان در راستای 
جمع آوری آبهای سطحی و تامین آب شرب 

استان خبر داد.   
داود گیلــک اظهار کرد: هدف اصلی از انجام 
مطالعات ســد شــصت کالته، جمع آوری 
آب های ســطحی رودخانه شــصت کالته با 
استفاده از احداث سد مخزنی به منظور تأمین 
آب مورد نیاز شرب شهرهای اطراف به  ویژه 
گرگان، کردکوی، بندر ترکمن و گمیشان و 

روستاهای مسیر انتقال است.
وی تصریح کرد: کلیه مصوبــات الزم برای 
سد شصت کالته اعم از مصوبه فنی کمیته 
تخصصی ویژه وزارت نیرو، مجوز ســازمان 
مدیریت بحــران، پدافند غیرعامل، حفاظت 
محیط زیست، جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
کشور ، میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع 

مربوطه اخذ گردید و مراحل پایانی اخذ مجوز 
نهایی تخصیص آب کمیســیون تخصیص 
آب وزارت نیرو در دســت پیگیری است که 
متعاقب آن مبحث سرمایه گذاری در اجرای 
طرح پیگیری می گردد. گیلک با بیان این که 
در ســد قره چای رامیان، هدف اصلی طرح 
در بهبود و توسعه کشاورزی منطقه و تامین 
آب شرب شهرهای رامیان -آزادشهر و خان 
ببین و روستاهای مسیر بوده است، افزود: به 
دلیل عدم پاسخگوئی مناسب آبهای زیرزمینی 
منطقه از نظر کمی و کیفی، مقرر گردید که 
آب تأمین شده از سد قره چای رامیان پس از 
تأمین حقابه های موجود کشاورزی و نیازهای 
زیست محیطی، برای تأمین آب شرب شهر 
و روستاهای منطقه مد نظر قرار گیرد. معاون 
طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان 
بیان کرد: برای ســد قره چای رامیان مجوز 
ســازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند 
غیرعامل از مراجع مربوطه اخذ گردیده است .

زیرگروه  شدن  اضافه  اصفهان؛  بهادری-  
پلیسی، مهم ترین تفاوت نمایشگاه امسال با 

دوره های پیشین محسوب می شود.
هشتمین نمایشگاه تخصصی فناوري هاي 
پلیسی،  امنیتي،  حفاظتي،  صنایع  نوین 
ایمني و آتش نشاني و HSE از ۲1 تا ۲4 
آبان ماه در محل نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا می 

شود.
در این رویداد ۶5 مشارکت کننده از استان 
های اصفهان، تهران و خوزستان در دو سالن 
نمایشگاهی به وسعت 3 هزار مترمربع به ارایه 
آخرین دستاوردها و خدمات خود می پردازند. 
همچنین نمایندگان ایرانی برندهای مطرح 
دنیا از کشورهای اسپانیا، تایوان، انگلستان، 
ترکیه، آلمان و چین در این نمایشگاه حضور 

خواهند داشت.
در این نمایشگاه انواع محصوالت و خدمات 
و HSE، حفاظت  پلیسی  حوزه تجهیزات 

فیزیکی، نظارت تصویری، حفاظت اسنادی، 
تجهیزات ارتباطی، ساختمان های هوشمند، 
عمومی  تردد  کنترل  ای،  رایانه  تجهیزات 
حفاظت  شناسایی،  تجهیزات  صنعتی،  و 
ترافیکی،  و  راهنمایی  تجهیزات  پیرامونی، 
اتوماسیون اداری و صنعتی، استاندارد امنیت 
جانبی،  تجهیزات  و  نفوذ  هشدار  اطالعات، 
سیستم ها و تجهیزات کشف، اعالم و اطفای 
حریق اتوماتیک، سیستم ها و تجهیزات ایمنی 
و آتش نشانی، پوشش های ضد حریق، درب 
ها و تجهیزات ضد دود، صاعقه گیر، مدیریت 
بحران، پدافند غیرعامل، نجات و امداد، محیط 
زیست، اورژانس و طب کار، ایمنی و بهداشت 

صنعتی ارایه خواهد شد.
اضافه شدن زیرگروه پلیسی، مهم ترین تفاوت 
نمایشگاه امسال با دوره های پیشین محسوب 

می شود.   
این نمایشگاه طی ساعات بازدید 15 تا ۲1 

پذیرای عالقمندان و متخصصان خواهد بود.
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مراسم  اکبرزاده:  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
آمفی  سالن  در  قدس  شهردار  معارفه  و  تودیع 
مسوولین  حضور  با  قدس  شهر  ملی  باغ  تئاتر 

استانی، شهرستانی و شهری برگزار گردید.
االسالم  با حضور حجت  که  مراسم  این  در طی 
امام  میراحمدی   ابوالقاسم  سید  والمسلمین 
شاه  محمودی  محمد  قدس،  شهرستان  جمعه 
قدس،  های  شهرستان  مردم  نماینده  نشین 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مالرد  و  شهریار 
امور شهری و شوراهای  هادی رحمتی مدیرکل 
استانداری تهران، سید مهدی محمدی فرماندار 
مجید  فرماندار،   معاونین  قدس،  شهرستان 
سرهنگ  قدس،  شهرستان  دادستان  کاویانی 
فیاض الهیاری فرمانده سپاه ناحیه قدس و دیگر 
مسوولین و جمع کثیری از شهروندان شهر قدس 
برگزار گردید مهندس مسعود مختاری به عنوان 

شهردار جدید شهر قدس معرفی گردید.
رییس  عسگری  محسن  مراسم  این  ابتدای  در 
زحمات  از  تقدیر  با  قدس  شهر  اسالمی  شورای 
کولیوند،  صادق  محمد  سابق  شهردار  چهارساله 
شهردار  عنوان  به  را  مختاری  مسعود  مهندس 
مهندس  گفت:  و  کرده  معرفی  شهر  این  جدید 
برای  متعدد  جلسات  از  پس  مختاری  مسعود 
اعتماد  رای  دریافت  به  موفق  شهردار،  انتخاب 

اعضای شورای اسالمی شدند. 
توفیق  آرزوی  مختاری  مهندس  برای  عسگری 
روزافزون نمود و اظهار امیدواری کرد که ایشان 
با کمک به حل مشکالت شهروندان، شهر را به 

نقطه مطلوب و قابل قبولی برساند.
ابوالقاسم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
میراحمدی، امام جمعه شهرستان قدس نیز طی 
سخنانی ضمن تقدیر و تجلیل از زحمات شهردار 
پیشین حضور مهندس مسعود مختاری به عنوان 
گفته  آمد  خوش  را  شهر  این  جدید  شهردار 
پیشگاه  در  بخواهد  اگر  انسان  داشت:  اظهار  و 

خداوند عزیز باشد خوب خدمت می کند.
ثواب  و  اجر  افزود:  میراحمدی  االسالم  حجت 
مسوولی همچون شهردار سابق شهرقدس که با 
تالش، کوشش و دلسوزی تمام به مردم خدمت 

می کند هرگز ضایع نمی شود.
تعامل موثر بین  به  امام جمعه شهرستان قدس 
شهردار و شورای شهر در دوره های قبل اشاره 
مهندس  که  است  امید  داشت:  اظهار  و  کرد 
زمان  در  تعامل  این  تداوم  با  مختاری  مسعود 

مدیریت خود گام موثری در جهت آبادانی شهر 
شهروندان  و  خداوند  رضایت  بتوانیم  تا  بردارد 
از پیش به دست آوریم.   این شهرستان را بیش 
مردم  نماینده  نشین  شاه  محمودی  محمد 
شهرستان های قدس، شهریار و مالرد در مجلس 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  نیز  اسالمی  شورای 
شهردار قدس ضمن تبریک روز 13 آبان به همه 
منش  و  هدف  فکر،  باید  کرد:  تاکید  بسیجیان 
فرهنگ  یک  عنوان  به  فهمیده  حسین  شهید 
نهادینه شده پایدار بماند. محمودی به روی کار 
آمدن دولت جدید و تودیع و معارفه ۲1 استاندار 
ظرف دو هفته اشاره نمود و از این روزها به عنوان 
بهار خدمت یاد کرد. وی ادامه داد : با توجه به 
به  ها  نگاه  گذشته  سال  چهار  انتهای  در  اینکه 
بی  روزهای سخت  و  بود  بیشتر  توسعه سیاسی 
رونقی اقتصادی را داشتیم نگاه این دوره دولت به 
افراد کارآمد انقالبی و اهل تعامل است. لذا افراد 
به دنبال  جدیدی که منتصب می شوند همگی 
فصل  و  تولید،  حل  موانع  رفع  اقتصادی،  رونق 
مشکالت مردم، بیرون آمدن از دعواهای سیاسی 

و ایجاد آرامش در معیشت مردم هستند.
وی به خدمات اعضای شورای چهارم در راستای  
و  نمود  اشاره  شهر  ماندگار  های  پروژه  اجرای 
گفت: این پروژه ها شناسنامه شهر محسوب می 
شوند و امیدواریم با تعامل موثر شورا و شهرداری 
استفاده  و  نگهداری  حفظ،  جهت  الزم  اقدامات 
بهینه از پروژه های ماندگار انجام شده و باز هم 
شاهد پروژه های ماندگار جدیدی در شهر قدس 

باشیم. 
و  شهریار  قدس،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
مالرد در مجلس شورای اسالمی، شهر قدس را از 

منابع غنی انسانی برشمرد و گفت: مدیران زیادی 
از این شهر در شهرهای مختلف کشور در حال 
خدمت هستند و نشان داده اند که می توانند در 

قسمت های مختلف مدیریتی موثر باشند.
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  نشین  شاه  محمودی 
از  روز  به  روز  که  دارند  انتظار  مردم  که  این  به 
همه جهات شاهد خدمات بهتر باشند امیدواریم 
مسووالن آثار خوبی را از خود بر جای بگذارند و 
بتوانند انتظارات مردم را به بهترین نحو به انجام 
برسانند که این امر نیازمند همفکری، همدلی و 

همیاری بین مسووالن شهری است.
قدس  شهرستان  فرماندار  محمدی  مهدی  سید 
نیز در مراسم تودیع و معارفه شهردار شهرقدس 
و  نمود  اشاره  قدس  شهرستان  ظرفیتهای  به 
گفت: درست است که این شهر عاری از مشکل 
با تالش و همیاری مردم و مسوولین  اما  نیست 

می توان بر این مشکالت غلبه کرد. 
شهرداری  بین  موثر  ارتباط  به  محمدی  مهدی 
خصوص  به  شهرستانی  و  شهری  مسوولین  و 
امید  افزود:  و  کرد  اشاره  شهر  اسالمی  شورای 
است مهندس مسعود مختاری با توجه به سوابق 
مختلف  های  حوزه  در  که  خوبی  تجربیات  و 
در  شهروندان  مشارکت  جلب  با  دارند  مدیریتی 

این شهر منشا خیر و برکت باشند. 
نقش مهم  به  توجه  با  فرماندار شهرستان قدس 

و  اقتصادی  توسعه  در  جمعیتی  تجمع  مراکز 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  شهرستان  اجتماعی 
ها نقش کلیدی در اداره امور شهری با استفاده از 
باید  مشارکت مردمی دارند و فعالیت شهرداری 
رمز  که  مردم  نیازهای  در  بخشی  اثر  سمت  به 

موفقیت است پیش رود.
به  قدس  شهرستان  از  محمدی  مهدی  سید 
عنوان یکی از بی نظیر ترین و استراتژیک ترین 
ضمن  و  کرد  یاد  تهران  استان  های  شهرستان 
تشریح  اطالعاتی  بانک  تهیه  ضرورت  بر  تاکید 
کرد: باید با استفاده از ظرفیت های این شهرستان 
روز به روز به سمت پویایی بیشتر حرکت کنیم و 
الزم است شورای شهر به عنوان مجلس شهری 
را  این زمینه تصمیم ها و سیاست های الزم  در 

اتخاذ نماید.
امور شهری و شوراهای  هادی رحمتی مدیرکل 
تودیع و معارفه  نیز در مراسم  تهران  استانداری 
شهردار قدس اعالم داشت: شوراها نباید در امور 
شهرداری ها دخالت کنند و تنها به عنوان نهادی 
داشته  نظارت  امورات شهرداری  بر  باید  نظارتی 

باشند.
رحمتی به ضرورت ادامه بهسازی، بهبود مبلمان 
شهری، زیباسازی و افزایش ضریب ایمنی تاکید 
در  اشغال  و سطح  تفضیلی  گفت: طرح  و  کرده 
این طرح باید با دقت بیشتری بازنگری و بررسی 

شود.
آمادگی  باید  شهری  مدیریت  کرد:  تشریح  وی 
مدیریت بحران را در مواقع حوادث طبیعی من 
که  گسلی  و  باشد  داشته  حریق  و  سیل  جمله 
در شهرستان قدس قرار دارد، یکی از تهدیدات 

جدی این منطقه است.
استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  مدیرکل 
ساز  و  ساخت  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
در شهرستان قدس مناسب نیست جلوگیری از 
تصرف اراضی و تراکم فروشی ها را از اولویت ها 
دانست  و گفت: باید با مشارکت مردم نسبت به 
نواقص  رفع  و  شناسایی و حل مشکالت موجود 

اقدام نمود.
وی خاطرنشان کرد: باید درآمد پایدار شهری به 
گیرد  قرار  توجه  مورد  اساسی  اصل  یک  عنوان 
پروژه های  اجرای  و  سرمایه گذار  جذب  با  تا 
را  شهرداری  درآمدی  منابع  بتوان  مشارکتی 
کرد.  حرکت  شهری  توسعه  سمت  به  و  تقویت 
استانی  اعتبارات  اختصاص  لزوم  رحمتی  هادی 
و  دانسته  ها  اولویت  از  را  قدس  شهرستان  به 
اینکه دولت در حوزه تخصیص  گفت: علی رغم 
لحاظ  به  است  مواجه  محدودیت هایی  با  اعتبار 
سرانه جمعیتی باالی شهرستان قدس، در حوزه 
مدیریت شهری این اطمینان را می دهیم که نگاه 
ویژه  به  اعتبارات  تخصیص  حوزه  در  را  ویژه ای 
تزریق ارزش افزوده به این منطقه داشته باشیم.

وی در انتها از مهندس مسعود مختاری به عنوان 
یکی از شهرداران بسیار با کفایت و باتجربه استان 
بافت،  ایشان  اینکه  به  توجه  با  و گفت:  یاد کرد 
کالبد شهری و فرهنگ عمومی متشکل از قومیت 
های مختلف شهرهایی همچون قدس را به خوبی 

شهرستان  این  در  می تواند  قطعا  شناسد  می 
موفق عمل کند. وی افزود: کمبودها و مشکالت 
شهرقدس با برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل 
کاهش است و امیدواریم با عوارضی که از مالیات 
از  افزوده تزریق می شود تاحد ممکن  ارزش  بر 
تراکم فروشی هایی که شاهد هستیم کاسته شود 
که این امر قطعا در بهبود وضعیت شاخص های 

کیفی شهر موثر است.
مهندس مسعود مختاری نیز طی سخنانی ضمن 
به  خدمت  توفیق  داشتن  از  خرسندی  اظهار 
شهروندان شهرقدس گفت: امیدوارم با مشارکت 
شهروندان و مسوولین بتوانم پاسخ شایسته ای به 
پنجم  دوره  اسالمی  شورای  اعضای  اعتماد  رای 

دهم.
به  نیاز  که  جانداری  عنوان  به  شهر  از  مختاری 
رسیدگی دارد یاد کرد و از شهروندان به عنوان 
شادابی  و  پویایی  درجهت  که  شهر  اصلی  رکن 
در  گفت: خدمت  وی  برد.  نام  دارند  نقش  شهر 
یک  و  فرصت  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
حرکت جهادی است که به افراد وا گذار می شود 
نهایت  از  رو  پیش  فرصت  در  که  باید کوشید  و 
شهروندان  رضایت  جلب  راستای  در  خود  توان 

استفاده کرد.
 شهردار قدس به لزوم برنامه ریزی و تسریع در 
حوزه  در  شهر  این  عدیده  مشکالت  حل  جهت 
کرد:تکمیل  تاکید  و  نمود  اشاره  ها  زیرساخت 
شهری  سیمای  بهبود  و  نیمه تمام  پروژه های 
خدمت  اول  سال  در  بنده  اولویت های  اهم  از 
تعریف  و  زیرساختی  مطالعات  انجام  با  است که 

پروژه های جدید در دستور کار قرار می گیرد.
مهندس مختاری الزمه حصول به نتیجه مطلوب 
تعامل،  را  شهرستان  اهداف  پیشبرد  راستای  در 
وحدت رویه و برنامه ریزی دقیق کارها دانست و 
افزود: در مسیرخدمت به کمک و یاری مسوولین 

و شهروندان فهیم این شهرستان نیاز دارم. 
الزم به ذکر است در این مراسم مهندس محمد 
صادق کولیوند به تشریح برخی از امور انجام شده 
در دوره چهارساله مدیریت شهری خود پرداخته 
واز همراهی پرسنل خدوم شهرداری قدس تشکر 

نمود.

آگهي	دعوت	به	ارزیابي	کیفي
	فراخوان	عمومی	اول	مناقصه	شماره45-14-٩٦

اداره کل راه آهن هرمزگان در نظر دارد بنابرآیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 
نسبت به ارزیابي کیفي مناقصه گران واجد شرایط داراي صالحیت جهت دعوت به مناقصه بشرح زیر 

اقدام نماید .
شرح مختصر موضوع مناقصه : حمل سوخت ایستگاه انشعاب و مسافری بندرعباس

توضیح اینکه : شرکت کنندگان در فراخوان بایستی دارای اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه و مجوز 
حمل فرآورده های نفتی از شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی باشد. 

 مبلغ برآورد: 3722400000ریال 
مدت و محل اجراء : مدت اجرا 12 ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي :
متقاضیان مي توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخه96/8/29 با در دست داشتن معرفي نامه کتبي و فیش 
واریزي به مبلغ 300000 ریال به حساب 2176405406006 نزد بانک ملي مرکزي بندرعباس بنام تمرکز وجوه درآمد راه آهن 
هرمزگان جهت دریافت اسناد ارزیابي به نشاني بندرعباس- اداره کل راه آهن هرمزگان -  طبقه همکف- اداره تدارکات و 

پشتیباني – امور قراردادها مراجعه نمایند. 
 مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده  :

حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخه 96/9/13به نشاني اداره منابع انساني و رفاه راه آهن هرمزگان
دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق سایت .http//iets.mporg.ir امکانپذیر میباشد .

پس از ارزیابي کیفي ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه 
دعوت بعمل خواهد  آمد .  103569

اداره	کل	راه	آهن	هرمزگان

وزارت راه و شهرسازي 
راه آهن جمهوري 

اسالمي ایران

 نوبت اول
آگهی	مناقصه	)مرحله	دوم(	
موضوع: بکار گیری پیمانکار جهت پیاده 

رو سازی  بلوار امام رضا )ع(
بند یک مصوبه  شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای 
شماره 402 مورخ 96/3/31 شورای اسالمی شهر رامسر 
نسبت به بکارگیری پیمانکار جهت پیاده روسازی بلوار امام 

رضا )ع( اقدام نماید.
1- واجدین شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 96/8/30 به شهرداری 
رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 0811 5525 - 011 تماس 

حاصل فرمائید. 
2- متقاضیان میبایست مبلغ 000/000/0 25 ریال به حساب 
سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان 

میزان ارائه نمایند. 
3- در صورتی که برندگان اول - دوم - سوم حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 96/9/1 خواهد بود. 
یا قبول پیشنهادات مختار  رامسر در رد  5 - شهرداری 

مظاهر	باقر	سلیمی	شهردار	رامسراست.

آگهی	ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید حسین معین الدینی 

خواهان آقای یوسف قبادوند دادخواستی به طرفیت خوانده سید حسن معین الدینی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶۰99۸1۲۲73۰۰3۸۰ 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد قبت و وقت رسیدگی مورخ 
9۶/1۰/۲ساعت 1۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  
آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد 

دادنامه
ثبت کل:17۶۶-139۶،۶،۲۰     پرونده کالسه:9۶،3۲9   دادنامه:9۶،7،3۰-399

کدپستی  قادری  ذهاب  سراب  روستای  ذهاب  آدرس:سرپل  قادری  خواهان:منوچهر 
531۸۶-۶7741    خوانده:عبداله رحیمی آدرس:مجهول المکان

خواسته:اعالم انفساخ مستند به شرط فاسخ بند ماده 4 قرارداد مورخه 95،11،11 با 
احتساب هزینه دادرسی مقوم به 11۰،۰۰۰۰،۰۰۰ ریال

شورا با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از خداوند متعال 
بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورا
راجع به دعوی آقای منوچهر قادری به طرفیت آقای عبداله رحیمی بخواسته اعالم انفساخ 
قرارداد مورخه 95،11،11 راجع به یک دستگاه خودرو پیکان وانت مستند به شرط فاسخ 
قرارداد مستند در بند 5 ماده 4 قرارداد مقوم به 11۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با احتساب هزینه 
دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته طبق بند5 ماده  4 قرارداد فوق الذکر در 
صورت عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار )خوانده(حق فسخ با بنده می باشد تقاضای 
رسیدگی بشرح خواسته به جهت عدم پرداخت ثمن دارم شورا با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده وتصویر قرارداد مورخه 95،11،11 ما بین طرفین راجع به یک دستگاه وانت به شماره 
انتظامی ایران ۲9-۲9۶د43 که به صورت اقساطی از سوی خواهان به خوانده فروخته شده 
ودر بند 5 ماده 4 قرارداد شرط گردیده چنانچه در موعد مقرر خریدار مابقی بهای خودرو را 
نپردازد فروشنده حق فسخ قرارداد و تحویل گرفتن خودرو را دارد که با توجه به تصویر چک 
شماره 1595،۰73۸5۰،37- 95،11،1۸ به مبلغ 11۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال وتصویر گواهی عدم 
پرداخت آن به ثمن معامله پرداخت نگردیده وبه نظر شرط فاسخ قراردادی محقق گردیده 
است واز جهتی خوانده نیز علیرغم ابالغ ودعوت وی از طریق نشر آگهی در جراید در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده ودفاعی تدارک ندیده است لذا خواسته را وارد تشخیص داده وبه 
استناد مواد 399 و1۲57 قانون مدنی و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعالم 
انفساخ قرارداد مورخه 95،11،11 ومحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲،۸45،۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق خوهان صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا وظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض 

در محاکم عمومی شهرستان سرپل ذهاب می باشد.
شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان سرپل ذهاب

برگ	اجرائیه
مشخصات محکوم علیه نام:محمد    نام خانوادگی: آقالو     نام پدر:عزت اله          شغل:-    

نشانی محل اقامت:مجهول المکان
مشخصات محکوم له نام:بابک        نام خانوادگی:مرادی    نام پدر:حسین      شغل:-        

نشانی محل اقامت:سرپل ذهاب خ راه کربال شهرک زارعی قره بالغ
محکوم به

بموجب رای شماره 111-9۶     تاریخ 9۶،3،3         حوزه شهری شعبه دوم       شورای 
حل اختالف شهرستان سرپل ذهاب  ورای شماره    تاریخ       شعبه -     دادگاه عمومی       
( که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
انتقال سند مالکیت خودرو سواری آردی به شماره 7۸9 واو54ایران ۲9 در حق خواهان  

وهزینه پرداخت نیم عشر در حق دولت 
اقتصادی،  برنامه سوم توسعه  قانون  نامه اجرائی ماده 1۸9  آئین  به استناد ماده 19 

اجتماعی،فرهنگی، محکوم علیه مکلف است :
پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهددر غیر این صورت پرونده جهت 

اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سرپل ذهاب

ابالغ
خواهان/شاکی صفر جشنانی تیمی جانی  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم طرفیت 
1. حمیدرضا نجار زاده ۲. جمشید مهدی پور به خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه 
9۶۰99۸۲9۲94۰۰۶17 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۶/1۰/۰4 و ساعت 9:۰۰ 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و در خواست خواهان/شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م/الف 14۸9
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی	ابالغ	وقت	دادرسی
خواهان:کیومرث احمدیانفر          خوانده: سیامک شاه علی   خواسته: مطالبه     تاریخ  : 

139۶،۶،۸    شعبه:دوم      پرونده: 31۲-9۶
وقت دادرسی پرونده کالسه 9۶-31۲  شعبه دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید 
بهشتی دادگستری شهرستان سرپلذهاب روزیکشنبه  مورخ  139۶،9،19ساعت 9 صبح  
می باشد. با این توضیح که: خواهان آقای کیومرث احمد یانفر با وکالت آقای صابرفتاحی   به 
آدرس سرپل ذهاب خ نیروی انتظامی  به طرفیت خوانده آقای سیامک شاه علی به آدرس 
)مجهول المکان( دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به میزان 5۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
هزینه خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل به این مرجع تسلیم، که حسب دستور رئیس 
شورای حل اختالف وقت رسیدگی به شرح فوق تعیین گردید  حال به علت مجهول المکان 
بودن خوانده با تجویز ماده 73 قانون آین دادرسی در امور مدنی، مراتب ابالغ یک نوبت  در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی میگردد، خوانده مذکور از تاریخ نشر آگهی به دفتر 
شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواست و ضمائم در وقت 
مقرر حاظر شوند و الی این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه مجدد نیاز به 

نشر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت 1۰ روز از تاریخ نشر آگهی خواهد بود
شعبه دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپلذهاب

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   95۰99۸1۲۲71۰۰۶55 کالسه  پرونده  در 
السادات  بهدخت  خانم  بودن  المکان  مجهول  به  نظر  محمودآباد  شهرستان 
سرکشیکیان تصمیم نهایی شماره 9۶۰9971۲۲71 برای یکبار انتشار آگهی می 

گردد.
فرزند  امیرمقدم  عباس  آقای  وکالت  با  احمد  فرزند  تازیک  ساناز  خانم  خواهان: 
حسن به نشانی محمودآباد خ امام کوچه آیت اله بروجردی- ساختمان البرز ط ۲

سازمان   -۲ المکان  مجهول  سرکشیکیان  السادات  بهدخت  خانم   -1 خواندگان: 
مسکن و شهرسازی به نشانی محمودآباد خ معلم اداره مسکن و شهرسازی 

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
آریاالی  وکالت  با  احمد  فرزند  تاجیک  ساناز  خانم  پرونده  این  در  دادگاه-  رای 
عباس امیر مقدم به طرفیت خواندگان 1- بهدخت السادات سرکشیکیان )مجهول 
تنظیم  به  الزام  خواسته  به  محمودآباد  شهرسازی  و  مسکن  سازمان   -۲ المکان( 
سند رسمی پالک 5۰۶ فرعی از 4۸ اصلی مفروز شده از 47۲ فرعی قطعه 14 
با احتساب هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده است خوانده ردیف اول با توجه به 
اینکه از سوی خواهان مجهول المکان اعالم و از طریق انتشار آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار به دادرسی دعوت گردیده در جلسه رسیدگی حضور نیافت و الیحه 
ای نیز ارایه ننموده خوانده ردیف دوم الیحه اب ) به نام ادراه کل راه و شهرسازی 
استان مازندران( ارایه نمود و به دعوی خواهان  ایرادات و مدافعاتی به عمل آورده 
که  نمد  خواسته  مووضع  پالک  ثبتی  وضعیت  استعالم  به  مبادرت  دادگاه  است 
سازمان  نمایندگی  به  اسالمی  جمهوری  دولت  مالکیت  بر  داللت  استعالم  پاسخ 
ادعای خواهان مبایعه  بر رقبه موضوع خواسته دارد مستند  ملی زمین و مسکن 
نامه مورخ 9۶/4/3 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول می باشد که ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی واقع در محمو آباد ساحل 1۸ به خواهان واگذار گردید که 
در متن مبایعه نامه و در خصوص مبیع اشاره ای به پالک ثبتی موضوع خواسته 
نگردید بعالوه ضرورت داشت تا دعوی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان 
مازندران نیز اقامه گردد. بعالوه همان گونه که در بند الیحه شماره 9۶1۰۰47۸-

به  قیمت  ارزان  منزل  دستگاه   ۲۰ از   14 بلوک  گردید  اشاره  خوانده   9۶/3/11
مساحت 3۰۰ متر به موجب قرارداد مورخ ۶4/11/۲ از سوی خوانده ردیف دوم به 
آقای غالمحسین سروری انتقال و متعاقبا به خوانده ردیف اول و سپس خواهان 
انتقال یافت بنابراین اقامه دعوی به خواسته الزام مالک به انتقال کل پالک ثبتی 
اینرو  از  باشد  نمی  منعقده  قراردادهای  و  قانون  موافق  اصلی   4۸ از  فرعی   5۰۶
دعوی اقامه شده به جهت شکلی دارای ایرادات فوق بوده و به کیفیتی اقامه شده 
قابلیت استماع ندارن و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
عدم استماع دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مازندران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محموآباد – کرمانی خلیلی

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

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

اگهی	موضوع	ماده	3	قانون	
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وظعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
کالسه  موضوع  اول  شماره1395۶۰331۰13۰۰1939هیات  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون    139۲114431۰13۰۰۰۲95
طالقان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بشماره  قدمعلی  فرزند  میثاقی  علیرضا  اقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه ۸97 صادره ازساوجبالغ در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
از31اصلی واقع درفشندک خریداری  مساحت 494/11 مترمربع پالک 95 فرعی 
از  مالک رسمی آقای عطا اله میثاقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دوماه 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 
اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:437۰
رسول مالمیر رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 139۶/۸/۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:یک شنبه 139۶/۸/۲1

مهندس	مسعود	مختاری	شهردار	قدس	شد

مدیرکل امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری تهران از مهندس مسـعود مختاری به عنوان یکی 
از شـهرداران بسـیار بـا کفایـت و باتجربه اسـتان یـاد کـرد و گفت: بـا توجه به اینکه ایشـان 
بافـت، کالبـد شـهری و فرهنگ عمومی متشـکل از قومیت هـای مختلف شـهرهایی همچون 

قـدس را بـه خوبی می شناسـد قطعـا می توانـد در این شهرسـتان موفـق عمل کند. 
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متن	آگهی
تاریخ رسیدگی : 139۶/7/11

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
اردل 

خواهان : آقای سید لقمان فریدون نژاد فرزند سید 
مرداس به نشانی استان چهارمحال و بختیاری – 
شهرستان کیار - شهر ناغان  – روستای گل سفید 

منزل شخصی  
الیاس  فرزند  رستمی  مهدی  1.آقای   : خواندگان 
 4 فرعی   – پاسداران  خیابان  شهرضا  نشانی  به 
پالک۲4 ۲.خانم زهرا عابدی ریزی فرزند علی به 

نشانی مجهول المکان
خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو 

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق  
بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگستری اردل نموده 
جری  شعبه  ثبت  کل  دفتر  در  ثبت  از  پس  که 
گردیده که پس از جری تشریفات قانونی در وقت 
تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  بتصدی  العاده  فوق 
است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم 

رأی  بصدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  دادرسی 
می نماید : 
رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای سید لقمان فریدون 
زهرا  خانم  طرفیت  به  مرداس  سید  فرزند  نژاد 
عابدی ریزی فرزند علی بخواسته تقاضای رسیدگی 
و صدور حکم دائر بر الزام خوانده به انتقال سند 
مالکیت خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی ایران 
 ، دادرسی  خسارات  انضمام  به   51 ه   54۲  -43
باتوجه به دادخواست تقدیمی ،قرارداد عادی ضم 
آن ، تصرف خواهان نسبت به خودروی متنازُع فیه 
و مدارک مربوطه ، پاسخ استعالم واصله از پلیس 
مذکور  خوانده  را  خودرو  رسمی  مالک  که  راهور 
قید نموده است و از آن جا که انتقال سند رسمی 
خودرو از لوازم عرفی بیع خودرو محسوب می شود 
به  خواهان  دعوی  قبال  در  دفاعی  نیز  خوانده  و 
عمل نیاورده است ، لذا دادگاه خواسته خواهان را 
مستحق اجابت دانسته و مستنداً به مواد 35 و 35۶ 
از قانون مدنی و مواد 19۸ ، 515 و 519 از قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی حکم به الزام خوانده مذکور به انتقال سند 
رسمی پالک خودرو وانت پیکان با شماره انتظامی 
صدر الذکر به نام خواهان صادر و اعالم می گردد 
از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  حکم   .
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و  ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری 
به  دادخواست خواهان  و در خصوص   . باشد  می 
طرفیت خوانده آقای مهدی رستمی فرزند الیاس 
به خواسته ذکر شده نظر به اینکه خوانده مذکور 
صرفا واسطه بیع بوده و مالک رسمی خودرو نمی 
باشد لذا دعوی متوجه وی نبوده و مستنداً  به ماده 
۸9 ناظر به بند 4 از ماده ۸4 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد 
دعوی صادر و اعالم می گردد . قرار صادره حضوری 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان 

چهارمحال و بختیاری می باشد .
علی خسروی  – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی 

)حقوقی( اردل

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

آگهی	موضوع	ماده	3	قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره139۶۶۰331۰1۰۰۰4۲93  برابررأی 
قانون  موضوع  اول/دوم  139۶/۸/4هیات  مورخ 
اراضی و ساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
تصرفات  فردیس  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه 

خزائی  بانو  جهان  متقاضی:  بالمعارض  مالکانه 
کد   457 شناسنامه  شماره  به  نظرعلی  فرزند 
نسبت  خزل  از  صادره   33۰94۲91۰5 ملی 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به 
مفروز  اصلی  از  فرعی  پالک  مربع  متر   5۸7/5۰
 1۶3 از  فرعی   1547 پالک  از  شده  مجزی  و 
اصلی واقع در سرحد آباد استان البرز- شهرستان 
از مالک رسمی خود متقاضی  فردیس خریداری 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  محرزگردیده 
آگهی می  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1۶13
 تاریخ انتشار نوبت اول: 139۶/۸/۲1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۶/9/4
محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

متن	آگهی
تاریخ رسیدگی : 139۶/7/۲5

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردل 
خواهان : آقای اسماعیل رئیسی اردلی فرزند علی داد به نشانی استان چهارمحال و بختیاری – شهرستان 

اردل - شهر اردل – بلوار شهید باهنر 
خوانده : آقای محمد حسین خدابخشی فرزند امام بخش به نشانی مجهول المگان 

خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق  بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگستری اردل نموده که 
پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جری گردیده که پس از جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید : 
رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای اسماعیل رئیسی فرزند علی داد به طرفیت آقای محمد حسین خدابخشی 
فرزند خدابخش مبنی بر الزام خوانده به انتقال اسناد رسمی اصالحات اراضی معادل 1۰ هکتار که خواهان 
در جلسه اول رسیدگی خواسته خود را به انتقال سند رسمی یک چهارم مشاع سهم خوانده از سهام مزارع 
مربوطه اصالح نموده است با این توضیح که خواهان مدعی است به موجب قرارداد عادی مورخ 135۸/3/1 
سهم خوانده از سهام مزارع فاریاب ) بهشت آباد ( و آبی و دیمی پالک اردل را خریداری نموده است اما 
خوانده از انتقال سند رسمی مربوطه امتناع ورزیده است و با طرح این دعوا درخواست الزام وی را نموده 
است ، خوانده علیرغم ابالغ قانونی حاضر نشده است و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی ، قرارداد عادی مورخ 135۸/3/1 ضم آن که 
حکایت از بیع سهم خوانده به خواهان دارد و با عنایت به استعالم صورت گرفته و پاسخ آن که در تاریخ 
139۶/7/5 و با شماره 9۶/79/13/315۲ از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردل صادر شده است و 
خوانده را زارع صاحب نسق در اراضی موضوع بیع قلمداد نموده است و با توجه به انساق اصالحات ارضی 
ضم پرونده نهایتاً خواسته خواهان را مستحق اجابت تشخیص داده و از آنجا که الزام به انتقال سند رسمی 
از ملزومات بیع می باشد مستنداً به ماده 35۶ قانون مدنی و ماده 19۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال اسناد رسمی مربوط به اصالحات اراضی از 
قرار یک چهارم جو مشاع معادل 1۲ سهم از سه دانگ مرحله اول اجرای مقررات اصالحات ارضی و یک 
چهارم از همان 1۲ سهم از سه دانگ باقیمانده مشمول مرحله سوم اجرای مقررات و نیز یک چهارم سهم از 
4۸ سهم چهار دانگ مزرعه برنجکار بهشت آباد به نحو مشاع به نام خواهان صادر و اعالم می گردد . حکم 
صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در نزد همین شعبه و  ظرف مهلت ۲۰ روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری می باشد .
علی خسروی  – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( اردل

آگهی
کالسه پرونده: 11/94/9۶           شماره دادنامه: 9۶/5/۲5-413 

خواهان: یوسفعلی رمضانی تاجی فرزند محمد آقا با وکالت احمد کریمی راد بادرس: 
بابل – خ مدرس روبرو بانک پارسیان جنب کامپیوتر پویا دفتر وکالت 

خوانده: حسن بابازاده فرزند صفرعلی بادرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا- پیرامون دعوی مطروحه اقای یوسفعلی تاجی فرند محمد آقا با 
بابازاده فرزند صفر علی بخواسته  وکالت احمد کریمی راد بطرفیت خوانده حسن 
مطالبه وجه بمبلغ هشتاد و هفت میلیون ریال، مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
دو  صدور  بموجب  خوانده  که  است  چنین  خواهان  ادعای  خالصه  تادیه،  تاخیر 
تاریخ   115199-۲ و   13۸7/۲/۶ تاریخ   115197-1 سریال  شماره  به  فقره چک 
در  گردیده  مدیون  وی  به  خواسته  میزان  به  بابل  شعبه  تاریخ  به   13۸7/۲/۲4
سررسید از تادیه دین خویش امتناع نموده منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت 
از ناحیه بانک محال علیه گردیده است لذا صدور حکم بشرح خواسته بر محکومیت 
خوانده را خواستار گردید خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلیل و دفاع 
موجهی مبنی بر پرداخت دین ارائه ننموده شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان مالحظه تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از 
ناحیه بانک محال علیه عدم ایراد خوانده به اصالت مستند مدرکیه ابرازی همچنینی 
عنایت  با  خویش  ذمه  برائت  یا  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  به  ایراد  عدم 
احراز  با  لذا  دارد  کننده  صادر  ذمه  اشتغال  بر  داللت  تجاری  سند  صدور  باینکه 
وجود دین و اشتغال ذمه خوانده بقاء دین استصحاب گردیه مستفاد از مواد 19۸ و 
515و519و5۲۲ قانون آئیین دادرسی مدنی و ماده 313و314 قانون تجارت حکم 
اصل  بعنوان  ریال  میلیون  هفت  و  هشتاد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
خواسته و پرداخت یک میلیون و صد و هفتاد هزار ریال و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ناظر بر تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چک مصوب 1355 با 
اصالحات بعدی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت 
بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل است.
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف بابل – محسن سیار

افزایش	20	هزار	بشکه	ای	تولید	نفت
	در	میدان	آزادگان	جنوبی	

میدان  از  تولید  انجام شده  های  بینی  پیش  که طبق  درحالی 
نفتی آزادگان جنوبی تا پایان سال جاری باید به 15۰ هزار بشکه 
برسد، آمار و ارقام حاکی از آن است که آزادگان جنوبی به عنوان 
روزانه  تولید  ظرفیت  با  کشور  نفتی  مشترک  میدان  بزرگترین 
تولید است و پیش بینی  از ۸۰ هزار بشکه نفت در حال  بیش 
می شود این مقدار تولید طی یک ماه آینده به بیش از 1۰۰ هزار 

بشکه در روز برسد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، میدان نفتی آزادگان جنوبی 
در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز و در مجاورت مرز عراق واقع شده 
است. فاز اول توسعه این میدان به صورت بیع متقابل در حال 
با  یکپارچه  صورت  به  بعدی  توسعه ای  فازهای  و  است  انجام 
نفتی  قراردادهای  مدل جدید  قالب  در  آزادگان شمالی  میدان 
تحت پیگیری است. در این راستا تفاهم نامه هایی با شرکت های 

ایپکس، توتال، تنکو، پتروناس و شل امضاء شده است.
 نفت درجای میدان آزادگان جنوبی ۲7 میلیارد بشکه و ضریب 
برداشت از این میدان ۶.۶ درصد )در سازندهای فهلیان سروک، 
گدوان و کژدمی( است. تاکنون ۶۲ حلقه چاه در میدان نفتی 
برنامه توسعه فاز  آزادگان جنوبی حفر شده است.تولید مطابق 
یک از این میدان 3۲۰ هزار بشکه است و میزان تولید واقعی 
در اسفندماه پارسال 45 هزار بشکه در روز بوده است. نفت خام 
ارسالی از میدان آزادگان جنوبی )تولید زود هنگام و فاز یک و 
میزان طبق  این  بوده که  بشکه  دو( در سال گذشته 45 هزار 
برنامه تا پایان سال جاری به 15۰ هزار بشکه و در سال 1397 
به 3۲۰ هزار بشکه خواهد رسید. چشم انداز تولید از این میدان 

۶۰۰ هزار بشکه در روز است.

افزایش	سهم	ایرانول	در	بازار

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول از افزایش بیش از 5۰ درصدی 
سود خالص این شرکت، کاهش 5۰ درصدی خام فروشی در سال 
اقتصاد مقاومتی ) تولید و اشتغال ( و افزایش سهم بازار در شش 

ماهه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت 
مسئوالن  و  مدیران  شورای  در  اسحاقی  عیسی  ایرانول،  نفت 
آبادان و تهران، افزود: خوشبختانه شرکت نفت ایرانول طی سه 
سال گذشته با برنامه ریزی های انجام شده موفق به ثبت رکورد 
و  صادرات  فروش،  تولید،  سود،  های  زمینه  در  مختلفی  های 
بازار در  افزایش سهم  و  نهایی  به خصوص صادرات محصوالت 
سازمان  و  نهادها  های  گزارش  براساس  فروش  و  توزیع  تولید، 
های دولتی شده است و توانستیم با افزایش سهم بازار ، افزایش 
و  فروشی  خام  درصدی  کاهش 5۰  و  نهایی  محصول  صادرات 
کاهش مطالبات سود خالص را در شش ماهه اول بیش از 5۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل که در تاریخ شرکت بی 
سابقه می باشد، ثبت نماییم .وی تاکید کرد: خوشبختانه با اجرای 
برنامه های استراتژیک ، شرکت در تمامی زمینه ها با پیشرفت 
امیدواریم  استراتژی14۰4  تدوین  با  و  بوده  مواجه  چشمگیری 
بتوانیم در سال های آتی درکشور و منطقه در کلیه زمینه ها 
صاحب باالترین دستاوردها باشیم .مدیرعامل شرکت نفت ایرانول 
تصریح کرد: طی سه سال گذشته سهم بازار ایرانول از 19 به 

حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.

توافق	ایران	و	عراق	برای	صدور	
نفت	کرکوک	به	کرمانشاه	

و  ایران  عراق،  نفت  وزارت  اعالم  اساس  بر 
سر  بر  اصولی  به صورت  جمعه  روز  عراق 
صادرات نفت کرکوک به ایران توافق کردند. 
بر  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اساس اعالم وزارت نفت عراق، ایران و عراق 
بر سر صادرات  اصولی  به صورت  روز جمعه 

نفت کرکوک به ایران توافق کردند.
انتشار  با  عراق  نفت  وزیر  اللعیبی،  جبار 
بیانیه ای اعالم کرد، 3۰ تا ۶۰ هزار بشکه در 
روز از نفت کرکوک به استان کرمانشاه ایران 
صادر خواهد شد.به گفته وزیر نفت عراق، این 
قرارداد در بغداد بین سازمان دولتی بازاریابی 
نفت عراق و دولت ایران به امضا رسیده است. 
مقدار نفت صادراتی بعد از نصب خطوط لوله 

مورد نیاز افزایش خواهد یافت.
با  عراق  مرز  طریق  از  نفت  افزود،  اللعیبی 
ارسال  کرمانشاه  به  نفتکش  کامیون های 

خواهد شد.
وزیر نفت عراق گفت: »دولت عراق قصد دارد 
پروژه های نفتی و استراتژیکی را با کشورهای 
ایران، ترکیه، کویت، عربستان و سوریه اجرا 
از  بعد  ایران  با  قرارداد  وی  به گفته  نماید«. 
امضا  به  اداری  و  فنی  جنبه های  بررسی 

خواهد رسید.
شدند  موفق  عراقی  نیروهای  گذشته  ماه 
از  را  کرکوک  نفتی  میادین  کنترل 

پیشمرگه های کرد پس بگیرند.

قیمت	جهانی	نفت	کاهش	یافت	

قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت 
با 41 سنت، معادل ۰.۶4 درصد  روزجمعه 

کاهش به ۶3 دالر و 5۲ سنت رسید.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، در حالی 
که افزایش قابل توجه تعداد سکوهای حفاری 
نفتی در آمریکا که نشان دهنده ادامه رشد 
تولید در این کشور است، تاثیر مثبت ناشی از 
احتمال تمدید توافق کاهش تولید را خنثی 
اندکی  با  جمعه  روز  در  نفت  قیمت  کرده، 

کاهش مواجه بود.
کرد،  اعالم  گزارشی  در  هاگز  بیکر  موسسه 
انرژی آمریکایی در طی هفته  شرکت های 
اخیر 9 سکو به تعداد سکوهای حفاری فعال 
در  افزایش  دومین  که  کردند  اضافه  خود 
طی 3 هفته اخیر محسوب می شود. بدین 
ترتیب تعداد کل سکوهای حفاری نفتی در 
این  اساس  رسید.بر  سکو   73۸ به  آمریکا 
گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان 
معامالت روزجمعه با 41 سنت، معادل ۰,۶4 
درصد کاهش به ۶3 دالر و 5۲ سنت رسید. 
قیمت نفت خام آمریکا هم در پایان معامالت 
درصد   ۰,75 معادل  سنت،   43 روزجمعه 
سنت   74 و  دالر   5۶ به  و  داشت  کاهش 
به  برنت  این هفته، قیمت نفت  رسید.اوایل 
رقم ۶4 دالر و ۶5 سنت رسید که باالترین 
رقم از ژوئن ۲۰15 تاکنون بود. قیمت نفت 
وست تگزاس اینترمدییت هم در اوایل این 
هفته به رقم 57 دالر و 9۲ سنت رسید که 
بود.  تاکنون  از جوالی ۲۰15  باالترین رقم 
هفتگی  رشد  نفتی  شاخص  دو  هر  قیمت 
بیش از ۲ درصدی را تجربه کرد که پنجمین 

رشد هفتگی متوالی محسوب می شود.
های  هفته  باالی  های  قیمت  گفتند،  تجار 
اخیر ناشی از تالش های اوپک و روسیه برای 
کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا، رشد تقاضا 

و افزایش تنش های سیاسی بوده است.
بعدی  نشست  در  رود  می  انتظار  همچنین 
اوپک در 3۰ نوامبر کشورهای تولید کننده 
بر سر تمدید توافق کاهش تولید که زمان آن 
در مارس ۲۰1۸ منقضی می شود به توافق 

برسند.

کوتاه از انرژینفت درجهان

سه پایه مشعل سکوی سی فاز 13 پارس 
جنوبی در حالی پس از عملیات بارگیری، 
یارد  از  آمیز  موفقیت  حمل  و  مهاربندی 
ایران )صدرا( روز  شرکت صنعتی دریایی 
پنجشنبه هفته گذشته در موقعیت مخزن 
فاز 13 نصب شد که نصب سه پایه مشعل 
موقعیت دی نیز هفته گذشته در موقعیت 

سکوی 13 دی به پایان رسید.
بر  آمرکاشی-  الهام  زمان،  گزارش  به 
اساس این گزارش، عملیات شمع کوبی و 
نصب کامل عرشه سه پایه یاد شده با توجه 
به شرایط آب وهوایی تا ۲ هفته دیگر به 

پایان می رسد.
سه پایه مشعل موقعیت سی فاز 13 پارس 
جنوبی به وزن 44۶ تن و ارتفاع ۶9 متر 
جرثقیل  وسیله  به  ماه،  آبان  سیزدهم 
آرتمیس  بارج  بر   5۰۰۰- ال  اچ  دریایی 
فاز  این  عازم موقعیت مخزنی  و  بارگیری 

در خلیج فارس شده بود.
مجری طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی 
پیش از این با اشاره به تسریع در توسعه 
از  گاز  تولید   ، این طرح  فراساحل  بخش 

این  اولویت  را  دی  و  بی  های  موقعیت 
طرح عنوان کرده بود.طرح توسعه فاز 13 
پارس جنوبی برای استحصال 5۶ میلیون 
متر مکعب گاز ترش از میدان مشترک و 
گاز  مکعب  متر  میلیون   5۰ روزانه  تولید 
متان، ۲9۰۰ تن گاز مایع، 75 هزار بشکه 

میعانات گازی و 4۰۰ تن گوگرد طراحی 
شده است. این پروژه توسط کنسرسیومی 
متشکل از شرک تهای پتروپایدار ایرانیان، 

مپنا و صدرا در دست اجراست.
 13 شامل  جنوبی  پارس  عظیم  میدان 
سکوی   4۰ و  گازی  بزرگ  پاالیشگاه 

تولیدی است که از این شمار تاکنون 1۰ 
پاالیشگاه در بخش خشکی و ۲5 سکو در 
دریا تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

در مجموع، کار ساخت سه پاالیشگاه دیگر 
در دست اجراست و از 15 سکوی فازهایی 
که باید تکمیل و آماده راه اندازی شوند، 
شرکت  کارخانه  در  سکو   1۲ اکنون  هم 
و ۲  است  در دست ساخت  سازنده  های 
سکو نیز از طرح توسعه فاز 11 در مدت ۲ 
سال آینده و پس از نهایی شدن قرار داد 

توسعه این طرح ساخته خواهد شد.
از سال 1374 عملیات اجرایی طرح توسعه 
پارس جنوبی در شهرستان  میدان گازی 
های عسلویه و کنگان استان بوشهر آغاز 
توسعه  فاز  از مجموع ۲4  تاکنون  و  شده 
ای میدان گازی پارس جنوبی 1۸ فاز به 
بهره برداری رسیده و ۶ فاز دیگر در دست 
اجراست که تا پایان سال 1397 باید همه 

این طرح ها به بهره برداری برسد.
هم اکنون از 1۸ فاز در بهره برداری میدان 
میلیون   54۰ روزانه  جنوبی  پارس  گازی 

مترمکعب گاز تولید می شود.

سه	پایه	مشعل	»سکوی	سی	و	دی«	فاز	13	نصب	شد

مذاکرات ایران و ترکمنستان برای 
صادرات گاز ادامه دارد

افزایش گازرسانی به شهرها و روستاها 
غرور ملی است 

معاون وزیر نفت با بیان این که با سواپ 
عراق  و  ترکیه  به  ترکمنستان  )معاوضه( 
آباد  عشق  با  مذاکره  از  هستیم،  مخالف 
برای صادرات مشترک گاز به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس خبر داد.
ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سواپ  طرح  درباره  عراقی  حمیدرضا 
طریق  از  ترکمنستان  گاز  )معاوضه( 
ایران، اضافه کرد: تاکنون بحث سواپ گاز 
ترکیه،  عراق،  کشورهای  به  ترکمنستان 
مطرح  ارمنستان  و  آذربایجان  جمهوری 

شده است.
در  افزود:  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
این کشور به عراق  با سواپ گاز  نهایت، 
و ترکیه مخالفت کردیم، اما سواپ گاز به 
مانعی  آذربایجان،  ارمنستان و جمهوری 

ندارد و اکنون در جریان است.
داد:  ادامه  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
صادرات  برای  ترکمنستان  با  مذاکرات 
مشترک گاز به کشورهای حاشیه خلیج 

فارس همچنان در جریان است.
افزایش  از  ایرنا  به  عراقی  این،  از  پیش 
میلیون   1۲ به  عراق  به  گاز  صادرات 

مترمکعب در روز خبر داده و اعالم کرده 
بود صادرات گاز به جنوب عراق )بصره( 

نیز تا پایان امسال آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، ترکیه و عراق به عنوان 
بازارهای بزرگ واردات گاز به شمار می 
روند که ایران در نظر دارد، صادرات گاز 
دهد؛  افزایش  آینده  در  را  آنها  به  خود 
بنابراین تمایلی به سواپ گاز ترکمنستان 
به این کشورها ندارد، زیرا سبب محدون 
شدن بازار صادرات گاز ایران در آینده می 
شود.ایران در مرکز کشورهای تولیدکننده 
و مصرف کننده گاز و نفت در منطقه قرار 
دارد و بر این اساس به عنوان قطب نقل و 

انتقال انرژی به شمار می رود.
از مهمترین طرح های ایران برای ترانزیت 
نفت  سواپ  به  توان  می  انرژی  سواپ  و 
خلیج  به  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای 
فارس اشاره کرد که پس از حدود ۶ سال 
وقفه از تابستان امسال دوباره آغاز شده 

است.
طرح سواپ نفت عراق و همچنین روسیه 
از  نیز  فارس  خلیج  نفتی  های  پایانه  به 

دیگرطرح ها به شمار می رود.

مجلس،  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
عملکرد وزارت نفت را باتوجه به برخی 
قبول  قابل  اقتصادی  محدودیت های 
و  گاز  تولید  افزایش  گفت:  و  خواند 
همچنین گازرسانی شهری و روستایی 
شمار  به  ملی  غرور  نوعی  کشور  در 

می آید.
شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسدا... قره خانی، سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، با بیان 
این که صنعت نفت، پس از برنامه جامع 
موفقیت های  )برجام(  مشترک  اقدام 
گفت:  است،  آورده  دست  به  خوبی 
نفت  صنعت  تحریم ها،  متاسفانه 
صادر  نفت  بود،  گرفته  نشانه  را  ایران 
نمی گشت  باز  آن  پول  اما  می کردیم، 
نفت  فروش  در  نیز  محدودیت هایی  و 
به وجود آمد، اما پس از برجام در مدت 
کوتاهی فروش و صادرات نفت ایران ۲ 
برابر شد.وی افزود: هم اکنون مشتریان 
نفت ایران افزایش یافته است و بسیاری 
از کشورها اشتیاق فراوانی برای حضور 

در صنعت نفت ایران دارند.

قراردادهای  این که  بیان  با  خانی  قره 
و  آینده  راه  نقشه  نفتی،  جدید 
پشتوانه ای برای جذب سرمایه در این 
عملکرد  کرد:  تصریح  است،  صنعت 
وزارت نفت با توجه به برخی مشکالت 
اقتصادی قابل قبول  و محدودیت های 
انرژی  کمیسیون  است.سخنگوی 
افزایش  که  این  به  اشاره  با  مجلس 
تولید گاز و همچنین گازرسانی شهری 
و روستایی در کشور نوعی غرور ملی به 
شمار می آید، ادامه داد: امروز مجموعه 
انگیزه  نبود  ناامیدی و  از  صنعت نفت 
خارج  حال  در  سرمایه  نبود  از  ناشی 

شدن است.

نیروگاه های  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
ساالنه  تعمیرات  هزینه  گفت:  کشور  حرارتی 
است  تومان  میلیارد   15۰۰ کشور  نیروگاه های 
که از این مقدار 5۰۰ میلیارد تومان مربوط به 
بخش نیروگاه های دولتی است.به گزارش زمان 
به  اشاره  با  از مهر، محسن طرزطلب،  نقل  به 
بخش  های  نیروگاه  تعمیرات  هزینه  اینکه 
خصوصی از محل فروش برق پرداخت می شود 
نیروگاه  تعمیرات  و  سرویس  درصد  صد  افزود: 
می  انجام  داخلی  پیمانکار  های  شرکت  در  ها 
آن در  تولید  به جز قطعات محدودی که  شود 
داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد و باید از خارج 
تهیه شود. بعد از پیک تابستانی 55 هزار و 4۰۰ 
مگاواتی تابستان امسال از 15 شهریور تعمیرات 
نیروگاهی شروع شد و قرار است بر اساس برنامه 
ریزی انجام شده تا قبل از پیک سال آینده یعنی 
اواسط خرداد 97 تعمیرات دوره ای همه نیروگاه 
های خصوصی و دولتی به پایان برسد.وی اضافه 
کرد: برنامه ریزی دقیقی در شرکت برق حرارتی 

از  از نیروگاهها  تا هر هفته تعدادی  انجام شده 
و  شوند  بازسازی  و  تعمیر  آماده  و  خارج  مدار 
مدار  وارد  تمام شده  آنها  تعمیرات  که  تعدادی 
تولید شوند.طرزطلب با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر نسبت به زمان پیک تابستان بیش از ۲۰ 
هزار مگاوات کمتر تولید و مصرف داریم افزود: 
حداکثر مصرف برق در روزهای اخیر به ۲7 تا 
33 هزار مگاوات رسیده است. آمادگی نیروگاهها 
در سال جاری به بیش از 99 درصد رسید که 
بود.  درصد  نیم  و   9۸  ،  95 سال  در  رقم  این 
تالش می کنیم در حوزه تعمیرات، نگهداری و 
بهره داری از نیروگاه ها در سال آینده و پیک 
 1۰۰ تا   99 را  نیروگاهها  آمادگی   97 تابستان 
درصد حفظ کنیم.این مقام مسوول با اشاره به 
توان و ظرفیت الزم  اینکه شرکت های داخلی 
بخش  در  خارجی  های  سفارش  پذیرش  برای 

تعمیرات نیروگاهی را نیز دارند افزود: این شرکت 
ها تالش می کنند در حوزه کشورهای همسایه 
در مناقصات شرکت کنند و توفیقاتی هر چند 
محدود در زمینه تعمیرات کسب کردند که جا 
شود.مدیرعامل  کار  بیشتر  حوزه  این  در  دارد 
شرکت نیروگاههای حرارتی کشور درباره موانع 
حضور شرکت های ایرانی برای فعالیت در زمینه 
تعمیرات نیروگاهی گفت: ارتباط میان کشورها 
مانعی است که شرکت های داخلی با آن مواجه 
اند که باید این امکان فراهم شود تا شرکت های 
تجاری  فعالیت  هدف  کشور  در  بتوانند  داخلی 

داشته باشند در مناقصات آنها شرکت کنند.
تجهیزات  تامین  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی   
نیروگاهی در دنیا معموالً با شرکت های سازنده 
صورت  این  در  افزود:  شود،  می  بسته  قرارداد 
شرکت های بهره بردار مطمئن می شوند مشکلی 

از بابت تامین قطعات و بهره برداری ایجاد نخواهد 
شد به همین دلیل در این حوزه فعالیت بسیار 
اصلی  و  بیشتر چند شرکت مطرح  و  است  کم 
سازنده نیروگاهی فعالیت می کنند.طرزطلب در 
پاسخ به این سوال که چرا برخی شرکت های 
برنده خارجی  مناقصات  در  خصوصی   بخش 

نمی  آنها  به  را  کار  اما کشور هدف   می شوند 
سپارد گفت: دولت باید از شرکت های خصوصی 
که تعمیرات نیروگاهی انجام می دهند در زمینه 
نامه الزم حمایت کند چون  تاییدیه و ضمانت 
شرکت دولتی فعال در این زمینه نداریم و دولت 
سهامدار شرکت های تعمیرات نیروگاهی است.

کشور  حرارتی  های  نیروگاه  شرکت  مدیرعامل 
آیا  که  این  بر  مبنی  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در 
صادرات  برای  داخلی  های  شرکت  توانمندی 

تعمیرات  بخش  در  مهندسی  فنی  خدمات 
وجود دارد گفت: توانمندی و ظرفیت خوبی در 
داخل کشور داریم که در کشورهایی که سازنده 
خواهند  می  و  نیستند  نیروگاهی  تجهیزات 
می  شود  کمتر  اصلی  سازنده  به  آنها  وابستگی 
توان فعالیت کرد گرچه این فضای کار محدود 
که  منافعی  و  سود  بیشترین  گفت:   است.وی 
شرکت های سازنده تجهیزات نیروگاهی عایدشان 
می شود از محل فروش تامین تجهیزات پس از 
ساخت نیروگاه است که در دراز مدت می توانند 
دلیل  همین  به  کنند  پشتیبانی  را  نیروگاه  آن 
ورود  اجازه  دنیا  معروف  سازنده  های  شرکت 
دهند. نمی  را  بازار  این  در  ها  سایر شرکت   به 

بیشتر  گازی  های  نیروگاه  در  است  گفتنی   
و  تعویض می شود  ژنراتور  یا  توربین  پره های 
از  بعد  نیروگاهی  به طور کل تمام قطعات داغ 
کارکرد مشخص باید بازسازی و تعمیر شود به 
طور مثال توربین های نیروگاهی بعد از 33 هزار 

ساعت کار معادل 4 سال بازسازی می شوند.

یک مقام مسئول خبر داد؛ 

۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه تعمیرات ساالنه نیروگاه ها
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خبــــرخبــــرخبــــرخبــــر

کارشناسان  برخی  مسکن:  و  راه  گروه 
بافت  در  موجود  های  زیرساخت  معتقدند 
با  هایی  محله  برای  تنها  فرسوده  های 
و  مشخصه های موجود در زمینه جمعیت 
و  طراحی  ها  بافت  این  ساکن  افراد  تعداد 
ایجاد شده است و کشش ورود سیل جمعیت 
به برج های باالی 1۲ طبقه و فروش تراکم 
ندارد.همچنین  را  بافت ها  این  در  عمودی 
ریزی شهری  برنامه  کارشناسان  از  تعدادی 
هایی  زیرساخت  اعتقادند که ضعف  این  بر 
چون لوله کشی آب و فشار آب پایین موجود 
در لوله های قدیمی این مناطق که کشش 
متناسب  و  کم  ندارد،  را  آب  فشار  افزایش 
های  لوله  به  ورودی  فاضالب  حجم  بودن 
)در  فرسوده  و  میانی  های  بافت  فاضالب 
بودن فشار  پایین  فاضالب(،  صورت داشتن 
برق و گاز این محله ها، عدم وجود فضای 
و  فرهنگی  درمانی،  مراکز  نبود  کافی،  سبز 
امنیتی مکفی و بسیاری موارد دیگر سبب 
می شود تا بلندمرتبه سازی در این بافت ها، 
تکرار تجربه های غلط برج سازی در کوچه 
های باریک و ۸ متری منطقه یک پایتخت 

را رقم بزند.
نحوه ورود انبوه سازان به بافت فرسوده

 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب 
که متأسفانه ارتقای کیفیت زندگی و ساخت 
و ساز تا کنون در کشور مدنظر نبوده است 
گفت: سیاست ما در این دوره آن است که 
فرسوده  بافت  به  جدیدی  ساختمان  دیگر 
مدنظر  فرآیند  راستا  این  در  نشود،  اضافه 
انبوه سازان برای ما بسیار حائز اهمیت است 
چرا که قطعا پس از ساخت واحدهای جدید 
انتقال از یک  نمی توانیم مردم را مجبور به 

خانه به خانه دیگر کنیم.
طی  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی  عباس 
محور   ۲ بررسی  به  انبوه سازان  با  نشستی 
پیش فروش  تسهیالت  اخذ  مشکالت  رفع 
همچنین  و  انبوه سازان  سوی  از  ساختمان 
و  فرسوده  بافت  به  آن ها  ورود  نحوه 
پرداخت.آخوندی  غیررسمی  سکونتگاه های 
مشکالت  پیرامون  جلسه  ابتدای  در 
انبوه سازان در اخذ وام از بانک و امکان انتقال 
این  در  باید  ما  شک  بدون  کرد:  بیان  آن 
مسیر از یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص 
تبعیت کرده و آن را به طور واضح در متن 
قانون پیشنهادی خود در این حوزه به کار 
من  تصور  به  افزود:  این باره  در  گیریم.وی 
پیش فروش  انجام  برای  سازنده  اختیار  ذکر 
با  قرارداد  عقد  زمان  در  احداثی  واحد های 
بانک مسکن امری ضروری است که باید در 
مرحله اول انجام شود، از سویی دیگرسازنده 
از  نیز برای کنترل هرچه بهتر فرآیند اجرا 
سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی در 
این بانک تمامی اجاره بها و پول پیش فروش 
را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه 
شدن تسهیالت پرداختی و پول پیش فروش 
حاصل  اطمینان  واحدها  احداث  روند  در 
کند، امری که به عقیده من در صورت تحقق 
حوزه  این  در  موجود  مشکالت  از  بسیاری 
این  در  الگوی ذهنی خوبی  و  رفع کرده  را 

فرآیند است.
پیش فروش ساختمان به تضامینی برای خریدار 

و فروشنده احتیاج دارد
با توجه  براینکه  تأکید  با  ادامه  آخوندی در 
پیش فروش  فرآیند  بین المللی  تجارب  به 
سراسر  در  شفاف  بسیار  امری  ساختمان 

با ریسک هایی برای هر  دنیا بوده و همواره 
ما  گفت:  است  بوده  همراه  معامله  ۲ طرف 
می بینیم که در سایر کشورها تعداد زیادی از 
انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای این 
که صندوق  هستند  کار  به  مشغول  فرآیند 
می رود.وی  شمار  به  آن ها  از  یکی  تضمین 
ادامه داد: به طور مثال تصور کنید که پس 
از عقد قرارداد، پیش  فروشنده فوت کرده و 
یا ورشکست شود در این زمان تکلیف پیش  
خریدار چه خواهد بود؟ بحثی که متأسفانه 
در  نمی کنیم  توجهی  آن  به  ایران  در  ما 
حالی که وجود آن امری ضروری محسوب 
می شود.به گفته وزیر راه و شهرسازی قطعا 
تضامینی  به  ساختمان  پیش فروش  فرآیند 
برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل 
و  کرده  پیدا  را  آن  حدود  باید  خود  حرفه، 
آن را محقق سازند چرا که بدون شک این 
امرباعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود 
دوازدهم  دولت  کابینه  بود.عضو  خواهد  آن 
با  کرد:  بیان  موضوع  این  تشریحبیشتر  در 
توجه به سوابق سایر کشورها سازنده ها خود 
با واریز کردن درصدی صندوق های تضمین 
را ایجاد و تنها کارکردهای اصلی ساختمان 
را مشمول استفاده از آن می کنند که قطعا 
برای ارزیابی اقدامات آن ها امری بسیار مفید 

خواهد بود.
نگاخه ضعیف به نوسازی

وزیر راه و شهرسازی در ادامه جلسه پیرامون 
فرسوده  بافت  به  انبوه سازان  ورود  چگونگی 
و سکونتگاه های غیررسمی بیان کرد: طبق 
ارزیابی های انجام شده در سطح ملی به این 
نتیجه رسیده ایم که مشکل عمده ما در این 
این   در  نه کمی،  است  بحث کیفی  مناطق 
راستا تصور کنید در یک بافت حاشیه ای 3 
میلیون خانه وجود دارد، خانه هایی که شاید 
صرف بودن یک سرپناه بتوانیم ان ها را خانه 
بنامیم ولی قطعا از جهت کیفی خانه و یک 
نمی روند.آخوندی  شمار  به  مسکونی  واحد 
و  اهداف  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  درادامه 
بافت  به  ورود  برای  انبوه سازان  برنامه های 
فرسوده و حاشیه ای اعالم کرد: این مسئله 
برای ما بسیار اهمیت دارد که به واقع شما 
این  صورت  به  چگونه  انبوه ساز  عنوان  به 
مسئله نگاه می کنید؟ تا کنون نگاه دولت و 
انبوه سازان به این موضوع در راستای ساخت 
واحدهای مسکونی جدید بوده و توجهی به 
اشاره  با  است.وی  نشده  موجود  واحدهای 
کیفیت  ارتقای  متأسفانه  که  این مطلب  به 
در کشور  کنون  تا  ساز  و  و ساخت  زندگی 
مدنظر نبوده است گفت: سیاست ما در این 
دوره آن است که دیگر ساختمان جدیدی 
به بافت فرسوده اضافه نشود، در این راستا 
فرآیندمدنظر شما به عنوان انبوه ساز برای ما 

بسیار حائز اهمیت است چرا که قطعا پس از 
ساخت واحدهای جدید نمی توانیم مردم را 
مجبور به انتقال از یک خانه به خانه دیگر 
ادامه  در  دوازدهم  دولت  کابینه  کنیم.عضو 
مدل  چندین  حاضر  حال  در  کرد:  بیان 
برای ورود به بافت های فرسوده و حاشیه ای 
قطعه  یک  تهیه  که  دارد  وجود  کشور  در 
ساختمان  ذخیره  عنوان  به  بافت  در  زمین 
یکی از آن ها به شمار می رود، در این مدل 
قطعه ذخیره با قطعه مجاور معاوضه شده و 
بدین طریق روند ساخت و ساز تداوم پیدا 
می کند.وی همچنین اضافه کرد: در مدلی 
انبوه ساز  به  را  پول خرید خانه  دیگر دولت 
را  ساخت،واحدها  از  پس  سازنده  و  داده 
که  می فروشد  را  مازاد  و  واگذار  مالکان  به 
زیادی  تا حد  این مدل  در  امنیت  احساس 
دیده می شود.آخوندی کیفیت جلب اعتماد 
ساکنان از سوی انبوه ساز را مهمترین نکته 
افزود:  و  دانست  توجه در هر ۲ مدل  مورد 
دشواری  بسیار  کار  اعتماد  این  جلب  قطعا 
است و باید هر ۲ قشر ساکن در محل چه 
کسی که می خواهد خانه را فروخته و از ان 
محله برود و چه کسی که قصد ماندن در آن 

را محله را دارد را فرا بگیرد.
دولت در تنگنای مالی شدیدی به سر برده

ادامه سخنان خود  در  و شهرسازی  راه  وزیر 
ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات منظم 
با حضور انبوه سازان، شرکت عمران و بهسازی 
و  و ساختمان  معاونت مسکن  ایران،  شهری 
عملیاتی  فرآیند  تدوین  جهت  مسکن  بانک 
سکونتگاه  و  فرسوده  بافت  به  انبوه ساز  ورود 
است که  این  ما  بیان کرد: هدف  غیررسمی 
در  خوبی  شرایط  در  بتوانند  نهایت  در  افراد 
بافت های مذکور زندگی کنند پس باید طی 
این جلسات وظایف هر 4 گروه در این فرآیند 
به صورت روشن، مشخص شده و ارائه شود، در 
این صورت ریسک هر طرف کاهش پیدا کرده و 
مدل نهایی و مدنظر اعالم می شود.وی در ادامه 
سخنان خود با تأکید براینکه در حال حاضر در 
شرایطی به سر می بریم که باید از هر اقدامی که 
به نوعی وابسته به سوبسید دولتی است پرهیز 
کنیم گفت: به طور مثال وزارت راه و شهرسازی 
در حال حاضر دارای ۸ هزار و 1۰۰ میلیارد 
تومان طرح عمرانی است که سقف نقدینگی آن 
تنها به ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد، این بدان 
معناست که دولت در تنگنای مالی شدیدی به 
سر برده و امکان انجام طرح های وابسته به یارانه 

دولتی وجود ندارد.
فراهم کردن بسترهای الزم برای نوسازی

افشین پروین پور ،کارشناس اقتصاد مسکن 
اعتقادی  دولت  گفت:  رابطه  همین  در  نیز 
بافت های فرسوده  به روش صحیح نوسازی 
و  راه  وزارت  برنامه های  و   ندارد  شهری 

شهرسازی به عنوان سیاستگذار و شهرداری 
بافت های  نوسازی  در  مجری  به عنوان 
در  افزود:  پروین پور  ندارد.  کارایی  فرسوده 
نوسازی  با  رابطه  در  وظایف  تقسیم  ایران 
نشده  انجام  درستی  به  فرسوده  بافت های 
عهده  به  حوزه  این  در  برنامه ها  اجرای  و 
عهده  بر  نیز  سیاستگذاری  و  شهرداری ها 
وزارت راه و شهرسازی است. وی با تاکید بر 
این که با این روش از ظرفیت های بافت های 
فرسوده استفاده نمی شود، اظهار کرد: بافت 
کم درآمد  اقشار  کردن  خانه دار  در  فرسوده 
اما  باشد،  داشته  می تواند  به سزایی  نقش 
متاسفانه تناقض بزرگ مدیریتی و اختالفات 
این  سیاستگذاران  و  مجریان  بین  سیاسی 
بخش باعث شده تا وزارت راه و شهرداری هر 
کدام کار خودشان را در این عرصه انجام داده 
و در نتیجه موفق نباشند.وی با بیان این که 
در دنیا از روش »دوباره تنظیم زمین« برای 
نوسازی بافت های فرسوده استفاده می شود، 
بیان کرد: این روش حدود 7۰ سال است که 
در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و کارایی 
بسیار باالیی دارد.این در حالی است که در 
ایران شهرداری از روش احیای پالکی با ارائه 
استفاده  پالک  تجمیع  مشوق  سری  یک 
نوسازی  فرسوده  واحد  آن  در  که  می کنند 
از  بافت فرسوده شهری  اما مشکل  می شود 

بین نمی رود.
نوسازی نیازمند برنامه منسجم و ضربتی

شهرسازی  کارشناس   ، حقی  اسماعیل 
تنها  فرسوده  بافت های  مشکل  اینکه  بابیان 
مناطق  اکثر  گفت:  نیست،  ساختمان ها 
جمعیتی  باالی  تراکم  از  فرسوده  بافت های 
برخوردار و نیازمند برنامه منسجم و ضربتی 
است. متاسفانه شهرداری ها نیز در خصوص 
بعد  مناطق  این  جمعیتی  ثبات  یا  کاهش 
طی  مثال،  بطور  نبودند؛  موفق  بهسازی  از 
 ۶53 هزار   5۸ حدود،   ۸9 تا   ۸7 سال های 
بخش  صادرشده  ساختمان  پروانه  فقره 
فرسوده  بافت  مناطق  به  متعلق  آن  اعظم 
1۰ تا 1۲ بوده است.حقی بابیان این مطلب 
در  متاسفانه جهت گیری شهرداری ها  افزود: 
خصوص نوسازی همراه با افزایش طبقات و 
تراکم ساختمانی در این بافت ها بوده که به 
علت عدم زیرساخت های مناسب و فرسوده 
به هیچ عنوان رویکرد مطلوبی لحاظ نمی شود. 
زیرا این واحدهای جدید پرتراکم بر مشکالت 
اینکه  بیان  با  وی  است.  افزوده  مناطق  این 
این مناطق  نوسازی  رویکرد شهرداری ها در 
باید از تک بنایی به نوسازی پهنه و فضاهای 
شهری تغییر پیدا کند، گفت: در حال حاضر، 
رویکرد نوسازی و احیای بافت فرسوده با سه 
گره کور یعنی عدم سرعت کافی در بهسازی، 
عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسازی 
این  تا  بنابراین  است.  روبرو  شهری  خدمات 
معضالت حل نشود موفقیت بزرگی در احیای 
داشت.حقی   نخواهیم  فرسوده  بافت های 
گفت: از شهرداری جدید تهران می خواهیم 
داشته  فرسوده  بافت های  به  جامع تری  نگاه 
احیای  یک  بخواهیم  اگر  به هرحال  باشد. 
رویکرد  چند  به  باید  باشیم،  داشته  مطلوب 
مهم یعنی نوسازی کالبدی به نوسازی فضایی 
خصوصی  بخش  مشارکت  جلب  -کالبدی، 
بافت های  در  بزرگ  برای سرمایه گذاری های 
نوسازی،  روند  به  فرسوده، سرعت بخشیدن 
شهری  خدمات  بخش های  نوسازی  و  احیا 

توجه داشت.

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد:

تالش برای ایجاد تسهیالت بانکی 
بیشتر در کشور عراق

مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار امیدواری کرد، 
توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق به تسهیل هر 
چه بیشتر خدمات بانکی بین دو کشور به ویژه 
خدمات قابل ارائه به زائران عتبات عالیات بیانجامد.

دکتر محمد رضا حسین زاده در گفت و گو با 
روابط عمومی بانک ملی ایران با اشاره به اقدامات 
انجام شده برای زائران اربعین حسینی از سوی این 
بانک، افزود: با توجه به این که در حال حاضر امکان 
استفاده از خدمات الکترونیکی بانک های ایرانی 
در کشور عراق وجود ندارد، بانک ملی ایران تالش 
کرد در اربعین امسال حداکثر امکانات بانکی را تا 

لب مرز برای زائران فراهم کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه گفت: در حال 
حاضر زائران ایرانی برای خرید مایحتاج خود در 
اما  نقد حمل کنند،  پول  کشور عراق مجبورند 
تالش می کنیم تسهیالتی در جهت استفاده از 
خدمات شعب بانک ملی ایران در آنجا برای مردم 
فراهم شود. به گفته حسین زاده، این اقدام منوط 
به دریافت موافقت بانک مرکزی و تهیه زیرساخت 

های الزم است.
وی اظهار کرد: بانک ملی ایران سه شعبه در بغداد، 
نجف اشرف و بصره دارد که می تواند به مسافران و 

فعاالن اقتصادی خدمات ارائه کند.
ماه  چند  که طی  این  بر  تاکید  با  زاده  حسین 
ارز و دینار  گذشته شرایط مناسبی برای خرید 
صادرکنندگان توسط شعب بانک ملی ایران مستقر 
در کشور عراق فراهم شده است، ادامه داد: این 
اقدام تاثیر بسیار مثبتی بر روابط تجاری دو کشور 

خواهد داشت.

تورم تولیدکننده بخش  خدمات ۵.١ 
درصد افزایش یافت

تولیدکننده  تورم  گزارش  ایران،  آمار  مرکز 
بخش های خدمات را اعالم کرد.به گزارش مهر، 
تولید  ایران، گزارش شاخص قیمت  آمار  مرکز 
کننده بخش های خدمات تابستان 139۶ منتشر 
شد. بر این اساس، شاخص قیمت تولید کننده 
بخش های خدمات مشتمل بر هشت بخش است 
که عبارتند از »تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور 
سیکلت و کاالهای شخصی و خانگی«، »هتل و 
رستوران«، »حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات«، 
»واسطه گریهای مالی )بیمه(«، »مستغالت، اجاره 
و فعالیت های کسب و کار«، »آموزش«، »بهداشت 
فعالیتهای  »سایر  و  اجتماعی«  مددکاری  و 
خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی«. گزارش 
شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات 
بصورت فصلی و ساالنه منتشر می شود.شاخص 
قیمت تولید کننده بخش های خدمات مشتمل 
»تعمیر  از  عبارتند  که  است  بخش  هشت  بر 
وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کاالهای 
شخصی و خانگی«، »هتل و رستوران«، »حمل 
و نقل، انبارداری و ارتباطات«، »واسطه گریهای 
فعالیت های  و  اجاره  »مستغالت،  )بیمه(«،  مالی 
کسب و کار«، »آموزش«، »بهداشت و مددکاری 
اجتماعی« و »سایر فعالیتهای خدمات عمومی، 
قیمت  شاخص  گزارش  و شخصی«.  اجتماعی 
تولید کننده بخش های خدمات بصورت فصلی و 

ساالنه منتشر می شود.

وعده ١٠ روزه وزارت کشاورزی 
برای پرداخت کامل پول گندم کاران

از  عذرخواهی  ضمن  کشاورزی  وزیر  معاون 
باقی مانده  پرداخت  در  تاخیر  بابت  گندم کاران 
مطالبات آنها، اعالم کرد: با اسناد خزانه ۲7۰۰ 
جهاد  وزارت  اختیار  در  که  تومانی  میلیارد 
ماه  آبان  پایان  تا  است  گرفته  قرار  کشاورزی 
پرداخت  را  گندم کاران  مطالبات  باقی مانده 
می کنیم.به گزارش ایسنا، در فصل زراعی سال 
گندم  تن  هزار  و 9۰۰  میلیون  گذشته هشت 
به ارزشی بالغ بر 11 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
است  شده  خریداری  گندمکار  کشاورزان  از 
شرکت  مدیرعامل  سیف،  یزدان  گفته  به  که 
پرداخت های صورت  با آخرین  بازرگانی دولتی 
گرفته، تاکنون ۸۸۰۰ میلیارد تومان به حساب 
میلیارد  و حدود ۲7۰۰  واریز شده  گندم کاران 

تومان دیگر نیز باقی مانده است

دالر ۴٠۷٠ تومان شد

در جریان معامالت بازار آزاد تهران، دالر 4۰7۰ 
تومان شد؛ ضمن اینکه سکه طرح قدیم نیز با 5 
هزار تومان افزایش، به یک میلیون و ۲95 هزار 
و 997 تومان رسید. در جریان معامالت )شنبه( 
بازار آزاد تهران، قیمت هر دالر آمریکا به 4۰7۰ 
تومان رسید؛ همچنین هر یورو 479۰ تومان، 
امارات 1114 تومان  پوند 54۰۲ تومان، درهم 
و لیر ترکیه 1۰۶5 تومان است.در عین حال هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 5 هزار 
تومان افزایش به یک میلیون و ۲95 هزار و ۶۲1 
تومان رسید؛ همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید هم با 5 هزار تومان افزایش 
به یک میلیون و 35۸ هزار و 151 تومان رسید.

هر نیم سکه ۶۸1 هزار و 3۲۶ تومان، ربع سکه 
39۰ هزار و 1۸7 تومان و سکه یک گرمی ۲54 
هزار و 1۲1 تومان است.هر اونس طال در بازارهای 
جهانی 1۲7۶ دالر و 44 سنت و هر گرم طالی 

1۸ عیار نیز 1۲4 هزار و 79۶ تومان است.

خبــــر

معافیتهای مناطق آزاد پاشنه آشیل تولید داخل

در روزهای اخیر موضوع سو استفاده از معافیتهای مناطق آزاد به 
گذشته  هفته  اواخر  است.  تبدیل شده  مناطق  این  آشیل  پاشنه 
اقدامی غیر منتظره محدودیتی جدید برای  نیز هیئت دولت در 
این ترتیب هیئت  به  مناطق آزاد سراسر کشور در نظر گرفت و 
آزاد  مناطق  از  ای  رسانه  انتقادهای  موج  با  داد  نشان  هم  دولت 
و  فساد  مقابل  در  ممکن  طریق  هر  به  دارد  قصد  و  شده  همراه 
هیئت  اساس  این  کند.بر  ایستادگی  مناطق  این  از  سواستفاده 
وزریران در تصمیم جدید مصوب کردند اگر قصد یک بازرگان از 
واردات به مناطق ازاد واردات به سرزمین اصلی باشد، واردکننده 
از هیچ نوع معافیتی برخوردار نشود. این محدودیت جدید عمال 
تمام امتیازات وارداتی مناطق آزاد را به محاق خواهد برد.اما چندی 
قبل خبری در رسانه ها منتشر شده که بر اساس آن یک شرکت 
کنندگان  استفاده  به جمع  هم  آبرسانی  اتصاالت  در حوزه  فعال 
از معافیتهای مناطق آزاد پیوسته است.در حال حاضر قاچاق به 
غیر  قاچاق  میشود.  انچام  در کشور  قانونی  غیر  و  قانونی  دوگونه 
قانونی همان اصطالح سابقه داری  است که پیش از این بارها در 
رسانه ها مطرح شده است اما قاچاق قانونی راه جدیدی برای دور 
زدن موانع قانونی است که قانون گذار به سبب برخی معذوریتها 
نتوانسته برای ان چاره اندیشی کند.معافیتهای موجود در مناطق 
آزاد عالو بر تخفیفهای گمرکی و معافیت 1۰ تا 13 ساله از مناطق 
تولیدی  قالب شرکتهای  در  واردکنندگان  و  نمی شود  آزاد ختم 
می توانند از امتیاز جدیدی که کمیسیون تعیین ارزش افزوده در 
اختیار آنها قرار میدهد ،استفاده کنند.شرکت مورد اشاره رسانه ها 
در منطقه آزاد قشم نیز توانسته با استفاده از این مساله از معافیت 
۸5 درصدی به ازای تولیدی که در ظاهر انجام میدهد برخوردار 
شود. این معافیت در یک کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان 
وزارت صنعت، منطقه آزاد و گمرک تعیین میشود و گمرک نیز 
برای  قرار اطالع  به  مجری معافیت در نظر گرفته شده میباشد. 
شرکت سوپر پایپ  نیز معافیت ۸5 درصدی در نظر گرفته شده 
است و به این ترتیب این شرکت به ازای وارداتی که انجام میدهد 
موضوع  همین  و  کرده  پرداخت  دولت  به  را  ناچیزی  سهم  عمال 
رقابت را در بازار این محصوالت که اتفاقا منجر به اشتغال زایی 
است.در حوزه  برده  بین  از  نیزشده،  رقیب  تولیدی  واحدهای  در 
اتصاالت آبرسانی ساختمانی به غیر از شرکت مورد اشاره شرکتهای 
دیگری نیز فعالیت دارند که مدیران برخی از شرکت ها می گویند 
شرکت سوپر پایپ، 5۰ درصد سهم بازار را در اختیار گرفته و در 
پروژه های دولتی این سهم تا ۸۰ درصد هم رسیده است.به دلیل 
ناشناخته بودن ماهیت این کمیسیون ها که در آن برای شرکتهای 
به اصطالح تولیدی معافیت در نظر گرفته میشود از چند و چون 
شرکت  این  به  معافیت  اعطای  برای  گیری  تصمیم  شاخصهای 
خبری در دست نیست. اما انچه که واضح است اگر حقوق ورودی 
در نظر گرفته شده برای محصول وارداتی  این شرکت 5۰ درصد 
باشد و با توجه به مالیات ارزش افزوده 9 درصدی این شرکت به 
ازای واردات خود باید 59 درصد مالیات به دولت پرداخت کند اما 
با استفاده از معافیتهای مناطق آزاد این مالیات به حدود 7 درصد 
کاهش میابد.حاال با در نظر گرفتن این عدد و رقم توجه کنید که 
سایر شرکتها که از این امتیاز برخوردار نیسند با چه ابزاری قرار 
است با این شرکت که اتفاقا در سطح وسیعی نیز از ابزار تبلیغات 

استفاده می کند رقابت کنند.

بانک ملت صدرنشین بانک ها در تراکنش ها

براساس گزارش های منتشر شده از سوی شاپرک، بانک ملت در سه 
ماهه تابستان بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش های سیستم 
بانکی را به خود اختصاص داده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت و بر اساس آمار بانک مرکزی،  بانک ملت در تیرماه سال جاری 
با سهم 3۲.1۲ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 3۰.17 درصدی 
از مبلغ تراکنش ها و در مردادماه نیز با سهم 31.9۸ درصدی از تعداد 
تراکنش ها و ۲9.9۶ درصدی از مبالغ تراکنش ها باز هم باالترین سهم 
را به خود اختصاص داده است.در عین حال بانک ملت در شهریور 
ماه نیز بیشترین سهم را در سیستم بانکی در شاخص تراکنش ها از 
آن خود کرده است به نحوی که 3۲.17 درصد از تعداد تراکنش ها و 
۲9.۲۶ درصد از مبلغ تراکنش های بازار به این بانک اختصاص یافته 
و آن رادر جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار داده 
است.همچنین براساس گزارش سه ماه تابستان، بانک ملت از نظر 
سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها در میان همه بانک های پذیرنده از 
بازار ابزارهای پذیرش، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است 
و در  این سه ماه در میان سه ابزار کارتخوان فروشگاهی، پذیرش 
اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی، همچنان در صدر بانک ها قرار گرفته 
است.طبق اطالعات منتشر شده، سهم بانک ملت در شهریور ماه سال 
جاری، از نظر تعداد تراکنش ها در ابزارکارتخوان فروشگاهی، ۲7.9۰ 
درصد، ابزار پذیرش اینترنتی، ۲۸.۶5درصد و ابزار پذیرش موبایلی، 
73.51 درصد ثبت شده است و از نظر سهم مبلغ تراکنش های بانک 
ملت نیز برای ابزار کارتخوان فروشگاهی، ۲7.41 درصد، ابزار پذیرش 
اینترنتی، 49.۶۲ درصد و ابزار پذیرش موبایلی، 55.73 درصد برای 

این بانک در شهریور ماه به ثبت رسیده است.

تصویب صورت هاي مالي بانک اقتصادنوین 

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم بانک اقتصادنوین، 
سال  ماه  اسفند   3۰ به  منتهي  مالي  سال  عملکرد  بررسي  براي 
1395 با حضور بیش از ۸4 درصد از سهامداران این بانک برگزار 
شد و صورت هاي مالي مورد تصویب قرار گرفت.به گزارش روابط 
به  بانک  این  مدیره  هیات  گزارش  در  اقتصادنوین،  بانک  عمومي 
سهامداران، با اشاره به استمرار رشد برخي شاخص هاي عملکردي 
سقف  رعایت  رغم  به  که  شد  تاکید  گذشته،  سال  در  بانک  این 
نرخ سود پرداختي به سپرده هاي مشتریان توسط بانک اقتصادنوین 
در سال گذشته، سپرده هاي نزد این بانک بیش از 7 درصد رشد 
این  به  مشتریان  اعتماد  دهنده  نشان  امر  این  که  است  داشته 
اقتصادنوین  بانک  نیز،  اعطاي تسهیالت  است. در خصوص  بانک 
با رعایت اصول و بخش نامه هاي مرتبط با این بخش توانست در 
سال گذشته نسبت به تامین مالي بخش هاي مختلف تولیدي و 
صنعتي اقدام نماید.در ادامه گزارش هیات مدیره بانک اقتصادنوین 
به سهامداران، به استقرار سامانه هاي چکاوک و سپام اشاره و تاکید 
این  توانست  که  بود  بانک هایي  اولین  از  اقتصادنوین  بانک  شد: 
این جلسه پس  نماید.در  اجرائي  عملیاتي  به صورت  را  سامانه ها 
از قرائت گزارش حسابرس قانوني و بازرس مستقل بانک و مجوز 
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران در خصوص برگزاري مجمع، 
صورت هاي مالي سال 1395 بانک اقتصادنوین به تصویب مجمع 
رسید و روزنامه هاي اطالعات و دنیاي اقتصاد به عنوان روزنامه هاي 
در مجوز صادره  مندرج  موارد  به  توجه  با  انتخاب شدند.  رسمي 
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران تقسیم سودي انجام نپذیرفت.

خبر کارشناسان لزوم نوسازی در کالنشهرها  را تشریح کردند:

نگاه جدید انبوه سازان به بافت های فرسوده
آخوندی :شرایط اعطای یارانه دولتی به سازندگان وجود ندارد

موافقت	مشروط	حجتی	با	واردات	گوشت	اروپایی مونتاژ،	صنعت	لوازم	خانگی		را	فلج	کرده

که  کرد  اعالم  کشاورزی  جهاد  وزیر 
و  دامپزشکی  سازمان  تایید  صورت  در 
اروپا  اتحادیه  گوشت  بودن  رقابت پذیر 
این  واردات  برای  مشکلی  برزیل،  با 
مانند  ایران  دامداران  اما  نداریم  محصول 
مشکل  با  اروپا  لبنیات  تولیدکنندگان 
هستند.به  مواجه  محصول شان  بازار  برای 
گزارش ایسنا، محمود حجتی در دیدارش 
اروپا  اتحادیه  کمیسیونر  هوگان،  فیل  با 
برای  مشکلی  کرد:  اظهار  همراه،  هیات  و 
واردات گوشت قرمز از اتحادیه اروپا نداریم 
به شرط اینکه محصول مورد تایید سازمان 
با گوشت  بتوانید  و  قرار گیرد  دامپزشکی 
قرمز وارداتی از برزیل رقابت کند. البته در 

باید  اروپا  اتحادیه  از  لبنیات  مورد واردات 
کشورهای  به  که  سفرهایی  در  که  بگویم 
تجمعات  و  اعتراض  داشتم شاهد  اروپایی 
تولیدکنندگان لبنیات بوده ام که با مشکل 
و   بودند  مواجه  محصولشان  برای  بازار 
همین مشکل در ایران وجود دارد که آن را 
حل کرده ایم و دیگر اعتراضی وجود ندارد.

میوه  واردات  درباره   وزیر جهاد کشاورزی 
اروپا  اتحادیه  کمیسیونر  اظهارات  و  تازه 
مبنی بر واردات کیوی از نیوزلند توضیحی 
نداد و گفت: امیدوارم که با توسعه روابط 
دوجانبه اتحادیه اروپا با ایران بتوانم به هر 
دو طرف در زمینه  تجاری به ویژه تجارت 

محصوالت کشاورزی کمک کنم.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن 
انتقاد از میزان تعرفه قطعات منفصله مربوط 
به صنعت لوازم خانگی اظهار کرد که مونتاژ 
صنعت لوازم خانگی را فلج کرده است. وی 
همچنین وجود پدیده تولیدات زیرپله ای در 
ایسنا،  گزارش  دانست.به  شرم آور  را  کشور 
حبیب اهلل انصاری در نشستی خبری با تاکید 
بر این که نباید کارخانجاتی همچون »ارج« و 
» آزمایش« از بین برود، اظهار کرد: با توجه 
به این که مردم نسبت به این که برندهایی از 
جمله کارخانه ارج و آزمایش تعلق خاطر دارند 
باید این تولید کنندگان مجددا احیاء شوند و 
امیدواریم که با سابقه دیرینه ای که این دو برند 
دارند با جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد 

تغییرات در فضای ماشین آالت مجددا بتوانیم 
این دو کارخانه را فعال کنیم.وی همچنین 
در پاسخ به وجود تولید کنندگان زیرپله ای 
در لوازم خانگی تصریح کرد: یکی از مسائل 
شرم آور در اقتصاد ما پدیده تولید کنندگان 
مجوز  که  واحدهایی  باید  و  است  زیرپله ای 
تولید ندارند از بین بروند و حتی در صورت 
اخذ مجوز نیز باید به کیفیت و تولید بهینه 
آنها توجه ویژه ای شود.دبیر کل انجمن صنایع 
لوازم خانگی افزود: متاسفانه توسط برخی از 
اتحادیه ها از جمله اتحادیه فلز و پالستیک که 
مرتبط با صنعت لوازم خانگی است مجوزهایی 
صنعت،  وزارت  سوی  از  که  می شود  صادر 

معدن و تجارت نیست.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا در مراحل 
نهایی قرار گرفته است، گفت: ۶۰ نوع میوه 
ایرانی در سیکل تجاری قرار گرفته است.به 
اکبر مهرفرد در نشست  گزارش مهر، علی 
و  اروپایی  بلندپایه  تجاری  هیات  مشترک 
فعاالن اقتصادی ایرانی که به میزبانی اتاق 
است،  برگزاری  حال  در  تهران  بازرگانی 
گفت: جمعیت شهری جهان روز به روز در 
حال حاضر حدود  در  و  است  توسعه  حال 
زندگی  در شهرها  از جمعیت جهان  نیمی 
این  که  شود  می  بینی  پیش  و  کنند  می 

روند ادامه یابد و همواره تقاضا برای غذا و 
به خصوص غذای سالم در دنیا رو به رشد 
باشد؛ پس توسعه همکاری ها برای تامین 
غذای جامعه جهانی و مردم، به یک امر مهم 
و استراتژیک در دنیا تبدیل شده است.قائم 
مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: در منطقه 
خاورمیانه تامین غذای حالل امر مهمی به 
دارد،  قرار  توجه  مورد  که  رود  می  شمار 
همچنین در ایران، تاریخ کشاورزی دنیا با 
ایران شروع می شود و مهد کشاورزی دنیا 
بوده ایم و در اسناد و مدارک اهمیت زیادی 

به توسعه کشاورزی داده شده است.

توافق	نامه	تجاری	ایران	و	اوراسیا	در	مراحل	نهایی
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اوقات شرعی

به سیاهی  را  بدیهای دیگران دل خویش  با 
نیاالییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و 

نگاهمان امیدوار.
 ارد بزرگ

به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش
که نیستیست سرانجام هر کمال که هست

شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست

امروز با حافظ

انتشار	رساله	»عقل	سرخ«	به	
زبان	ترکی	استانبولی	در	آنکارا

رساله »عقل سرخ« شهاب الدین سهرودی با 
همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا به 

زبان ترکی استانبولی، منتشر شد.
روابط  اداره کل  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
فرهنگ  سازمان  اطالع رسانی  و  عمومی 
سرخ«  »عقل  رساله  اسالمی،  ارتباطات  و 
انجمن  همت  به  سهرودی  شهاب الدین 
رایزنی  همکاری  با  و  ترکیه  ایرانشناسی 
فرهنگی ایران در آنکارا توسط کاآن دیلک، 
دانش آموخته زبان فارسی در ایران و رییس 
ترکی  زبان  به  ترکیه  ایران شناسی  انجمن 

استانبولی، ترجمه و منتشر شد.
شیخ  کم نظیر  و  برجسته  شخصیت 
حکیم  سهروردی،  بن  یحیی  شهاب الدین 
مؤسس  اشراق«،  »شیخ  به  ملقب  و  متأله 
دومین نظام فلسفه اسالمی به نام »حکمة 
ششم  قرن  ممتاز  چهره های  از  االشراق«، 
هجری است که به حکمت، فلسفه و عرفان 

جان تازه ای بخشیده است.
فیلسوف  و  عارف  اثر  سرخ  عقل  رساله 
شناخته شده قرن ششم شهاب الدین یحیی 
بن حبش بن امیرک سهروردی )5۸7-545 
یک  میالدی(،   119۰-115۰ و  هجری 
نمونه از روایت عرفانی فلسفی است که در 
ادبیات های مختلف پس از اسالم نیز، مورد 

استفاده قرار گرفته است.
نگارنده در این کتاب آورده است: سهروردی 
از آغاز تقدیر انسان با قدم گذاشتن به این 
مورد  در  همیشه  او  می کرد.  بحث  جهان 
عقل  می کرد.  صحبت  غیابی  دیار  یک 
کننده  منعکس  که  است  داستانی  سرخ 
افکار می باشد. عقل سرخ همانند حی  این 
ابن یقظان و غربت غریبه ابن سینا حکایت 
در عقل  است. سهروردی  پیدایش  تاریخی 
می کرد  تصور  سینا  ابن  که  جایی   سرخ، 
سرخ«  »عقل  رساله  پایان  به  پیدایش  این 
در قطع رقعی در قالب ۶4 صفحه با تیراژ 
ایرانیات  انتشارات  سوی  از  نسخه   1۰۰۰
وابسته به انجمن ایرانشناسی ترکیه، ترجمه 

و منتشر شده است.

کتابخانه

خداحافظی	»لس	آنجلس-	تهران«	با	آمریکا

تینا  کارگردانی  به  تهران«   - آنجلس  فیلم سینمایی »لس  فیلمبرداری 
پاکروان، در لس آنجلس به پایان رسید.

و  رسید  پایان  به  تهران«   - آنجلس  »لس  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
مراحل فنی که از چندی پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

شیرین  رهبر،  ژوبین  پطروسیان،  ماهایا  افشار،  مهناز  پرستویی،  پرویز 
یزدان بخش، زهیر یاری، بانی  پال شومون، علی جناب و گوهر خیراندیش 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
علی  با مشارکت  را  تهران«  آنجلس-  تهیه کنندگی »لس  پاکروان  تینا 

حسینی برعهده دارد.
این فیلم سینمایی در ژانر کمدی- فانتزی ساخته می شود.

فیلمنامه »لس آنجلس- تهران« به صورت مشترک توسط آنالی اکبری و 
تینا پاکروان به نگارش در آمده است.

»همه	ویولن	های	جهان«	در	ترکیه	نواخته	می	شوند

شرکت  با  جهان«  های  ویولن  »همه  المللی  بین  جشنواره  سومین 
سازندگان ویولن، نوازندگان و برگزاری کنسرت ها در تاریخ 15 نوامبر در 

سالن کنسرت »جمال رشید ری« در استانبول برگزار می شود.
سومین جشنواره بین المللی » همه ویولن های جهان« به ریاست جهاد 
آشکین و سرهان بالی با سخنرانی هنرمندان شرکت کننده در تاریخ 15 
نوامبر )۲4 آبان( در شهر استانبول ترکیه آغاز خواهد شد.پس از سخنرانی، 
الفدا سو توران، ایلگین توپ و باده داشتان که در گروه جاکا »CAKA« به 
موفقیت های قابل توجهی رسیده اند، همراه با اورچون اورچونسل رئیس 
ارکستر موفق نسل جوان، آهنگساز و پیانیست هنرنمایی خواهند کرد.در 
نخستین روز این جشنواره ویولن سازان که از فرهنگ های مختلف گرد 
هم می آیند، داستان سه ویولن را با آهنگ هایش اجرا خواهند کرد. در 
دومین روز جشنواره فرانچسکا دگو و فرانچسکا لئوناردی نوازندگان مشهور 
ویولن نخستین بار در ترکیه با ارکستر »Kiev Virtuosi Oda« در 
سالن کنسرت »جمال رشید ری« در استانبول روی صحنه خواهند رفت.

این جشنواره بین المللی روز 17 نوامبر )۲۶ آبان( با کنسرت »آداب و 
رسوم تاریخی خاورمیانه« به پایان می رسد.

اجرای	تئاتر	موزیکال	»نتردام	پاریس«	در	استانبول

تئاتر موزیکال »نتردام پاریس« برگفته از رمان معروف گوژپشت نتردام در 
استانبول به نمایش درخواهد آمد.به گزارش مهر به نقل از آناتولی، تئاتر 
موزیکال »نتردام پاریس« برگرفته از اثر به یاد ماندنی »گوژپشت نتردام« 
سال ۲۰1۸  مارس  ماه  در  هوگو  ویکتور  فرانسوی  مشهور  نویسنده  اثر 
در مرکز هنرهای نمایشی زورلو در استانبول روی صحنه خواهد رفت.

این موزیکال شامل 1۶ اجرا به زبان فرانسوی خواهد بود.تئاتر موزیکال 
»نوتردام پاریس« اولین بار در سال 199۸ در پاریس روی صحنه رفته 
و به عنوان اثری که به عنوان موزیکالی که بیشترین مخاطب را در سال 
اول خود جذب کرده در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. این اثر 
شامل ترانه هایی است که سال ها در فهرست اول موسیقی جهان قرار 
جهان  موسیقی  شاهکارهای  از  یکی  عنوان  به  که  مذکور  اند.اثر  داشته 
شناخته می شود، تا کنون در هشت زبان محتلف در ۲۰ کشور مختلف 
بیش از 4 هزار و 5۰۰ بار روی صحنه رفته است.این تئاتر موزیکال سه 
سال پیش به زبان انگلیسی در مرکز هنرهای نمایشی زورلو استانبول به 

اجرا درآمده بود.

آنسوی آبها

سخن حکیمانه

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی: اگر در چند 
ســال گذشــته فعاالن عرصه نشــریات و 
مطبوعات، پیشقراوالن فرهنگ بودند، امروز 
دســت اندرکاران و فعاالن فضای دیجیتال 

خط مقدم انسانیت و فرهنگ جامعه اند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ سید 
عباس صالحی در مراسم افتتاحیه یازدهمین 
نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مصلی امام 
خمینی افزود: جهان تازه ای آغاز شده است، 
اکنون هم در ایران و هم در جهان ما شــاهد 
مهاجرت فرهنگی هســتیم که این مهاجرت 
در ســطح خرده فرهنگ هــا و حتی کالن 
فرهنگ ها نیست بلکه در سطح ابر فرهنگ ها 

و زیست بوم هاست.
به  را  دیجیتال  رسانه های  صالحی گفت: 
چند  با  زندگی  در  تازه  اتفاق  یک  عنوان 
نگاه می توان دید. تصویر اول اینکه رسانه 
های دیجیتال را در سطح یک فناوری تازه 
های  رسانه  اینکه  دوم  و  ببینیم  موثر  اما 
دیجیتال را در سطح یک انقالب اجتماعی 
یا در سطح انقالب صنعتی یا دیگر انقالب 

ها تحلیل کنیم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار داشت: 
رسانه های دیجیتال از این دو سطح فرار 
رفته و نمی توان آنها را در یک قالب فناوری 
و حتی انقالب اجتماعی و صنعتی شناخت 
سایبری  فضای  در  که  است  اتفاقی  بلکه 
پدید آمده و آغاز یک انسان و جهان تازه 
است.به گفته وی، امروز شاهد یک انسان 
و  نگاه  این  لذا  هستیم  جدید  جهان  و 
 تصویر می تواند خیلی از مواجه های ما را

کرد:  خاطرنشان  صالحی  دهد.  تغییر   
فضای  در  را  اتفاقی  دیجیتال  رسانه های 
سایبری پدید آورده اند که آغاز خلق یک 

انسان و جهان تازه است و این نگاه و این 
تصور می تواند خیلی از مواجهه های ما را 
تغییر دهد، زیرا تنها با یک فناوری انقالب 
اجتماعی روبرو نیستیم، بلکه می بینیم که 
تولد  حال  در  تازه ای  جهان  و  انسان  یک 
است. صالحی با اشاره به بیانات رهبر معظم 
دولت  هیأت  اعضای  با  دیدار  در  انقالب 
گفت: معظم له در این دیدار فرمودند که 
فضای اجتماعی واقعاً دنیای رو به رشد و 
غیرقابل توقفی است، زیرا آخر ندارد و هر 
چه نگاه می کنی، موضوع اول بالآخر است، 
ضمن اینکه فضای مجازی است و هر چه 
انسان در این فضا پیش می رود ادامه دارد. 
صالحی تصریح کرد: جهان تازه و انسان تازه 
است، ضمن  شده  آغاز  مجازی  فضای  در 
ایران شاهد  اینکه هم در جهان و هم در 
مهاجرت فرهنگی در این فضا هستیم که 
خرده فرهنگ ها  سطح  در  مهاجرت  این 
هم  زیست بوم ها  و  ابرفرهنگ ها  و  نیست 
زیست بوم  همچنین  کرده اند،  مهاجرت 
تغییر  حال  در  بشری  جهان  و  فرهنگی 

است. 
افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فضای  تکنولوژیی  دیجیتال  رسانه های 
سایبری است و زیست بوم فضای فرهنگی 
در حال تغییر است، لذا آنهایی که با آینده 
و حیات  تحرک  و  دارند  کار  و  انسان سر 
این  با  نمی توانند  می نگرند  را  فرهنگی 

زیست بوم جدید ارتباط برقرار نکنند. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان 
بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین  اینکه 
که  می دهد  نشان  دیجیتال  رسانه های 
است،  تغییر  حال  در  انسان  بوم  زیست 
صحبت  دیجیتال  نشر  از  وقتی  افزود: 
می کنیم، می بینیم که انسان در فضای نشر 

دیجیتال، فرازمانی و فرامکانی است.
از  مکتوب  فرهنگ  اظهارداشت:  صالحی 
تعلق زمان و مکان خارج شده، در حالیکه 
فرهنگ مکتوب، شناسنامه و زمان و مکان 
دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
با بیان اینکه در بازی های مجازی، بازیگر و 
بازی ساز و بازی بان در حال کشف خود و 

بازی مجازی خود  افزود:  در  است،  جهان 
می کنیم،  کشف  را  جهان  و  می سازیم  را 
لذا نباید آن را تنها بازی دانست. صالحی 
اجتماعی  شبکه های  از  وقتی  کرد:  تاکید 
حال  در  ما  اینکه  یعنی  می گوییم،  سخن 
ایجاد هویت های جمعی و اجتماعی تازه و 
خلق فردیت های تازه هستیم، زیرا فردیت 
و  انسان  جدید،  جمعیت های  و  اجتماعی 

اجتماع تازه خلق شده است. 
و  استارتاپ ها  فضای  به  اگر  افزود:  وی 
زندگی  سبک  بنگریم،  همراه  تلفن های 
که  کرد  خواهیم  تجربه  را  جدیدی  عالی 

متفاوت از زندگی روزمره است. 
در  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سایبری،  فضای  دیجیتال،  دانش  حوزه 
تا  اگر  و  است  کرده  خلق  را  سوم  جهان 
دیروز جهان آفاقی و انفسی داشتیم، اما با 
پدید آمدن جهان سایبری باید آموختن و 

دانش روز را که نیازمان است، دریابیم. 
وی خاطرنشان کرد: امروز بی تردید فعاالن 
و  طالیه دار  دیجیتال  رسانه های  عرصه 
خط نگهدار فرهنگ جهان و ایران هستند و 
امروز آنها پیش قراول و خط مقدم فرهنگ 

و رسانه ها هستند. 
عضو کابینه دولت دوازدهم امیدواری کرد: 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های 
دیجیتال فرصتی را برای مسئوالن عرصه 
فرهنگ و فعاالن این عرصه فراهم می کند 
تا فرصت های این عرصه را بیش از پیش 
تهدیدهای  از  باید  اینکه  ضمن  دریابند، 
صورت  الزم  مراقبت های  مجازی  فضای 
المللی  بین  نمایشگاه   گیرد.یازدهمین 
رسانه های دیجیتال از ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه 
برپا  )ره(  خمینی  امام  بزرگ  مصالی  در 

است.

صالحی در افتتاحیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال:

فعاالن	فضای	دیجیتال،	خط	مقدم	فرهنگ	جامعه	هستند

ترین  تازه  در  پورناظری  برادران  و  شجریان  همایون 
ماه مجموعه کنسرت  آذر  یازدهم  روز  از  همکاری خود 

هایی را در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار می کنند.
کنسرت همایون شجریان، سهراب پورناظری و تهمورس 
پورناظری از یازدهم آذر ماه به مدِت چهار شب در تاالر 
برادران  وزارت کشور برگزار می شود.همایون شجریان و 
»رِگ  آلبوم های  از  منتخبی  کنسرت  این  در  پورناظری 
خواب«، »نه فرشته ام نه شیطان« و »آرایش غلیظ« را در 
کنار تعدادی قطعه  جدید که تا پیش از این شنیده نشده 
است اجرا می کنند. از جمله قطعات این برنامه می توان به 
رفتی«،  می بارد«، »کولی«، »چرا  »ابر  »آهای خبردار«، 
غلیظ«  »آرایش  »حصار«،  دل«،  به  »دل  شد«،  »خوب 
کنسرت-  اجرای  گروه،  این  فعالیت  کرد.آخرین  اشاره 
مجموعه   در  جاری  سال  تابستاِن  در  »سی«  نمایش 
فرهنگی و هنری سعدآباد بود که طی سی شب، پذیرای 
1۲۰ هزار نفر مخاطب شد. این کنسرت- نمایش، ساِل 
دیگر برای دومین بار در تهران و اولین بار در تعدادی از 
شهرستان های کشور از جمله شیراز روی صحنه خواهد 
و  سهراب  و  شجریان  »همایون  کنسرِت  رفت.بلیت های 
تهمورس پورناظری« که توسط دو شرکتِ  »دل آواز« و 
»بارانا«  برگزار می شود از ساعت 19 روز یکشنبه بیست 

و یکم آبان ماه آغاز می شود.

کنسرت همایون شجریان و 
پورناظری ها در تاالر بزرگ کشور

فرهاد  بازی  که  داد  خبر  نیست«  و  »هست  تهیه کننده 
مجموعه  این  اصلی  نقش های  از  یکی  عنوان  به  قائمیان 
تلویزیونی در طرشت تهران آغاز شد و این بازیگر جلوی 

دوربین رفت.
به نقل از روابط عمومی سریال، محسن شایانفر تهیه کننده 
این  در  قائمیان  فرهاد  بازی  آغاز  از  نیست«  و  »هست 
مجموعه تلویزیونی خبر داد و گفت: از روز گذشته فرهاد 
قائمیان در گاراژی در طرشت تهران مقابل دوربین رفته و 

بازی خود را در این سریال آغاز کرده است.
امیر  قائمیان،  فرهاد  بر  لوکیشن عالوه  این  در  افزود:  وی 

دژاکام و نازنین کریمی هم به ایفای نقش پرداختند.
ابتدای  از  که  نیست«  و  »هست  سریال  تولید  پیش 
شهریورماه آغاز شده بود، از روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه در 
شهرک غرب به عنوان یکی از لوکیشن های اصلی مجموعه 
کلید خورد و بازیگران جدید آن برای ایفای نقش جلوی 

دوربین رفتند.
این سریال به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی 
محسن شایانفر از تولید شبکه دو سیما است که تا پیش 
نژاد،  پاوه  الهام  از جمله حمیدرضا پگاه،  بازیگرانی  این  از 
سیاوش خیرابی، نگار عابدی، سولماز حصاری و سه چهره 

جوان دیگر دراین سریال بازی کردند.

فرهاد قائیمان جلوی دوربین
 »هست و نیست« رفت

مریم  کارگردانی  به  »پاسیو«  فیلم  در  جعفری  بهناز 
بحرالعلومی ایفای نقش می کند.

و  بحرالعلومی  مریم  کارگردانی  به  »پاسیو«  فیلم 
روزهای  آخرین  سیدزاده  امیر  سید  تهیه کنندگی 
پیش تولید را پشت سر می گذارد و بهناز جعفری به 
عنوان یکی از نقش های اصلی در نخستین فیلم مریم 
بحرالعلومی حضور خواهد داشت و به زودی بازیگران 
و  اضافه  فیلم  این  عوامل  مجموعه  به  نیز  دیگری 

معرفی خواهند شد.
روایت  شهر  بستر  در  را  زنانه  قصه ای  که  »پاسیو« 
با عنوان »زنگ پشت  فیلمنامه ای  بر اساس  می کند، 

بام« نوشته حامد قاسمی ساخته خواهد شد.
تجربی،  و  داستانی  کوتاه  فیلم  چند  ساخت  از  بعد 
»پاسیو« اولین تجربه بلند مستقل مریم بحرالعلومی 
تیرانی  امینی  مسعود  و  است  کارگردان  مقام  در 
به  ارثی  کیان  علی  و  فیلمبرداری  مدیر  عنوان  به 
همراهی را  بحرالعلومی  صدابرداری  مدیر   عنوان 

 خواهند کرد.

 بهناز جعفری
 بازیگر »پاسیو« شد

کاریکاتور

ماتادور اسرائیلی و گاو آمریکا

پوران  ساخته  دودی«  سقف  »زیر  سینمایی  فیلم 
محمدرضا  ساخته  »دوئل«  کوتاه  فیلم  و  درخشنده 
جشنواره  کوتاه  و  بلند  فیلم  بهترین  جایزه  خردمندان 

فیلم های ایرانی لندن را دریافت کردند.
حوزه  سینمایی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساخته  دودی«  سقف  »زیر  سینمایی  فیلم  هنری، 
بهترین  جایزه  دریافت  به  موفق  که  درخشنده  پوران 
شد،  ایرانی  فیلم های  جشنواره  هشتمین  بلند  فیلم 

هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  را  آن  بین الملل  پخش 
برعهده دارد.

خردمندان  محمدرضا  ساخته  »دوئل«  فیلم  همچنین 
فیلم های  جشنواره  کوتاه  فیلم  بهترین  جایزه  برنده 
به  وابسته  سوره  فیلم  باشگاه  محصول  لندن،  ایرانی 

سازمان سینمایی حوزه هنری است.
هشتمین دوره  جشنواره فیلم های ایرانی لندن از تاریخ 

5 الی 14 آبان ماه برگزار شد.

»زیر سقف دودی« و »دوئل«
 بهترین  آثار برگزیده جشنواره فیلم های ایرانی در لندن

پرواز	همای	در	وزارت	کشور	
کنسرت	می	دهد	

پرواز همای  کنسرت 
تر  »دیوانه  عنوان  با 
شدم« هفتم و هشتم 
آذر ماه در تاالر وزارت 
همراهی  با  کشور 
گروه  از  ترکیبی 
»پرواز«  و  »مستان« 
برگزار می شود.به گزارش مهر، پرواز همای 
و  هفتم  روزهای  ایرانی  موسیقی  خواننده 
هشتم آذرماه امسال تازه ترین کنسرت خود 
می  برگزار  کشور  وزارت  بزرگ  تاالر  در  را 
کند. قطعه »دیوانه تر شدم« موسیقی تیتراژ 
قطعات  و همچنین  زرد  نوار  پایانی سریال 
»منزل ویرانه«، »تو بگو«، »زبان نگاه«، »بی 
من مخور شراب«، »عشق جگر خوار«، »باز 
شبانه«،  »خواهش  بگو«،  ای  خورده  چه 
مست«  »مثنوی  »فریاد«،  لبی«،  »شیرین 
و چند قطعه تازه از ساخته های همای در 
اجرا خواهد شد.پاشا هنجنی  کنسرت  این 
سنتور،  نوازنده  نوذری  محمود  نی،  نوازنده 
مروستی  میثم  ویوال،  نوازنده  غفاری  امین 
نوازنده ویولن، سرمد انکشافی نوازنده ویولن، 
اجرایی  گروه  فلوت  نوازنده  نوشی  روشنک 
همراه  دهند.  می  تشکیل  را  کنسرت  این 
رسمی  آلبوم  کنسرت، سومین  این  آغاز  با 
همای با عنوان »خدا در روستای ماست« در 

بازار موسیقی ایران عرضه خواهد شد.

خبر

در  »بوسفور«  فیلم  بین المللی  جشنواره 
استانبول ترکیه از فیلم »ماالریا« ساخته 
پرویز شهبازی در بخش رقابتی میزبانی 

خواهد کرد.
»بوسفور«  فیلم  جشنواره  دوره  پنجمین 
که از 17 تا ۲۶ نوامبر در شهر استانبول 
ترکیه برگزار می شود فیلم »ماالریا« را در 

بخش رقابتی به روی پرده می برد.
این بیست ونهمین حضور بین المللی فیلم 
»ماالریا« به کارگردانی پرویز شهبازی و 
به تهیه کنندگی مسعود ردایی است؛ این 
از این در جشنوارهایی چون  فیلم پیش 
گوا،  استکهلم،  شیکاگو،  بوسان،  ونیز، 
ژنو، شانگهای و هامبورگ حضور یافته و 
تاکنون موفق به کسب ۸ جایزه بین المللی 

شده است.
کمپانی  را  »ماالریا«  بین المللی  پخش 
نسرین  مدیریت  به  فیلمز«  لب  »دریم 
را  کشور  داخل  پخش  و  میرشب 

»فیلمیران« به مدیریت علی سرتیپی بر 
عهده دارد.

مدیر  رسمی  دعوت  با  شهبازی  پرویز 
رویداد  این  در  »بوسفور«  جشنواره 
»باال  و  یافت  خواهد  حضور  سینمایی 
سینمای  استاد  و  نامدار  کارگردان  تار« 
مجارستان نیز میهمان افتخاری جشنواره 

فیلم »بوسفور« در کشور ترکیه است.

جشنواره فیلم ترکیه  »ماالریا« گرفت
سخنان  در  هالیوودی  سرشناس  بازیگر 
به  را  استرالیا  دولت  جدی  خیلی  خود 
خاطر قوانین غیرانسانی پناهندگی به باد 

سرزنش گرفت.
به گزارش   از دیلی میل، راسل کرو بازیگر 
سرشناس هالیوودی به دولت استرالیا به 
اعتراض  مانوس  جزیره  وضعیت  خاطر 
کرد. این بازیگر دولت را برای خودداری 
از پذیرش پیشنهاد نیوزیلند برای پذیرش 
و  مانوس  جزیره  ساکن  پناهنده   15۰
نائورو به باد انتقاد گرفت.وی این سخنان 
اردن  جاسیندا  که  کرد  بیان  روزی  را 
دیدار  سیدنی  از  نیوزیلند  وزیر  نخست 
است  نیوزیلند  متولد  که  بازیگر  کرد.این 
گفت: اگر یکی از این مردان برادر، عمو، 
پدر یا.. پسر شما بود، چه کار می کردید؟

استرالیا  رفتار  این  به  دارد  دنیا  گفت  او 
نظر  به  نگاه می کند و ما شبیه احمق ها 
این  بیان  برای  توییتر  از  می رسیم.کرو 

حرف ها استفاده کرد وپس از آن در توییت 
اعتراض  وی  به  که  آنهایی  به  دیگری 
کرده اند هم پاسخ داد و نوشت: حاال بروید 
و یادداشت های احمقانه بنویسید و برای 
من بفرستید، بگویید من ساده لوح هستم 
این  با  استرالیا  آنچه  در  حرف ها  این  اما 
مردان در مانوس کرده است تغییری ایجاد 

نمی کند.

اعتراض کرو به قوانین مهاجرتی استرالیا


