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به گزارش خبرنگار زمان، الهام آمرکاشی- محمدرضا یوسفی پور 
رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران دیروز در نشست خبری با اصحاب 
استشمام  از  ناشی  خاموش  مرگ  آمار  درصدی   ۳۴ رشد  از  رسانه 

مونوکسیدکربن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد .
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افزایش مرگ خاموش در 

کشور نسبت به سال گذشته
به گزارش خبرنگار پیام زمان،ربیعی  درباره طرح های اشتغالی 
رکود  وقتی  است.  تثبیت شغل  ما  برنامه  مهمترین  گفت:  دولت 
طوالنی داریم؛ روی همه چیز تاثیر می گذارد. روی تثبیت شغل 

باید کار کنیم.وی با بیان اینکه کاالها در انبارها مانده است.

افتتاح  حاشیه  در  معظمی  منصور  زمان،  گزارش  به 
نمایشگاه قطعات خودرو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
از  یکی  با شرکای خارجی  قراردادهای خودرویی  در همه 

بندها ، ارتقای قطعه سازی داخلی است.
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مهمترین برنامه دولت 

تثبیت شغل است

 افزایش تولید و اشتغال 

در قطعه سازی خودرو

2

سرمقاله

طالق؛ آخرين يا 
ساده ترين راه

نگاه روز

8

شايعات بی اساس درباره 
زلزله ايران و عراق

نگاهی به نمايش »نوشتن درتاريکی« 

انضمامی چندپاره!

بن سلمان در حذف رقبا 
درنگ نخواهد کرد

وجود خانواده اي منسجم 
داشتن  ي  الزمه  متحد  و 
جامعه اي شاد و در عین 
خانواده  است.  پویا  حال 
تمامي  کنار  در  که  اي 
به  دست  آن  با  که  درشتي  و  ریز  مشکالت 
گریبان است، بنیان خانواده و حفظ اخالقیات 
و تربیت کودکان مهمترین عواملي است که به 
آن توجه مي شود. تفکري که در گذشته وجود 
داشت و همان تفکر خانواده اي را بیش از نیم 

قرن پابرجا مي گذاشت. 
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2 فرزانه یوسفیان

رهبر معظم انقالب: مسئوالن با سرعت به یاری آسیب دیدگان زلزله بشتابند

راهپیمایی اربعین نشانه اوج  گرفتن 
تفکر مبارزه در راه خدا

2 مهدی زارع

رویا سلیمی
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بانک مرکزی هشدار داد؛ مردم بیت کوین نخرند

 بیت کوین؛ گلدکوئیست دوم 
به گزارش زمان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بیت کوین از دو جنبه نوسان زیاد و رسمی نبودن آن و نداشتن پشتوانه بیت کوین را پرریسک عنوان کرد و گفت: در حال رصد این بازاریم 
و می بینیم که این ارز دیجیتال به شکل هرمی در حال رشد است. البته دستگاه های ذی ربط در برخورد با شبکه های هرمی ورود کنند.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ششمین سند بانک مرکزی را 
قرض های نفر به نفر اعالم کرد و افزود: فین تک ها می توانند این طرح را پیاده سازی کنند و این روش ابزار خوبی برای تامین مالی خرد است.وی تاکید کرد: همکاری خوبی با فین تک های برای دسترسی مردم 

به خدمات پرداخت داشتیم و امیدواریم در طول سال آینده این تسهیل برای دسترسی به حوزه خدمات مالی هم برسد.
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 ایران؛ داغدار جگر گوشه ی غرب

باشد عملکرد  اساس  بر  ید  با کشور   بودجه 
روحانی: حادثه تلخ زلزله ملت را غم زده کرد  

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان صبح امروز 
در نشســت خبری خــود اعالم کرد: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده وزیران خارجه فرانسه 
و انگلیس تا قبل از پایان ســال میالدی جاری به 

تهران سفر خواهند کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاسمی در 
ابتدای نشســت خبری خود با ابراز تاسف از وقوع 
زلزلــه در ایران و عراق با مجروحان و خانواده های 

جان باختگان این حادثه ابراز همدردی کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد سفر وزیر 
خارجه انگلیس به تهران گفت: سفر وزیر خارجه 
انگلیس در دســتور کار روابط دو کشــور است و 
زمان آن در حال تنظیم و بررســی اســت و طبق 
برنامه ریزی های انجام شده تا قبل از انتهای سال 

جاری میالدی انجام خواهد شد.
قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر 
مکرون رییس جمهور فرانسه به تهران و همچنین 
اظهارات اخیر او در مورد فعالیت موشــکی ایران، 
اظهار کرد: ســفر آقای مکرون به تهران در دستور 
کار دو کشــور قرار دارد و تاریــخ دقیق آن هنوز 

مشخص نیست.
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان ادامه داد: 
احتماال این ســفر بعد از انجام سفر وزیر خارجه 

فرانسه به ایران انجام خواهد شد.  
وی همچنیــن موضع گیری هــای رییس جمهور 
فرانســه را دقیق ندانســت و گفت: ما خواســتار 
این هســتیم که آنها با درایت بیشتری به مسائل 
منطقه توجه کنند و به این موضوع دقت کنند که 
برخی بدخواهان می خواهنــد روابط ایران با اروپا 
را تحت تاثیر قرار دهند.قاســمی اظهار کرد: سفر 
آتی مقامات فرانسوی به تهران می تواند در کاستن 
برخی از اختالفات در مورد بعضی از زمینه ها موثر 
باشد و قطعا در این سفرها در مورد مسائل مختلف 
دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی صحبت خواهد 
شــد.وی گفت: تاریخ سفر وزیر خارجه فرانسه نیز 
روشن و تقریبا نهایی شده و طی هفته های آینده 

این سفر انجام خواهد شد.
قاسمی در مورد درخواســت عربستان از اتحادیه 
عرب مبنی بر تشــکیل جلسه فوق العاده در قاهره 
در ارتباط بــا موضوع ایران، "ایــن اقدامات را از 
جانب عربســتان موضوع جدیدی ندانســت" و با 
اشاره به مجموعه مشــکالت داخلی و منطقه ای 
که عربســتان با آن روبروســت، گفت: این کشور 
به علت این ســرخوردگی ها و شکست های پی در 
پی تالش می کند که اقدام به فرافکنی کند و یک 
اجماع سازی علیه ایران رقم بزند ولی تحوالت یک 
سال گذشته در منطقه نشان می دهد که عربستان 
در این زمینه موفق نبوده و به آنچه که مدنظرش 

بوده دست پیدا نکرده است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فکر می کنم 
اجــالس آتی نیز نتیجه مطلوبی برای عربســتان 
نخواهد داشت چرا که کشورها هر کدام بر اساس 
منافع و دیدگاه های خود عمل می کنند و در همین 

چارچوب هدف گذاری هایشان را انجام می دهند.
قاسمی در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه 
گویی آقای مســعود بارزانی اخیرا نامه نگاری هایی 
را بــا مقامــات ایرانــی و ترکیه ای انجــام داده و 
درخواست گفت وگو داشته اســت، گفت: من در 
مورد نامه نگاری های آقای بارزانی با مقامات ایرانی 
اطالعی ندارم.وی همچنین در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر اینکه نخســت وزیر اقلیم کردستان عراق 
از مقامات ایرانی و ترکیه ای خواسته که با مقامات 
این منطقه وارد گفت وگو و رایزنی شوند تا روابط 
بــه حالت قبل باز گردد، گفــت: همان طور که ما 
بارهــا گفته ایم نوع نگاه جمهوری اســالمی ایران 
بــه اقلیم با نوع نگاه دولت مرکــزی عراق در این 
زمینه هماهنگ اســت و ما هر آنچه را که مطابق 

با سیاست های کالن عراق باشد دنبال می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما همواره و اکنون 
نیــز روابط عاطفی،  دوســتانه و خوبــی با مردم 
اقلیم کردســتان و اکراد داشته و خواهیم داشت 
و ان شــاءاهلل این روابط ادامه پیــدا می کند و این 
موضوع با سیاســت ها و اقدامــات نابجای برخی 
از سیاســتمداران اقلیم متفاوت است و ما روابط 
مردمی خود را با مردم این منطقه خواهیم داشت.

قاســمی در ادامه گفت وگوی خــود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
اخیرا شاهد این هستیم که مقامات صهیونیستی 
تالش می کنند روابط خود را با کشورهای پیرامونی 
ایران گســترش دهند از جمله اینکه اخیرا رفت و 
آمدی بین مقامات این رژیم و ارمنســتان صورت 
گرفته، نظر ایران در مورد این موضوع چیســت؟ 

اظهار کرد: هر آمد و شدی الزاما به معنای نزدیک 
شدن روابط نیســت. ما روابط خوبی با ارمنستان 
داریــم و به تازگی نیز هیات هایی بین دو کشــور 
تبادل شــده است. ارمنستان سیاست های خود را 
دنبال می کند و ما درصدد نیستیم که چیزی را به 
کشــوری تحمیل کنیم یا در امور داخلی کشوری 

دخالت کنیم.
ســخنگوی وزارت خارجه گفت: البته با شناختی 
که از رژیم صهیونیســتی داریم مطمئن هستیم 
که ایــن نوع رفتارها و حرکات آنها برای کمک به 
توسعه، ثبات و امنیت منطقه انجام نمی گیرد و ما 
قطعا با شک و گمان به این رفتارها نگاه می کنیم 
و به دوســتان خود نیز در این ارتباط توصیه هایی 

ی کنیم گرچه آنها آگاهی ها الزم را دارند.
وی ادامه داد: ما به دوستان خود توصیه می کنیم 
که دقت بیشــتری بــه رفتار صهیونیســت ها در 
منطقه قفقاز داشته باشند و امیدواریم که دوستان 
در مسیر درستی حرکت کنند و احتیاط های الزم 
را داشــته باشــند. در موقع لزوم با توجه به نوع 
روابط مان با کشورهای همسایه دیدگاه های خود 

را از طرق مختلف به آنها منتقل می کنیم.
قاسمی در مورد مناسبات ایران با اتحادیه اروپا از 
جمله سفر اخیر کمیسیونر کشاورزی این اتحادیه 
به تهران، گفت: ما مناسبات خوبی با اتحادیه اروپا 
داریم و زمینه های زیادی برای همکاری بین ما و 
اتحادیه اروپا در ارتباط با مسائل مختلف از جمله 
مسائل منطقه ای، بین المللی، برجام، همکاری های 
اقتصادی و ... وجود دارد و امیدواریم که این روند 

ادامه پیدا کند.
وی بــا بیان اینکه این فضاســازی ها راه به جایی 
نمی برد، تاکید کرد: ایران دخالتی در موضوع یمن 
ندارد و ما هیچ نوع ســالحی را به یمن ارســال و 
صــادر نمی کنیم و اصال امکان ارســال آن وجود 
ندارد. ما حتی نمی توانیم مواد غذایی به این کشور 
صادر کنیم. به نظر می رسد آنچه که در یمن مورد 
استفاده قرار می گیرد سالح های قبلی است که در 
پادگان های یمن وجود دارد و یمنی ها توانسته اند 
زیر فشارهای بمباران عربســتانی ها برای دفاع از 
خود تا حدی این موشک ها و تسلیحات را تکامل 

و ارتقا دهند.
ســخنگوی وزارت خارجه با بیــان اینکه ایران در 
این زمینه هیچ نقشــی نداشــته و مــا هیچ گونه 
اتهامی را در این زمینه نمی پذیریم، ادامه داد: این 
فضاســازی ها در قالب فشارهای سیاسی و جنگ 
روانی که از سوی معاندان ایران در منطقه صورت 
می گیرد انجام می شــود و آنها در تالش هستند با 
این فضاسازی ها بر روی فجایعی که در یمن انجام 

داده اند سرپوش بگذارند.
ادامه در صفحه ۳

قاسمی: ایران هیچ گونه دخالتی در یمن ندارد

موضع گیری اخیر ماکرون دقیق نبود
ایران؛ داغدار جگر گوشه ی غرب

رییس جمهوری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: حادثه 
تلخ زلزله در غرب کشور و استان کرمانشاه و جان باختن 
تعدادی از هموطنان عزیزمان، همه ملت ایران را غم زده و 

ناراحت کرد.
شمار کشته ها ومصدومان براساس اعالم مسئوالن تا دیروز 
در استان کرمانشاه ۴07 کشته و6 هزار و700مصدوم است 
و قرار است امروز رئیس جمهوری عازم مناطق زلزله زده 
شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، رئیس سازمان مدیریت 

بحران کشور با حضور در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب 
اعالم کرد: بیشترین تخریب های ناشی از زلزله در استان 
کرمانشاه به ترتیب مربوط به سرپل ذهاب، قصرشیرین و 
بخش ازگله از توابع شهرستان ثالث باباجانی است.به دنبال 
وقوع زلزله در مناطق غربی کشور سازمان فضایی ایران با 
برقراری ارتباط ماهواره ای از طریق ماهواره ایرانست 21 و 
هماهنگی های الزم با سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر کشور، پهنای باند ماهواره ای در اختیار این سازمان 
قرار گرفته است.معاون اول رییس جمهوری با بیان این که 
رییس جمهوری برای بازدید به مناطق زلزله زده به غرب 
کشور سفر می کند، گفت:بیشتر خانه های تخریب شده در 
زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان های مسکن 
مهر است، وزارت راه و شهرسازی با دقت این موضوع را 
که چرا خانه های نوساز تا این حد آسیب پذیر بوده اند، 

ارائه  ما  اولویت  که  اظهارکرد:  نجار  کند.اسماعیل  بررسی 
امداد و نجات برای حادثه دیدگان سرپل ذهاب  خدمات 
است و در این راستا از همه ظرفیت و امکانات استفاده می 
کنیم.سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری بالفاصله 
پس از صدور فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر 
کمک رسانی سریع نیروهای مسلح به مردم زلزله زده در 
غرب کشور، راهی کرمانشاه شد. زمین لرزه شدیدی ساعت 
21:۴8 شامگاه یکشنبه 21 آبان ۹6 با قدرت 7.۳ درجه در 
مقیاس درونی زمین )ریشتر( در ژرفای ۳۳.۹ کیلومتری 
زمین استان های کرمانشاه، ایالم و کردستان و بخش های 
گسترده ای از غرب و شمال غرب کشور را لرزاند. این زمین 
مرزهای  نزدیک  عراق  حلبچه  جنوب  آن  کانون  که  لرزه 
استان کرمانشاه گزارش شده زیان ها و آسیب های زیادی 

در استان های کرمانشاه و ایالم به بار آورده است.

 جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان، را  به  ملت
 تسلیت عرض میکنیم.
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 بودجه کشور 
باید بر اساس عملکرد باشد

رییس مجلس شورای 
اســالمی تاکید کرد: 
دولــت بایــد الیحه 
آینده  ســال  بودجه 
اساس  بر  را  کشــور 
کند  ارائه  عملکــرد 
و مجلــس نیــز باید 
تغییراتی را در قانون 
بودجه ریزی اعمال کنــد. به گزارش زمان به 
نقــل از ایرنا، علی الریجانی با تاکید بر این که 
نظام بودجه ریزی کشور باید بر اساس عملکرد 
باشــد، گفت: یکی از مسائلی که ما از گذشته 
بارهــا از دولت درخواســت داشــتیم بودجه 
عملیاتــی بود از این رو بنا شــد که بودجه بر 

اساس مدل جدیدی تهیه شود.
وی تاکید کرد: ما از دولت خواســتیم که نظام 
بودجه ریزی به نحوی باشــد که بودجه کشور 
متناســب با عملکرد ارائه شــود.وی از دولت 
خواست حداقل گام اول را در این راستا بردارد، 
مطمئنا این گام مهمــی خواهد بود که ان در 
آینده نظــام بودجه ریزی تغییــر کند.رییس 
مجلس ادامه داد: در بررســی هایی که مرکز 
پ ژوهش های مجلس انجام داده اســت نشان 
مــی دهد که قانون بودجه ریزی را در مجلس 
باید متناســب با این امــر تغییراتی دهیم، در 
این راستا مرکز پژوهش های مجلس با کمک 

دیوان محاسبات بحث های طوالنی داشتند.

برگزاری جلسات مشترک رییسان 
سه قوه هر دو هفته یک بار 

  معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رئیس 
 جمهــوری در صفحــه توییتر خود نوشــت: 
رییســان قوای مجریه، مقننه و قضاییه توافق 
کرده اند که جلســات مشترک شان تقریبا هر 
دو هفته یک بار برگزار شــود.به گزارش زمان 
به نقل ازایرنا، پرویز اســماعیلی در این توییت 
افــزود: این تصمیم، نوید بخــش هم آهنگی 
بیشــتر در اجرای برنامه های کالن و خدمت 
موثرتر به مردم اســت. اسماعیلی تاکید کرد: 
همراهی و همکاری برای حل مشــکل سپرده 
گذاران موسسات اعتباری، طلیعه ای از همین 

تصمیم است.

مجید تخت روانچی معاون 
سیاسی دفتر رییس جمهور شد

رییس دفتر رییس جمهوری در حکمی مجید 
تخت روانچی را به سمت معاون سیاسی دفتر 

رییس جمهور منصوب کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، متن حکم محمود واعظی به 
این شــرح است: نظر به مراتب تعهد ، تجارب 
ارزنــده و توانایی های تخصصی جناب عالی ، 
به موجب این حکم به سمت 'معاون سیاسی 
دفتر رییس جمهور' منصوب می شوید.انتظار 
دارد بــا افزایش بهــره وری مجموعه و تعامل 
هدفمند با دستگاه های ذیربط نسبت به ارائه 
بهنگام گــزارش های تحلیلــی از موضوعات 
سیاســی ، اجتماعی و امنیتــی اقدام نمایید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت 
اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشــور 
اخالقی دولت تدبیــر و امید از خداوند متعال 

مسالت می نمایم.

620 میلیارد تومان بودجه 
پیشنهادی مجلس در سال 97

اعضای هیات رییســه مجلس و کمیســیون 
برنامه و بودجه در جلسه مشترک دیروز خود 
بودجه پیشنهادی مجلس در سال ۹7 را 620 

میلیارد تومان تعیین کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جلسه مشترک 
هیات رییســه مجلس با کمیســیون برنامه و 
بودجه دیروز برگزار شــد و با توجه به این که 
بودجه مجلس باید به تصویب هیات رییسه و 
کمیســیون برنامه و بودجه برسد، این موضوع 
در جلسه مشــترک مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. در این جلسه اعضای کمیسیون تاکید 
کردنــد که بــه حداقل افزایش بــرای بودجه 
مجلس اکتفا شــود و چارچوب سازمان برنامه 
و بودجه در این زمینه رعایت شــود.در جلسه 
دیروز کمیســیون برنامــه و بودجه همچنین 
اختصــاص ۳00 میلیــارد تومــان از صندوق 
توسعه ملی به آبرســانی روستایی مورد بحث 
و بررســی قــرار گرفت و بر ضــرورت رعایت 

شاخص ها در توزیع این اعتبارات تاکید شد.

خبر

کالم  نور
روزانه 493 زِن مطلقه به جامعه افزوده مي شود

طالق؛ آخرین یا ساده ترین راه
*فرزانه یوسفیان

وجــود خانواده اي منســجم و متحــد الزمه ي 
داشتن جامعه اي شاد و در عین حال پویا است. 
خانــواده اي که در کنار تمامي مشــکالت ریز و 
درشتي که با آن دســت به گریبان است، بنیان 
خانــواده و حفــظ اخالقیات و تربیــت کودکان 
مهمترین عواملي است که به آن توجه مي شود. 
تفکري که در گذشته وجود داشت و همان تفکر 

خانواده اي را بیش از نیم قرن پابرجا مي گذاشت. خانواده هنگامي معنا 
پیدا مي کند که هر فرد در جایگاه و نقشي که به آن محول شده، وظایفي 
را انجام تا نَه گله اي باقي بماند و نه بنیان خانواده دچار تزلزل شود.ماندن 
و تحمــل کردن براي خانــواده و در وهله اول فرزندان، الگویي بود که از 
نسل هاي گذشته و از مادران به دختران و از پدران به پسران ارث رسیده 
بود. هیچ کس تا به قول معروف کارد به استخوانش نمي رسید، تصمیم 
به جدایي نمي گرفت. جدایي را به جز از هم پاشــیدگي زندگي، اتفاقي 
تلخ مي دانســتند که پاي آبرویشــان نیز در میان است. اگر به گذشته 
اي نه چندان دور برگردیم، نه کســي مي دانســت مزه ي تلخ طالق در 
بین دوســتان، آشنایان و فامیل چیست و نه در ذهنش چنان مي پرواند 
که روزي به جایي برســیم که در ایران که همه ادعاي داشتن گرمترین 
خانواده ها را داریم، آمار روزانه طالق به ۴۹۳ مورد برسد. آماري که روز 
گذشته توسط قائم مقام مشارکت هاي اجتماعي سازمان بهزیستي اعالم 
شد و به عبارتي هر ساعت 21 طالق در کشور به ثبت مي رسد.این آمار 
تنها یک عدد نیســت، در پِس این معضِل بزرگ بســیاري مشکالت به 
وجود آمده و در آینده به وجود خواهد آمد که جامعه را به سمت تزلزل 
مي کشاند. شــناخت ناکافي از زندگي زناشویي در دوران مجردي شاید 
یکي از مهمترین عواملي باشد که زوج هاي جوان با آن دست به گریبان 
هستند. متاسفانه عدم مهارت آموزي درست جوانان و آشنایي هایي که 
در مدت زمان کوتاه و تنها از روي احساســات، به تشکیل زندگي منجر 
مي شود، به آن رابطه آســیب مي رساند و باعث سستي آن مي شود.با 
نبود آموزش هاي الزم رواني وارد زندگي مشترک مي شویم، رابطه اي را 
آغاز مي کنیم و انتظار داریم نه مخالفتي بشنویم و نه مشکلي را سر راِه 
زندگي احســاس کنیم. اگر قرار بود همه با شرایط کامال یکسان و بدون 
مشکالت زندگي کنیم، سختي و خوشي زندگي بي معنا بود. زندگي جلو 
مي رود، بخشش و گذشــت رنگ مي بازد. دیگر نه عشِق قبل از ازدواج 
مي تواند به یاري زندگي برسد و نه وجود فرزند یا فرزندان که به خاطر 
آن ها بسوزیم و بسازیم. اولین و آخرین راه را تنها جدایي مي دانند. تصور 
مي کنند رها مي شــوند، اما تازه ابتداي راه اســت.اگر مشکل قابل حل 
نیســت و نمي توان به آینده ي زندگي امیدوار بود شاید جدایي تصمیم 
نهایي شود، اما در بســیاري موارد به دلیل لجبازي و مشکالِت پیِش پا 
افتاده شاهد طالق هاي تلخي در جامعه هستیم. در این میان و در سال 
هاي اخیر عدم اســتفاده صحیح از فضاي مجازي و تماشاي فیلم هایي 
که مستقیماً تیشه به ریشه ي کانون خانواده مي زند، دالیل طالق زوج 

هاي جوان شده است. 
طبق آماري که از ســوي مســئوالن ذیربط منتشر شده، بیشترین آمار 
طالق مربوط به ۵ ســال ابتدایي زندگي مشــترک است.شاید همه ي 
مقاطــع زندگي را به بازي گرفته ایم. بدون تجربه و بدون شــناخت از 
زندگي مشترک تشکیل خانواده مي دهیم، به دلیل عدم مهارت آموزي 
و خــودراي بودن زندگي را با چنــگ و دندان نگه مي داریم و در پایان 
بــا یک ُمهر طالق به همه چیز خاتمه مي دهیم. در این میان نه فرزند 
برایمان مهم مي شود و نه آنچه در این سال ها براي بنیان خانواده مان 
ســاخته ایم. رها مي شویم و تنها خودمان را مي بینیم. روزانه ۴۹۳ زِن 
مطلقه به جامعه افزوده مي شود و قطعاً درصد بسیاري از آن ها با آسیب 
هاي تلخ اجتماعي مواجه خواهند شد. اگر تصور کنیم نیمي از این زوج 
ها داراي فرزند هســتند، 2۵0 کودک و نوجوان، فرزندان طالق نام مي 
گیرند. دیگر نه حضور پدر و مادر را زیر یک سقف تجربه مي کنند و نه از 
تفریح ها و سفرهاي خانوادگي خاطره اي خواهند داشت.در این فرصت 
نه صحبت از تاثیر بحران طالق و افزایش آســیب هاي اجتماعي است 
و نه به دنبال ارائه راهکار براي کاهش فشــارهاي رواني بر روح و ذهن 
فرزندان طالق هستیم. به این اشاره مي کنیم که مقاطع مختلف زندگي 
را بشناســیم و سپس قدم هاي دیگر را برداریم. بازیگر زندگي خودمان 
باشــیم و انتظارمان این باشد که هیچ کس به اندازه خودمان نمي تواند 

بهترین نقش را بازي کند.
          F.Yousefianpour@Gmail.com

 رشد هفت درصدی اختالالت روانشناسی
 در کشور

  رئیــس خانه روانشناســان گفت: اختالالت روانشناســی در ایران از 1۵ 
سال پیش تاکنون هفت درصد رشد داشته است و از آمار 18 درصدی در 

جمعیت به 2۴،۴ درصد رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدابراهیم مداحی در مراسم رونمایی از 
ســامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران در سازمان بهزیستی افزود: 
اختالالت اضطرابی ۵،۵ درصد و اختالالت افســردگی هشت درصد رشد 
داشــته اســت. وی اضافه کرد: عالئم اختالالت افســردگی هشت درصد 
کاهش داشته که نگران کننده است. رییس خانه روانشناسان تصریح کرد: 
اضطراب بیماری قالب روان در ایران به شــمار می رود و ســیمای بالینی 
کشور از مرگ های زودرس براثر بیماری های واگیر به مرگ های ناگهانی 
در اثر بیماری های غیرواگیر تغییر یافته اســت و زنان به دلیل اختالالت 

روان و مردان براثر حوادث جان خود را از دست می دهند. 
رئیس خانه روانشناسان گفت: 20 درصد کنترل اختالالت روان در حوزه 
وزارت بهداشــت قرار دارد که این وزارتخانه ۵ تا 10 هزار میلیارد تومان 
پول در این زمینه اختصاص داده است. وی ادامه داد: ۵0 درصد اختالالت 
روان نیز مربوط به عوامل اجتماعی است و ۳0 درصد آن مربوط به سبک 
زندگی و رفتار انسان ها می شــود. مداحی تصریح کرد: 1۵ سال پیش 
میــزان اختالالت روان در اســتان یزد ۵،۵ درصد بــود که امروز به 16 
درصد رسیده است. وی اظهار داشت: استان ها به ترتیب بیشترین میزان 
اختالالت روان در کشــور اســتان های مرکزی، یزد، اصفهان و لرستان 
هســتند و از نظر سالمت روانی استان های گلســتان و قم در بهترین 
وضعیت به سر می برند. این روانشناس با اشاره به رابطه اختالالت روان 
با آســیب های اجتماعی گفت: ۵۵ درصد اختــالالت روانی به وضعیت 
مزمن تبدیل شــده و گریبانگیر سازمان های مانند بهزیستی می شوند. 
مداحی تصریح کرد: سرانه سالمت روان در اروپا 1۵0 دالر، در کشورهای 
عربی 100 دالر و در ایران یک دالر اســت. وی افزود: ایران در بین 1۳۵ 
کشور جهان از نظر سطح ســالمت روان رتبه 10۵ را دارد و ۴۴ درصد 
ایرانیان سواد سالمت روان ندارند و حتی تحصیلکرده ها فرق بین مشاور، 
روانشناس و روانپزشک را نمی دانند. رئیس خانه روانشناسان با اشاره به 
6 میلیون افســرده در کشور گفت: ســطح سالمت روان به آن معناست 
که افراد توانایی برخورداری از اطالعات درباره بهداشــت و پیشگیری از 
بیماری های روان را داشته باشند و با استفاده از آنها برای ارتقای سالمت 

بکوشند و به راحتی به مشاور مراجعه کنند.

سرمقاله

رهبــر معظم انقالب اســالمی با تشــکر 
از ملــت، دولــت و جوانان مبــارز عراق و 
مســئوالن عتبات عالیات، تصریح کردند: 
پدیده عظیم اربعین نشــانه گســترش روح 

جهاد و شهادت در راه خداست.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبــری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز 
در دیــدار جمعــی از مســئوالن و فعاالن 
آذربایجان شرقی و قم،  اســتانهای  فرهنگی 
با تجلیــل از پدیده با شــکوه و حیرت انگیز 
راهپیمایی اربعین و بــا دعا و آرزوی قبولی 
زیارت زائران، از دست اندرکاران برگزاری این 

مراسم تقدیر و تشکر کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای راهپیمایی عظیم 
اربعیــن را نشــانه گســترش روح مبارزه و 
مجاهدت در راه خدا و آمادگی برای شهادت، 
در همه دنیای اســالم دانســتند و افزودند: 
حضور این جمعیــت عظیم از نقاط مختلف 
دنیا با وجود تهدیدهای تروریستی، پدیده ای 
عظیم و نشان دهنده اوج گرفتن تفکر مبارزه 

در راه خــدا و آمادگی عمومی و همگانی در 
این راه است.

رهبر انقالب اسالمی پدیده ی الهی و معنوِی 
راهپیمایــی اربعین را بی ســابقه و غیرقابل 
توصیف خواندند و با تشکر از دست اندرکاران 
برگــزاری این حرکت عظیم گفتند: از دولت 

عــراق که وســایل برگزاری ایــن حرکت با 
شــکوه را فراهم کرد، از ملت عزیز عراق که 
اینگونه مخلصانه و شادمانانه از زائران حضرت 
اباعبداهلل علیه السالم پذیرایی کرد، از جوانان 
مبارز عراقی و حشد شعبی و دست اندرکاران 
تأمین امنیت مراســم، و از مسئوالن عتبات 

در نجــف اشــرف و کربــالی معلــی، قلباً 
تشــکر می کنیم و برکات الهی را برای آنان 

خواستاریم.

رهبر معظم انقالب: مسئوالن با سرعت به یاری آسیب دیدگان زلزله بشتابند

راهپیمایی اربعین نشانه اوج  گرفتن تفکر مبارزه در راه خدا
امام علی )ع(: 

 هر چيزي زکاتي د          ارد          ، و 
زکات تن، روزه، و جهاد           زن، 

نيكو شوهر د          اري است.

رئیس سازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران گفت: امسال با وجود مشکل کسب و 
کارها، در صنعت قطعه سازی خودرو افزایش 

تولید و اشتغال داریم.
به گزارش زمــان به نقل از صدا و ســیما، 
منصور معظمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه 
قطعات خــودرو در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکــه در همــه قراردادهــای خودرویی با 
شــرکای خارجی یکی از بندهــا ، ارتقای 
قطعه سازی داخلی است ، افزود : در قرارداد 
سایپا ، ایران خودرو و هم در قرارداد سازمان 
گســترش بندهایی وجود دارد که شرکت 
های پژو، رنو و ســیتروئن باید قطعه سازان 
ایرانی را ارتقا دهند تا به شبکه جهانی قطعه 
ســازی پیوند بخورند که این کار در سایپا و 
ایران خودرو آغاز شده است.وی اضافه کرد: 
همه قراردادهای خودرویی را مطالعه کردم 
و هیچ جای نگرانی برای قطعه سازان وجود 
ندارد زیرا خواست وزارتخانه از خودروسازان 
و سازمان گســترش این است که به قطعه 
سازان داخلی در قراردادهای توجه ویژه شود 
و به طور نمونه در بحث ســازمان گسترش 
و نوســازی صنایع ایــران )ایدرو( 1۵ قطعه 
ســاز تولیدات صادراتی دارند که بناست به 
60 قطعه ســاز افزایش یابد. معظمی گفت: 
البته مشــکل امــروز قطعه ســازان بحث 
پرداخت ها به آنان است که به خودروسازان 
تأکید کردیم با وجود مشــکالتی که دارند 
در پرداخت ها و قراردادها به قطعه ســازان 

توجه ویژه داشــته باشند. وی با بیان اینکه 
قراردادها فرصت خوبی برای قطعه ســازان، 
خودروسازان و مصرف کنندگان است ، افزود 
: نمایشــگاهی که دایر شــده فرصتی برای 
شناخت بیشتر شرکت ها از بازار ایران است 
و مطمئناً شــرکت هایی که شناخت خوبی 
از بازار ایران دارند در این نمایشگاه شرکت 
کردند. سیاست وزارتخانه هم این نیست که 
صنعت خودروسازی و بخش خاصی از آن در 

اختیار شرکت خاصی قرار گیرد. 
معظمــی دربــاره میــزان ســاخت داخل 
خودروهای تولید مشــترک گفت: در همه 
قراردادها خودروســازان و شرکای خارجی 
شان موظف شدند با ۴0 درصد تولید داخل 
اقــدام به تولید مشــترک کننــد اما وقتی 
قراردادی می بندیــد دوره زمانی برای اجرا 
دارد و تــا زمان اجرا وزارتخانه اجازه داد که 
با درصــدی کمتری از ســاخت داخل این 
خودروهــا وارد بازار شــود اما در عین حال 
سیاست وزارتخانه این است که خودروسازان 
حداقل ۴0 درصد ســاخت داخل را رعایت 
کنند اگر غیر از این باشد اجازه ورود خودرو 

به بازار داده نمی شود. 
رئیس سازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران با افزود : ســال گذشته یک میلیون و 
۳۵0 هزار دســتگاه خودرو تولید کردیم که 
امسال به یک میلیون و 6۵0 هزار دستگاه و 
در صنعت چشم انداز به سه میلیون دستگاه 

خودرو خواهد رسید.

جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
و با حضــور معاون اول قوه قضاییه و نایب 
رئیس اول مجلس شــورای اسالمی برگزار 

شد.
به گزارش زمان، اسحاق جهانگیری دیروز 
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
که با حضور حجت االســالم و المسلمین 
غالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه 
قضاییه و مسعود پزشــکیان نایب رییس 
مجلس شــورای اســالمی برگزار شد، به 
گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در خصوص پــروژه ها و برنامه های 
مرتبط با مبارزه هوشــمند با قاچاق کاال 
اشاره کرد و پدیده قاچاق را از دغدغه های 
اصلی مقام معظم رهبری و سایر مسئولین 
کشور برشــمرد.وی ادامه داد: با توجه به 
آســیبی که قاچاق به اقتصاد کشــور وارد 
می کند، مبارزه با قاچاق کاال و ارز همواره 
مورد اهتمام مسئوالن کشور بوده و نسبت 
به آن حساســیت داشته اند و تالش شده 
است که این پدیده زشت از اقتصاد کشور 
برطرف شــود.معاون اول رییس جمهوری 
افزود: مقررات دست و پاگیر و هزینه های 
اداری در امر تجارت شرایطی را ایجاد کرده 
که برخی سوءاستفاده گران بدنبال واردات 
کاال از راه های غیر رســمی و غیر قانونی 
باشند که باید زمینه بروز این گونه تخلفات 
هم از راه های اقتصادی و هم از روش های 

بازدارنده نظیر ایجاد و راه اندازی ســامانه 
های هوشــمند از بین برود.وی با یادآوری 
تفاوت دیدگاه های دســتگاه های اجرایی 
در خصوص آمــار و میزان قاچــاق و نیز 
راهکارهای مقابله با این پدیده، از دبیرخانه 
اقتصاد مقاومتی خواست  ستاد فرماندهی 
جلســاتی را با دستگاه های مرتبط برگزار 
کند تا همه دستگاه های ذیربط به تفاهم 
و اجماع در خصوص پدیده قاچاق و میزان 
واقعی آن دســت پیدا کنند تا راهکارهای 
موثری برای از بین بردن قاچاق کاال و ارز 

تدوین شود.
حجت االســالم و المسلمین غالمحسین 
محســنی اژه ای معــاون اول قوه قضاییه 
نیز در این جلســه اقدامات انجام شده در 
راســتای ایجاد و راه اندازی ســامانه های 
هوشمند را اقداماتی خوب و موثر دانست.

وی با تاکید بر این که این مسیر همچنان 
باید ادامه پیدا کند، خواستار رفع نواقص و 
اختالف دیدگاه ها در خصوص آمار مربوط 

به قاچاق کاال و ارز شد.
بر اساس این گزارش، مبارزه با قاچاق کاال 
با دو جهت گیری دنبال می شود که یکی 
رویکرد ســخت افزاری و برخورد با پدیده 
قاچاق و دیگری مبارزه هوشــمند و همه 
جانبه از طریق ایجاد و راه اندازی ســامانه 
ها است که با اقدامات صورت گرفته، میزان 
کشف و مبارزه با قاچاق در سالهای اخیر از 

رشد مناسبی برخوردار بوده است.

 افزایش تولید و اشتغال 
و در قطعه سازی خودر

ورت مبارزه هوشمند   ضر
در مقابله با قاچاق

مسئوالن با سرعت به یاری 
آسیب دیدگان زلزله بشتابند

رهبر معظم انقــالب، در پیامی تاکید 
کردند؛ مســئوالن با همه همت و توان 
به یاری آســیب دیدگان بــه ویژه در 
وقوع  پی  بشــتابند.در  زیرآوارماندگان 
حادثه تلــخ و مصیبت بــار زمین لرزه 
در غرب کشــور که بــه جان باختن و 
زخمی شدن جمعی از هم میهنان عزیز 
انجامید، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی با صدور پیامی 
ضمن تســلیت به ملّت ایــران، تأکید 
کردند: همه دســتگاههای لشــکری و 
کشــوری با همه همــت و امکانات به 

یاری آسیب دیدگان بشتابند.

بن سلمان در حذف رقبا 
درنگ نخواهد کرد

اندیشــکده آمریکایی »کارنگی« درگزارشــی با تشریح ابعاد 
گوناگون حاکمیت ســعودی و تاثیرات آن بر الیه های پنهان 
جامعه عربستان نوشــت: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی 

درحال تحکیم نفوذ خود در حاکمیت سعودی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اندیشکده آمریکایی »کارنگی« 
 Carnegie( وابسته به موقوفه کارنگی برای صلح بین المللی
Endowment for International Peace( در گزارشی 
به قلم 'نیتن بروان' اســتاد علوم سیاسی و روابط بین الملل 
دانشــگاه جرج واشنگتن، با پرداختن به موج جدید بازداشت 
های اخیر در درون حاکمیت ســعودی، نوشت: شاه سلمان و 
وارث منتخب او درحــال تقویت موقعیت خود در برابر دیگر 
اعضای خانواده ســعودی است و پیداست که این دو درصدد 
مرکز قرار دادن عوامل مرتبط با ســاختار حاکمیت سعودی 
و کنترل و محدود کردن اســتقالل ســازمان های قضایی و 

مذهبی این کشورهستند.
این اندیشــکده ادامه داد: نظام سیاسی درعربستان به شیوه 
های ناپیوسته درحال دگرگونی بوده است و این درحالی است 
که این نظام سیاســی با نیازهای مالی مواجهه بوده است که 
بوســیله عاملی به نام نفت بیش از اندازه مورد نیاز، ارضا می 
شــود و از سوی دیگر، اما نهادهای مذهبی وهابیت از ابتدای 
تاســیس تاکنون، بر دستگاه های قضایی و مذهبی عربستان 
چنبره زده اند. پر واضح است که تغییرات سیاسی اخیر اگرچه 
ممکن است از سوی شاهزاده ای جاه طلب و بی پروا هدایت 
شوند، اما این تغییرات از ســوی تعهدات مربوط به رفاه غیر 
پایدار شــهروندان برحاکمیت ســعودی تحمیل شده است و 
افزون بر آن، وضعیت فراتر از حد حاکم بر سیاســت خارجی 
سعودی که اکنون مشهود است نیز موجب فراهم شدن فوری 

تر این برنامه های رفاهی بوده است.
این گزارش باتاکید براینکه'تحوالت کنونی عربســتان نه تنها 
نشانه های درگیریهای داخلی بر سر قدرت را آشکار می سازد، 
بلکه پیش بینی می شــود که این تحوالت، تغییرات عمیق 
ســاختاری را در راستای شیوه حاکمیتی سعودی را به دنبال 
داشته باشــد.' نوشت: سیاست خارجی تهاجمی تر پادشاهی 
ســعودی، اصالحات داخلی همچون صدور مجوز رانندگی به 
زنان در ســپتامبر2017، تعهد شاهزاده عربستان به تخریب 
نظرات افراط گرایانه و نیــز برنامه های جاه طلبانه اقتصادی 

و اصالحی عربستان که در دو طرح چشم انداز20۳0 و طرح 
های مرتبط شــهر جدید نئوم فشــرده شــده است، ازجمله 

تحوالت جدید صورت گرفته درحاکمیت سعودی است.
این اندیشــکده آمریکایی در ادامه به پیشینه تاریخی جنگ 
قدرت درحاکمیت ســعودی درعربستان در طول شش دهه 
گذشته و تاســیس هیأت بیعت درسال 2007 در قالب یک 
اصالحیه قانونی، پرداخت و نوشت: نزاع بر سر جانشینی امری 
معهود و مرسوم درحاکمیت سعودی است و درحال حاضر نیز 
وقوع اینگونه تحوالت مرتبط با موضوع جانشــینی در قدرت، 
ابدا چیز متفاوتی نیست، چه اینکه افشا شدن های گستاخانه، 
شایعات دستگیری و پاکسازی و نیز تغییرات مربوط به نیروی 
انســانی دراین حاکمیت که در لحظه کنونــی درحال وقوع 
است، امری متفاوت با تحوالت شش دهه پیش این حاکمیت 
نیست. افزون بر آن از دهه۹0 میالدی تاکنون و در سال های 
اخیر، توازن قدرت به سود شخص شاه تغییر پیدا کرده است و 
اگرچه هنوز اصول عمومی تثبیت شده ای برای تعیین شخص 
حاکم درعربستان وجود ندارد، اما فرآیندهای مربوط به تعیین 
شخص شاه در این کشور به آرامی در حال بسط و نمو است.

کارنگی با اشــاره به تغییرات سیاسی صورت گرفته در درون 
حاکمیت سعودی از ســال 201۴ تاکنون و ظهور محمد بن 
ســلمان به عنوان ولیعهد جدید، افزود : پیداســت که هیأت 
بیعت به ســادگی انتخاب شــاه را مورد تایید قرار می دهد. 
خانواده حاکم ســعودی، خانواده ای غیر موثر نیستند. اکنون 
شــاهزادگانی وجود دارند که از لحاظ سیاسی قدرتمند باقی 
مانده اند و سنگینی وزن اقتصادی خانوداده سعودی به سوی 
وسیع شدن همچنان ادامه می یابد. نکته آنکه به نظر می رسد 
فرآیند جانشینی به لحاظ گسترده تری در دستان پادشاه و نه 

بستگان بسار زیاد او، باشد.

این اندیشــکده آمریکایی در بخش دیگری از گزارش خود به 
تشــریح شخصیت و رویکرد نظری و عملی محمد بن سلمان 
ولیعهد ســعودی و تاثیرات احتمال پادشاهی او بر حاکمیت 
ســعودی پرداخت و نوشت: او کسی اســت که اگر به قدرت 
برســد، حاکمیت سعودی پادشاهی را به خود خواهد دید که 
اوالعالقــه زیادی به حکمرانی در خــود دارد، ثانیا پرداختن 
بــه جزئیات امور را ضروری دانســته و کمتر بــه افراد دیگر 
اعتماد می کند و ثالثا اگر بتوانیم اقدامات اخیر در بازداشــت 
شاهزادگان سعودی را نشانه ای از نگاه سلمان به رقبای خود 
بدانیم، بن سلمان در به حاشیه راندن رقبای خود در خانواده 
ســعودی درنگ نخواهد کرد.این گزارش افزود: اگر محمد بن 
ســلمان برای دهه های متمادی زمام قدرت درعربســتان را 
به دســت بگیرد، او خواهد توانست ســاختار چند بخشی و 
ناهماهنگ دولتی که درگذشــته درحاکمیت سعودی وجود 
داشــت را به نظامی مرکزی تر و حول محور قدرت به عنوان 
تنها منبع واحد اقتدار در کشــور تبدیل کند. فی الواقع، این 
تغییرات مرتبــط با مرکزی کردن قدرت که بر کل حاکمیت 
سعودی و نه خانواده سعودی تاثیر گذاشته است، به خوبی در 

حال انجام است.
کارنگی مســائل مربوط به حاکمیت خانواده سعودی، دیوان 
ســاالری، مذهب و قانون، اموری به هم پیوســته دانست و 
تصریــح کرد: مرکزی کردن قدرت، تحکیم دیوان ســاالری، 
کاهش ضریب نفوذ اندیشمندان مذهبی و نقش مستحکم تر 
متون قوانینی که از منشــا رسمی قدرت و نه مذهب، نشات 
گرفته اند، جملگی موجب می شــوند تــا دولتی پدید آید تا 
نمایش قدرت را ترجیح بر ایجــاد مانع پیش روی تغییرات، 
بداند. فی الواقع این دولت، اجرای اینگونه تغییرات را به شدت 
مورد تشــویق قرار می دهد و اینچنین اســت که محمد بن 
ســلمان هم محصول و هم عامل پدید آوردنده این نظام در 
حال ظهور اســت.این اندیشکده آمریکایی تاکید کرد: آرامش 
کنونی در جامعه ســعودی امری متناقض است. پیداست که 
این آرامش ظاهری مبتنی بر تالش حاکمان ســعودی برای 
تحقق نیازهای جامعه جوان تر و توســعه یافته تر عربستان 
اســت؛ جامعه ای که در آن، شهروندان مشارکت بیشتری با 
همنوعان خود و نیز در امور همگانی دارند. از سوی دیگر اما، 
رهبری عالی سعودی این تالش ها را با هدف به چنگ آوردن 
دایره قدرت برای هدایت جامعه سعودی مبتنی بر چشم انداز 
مربــوط به تغییرات اجتماعی و اقتصــادی مورد نظر خود به 
انجام می رسانند. حال اینکه عربستان چگونه از دل این تجربه 
بیرون می آید و نیز تا حدودی میزان موفقیت رهبری کنونی 
عربستان، به تداوم ترکیب عجیب 'همزیستی توسعه سیاسی 

و سرکوب در جامعه سعودی، وابسته است.
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شایعات بی اساس درباره زلزله 7.۳ ریشتری 
ایران و عراق

*مهدی زارع
شایعات بی اساس ودروغ که حتما بابد نسبت به آنها بی اعتنا بود 

و از بازنشر آنها اجتناب کرد، بعد از زلزله منشر شد:  
1شایعه دروغ: زلزله طبیعی نبوده، و حاصل از انفجار )اتمی؟ هسته 
ای ؟ نظامی؟( بوده )بی پایه و اساس است، چرا که هزاران دستگاه 
لرزه نگاری ایــن زلزله طبیعی را ثبت کرده اند، اگر انفجار بود در 
دقایق اولیه از سوی تمام مراکز بین المللی زلزله شناسی اعالم می 

شد که این اتفاق انفجار بوده نه زلزله طبیعی( .
2- شایعه دروغ: این زلزله توسط سازمان زمین شناسی آمریکا )یا 
مرکز لرزه نگاری آمریکا که اساســا معلوم نیست کجا هست!؟( ۴ 
ســال قبل در 201۳ پیش بینی شده بود یا جاها یا افراد دیگری 
این زلزله را پیش بینی کرده اند و از قبل اعالم کرده بودند )بی پایه 
اســت، چرا که ما نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا روشی مخفی 
و پنهانی برای پیش بینی زلزله یا هیچ پدید طبیعی دیگر نداریم.(.

۳-شــایعه دروغ : زلزله اصلی در ســاعت آینده در نیمه شب رخ 
خواهد داد )بی پایه اســت، چرا که زلزله را برای رخداد در زمانی 
دقیق کســی تا کنون در هیچ جای دنیا پیشبینی دقیق بر مبنای 
زمان، مکان و اندازه دقیق نکرده اســت، روش های منتشر نشده و 
مخفی نیز مبنای بحث علمی نیســتند و ضمنا اعالم رخداد یک 
زلزله احتمالی بــا بزرگای بیش از ۵ نمی تواند صحت پیش بینی 

وقوع زمین لرزه با بزرگای 7.2 تلقی شود ( .
۴-شــایعه دروغ : زلزله امواجی ناشاخته داشته و با گسلی منطبق 
نیســت. )بی پایه است چرا که چنین رویدادی لرزه نگاته اشتهای 
شفاف و شاخته شــده ثبت شده در ایران و ســایر نواحی جهان 

داشته است.
۵-شــایعه دروغ : زلزله مهتر در شــهرهای دیگــر رخ خواهد داد 
)بی پایه اســت، چرا که این اتفاق مربوط به پهنه رومرکزی پهنه 
خمیدگی جبهه کوهســتان زاگرس و پهنه گســله ذهاب است، 
بنابرایــن اینکه زلزله چون در تهران و تبریز حس شــده، موجب 
تحریک گســلهای تهران و تبریز و سایر شهر ها خواهد شد مطلقا 

بی پایه است(

شناسایی 90 مانع تولید محتوای فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی از اجرای طرح »اینترنت طبقه بندی 
شده« در کشــور خبر داد و گفت: تقسیم بندی اینترنت برمبنای 

دسترسی ها براساس نیازها و ماموریت ها خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر خوراکیان گفت: سیاست ها باید 
تبدیل به قانون و مقررات شود و با ابالغ این مقررات به دست اندرکاران 
امر، بتوانیم موانع تولید محتوا را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم 
تا آنها با سهولت و آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت شان 
ادامــه دهند.معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی، با اشــاره به 
ویژگیهای محتوا در فضای مجازی و اهمیت تصویری شدن محتوا 
در فضای مجازی گفت: با گذشــت زمان، تصویری شدن محتوا در 
فضای مجازی امری جدی اســت.وی گفت: بیش از 8۳ درصد کل 
محتوای جهان در فضای مجازی در حال جابجایی محتوای تصویری 
اســت. ویدئوها در دنیا در سه سال اخیر دوبرابر شده اند. همچنین 
فیس بــوک روزانه 8میلیارد بازدید ویدئو دارد.معاون محتوای مرکز 
ملی فضای مجازی تصریح کرد: داده های باز موضوع دیگری اســت 
که اهمیت بســیاری دارد. هرچه در فضای مجازی پیش می رویم، 
دسترسی آزاد به اطالعات نرم افزار و داده های باز در فضای مجازی 
بیشتر می شود و اطالعات بیشتری در اختیار کاربران قرار می گیرد.

وی از دیگر موارد بســیار مهم در فضای مجازی را تولید و انتشــار 
محتوا عنوان کرد و گفت: تولید و به اشــتراک گذاری محتوا دارای 
اهمیت است.خوراکیان اظهار کرد: این سه مورد تأکیدی در فضای 
مجازی عارضه ها و مالحظات بسیاری دارد که الزم است بیشتر به 
مباحث توجه داشته باشیم. از جمله مالحظات بازنگری در قوانین 
و ضوابط و مدل مواجه با ســرویس ویدئومحور اســت. در کشور با 
مشکالتی روبرو هستیم و کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، 
با موانع و محدودیت هایی روبرو هستند.وی یادآور شد: همه فعاالن 
فضای مجازی و کســانی که در ارائه ســرویس و زیرساخت نقش 
دارند، براساس مسئولیت اجتماعی شان وظیفه دارند این مسأله را 
برای کاربران تبیین کنند که داده ها هیچ امنیتی در فضای مجازی 
ندارد و باید در توزیع و انتشــار محتوا توجه بیشتری داشته باشند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: کسانی که در 
حوزه زیرساخت، ایجاد شــبکه ارتباطات، مدیریت و ارائه سرویس 
نقش دارند، مسئولیت اصلی اجتماعی را دارند و باید توجه اساسی 
به موضوع محتوا داشــته باشــند. همچنین ضوابــط و مقررات به 
تولید محتوای داخلی کمک می کند.خوراکیان با اشاره به اینترنت 
طبقه بندی شده گفت: طرح اینترنت طبقه بندی شده طرحی است 
که اجرایی می شــود. بر این اســاس برخی از مراکز خاص همچون 
مراکز پروژهشی و دانشی، فرهنگی، دانشگاه ها، رسانه ها می توانند 

به بخش عظیمی از اینترنت دسترسی داشته باشند.

اصلی ترین هدف سه قوه،حل 
مشکل سپرده گذاران

به گــزارش زمان، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر 
لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه 
به وجود برخی محدودیت های قانونی و اعتباری 
تصریح کرد: شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی 
در این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف 
به برخورد قضایی بوده است که بر همین اساس 
در بدو شکل گیری این مشکل، دستگاه قضایی 
به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم 

انجام داده است. 
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: بســیاری از افراد 
درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی 
غیرمجاز در زندان به ســر می برنــد اما نباید 
فراموش کرد که صرف زندانی شــدن مسئوالن 
و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل 
نمی کند.رئیس دســتگاه قضــا تاکید کرد: قوه 
قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به 
میــدان آمده و تالش کرده تا اموال مالباختگان 
موسسه اعتباری فرشــتگان باز گردانده شود و 
مورد حیف و میل قرار نگیرد. بر همین اســاس 
طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت 
صورت گرفته، تالش شده تا سقف 200 میلیون 
تومان به همه سپرده گذاران تا این مبلغ یا باالتر 
پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل ۹8 درصد 
ســپرده گذاران حل می شود. البته رقم سپرده 
های 2 درصد باقی مانده نیز قابل توجه است که 
باید برای آن چاره اندیشی کرد و اهمیت قضیه 
اقتضا می کند که دســتگاه های مربوطه به فکر 

حل این مشکل باشند.
آیــت اهلل آملی الریجانی با بیــان اینکه یکی از 
وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری است، اظهار کرد: نباید 
موسسات غیرمجاز داشــته باشیم یا موسسات 
مالی در کشور رها باشــند. البته برخی قوانین 
نیز دچار نقیصه هایی بود که این کاستی ها رفع 
شده است و در حال حاضر بانک مرکزی مسئول 
نظارت بر بانک ها و موسسات مالی است که باید 

این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.

اختصاص ۱2۸ هزار میلیارد تومان 
برای طرح های عمرانی در سال 97

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: حداقل 
128 هــزار میلیــارد تومان بــرای طرح های 

عمرانی سال آینده اختصاص می یابد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، محمدباقر 
نوبخت در جلســه علنی دیروز مجلس، اظهار 
داشــت: دو وعده به نمایندگان داده شده بود؛ 
یکــی اینکه الیحه بودجه ســال ۹7 در زمان 
مقرر تقدیم مجلس شــود کــه در این رابطه 
پیش نویــس الیحه به دولت ارســال شــده 
و از دیــروز هیــات وزیران کار رســیدگی به 
پیش نویس الیحه ۹7 را آغاز کرده و ان شاءاهلل 
بودجــه در زمان مقــرر تقدیم مجلس خواهد 
شــد.وی افزود: قول دیگری که به نمایندگان 
داده بودیــم این بود که الیحه بودجه ســال 
۹7 با اصالحات اساســی تقدیم مجلس شود. 
ما این بودجه را به شــکل برش مقطعی برنامه  
میان مدت پنج ساله تنظیم کرده ایم.سخنگوی 
دولت با تاکید بر ضرورت تغییر روش سنتی به 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، خاطرنشان کرد: 
برای ســال ۹7 بودجه 2۹0 دستگاه و ردیف 
ملی را که ۳2 درصد دســتگاه های اصلی، 27 
درصد مجموعه دســتگاه های اصلی و فرعی و 
10 درصد استانی هستند بر مبنای قیمت تمام 
شده محاسبه و الباقی را بر اساس هزینه واحد 
تولید محاسبه کردیم.نوبخت با بیان اینکه »بر 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته انتظار می رود 
در ســال ۹7 شــاهد صرفه جویی دستگاه ها 
باشیم« گفت: قرار نیست ما رقم صرفه جویی را 
به خزانه برگردانیم، بلکه ۵0 درصد آن را برای 
طرح های عمرانی و ۵0 درصد را برای بهره وری 

بیشتر استفاده خواهیم کرد. 

یادداشتخبر

ادامه از صفحه 1
قاســمی ادامــه داد: من در مــورد مباحث 
ضدایرانی که توســط ایشــان مطرح شــده 
اظهارنظــری نمی کنم و این موضــوع را به 
روزهای آینده واگذار می کنم. ایران ارتباطات 
خوبــی با احزاب، گروه ها،  دولت لبنان و خود 
آقای سعدالحریری داشته و روز قبل استعفا، 
آقــای حریری و آقــای والیتی بــا یکدیگر 
مالقات مثبت و صمیمی داشــتند و در مورد 
همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 

گفت وگو کرده اند.
ســخنگوی وزارت خارجــه در مــورد اخبار 
منتشــر شده مبنی بر ســفر وزیر خارجه به 
کوبا و ارتباط آن با ســفر آتی آقای روحانی 
به کشور آذربایجان، اظهار کرد: ان شاءاهلل در 
آینده در این ارتبــاط صحبت می کنم و من 
از این موضوع اطالعی نــدارم.وی ادامه داد: 
رییس جمهور آذربایجان حدود دو هفته پیش 
به تهران سفر کردند و با مقام معظم رهبری 
و آقــای روحانی دیدار داشــتند. تماس ها و 
رایزنی های خوبی بین مقامات دو کشور وجود 
دارد و ایــن ارتباطات ادامه خواهد داشــت.

قاســمی در مورد ایجاد تغییرات ســاختاری 
در وزارت خارجــه و اینکه این تغییرات قرار 
بود تا آبان ماه اعمال شود و اینکه گفته شده 
آقای روانچی قرار اســت از وزارت خارجه به 
این  ایجاد  بروند، گفــت:  ریاســت جمهوری 
تغییرات ســاختاری در دســتور کار وزارت 
خارجه اســت و اگر همه چیز قــرار بود در 
درون خود وزارت خارجه حل و فصل شــود 
زودتر تکلیف این ســاختار مشخص می شد و 
اقدامات الزم اتفاق می افتــاد. همان طور که 
پیش از این گفته ایم مراحل بخشــی از این 
ساختار در حال طی شــدن در سازمان امور 
استخدامی است. آنها نظرات خود را داشتند و 
ما طی جلساتی تالش کردیم که این نظرات 
را به یکدیگر نزدیک کنیم.ســخنگوی وزارت 
خارجه ادامه داد: ما تالش خواهیم کرد آنچه 
را که پیش بینی شــده بود محقق شود ولی 
آنچه که در رســانه ها در مورد برخی از افراد 
در این زمینه مطرح می شود گمانه زنی است 

و دقیق نیست.
وی ادامــه داد: در مورد برخــی از آنچه که 
در رســانه ها مطرح شده صحبت هایی وجود 
داشته، انجام شده و انجام می شود ولی هنوز 
قطعی نیســت و باید برای قطعی شــدن آن 

منتظر اخبار رســمی از سوی وزارت خارجه 
و ارگان های دیگری که ممکن اســت در این 
زمینه مرتبط باشــند باشــیم و هر آنچه که 
تا کنون مطرح شــده در حد صحبت اســت 
و به قطعیت نرســیده است.سخنگوی وزارت 
خارجه در ادامه سخنان خود با خبرنگاران در 
پاسخ به این سوال که آماری از تعداد زائرانی 
که احتماال بدون دریافت روادید به عراق سفر 
کردند و در جریان این ســفر با مشکل روبرو 
شــده اند دارید یا نه؟ گفت: وضعیت امســال 
نسبت به سال گذشته از وضعیت مطلوب تری 
برخوردار بود و با اطالع رسانی هایی که انجام 
شد و شرایط ســهل تری که برای صدور ویزا 
ایجاد شد، ما با مشکالت کمتری روبرو بودیم 
و اگر اندک شــماری از زائران بدون دریافت 
ویزا از مرز خارج و احیانا دچار مشکل شده اند 

من اطالعی در مورد آن ندارم.
وی همچنین در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
این که برخی از رســانه ها مطــرح کردند که 
سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران مربوط به 
پرونده نازنین زاغری و اظهاراتی اســت که او 
در مورد پرونده او مطرح کرده اســت؟ اظهار 
کرد: موضوع خانــم زاغری یک بحث قضایی 
است. پرونده ایشان در اختیار سیستم قضایی 
کشــور است. ایشــان محکومیتی را دریافت 
کرده اند و در حال حاضر در حال طی کردن 

مراحل آن هستند.
ســخنگوی وزارت خارجه با بیان این که سفر 
وزیر خارجه انگلیس به تهران موضوعی است 
که از قبل مطرح شــده و ربطی به اظهارات 

اخیر جانسون در مورد پرونده نازنین زاغری و 
انتقاداتی که در داخل انگلستان نسبت به او 
شده، ندارد، خاطر نشان کرد: ما طیفی وسیع 
از مســائل را با لندن داریم و در ســفر وزیر 
خارجه انگلیس به ایران در مورد مســائل دو 
جانبه، منطقه ای، پیرامونی و برجام صحبت و 

رایزنی می کنیم.
وی گفت: آنچه که در رسانه های انگلیس در 
مورد این سفر مطرح می شود مربوط به مسائل 
داخلی انگلستان است و ما خود را درگیر این 
مسائل نمی کنیم.معاون ظریف در مورد نتایج 
سفر وزیر امور خارجه به دو کشور ازبکستان و 
تاجیکستان در هفته گذشته اظهار کرد: سفر 
انجام شده ســفری خوب، موفقیت آمیز و به 

موقعی بود.
قاسمی خاطرنشان کرد: در سفر به ازبکستان 
آقــای ظریف در اجالس امنیــت که در این 
کشور برگزار شده بود، سخنرانی کردند و در 
آن اجالس مباحث خوبــی در ارتباط با این 
موضوع و همچنین مبارزه با تروریسم مطرح 
شــد. آقای ظریف همچنین در این سفر دو 
دیدار مهم با رئیس جمهور ازبکســتان و وزیر 
خارجه این کشور در فضای صمیمانه داشتند. 
دولت ازبکستان اشــتیاق خوبی برای توسعه 
همکاری ها با ایران دارد و قرار شد در چند ماه 
آینده هیات هایی بین دو کشور در حوزه های 

تخصصی و مختلف تبادل شود.
وی با اشــاره به دعوت مقامات ازبکستانی از 
آقای روحانی برای ســفر به ازبکستان گفت: 
حتما در جریان تبــادل این هیات ها یکی از 

دســتور کارهای مهم این هیات هــا، فراهم 
کردن زمینه های الزم برای سفر آقای روحانی 

است.
قاســمی ادامه داد: فکر می کنیم در پی این 
ســفر و تبادل هیات های بین دو کشور وارد 

فضای نوینی از روابط بین دو کشور شویم.
وی همچنین به گفت وگوی ظریف و موگرینی 
در ازبکستان اشاره کرد و گفت: در این دیدار 
در مورد مســائلی چــون برجــام، تحوالت 

خاورمیانه و لبنان و ... بحث و گفت وگو شد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی همچنین 
بــه رایزنی های وزیر امــور خارجه با مقامات 
تاجیکســتانی نیز از جمله وزیر امور خارجه 
و رئیس جمهــور این کشــور اشــاره کرد و 
افزود: دیــدار آقای ظریف بــا رئیس جمهور 
تاجیکســتان در یک فضای سازنده و مثبت 
صــورت گرفت و همه مســائل و موضوعات 
مورد توجه دو کشور با صراحت مطرح و مورد 
بررسی قرار گرفت، چنانکه می توان گفت یک 
تفاهم نســبی در خصوص بسیاری از مسائل 
بین دو کشور ایجاد شد و قرار شد در ماه های 
آینده برخی از تبادالت بین دو کشــور انجام 
شود و ســیر جدیدی را در روابط آغاز کنیم.

قاسمی با بیان اینکه استعفای حریری یک امر 
غیرمترقبه، ناگهانی و مشکوک تلقی می شود، 
اظهار کرد: امیدواریم با توجه به سخنانی که 
دیشــب در مصاحبه خود مطرح کرد هر چه 

زودتر به لبنان برگردد.
وی گفــت: آنچه کــه مورد توافــق احزاب، 
گروه های لبنانی و رییس جمهور این کشــور 
قرار بگیرد مورد حمایت ما نیز خواهد بود و از 
هرگونه عاملی که به ثبات و امنیت در لبنان 

کمک کند حمایت خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه در مورد 
تحوالت رخ داده در لبنان تحلیل های زیادی 
وجــود دارد، ادامه داد: باید صبر کرد، چرا که 
شاید گذر زمان کمک کند که واقعیت قضیه 
مشخص شــود. آنچه که صورت گرفت یک 
اقدام عجیب و بی نظیر بود که نخســت وزیر 
یک کشــور در یک گفت وگوی تلویزیونی از 
کشوری ثالث اســتعفای خود را مطرح کند.

قاسمی گفت: شاید صحبت های دیشب آقای 
حریری یک کورسو و نور امیدی باشد که وی 
به لبنان برگردد و تالش کند که وضعیت در 
لبنان به شرایط قبلی باز گردد و به آرامش در 

این کشور کمک کند.

قاسمی: ایران هیچ گونه دخالتی در یمن ندارد

موضع گیری اخیر ماکرون دقیق نبود

 

 HIV تاکنــون ۳6 هــزار نفــر مبتال بــه
تشخیص داده شــده اند که 8۴ درصد آنها 
مرد و 16 درصد آنها زن هستند و تخمین 
زده می شــود که تعداد مبتالیان در کشور 

بیش از 66 هزار نفر باشد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، رئیس اداره 
ایدز وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: از زمان راه اندازی معاونت 
اجتماعی وزارت بهداشــت، ســازمان های 

مردم نهاد در حوزه آســیب های اجتماعی 
به صورت ســاختارمند عمل می کنند.وی 
افزود: ۳6 هزار فرد مبتال به HIV تشخیص 
داده شــده اســت که 8۴ درصد آنها مرد و 
16 درصد زن هستند. از نظر راه انتقال این 
ویروس، 66 درصــد اعتیاد تزریقی و 1۹.6 
درصد از راه جنسی انتقال یافته است. از این 
تعداد بیش از 26 هزار نفر در مراکز مربوطه 
تشکیل پرونده داده اند که حدود 12 هزار 
نفر آنها بــه صورت مرتب تحت درمان قرار 
گرفته اند.وی عنوان کرد: تخمین مبتالیان 
زنده ما بیش از 66 هزار نفر است که حدوداً 
60 درصد آنها از بیماری خود آگاهی ندارند.

کازرونی اظهار داشت: تشخیص زودهنگام و 
شــروع درمان به وضعیت بیمار کمک می 
کند. ایــدز اگرچه درمان قطعــی ندارد و 
بیماران می بایســت به صورت مادام العمر 
دارو مصــرف کنند اما از زمان تشــخیص 
بیماری در هر فرد، 60 سال عمر مفید برای 

این افراد در نظر گرفته می شود.

۳۶هزار مبتال به HIV در ایران
وزیر خارجه انگلیس: تالشها همه درباره این 
اســت که ببینیم چه کار می توانیم بکنیم 
تا با برخی از مســائل اخالل گرایانه ای)!( 
که ایران در منطقه انجام می دهد، مقابله 
کنیم.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، 
بوریس جانســون وزیر خارجه انگلیس در 
اظهاراتی در آستانه نشست شورای وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت در 
واقع ما در انتهای تــالش های اروپا برای 
حفظ توافق هسته ای ایران)برجام( هستیم 
تا تداوم پیدا کند، اینهــا پس از کارهایی 
است که هفته گذشته در واشنگتن انجام 
دادیم تا مطمئن شــویم آنها در کنگره و 
کاخ سفید این توافق را از هم نمی پاشند. 
وی افزود روشــن اســت که تالشها همه 
درباره این اســت که ببینیــم چه کار می 
توانیم بکنیم تا با برخی از مســائل اخالل 
گرایانه ای)!( که ایران در منطقه انجام می 
دهد، مقابله کنیــم اما در عین حال نباید 
فقط جنبه های منفــی را ببینیم و جنبه 

هــای مثبت را نادیده بگیریم بنابراین باید 
این توافق هسته ای حیاتی را حفظ کنیم. 
روشــن اســت که بحث ها و گفتگوهایی 
درباره خاورمیانه به شــکلی گسترده تر و 
کلی تر خواهد بــود ، درباره ثبات منطقه 
بحــث خواهد شــد، همه دوســت دارند 
برای مثال شــاهد لبنانی مستقل و دارای 
حاکمیت باشــند. ما تحریم های جدیدی 
علیه ونزوئال وضع کرده ایم که مبتکر این 

تحریم ها انگلیس است. 

باید توافق هسته ای را حفظ کنیم

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 206 آریان با شماره شهربانی 861م2۹ایران ۴۴مدل 87و 
شماره موتور 1۳۳870027۹8و شماره شاسی NAAP۴1FDX۹J2۵26۵1بنام 

 بابلامید پهلوانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و احضار متهم 

کالسه پرونده ۹60۴70وقت رسیدگی ۹6/6/2۵ ساعت ۹ صبح شاکی : بهرام صبری 
متهم نقی بابازاده فرزند علی اکبر 

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم بنا به دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به 
اتهام در وقت مقرر باال در  دادگاه حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم 
شود برابر مقررات اقدام می گردد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه 

مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور رای مقتضی نخواهد بود 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمود آباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
سید مهدی سالمت به ش ش 171    به شرح دادخواست به کالسه 10/887/۹6 این شورا  
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجیه مقدم به ش 
ش ۹۹10  تاریخ ۹6/6/11اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سید جواد سالمت فرزند سید عباس و حاجیه 
به ش ش ۳۹2متولد 1۳22 محل تولد بابل پسر متوفی  2-سید جالل سالمت فرزند سید 
عباس و حاجیه به ش ش 7۴۴متولد 1۳28 محل تولد بابل پسر متوفی  ۳-سید اسماعیل 
سالمت فرزند سید عباس و حاجیه به ش ش۵06 متولد 1۳۳1 محل تولد بابل پسر متوفی  
۴-سید ابراهیم سالمت فرزند سید عباس و حاجیه به ش ش ۴۳6متولد  1۳۳6محل تولد 
بابل پسر متوفی  ۵-سید مهدی سالمت فرزند سید عباس و حاجیه به ش ش 171متولد  
1۳۳۹محل تولد بابل پسر متوفی  6-سید محمد سالمت فرزند سید عباس و حاجیه به ش 

ش61۵ متولد  1۳2۵محل تولد بابل پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه 10  شورای حل اختالف بابل 

اجراییه 
مشخصات محکوم له : علی فغان زاده فرزند نوروز علی با وکالت حسن زاده به نشانی 

بابل خ گنج افروز 
مشخصات محکوم علیه : جعفر معتمدی فرزند نعمت به نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 17۹بتاریخ ۹6/۳/16 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 18۹/600/000 ریال به عنوان خواسته و 
۴18/201/000ریال بعنوان هزینه دادرسی اجرای احکام مکلف است حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۵/2۵و ۹۵/۴/2۵- ۹۵/۵/1۵سر رسید یک لغایت وصول 

محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ارسال نماید 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اجراییه 
مشخصات محکوم له 

غالمرضا فیروزپور بندپی فرزند فریدون به نشانی بابل ایستگاه آمل میدان قاضی کتی 
جنب پلیس +10 نمایشگاه روحی 

مشخصات محکوم علیه 
جانعلی قلی زاده کشتلی – احسان اکبری فرزند علی گدا  به نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 26۵بتاریخ ۹6/۴/۳1 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است خواندگان متضامنا به پرداخت 6/۵00/000 ریال بعنوان اصل 
خواسته و 2۳0/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی اجرای احکام مکلف است به خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ۹6/1/16 تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به محاسبه و در 

حق محکوم له ارسال نماید  
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی تغییرات شرکت
 صنایع تولیدی و طراحی نیک سازان چرخ شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۵10۳و 
 ۹6/7/1۳ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  1086018۳7۳6به  ملی  شناسه  
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-آقای بختیار براری بشماره ملی ۵68۹8۳2677 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای کیان براری بشماره ملی 206۴6۹۳۳۴۳ به سمت 
نائب رییس هیت مدیره آقای بامداد براری بشماره ملی 206۳1۳87۳7بسمت عضو 
هیئت مدیره خانم غزال براری بشماره ملی 206۳10۹۳21بسمت عضو هیئت مدیره 
خانم کلثوم دهستانی بشماره ملی 20۵070۹7۴۹بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب گردیدند 
2-کلیه اسناد و اوراق بهادر و قرار دادهای تعهد آور شرکت )چک سفته بروات (عقود 
اسالمی و همچنین نامه های عادی و اداری با امضاء آقای بختیار براری رییس هیئت 

مدیره و مدیر عامل (بهمراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل

آگهی مزایده 
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرائی بکالسه ۹۵11۹۵ له صندوق 
قرض الحسنه ولی عصر درزیکال و بطرفیت اسحق غالمی یکسری اموال منقول بشرح 
امتیاز خط سواری بابل به تهران مربوط به شرکت تعاونی وحدت  متعلق به محکوم علیه 
را از طریق مزایده در تاریخ ۹6/۹/12 روز یکشنبه  ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای 
دادگستری بابل بفروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ 1۵0/000/000 ریال آغاز و 
به باالترین بهای پیشنهادی واگذار خواهد شد مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس 
و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال به آدرس 

خوانده واقع در بابل میباشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور 

آگهی تغییرات
 شرکت صنایع تولیدی و طراحی نیک سازان چرخ شمال سهامی خاص به شماره ثبت 
۵10۳و شناسه  ملی 1086018۳7۳6به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ ۹6/7/1۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
1-روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد 

2-اعضاءهیئت مدیره تا تاریخ ۹8/7/1۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند 
-آقای بختیار براری بشماره ملی ۵68۹8۳2677 
-آقای کیان براری بشماره ملی 206۴6۹۳۳۴۳ 
-آقای بامداد براری بشماره ملی 206۳1۳87۳7
- خانم غزال براری بشماره ملی 206۳10۹۳21

- خانم کلثوم دهستانی بشماره ملی 20۵070۹7۴۹ 
۳-آقای قاسم فالح تبار فرزند محمد علی بشماره ملی 2060۳6۹101بعنوان بازرس اصلی 
و آقای اسحاق مهری فیروزجائی فرزند جبار بشماره ملی 20622۳۳272بعنوان بازرس علی 
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر 
االنتشار انتخاب مدیران انتخاب بازرس انتخاب شده توسط  متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل 

ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان علی اصغر طهماسب زاده گاون با وکالت محمود جان شکر و فاطمه 
قنبر زاده سماکوش خواسته مطالبه وجه به طرفیت شعبان رمضانی فرزند قربانعلی    در 
این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۵/201/۹6 ثبت و برای 
مورخه ۹6/10/1۹ ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت 
رسیدگی در شعبه پنجم  حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
آن به دفتر شعبه پنجم  مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل 
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برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع پدافندغیرعامل 
در  ارشاد اسالمشهر 

 به مناسبت هفته پدافند غیر عامل ، کارگاه آموزشی و تخصصی 
مبلغات روز دوشنبه 1۵ آبان ماه در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی اسالمشهر برگزار شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  با همکاری  فوق  آموزشی  کارگاه  اسالمشهر، 
اسالمی توسط سازمان تبلیغات اسالمی با هدف توسعه فرهنگی، ارتقاء 
باور عمومی، تقویت عزم و اقتدار ملی برگزار شد . گفتنی است: این 
کارگاه آموزشی با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین حاج آقا مرادی 
با طرح موضوعاتی چون راه های  دفع،خنثی سازی و یا کاهش تاثیرات 
اقدامات دشمن و همچنین ممانعت از دستیابی آنها به اهداف خود 
همراه گردید. شایان ذکر است : کارگاه آموزشی فوق با حضورمدیران 
موسسات قرآنی، کارشناسان حوزه دینی و کانون های فرهنگی هنری 

برگزار گردید.

 تبصره ۳ مندرج در قبوض آب برای توسعه 
طرح های فاضالب و شبکه آبرسانی است

هرمزگان - خبرنگار زمان: مدیر عامل آبفاي هرمزگان با اشاره به 
برخی حواشی ایجاد شده در خصوص آیتم هاي مندرج در قبوض 
آب، اظهار داشت: با توجه به هزینه هاي کالن ایجاد و بهره برداری 
از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری، جمع آوری، انتقال و تصفیه 
فاضالب شهرها، تبصره های قانونی ذکر شده در قبوض آب، صرف 
توسعه و ساماندهی شبکه آب و فاضالب شهرها و ایجاد زیرساخت هاي 

الزم جهت تامین و توزیع آب مي شود.  
امین قصمي در توضیح تبصره ۳ گنجانده شده در قبض هاي آب 
مشترکین، گفت: این تبصره، قانون جدیدي نبوده و از سال 77 بر 
اساس مصوبه مجلس شورای اسالمي اجرا شده است اما با اجراي طرح 
هدفمندي یارانه ها در سال 8۹، این تبصره از قبوض آب حذف و 
مجددا در سال ۹۵ بر اساس مصوبه ابالغی وزیر نیرو، به قبوض آب 
اضافه شد. وي با تاکید بر اینکه؛ اضافه شدن تبصره ۳ در چارچوب 
قانون بوده است، اظهار کرد: این تبصره بر اساس مصارف مشترک در 
طبقات مصرف، براي توسعه طرح هاي فاضالب و بازسازي شبکه هاي 

آب شهري و تاسیسات آب شهرها مي باشد.

تحویل929 واحد مسکن مهر 
گلستان تا پایان سال

سلیمانی- گلستان: سرپرست اداره کل راه و 
شهرسازی گلستان گفت: عملیات احداث ۹2۹ 
واحد مسکن مهر در شهرهای باالی 2۵ هزار نفر 
استان تا پایان سال ۹6 به پایان می رسد و تحویل 
متقاضیان می شود. مهندس حسین محبوبی در 
بازدید از سایت مسکن مهر سعد آباد گرگان اظهار 
کرد: این واحد ها از مجموع تعهدات این اداره کل 
برای ساخت واحدهای دارای متقاضی بوده که در 

کلیه شهرستان های استان واقع هستند.
مهر  مسکن  واحد   126 و  هزار   ۳ افزود:  وی 
فاقد متقاضی و متوقف در استان وجود دارد که 
براساس شیوه نامه ابالغی وزارت راه و شهرسازی 

در دست تعیین و تکلیف قرار دارد.
گلستان  استان  سراسر  در  داد:  ادامه  محبوبی 
ساخت ۳۴ هزار و ۴1۹ واحد مسکن مهر دولتی 
نفر  هزار  باالی 2۵  در شهرهای  مالک  خود  و 
تعهد شده بود که تعداد 28 هزار و 66۴ واحد 
آن تاکنون به بهره برداری و تحویل متقاضیان 

شده است. 

انهدام باند سوداگران مرگ  در میناب

فرمانده انتظامی استان از شناسایی و انهدام دو 
باند مسلح قاچاق مواد مخدر و کشف 8 قبضه 
اسلحه جنگی و 600 کیلو انواع مواد مخدر در دو 
عملیات  مسلحانه در  شهرستان میناب خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی  در جمع خبرنگاران با اعالم 
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  این خبر، گفت: 
مخدر شهرستان میناب با انجام کار اطالعاتی و 
بهره گیری از شیوه های پلیسی  از حمل محموله 
مواصالتی  محورهای  در  مخدر  مواد  بزرگ 
شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.

خبر خبر

رئیس مرکز فناوری و راه اندازی پارک علم و 
فناوری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از 60 

واحد فناوری در این استان وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، دکتر سید 
شمس الدین هاشمی در نشست معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با نخبگان صنعتی 
و دانشگاهی گچساران و کهگیلویه و بویراحمد 
افزود: با وجود اینکه پارک علم و فناوری در 
کهگیلویه و بویراحمد در هیئت قبل تصویب 
شده بود تا قبل از حضور شما هیچ جهشی 
و  بیان کرد: در کهگیلویه  است. وی  نداشته 
بویراحمد بیش از 60 واحد فناوری وجود دارد 
که امید می رود با نگاه ویژه مسئوالن شاهد 

تعداد آنها افزایش پیدا کند.
 رئیس مرکز فناوری و راه اندازی پارک علم 
و فناوری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 

توانستیم با تالش بسیار در سال گذشته موافق 
اصولی احداث پارک فناوری را گرفتیم. هاشمی 
عنوان کرد: ساختمانی با زیر بنای یک هزار 
متر مربع در شهر یاسوج برای مرکز فناوری 

خریداری شده است.
وی گفت: طبق قانون باید 10 هکتار ز مین و 
یک سوله نیز به پارک علم و فناوری در استان 

اختصاص داده شود.

رئیس مرکز فناوری و راه اندازی پارک علم و 
فناوری کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: 
استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پتانسیل 
های بسیار خوبی در زمینه های کشت گیاهان 
دارویی، نفت و گاز، گردشگری و توریست است.

هاشمی بیان کرد: وجود پتانسیل های خوب و 
ایداه های بکر و خالق در کهگیلویه و بویراحمد 
راه اندازی پارک علم و فناوری را ضروری تر 
کرده است. وی افزود: تالش می شود با توجه به 
هماهنگی های الزم که با شهرستان گچساران 
انجام شده در آینده نزدیک شاهد ایجاد پارک 

علم نفت و گاز در این شهرستان باشیم.
 رئیس مرکز فناوری و راه اندازی پارک علم 
و فناوری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از 
۳200 شرکت دانش بنیان سهم کهگیلویه و 

بویراحمد فقط ۴ شرکت بوده است.

وجود  60 واحد فناوری در کهگیلویه و بویراحمد

بر  نظارت  اداره  رئیس  بوشهر؛  احمدی- 
طرح های شرکت آبفار استان بوشهر با اشاره به 
ابالغ 870 میلیارد ریال برای اجرای طرح های 
آبرسانی روستایی استان بوشهر گفت: تاکنون 
۵0 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی تخصیص یافته است.  محمدجواد 
نوروزی در نشست مدیران امور آب روستایی 
شهرستان های استان بوشهر با اشاره به اجرای 
استان  این  در  روستایی  آبرسانی  طرح های 
اظهار داشت:  شرکت آبفار استان بوشهر  به 
ارزش یک هزار و 200 میلیارد ریال پروژه فعال 
درقالب 60 قرارداد اجرایی کرده است. وی با 
اشاره به اینکه این پروژه ها در نقاط مختلف 

است  اجرا  حال  در  بوشهر  استان  روستایی 
تصریح کرد:  اکثر پروژه های اجرایی شامل 
نوسازی و بهسازی خطوط  انتقال و شبکه 
توزیع آب در روستاهای استان بوشهر است. 
رئیس اداره نظارت بر طرح های شرکت آبفار 
استان بوشهر، مجموع اعتبارت ملی و استانی 
این شرکت را 870 میلیارد ریال دانست و 
خاطر نشان کرد: اعتبارات ملی شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان بوشهر ۳۹0 میلیارد 
قالب  در  آن  ریال  میلیارد  است 2۴0  ریال 
اسناد خزانه و مابقی از محل صندوق توسعه 

ملی بصورت نقدی تامین می شود. 

حسن زاده - بابل: در  ادامه ترمیم و بهسازی 
خیابانها و معابر سطح شهر، عملیات بهسازی و 

آسفالت خیابان مدرس به اتمام رسید.
، مهندس خداداد درخصوص بهسازی آسفالت 
و زیباسازی خیابان مدرس گفت: در اجرای 
این عملیات، عالوه بر بهسازی تغییراتی در 
بحث روشنایی و زیباسازی بصری نیز صورت 
پذیرفت. وی بیان داشت: در این خیابان به 
و  شد  انجام  میانی  رفیوژ  متر  طول 1000 
مجددا  و  ترمیم  مسیر  مترمربع   1۵000

روکش آسفالت انجام شد. 
شده  ایجاد  تغییرات  به  اشاره  با  خداداد 
خیابان  زیباسازی  و  روشنایی  خصوص  در 

مدرس اظهار داشت:  1000 متر طول چمن 
مصنوعی در رفیوژ میانی این خیابان انجام شد 
و همچنین 62 عدد تیر روشنایی وسط بلوار 
و 12 عدد گلدان سنگی در  این مسیر نصب 
گردید.  عملیات زیرسازی و بهسازی خیابان 
ها و معابر سطح شهر که حدود سه ماه اخیر 
آغاز شده با تالش و جدیت شهرداری بابل 
در حال انجام است. حرکت شهرداری بابل 
با همسان سازی خیابان شریعتی آغاز شد 
و سرپرست شهرداری بابل با اشاره به ادامه 
این روند، گفت:  آسفالت خیابان ۳۵ متری 
امیرکبیر  اقدام بعدی شهرداری بابل بود که 

به مرحله اجرا درآمد.

معاون اجرایی موسسه جهاد نصر مطرح کرد:

بیکاری 6500 نفر پیامد عدم اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری

متن آگهی 
بدینوسیله به آقای ساالر محمدی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی 
ناشی از عدم رعایت نظامات و مقررات مربوط به کار به میزان 6۵ درصد ابالغ می 
شود که ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی موضوع 
دادیاری  دوم  شعبه  در   ۹۵02۳8 کالسه  پرونده  در  یوسفوند  میرزا  آقای  شکایت 
اینصورت وفق ماده 17۴ قانون  انقالب پلدختر حاضر در غیر  دادسرای عمومی و 

آیین دادرسی کیفری تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب پلدختر – احسان رحمتی . 

متن آگهی 
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این   ۹60۹۹866۹0100۳61 کالسه  پرونده  در 
و  شده  ترکه  تحریر  درخواست  افرام  جی  مسعود  توسط  بوده  افرام  جی  سبزمراد 
به   1۳۹6/10/0۹ مورخ   10 ساعت  راس  برای  و  گردیده  صادر  ترکه  تحریر  قرار 
هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در 
شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد خیابان امام )ره( 
میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه 

حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی . 

رونوشت حصر وراثت
خانم عفت طباطبائی زواره به شماره شناسنامه ۴007۳ مطابق دادخواست تقدیمی 
نموده  وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  پرونده 6۴6/61/۹6  به کالسه 
و چنین توضیح داده شده که شادروان احمد گیوی به شماره شناسنامه ۳81 در 
تاریخ 1۳۹6/۵/2۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
1.عفت طباطبایی زواره شماره شناسنامه ۴00۳7 تاریخ تولد 1۳۴1/11/1 صادره 

از کاشان همسر متوفی  
2. نسترن گیوی شماره شناسنامه 10۳01 تاریخ تولد 1۳61/6/12 صادره از تهران 

فرزند متوفی
تهران  از  صادره   1۳67/۳/۵ تولد  تاریخ  شناسنامه 10۹77۳  شماره  گیوی  ۳.مینا 

فرزند متوفی
تولد 1۳72/1/21 صادره  تاریخ  ۴.محمد گیوی شماره شناسنامه 001۵782601 

از تهران فرزند متوفی
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  امور حسبی  قانون   ۳61 ماده  باستناد  را  مزبور 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
مربوط  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر 

صادر خواهد شد.
110/106974 رئیس شعبه 61 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف تهران

مفقودی
 کارت شناسایی خودرو کامیون باری چوبی سیستم ولو  ان 10 مدل 1۳۵6 به رنگ 
زرد معمولی با شماره پالک 1۹۴ع2۹ایران 72 با شماره موتور 08۹7۹۹و شماره 
باقری  محمد  نام  1۳7۴778به  بشماره  راننده  همشمند  کارت  017۳۳1و  شاسی 
والمدهی با کد ملی 218086118۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا 

مفقودی
 اصل پروانه ساخت آرد ستاره غنی شده با آهن و اسید فولیک به شماره ۴۹/11۵۵۴و 
آرد کامل غنی شده با آهن و اسید فولیک به شماره ۴۹/1۴68۳با نام تجاری آرد 

شادمرکزی مازندران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
مدیریت شرکت آرد نکا رضایی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای هوشنگ مقتدر 

خواهان خواهان آقای غالمحسن احمدی  دادخواستی به طرفیت خوانده هوشنگ 
مقتدر به خواسته اعتراض ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹60۹۹81227۳00۳67 شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود 
آباد ثبت  که وقت رسیدگی آن ۹6/10/6 و ساعت 10تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان و شاکی و به تجویز ماده 
7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد مهدی رحیمی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محمد عراقی 

خواسته  به  عراقی   محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اعظم    خانم  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  نامه   مبایعه  بطالن 
آباد  محمود  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه   ۹60۹۹81227۳00۵0۴
ثبت  که وقت رسیدگی آن ۹6/10/۹ و ساعت 12تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان و شاکی و به تجویز ماده 7۳قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد مهدی رحیمی 

 اجرای عملیات بهسازی آسفالت 
خیابان های بابل 

ابالغ 870میلیارد ریال در اجرای طرح های 
آبرسانی روستایی بوشهر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

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

سند رسمي
برابر راي شماره 1۳۹660۳۳1011001۵00  مورخه 1۳۹6/07/10  هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای قاسم ایران خواه 
بشناسنامه شماره ۵۵8 صادره از اهر فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 10۹/۵0 مترمربع مفروز از پالک شماره 2۹۴ 
فرعی از 170  اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای رشید محمدی تابستانق و با مالکیت 
مالک اولیه آقای مصطفی ترابی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹6/727۴/ف         م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹6/08/08  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹6/08/2۳

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

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳۹660۳۳1011001۴۹۹  مورخه 1۳۹6/07/10  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حسن ایران خواه 
بشناسنامه شماره ۴21 صادره از اهر فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 10۹/۵0 مترمربع مفروز از پالک 
شماره 2۹۴ فرعی از 170  اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای رشید محمدی 
تابستانق و با مالکیت مالک اولیه آقای مصطفی ترابی تایید مینماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹6/7272/ف         م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹6/08/08 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹6/08/2۳

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

آگهی مفقودی 
موتور  شماره  به   ۳TU206 سیستم  پژو  بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ 
8۳622728FSD10 و شماره شاسی 80607۴26 و شماره پالک ایران ۵۹1/88و 

بهشهر ۹2 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-فلک ناز قالئی  فرزند حیدر به نشانی : استان لرستان شهرستان خرم آباد – دره 
گرم خ 20 متری فرهنگ سرای 8 

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم: 
هزار  پشت  آباد  – خرم  لرستان   : نشانی  به  ابراهیم  فرزند  پور   قنبر  اله  1-سیف 

دستگاه آبشار 10 سمت راست درب سوم منزل سیف اله قنبری 
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هجده میلیون تومان به انضمام 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه شورای حل اختالف آبفا – فاطمه نظری . 

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹۵10۴0661101۳۳۴8  آقای هوشنگ کولیوند 
فرزند حیدر به اتهام سرقت از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت 
ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبرده  ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 
ماده 17۴ ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار 
آگهی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت شرقی – خیابان ایران زمین نرسیده به 
میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیماتی قضایی مقتضی اعمال 

خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند.

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
آقای حمید رضا تاجیک  دارای شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کالسه 
1/۹6ش/11۹۴ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر تاجیک بشناسنامه شماره18 متولد 1۳26در تاریخ ۹6/۴/1۳ 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به:
 21 اصغر ش ش  پدر  نام  تاجیک  رضا  الذکرحمید  فوق  مشخصات  با  1-متقاضی 

متولد 1۳۵6 
2-معصومه تاجیک نام پدر اصغر ش ش 127 متولد 1۳۵۴ 
۳-حسین تاجیک نام پدر اصغر ش ش 11۹۹ متولد 1۳۵۹ 
۴- محسن تاجیک نام پدر اصغر ش ش 110 متولد 1۳۵8

۵- حسن تاجیک نام پدر اصغر ش ش 0۴102002۵۵ متولد 1۳70
6-مجید تاجیک نام پدر اصغر ش ش 2۴۳ متولد 1۳۵2

7-فاطمه بختیاری نام پدر رضا ش ش 8 متولد 1۳۳۴
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1218خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رای هیئت /نوبت دوم 
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  1۳آیین  ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳۹660۳0106000۵۵6۴ هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه تاجیک معین آباد فرزند 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ورامین  از  صادره   17۴ شناسنامه  بشماره  حسین 
مساحت 61/۴۴ متر مربع پالک ۵0۵ فرعی از 111 اصلی واقع در  ورامین خریداری 
از بی بی امینی احدازورثه نرگس امینی ورثه محمد امینی محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  از  پس 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳۹6/8/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳۹6/8/2۳
م.الف 561 ث  محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان 

جوانرود 
به استناد ماده ۳۳ قانون تعاون در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده نوبت دوم در روز جمعه۹6/۹/10 ساعت ۹صبح در محل سالن 
ارشاد واقع در خیابان معلم ورودی پارک هالنی برگزا می شود نظر به اهمیت موضوعات 
مطرحی در پیشبرد مسائل جاری تعاونی بدین وسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می 

آید در جلسه حضور یابند 
دستور کار مجمع :1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- تصویب صورت های 

مالی سال 1۳۹۵
۳- انتخاب هیئت مدیره وبازرسین ۴- تصویب پاداش پایان سال هیئت مدیره در سال 
۹۵ براساس آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره تعاونی ها مصوب شده مجمع 
عمومی ۵- تعیین تکلیف سرمایه های شرکت 6- تعیین تکلیف زمین جهت اعضای فاز 2

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم شهناز گروسی داراي شناسنامه شماره ۹1۴۴ به شرح دادخواست به کالسه 
۹60۵۹1/6۴ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رسول گروسی بشناسنامه شماره 28 در تاریخ ۹۴/۴/1۴ اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-ناصر گروسی فرزند رسول متولد 1۳۴۳ به شماره شناسنامه ۹1۴2 صادره از کرج 

نسبت فرزند ذکور متوفی
2-مجید گروسی فرزند رسول متولد 1۳۵0 به شماره شناسنامه 0۳11108۵20 

صادره از کرج نسبت فرزند ذکور متوفی
۳-محمود گروسی فرزند رسول متولد 1۳۵1 به شماره شناسنامه 0۳10۴616۳۴ 

صادره از کرج نسبت فرزند ذکور متوفی
۴-منصور گروسی فرزند رسول متولد 1۳۵2 به شماره شناسنامه 0۳20۹۴7701 

صادره از کرج نسبت فرزند اناث متوفی
۵-شهناز گروسی فرزند رسول متولد 1۳۴6 به شماره شناسنامه 0۳20086۴10 

صادره از کرج نسبت فرزند اناث متوفی
 0۳2۳0۵۳۳61 شناسنامه  شماره  به   1۳۵6 متولد  رسول  فرزند  گروسی  6-لیال 

صادره از کرج نسبت فرزند اناث متوفی
7-مریم گروسی فرزند رسول متولد 1۳62 به شماره شناسنامه 22۴8 صادره از کرج 

نسبت فرزند اناث متوفی
8-فاطمه گروسی فرزند رسول متولد 1۳6۳ به شماره شناسنامه 0۳10۵60۳1۴ 

صادره از تهران نسبت فرزند اناث متوفی
۹-معصومه گرشاسبی فرزند محمدعلی متولد 1۳27 به شماره شناسنامه 1۵ صادره 

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

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. ۴۴0 م/الف
قاضی حوزه 64 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهی ابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1۳۹0/۹/20  
هیات  از  صادره  مورخ۹6/7/1۳     1۳۹660۳010۵700722۹ شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/20 تصرفات آقای عباس مهدوی 
دوست فرزند رمضانعلی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مساحت 168/۴0مترمربع قسمتی از پالک 200 فرعی از ۵0- اصلی محرز گردیده و 
برابر محتویات پرونده ثبتی ششدانگ یک قطعه باغ به پالک 200فرعی از۵0-اصلی  
آقایان  بنام  ذیل ثبت 7۴7۵۳و8۵۳7 صفحات ۴0و۳8و۵6۵  دفاتر جلد۵7و۴۳۹ 
سیدرضا وسیدجواد وسیدحسین همگی درخشان بالسویه  ثبت وسند صادروتسلیم 
شده ونامبردگان درجلسه هیات حضور نیافته لذا هیات مقرر نموده با اعمال ماده 
نامه اجرائی آن مصوب 1۳۹1/۴/2۵ نسبت به  ۳ قانون مذکور ونیزماده 1۳ آئین 
صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود وبدینوسیله مفاد رای صادره 
به مالک ونیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد تا چنانچه به مفاد رای 
صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید آن را دریافت دارند بدیهی است 
در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت 
برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.م.الف:2861۵
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1۳۹6/8/8    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۳۹6/8/2۳

متن آگهی
جزیره  زیاره  مریم  خانم  پرونده)بایگانی۹60۳7۴(دعوی  حسب  اینکه  نظربه 
داوری  امربه  فرزندطاهرقرارارجاع  عنایتی  اسماعیل  آقای  بطرفیت  فرزندصالح 
ماده7۳قانون  دستور  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  باتوجه  صادرگردیده 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی مراتب ابالغ داوریک نوبت 
ازطریق انتشار آگهی دریکی ازجراید کثیراالنتشاردرج ومنتشرمی گردد به خوانده 
ابالغ می گردد ظرف یک هفته ازتاریخ نشرآگهی جهت معرفی داور به شعبه دوم 
گردد. می  اعمال  قانونی  مراتب  درغیراینصورت  مراجعه  خرمشهر  حقوفی  دادگاه 

شماره م الف:)۹/8۵8(
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

اجرائیه
مشخصات محکوم له:سید مهدی باقی 

مشخصات محکوم علیه:حمیدرضا امیدی 
محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹60۹۹70۹1۵۴00602
و  میلیون  دو  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هشت  و  بیست 
چهارصد هفتاد وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررسید چک ها لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی و نیم عشر 

اجرایی در حق دولت.
110/107007 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای 
حل اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ
وفرهاد  آبکنار  خجسته  حمداله  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

خجسته آبکنار و محمد خجسته آبکنار
خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملی سید ضیا ایمانی و وکالت خانم فهیمه 
تکلو دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد خجسته آبکناری و فرهاد خجسته 
این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  آبکناری  خجسته  حمداله  و  آبکناری 
 60۵ شعبه   ۹60۹۹80۹1۵۴00780 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1۳۹6/10/11 ساعت 10:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
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 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  ماه پس از تاریخ 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
110/106998 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای 
حل اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالم عباس سلیمان زاده فرزند حجت

خواهان آقای رضا عالمیان با وکالت مهدیه مشایخی و محمد ابراهیم زاده دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای غالم عباس سلیمان زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹60۹۹80۹1۵۴00۹26 شعبه 60۵ 
مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1۳۹6/10/۳ ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
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 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  ماه پس از تاریخ 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
110/107012 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای 
حل اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد حیدرزاده و مسعود حیدرزاده 
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فهیمه تکلو دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای محمد حیدرزاده و مسعود حیدرزاده مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹60۹۹80۹1۵۴0077۹ شعبه 60۵ مجتمع شماره سیزده شورای 
حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳۹6/10/11 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 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.
110/107010 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای 
حل اختالف شهر تهران 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح 
های اشتغال دولت گفت: مهمترین برنامه ما 

تثبیت شغل است.
به گزارش خبرنگار پیام زمان،ربیعی  درباره 
طرح های اشتغالی دولت گفت: مهمترین برنامه 
ما تثبیت شغل است. وقتی رکود طوالنی داریم؛ 
روی همه چیز تاثیر می گذارد. روی تثبیت 
شغل باید کار کنیم.وی با بیان اینکه کاالها در 
انبارها مانده است، تاکید کرد: باید بازار ایجاد 
کنیم تا چرخه تولید حرکت کند و این چرخه 
تثبیت شغل کمک کند.ربیعی  به  تواند  می 
گفت: دولت تسهیالت ارزان قیمت در اختیار 
موثر  هم  مردم  اما خود  دهد  می  قرار  مردم 

هستند و باید از این موقیعت استفاده کنند. 
ربیعی با تاکید بر اینکه کاهش فقر و اشتغال از 
برنامه دولت است، گفت: در چهار سال آینده به 
دنبال اشتغال توسعه ای ناشی از کارهای بزرگ 
هستیم. ربیعی گفت : صندوق توسعه کشاورزی 
را هم به طرح اضافه کردیم و سه شنبه صبح 
اولین جلسه تشکیل می شود و یک جلسه هم 
با بانکها خواهیم داشت و آیین نامه شیوه بانکها 
هم اعالم می شود منتهی باید در آیین نامه 

بانکها گرفتار نشویم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما 
چهار گروه داریم : موسسات / بانکها و صندوقها/

جهاد  آنها  مهمترین  که  بخشها   / نظارت 
خدمات  بحث  داد:  ادامه  است.وی  کشاورزی 
و گردشگری هم مطرح است و اینها همه در 
آنها  به  وامها  و  است  مطرح  استان  کارگروه 
اختصاص می یابد.ربیعی افزود: برای ما چند 
اولویت  در  است  درآمدشان کمتر  که  استان 
هستند. صنعت هایی مثل مبل، فرش و پوشاک 
جز  هم  دارویی  گیاهان  و  کشاورزی   حتی 
رشته های پر کشش اشتغال بررسی شده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست گذاری برای ایجاد 
اشتغال نیاز به طرح ها و ایده های جدید دارد، 
گفت: رشد اقتصادی همراه با اشتغال نیاز به 
تمرکز در حوزه های اقتصادی است که اشتغال 
مردم و رونق کسب و کار پایدار را به دنبال 
داشته باشد.وزیر تعاون افزود: برقراری ارتباط 
بین بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر 
با نظارت دولت میسر می شود. ربیعی با اشاره 
به آموزش های تخصصی نیروی کار گفت: اگر 
نیروی کار براساس اولویت اقتصادی، صنعتی و 
کشاورزی و یا هر قسمتی که در اولویت زمانی 

و مکانی است آموزش ببینند ،بهتر می توانند از 
تخصص نیروی انسانی بهره الزم را ببرند. 

وی تاکید کرد: نرخ بیکاری ما 12 درصد است 
که بر اساس برنامه ها باید به ۴ درصد برسد 
و اکنون ساالنه 800 هزار بیکار تحصیل کرده 
به جامعه افزوده می شود. ما امسال ۴00 هزار 
شغل اولی داشتیم و یکی از برنامه های ما این 
بینی  را رسمی کنیم و پیش  آنها  است که 
هزار شغل  به 700  را  آنها  که  است  این  ما 

برسانیم .
امیدوار  را  من  اول  های  دفترچه  افزود:  وی 
کرده است و بخشی از آن متعلق به تسهیالت 
و صادرات است .  وی با اعتقاد به نقش نظارتی 
دولت در بحث اشتغال افزود: توسعه صادرات و 
حضور در بازار منطقه ای باید بر اساس نیاز بازار 

های جهانی و حضور مستمر باشد.
التحصیالن  فارغ  بیکاری   درباره  ربیعی   
دانشگاهی خاطر نشان کرد: باید کار فرهنگی هم 
بکنیم تا فارغ التحصیالن دانشگاهی فقط دنبال 
کار دولتی نباشند. البته حق می دهم که همه 
شغل آبرومند متناسب با تحصیالت خود داشته 
 باشند اما در این میان باید شرایط را هم در

 نظر گرفت.  

دریافت گواهینامه راحتتر مي شود

سرمایه  اداره  رئیس  کمالی   موسی  سردار 
انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح  در مورد 
جزئیات اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح به 
نیروی انتظامی و ابالغ اجرای ماده ۵۴ قانون 
ثالث اظهار داشت: در گذشته  بیمه شخص 
و  می رسیدند  مشمولیت  سن  به  آقایان  اگر 
متقاضی دریافت گواهینامه بودند حتماً باید 
تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص می کردند.

ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
متقاضی  اگر  کرد:  تصریح  مسلح،  نیروهای 
یا  مدرسه  به  باید  بود  دانشجو  یا  دانش آموز 
دانشگاه مراجعه کرده و بعد از گرفتن گواهی 
نظام  به  آن  تحویل  و  تحصیل  به  اشتغال 
وظیفه، مجوز الزم برای صدور گواهینامه را 

دریافت می کرد.
گواهینامه  دریافت  برای  خانم ها  گفت:  وی 
اما آقایان باید  هیچ مشکل خاصی نداشتند 
که  می کردند  طی  را  طوالنی  فرایند  آن 
دیگر  قانونی  ماده  این  ابالغ  با  خوشبختانه 
نیاز نیست که آقایانی که به سن مشمولیت 
چنین  گواهینامه  دریافت  برای  می رسند 
مراحلی را طی کنند.سردار کمالی در خصوص 
غایبان و افراد فراری از خدمت سربازی اظهار 
داشت: گروهی که از خدمت سربازی غیبت 
کرده اند و به قانون تمکین نکرده و قانون نظام 
وظیفه ملی را انجام نداده اند طبق ماده ۵8 
مکرر، نیروی انتظامی موظف است که با آنها 
برخورد کند که این مورد یکی از وظایف ناجا 

محسوب می شود.
کرد: صدور  تأیید  کل  ستاد  ارشد  مقام  این 
گواهینامه برای افراد گروه اول که دانش آموزان 
و دانشجویان هستند بالمانع بوده و می توانند 
به راحتی و سهل الوصول گواهینامه خود را 

دریافت کنند.
سردار کمالی درباره افرادی که خرید جریمه 
غیبت سربازی انجام داده اند، اعالم کرد: این 
افراد اگر یک سوم مبلغ جریمه غیبت سربازی 
برای  راحتی  به  می توانند  باشند  پرداخته  را 
اداره  کننند.رئیس  اقدام  گواهینامه  دریافت 
سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح، 
اتفاقی  ثالث را  ماده ۵۴ قانون بیمه شخص 
دانست که باعث کوتاه تر شدن فرایند صدور 
گواهینامه شده و افراد متقاضی و واجد شرایط 
به راحتی و سهل الوصول می توانند گواهینامه 

خود را دریافت کنند. 

مدرسه، کانون سرمایه گذاری پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی است

و  اعتیاد  با  مبارزه  هفته    « مناسبت  به  پرورش  و  وزیرآموزش 
آسیب های اجتماعی« در سطح مدارس پیامی صادر کرد.

به گزارش پیام زمان، متن پیام سید محمد بطحایی به شرح 
زیر است:

است  نهادی  پرورش رسمی،  و  آموزش  نماد  عنوان  به  »مدرسه 
بنیادی که مسؤولیت خطیر هدایت و دستیابی دانش آموزان را به 

سوی کمال و شایستگی های پایه بر عهده دارد.
گسترش عوامل مخاطره آمیز روانی و اجتماعی که تربیت، هویت 
با  را  نهاد  این  می کند  تهدید  را  نوجوانان  و  کودکان  و سالمت 
چالش هایی اساسی چون رواج سبک های زندگی نوپدید، گسترش 
رسانه ها و محصوالت و صنایع فرهنگی ضد ارزشی و تربیتی، روبه رو 
کرده است که وزارت آموزش و پرورش برای مواجهه با این چالش ها، 
اقدامات گسترده ای انجام داده است شامل آموزش و توانمندسازی 
آسیب های  شناخت  زمینه   در  کارکنان  و  والدین  دانش آموزان، 
اجتماعی و شیوه های خود مراقبتی در برابر آن، ترویج پیام های 
پیشگیری در مدارس از طریق فعالیت های گوناگون فرهنگی و 
نیز اجرای برنامه هایی برای محافظت از دانش آموزان در معرض 
خطر است. بر این اعتقادیم که »مدرسه« برای پیشگیری، کنترل 
و کاهش آسیب های اجتماعی، کانون سرمایه گذاری است و بدین 
منظور، همدلی و هماهنگی خانواده ها، دستگاه ها و رسانه ها با نهاد 
مدرسه می تواند موجب بهبود نرخ پوشش فعالیت های پیشگیری، 
افزایش کارایی و اثربخشی برنامه ها، هم افزایی ظرفیت ها و سرانجام 

استقرار یک نظام مراقبت اجتماعی برای دانش آموزان شود.

شناسایی چالش های موجود در روند اجرای 
منشور حقوق شهروندی در کنگره حقوق ایران

رییس کنگره بین المللی حقوق ایران با اشاره به برگزاری نخستین 
در  رویکرد حقوق شهروندی  با  ایران  المللی حقوق  بین  کنگره 
روزهای ۳ و ۴ آبان ماه سال ۹6، گفت: این رویداد در سطحی 
بسیار عالی و منحصر بفرد و با حضور پرشور و گسترده نخبگان، 
فعاالن، اساتید و صاحبنظران حوزه حقوق شهروندی و مدیران کل 

سازمان های ذی ربط از سراسر کشور برگزار شد.
اظهار کرد: در کنگره  ، مرتضی کاظمیان  پیام زمان  به گزارش 
بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی، بیش از 100 
سخنران در برگزاری بیش از ۴۵ پنل¬، نشست های تخصصی، 
کارگاه های آموزشی و سخنرانی های کلیدی به بحث و گفت وگو 
در حوزه های گوناگون حقوق شهروندی در 11 سالن جانبی مرکز 
همایش های بین المللی برج میالد به صورت همزمان پرداختند 
که این بخش از کنگره با استقبال پرشور شرکت کنندگان مواجه 
شد.وی افزود: در این رویداد خروجی هایی در زمینه شناسایی 
چالش های موجود در روند اجرای منشور حقوق شهروندی در 
دستگاه های اجرایی، مطرح شد و راهکارهایی در راستای تحقق 

منشور حقوق شهروندی ارائه گردید.

خبر

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: طرح نظام 
جامع ارجاع، راهکاری برای مدیریت هزینه ها است و 

به دنبال اجرایی شدن آن در همه مراکز هستیم.
به گزارش مهر، مهدی درخشان به اقدامات متعدد 
حوزه درمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید 
اشاره کرد و افزود: اقدامات تامین اجتماعی که در 
این دولت و در چهارسال اخیر در سطح کشور به 
که  تجهیزاتی  و  شده  انجام  درمان  حوزه  در  ویژه 
اضافه شده با 12 سال قبل از آن برابری می کند 
و این یک موفقیت بزرگ در حوزه درمان است.وی 
ساختار  توسعه  بیمارستان،  احداث7  داشت:  اظهار 
الکترونیکی، ارتقا سیستم اچ.آی.اس، حذف دفترچه 
از مراکز ملکی و راه اندازی 26مرکز درمانی از جمله 
تامین  سازمان  درمان  است.معاون  اقدامات  این 
اجتماعی با بیان اینکه ساخت ۵بیمارستان دیگر در 
جامع  نظام  اجرای طرح  از  است،  قرار  اقدام  دست 
از طرح های در دست  به عنوان یکی دیگر  ارجاع 

اقدام این سازمان یاد کرد.

طرح نظام جامع ارجاع، راهکاری 
برای مدیریت هزینه ها

معاون درمان وزارت بهداشت از ارسال سه کامیون حامل 
دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی از لرستان، کردستان و 
همدان به کرمانشاه خبر داد. دکتر قاسم جان بابایی  افزود: 
20 بالگرد هوانیروز، 1۳6 دستگاه آمبوالنس، 28 دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس نیز به مناطق زلزله زده اعزام شده اند 
همچنین چهار باب بیمارستان صحرایی نیز در منطقه 
مستقر شده است.معاون درمان وزارت بهداشت با بیان 
اینکه نیروی پزشکی متخصص و پرستار هم به کرمانشاه 
بیمارستان های  حاضر  حال  در  گفت:  می شود،  اعزام 

استان های همجوار نیز در حال آماده باش هستند.
باباجانی در پایان گفت: در راستای ارائه خدمات به مردم 
آسیب دیده از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد و مشکلی 

درباره ارائه خدمات نخواهیم نداشت.

ارسال سه کامیون دارو و تجهیزات 
پزشکی به کرمانشاه

به  تسلیت  ضمن  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
مصیبت دیدگان زلزله غرب کشور و طلب شفای عاجل 
برای مصدومان این حادثه، با صدور دستوری به مدیران 
بیمه ای و درمانی استان های غربی کشور بر لزوم تسریع 

خدمت رسانی به آسیب دیدگان از زلزله تأکید کرد.
درمانی  مراکز  ظرفیت  از  استفاده  نوربخش  تقی  سید 
سازمان تأمین اجتماعی برای خدمت رسانی به مجروحان 
را اولین و مهمترین اولویت برای کاستن از آالم و مشکالت 

مردم مناطق زلزله زده دانسته است.
وی همچنین برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان 
متوفی و همچنین برقراری کمک هزینه ایام بیماری برای 
حادثه دیدگان را از وظایف مهم واحدهای بیمه ای سازمان 
تأمین اجتماعی برشمرده و دستور تسریع در انجام این 
تعهد سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذینفعان را صادر 
عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  اساس  بر  است.  کرده 
لزوم  بر  همچنین  نوربخش  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
برقراری  و  زلزله  از  آسیب دیده  کارگاه های  از  سرکشی 
مقرری بیمه بیکاری برای واجدین شرایط در این کارگاه ها 

تأکید کرده است.

دستور ویژه نوربخش برای خدمت رسانی 
سریع به آسیب دیدگان زلزله

مهمترین برنامه دولت، تثبیت شغل است
خبر
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رونوشت حصر وراثت
شرح  به   1۳77 شناسنامه  شماره  به  رزاقیبه  پویا  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
شورا  این  از   ۹60۹۹80۹1۵60127۴ کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان احمد 
رزاقی به شماره شناسنامه ۴87 در تاریخ ۹6/7/1۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت وی منحصر است به :
1.پویا رزاقی ش ش 1۳77 پسر متوفی

2.معصومه رزاقی ش ش 18۴2 دختر متوفی 
۳.ندا رزاقی ش ش 1۵860 دختر متوفی

۴.مونا رزاقی ش ش ۳۵۳1۴ دختر متوفی 
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/106981 مسئول دفتر شعبه 607 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران 

دادنامه
پرونده کالسه ۹60۹۹81010800067 شعبه ۵8 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره 
خواهان:آقای حسین حاجی مالعیسی     

خوانده:جواد علمی  
خواسته:مطالبه وجه چک

جواد  خوانده  طرفیت  به  عیسی  مال  حاجی  حسین  خواهان  دعوی  خصوص  در 
دادرسی  هزینه  انضمام  به  ریال   160/000/000 وجه  مطالبه  به خواسته  علمی 
طبی  مثبت  مدارک  وارائه  مطروحه  دعوی  به  عنایت  با  تاخیرتادیه  خسارت  و 
را  آن  ذیل  خوانده  که  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  چک  مصدق  کپی  جمله  از 
جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و  خواهان  اظهارات  و  است  کرده  وضمانت  امضا 
بقا  استصحاب  با  بنابراین  کافی  انتظار  به  توجه  با  و  ابالغ  علیرغم  رسیدگی 
مواد  استناد  به  و  تشخیص  صحت  بر  محمول  و  وارد  را  خواهان  ادعای  دین 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده  1۹8 و۵1۵و۵1۹ و۵22 
مبلغ  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  ریال   160/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
۴/870/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  مبنای  بر  تادیه  تاریخ  تا   1۳۹۵/11/2۵ تاریخ  به 
اعالم می گردد  و  است در حق خواهان صادر  احکام  اجرای  با  آن  که محاسبه 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  محسوب  غیابی  صادره  رای 
عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف  وسپس  حوزه  این 

حقوقی تهران می باشد.
110/106979 قاضی شعبه 58 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سپیده نوریان پور و معصومه کوه بر 

ومریم نجار عجم پور 
خانم  وکالت  و  ایمانی  ضیا  سید  عاملی  مدیریت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
بر  گوه  معصومه  و  پور  نوریان  سپیده  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تکلو  فهیمه 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  پور  عجم  نجار  ومریم 
اختالف  شورای حل  سیزده  شماره  مجتمع  شعبه 60۵   ۹60۹۹80۹1۵۴00778
که  تعیین  ساعت 11:۳0  مورخ 1۳۹6/10/11  رسیدگی  وقت  و  ثبت  تهران  شهر 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ 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.
110/106990 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای 
حل اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرامرز عیوضی و عباس ملک 

خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملی سید ضیا ایمانی و وکالت خانم فهیمه 
تکلو دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرامرز عیوضی و عباس ملک مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹60۹۹80۹1۵۴00781 شعبه 60۵ 
مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1۳۹6/10/11 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
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 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  ماه پس از تاریخ 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
110/106987 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 605 مجتمع شماره سیزده شورای 
حل اختالف شهر تهران 

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹۵0۹۹86611700۳8۹ شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)106 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹60۹۹7661۴0002۹۹ شاکی : آقای 
محمد رضا آسترکی فرزند احمد علی به نشانی لرستان – خرم آباد اسد آبادی خ 16 
متری پشت وارک پ ۳2 –متهم :آقای مهران نقدی فرزند نظام به نشانی –اتهام : 
سرقت یک دستگاه موتور جوش –یک دستگاه کامپیوتر –یک دستگاه سنگ فرز 
–یک دستگاه دریل و مقداری کابل موتور جوش و یک دستگاه دوچرخه نمره 2۴ 

رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مهران نقدی فرزند نظام مجهول المکان دائر بر 
سرقت یکدستگاه موتور جوش و یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه سنگ فرز و 
یکدستگاه دریل و مقادیری کابل موتور جوش و یک عدد دوچرخه موضوع شکایت 
آقای محمد رضا آسترکی فرزند احمد علی لذا با توجه به بررسی ها و تحقیقات صورت 
گرفته و گزارش مامورین نیروی انتظامی و کیفر خواست صادره و کشف دوچرخه 
مسروقه در ید همسر متهم که حسب اظهارات وی آنرا از آقای مهران نقدی تحویل 
گرفته و عدم حضور نامبرده در جلسه رسیدگی علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار و با مالحظه سایر قرائن و امارات قانونی و قضائی 
منعکس و مضبوط در پرونده اتهامش محرز و مسلم تشخیص فلذا به استناد ماده 160 
قانون مجازات اسالمی و مصوب 1۳۹2 و مواد 6۵6 و 667 قانون بخش تعزیرات مصوب 
1۳7۵ با اصالحات بعدی متهم موصوف به یکسال حبس و ده ضربه شالق در اجرای 
احکام کیفری و به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت الباقی اموال 
مسروقه در حق شاکی محکوم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این و با انقضاءمهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( 

اخطاریه دفترخانه
آقای محمد راسخی ساقلو فرزند بهرام آدرس مجهول المکان نظر به اینکه همسر شما 
خانم کبری نجفی برابر دادنامه شماره ۹60۹۹766۳610676 مورخه 1۳۹6/8/17 
صادره از شعبه اول دادگاه کوهدشت به این دفترخانه مراجعه و تقاضای ثبت طالق 
به جنابعالی اخطار می شود ظرف  قانون حمایت خانواده  برابر ماده ۳۵  لذا  دارند 
مدت یک هفته پس از نشر این اخطاریه جهت ثبت و امضاء سند طالق به دفتر 
خانه مراجعه در صورت عدم حضور طالق یکطرفه جاری و ثبت میگردد و عذر شما 

پذیرفته نیست.
مرکزی  ملی  بانک  جنب  رهبری  خیابان  لرستان  کوهدشت  آدرس: 

تلفن066۳262۵1۴6
سردفتر ازدواج و طالق یک کوهدشت عبداله سوری

دادنامه 
به تاریخ ششم آبانماه سال یکهزارو سیصد و نود و شش در وقت فوق العاده پرونده 
به کالسه ۹60۹۹8676۹1100۳۳۴ شعبه 2۵ حقوقی شورای حل اختالف مجتمع 
شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد از دفتر واصل تحت نظر قراردارد لهذا ختم 

رسیدگی اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
محمد  فرزند  ناصریان  مریم  خانم  خواهان  دادخواست  خصوص  در   : شورا  رای 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهار میلیون تومان بابت یک فقره چک به شماره 
)18۹۵۵۹(مورخ 1۳87/8/1 عهده بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان خرم آباد 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و بقاء اصل چک 
در ید مدعی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء دین سابق را دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در روزنامه در جلسه شورا حضور 
نیافته و دفاع موثر و موجهی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مالحظه نظریه 
مشورتی اعضای شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و با استناد به مواد ۳1۳ و 
۳1۴ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد ۵1۵-1۹8-

۵1۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار 
هزینه  انضمام  به  الذکر  فوق  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  بابت  تومان  میلیون 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
بر اساس نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا ء محاسبه میگردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و ضمنا در مورد درخواست تامین خواسته 
با عنایت به اینکه خواهان درخواست خود را مسترد نموده با استناد به بند ب ماده 
107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در مورد تامین خواسته را صادر و 
واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  و ظرف  غیابی  رای صادره  میگردد  اعالم 
در این مرجع سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

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

متن آگهی
بندرامام خمینی)ره(- مرجع رسیدگی :شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی 

مکیه  احکام:۴8۴/۹6-خواهان:خانم  پرونده:12۹۳/۹۵-شماره  شماره 
–فازیک-فتح11-نیلوفر۳جنب  سربندر  آدرس  به  عبدالکریم  آلبوغبیش،فرزند 
آپارتمان مارال –پالک68-خوانده:آقای فاضل عساکره،فرزند زوید،به آدرس مجهول 
المکان-موضوع:مطالبه نفقه.رای شورا:درخصوص دادخواست خانم مکیه آلبوغبیش 
فرزند عبدالکریم به طرفیت آقای فاضل عساکره فرزند زوید به خواسته صدورحکم 
مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه ازسال1۳88لغایت صدورحکم با 
جلب نظرکارشناسی و با احتساب هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان اعالم 
نموده اینجانب به موجب سند ازدواج همسردایم وقانونی خوانده دعوی می باشم 
خوانده از سال 1۳88لغایت تقدیم دادخواست ازتامین نفقه واجبه اینجانب امتناع 
می نماید ودرطول این مدت پدرم مخارج من را تامین می کندقاضی شورا با توجه 
به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی درجلسه رسیدگی وعدم حضور وعدم 
ارائه هر گونه دفاع از ناحیه خوانده و ضمن احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده 
1۳۵2/۳/7تنظیمی  شماره8۴7مورخ  به  نکاحیه  سند  مصدق  فتوکپی  داللت  به 
دردفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره1۵۵ماهشهرو سایر مداراک ابرازی دادخواست 
و  مدنی  1111،1107،1106قانون  مواد  مستندابه  و  دانسته  ثابت  و  وارد  خواهان 
درامورمدنی  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  مواد۵1۵،۵1۹قانون 
مبلغ  88/12/2۹ماهیانه  88/1/1لغایت  مورخ  از  زوجه  نفقه  پرداخت  به  را  خوانده 
1200000ریال جمعا 1۴۴00000ریال،از مورخ 8۹/1/1لغایت 8۹/12/2۹ماهیانه 
۹0/1/1لغایت  مورخ  ،از  18000000ریال  جمعا  1۵00000ریال  مبلغ 
مورخ  21600000ریال،از  جمعا  1800000ریال  مبلغ  ۹0/12/2۹ماهیانه 
2۵200000ریال،از  جمعا  2100000ریال  مبلغ  ۹1/12/2۹ماهیانه  ۹1/1/1لغایت 
جمعا  2۴00000ریال  مبلغ  ۹2/1/1لغایت۹2/12/2۹ماهیانه  مورخ 
2700000ریال  مبلغ  ۹۳/12/2۹ماهیانه  ۹۳/1/1لغایت  تاریخ  28800000ریال،از 
مبلغ  ۹۴/12/2۹ماهیانه  ۹۴/1/1لغایت  تاریخ  ،از  ۳2۴00000ریال  جمعا 
مبلغ  ۹۵/12/2۹ماهیانه  ۳6000000ریال،۹۵/1/1لغایت  جمعا  ۳000000ریال 
۹6/۳/۳1ماهیانه  ۹6/1/1لغایت  تاریخ  ۳۹600000ریال،از  جمعا  ۳۳00000ریال 
نظریه  طبق  نفقات  کل  مجموع  10800000ریال  جمعا  ۳600000ریال  مبلغ  به 
کارشناس226800000ریال می باشد ولی با عنایت به اینکه خواهان خواسته خود 
را مقوم به 200000000ریال مقوم نموده است لذا حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200000000ریال درحق خواهان صادرو اعالم می گردد و نسبت به 
مازاد آن حکم به رد آن صادرواعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس ازابالغ قابل واخواهی درشورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی دردادگاه عمومی بندر امام خمینی)ره(می باشد.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(-وحید خندانی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی نظر محمدیان دارای شناسنامه شماره 2۹1 به شرح دادخواست به کالسه 
۹60۵7۹از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شاهدوستی مردانی فرزند علی محمد به شناسنامه 6۴6 متولد 1۳۳۵ در 
تاریخ 1۳۹6در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر 
متولد  علی محمد شماره شناسنامه 2۹1  فرزند  نظر محمدیان  علی  به: 1-  است 

1۳۳۵برادر متوفی
2- محمدباقر محمدیان فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 2۹0 متولد 1۳۳1برادر 

متوفی
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  این  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر 

خواهد شد.
کونانی رییس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کوهدشت

دادنامه
تاریخ رسیدگی:1۳۹6/7/۳0 کالسه پرونده:21۵/82۴/۹6 

حل  شورای   82۴ حوزه  رسیدگی  مرجع  دادنامه:۹60۹۹71082۴00۳7۳  شماره 
اختالف منطقه هفده تهران 

خواهان:آقای محمد بصیری روشن 
خوانده:محسن الماسی  

خواسته:مطالبه وجه
که  داشته  تقدیم  خوانده  بطرفیت  فوق  خواسته  به  دادخواستی  گردشکار:خواهان 
ارائه  قانونی و  این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات  به  ارجاع  از  پس 
نظریه مشورتی توسط اعضا حوزه در پرونده در وقت مقرر به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی و با استعانت از 

درگاه الهی به شرح آتی مبادرت به انشا رای مینماید.
رای شورا 

در خصوص دعوی خواهان محمد بصیری روشن فرزند علی بخش بطرفیت خوانده 
بابت  به مبلغ 1۴۹/800/000 ریال  الماسی به خواسته مطالبه وجه  آقای محسن 
فروش لوله و اتصاالت و بانضمام تاخیرتادیه و هزینه دادرسی با توجه به مدارک و 
محتویات واصل فاکتور شماره ۵۵6 بتاریخ ۹۴/11/۳1 و استماع اظهارات خواهان 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 
مقرون  را  لذا شورا دعوی خواهان  اند  ننموده  ارائه  نیز  ای  دفاعیه  و الیحه  نیافته 
به صحت دانسته و مستندا به مواد 1۹8 و۵1۹ و۵22 قانون آئین دادرسی مدنی 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  و۳1۴   ۳1۳ مواد  و 
هزینه  بابت  ریال   1/۹00/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   1۴۹/800/000
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت روز اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده 
وظرف مدت 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 20 روز پس 

از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی محل می باشد.
110/106976 قاضی شورای حل اختالف منطقه 17 تهران 

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
اصالحی  رای  و   1۳۹6/6/27 مورخ  شماره1۳۹660۳۳1010002۴۵2  برابررأی 
شماره 1۳۹660۳۳10100026۳8 مورخ 1۳۹6/7/2 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ناصر گنجه فرزند عبداهلل که برابر حصر وراثت شماه ۳0/۹/۹۴ مورخ 
1۳۹۴/۳/1۹ شعبه ۹ شورای حل اختالف فردیس فوت نموده و وراث ایشان عبارتند 
از : 1- صدیقه خلیل پور)زوجه( 2- سمیرا گنجه ۳- اشکان گنجه ۴- محمد گنجه 
)فرزندان( درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از112۹1فرعی از16۳ اصلی واقع در سرحدآباد خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی غالمحسین زارع عبدالهی گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 1۵12
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹6/8/۹

تاریخ انتشارنوبت دوم 1۳۹6/8/2۳
 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
اصالحی  رای  و   1۳۹6/7/22 مورخ  شماره1۳۹660۳۳101000۳622  برابررأی 
شماره 1۳۹611۴۴۳1010000012 مورخ 1۳۹6/8/7 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم آمینه مرادمند فرزند مجید به شماره شناسنامه ۴۴7 کد ملی ۳78016۵7۵۹ 
صادره از بیجار نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 166/80 متر مربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک ۵2۵ فرعی از 16۳ اصلی واقع 
در استان البرز- شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  می شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 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 1۵1۹
تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹6/8/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم 1۳۹6/8/2۳
  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

افزایش ۱0 درصدی ارسال اتان به پتروشیمی ها

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تولید اتان در سال جاری 10 
درصد رشد داشته است. به گزارش زمان به نقل از شرکت مجتمع گازی 
پارس جنوبی؛ مسعود حسنی، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی 
گفت: تا پایان مهر این شرکت بیش از یک میلیون و ۳0۳ هزار تن اتان 
تولید کرده است. وی در ادامه با بیان اینکه اتان ارسالی به پتروشیمی های 
منطقه ) جم، کاویان و مروارید( در سال گذشته در این مدت حدود یک 
میلیون و 187 هزار تن بوده است، اظهار داشت: تولید اتان در سال جاری 
10 درصد رشد داشته است. گفتنی است؛ با توجه به اینکه اتان یکی 
از منابع اصلی خوارک برای مجتمع های پتروشیمی به شمار می رود، 
جداسازی و تولید اتان برای تامین خوراک پتروشیمی ها همواره یکی از 
اولویت های مجتمع گاز پارس جنوبی بوده است. از سوی دیگر با توجه 
به اهمیت اتان برای صنعت پالستیکی پلی اتیلن و قیمت مناسب آن به 
عنوان خوراک افزایش تولید این محصول در پارس جنوبی زمینه جذب 

سرمایه گذاری خارجی را نیز فراهم می کند. 

زلزله مانع تولید نفت میدان آذر نشد

مجری طرح توسعه میدان آذر در شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: 
تولید نفت در میدان آذر بدون وقفه در جریان است و جای هیچ نگرانی 
وجود ندارد. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، 
کیوان یاراحمدی، مجری طرح توسعه میدان آذر در شرکت مهندسی و 
توسعه نفت، گفت: تولید نفت در میدان آذر بدون وقفه در جریان است 
و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. وی ادامه داد: هم اکنون تولید تجمعی 

نفت در میدان آذر به مرز 6 میلیون بشکه نزدیک شده است.
میدان نفتی آذر در بلوک اناران، در دماغه کوه های زاگرس و در امتداد 
مرز ایران و عراق در جنوب غربی ایالم بین شهرهای مهران و دهلران 
قرار گرفته است. هم اکنون روزانه بیش از ۳0 هزار بشکه نفت از این 

میدان مشترک برداشت می شود. 

تولید مجتمع های پتروشیمی غرب کشور ادامه دارد

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بررسی های ما 
بعد از وقوع زلزله نشان می دهد که خوشبختانه هیچ یک از واحدهای 

پتروشیمی در منطقه آسیب ندیدند.
به گزارش زمان به نقل از فارس، علی محمد بساق زاده مدیر کنترل 
تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به حادثه زلزله در غرب 
که  می دهد  نشان  زلزله  وقوع  از  بعد  ما  بررسی های  گفت:  کشور 
خوشبختانه هیچ یک از واحدهای پتروشیمی در منطقه آسیب ندیدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تولید در این مجتمع ها که برای چنین 
حوادثی آمادگی داشتند و طراحی آنها به گونه ای است که زلزله های با 
ریشتر بیشتر را نیز تحمل می کنند ادامه دارد. بساق زاده تصریح کرد: 
همچنین خط لوله اتلین غرب که اتیلن را از عسلویه به مهاباد منتقل 
می کند نیز در شرایط خوبی به سر می برد و هیچ آسیبی به این خط 

وارد نشده است.

تامین برق پایدار غرب کشور

های  اکیپ  تالش  با  گفت:  توانیر  مدیرعامل 
عملیاتی، رفع مشکل شبکه های آسیب دیده از 

زمین لرزه اخیر، با سرعت درحال انجام است.
نیرو؛ آرش  وزارت  از  نقل  به  به گزارش زمان 
کردی با بیان این که منطقه غرب کشور به طور 
کلی تحت تاثیر زلزله قرار گرفته بود، افزود: در 
اولین فرصت پس از وقوع زلزله، با تالش های 
صورت گرفته توسط اکیپ های عملیاتی، پایداری 
تمرکز  در حال حاضر  برق حاصل شد.  شبکه 
فعالیت ها در استان کرمانشاه و در حوزه شهرهای 

ثالث باباجانی و سرپل ذهاب است.
وی ادامه داد: هم اکنون کلیه اکیپ های عملیاتی 
در جهت رفع مشکالت موجود در اولین لحظات 
پس از وقوع فعال شده اند و طی ساعت های 
از  توجهی  قابل  بخش  رفع  به  نسبت  آینده 

مشکالت به وجود آمده اقدام خواهد شد.
 مسعود صادقی، مدیرکل دفتر نظارت برتوزیع 
توانیر نیز گفت: بیشترین میزان خاموشی ها و 
مشکالت به وجود آمده در شبکه های برق سرپل 
ذهاب و قصر شیرین رخ داده بود. با هماهنگی ها 
و تالش های صورت گرفته، خاموشی های مناطق 
قصر شیرین و ثالث باباجانی به میزان زیادی رفع 
شده است . مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر 
ادامه داد: با این حال به جهت رفع کامل خاموشی 
های به وجود آمده، تالش ها جهت رفع مشکالت 
بخش فوق توزیع و توزیع سرپل ذهاب ادامه دارد 
و انتظار می رود طی ساعت های آینده شرایط 

مناسب تری را شاهد باشیم.
به گفته صادقی، برخی روستاها به دلیل شدت 
بیشتری  های  آسیب  دچار  لرزه،  زمین  زیاد 
شده است که برای رفع مشکالت شبکه مناطق 
 مذکور، هماهنگی ها جهت تسریع عملیات با 

دستگاه های استانی در حال انجام است.
برپایه این گزارش؛ براساس اعالم ستاد مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل توانیر، درپی وقوع این 
زمین لرزه، کلیه شرکت های تابعه در استان های 
کرمانشاه ، کردستان، ایالم و استان های معین 
به حالت آماده باش درآمده اند. براساس اعالم 
این ستاد، کلیه شرکتهای تابعه در استان های 
کرمانشاه ، کردستان ، ایالم و استان های معین تا 
2۴ ساعت آینده در حال آماده باش کامل خواهند 
بود تا در صورت نیاز به اعزام نیرو به هر کدام از 

مناطق، آمادگی کامل وجود داشته باشد.

خبر خبر

رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران با بیان 
این مهم که  در سال جاری در سراسر کشور 
مرگ  از  ناشی  فوتی  نفر   8۳۹ مجموع  در 
خاموش داشتیم که از این تعداد 2۵6 نفر 
مونوکسیدکربن  سمی  گاز  انتشار  از  ناشی 
گاز  شبکه  به  که  بود  گازسوزی  وسایل  از 
طبیعی وصل هستند و بقیه ناشی از نشت 
حرارتی  وسایل  دیگر  از  کربن  مونوکسید 
عوامل  سهم  بیشترین  افزود:  است،  بوده 
دودکش  به  متعلق  خاموش  مرگ  در  موثر 
است،  درصد   71 به  نزدیک  سهمی  با  ها 
 ۹ حدود  مناسب  تهویه  عدم  همچنین 
 17 حدود  گازسوز  وسایل  نواقص  درصد، 
درصد و استفاده از وسایل پخت و پز جهت 

گرم کردن حدود ۳ درصد سهم دارند.
الهام  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  پور  یوسفی  محمدرضا  آمرکاشی- 
در  دیروز  ایران  گاز  ملی  شرکت   HSE
رشد  از  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
از  ناشی  خاموش  مرگ  آمار  درصدی   ۳۴
 ۹۵ سال  در  مونوکسیدکربن  استشمام 
نسبت به سال ۹۴ خبر داد و اظهار داشت: 
و  گاز  نشتی  به خاطر  زلزله  تدابیر ضد  در 
وقوع  از  بعد  ثانویه،  حوادث  وقوع  احتمال 

زلزله اقدام به قطع گاز می کنیم.

شهرهای  گاز  نیز  کرمانشاه  در  افزود:  وی 
بودند  زلزله  وقوع  معرض  در  که  مختلف 
های  بازرسی  انجام  از  پس  تا  شده  قطع 
الزم در شبکه توزیع گاز، دوباره وصل شود؛ 
این زلزله، حادثه ای ناشی  خوشبختانه در 

از نشت گاز نداشته ایم.
یوسفی پور با بیان اینکه »وضعیت بازرسی 
از  مسکونی  منازل  گاز  داخلی  کشی  لوله 
ساختمان  مهندسی  نظام  با   1۳82 سال 
است«، گفت: با وجود این مسئله، متأسفانه 
زمینه  این  در  ساز  فرهنگ  و  بازیگر  تنها 
که  حالی  در  است،  ایران  گاز  ملی  شرکت 

قانونی، مسئولیتی  نظر  از  گاز  ملی  شرکت 
در این زمینه ندارد اما تمامی گزارش های 
مردمی را در این زمینه گرفته و در زمینه 
آمار  استحصال  همچنین  و  سازی  فرهنگ 

حوادث فعالیت می کنیم.
افزایش میزان حوادث  از  این مقام مسئول 
ناشی از انتشار مونوکسید کربن در سال ۹۵ 
از  خبر داد و گفت: طبق آمار تفصیلی که 
میزان حواد ساالنه استحصال می شود، در 
 0.8 رشد  با   ۹۴ سال  به  نسبت   ۹۵ سال 
اما  بودیم  مواجه  حوادث  تعداد  درصدی 
در مجموع در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ 

گاز  استشمام  از  ناشی  میر  و  مرگ  تعداد 
خاموش  مرگ  نام  با  که  کربن  مونوکسید 
درصدی   ۳۴ افزایشی  شود،  می  یاد  آن  از 
داشت. وی ادامه داد: در سال گذشته استان 
کشور،  استانهای  تمامی  بین  در  اردبیل 
بیشترین سهم را در تعداد حوادث به میزان 

مصرف گاز داشت.
سهم   بیشترین  داشت:  اذعان  پور  یوسفی 
درصد   71.۴۳ با  کربن  مونوکسید  تولید 
مربوط به نواقص دودکش ها است و نواقص 
وسایل گازسوز با سهم16.۵۳ در رده دوم و 
عدم تهویه مناسب با 8.68 درصد و ایجاد 
رقم  گرمایشی  تجهیزات  وسیله  به  حوادث 
۳.۳6درصد را به خود اختصاص داده است.

استانهای  اگر  کرد:  تصریح  پور  یوسفی 
کشور را به طور همسنگ بررسی کنیم می 
و  باالترین  اردبیل   ۹۵ سال  در  گفت  توان 
حوادث  کمترین  بلوچستان  و  سیستان 
مشترکین نسبت به مصرف سالیانه را داشته 
است. البته در بخش حوادث گازی خانگی 
در سال ۹۴خراسان شمالی حوادث زیادی 
تجربه کرد که این استان وضعیت بهتری در 
سال ۹۵داشت به طور کلی استان سیستان 
ترین  خیز  سال۹۵حادثه  در  بلوچستان  و 

استان بوده است.

رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

افزایش مرگ خاموش در کشور نسبت به سال گذشته

وقوع زلزله در مناطق غربی کشور خللی به 
تاسیسات گاز وارد نکرده و صادرات گاز به 
بغداد از کریدور غرب کشور با حجم روزانه 

1۴ میلیون مترمکعب ادامه دارد. 
مجید  شانا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بوجارزاده، مدیر روابط عمومی و سخنگوی 
وقوع  با وجود  کرد:  اعالم  گاز  ملی  شرکت 
زلزله در یکشنبه شب، تاسیسات شرکت گاز 
در مناطق غرب کشور از سالمت و امنیت 
کافی برخوردار بوده و صادرات گاز به بغداد 
با حجم 1۴میلیون مترمکعب در روز طبق 

روال عادی ادامه دارد.
عراقی،  حمیدرضا  همراه  به  که  بوجارزاده 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
این  مدیرگازرسانی  مومنی،  سعید  و  گاز 
ادامه  شد،  زده  زلزله  مناطق  عازم  شرکت 
اصفهان،  همدان،  از  عملیاتی  تیم های  داد: 
کردستان و استان مرکزی به کرمانشاه اعزام 

شده اند.
وی تصریح کرد: گاز ۴0 هزار مشترک در 
سالمت  از  اطمینان  جهت  زلزله  وقوع  پی 
مردم و شبکه گازرسانی قطع شد که نشت 
که  هرجا  و  دارد  ادامه  مشترکان  گاز  یابی 
اطمینان یابیم مشکلی در وصل گاز به وجود 

نمی آید گاز را مجددا وصل می کنیم.
سعید مومنی، مدیرگاز رسانی شرکت ملی 

کرمانشاه 800  محدوده  در  گفت:  نیز،  گاز 
روستا و 27 شهر گازرسانی شده اند که به 
توصیه شورای تامین گاز در سه بخش سرپل 
ذهاب، قصر شیرین و ثالث باباجانی که میزان 

تخریب باالیی داشته اند قطع شده است.
انجام  گاز  قطع  که  مناطقی  در  افزود:  وی 

نداریم  نیز  شده مصرف کننده گاز خانگی 
از منازل خود خارج شده اند  چرا که مردم 
گاز  یابی،  نشت  از  پس  نیز  کارشناسان  و 
بخشی از مشترکان را وصل کردند و نشت 
ادامه  نیز  یابی سایر منازل و ساختمان ها 

دارد.

با وجود وقوع زلزله در غرب کشور؛ 

صادرات گاز به بغداد بدون مشکل ادامه دارد 
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دالر از ۴۱00 تومان گذشت

سکه تمام طرح جدید در بازار به مسیر صعودی 
خود ادامه داد و با افزایش 20 هزار تومانی به 
یک میلیون و ۳7۵ هزار تومان رسید. از سوی 
دیگر دالر آمریکا از مرز ۴100 تومان عبور کرد.

به گزارش ایسنا، در بازار سکه نیم سکه 686 
هزار تومان و ربع سکه ۳86 هزار تومان عرضه 
افزایش 12  با  ارز دالر آمریکا  بازار  می شود.در 
این  که  است  رسیده  تومان  به ۴106  تومانی 
برای اولین بار است که در سال جاری دالر وارد 
کانال ۴100 تومان می شود.در میان سایر ارزها 
دارد.  قیمت  تومان   ۴8۵0 و  شده  گران  یورو 
پوند انگلستان نیز به ۵۵0۴ تومان رسیده و لیر 
ترکیه 10۹1 تومان قیمت دارد. دالر مبادله ای 
نیز ۳۵2۴ تومان قیمت گذاری شده است.بازار 
طال نیز افزایشی شده است. هر گرم طالی 18 
عیار 126 هزار و ۹8 تومان و مثقال طال ۵۴6 
هزار و ۵00 تومان عرضه می شود. اونس طال در 
بازار جهانی نیز 1276 دالر و ۵۵ سنت داد و 

ستد می شود.

افزایش حجم روابط اقتصادی 
ایران و آلمان

مدیرعامل شــرکت راه آهن، با اشاره به رشد روابط 
تجــاری ایران و آلمان بــه 2.۹ میلیارد یورو گفت: 
ایران آمــاده پذیرش ســرمایه گذاری خارجی، در 

بخش صنعت ریلی کشور است.
به گزارش مهر، سعید محمدزاده در نشست معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری در بخش ریلی ایران به 
شرکت های آلمانی، گفت: روابط اقتصادی و عمرانی 
ایــران و آلمان در طول دو تا ســه ســال اخیر، به 
خصوص پس از سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به 
این کشور در سال جاری، روند رو به رشدی داشته 
است.وی، آلمان را یکی از تأثیرگذارترین کشورهای 
اتحادیه اروپا به خصوص در بخش اقتصادی برشمرد 
و افزود: روابط ایران و آلمان و گسترش آن در ابعاد 
سیاســی و اقتصادی، از اولویت های مهم سیاست 
خارجی کشور به حساب می آید؛ ضمن اینکه حجم 
روابــط اقتصادی ایران و آلمــان پس از برجام نیز، 
رشــد قابل مالحظه ای یافته است؛ به نحوی که در 
پایان ســال 2017، این روابط به رقمی معادل 2.۹ 
میلیارد یورو رسیده است.مدیرعامل شرکت راه آهن 
با بیان اینکه ایران در میان کشورهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا، دومین اقتصاد بزرگ منطقه محسوب 

می شود.

خبـر خبر

نقدینگی ۱۳۸9 هزار میلیارد تومانی شهریور

هزار   1۳8۹ به  شهریور  نقدینگی  مرکزی،  بانک  اعالم  اساس  بر 
میلیارد تومان رسید؛ ضمن اینکه سپرده گذاری کوتاه مدت در نظام 
بانکی، با 8.۹ درصد کاهش جای خود را به سپرده گذاری بلندمدت 
آمارهای  رقم  انتشار  با  مرکزی  بانک  مهر،  گزارش  است.به  داده 
شهریورماه  پایان  در  نقدینگی  رقم  کرد:  اعالم  اقتصادی  گزیده 
سال جاری 1۳8۹۹.۵ هزار میلیارد ریال است.این میزان نقدینگی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 2۳.8 درصد افزایش داشته است. 
در این میان سهم پول 1682 هزار میلیارد ریال و سهم شبه پول 
نیز 12217 هزار میلیارد ریال است.در عین حال، سهم وام ها و 
سپرده های بخش دولتی نیز ۵7۵.۳ هزار میلیارد ریال است که 
از این رقم، سهم دولت ۵2۹ هزار میلیارد ریال و سهم شرکتها و 
موسسات دولتی ۴۵ هزار میلیارد ریال است.همچنین ضرب آهنگ 
تغییر سرمایه گذاری کوتاه مدت به بلند مدت در بانک ها در این 
آمار قابل مشاهده است؛ به گونه ای که سرمایه گذاری کوتاه مدت 
در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه 1۳۹۵، 8.۹ درصد 
کاهش یافته و سرمایه گذاری بلند مدت در همین بازه زمانی ۳۵.۴ 

درصد رشد داشته است.
بانکی در  آنگونه که در خالصه دارایی ها و بدهی های سیستم 
گزارش بانک مرکزی آمده است: میزان دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در شهریورماه امسال به 6170 هزار میلیارد ریال رسیده 
که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6 درصد رشد را نشان می دهد؛ 
همچنین میزان بدهی های بخش دولتی نیز شامل بدهی دولت و 
شرکتها و موسسات دولتی به 2۳7۳ هزار میلیارد ریال رسیده که 
8 درصد رشد را نشان می دهد.در این میان میزان بدهی های بخش 
دولتی 208۹ هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتها و موسسات دولتی 
بخش های  بدهی  است.همچنین  ریال  میلیارد  هزار   28۴.6 نیز 
غیردولتی نیز ۹۹1۵ هزار میلیارد ریال است و در عین حال، سایر 

دارایی های دولتی نیز به ۹0۳1 هزار میلیارد ریال است.
میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی به 

۳67۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

افزایش۵۴درصد تبادل ریلی کاال با ترکیه

حجم  جاری  سال  در  گفت:  آهن  راه  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
مبادالت ریلی کاال میان ایران و ترکیه به ۴1۴ هزار تن رسیده که 

رشد ۵۴ درصدی نسبت به گذشته را نشان می دهد.
حسین عاشوری در خصوص جلسات دو روز اخیر مدیران راه آهن 
ایران و ترکیه گفت: این دو کشور طی سال های اخیر همکاری 
های ریلی رو به رشدی داشته اند و طی سال جاری تاکنون ۴1۴ 
هزار تن کاال بین ایران و ترکیه از طریق ریل جابه جا شده است که 

نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد رشد نشان می دهد.
عضو هیات مدیره شرکت راه آهن به مهر  افزود: در جلساتی که در 
دو روز گذشته داشتیم هدف گذاری نهایی برای جابه جایی کاال از 
طریق راه آهن بین دو کشور یک میلیون تن در سال تعیین شد که 
برای دستیابی به این هدف قرار شد نرخ تعرفه های حمل و نقل 

ریلی کاال را برای سال2018 کاهش دهیم.

 بازار گوشت قرمز در رکود

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه رکود شدیدی بازار 
را فراگرفته است، گفت: احتمال می دهیم طی روزهای  گوشت 

آینده قیمت گوشت گوسفندی روند کاهشی یابد.
از  بعد  گوسفندی  گوشت  قیمت  اینکه  بیان  با  ملکی  اصغر  علی 
اربعین تغییر چندانی نداشته است، به مهر گفت: رکود شدیدی 
بازار را فرا گرفته، مردم تمایلی به خرید گوشت نشان نمی دهد 

و حتی گوشت های وارداتی نیز به خوبی جذب بازار نمی شوند.
وی با اشاره به اینکه امید دامداران و دام فروشان به ایام اربعین بود 
که دام خود را بفروشند و سود کنند، افزود: ایام اربعین نیز گذشت 
و امسال زوار خرید زیادی انجام ندادند ضمن اینکه در حال حاضر 

عرضه گوشت در بازار بیشتر از تقاضاست.
را  بازار  رکود  دالیل  دیگر  از  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  رئیس 
رسیدن به روزهای انتهایی ماه عنوان و اضافه کرد: معموال در پایان 

هر ماه قدرت خرید کم و وضعیت بازار آرام می شود.
بازار قیمت گوشت  با وجود رکود شدید  اینکه چرا  ملکی درباره 
نهاده  نیافته است؟ گفت: چون قیمت علوفه،  گوسفندی کاهش 
تولید  تمام شده  نرخ  و  رفته  باال  دامداران  برای   ... و  دامی  های 
آنان افزایش یافته است بنابراین نمی توانند کاالی خود را ارزان 

بفروشند.

خبر

نوین  فناوری های  معاون  زمان،  گزارش  به 
در  بانکی  شبکه  پایداری  از  مرکزی  بانک 
مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: از روزگذشته 
جلساتی برگزار شد تا قطعی صورت نگیرد و 
ارائه خدمات بانکی ادامه یابد. ناصر حکیمی 
در نشست خبری گفت :روزگذشته جلساتی 
ارائه  و  نگیرد  صورت  قطعی  تا  شد  برگزار 

خدمات بانکی ادامه یابد.
6 سند بانک مرکزی درباره فین تک ها

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره 
بانک مرکزی درباره فن آوری  اخیر  سیاست 
های مالی یا فین تک ها گفت: بانک مرکزی 
براساس بررسی ها و تجربیات بین المللی در 
زمینه فین تک ها، سیاست نامه ای را درباره 
این موضوع تهیه و ارائه کرد.حکیمی تصریح 
کرد: با ارائه این سیاست نامه، چارچوب ها برای 
یک سال و نیم آینده مشخص و دیدگاه بانک 
مرکزی در این زمینه در قالب این سیاست نامه 
اعالم شد.وی با بیان اینکه، سیاست های کلی 
دارای 6 سند است، اظهارداشت: سند اول در 
تیرماه به نام پرداخت ساز ارایه شد که بر اساس 
آن فین تک هایی ایجاد می شود که اطالعات 
مربوط به پرداخت را توسعه می دهند.معاون 
را  یار  پرداخت  مرکزی  بانک  نوین  فناورهای 
دومین سندی اعالم کرد و اظهارداشت: امکان 
توسط  ها  کارت  پذیرش  خدمات  از  استفاده 
فین تک فراهم شد.وی ادامه داد: پرداخت بان 
به عنوان سند سوم چند روز آینده ابالغ می 
شود که بر اساس آن فین تک هایی که ریز 
مقدارها را پوشش می دهند مثل کیف پول 
خرد و غیره را در  بر می گیرد.حکیمی ادامه 
داد: سند چهارم اواخر دی ماه ابالغ می شود 
که حساب یار نامیده می شود.وی تصریح کرد: 
حساب یار نرم بین المللی است و بر همین 
اساس آپ هایی ایجاد می شود که مدیریت 
حساب در بانک های مختلف را فراهم می کند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی سند 
پنجم را سندی درباره ارزهای رمزینه عنوان 
کرد و گفت: سند بیت کوین یا همان ارزهای 
رمزگذاری شده تا پایان نیمه اول سال آینده 

نهایی و منتشر خواهد شد.

سوداگران به بیت کوین هجوم برده اند
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعالم 
اینکه ضوابط و چارچوب های استفاده از بیت 
مرکزی  بانک  مطالعات  اتمام  از  پس  کوین 
تدوین و اعالم خواهد شد، تصریح کرد: برنامه 
نهایی  هنوز  کوین  بیت  برای  مرکزی  بانک 
نشده اما باید توجه داشته باشیم که بیت کوین 
اخیر  سال  یک  در  و  دارد  شدیدی  نوسانات 
ارزش آن 10 برابر شده است.وی اضافه کرد: 
به همین دلیل یک عدم اطمینان وجود دارد 
که آیا می توان به این ارز اطمینان کرد زیرا 
هم اکنون به نظر می رسد برخی سوداگران به 

بیت کوین هجوم برده اند.
ابالغ مقررات بیت کوین تا پایان امسال

وی گفت: اگر بانک مرکزی زودتر به جمع بندی 
درباره  را  خود  نظر  امسال  پایان  تا  برسد 
گفت  کرد.حکیمی  خواهد  اعالم  بیت کوین 
: اما اگر بررسی ها و مطالعات بانک مرکزی 
و  اعالم  قطعا  برسد  اتمام  به  در سال جاری 
منتشر خواهد شد.وی تاکید کرد: موضع بانک 
مقررات  و  ضوابط  اعالم  با  همزمان  مرکزی 
خواهد بود تا خالئی بین این دو ایجاد نشود.

فراگیر شدن  به  توجه  با  اما تالش می کنیم 
این مساله در سال جاری جمع بندی نهایی 
را اعالم و مقررات مربوطه را هم ابالغ کنیم.

وی گفت: دیدگاه های مختلفی در بانک های 
مرکزی جهان در باره این ارزها وجود دارد و 
دامنه وسیعی از دیدگاه ها شامل ممنوعیت 
کامل تا امکان استفاده از آن را در برمی گیرد.

به گزارش فارس ،حکیمی ادامه داد: مقداری 
سوداگری در بازار ارز دیجیتال وجود دارد و 
حتی بازاریابی هرمی را در این زمینه شاهدیم 
که در فضای مجازی دیده می شود.این مقام 
مسئول افزود: با توجه به اینکه سیاستگذار به 
ارز  به عنوان  برای شناختن آن  بندی  جمع 
ضمن  باالست  آن  ریسک  نشناخته،  رسمی 
امکان فریب سرمایه گذار وجود دارد. اینکه 

وی ضمن هشدار به مردم برای سرمایه گذاری 
به نوسان  با توجه  بین کوین گفت:  بازار  در 
طور  به  ارز  این  هنوز  دیجیتال،  ارز  شدید 
رسمی از سوی بانک مرکزی شناخته نشده 
و ریسک خرید این نوع ارزها باالست.معاون 
فناوری های نوین افزود: برخی افراد و شبکه 
ها ابزارهایی ایجاد کرده اند که کوپن و ژتون 
ارز دیجیتال را عرضه می کنند اما معلوم نیست 
آیا این شبکه های مجازی داخلی واقعا در قبال 
از مشتری بیت کوین می خرند  پول دریافتی 
بانک مرکزی پیشنهاد  ادامه داد:  یا خیر.وی 
نمی کند که در این زمینه ورود کنند. تا زمانی 
را  آن  نمی توانیم  نکنیم،  سیاستگذاری  که 

ممنوع اعالم کنیم اما می توانیم هشدار دهیم.
حکیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
بانک مرکزی برنامه ای برای جلوگیری از این 
معامالت ندارد، گفت: ذات ارزهای دیجیتال، 
نرم افزار است و حتی اگر فیلتر شود، از مسیر 
مردم  به  رو  این  از  می کند.  فعالیت  دیگری 
هشدار می دهیم و پیشنهاد می کنیم که در 
این بازار فعال سرمایه گذاری نکنند زیرا فضای 
فریب سرمایه گذاران در بازار داخلی بین کوین 
شکل گرفته احتمال مالباختگی در این بازار 

وجود دارد.
 بیت کوین به صورت هرمی

 در حال رشد است
جنبه  دو  از  کوین  بیت  اینکه  بیان  با  وی 
نداشتن  و  آن  نبودن  رسمی  و  زیاد  نوسان 
پشتوانه بیت کوین را پرریسک عنوان کرد و 
می بینیم  و  بازاریم  این  در حال رصد  گفت: 
که این ارز دیجیتال به شکل هرمی در حال 
در  ربط  ذی  دستگاه های  البته  است.  رشد 
برخورد با شبکه های هرمی ورود کنند.معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی ششمین سند 
اعالم  نفر  به  نفر  قرض های  را  مرکزی  بانک 
کرد و افزود: فین تک ها می توانند این طرح را 
پیاده سازی کنند و این روش ابزار خوبی برای 
تامین مالی خرد است.وی تاکید کرد: همکاری 
مردم  دسترسی  برای  فین تک های  با  خوبی 
امیدواریم در  و  داشتیم  پرداخت  به خدمات 
طول سال آینده این تسهیل برای دسترسی 
برسد.حکیمی  هم  مالی  خدمات  حوزه  به 
منشاء  رصد  عدم  مشکل  تایید  با  همچنین 
معامالت بیت کوین، گفت: اولویت اول ما این 
است که ضوابط بین کوین با مقررات مبارزه با 
پولشویی و قوانین مرتبط با آن تطبیق داشته 
باشد و به هیچ عنوان این ابزار نباید مهملی 
برای پولشویی قرار گیرد.وی تصریح کرد: دقیقا 
به همین دلیل است که بانک مرکزی تا این 
لحظه همچنان در حال مطالعه راه های نظارت 
معامالت  در  پولشویی  مقررات ضد  اعمال  و 
بین کوین است و موضع خود را نسبت به بیت 

کوین اعالن نکرده است.

هشدار؛ مردم بیت کوین نخرند

 بیت کوین؛ گلدکوئیست دوم 

نظام فعلی بودجه ریزی در بن بست  واردات رسمی یک میلیون تن برنج از ابتدای امسال

رییس دیوان محاســبات کشــور گفت: نظام فعلی بودجه 
ریزی کشــور به بن بست رســیده است و باید تغییر کند و 
این موضوع می تواند یک مطالبه مجلس شــورای اسالمی 

از دولت باشد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، عادل آذر در جلســه علنی 
دیروز مجلس با ارائه گزارشی از شاخص های بودجه ریزی 
عملیاتی در الیحه بودجه ســال 1۳۹7 کل کشور افزود: در 
قوانین کشــور درمورد نظام برنامه ریزی بر مبنای عملکرد 
سال ها مکانیزمی پیش بینی شده است و از سال 1۳80 تا 
کنون در قوانین متعدد این الزام وجود داشته است.وی تاکید 
کرد که پیش بینی شده بود که ما تجدید نظر جدی در نظام 
برنامه ریزی داشــته باشیم.رییس دیوان محاسبات کشور با 
بیان این که خوب اســت به جای بودجه ریزی عملیاتی از 
اصطالح بودجــه ریزی بر مبنای عملکرد اســتفاده کنیم، 
تصریح کرد:تخصیص ها در بودجــه های عملیاتی همواره 
به نحو بســیار باال و با عدد نزدیک به 100 بوده که نشــان 
می دهد آنجا که می خواســتیم بودجــه جاری را پرداخت 
کنیم تمام تالش دولت این اســت این تخصیص ها ابتدا به 
حوزه هزینه ای و جاری برود و بعد سراغ عمرانی بیاید. آذر 
افزود: ما ناچاریم نظــام بودجه ریزی را تغییر دهیم و نظام 
بودجــه ریزی جدیدی را ایجاد کنیــم چرا که نظام بودجه 
ریزی موجود به بن بست رســیده و دیگر جوابگوی کشور 
نیست. وی ادامه داد: 87 درصد اعتبارات هزینه شده مربوط 
به اعتبارات هزینه ای است و سال به سال میزان تخصیص 
اعتبارات عمرانی کشور کاهش پیدا می کند به گونه ای که 
تخصی بودجه عمرانی از 2۵ درصد در ســال 1۳۹0 به 1۳ 
درصد در سال 1۳۹۵ رسیده و تخصیص اعتبارات هزینه ای 
از 7۴ درصد در ســال 1۳۹0 به 87 درصد در سال 1۳۹۵ 
رسیده اســت. این نشان دهنده آن اســت که کم کم باید 
اعتبارات عمرانی را تعطیل کنیم. رییس دیوان محاســبات 
کشور همچنین گفت: سال به ســال واگذاری دارایی های 
مالی افزایش می یابد و بخش ســرمایه ای به شدت باال می 
رود، این یک آســیب جدی در بودجه ریزی کشور است که 
این اقدام عمدتا از سوی مجلس اتفاق می افتد یعنی دولت 

تقاضا می کند و نمایندگان آن را تصویب می کنند. 
آذر افزود: تاکنون هر چه نفت می فروختیم خرج می کردیم 
و کم و کســر می آوردیم شرکت ها را می فروختیم و خرج 

مــی کردیم و به بخش اعتبارات هزینــه ای می دادیم وبه 
بخــش عمران اختصاص نمی یافت، اعتبارات فروش دارایی 
های سرمایه ای از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه 
تامین می شــود یعنی ما اوراق را بــا اوراق پاس می کنیم.

در صورتی که این مهم ابداع فردی اســت که کارش مبنای 
درســتی نداشته است. وی ادامه داد: غیر از این که تا کنون 
نفت و ســهام شرکت ها را می فروختیم و خرج می کردیم، 
آینده فروشی می کردیم، یعنی دارایی های بین نسلی آن ها 
می فروختیم و می خوردیم و این اوضاع بودجه کشور است. 
رییس دیوان محاســبات کشــور در ادامــه به موضوع بی 
انضباطی، عدم شفافیت و انحراف های هدف گذاری شده 
در بودجه کشــور اشــاره کرد و گفت: یکی از نشانه های 
بی انضباطی در بودجه کشور اعتبارات ردیف های متفرقه 
است که ســال 1۳۹0، ۳۹ درصد و تا ســال 1۳۹6، 2۳ 
درصد از بودجه عمومی از اعتبارات متفرقه بوده که به هیچ 
هدفی وصل نیســتند. آذر با تاکید بر این که اعتبارات باید 
به طور متمرکز به استان ها اختصاص پیدا کند، یادآور شد: 
درآمد اختصاصی یکی از مفســده های جدی بودجه است 
و بســیاری از پرداخت های متعارف اینجا انجام می شود. 
وی ادامه داد: در قانون بودجه کشور 27 طرح بیش از ۴1 
ســال ، ۴۴ طرح بین ۳1 تا ۴0 سال ، 28۴ طرح بین 21 
تا ۳0 ســال و 6۵8 طرح بین 11 تا 20 سال عمر دارند و 
7۵۵ پروژه داریم که ســال پایان ندارد و معلوم نیست چه 
زمانی تمام می شــود. رییس دیوان محاسبات کل کشور 
خاطرنشان کرد: میانگین مدت اجرای پروژه عمرانی معادل 
1۴.2 سال است که حدود ۳.۳ مدت زمان پیش بینی شده 
برای اتمام پروژه های جدید است، برای اتمام پروژه ها در 
سطح ملی ۵08 هزار میلیارد تومان و در سطح استانی ۴۹ 
هزار میلیارد تومان پول نیاز اســت تا تمام شــود، اگر این 
پروژه ها مدیریت و به موقع انجام می شــد این اتفاق نمی 
افتاد. آذر اظهارکرد: پولی که برای کارهای عمرانی کشــور 
می دهیم از هر 100 تومان، ۵2 تومان به خروجی تبدیل 
می شــود، که این میزان حیف و میل می شود که بخش 
عمده ای از نظام برنامه ریزی حاصل می شود که اگر نظام 
برنامه ریزی شــفاف و روشن داشته باشیم که کار نظارت 
را آســان کند در بهترین کشورها از 100 تومان حدود ۹7 

تومان خروجی به ما می دهد. 

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از واردات رسمی یک 
میل  گفت:  و  داد  امسال خبر  ماه  در 6  برنج  تن  میلیون 
مصرف کنندگان نسبت به برنج ایرانی افزایش یافته، اما یکی از 
تهدیدهای برنج داخلی آسیب پذیر شدن آن به دلیل اختالط 
افتتاحیه  حاشیه  در  مهرفرد  چیزهاست.علی اکبر  سایر  با 
دومین نمایشگاه بین المللی گوشت و فرآورده های گوشتی در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط 
نامطلوب بسته بندی در صنایع تبدیلی چه تمهیداتی برای این 
مسئله در نظر گرفته شده، گفت: یکی از مهم ترین مسائل 
برداشت،  تولید،  در  بسته بندی  و  بهداشتی  موازین  رعایت 
 انتقال و در نهایت بسته بندی پایانی است و ما اکنون در زمینه 
میوه و سبزیجات و بسته بندی آنها مشکالتی داریم و برای 
آنکه ضایعات این محصوالت کمتر شود، باید فکری به حال آن 
بکنیم.وی تصریح کرد: البته در حوزه گوشت و فرآورده های 
گوشتی این محصوالت با تکنولوژی نوین در کشور عرضه 
می شود و نیاز است تا با استفاده از سرمایه گذاری خارجی و 
دانش فنی کار را توسعه دهیم؛ چراکه بسیاری از برندها اکنون 
تحول خود را از بسته بندی شروع کرده اند و سعی می کنند 
در بسته بندی های جدید مدت ماندگاری محصوالت شان را 
باال ببرند.مهرفرد در جریان بازدید از نمایشگاه میتکس گفت: 
اکنون یکی از شرکت ها نوعی از بسته بندی گوشت تازه را ارائه 
کرده که بین 20 تا 2۵ روز قابلیت نگهداری گوشت تازه را 
دارد که اگر چنین چیزی باشد، بسیار خوب است، البته نباید 
فراموش کرد که بسته بندی نباید قیمت تمام شده را باال ببرد.

معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه ایران 
اگرچه در حوزه بسته بندی چندان پیشرفته نیست، اما مراحل 
ابتدایی را هم طی نمی کند، افزود: باید سعی کنیم که در 

راستای امنیت غذایی دنیا بهتر حرکت کنیم.
وی همچنین در مورد آمار واردات برنج طی 6 ماه گذشته 
گفت: حدود یک میلیون تن برنج در این 6 ماه به کشور وارد 
شده است و اکنون در دوره ممنوعیت واردات برنج هستیم.

خبرنگاران از مهرفرد پرسیدند که ظاهراً واردات رسمی برنج 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴0 درصد افزایش داشته 
که وی این گونه پاسخ داد که این مسئله به دلیل آن است که 
بخشی از واردات غیررسمی برنج کنترل شده است.وی ادامه 
داد: ما مدام بازار برنج را پایش و کنترل می کنیم که یکی 
کنترل قیمت برنج در بازارهای داخلی و یکی دیگر کنترل 

نامحسوس در مورد میزان واردات است؛ چراکه حمایت از 
تولید برنج داخلی در سال های اخیر افزایش داشته است و 
درعین حال مصرف کنندگان برنج ایرانی بیشتر شده اند.معاون 
حجتی همچنین تصریح کرد: یک نکته ای هم برنج داخلی را 
تهدید می کند و آن هم آسیب پذیریی هایی است که به دلیل 
اختالط برنج داخلی با دیگر انواع برنج ها انجام می شود.مهرفرد 
در مورد کشف محموله های قاچاق برنج اظهار بی اطالعی کرد 
و گفت: معموالً کاالهای مختلفی توسط دستگاه هایی همچون 
نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال کشف می شود، اما 

آمار موثقی در این زمینه ندارم.
وی همچنین در مورد واردات میوه از سایر کشورها به ایران 
نیز به صراحت گفت: ما از هیچ کشوری واردات میوه نداریم 
و اگر بحثی در مورد واردات کیوی از نیوزیلند مطرح شد، 
یک شرکت نیوزیلندی با نام زیسپری با کشاورزان ما در قالب 
تعاونی برای توسعه بازار همکاری هایی را آغاز کرده که این به 
معنای تنظیم بازار و ورود دولت برای واردات از کشورهای 
خارجی نیست و تاکنون هم هیچ گونه محموله کیوی حتی 

خارج از فصل وارد ایران نشده است.
مورد  در  همچنین  کشاورزی  جهاد  وزیر  بازرگانی  معاون 
اکنون در برخی  وضعیت صادرات سیب  و سیب هایی که 
باغات روی زمین ریخته است، گفت: ما مشوق هایی را برای 
صادرات سیب در نظر گرفته ایم که نمونه آن سیاست تعرفه ای 
در قبال صادرات سیب و واردات موز است که همین سیاست 
سبب شد سال گذشته ۳00 هزار تن سیب از سردخانه ها 
خارج و صادر شود.وی ادامه داد: امسال نیز خرید تضمینی 
سیب را در دستورکار قرار داده ایم که سازمان تعاون روستایی 
از یک ماه پیش خرید تضمینی سیب درجه ۳ را به قیمت 
کیلویی ۳۵0 تومان در دستورکار قرار داده است، تا برای تولید 
کنسانتره استفاده شود.معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی 
افزود: درعین حال اینکه می گویند سیب باغداران روی زمین 
مانده درست نیست؛ چراکه سال گذشته خیلی بارآمد نبوده 
و سیب زیادی برای صادرات نداشته ایم که دپو شده باشد.

خبرنگاران از معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی پرسیدند، 
پس تصاویر منتشرشده از سیب های روی زمین باغات چیست 
که وی با لبخندی پاسخ داد: باغدار که نمی تواند سیب را 
با چسب به درخت بچسباند و باالخره سیب رسیده قبل از 

جمع آوری روی زمین می ریزد.

یکی  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
عدم  کشور  در  تولید  اساسی  معضالت  از 
مرزبانی صحیح و سالم و همچنین باز بودن 
مسیر قاچاق به داخل کشور است.به گزارش 
مهر، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب 

افزود: این نوع مرزبانی، نظام تعرفه حمایت 
را  »در«  ما  می کند،  مخدوش  را  تولید  از 
از  اقتصادی  دشمن  و  می کنیم  کوچک 

این  بر  تأکید  با  می شود.وی  وارد  »دیوار« 
موضوع که تأمین مالی واردات غیر قانونی 
باید  گلوگاه ها  شناسایی  با  کشور  به  کاال 

بسته شود، گفت: باید به گمرک اختیارات 
کافی داد و ورود کاال به مناطق آزادی که 
هدف اولیه تأسیس آن ها پردازش و توسعه 
جدی  کنترل های  با  است،  بوده  صادرات 

گمرکی محدود شود.

معضل تولید، باز بودن مسیر قاچاق به داخل است

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان مدل 86 با شماره شهربانی 1۴6ص۴7ایران 
82 با شماره موتور 11۴860۴۳72۵و شماره شاسی ۳16۵1۵2۵بنام جابر براری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
پالک  شماره  ۹2به  B20001مدل  مزدا  ماشین  کارت  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  FEA2۳081و  موتور  شماره  8۴و  ۵1۳ص۴۹ایران 
NAGP2PC11DB1۴867۳بنام کاظم رستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 فریدونکنار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز  l۹0 مدل ۹2 با شماره شهربانی 887ط66 ایران ۵۵ با شماره موتور 
۴6۳۳۴و شماره شاسی 120۵8۳۵بنام کمالدین رضایی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
پور  نبی  عبداهلل  ۳1061بنام  کارتکس  شماره  به  ساعت  ثبت  دوم  پایه  دفترچه   

افروزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
موتور  شماره  72با  ۴۵۴ج۴۴ایران  شهربانی  شماره  8۵با  مدل  پراید  سبز  برگ   
مفقود  محمدی  فاطمه  S1۴1228۵211608بنام  شاسی  شماره  1۵۴2۳0۴و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی وانت دوکابین مدل 8۹ به رنگ سفید روغنی با شماره شهربانی 72۳م1۴ایران 
82با شماره موتور SHD1۵۹2و شماره شاسیNAGCPV2PF2۳W00۴06 بنام 

فاطمه رحیمیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 88 مدل  متالیک  مشکی  رنگ  به  آی  ایکس  تی  جی  پراید  سواری  سبز  برگ   
موتور ۳2۳18۴1و شماره شاسی  با شماره شهربانی ۵7۵ص82ایران 82و شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  فیروزجائی  طالئی  مهدی  S1۴122880۹0۵۹8بنام 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
با شماره  کارت شناسایی ماشین و سند ماشین نیسان دو گانه سوز به رنگ آبی 
شاسی  شماره  ۴۳62۹1و  موتور  شماره  87با  مدل   72 ۴۹2ج۹6ایران  شهربانی 
K1۴80۴۵بنام شیرزاد خانلرزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل
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اوقات شرعی

از آدم دروغگو نپرس که چرا دروغ گفتی ...
چون حتما با یک دروغ دیگر قانعت میکند!
مارک تواین

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت 
عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

امروز با حافظ

اختتامیه شانزدهمین دوره 
جشنواره »کتاب و رسانه«

شانزدهمین دوره جشنواره »کتاب و رسانه« 
سه شنبه )2۳ آبان ماه( با معرفی برگزیدگان 
دیداری-شنیداری  نوشتاری،  های  رسانه 
می شود. برگزار  کتاب  خانه  در  عکس  و 

اختتامیه  آیین  زمان،  پیام  گزارش  به 
شانزدهمین دوره جشنواره »کتاب و رسانه« 
همزمان با بیست و پنجمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران با معرفی برگزیدگان 
نوشتاری،  رسانه های  های  بخش   در  خود 
دیداری- شنیداری و عکس  برگزار خواهد 
سه شنبه    16:۳0 ساعت  آیین  شد.این 
)2۳آبان ماه ( در سرای کتاب موسسه خانه 
کتاب به نشانی خیابان انقالب، بین فلسطین 
و برادران مظفر جنوبی، پالک 1080، طبقه 

منهای 2 برگزار می شود.

در دنیای کتاب

انضمامی چندپاره!
رویا سلیمی

چهارسوی  سالن  در   1۳8۹ سال  در  تاریکی«  در  »نوشتن  اجرای 
و  یعقوبی   محمد  کارگردانی  و  نویسندگی  با  شهر  تئاتر  پردیس 
بازیگری مهدی پاکدل، آیدین کیخایی و... مقدمه ای برای اجراهای 
دیگر از این نمایشنامه شد. آبان امسال نیز این نمایش با کارگردانی 
آیلین کیخایی و بازیگرانی جوان در سالن شماره ۳ پردیس شهرزاد 

اجرا شد.
به شکلی  که  پاره  است چهار  روایتی  تاریکی«  در  »نوشتن  نمایش 
رای  و  انتخابات  دموکراسی،  چون  مفاهیمی  به  اشاره  انضمامی 
سفر  قصد  »گفتگو«  نام  به  روزنامه ای  خبرنگار  پنج  دارد.  گیری 
با  حرکت  زمان  و  ساعت  سر  بر  نمی توانند  اما،  دارند؛  را  شمال  به 
توافق،  عدم  و  گفتگو  این  بازیگران،  زعم  به  کنند.  توافق  یکدیگر 
جامعه  در  دموکراسی  نمایش  می شود.  تعبیر  دموکراسی  تمرین  به 
ایران، در مقیاس جمعی دوستانه و همکار با تمثیل رای گیری برای 
ممکن  ترین شکل  در سطحی  انتخابات،  در  شرکت  به  شمال  سفر 
اعضای  از  پرده، جمعی که هر کدام  دو  فاصله  به  صورت می گیرد. 
دسته  توافقی  به  نمی توانند  نهایت  در  و  می زند  را  خود  ساز  آن 
توافق  نحوه  از  اینکه  بدون  بینیم؛  می  شمال  در  را  برسند  جمعی 
بیان  برای  را  دوم  روایت  بی کارکردی  که  نکته ای  شویم!  آگاه  آنها 

نشان می دهد.  انضمامی  به شکل  مسئله ای مهمتر 
را  موازی  روایت  این  می توان  اغماض  اندکی  با  دیگر،  سوی  از 
پذیرفت که روزنامه نگاران، اشاره به گروه های مختلف سیاسی دارد 
که هر کدام مصالح سیاسی خود را در پیش می گیرند. اما ادامه  این 
باشد؛  متن  اصلی  گفتمان  و  جدی تر  حرف  می توانست  که  روایت 
از  یکی  سوی  از  روایت،  جایی که  تا  می رود  حاشیه  به  کلی،  به 
از  بعد  وقایع  به  که  می شود  پی گرفته  بازجویی  در  روزنامه نگاران 

می پردازد.  انتخابات 
روزنامه نگار که متهم به عکس گرفتن برای سرویس های جاسوسی 
شده است؛ به شکل کاریکاتوروار شعرهایی می خواند از هزار گوشه 
ندارد.  کند،  روایتی که می خواهد مطرح  با  تناسبی  جهان که هیچ 
است  متهمی  نرسیده اند؛  خواسته شان  به  که  جمعی  مقام  در  او 
که  تفکر  این  با  یا  نداشته،  خواندن  شعر  جز  دغدغه ای  گویا  که 
بی گناه است در فضایی که تکرار و تکرار می شود؛ حرف و نشانی 
از آنچه در سر می پروردانده را بروز نمی دهد. متهم تنها به سوال 
جایگاهی  داستان  منطقی  روند  در  که  می دهد  پاسخ  جواب هایی  و 
و  جمع  می خواهد  باسمه ای  شکلی  به  تنها  بازجویی،  این  ندارند. 

گروه سرکوب شده ای را ترسیم کند که فقط بی گناه است. 
بر  مناقشه  است؛  برانگیز  تعارض  همه  از  بیش  آنچه  تئاتر  این  در 
سر بی گناهی جمعی است که حتی نمی توانند بر سر زمان حرکت 
خود به توافق برسند. زیرا، آنها گروهی چند پاره و مغشوش نمایش 
آنها  ندارند.  توافق  نیز  ابتدایی  مسایلی  سر  بر  که  می شوند  داده 
مورد  شخص  آوری  رای  برای  بندی  شرط  حد  تا  را  کالن  مسایل 
اند،  گرفته  بازی  به  آنرا  خود  که  قماری  در  و  می دهد  تنزل  نظر، 
همکار  و  دوستانه  جمع  این  بعدی،   پرده  در  می خورند.  شکست 
آنجا  در  اما  می روند،  کشور  از  خارج  به  روزه  چند  مسافرتی  برای 
کرده  قمار  برایش  که  را  آنچه  هر  کنند؛  می  فراموش  زودی  به 
از  نمی توانند  که  است  آرمانشهری  برایشان  غرب  نهایت،  در  و  اند! 
باشند،  عیاش  آن  در  به راحتی  می توانند  که  بکنند. شهری  دل  آن 
مست کنند و حرف های روشنفکر مآبانه شان تبدیل به دیالوگ هایی 
مست  در  آرمانشان  شود.  جنسی  البته  و  بازاری  کوچه  و  سخیف 
دیگر  و  خالصه  شود.  مختلط  میهمانی های  و  شبانه  کردن های 
سخنی از دموکراسی و آزادی خواهی ذهن مغشوش آنها را درگیر 
جای  به  تئاتر  این  در   2۵ عدد  از  استفاده  پایانی،  نکته  نمی کند. 
برای  متن  در  بارها  عدد  این  از  است.  برانگیز  حساسیت  کلمات 
در  تامل برانگیز  نکته  می شود.  استفاده  اجباری  سانسوری  تمسخر 
اینست که این عدد بیشتر به جای کلمات زشت و الفاظ سخیف و 
صحنه ها  تئاتر،  این  در  حالی که  در  می رود.  به کار  بازیگران  رکیک 
داده  نمایش  متعددی  امنیتی  و  سیاسی  آمیز  طعنه  دیالوگ های  و 
که  می گیرد  تمسخر  به  را  سانسوری  تئاتر،  این  واقع،  در  شده اند. 
خود در پس گریز از آن حرفی برای گفتن ندارد و آرمانش به گفتن 

تنزل می یابد. الفاظ رکیک  همین 

نگاهی به نمایش »نوشتن درتاریکی«

سخن حکیمانه

بر  تاکید  با  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس 
ضرورت تقویت فرهنگ کتابخوانی گفت: مردم باید بدانند 
فضای  و  همراه  تلفن  طریق  از  تنها  آگاهی  کسب  که 
مجازی و کتاب درسی میسر نیست، بلکه باید به سراغ 

اندیشه اندیشمندان بروند و از آنان کمک بگیرند.
داشت:  اظهار  بروجردی  اشرف  زمان؛  پیام  گزارش  به 
امسال هفته کتاب با هشتادمین سال تاسیس کتابخانه 
ملی همراه شده است، این همزمانی، فرصت مضاعفی را 
به سمت  را  خود  های  برنامه  بتوانیم  تا  کند  می  ایجاد 
نقش  ایفای  و  کتابخوانی  توسعه  همان  که  رویکردمان 
کتاب در زندگی مردم است هدایت کنیم. وی افزود: مانند 
دوره های قبل در این هفته برنامه های متنوعی را مانند 
کتاب،  اهدای  کتاب،  رونمایی  کتاب،  اصحاب  با  نشست 
مراجعه به برخی از کتابخانه های شهر، تجلیل از کتابداران 
نمونه و تجلیل از کسانی که گنجینه اسناد و کتاب های 
برگزار  اند،  اهدا کرده  ملی  کتابخانه  به  را  شخصی خود 
می کنیم. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه 

کرد: مهم این است که بتوانیم زمینه حساسیت مردم را 
نسبت به اصل کتابخوانی باال ببریم، به طوری که مردم 
خانواده  کاالی  از سبد  کتاب جزئی  برسند،  باور  این  به 
و جزء مصارف ضروری آنها قرار دارد.به گفته بروجردی، 
برای اینکه بتوانیم این رویکرد را به سطح جامعه تعمیم 
دهیم، به تبلیغات و گفت و گوی چهره به چهره با مردم 
در قالب های مختلف نیازمند هستیم و این فرآیند باید از 
سطوح پایین مانند دوره های پیش دبستان و دبستان آغاز 
شود.وی ادامه داد: به نسل امروز باید یاد دهیم که به جز 
مباحث علمی و تحصیلی، کتابخوانی را هم باید بخشی 
عرصه،  این  به  عملیاتی  ورود  برای  و  ببیند  خود  کار  از 
تعامل  با یکدیگر  فرهنگی  اول دستگاه های  باید در گام 
کنند و کتابخانه ملی نمی تواند مدعی شود که توان ایجاد 
این فرهنگ در جامعه را دارد اما مدرسه، دانشگاه، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، کتابخانه های عمومی و صدا و 
سیما سبقه و بویی از کتاب و کتابخوانی نداشته باشند و 

یا اشتیاق به این کار را در مردم ایجاد نکنند.

لزوم تقویت فرهنگ کتابخوانی در جامعه

»کوپال« به کارگردانی کاظم مالیی جایزه  بهترین فیلم 
و بهترین بازیگری مرد جشنواره  »همیلتون« را بدست 
کانادا  »همیلتون«  فیلم  جشنواره   آورد.دوازدهمین 
کارگردانی  به  »کوپال«  فیلم  و  داد  پایان  خود  کار  به 
بهترین  فیلم،  بهترین  بخش   ۴ در  که  مالیی  کاظم 
مرد  بازیگری  بهترین  و  فیلمبرداری  بهترین  فیلمنامه، 
نامزد دریافت جایزه شده بود، توانست 2 جایزه  بهترین 
برای  فیلم  بهترین  و  هفتوان  لوون  برای  مرد  بازیگری 

کاظم مالیی را کسب کند.
جشنواره   یک  عنوان  به  »همیلتون«  فیلم  جشنواره  
مستقل هر سال به صورت رقابتی در بخش های مختلف 
سینمایی، فیلم کوتاه، انیمیشن و مستند برگزار می شود.

این جشنواره خود را رقیب جشنواره  »تورنتو« می داند 
و تمرکز عمده  آن نمایش خالقیت و نوآوری در سبک 

های مختلف سینمایی است.
دوازدهمین جشنواره  فیلم »همیلتون« کانادا از چهارم 
تا دوازدهم نوامبر )1۳ تا 21 آبان( در شهر »همیلتون« 
آبان   22 دوشنبه  امروز  »کوپال«  شد.  برگزار  کانادا 
فیلم  جشنواره   سومین  و  بیست  مسابقه   بخش  در  ماه 
بار به اولین   »کلکته« در سالن اصلی این رویداد برای 

 نمایش در می آید.

 »کوپال« بهترین 
فیلم جشنواره  همیلتون شد

سیروان خسروی برای فیلم سینمایی »آذر« به کارگردانی 
محمد حمزه ای خواند.

با اجرای ترانه ای در موزیک ویدیویی  سیروان خسروی 
و  ای  حمزه  محمد  کارگردانی  به  »آذر«  فیلم  با  مرتبط 

تهیه کنندگی نیکی کریمی حضور پیدا کرد.
قرار است این موزیک ویدیو همزمان با اکران »آذر« در 

آذر ماه رونمایی شود.
در جلسه شورای صنفی نمایش که دوشنبه 22 آبان ماه 
برگزار می شود تاریخ قطعی اکران این فیلم که پخش آن 

را فیلمیران بر عهده دارد مشخص خواهد شد.
در »آذر« نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، فرید سجادی 
آقاکاشی،  شیرین  نائل،  مهران  مهدوی،  هستی  حسینی، 
مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی و لیال 
زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای 

نقش می پردازند.
خودم  برای  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
فکرهایی داشتم، آرزو داشتم، می خواستم قهرمان بشم، 
می کنه  تحمیل  بهم  جامعه  که  اون چیزی  خواستم  می 

رو کنار بزنم.
فرزین عابدینی و نیکی کریمی سرمایه گذاران این فیلم 

هستن

 سیروان خسروی
 برای »آذر« خواند

نگاه  از  فیلم  بهترین  جایزه ویژه هیات داوران و جایزه 
منتقدان در جشنواره تسالونیکی به فیلم »بدون تاریخ، 
بدون امضا« رسید. پس از چند جایزه داخلی و خارجی 
از جمله جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد 
از جشنواره فیلم ونیز و جایزه بهترین فیلم از جشنواره 
فیلم شیکاگو، امشب 21 آبان ماه در یونان و در پنجاه و 
هشتمین دوره فستیوال تسالونیکی، این فیلم موفق به 
دریافت جایزه ویژه هیات داوران و جایزه بهترین فیلم 
تاریخ، بدون امضا«  نگاه منتقدان جهانی شد.»بدون  از 
اکنون در فستیوال فیلم اسلوونی است و تا هفته بعد در 
جشنواره استکهلِم سوئد شرکت خواهد کرد.این فیلم به 
کارگردانی وحید جلیلوند و تهیه کنندگی علی جلیلوند 
وحید  و  زرنگار  علی  نویسندگی  و  علیخانی  احسان  و 
فجر  فیلم  ملی  جشنواره  پنجمین  و  سی  در  جلیلوند 
به دریافت سیمرغ  و موفق  نامزد شد  در دوازده رشته 
نقش مکمل  بازیگر  بهترین  بهترین کارگردانی،  بلورین 
مرد و بهترین طراحی صدا شد.امیر آقایی، هدیه تهرانی، 
زکیه بهبهانی و نوید محمدزاده بازیگران اصلی این فیلم 
از  امضا«  بدون  تاریخ،  »بدون  ها  شنیده  هستند.طبق 
بیست و پنجم بهمن ماه در سینماهای ایران روی پرده 

خواهد رفت.

 2 جایزه جهانی به فیلم
»بدون تاریخ، بدون امضا« رسید

کاریکاتور
بخوابید، الغر شوید!

مهدی عزیزی
دانشمندان ثابت کرده اند: در هنگام خوابیدن وزن کم می کنید!

هنر موجب نشاط بهتر جامعه در 
برابر آسیب هاي اجتماعي است

و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
و  فرهنگ  کارگروه  جلسه  در  خانواده 
آنکه سبب  بر  عالوه  »هنر«  گفت:  هنر 
نشاط جامعه است، در انتقال مفاهیم و 
 تغییر رویکردها نقشی بی بدیل دارد و از

رفتار بشر  و  افکار  بر   مولفه های موثر 
است.

جلسه  این  ؛در  زمان  پیام  گزارش  به 
دبیر  راکعي  فاطمه  دکتر  حضور  با  که 
نیره نوري مسئول کارگروه  کارگروه، دکتر 
و تعدادي از هنرمندان برگزار شد، نگاه به 
مندی بهره  و  از دریچه هنر  زنان   وضعیت 

 از ابزارهای فرهنگی و هنری برای پرداختن 
بررسی  و  بحث  مورد  مهم،  موضوعات  به 
قرار گرفت. معصومه ابتکار با تاکید بر زبان 
گویای هنر در جریان سازی اجتماعی، بهره 
مندی صحیح و فراگیر از فرهنگ و هنر را 
آسیب  مقابل  در  جامعه  آوری  تاب  سبب 
از  کرد:  تاکید  وی  دانست.  اجتماعی  های 
جمله زمینه های مستعد برای رفع مشکالت 
زنان، توزیع نگاه متعادل جنسیتي در قالب 
جریان سازي هاي اجتماعي است که بهره 
از توان و ذهن فعال هنرمندان می  مندی 
تواند به آن کمک کند. سپس دکتر فاطمه 
با  همکاري  از  خرسندی  اظهار  با  راکعي 
و  زنان  امور  در  جمهوری  ریاست  معاونت 
خانواده، اظهار داشت از طریق این کارگروه، 
هنرمند،  زنان  مشکالت  با  آشنایي  ضمن 
بهبود وضعیت در  براي  را  آنها  پیشنهادات 
زمینه هاي مختلف هنري دریافت مي کنیم 
امید  افزود:  فرهنگ  و  هنر  کارگروه  .دبیر 
است با عالقه و توجهي که سرکار خانم دکتر 
ابتکار همواره به هنر و هنرمندان داشته اند، 
بتوانیم در رفع کاستي ها و پیشبرد اهداف 
و برنامه هاي اصیل هنري، به ویژه در حوزه 
هنر زنان گام هاي بلندتري برداریم .در این 
مهتاب  و  میالني  تهمینه  ها  خانم  جلسه 
کرامتي به مشکالت پیش روي فیلمسازان 
اشاره  زنان  مسایل  حوزه  هنرمندان  و 
موانع  طرح  به  نیز  هنرمندان  دیگر  کردند. 
ساختاري در خصوص فعالیت نویسندگان، 
شاعران،  نقاشان و مشکالت پیش روي زنان 
صنایع  به  مربوط  هاي  حوزه  در  کارآفرین 

دستي پرداختند

خبر

بهنام شرفی، محمد هادی عطایی و امین میری به »آبی 
مایل به صورتی« پیوستند.

» آبی مایل به صورتی« تازه ترین اثر ساناز بیان است که 
آذر ماه در تماشاخانه پالیز روی صحنه می رود.

پیش تر حضور عاطفه رضوی،   نسیم ادبی،   گیتی قاسمی 
حمیدرضا  همچنین  بود.  شده  قطعی  نمایش  این  در 

آذرنگ هم در بخش تصویری این نمایش حضور دارد.
»آبی مایل به صورتی« یک درام اجتماعی است که در 

ادامه تجربه های ساناز بیان روی صحنه می رود.
این اثر یک نمایش پژوهشی است که از سال ۹2 و چهار 
سال در مرحله میدانی و کتابخانه ای در مرحله تحقیق 
نمایش در کنار یک  این  نگارش  بوده است.  و پژوهش 
تیم پژوهشی و با همراهی نسرین ریاحی پور )پژوهشگر 
ساناز  است.  شده  شروع  انسان شناس(  و  بیان پیش از این نمایش »عامدانه، عاشقانه، قاتالنه« را جامعه شناس 

روی صحنه برده بود که در 2 نوبت در تماشاخانه اکو و 
تماشاخانه باران روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان 

و منتقدان مواجه شد.

سه بازیگر »آبی مایل به صورتی« معرفی شدند

به  »آبجی«  سینمایی  فیلم 
زاده  اشرفی  مرجان  کارگردانی 
فیلم  جشنواره  مسابقه  بخش  در 
می  داده  نمایش  مولف  های 

شود.
عمومی  روابط  از  گزارش   به 
مرجان  ساخته  »آبجی«  فیلم، 
مسابقه  بخش  در  زاده  اشرفی 
که  مولف  های  فیلم  جشنواره 
مکزیک  گواداالخارا  شهر  در 

می  پرده  روی  می شود،  برگزار 
رود.

از  مولف  های  فیلم  جشنواره 
تا  و  شد  آغاز   آبان   1۹ تاریخ 
ادامه دارد و طبق  27 آبان ماه 
جشنواره،  زمان بندی  جدول 
آبان   26 روز  »آبجی«  فیلم 

نمایش داده می شود.
به  که  »آبجی«  سینمایی  فیلم 
محمدحسین  کنندگی  تهیه 
با  است  شده  ساخته  قاسمی 
های  فیلم  جشنواره  در  حضور 
دوازدهمین  مکزیک  در  مولف 
تجربه  را  خود  خارجی  حضور 
جایزه  چهار  تاکنون  و  کند  می 

است. دریافت کرده  نیز 
خارجی  پخش  شاهرخی  علیرضا 

به عهده دارد. را  فیلم »آبجی« 

»آبجی« در جشنواره فیلم های مولف مکزیک
 روی پرده می رود

در حالی که فیلم »پروژه فلوریدا« 
جشنواره  فیلم  بهترین  عنوان  به 
شد،  انتخاب  لوس کابوس  فیلم 
دریافت  با  نیز  کیدمن  نیکول 
جایزه از این جشنواره تجلیل شد.

ریپورتر،  هالیوود  از  گزارش   به 
و  مادر  درباره  فلوریدا«  »پروژه 
دختری است که زندگی  در معرض 
به  نزدیک  متلی  در  را  خطری 
این  می گذرانند.  دیزنی«  »دنیای 
فیلم موفق به کسب جایزه بهترین 
فیلم از جشنواره فیلم لوس کابوس 
نمایش  که  فیلم  شد.این  مکزیک 
هفته  دو  بخش  در  را  موفقی 
کارگردان های جشنواره کن تجربه 
کرد در لوس کابوس نیز با نقدهای 
خوبی روبه رو شد. در این فیلم ویلم 
دفو در نقش مدیر متل بازی کرده 

کوتو  والریا  و  پرینس  بروکلین  و 
دیگر بازیگران فیلم هستند.

و  مکزیک  فیلم  بهترین  جایزه 
به  نیز  فیپرشی  منتقدان  جایزه 
فیلم سیاه و سفید گابریل مورینو 
بودم«  تعجب  در  عنوان »دیروز  با 
اومبرتو  جاده ای  سفر  رسید.فیلم 
به  »جاده ای  عنوان  با  هینویوسا 
جایزه  کسب  به  موفق  مارس« 

مخاطبان جشنواره شد.

تجلیل از نیکول کیدمن
 در جشنواره فیلم لوس کابوس

جشنواره  در  بهشت«  از  »رهایی 
به  آثار دیگر  با  ارمنستان  »ری آنیمانیا« 

رقابت می پردازد.
 انیمیشن سینمایی »رهایی از بهشت« 
نهمین  به  اسکویی  نوری  علی  ساخته 
ارمنستان  »ری آنیمانیا«  جشنواره  دوره 

راه یافت.
داشتن  »دوست  جشنواره  این  در 
هیو  و  کوبیال  دوروتا  ساخته  ونسان« 
قصه های  و  بد  بزرگ  »روباه  ولشمن، 

پاتریک  و  رینر  بنجامین  دیگر« ساخته 
ایمبرت و »COCOLORS« ساخته 
رقبای  دیگر  یوکوشیما  توشی هیسا 

»رهایی از بهشت« هستند.
»ری آنیمانیا«  انیمیشن  فیلم  جشنواره 
کاسونی  ورژ  توسط  سال 2008  ایروان 

کارتونیست و نقاش تاسیس شد.
این جشنواره از روز گذشته 21 آبان ماه 

آغاز به کار کرده است.
چندالیه  داستانی  بهشت«  از  »رهایی 
از نویسنده ای را روایت می کند که در 
اش  کودکی  قهرمان  یافتن  جستجوی 
وارد ماجرایی عجیب می شود. نویسنده 
ساخت  و  آسودگان  مجید  فیلم  این 
موسیقی آن بر عهده محمدرضا علیقلی 

بوده است.

»رهایی از بهشت«
 اینبار در جشنواره ای

 در ارمنستان


