
الریجانی: ادعای 
کمک ایران به 

گروه های تروریستی 
مضحک است

روزانهم صبح اریان
آماری عجیب و تامل برانگیز از وزیر بهداشت!

نزاع دومین عامل مرگ در کشور

  

بیانیه پایانی وزرای خارجه گروه ٧٧ و چین در نیویورک با اجماع 
کلیه کشورهای عضو تصویب شد.در این بیانیه برجام را یک الگوی 
سازنده و واقعی و نتیجه عملکرد موفقیت آمیز نظام چندجانبه گرا در 

حل مسایل مهم جهانی دانستند.
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حمایت قاطع ١٣٤ کشور جهان

 از توافق برجام
فرمانده مرزبانی استان ایالم از زائران اربعین خواست از هم اکنون به 
فکر گرفتن روادید و مدارک قانونی برای تردد از مرز و شرکت در 
همایش بزرگ و ملی اربعین باشند.وی اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون 

کوچک ترین ناامنی در مرز مشترک با کشور عراق نداشته ایم.

و  ها  سرمایه  از  استفاده  اولویت  دارایی:  و  اقتصادی  امور  وزیر 
مسعود  است.  خصوصی  بخش  با   ، خارجی  اعتباری  خطوط 
تولیدی و  افزود: سرمایه های خارجی در بخش های  کرباسیان 

اشتغال زا سرمایه گذاری می شود.
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ممنوعیت تردد زائران 
در اربعین بدون ویزا

بخش خصوصی در اولویت 

استفاده از منابع خارجی

3

اولین مدال آسیایی برای سوارکار ایرانی
7
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رییس جمهور:

فضای مجازی یک تیغ دولبه است
مدارس ما باید محیط اخالق و ادب باشد

احتمال حفظ 
وضعیت بازار 
مسکن در پاییز

خداحافظی 
بابحران

 کمبود برق

 دوشنبه ها روز 
»کتابخوانی« در 

مهدهای کودک
11105

رییـس جمهـور در مراسـم بازگشـایی مـدارس و آغاز سـال تحصیلـی 9٧-96 با تاکیـد بر اینکـه محیط مدارس 
مـا بایـد محیـط اخـالق و ادب باشـد ، اظهارداشـت: بایـد در محیط مدرسـه افـکار دیگـران را تحمـل و به فکر 
دیگـران احتـرام بگذاریـم. حجـت االسـالم و المسـلمین دکتـر حسـن روحانـی دیـروز در ایـن مراسـم کـه در 
هنرسـتان دخترانـه شـهید مـدرس در تهـران برگـزار شـد، این پرسـش را به عنوان پرسـش مهر امسـال مطرح 
کـرد کـه چگونـه بایـد درمحیـط مدرسـه تحمـل و احتـرام به افـکار دیگـران و اخـالق و ادب را تمریـن کنیم؟ 
دکتـر روحانـی در ابتـدای سـخنان خـود آییـن بازگشـایی مدارس و آغاز سـال تحصلـی 9٧-96 و تقـارن آن را 
بـا پیـام ایثارگـری امـام حسـین)ع( و یـاران وفادارش گرامی داشـت و شـروع دوره جدید از فعالیـت و تالش در 
عرصـه آمـوزش و پـرورش را بـه دانش آمـوزان، معلمـان و همه تالشـگران وزارتخانـه کلیدی آمـوزش و پرورش 

تبریـک گفت.
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در بازیهای آسیایی داخل سالن 2017- ترکمنستان

 شرکت ملی نفت ایران برای تامین نیاز مصارف 
داخلی و جلوگیری از خام فروشی، در حال لغو 
به مشتریان  گازی  میعانات  فروش  قراردادهای 

خارجی است.
منابع  نفت؛  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خارجی در حالی این روزها از کاهش صادرات 
ایران  که  می دهند  خبر  ایران  گازی  میعانات 
نخستین  تولید  زمان  از  بار  نخستین  برای 
فازهای  افتتاح  با  که  کشور  در  گازی  میعانات 
۲ و ۳ پارس جنوبی در بهمن ماه ۱۳۸۱ کلید 
با  نیازهای داخلی و همسو  تامین  برای  خورد، 
از  جلوگیری  و  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  اجرای 
خام فروشی، فروش میعانات گازی به مشتریان 

خارجی را کاهش خواهد داد.
مجتمع  و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
بزرگترین  اکنون  هم  بروزیه  پتروشیمی 
به  کشور  در  گازی  میعانات  کنندگان  مصرف 
قرار  توسعه  ششم  برنامه  طبق  می آیند،  شمار 
است همه میعانات گازی تولیدی کشور صرف 

مصارف داخلی شود.
هم اکنون روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه میعانات 
در  خوراک  عنوان  به  جنوبی  پارس  از  گازی 
قرار  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  اختیار 
تکمیل  با  میزان  این  است  قرار  که  گیرد  می 
گازی  میعانات  پاالیشگاه  ابر  این  واحدهای 
ستاره  پاالیشگاه  فاز  سه  مصرف  یابد،  افزایش 
میعانات  بشکه  هزار   ۳6۰ روزانه  فارس،  خلیج 

گازی است.
بزرگترین  عنوان  به  بروزیه  پتروشیمی  مصرف 
بیش  نیز  جهان  آروماتیکی  مواد  کننده  تولید 

از ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز است.
وزیر نفت 6 شهریورماه امسال در برنامه »نگاه 
اظهار  فروشی  خام  از  جلوگیری  درباره  یک« 
خام  از  جلوگیری  برای  برنامه  دو  بود:  کرده 
نخست،  دارد،  قرار  ما  کار  دستور  در  فروشی 
توسعه صنعت پتروشیمی است و دیگر افزایش 

ظرفیت پاالیش است.
زنگنـه تصریـح کـرده بـود: بـر اسـاس برنامـه، 
همـه میعانـات گازی تولیـد کشـور کـه تـا ۲ 
سـال آینـده بـه یـک میلیـون بشـکه در روز 
می رسـد در داخـل کشـور پاالیـش می شـود و 
دیگـر میعانـات گازی بـرای صـادرات نخواهیم 
داشـت و میعانـات تولیـدی در پاالیشـگاه های 
کشـور بـه نفـت گاز، بنزیـن، نفتـا و گاز مایـع 

می شـود. تبدیـل 
امسال  مردادماه  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 

موفق به فروش ۵۳۰ هزار بشکه میعانات گازی 
به مشتریانش شد که کره جنوبی با خرید نیمی 
بیشتر از این میزان بزرگترین مشتری میعانات 

گازی ایران است.
دولت  کار  به  آغاز  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 
یازدهم، ٧۵ میلیون بشکه میعانات گازی رو آب 
نزدیک صفر  به  رقم  این  اکنون  داشت که هم 
شرکت  مدیرعامل  کاردر،  علی  است،  رسیده 
ملی نفت ایران به تازگی در گفت وگو با نشریه 
به  پترولیوم«  »ایران  نفت  وزارت  المللی  بین 
فروش  رکورد  ثبت  و  کرده  اذعان  موضوع  این 
روزانه سه میلیون بشکه نفت و میعانات گازی 
در اسفندماه 9۵ را از رکوردهای دوران مدیریت 
خود در شرکت ملی نفت ایران اعالم و عنوان 
تولید کنونی میعانات گازی کشور 6۳۰  کرد:  

هزار بشکه در روز است.

گام بلند وزارت نفت برای جلوگیری از خام فروشی

ادعای  اینکه  بیان  با  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
کمک ایران به گروه های تروریستی مضحک است، 
گفت: آن ها با طرح این یاوه گویی ها به دنبال تغییر 

افکار عمومی دنیا هستند.
مشترک  صبحگاه  مراسم  در  دیروز  الریجانی  علی 
نیروهای حفاظت مجلس اسالمی اظهار داشت: امروز 
روز بسیار مهمی است زیرا امام حسین )ع( به همراه 
اهل بیت و اصحابشان وارد کربال شدند و شاید حدود 
رسید،  کوفه  به  ایشان  سفیر  که  زمانی  از  روز   ۲۳
می گذرد. زمانی که حضرت مسلم در جریان وقایعی 
که در کوفه رخ داد به شهادت رسیدند، امام حسین 
)ع( در جریان این وقایع قرار داشتند ولی به راه خود 

ادامه دادند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به خطبه امام 
حسین )ع( در این ایام اظهار داشت: امام حسین )ع( در 
خطبه خود فرمودند آیا نمی بینید به حق عمل نمی 
شود؟ آیا نمی بینید به منکر توجه می شود و سپس 
در آن شرایط فرمودند با دیدن این وضعیت موت را 
برای خودم سعادت می دانم و زندگی با ظالمان را جز 
خسارت نمی بینم. شرایط آن روز ایجاب می کرد که 

رهبر مسلمانان با استحکام راه را نشان می داد.
وی افزود: بعد از رحلت پیامبر)ص( حوادث مختلفی رخ 
داد، آنقدر شرایط مبهم بود که ابوسفیان ۸۸ ساله در 
آن زمان که دشمن اسالم بود گفته بود االن باید برای 
به دست گرفتن زمام امور اقدام کنیم و بعدها امام علی 
)ع( برای مدت کوتاهی زمام امور را در دست گرفتند اما 
جنگ های سخت و شرایط آن زمان مانع از احقاق حق 

در حکومت علوی شده است.
الریجانی با بیان اینکه در چنین شرایط آشفته ای امام 
حسین )ع( حرکت خود را آغاز کرد و در این وضعیت 
موت را برای خویش سعادت می دانستند و زندگی 
در شرایطی را برای مومن خسارت می دانستند، گفت: 
فرزندان این سرزمین پیام امام حسین )ع( را شنیدند 
به  مقدس  دفاع  و  انقالب  اوایل  سخت  اوضاع  در  و 
مجاهدت پرداختند در حالی که گروهک های تجزیه 
طلب سر برآورده بودند اما نیروهای جان بر کف مجاهد 
و سپاهی که تازه تشکیل شده بود به دفاع از ملت و 

میثاق مردم که نظام اسالمی بود، پرداختند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه استکبار و ایادی آن 
هرگز حاضر نبودند که در ایران آرامش برقرار شود، 
ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا با پررویی می گوید که 
ایران مسئله ساز است، الزم است در این زمینه به وی 
بگوییم شما در این ۴۰ سال اخیر در هیچ شرایطی 

دست از مسئله سازی برنداشته اید.
اوایل  در  اسالمی  نظام  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب پشت سر بنی صدر مخفی شدند و مشکالتی 
دائما  آوردند، همچنین  به وجود  را در داخل کشور 
علیه رهبران جمهوری اسالمی ایران شعار می دادند 
و شرایط را مشوه می کردند، تصریح کرد: این اقدامات 
همانند اقداماتی بود که در صدر اسالم علیه حضرت 
علی )ع( در منابر همه را مامور کرده بودند که سب 

علی )ع( را انجام دهند.
الریجانی ادامه داد: هنوز انقالب پیروز نشده بود که 
دشمنان در داخل به وسیله ایادی سیاسی خود علیه 

رهبران جمهوری اسالمی ایران مانند شهید بهشتی 
انواع اتهامات را وارد می کردند، آرامش درونی را از نظر 
سیاسی بر هم ریختند و بحران ها را در مناطق ایجاد 
کرده و به این اقدامات بسنده نکردند زیرا می دانستند 
ملت ایران می تواند پاسخ هرزه گری های آن ها را 

بدهد.
وی گفت: اما در آن زمان نیروهایمان اعم از بسیج، 
سپاه، ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی به جبهه ها 
رفتند زیرا آن ها فرزندان امام حسین )ع( بوده و ندای 
ملکوتی در ذهن آن ها بود و تربیت حسینی داشتند و با 
شجاعت مرگ را در آغوش گرفتند تا به سعادت برسند.
الریجانی اظهار داشت: کلید رستگاری ایران به خاطر 
قلوب  امام حسین )ع( در  بود که  ای  همین جمله 
مومنین آن را روشن کرد که زندگی با ظالمان جز 
خسارت نیست که جوانان نیز بنا بر این فرموده عاشقانه 

جبهه ها را درنوردیدند و متجاوز را سرکوب کردند.
وی خطاب به دشمنان نظام اسالمی گفت: این شما 
بودید که انواع دسایس را علیه ایران و ملت ابراز داشتند، 
اما ملت ایران اجازه نداد که شما به اهداف خود برسید، 
در حالی که آن زمان همه کشورها را مقابل ایران قرار 
دادید. رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: یکی از 
کشورهای منطقه می گفت که ما فقط ۴۰ میلیارد دالر 
به صدام کمک کردیم، یکی دیگر از رهبران منطقه می 
گفت شاه قبلی اردن دو روز قبل از عملیات صدام به 
ما پیغام داد که ظرف یک هفته به تهران می رسیم و 
قادسیه تکرار می شود و شما اجازه بدهید که هواپیما از 
طرف کشور شما هم به ایران حمله کند؛ اینها سندهایی 

از جنایات آمریکا علیه ملت ایران است.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: ملت ایران استوار ایستاد و 
بیش از ۲۵۰ هزار شهید و صدها هزار جانباز را تقدیم 
کرد، اما هدف مقدسی که انقالب اسالمی بود به خوبی 
انجام شد، مدافعان از کشور تربیت یافتگان این مکتب 

هستند.
باید  آمریکا  جمهور  رئیس  امروز  افزود:  الریجانی 
سرافکنده باشد که این همه دسیسه علیه ملت ایران 
انجام داده ولی موفق نشده است و حاال یک تمرین 
دیگر را آغاز کرده است، چرا اخیرا وی به این میزان 
رئیس  این شرایط  در  کرد؟ چرا  گستاخانه صحبت 
جمهور آمریکا تا این حد حرف بیهوده و غلط را بر 

زبان آورد؟ من سخنان رئیس جمهور آمریکا را آنقدر 
پوچ می دانم که الزم نیست راجع به آن مطالب زیادی 

گفته شود.
وی ادامه داد: در صحن سازمان ملل معلوم بود که 
حرف های رئیس جمهور آمریکا را قابل قبول نمی 
دانستند، اما باید بدانیم که چرا ترامپ این حرف ها 

را مطرح کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ترامپ در یک 
مانور منطقه ای صدها میلیارد از امکانات امت اسالمی 
را چپاول کرد و حاال باید حرف هایی بزند که سران 
مرتجع منطقه را دلخوش کند. اما تصور واهی دارد، 
زیرا ایران همان ایرانی است که در مقابل آن صف کشی 
کشورها ایستادگی کرد. امروز سرمایه های انسانی ما 
انقالب اسالمی  آرمان های  به  تر و معتقدتر  شجاع 
هستند و تحت رهبری فرمانده کل قوا حضرت آیت ا... 
خامنه ای دامت برکاته، وظیفه امروز خود را به خوبی 

می دانند و استوار پای این آرمان ها ایستادند.
الریجانی با بیان اینکه امروز ایران را متهم می کنند 
که به گروه های تروریستی کمک کرده است، گفت: 
خنده آورترین سخن امروز این است، مگر نابینا هستید 
و نمی بینید که فقط ایران است که در مقابل داعش در 
عراق و سوریه ایستاده است، چطور ممکن است ایران 
از یک طرف به داعش و تروریست ها کمک کند و از 
طرف دیگر در مقابل آنها بایستد؟ مگر چنین حرکتی 
معقول است؟ آنها خود نیز می دانند که این سخنان 
یاوه گویی است تا افکار عمومی دنیا را تغییر دهند، اما 
موفق نخواهند شد، زیرا ایران با تدبیر راهی را انتخاب 

کرده و با استقامت در آن گام بر می دارد.
این  پشتیبانی  به  که  ندارم  تردیدی  من  افزود:  وی 
دارد،  وجود  ما  مجاهد  نیروهای  در  که  بصیرتی 
صحنه هایی از توفیق بیشتر ملت ایران در پیش روی 

ما خواهد بود.
الریجانی تصریح کرد: حفاظت مجلس با صالبت در 
مقابل تروریست ها ایستاد و آنها را سرکوب کرد و امروز 
حفاظت مجلس به عنوان مرکز مردم ساالری در ایران 
مکانی است که کامال باید صیانت شود و تمهیداتی در 
این زمینه اندیشیده شود که شما پیگیر آن هستید و 
حتما موفق خواهید بود، من تردیدی ندارم که سنگر 

مجلس نفوذناپذیر خواهد بود.

الریجانی: ادعای کمک ایران به گروه های تروریستی مضحک است

سرمقاله
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الزمه ي بزرگ شدن اقتصاد کشور

نگاه روز
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زورآزمایی تمام عیار در نیویورک

حد انتظار از ۲ رئیس جمهور

ظرفیت دیپلماسی؛ علمی برای 
نفوذ هدفمند دشمن

یکي از چالش های کنونی 
ایران مسئله ي بیکاري است. 
با تاکید بر اینکه باید اقتصاد 
کشور بزرگ شود تا بتواند 
به نیاز اشتغال جامعه پاسخ 
اقتصاد  لذا در فضای  دهد، 
مقاومتی کنونی در کشور شرکت های دانش بنیان 

الزمه ي بزرگ شدن اقتصاد کشور هستند.

متین مسلم
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رهبر معظم انقالب درگذشت آیت 
ا... راستی کاشانی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت 
راستی  ا...  آیت  فقیه مجاهد  و  عالم جلیل القدر 

کاشانی را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیت ا... خامنه ای به این شرح 

است:
رحلت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد مرحوم آیة ا... 
آقای حاج شیخ حسین راستی کاشانی رحمة ا... علیه 
را به خاندان مکّرم و بازماندگان گرامی و به همه ی 
ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. این عالم 
بزرگوار از جمله ی فضالی روشن بین و با اخالصی 
بودند که در دوران اقامت امام راحل در نجف در 
جمع نزدیکان علمی و سیاسی ایشان حضور یافته 
و وفادارانه به نهضت مقدس ایشان کمک کردند 
و پس از پیروزی انقالب در مراکز مهم و حساس 
به انجام خدمات برجسته پرداختند و در مسائل 
کشور نقش آفرینی کردند. از خداوند متعال بهترین 
برای  درجات  علو  و  مجاهدان  و  صابران  پاداش 

ایشان مسألت می کنم.

اردوغان از احتمال همکاری با ایران 
برای تحریم کردستان خبر داد

رئیس جمهور ترکیه گفت که تهران و آنکارا ممکن 
است، تصمیم به اجرای تحریم های مشترک علیه 

کردستان عراق بگیرند.
به گزارش ایسنا، به نقل روزنامه ینی شفق،  رجب 
برای  که  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان  طیب 
شرکت در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل به نیویورک سفر کرده بود در گفت وگو با 
درباره  هشدار  با  ترکیه  رسانه های  خبرنگاران 
تاکید حکومت اقلیم کردستان عراق بر برگزاری 
همه پرسی استقالل،  گفت: این منطقه تنها متعلق 
آن  در  نیز  اعراب  و  ترکمن ها  نیست.  به کردها 
مناطق حضور دارند. اردوغان در ادامه از احتمال 
همکاری با ایران برای وضع تحریم های مشترک 

علیه کردستان عراق سخن گفت.
چهارشنبه  روز  است  قرار  ترکیه  رئیس جمهور 

آینده، ۱۲ مهرماه به تهران سفر کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الحره، بن علی 
یلدریم، نخست وزیر ترکیه قبل از جلسه پارلمان 
ترکیه در گفت وگو با روزنامه نگاران گفت: ما به 
همراه ایران و دولت مرکزی عراق به منظور مقابله 
با همه پرسی شمال عراق اقداماتی اتخاذ خواهیم 
کرد. وی افزود: اقدامات ما شامل اقدامات سیاسی، 
دیپلماسی، اقتصادی و امنیتی خواهد بود و بر 
اساس تحوالتی که قرار است بر روی زمین ایجاد 
یلدریم در  اتخاذ خواهد شد.  اقدامات  این  شود 
ادامه گفت: کسی که اولین گام برای این مساله 

را برداشت هزینه آن را نیز پرداخت خواهد کرد.

ابراز امیدواری 55 درصد مردم ایران 
به پیشبرد برجام به نفع ایران

ایسپا در گستره  اخیر  نظرسنجی  نتایج  مطابق 
توافق  امیدوارند  ایران  مردم  درصد   ۵۵ ملی، 

هسته ای برجام به نفع ایران پیش برود.
در  ایسپا  اخیر  نظرسنجی  در  ایسنا  گزارش  به 
گستره ملی که در خصوص امیدواری مردم ایران 
در رابطه با پیشبرد توافق هسته ای برجام انجام شد، 
۲۰ درصد »نمی دانم« ۲۵ درصد »ابراز ناامیدی« و 

۵۵ درصد »ابراز امیدواری« را پاسخ دادند.

ابراز نگرانی انگلیس از 
آزمایش های موشکی ایران

از  که  کرد  اعالم  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
آزمایش های موشکی ایران بسیار نگران است و 

خواهان توقف این آزمایش هاست.
جانسون«  »بوریس  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
پیام  یک  اننتشار  با  انگلیس،  خارجه  امور  وزیر 
ایران  به آزمایش های موشکی  توئیتری نسبت 

ابراز نگرانی کرد. 
جانسون نوشت: از گزارش هایی که درباره آزمایش 
موشکی ایران که در تناقض با قطعنامه ۲۲۳۱ 
سازمان ملل است، منتشر می شود بسیار نگرانیم. 
ما خواستار خواستار توقف اقدامات تحریک آمیز 

توسط ایران هستیم.
ایران  موشکی  آزمایش های  که  است  گفتنی 
تاکنون نقض قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل نبوده 
از  فقط  ایران  قطعنامه  متن  اساس  بر  و  است 
قابلیت حمل کالهک  آزمایش موشک هایی که 
هسته ای دارند، منع شده است. همچنین براساس 
گفته های قبلی مقامات ایرانی و همچنین رهبر 
با  دنبال موشک های  به  ایران  اسالمی،  انقالب 
قابلیت حمل کالهک هسته ای نیست و طبق 

شرع اسالمی این مسئله ممنوع شده است.

خبر

کالم  نور

بحار االنوار، ج 78، ص 115

شرکت های دانش بنیان
الزمه ي بزرگ شدن اقتصاد کشور

é سعید حیدری - سردبیر

ایران  کنونی  های  چالش  از  یکي 
بر  تاکید  با  است.  بیکاري  مسئله ي 
شود  بزرگ  کشور  اقتصاد  باید  اینکه 
پاسخ  جامعه  اشتغال  نیاز  به  بتواند  تا 
مقاومتی  اقتصاد  فضای  در  لذا  دهد، 
دانش  های  شرکت  کشور  در  کنونی 
اقتصاد  شدن  بزرگ  ي  الزمه  بنیان 

کشور هستند و تنها شرکت های دانش بنیان می توانند در کنار 
اشتغال زایی به تولید ثروت در کشور کمک کنند.

دارد  مباحث مختلفی  آکادمیک  محافل  در  بنیان  دانش  اقتصاد 
سال  هزار  چند  طول  در  اقتصاد  بگوییم  باید  ساده  زبان  به  اما 
گذشته موج های زیادی را پشت سر گذاشته است. زمانی اقتصاد 
اقتصاد  وارد  ان  از  بعد  و  داری  زمین  اقتصاد  بعد  بود  کشاورزی 

صنعتی شدیم، اقتصادی که خود دریایی پرطالتم بود. 
تولید  از  فرایندهایی  با  که  است  این  مهم  نکته  حاضر  حال  در 
ثروت مواجه می شویم که بنیان این نه نیروی انسانی نه ثروت 
و  نوظهور  اقتصادهای  در  که  است  دانش  اساس  بر  بلکه  قبلی 
در  و  فناوری  و  دانش  اساس  بر  اقتصاد  از  بخشی  یافته  توسعه 
حال گسترش است که باید در کشورمان نیز به این فعالیت های 

اقتصادی بپیوندیم.
در سال 9۲ ده شرکت دانش بنیان داشتیم، امروز ۳۱۱9 شرکت 
یک  ابتدا  در  بنیان  دانش  شرکت  موضوع  داریم.  بنیان  دانش 
است.  شده  تبدیل  گفتمان  به  امروز  اما  بود  مدت  دراز  راهبرد 
رهبر معظم انقالب به عنوان شخص اول مملکت به این موضوع 

تاکید دارند.
این موضوع  به  رئیس جمهور، مجلس، آحاد مردم، دانشگاهیان 
نیروی  به  توجه  راه  کشور،  اقتصاد  نجات  راه  که  هستند  واقف 
انسانی خالق و کارآمد در کشور فقط از طریق شرکت های دانش 

بنیان می گذرد.
شرکت های دانش بنیان را می توان در سه حیطه نوپا، تولیدی 
و هر شرکتی که در هر موضوعی  بندی کرد  تقسیم  و صنعتی 
صاحب ایده و توانی برای اجرای طرحش داشته باشد می تواند 
از تسهیالت حمایتی از شرکت های دانش بنیان بهره مند شود، 
البته بیان این نکته مهم است که یک چنین شرکت هایی نیابد 
باید بطور کامل توسط بخش  بلکه  باشند  یا شبه دولتی  دولتی 

خصوصی اداره شود.
در حمایت از شرکت های دانش بنیان ، دولت الیحه حمایتی را 
تقدیم مجلس کرد که در سال ۸9 مجلس این قانون را تصویب 
کرد و براساس آن شرکت های دانش بنیان می توانند از بسته 
قیمت،  ارزان  مالی  منابع  تامین  شوند.  بهرمند  حمایتی  های 
استفاده از معافیت های مالیاتی به مدت ۱۵ سال که ۴ سال است 
به صورت عملیاتی اجرایی شده استفاده از معافیت های گمرکی، 
استفاده از تسهیالتی برای استقرار در شعاع شهرهای بزرگ که 

این مزایا با کمک دستگاههای مختلف طراحی شده است.
صالحیت  که  شد  تشکیل  کارگروهی  قانون  این  احیای  برای 
شرکت های دانش بنیان را مورد ارزیابی قرار دهد. این کارگروه 
از وزارت خانه های صنعت، بهداشت، علوم، دفاع و رفاه، و صندوق 
معاونت  در  کارگروه  دبیرخانه  و  شد  تشکیل  شکوفایی  نوآوری 

علمی رئیس جمهور است.
توسعه  در  تحولی  بتوانند  شاید  بنیان،  دانش  های  شرکت 
نیروی  فراوانی  کنند.  ایجاد  کشور،  زایی  اشتغال  و  کارآفرینی 
انسانی متخصص و وجود پژوهش های مناسب، زمینه مناسبی را 
برای این امر فراهم کرده است و اگر سایر بسترها نیز فراهم شود، 
می توان بخشی مهمی از اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد. ولی 
نکته مهم رشد این حوزه است که به شدت در حال رشد است، 
سی هزار میلیارد تومان ارزش دارایی بوده که این شرکت ها برای 

کشور خلق وبرای ۱۵ هزار نفر اشتغال زایی کرده اند.
مقاومتی،که  اقتصاد  کالن  های  سیاست  طبق  میان،  این  در 
باید  تاکید قرار گرفته است،  ظرفیت های بومی و محلی، مورد 

نگاه ویژه ای به پتانسیل های موجود آن ها داشت.

بازتاب رونمایی از موشک خرمشهر 
در رسانه های بین المللی

در مراسم رژه نیروهای مسلح هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس از سامانه 
موشکی »خرمشهر« به عنوان دستاورد جدید وزارت دفاع کشورمان 
رونمایی شد. این رویداد بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشته 
است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد: ایران در چالش 
با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یک رژه نظامی از 
سامانه موشکی جدید خود رونمایی و اعالم کرد که این موشک را به طور 

موفقیت آمیز آزمایش کرده است.
ایران با بی اعتنایی به هشدارهای ترامپ که گفته است می خواهد از توافق 
هسته ای خارج شود، از موشک جدید خود با نام »خرمشهر« رونمایی 

کرده است.
موشکی  سامانه  از  رونمایی  خبر  اعالم  با  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
خرمشهر گزارش داد: سپاه پاسداران ایران در حالی از موشک جدید خود 
رونمایی کرد که این موشک دور برد قابلیت هدف قرار دادن بیشتر نقاط 

خاورمیانه، از جمله اسرائیل را دارد.
این اقدام یک عرض اندام مستقیم در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا است که در ماه اوت طرحی را به امضا رساند که تحریم هایی را 

علیه ایران به بهانه برنامه موشکی این کشور وضع می کند.
اگرچه ایران پیش از این نیز اعالم کرده بود که موشک میان برد دارد، 
این اولین باری است که یک موشک با بردی حدود ۲ هزار کیلومتر را به 

طور علنی به نمایش می گذارد.
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش به سخنان رئیس جمهور کشورمان در رژه 
روز جمعه اشاره کرده است که گفت: ایران دست از برنامه موشکی خود 

برنمی دارد و به توسعه ظرفیت های نظامی اش ادامه می دهد.
روزنامه لس آنجلس تایمز نیز نوشت: حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
هم زمان با رونمایی از سامانه موشکی جدید این کشور در یک رژه نظامی 
با وجود پرخاشگری  تاکید کرد که جمهوری اسالمی به هر قیمتی، 
آمریکا و اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد و از هیچ کس برای دفاع از 

سرزمین خود اجازه نمی گیرد.
این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ از قدرت های جهانی خواسته 

است تا ایران را برای توقف توسعه موشک هایش تحت فشار قرار دهند.
ترامپ همچنین با انتقاد از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ آن را توافقی 

بد می داند که یا باید اصالح شود یا اینکه آمریکا آن را کنار می گذارد.
ایران  بالستیک جدید  ادامه نوشت: موشک  این روزنامه آمریکایی در 
حدود ۲ هزار متر برد دارد که می تواند اسرائیل را هدف قرار دهد و چند 

کالهک حمل کند.

سرمقاله

بازگشایی مدارس و  رییس جمهور در مراسم 
اینکه  بر  تاکید  با  آغاز سال تحصیلی 96-9٧ 
ادب  و  اخالق  محیط  باید  ما  مدارس  محیط 
مدرسه  محیط  در  باید  اظهارداشت:   ، باشد 
افکار دیگران را تحمل و به فکر دیگران احترام 

بگذاریم.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
دیروز در این مراسم که در هنرستان دخترانه 
شهید مدرس در تهران برگزار شد، این پرسش 
را به عنوان پرسش مهر امسال مطرح کرد که 
چگونه باید درمحیط مدرسه تحمل و احترام به 

افکار دیگران و اخالق و ادب را تمرین کنیم؟
آیین  خود  سخنان  ابتدای  در  روحانی  دکتر 
بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصلی 96-9٧ 
و تقارن آن را با پیام ایثارگری امام حسین)ع( 
و شروع دوره  وفادارش گرامی داشت  یاران  و 
آموزش  عرصه  در  تالش  و  فعالیت  از  جدید 
همه  و  معلمان  دانش آموزان،  به  را  پرورش  و 
تالشگران وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش 

تبریک گفت.
رییس جمهور با بیان اینکه نواختن زنگ آغاز 
سال تحصیلی،  شروع حرکت به سوی پله ای 
جدید است، اضافه کرد: اگر ۱۲ سال تحصیلی 
به  بگیریم،  نظر  در  پیشرفت  برای  پله   ۱۲ را 
معنای آن است که پس از پیمودن پله دوازدهم 
به سطحی از توانمندی و برخورداری از دانش 
برسیم که برای ورود به عرصه فعالیت، کار و 

تالش در اجتماع آماده باشیم.
دکتر روحانی اضافه کرد: ممکن است مسیر و 
با  از دانش آموزان ما  برای برخی  ایام تحصیل 
وقتی پس  قطعاً  اما  باشد،  سختی هایی همراه 
از پایان دوران تحصیل به این ایام نگاه کنید، 
زندگی  روزهای  بهترین  جزو  که  دید  خواهد 

شما بوده است.
در  اینکه  برای  داشت:  اظهار  جمهور  رییس 
آینده احساس بهتری نسبت به دوران تحصیل 
خود داشته باشیم و احساس کنیم که با پایان 
تحصیالت شرایط مناسب تری برای حضور مؤثر 
و سازنده در جامعه داریم، الزم است مقدماتی 
که  شود  فراهم  مدرسه  و  تحصیل  دوران  در 
این مقدمات از فضا و محیط تحصیلی تا رفتار 
رفتار  نوع  و  و همکالسی ها  مدارس  مسئولین 
و در  را شامل می شود  دانش آموزان  و  والدین 
فضای  با  ما  مواجهه  اخیر، چگونگی  سال های 

مجازی نیز به این مؤلفه ها افزوده شده است.
با  معلم  رابطه  کرد:  تصریح  روحانی  دکتر 
در  یکدیگر  با  دانش آموزان  و  دانش آموزان 
چگونگی تربیت آنان در دوران تحصیل بسیار 
امنی  محیط  مدرسه  محیط  اگر  است.  مؤثر 
همکالسی های  رفتار  از  دانش آموز  و  نباشد 
بیشتر  استعداد  و  دانش  اگر  ببیند،  آزار  خود 
دانش آموزی مایه فخر او به دانش آموزان دیگر 
شود، اگر شکل و قیافه یا لحن و لهجه و نوع راه 
رفتن و رفتار دانش آموزی مایه تمسخر او شود، 
نتیجه آن می شود که این دانش آموز تحت فشار 
امن  او  برای  قرار گیرد و کالس درس  روحی 

نباشد و در چنین شرایطی رفتار نامناسب معلم 
و احیاناً محیط عمومی جامعه و خانواده نیز این 
ناامنی را برای دانش آموز مضاعف می کند و در 
این شرایط درس خواندن برای دانش آموز بسیار 

سخت و رنج آور خواهد بود.
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز نوجوانان 
و جوانان دانش آموز و دانشجوی ما موفقیت های 
زیادی در عرصه های مختلف علمی در جهان 
این وجود  با  کسب کرده اند، خاطرنشان کرد: 
وقتی به آنچه در صد سال اخیر، نگاه می کنیم 
می بینیم که نقائصی در عملکرد ما وجود دارد و 
نتوانسته ایم از منابع و سرمایه هایمان به بهترین 

نحو استفاده کنیم.
دانش آموز  اگر  امروز  داد:  ادامه  روحانی  دکتر 
دارای ۱۲ سال تحصیل ما را و با یک دانش آموز 
تحصیل  سال   ۱۲ هم  او  که  پیشرفته  کشور 
که  می بینیم  دهیم،  قرار  هم  کنار  کرده، 
چرا  ماست  دانش آموز  از  بیشتر  او  داشته های 
که در مدارس ما بیشتر بر حفظیات تکیه شده 

است تا پرورش خالقیت ها و کسب مهارت ها.
درسی  کتب  در  اگر  گفت:  جمهور  رییس 
در  حفظیات  صرف  ارائه  جای  به  نیز  ما 
قطعاً  شود،  ایجاد  سوال  دانش آموزان،  ذهن 
این  به  شاید  که  می شوند  پیدا  دانش آموزان 
پاسخ  از  بهتر  حتی  و  دیگر  پاسخی  سواالت 
کتب  مؤلفان  بدهند.  درسی  کتب  مؤلفان 
درسی ما باید این نکته را باور کنند که شاید 
برخی از دانش آموزان با ذهن های خالق بتوانند 
درسی  سواالت  برخی  به  بهتری  پاسخ های 
بدهند و با طرح سوال در ذهن آنها و جمع آوری 
کتب  دانش آموزان خالق،  از  پاسخ های جدید 
درسی سال های آینده را براساس این پرسش و 
پاسخ های جدید تألیف کنند تا خالقیت بیش 
از پیش در ذهن جوانان و نوجوانان کشورمان 

زنده شود.
دکتر روحانی افزود: باید به گونه ای عمل کنیم 
که پس از ۱۲ سال دانش آموز ما به جای اینکه 
یک برگه کاغذ به عنوان مدرک دریافت کند، 
در  و حداقل  باشد  کرده  عملی کسب  مهارت 

یک رشته مهارت و عالقه کافی برای اشتغال 
به کار داشته باشد.

اولین درخواست  اظهار داشت:  رییس جمهور 
من آقای بطحایی حتی قبل از معرفی ایشان به 
عنوان وزیر به مجلس این بود که نظام آموزشی 
دانش آموز  که  شود  اصالح  گونه ای  به  ما 
تحصیالت  ساله  دوازده  دوره  از  فارغ التحصیل 
مهارت  و  کار  یک  متوسطه حداقل  و  ابتدایی 
آموخته باشد تا اگر نخواست وارد دانشگاه شود، 

بتواند وارد بازار کار شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه اصالح نظام آموزشی 
مسئوالن  معلمان،  همه  وظیفه  اساس  این  بر 
آموزشی، مؤلفان کتب درسی و دیگر مسئوالن 
کشور است، اظهارداشت: شاید این انتقاد من 
مقداری تند باشد، اما اگر نگاهی به کتب درسی 
دوران مدرسه امثال بنده در دهه های ۳۰ و ۴۰ 
بیندازیم، غیر از جلد و عکس و تغییرات شکلی 
مختصر، محتوای این کتب با کتب درسی امروز 

تفاوت چندانی ندارد.
دانش آموز  باید  ما  داد:  ادامه  جمهور  رییس 
نه  کنیم  تربیت  بعد  سال   ۱۲ برای  را  امروز 
تحصیلی  نظام  که  در حالی  امروز  برای  حتی 
و کتب آموزشی امروز ما دانش آموزان را حتی 
برای امروز تربیت نمی کنند بلکه آنان را برای 
و  تالش ها  همه  از  می کنند.  تربیت  دیروز 
زحماتی که برای تحصیل و تربیت دانش آموزان 
خالصانه  و  صمیمانه  می شود  کشیده  کشور 
سپاسگزاری می کنم اما باید قبول کنیم که این 

تالش ها نیاز به تحول اساسی دارند.
دکتر روحانی با طرح این سوال که آیا جوانانی 
که از مدارس ما فارغ التحصیل می شوند افرادی 
مسئول، ماهر، خالق و عالقمند به کار و تالش 
در  آنان  به  شده  ارایه  آموزش های  نتیجه  در 
مدرسه هستند یا جوانانی که مقداری مطلب 
یاد  از  زمان  گذر  اثر  در  که  اند  کرده  حفظ 
خواهند رفت، تصریح کرد: خواهش من و آنچه 
به عنوان سوال مهر امسال طرح خواهم کرد، 
این است که محیط مدارس و محیط آموزش 
را محیط تحمل نظرات و اندیشه های مختلف و 

متفاوت قرار دهیم، تا جوانانی تربیت کنیم که 
بهتر و بیشتر در خدمت تعالی کشور باشند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: اگر به حرف 
مسخره  را  آن  یا  و  خندیدیم  کسی  نظر  و 
کردیم،  یعنی تحمل نظرات و افکار دیگران را 
نداریم در حالی که تحمل نظر مخالف یکی از 
شروط اصلی ایجاد فضای مناسب برای پرورش 
نظر  و  پاسخ  از  اگر  است.  خالق  ذهن های 
متفاوت دانش آموز در مدرسه استقبال شد او 
بروز خالقیتش جرأت می یابد و تشویق  برای 
به  احترام  محیط  مدرسه  محیط  و  می شود 

خالقیت، اخالق و ادب می شود.
این  امسال  مهر  سوال  گفت:  روحانی  دکتر 
است که »چگونه محیط مدرسه را به محیط 
تحمل افکار دیگران و احترام به نظرات مختلف 
و اخالق و ادب تبدیل کنیم و چگونه و با چه 
سبکی ارتقاء اخالق و ادب و کسب توان تحمل 

باالتر را تمرین کنیم؟«
حضرت  از  سخنی  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
تأکید  )ع(  علی  امام  داشت:  اظهار  علی)ع(، 
دارند که »ندانستن و سوال کردن عیب نیست 
و پرسیدن چه بسا که حسن است« و باید بر 
پایه صبر و تحمل پرسشگری را به نحو شایسته 
پرورش داده و به آن پاسخ مناسب دهیم که 
اگر محیط مدارس اینگونه شود، افرادی عالم تر، 
به  عالقمندتر  و  ماهرتر  اندیشمندتر، خالق تر،  

فعالیت و تالش در جامعه تربیت خواهند شد.
دکتر روحانی همچنین تأکید کرد: الزم است از 
فرصت و فضای مدارس برای یادگیری چگونگی 
استفاده مناسب از فضای مجازی استفاده کنیم 
چرا که فضای مجازی تیغ دو لبه ای است که 
می تواند زندگی ما را نابود کند و هم ما را در 
مسیر رشد و تعالی قرار دهد. در پایان بار دیگر 
با اشاره به تقارن ماه محرم و ایام فداکاری و 
ایثار حضرت ابا عبدا... الحسین)ع( با آغاز سال 
تحصیلی تصریح کرد: این تقارن را به فال نیک 
می گیریم و امیدواریم مدارس ما جوانانی تربیت 
کنند که حاضر باشند با درس گرفتن از امام 
حسین)ع( و یارانش در راه آرمان و کشورشان 

ایثار و فداکاری کنند.
سیدمحمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش نیز 
در این مراسم و پیش از سخنان رییس جمهور 
با اشاره به اینکه هنوز تا تبدیل مدارس به عرصه 
پرورش خالقیت فاصله داریم، گفت: متأسفانه 
پرورش  و  آموزش  ساختاری  و  اداری  تمرکز 
و  آموزشی  اصالحی  برنامه های  اجرای  مسیر 
نظام  بهره وری  و  است  کرده  کند  را  پرورشی 

آموزشی همچنان پایین است.
وی اصالح آموزشی و پرورشی کشور را اولین 
برنامه وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم 
از  استفاده  قطعاً  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
شاخص های  ارتقاء  برای  جدید  فناوری های 
این عرصه مد نظر خواهد بود و  مدیریتی در 
در کنار آن اختیارات الزم برای اداره واحدهای 
آموزشی در محور شناسایی و رفع مشکالت با 

تفویض اختیارات الزم پیگیری خواهد شد.

رییس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 96-97:

فضای مجازی یک تیغ دولبه است
مدارس ما باید محیط اخالق و ادب باشد

باکـو  دولـت  مخالـف  نیروهـای  تظاهـرات 
»محصـول«  اسـتادیوم  محـل  در  دیـروز 
پایتخـت جمهـوری آذربایجان برگزار شـد.

بـه گـزارش ایرنـا، در ایـن تظاهـرات که در 
شـرایط تدابیـر امنیتی شـدید پلیـس باکو 
ادامـه داشـت ، جمعـی از هـواداران ائتالف 
سیاسـی نیروهـای مخالـف دولـت موسـوم 
حـزب  محوریـت  بـا  ملـی«  »شـورای  بـه 

غربگـرای جبهـه خلـق حضـور داشـتند . 
در ایـن تظاهـرات فعالیـت هـای اقتصـادی 

دولـت و نیز بروز فسـاد اقتصادی در کشـور 
مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه و دولت بـه عدم 
اجـرای اقدامـات الزم بـرای بهبـود وضـع 

اقتصـادی مـردم متهم شـد .
جملـه  از  سیاسـی  زندانیـان  آزادی 

. بـود  معترضـان  خواسـته های 
ایـن در حالـی اسـت کـه دولـت جمهوری 
وجـود  بـر  مبنـی  اتهامـات  آذربایجـان 
زندانیـان سیاسـی در ایـن کشـور را رد می 

کنـد . 

همچنیـن رسـانه هـای وابسـته بـه دولـت 
، نیروهـای مخالـف را بـه تـالش بـرای بـه 
هـم زدن ثبـات در جمهـوری آذربایجان از 
طریـق برگـزاری ایـن تظاهـرات و تجمـع 
اعتـراض آمیز در آسـتانه انتخابات ریاسـت 
جمهـوری در ایـن کشـور متهـم کردنـد . 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری آذربایجان در 
سـال آینـده میالدی برگـزار خواهد شـد . 
اداره کل پلیـس شـهر باکـو بالفاصلـه پس 
از پایـان ایـن تظاهـرات اعتـراض آمیز طی 

گزارشـی اعالم کـرد: این تظاهـرات در یک 
شـرایط آرام و بـدون هیچ گونـه خرابکاری 
و حفـظ نظـم عمومـی برگـزار شـد و در 
آن نزدیـک بـه یـک هـزار و ۵۰۰ نفـر از 
هـواداران نیروهـای مخالـف دولـت حضـور 

داشـتند .
در ایـن تظاهـرات اعتـراض آمیـز تصمیـم 
گرفتـه شـد ، تظاهـرات بعـدی نیروهـای 
مخالـف دولـت هفتـم اکتبـر آینـده ) برابر 

۱۵ مهـر مـاه ( برگـزار شـود

تظاهرات مخالفان دولت  جمهوری آذربایجان در باکو

 بانک مرکزی اعالم کرد: گشایش اعتبار 
دیداری  اسنادی  برات  ثبت  یا  اسنادی 
مقصد  به  خدمت  و  کاال  واردات  برای 
ویژه  و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  مناطق 
با  و  متقاضی  ارز  محل  از  تنها  اقتصادی 
اعتبار  مبلغ  درصد   ۳۰ حداقل  دریافت 
دریافت  پیش  عنوان  به  اسنادی  برات  یا 

امکان پذیر است.
بخشنامه  اساس  بر  زمان،  گزارش  به 
فروردین ماه سال 9۲ که در بخش ششم 
مجموعه مقررات ارزی آمده است، واردات 
کاال و خدمات از طریق گشایش اعتبار یا 
و  دیداری  صورت  به  اسنادی  برات  ثبت 
پرداخت  و  و خدمات  کاال  واردات  حواله 
کرایه حمل )برای کلیه واحدهای تولیدی 

) پیش  پروفرما  ارائه  قبال  در  تجاری(  و 
با  و  متقاضی  ارز  محل  از  صرفاً  فروش( 
اعتبار  ارزی  وجه  درصد   ۱۰۰ دریافت 
مقررات  تابع  حواله،  و  اسنادی  برات  یا 
مناطق  امورگمرکی  و  واردات  و  صادرات 
اسالمی  جمهوری  صنعتی  تجاری-  آزاد 
اعتبارات  متحدالشکل  مقررات  و  ایران 
وصولی  متحدالشکل  مقررات  و  اسنادی 
بوده  پذیر  امکان  شرایطی  رعایـت  با  ها 
و از مقررات صادرات و واردات کشور در 
رابطه بـا واردات کـاال به داخل سرزمین 

اصلی مستثنی است.
اسنادی  اعتبار  اساس گشایش  بر همین 
منظور  به  دیداری  اسنادی  برات  ثبت  یا 
مناطق  مقصد  به  خدمت  و  کاال  واردات 
اقتصادی،  ویژه  و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد 
صرفاً از محل ارز متقاضی که پیش از این 
اعتبار  ارزی  با دریافت ۱۰۰ درصد وجه 
انجام می شد،  و حواله  اسنادی  برات  یا 
با دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار 
دریافت  پیش  عنوان  به  اسنادی  برات  یا 
متقاضی  از  کافی  و  معتبر  وثایق  اخذ  و 
به منظور حصول اطمینان از تامین بقیه 
وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت سایر 

ضوابط و مقررات امکان پذیر شد.

سازمان  کل  رئیس 
گفت:  سازی  خصوصی 
بر  یازدهم  دولت  اراده 
و  استقالل  واگذاری 
پرسپولیس بود و االن هم 
ورود  برای  ظرفیت  این 
بخش خصوصی و واگذاری 
این دو باشگاه وجود دارد.

از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
سازی؛  خصوصی  سازمان 
عبدا...  اشرف  میرعلی 
درباره  حسینی  پوری 

دالیل واگذار نشدن دو باشگاه استقالل 
گفت:  خصوصی  بخش  به  وپرسپولیس 
دوباشگاه  این  واگذاری  مراحل  تمام 
قانون  و  دولت  هیات  مصوبه  مطابق 
به خوبی  بودجه در سال ۱۳9۴  برنامه 
پیش رفته بود و در این زمان نامه ۱۳۵ 
مجلس  در  محترم  نمایندگان  از  تن 
را  شرایطی  دولت،  به  اسالمی  شورای 
رقم زد که هیات وزیران تصمیم بگیرد 
های  شرکت  عنوان  به  دوباشگاه  این 

فرهنگی واگذار نشوند.
با  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس 
اشاره به توقف روند خصوصی سازی این 

دوباشگاه ادامه داد: اراده دولت یازدهم 
بود  پرسپولیس  و  استقالل  واگذاری  بر 
و االن هم این ظرفیت برای ورود بخش 
باشگاه  دو  این  واگذاری  و  خصوصی 

وجود دارد.
مجلس  نقش  درباره  حسینی  پوری 
استقالل  باشگاه  دو  واگذاری  در  دهم 
خواندم  خبرها  در  گفت:  پرسپولیس  و 
عالقمند  محترم  نمایندگان  از  تعدادی 
ها  باشگاه  این  واگذاری  روند  ادامه  به 
دولت  از  توانند  می  نظرم  به  و  هستند 
سرگیری  از  امکان  مجددا  که  بخواهند 
و  استقالل  واگذاری  برای  ها  مزایده 

پرسپولیس آغاز شود.

وجود ظرفیت ورود بخش خصوصی 
برای واگذاری استقالل و پرسپولیس

شرایط گشایش اعتبار اسنادی دیداری
در مناطق آزاد تسهیل شد
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زورآزمایی تمام عیار در نیویورک

حد انتظار از ۲ رئیس جمهور
é  متین مسلم

نحوه برخورد حیرت آور و خونسرد طرف اصلی مقابل ترامپ یعنی حسن 
روحانی رئیس جمهور ایران، بی شک ما را با رویکرد جدید و هیجان انگیزی 
در عرصه دیپلماسی روبه رو کرده است. وقایع ۱9 و ۲۰ سپتامبر مجمع 
عمومی سازمان ملل سرفصلی جدید و قابل تامل در دیپلماسی نوین 
تهران و از سوی ارشدترین دیپلمات و سیاستمدار ایرانی به شمار می رود.
هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل، دو سوپر استار رسانه ای 
درجه یک با دو رویکرد متفاوت داشت، حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
و دانلد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده. هر چند سخنان نامتعارف 
رئیس جمهور ایاالت متحده، به دلیل جنجالی که برپا کرد توجه زیادی 
را به سوی خود جلب نمود، اما این رئیس جمهور ایران حسن روحانی 
بود که به برنده اصلی تورنمت نفس گیر سازمان ملل تبدیل شد. دیپلمات 
ارشد یک کشور آسیایی که دولت متبوعش عضو غیردائم شورای امنیت 
است اما ترجیح می دهد هویتش افشا نشود، روز پنج شنبه گفت »در 
برابر نطق غیرمتعارف آقای ترامپ، تنها چیزی که انتظار آن را نداشتیم 
به  بود. من  او  و خونسردی حیرت آور  روحانی  واکنش عجیب حسن 

همکارانم و برخی دیپلمات های اماراتی گفتم روحانی بازی را برد«.
باتوجه به شناختی که از آقای ترامپ وجود دارد، فکر می کنم از همان ابتدا 
نمی بایست تصور می کردیم او قرار است )نه صرفا به دلیل مسئله ایران( 
مواضع دیپلماتیکی متفاوتی در برابر بحران ها و چالش های بین المللی در 
پیش بگیرد. طی تقریبا یک سال گذشته و سپری شدن قریب به 9 ماه 
از ریاست جمهوری وی، آیا برخورد مناسب تر و مواضع قابل دفاع تری از 
او دیده ایم!؟ البته پال رایان جمهوری خواه و رئیس کنگره ممکن است 
طبق معمول به غلط استدالل کند »آقای رئیس جمهور تازه کار است و 
باید به او فرصت داد!« اما او و همفکرانش در واشنگتن به خوبی می دانند 
مشکل نه در تازه کار بودن آقای رئیس جمهور که بیشتر در ساختارهای 
ذهنی و باورهای ایدئولوژیک او نهفته است که همه ازجمله ایاالت متحده 
را با مشکل روبه رو کرده است. چند سال پیش در شیکاگو، پشت یک 
اتومبیل موستانگ نوشته شده بود »اگر از رانندگی من خوشت نمی آید 
بزن کنار!«. صورت توسعه یافته این منطق نوشتاری، با زبانی عریان تر 
معموال و همواره از سوی آقای رئیس جمهور بیان می شود. آن گاه که مثال 
می گوید »برای من معاهده زیست محیطی پاریس و یا تعهد و پایبندی 
ایران به توافق هسته ای که جامعه جهانی و همه نهادهای تخصصی فنی 
و اطالعاتی حتی ایاالت متحده آن را تایید کرده اند، اهمیتی ندارند. من 
اصال هیچ کس جز خودم را قبول ندارم!«. بی جهت نیست روز پنج شنبه 
مجله تایم در فضای اول نسخه الکترونیکی خود نوشت »ترامپ به مراتب 
بیشتر از توافق هسته ای، باعث شرمندگی آمریکاست«. آقای رایان، این 
دیگر ربطی به تازه کار بودن یک سیاستمدار ندارد. سخنان آقای رئیس 
جمهور در سازمان ملل از این جنبه های ناخوشاید البته اتفاق جدیدی 
نبود. اما نحوه برخورد حیرت آور و خون سرد طرف اصلی مقابل او یعنی 
با رویکرد جدید و  را  ایران، بی شک ما  حسن روحانی رئیس جمهور 
و   ۱9 وقایع  است.  کرده  روبه رو  دیپلماسی  عرصه  در  هیجان انگیزی 
۲۰ سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل به باور من، سرفصلی جدید 
و قابل تامل در دیپلماسی نوین ایران و از سوی ارشدترین دیپلمات و 

سیاستمدار این کشور به شمار می رود.
تفاوت های اساس میان دو سر طیف یک موضوع مشترک دیپلماتیکی 
)توافق هسته ای( که دیگر چندان ربطی به طرفین اصلی ماجرا ندارد و 
یک موضوع بین المللی است، امروز آن چنان عیان شده که هرگونه تالش 
سیاسی و بین المللی برای معکوس جلوه دادن واقعیات چندان با موفقیت 
همراه نخواهد شد. قضاوت و موضع گیری های بسیاری از رهبران جهان و 
دیپلمات های مقیم نیویورک طی ۴ روز گذشته به وضوح نشان می دهد 
برنده این زورآزمایی تمام عیار دیپلماتیکی، ایران و حسن روحانی بوده. 
تاکنون هیچ سیاستمدار و دیپلماتی را ندیدم و سخنی از او نشنیدم که 
مواضع رئیس جمهور ترامپ را تایید و یا ایرادی از سخنان حسن روحانی 
گرفته باشد. البته تا آنجا که به بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
مربوط می شود، موضع گیری های آقای ترامپ درست و منطقی است 
و شاهد این درستی هم پنگوئن های قطب شمال! هستند. احتماال چند 
کشور عربی نیز تصورات مشابهی دارند. اما تردیدی وجود ندارد در آنچه 
به ایران مربوط می شود، ما با واقعیات متکی به حقایق انکارناپذیری روبه رو 
شده ایم که از مرز تایید گذشته اند و به وضوح در مرحله تثبیت همکاری و 
توسعه مناسبات با ایران نوین قرارگرفته ایم. سخنان مهم رئیس جمهور 
تلقی  ایدئولوژیک  کامال  و  رسمی  مواضعی  ملل،  سازمان  در  روحانی 
می شوند که حاوی ۳ نکته ساختاری مهم بود. نخست، از جنبه های فنی 
در مورد توافق هسته ای. دوم، از جنبه های دیپلماسی، صلح و همکاری 
مشترک. سوم، از جنبه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جامعه ایرانی. 
واقعیت را قبول کنیم؛ تاثیر مثبت مواضع و سخنان رئیس جمهور ایران بر 
افکار عمومی و بدنه دیپلماسی بین المللی عمیق و انکار اپذیر بود، تا آنجا 
که حتی آقای تیلرسون وزیر خارجه مجبور شد اذعان کند »بله خب! 

دیپلمات ها معموال خوشبین هستند«.
فرانسوی  و  سوئدی  دیپلمات های  مانند  غربی  سیاستمداران  برخی 
مقیم نیویورک می گویند »مواضع حسن روحانی و جواد ظریف، جنبه 
هیجان انگیز ماجرهای هفته گذشته بود«. یک دیپلمات ارشد فرانسوی 
می گوید »ایرانی ها متخصص صبر و حوصله هستند. مسلما اتفاقات هفته 
قبل و آن سخنان نامناسب آقای ترامپ، آنها را از میدان بیرون نخواهد 
کرد. این برای جامعه جهانی و اروپا که طرف اصلی و شریک ایران است، 

نکته بسیار مهمی تلقی می شود. 
matinmos@gmail.com

ادعاهای وزیر خارجه امارات علیه ایران

وزیر خارجه امارات در نشست ساالنه سازمان ملل مدعی شد که ایران 
عامل اصلی بحران های منطقه است.

به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، عبدا... بن زاید، وزیر خارجه 
امارات در هفتاد و دومین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل 
مدعی شد: ایران در امور داخلی دیگر کشورها مداخله می کند. همچنین 
از گروهک های تروریستی مانند حوثی ها و حزب ا... و دیگر گروهک ها 
در عراق و سوریه حمایت تسلیحاتی می کند، ایران عامل اصلی تمام 
بحران های منطقه است. وی در رابطه با توافق هسته ای ایران مدعی شد: 
ایران به گسترش برنامه هسته ای خود ادامه می دهد و ما از ارزیابی و 

بررسی مستمر توافق هسته ای حمایت می کنیم.
وزیر خارجه امارات مدعی شد: با وجود گذشت دو سال از توافق هسته ای 
هیچ نشانه ای در رابطه با تغییر رفتارهای تهران در منطقه دیده نمی شود.

بن زاید در ادامه مدعی شد: رفتارهای خصمانه ایران و کره شمالی هیچ 
تناسبی با رفتار کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند، ندارد.

این ادعاهای مقام اماراتی در حالی مطرح می شود که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ٧ بار پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید کرده است، 
همچنین تمام طرف های توافق نیز تاکنون پایبندی ایران به بندهای 

توافق هسته ای را تایید می کنند.
مقامات کشورمان همواره تاکید می کنند که جمهوری اسالمی ایران هیچ 
گونه دخالتی در هیچ کشوری ندارد و تنها در برخی کشورها حضور 
مستشاری دارد. جمهوری اسالمی ایران بزرگترین مخالف تروریسم در 
جهان است و برای نابودی آن تالش های فراوانی کرده است. عربستان 
و امارات بودند که مرزهای خود را به روی تروریست ها باز کردند تا وارد 
کشورهای عربی شوند و بیش از دو سال است که ائتالف عربی به رهبری 

عربستان، زنان و کودکان بی گناه یمنی را به قتل می رسانند.

حمایت قاطع ١٣٤ کشور جهان 
از برجام

چین  و   ٧٧ گروه  خارجه  وزرای  پایانی  بیانیه 
ملل  نشست مجمع عمومی سازمان  در حاشیه 
متحد در نیویورک با اجماع کلیه کشورهای عضو 
تصویب شد.در این بیانیه وزرای خارجه گروه ٧٧ 
و  واقعی  و  الگوی سازنده  را یک  برجام  و چین 
نتیجه عملکرد موفقیت آمیز نظام چندجانبه گرا 
در حل مسایل مهم جهانی دانستند.وزرای ۱۳۴ 
که  کردند   تاکید  بیانیه   این  در  جهان  کشور 
برجام یک مدل واقعی است که از طریق تقویت 
همکاری های بین المللی به دستیابی کشورها به 

توسعه پایدار  کمک می کند .
در  همچنین  چین  و   ٧٧ گروه  خارجه  وزرای 
های  تحریم  با  بیانیه  این  از  دیگری  بخش 
ایران  اقتصادی یکجانبه علیه جمهوری اسالمی 
این  فوری  برداشتن  خواستار  و  کرده  مخالفت 
تحریم ها شدند.سید عباس عراقچی به نمایندگی 
از کشورمان در این اجالس شرکت و سخنرانی  
کرد.در این جلسه معاون وزیر امور خارجه  ضمن 
برشمردن چالش های کشورهای در حال توسعه، 
از نظام اقتصادی و مالی بین المللی انتقاد و بر 
در  کشورهای  میان  بیشتر  همبستگی  و  اتحاد 
حال توسعه تاکید کرد.نشست وزرای امور خارجه 
گروه ٧٧ و چین روز جمعه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱٧ 
مجمع  رییس  اکوادور،  جمهور  رییس  حضور  با 
عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار شد.

روسیه مخالف مذاکرات مجدد برجام 

باز کردن مجدد برجام برای مذاکرات اساسا بی 
توجهی به این توافقنامه خواهد بود. نگرانی های 
مختلف  های  طرف  از  که  دارد  وجود  مختلفی 
گزارش  شود.به  رفع  باید  و  است  شده  مطرح 
نه  کرد  تاکید  روسیه  خارجه  امور  ایسنا؛وزیر 
اکثر  و  اروپایی  کشورهای  بلکه  کشور  این  تنها 
خواستار  متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای 
حفظ برجام هستند.به گزارش شبکه تلویزیونی 
به  پاسخ  در  الوروف  سرگئی  انگلیسی؛  الجزیره 
پرسش  خبرنگار سی بی اس آمریکا در نشست 
خبری که از وی پرسید : شما )سرگئی الوروف( 
و واسیلی نبنزیا)نماینده روسیه در سازمان ملل 
اقدام  جامع  برنامه  امیدوارید  که  گفتید  متحد( 
فدراسیون  آیا  دهید،  نجات  را  مشترک)برجام( 
روسیه برای مذاکرات یا گفتگوها درباره بندهایی 
از برجام که تاریخ انقضا دارند، درباره موشک ها، 
دیگر  چارچوب  یک  در  یا  برجام  درون  در  چه 

آمادگی دارد؟
روسیه  تنها  نه  پاسخ گفت:  در  سرگئی الوروف 
گفت که ضرورت دارد این برنامه)برجام( نجات 
در  که  نیز  اروپایی  کشورهای  همه  بلکه   ، یابد 
مذاکرات شرکت کردند چنین چیزی را گفتند، 
اکثریت  کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز 
چنین چیزی را بیان کردند. این برنامه )برجام( 
شورای  قطعنامه  تصویب  به  و  شد  نهایی  قبال 
امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. باز کردن 
به  بی توجهی  اساسا  مذاکرات  برای  برنامه  این 
نگرانی های مختلفی  بود.  توافقنامه خواهد  این 
وجود دارد که از طرف های مختلف مطرح شده 
گفت:  الوروف  شود.سرگئی  رفع  باید  و  است 
که  دارد  وجود  کاری  و  ساز  ها  موشک  درباره 
اجازه داشتن موشک بالستیک را می دهد. درهم 
موضوعات  در  خصوص  به  موضوعات   آمیختن 
قیاسی   ، ای  هسته  توافقنامه  مثل  ای  پیچیده 

نادرست است.

پاسخ عراقچی به اتهامات عربستان

معاون وزیر خارجه کشورمان، در اجالس سازمان 
همکاری های اسالمی در نیویورک گفت: تاریخ 
جنایات ائتالف به رهبری عربستان در یمن را از 

یاد نخواهد برد.
معاون  عراقچی  عباس  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان  اجالس  در  کشورمان  خارجه  وزیر 
را  عربستان  اتهامات  اسالمی؛  همکاری های 
پاسخ داد.عراقچی گفت: تاریخ جنایات ائتالف به 
رهبری عربستان  علیه زنان، مردان و کودکان را 

در یمن از یاد نخواهد  برد.
 عراقچی  در بخشی دیگر از صحبت های خود  
بین  اهمیت وحدت  به  اشاره  با  اجالس  این  در 
همکاری  :سازمان  گفت  اسالمی  کشورهای 
اسالمی مناسب ترین جایگاه بروز و تمرین این 

وحدت است.

اخبار ضدونقیض درباره تعویق 
همه پرسی اقلیم کردستان عراق

برخی از منابع خبری از به تعویق افتادن همه پرسی 
اقلیم کردستان عراق خبر می دهند، حال آنکه منابع 

دیگری چنین اخباری را تکذیب می کنند.
اعالم  الیوم  روسیه  گزارشگر  مهر  گزارش  به 
کرد که مسئوالن اقلیم کردستان عراق با طرح 
انداختن همه پرسی  المللی برای به تاخیر  بین 
استقالل این اقلیم موافقت کرده اند.پیشتر هیأتی 
متشکل از اعضای این اقلیم برای دیدار با مقامات 
طالبانی،  بودند.بافل  شده  شهر  این  عازم  بغداد 
اقلیم کردستان عراق اعالم  معاون رئیس دولت 
تاخیر  به  بر  این دولت تصمیمی مبنی  کرد که 
انداختن همه پرسی اقلیم کردستان اتخاذ کرده 
فیس  در صفحه  را  خبر  این  که  طالبانی  است. 
پست  بعد  لحظاتی  بود،  کرده  اعالم  خود  بوک 
خود در این باره را حذف کرد.این در حالیست 
که المیادین به نقل از شورای عالی همه پرسی 
همه  این  که  داد  گزارش  عراق  کردستان  اقلیم 
خواهد شد.همچنین  برگزار  دوشنبه  روز  پرسی 
حزب دموکرات کردستان نیز اعالم کرد که این 
همه پرسی در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد 

و سخنان بافل طالبانی بی پایه و اساس است.

یادداشتخبر

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
گفت: سخنان رئیس جمهوری در سازمان 
رئیس  سخیف  اظهارات  علیه  متحد  ملل 
بسیار  و  قاطع  جسورانه،  آمریکا،  جمهوری 

مناسب بود.
اولین  ایسنا،  از  نقل  به  و  زمان  گزارش  به 
جلسه دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت 
هاشمی  آیت ا...  ریاست  به  دیروز  نظام 
شاهرودی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل 
هاشمی  آیت ا...  جلسه،  ابتدای  شد.در 
شاهرودی به اعضاء خوش آمد گفت و برای 
دوره جدید مجمع براساس احکام، پیوست ها 
آرزوی  رهبری،  معظم  مقام  رهنمودهای  و 

توفیق و موفقیت های بیشتر کرد.
با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
به  اخیر  سفر  در  خود  مشاهدات  به  توجه 
مختلف  شهرهای  در  گفت:  عراق،  کشور 
منطقه  این  در  عجیبی  تحول  شاهد  عراق 
بودم و در همه شهرها و کوی و برزن مملو 
و تصاویر  انقالبی، ظلم ستیزی  از شعارهای 
رهبری  و  امام  و  مراجع  و  بزرگان  و  شهدا 
بود و عشق و عالقه زیادی در مردم عراق به 
با گروه های  امام حسین)ع( و مقابله  جهاد 
و  سلطه  نظام  و  داعش  ویژه  به  تکفیری 

استکبار جهانی بود.
اخیر  پیروزی های  به  شاهرودی،  هاشمی 
سوریه  و  عراق  کشورهای  در  داعش  علیه 
اشاره کرد و گفت: مقاومت مردم و مبارزه 
و  کشورها  این  در  سلطه  و  ظلم  مظاهر  با 
یمن و لبنان، الهام گرفته از نهضت عاشورا 

و مکتب امام حسین)ع( است.
با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
سخنان  کردن  توصیف  بی ارزش  و  سخیف 
سازمان  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  اخیر 
رهبری  فرموده  به  بنا  گفت:  متحد،  ملل 
انقالب، این سخنان ناشی از ضعف،  معظم 
افزود:  است.وی  درماندگی  و  عصبانیت 
تاکنون  آمریکا  جمهوری  رئیس  متأسفانه 
شخصیتی  دارای  که  است  داده  نشان 
متناقض و نامتعادل است. وی در حالی که 
را  داعش  پیدایش  انتخاباتی  رقابت های  در 
از جمله اقدامات غیرقانونی و خالف رقبای 
انتخاباتی خود خوانده بود، در نطق اخیرش 
در دروغگویی و تناقض آشکار، ایران را متهم 
به تروریسم می کند، در حالی که جمهوری 
اسالمی ایران از اول پیروزی انقالب تاکنون 
مبارزه  حال  در  همواره  و  تروریسم  قربانی 

با این پدیده شوم در منطقه بوده و اکنون 
با گروهک تکفیری  نیز سنگر مقدم مقابله 
این  نابودی  حال  در  و  منطقه  در  داعش 

شجره خبیثه است.
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
هفته  گرامیداشت  با  خود،  سخنان  ادامه 
در  ایران  ملت  واقعاً  گفت:  مقدس  دفاع 
قدرتمند  و  مجهز  و  آب دیده  مقدس  دفاع 
شد و روح ایثارگری و شهادت را در جامعه 
حفظ  و  احیاء  خواستار  کرد.وی  نهادینه 
مقدس  دفاع  فرهنگ  مبنای  و  محتوایی 
ارزشمند  تجارب  افزود:  و  شد  جامعه  در 
دفاع مقدس، مردم ایران را در منطقه برای 
بیداری  موجب  و  کرده  پیشرو  ظلم ستیزی 
افکار جهانیان، به ویژه در منطقه علیه ظلم، 
تشکر  با  است.وی  استکبار شده  و  استبداد 
از سخنان رئیس جمهوری در سازمان ملل 
اظهارات  علیه  سخنان  این  گفت:  متحد 
جسورانه،  آمریکا،  جمهوری  رئیس  سخیف 

قاطع و بسیار مناسب بود.
هاشـمی شـاهرودی بـه آغـاز دوره جدیـد 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا حکم 
مقـام معظـم رهبـری اشـاره کـرد و گفـت: 
در  رهبـری  و سـخنان  پیوسـت ها  احـکام، 
ایـن دوره بـرای همـه مـا کارگشـا و چـراغ 
آینده اسـت و شـامل فرازهای بسـیار مهمی 
اسـت که بایـد در دبیرخانه تدویـن و تبیین 
گذاشـته  بحـث  بـه  مجمـع  صحـن  در  و 
شـود.وی، تأکیـد رهبـری در مـورد مـوارد 
تشـخیص شـرعی، اولویت بندی سیاسـت ها 
و مهمتـر از همـه بحـث نظـارت بـر ُحسـن 
اجرای سیاسـت ها را برای آینـده کار مجمع 
بسـیار مهـم دانسـت و گفـت: دبیرخانه باید 

و  تأکیـدات  مطالـب،  دقیـق  صـورت  بـه 
رهنمودهـای ایشـان را طبقه بنـدی کنـد و 
بـرای تحقـق آن برنامه ریـزی مناسـب انجام 

دهـد و بـه صحـن مجمـع بیـاورد.
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
ارتقای  برای  کیفی  و  کّمی  شاخص های 
و  خواند  مهم  بسیار  را  مصلحت  تشخیص 
تأکید کرد: باید شاخص ها در آینده تعریف 

و تبیین شود.
از  دیگری  فراز  در  شاهرودی،  هاشمی 
درگذشتگان  خاطره  و  یاد  خود  سخنان 
مجمع از جمله، دکتر حسن حبیبی، آیت ا... 
به  و  طبسی  آیت ا...  عسگراوالدی،  توسلی، 
گرامی  را  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  ویژه 
این  همه  روح  شادی  برای  گفت:  و  داشت 
عزیزان دعا می کنیم.وی به شخصیت بزرگ 
و خستگی ناپذیر آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
از  قبل  در  چه  ایشان  گفت:  و  کرد  اشاره 
انقالب در عرصه مبارزه و تحمل سختی های 
انقالب و خدمات  از پیروزی  آن و چه بعد 
تشخیص،  مجمع  دوران  در  چه  و  ایشان 
برای  مفید  و  مؤثر  بسیار  خدمات  منشاء 

کشور بود.
هاشمی شاهرودی، رحلت آیت ا... راستی را 
نیز تسلیت گفت و افزود: ایشان شخصیتی 
بسیار تأثیرگذار در انقالب اسالمی و دارای 
و  انقالب  در  مختلف  مهم  مسئولیت های 
شخصیتی  و  قم  و  نجف  علمیه  حوزه های 
بسیار بزرگ برای کشور ما بود.وی همچنین 
معصومی  اصغر  علی  آیت ا...  خاطره  و  یاد 
شخصیت  از  و  داشت  گرامی  را  شاهرودی 
بزرگوار این مرحوم تجلیل کرد و آرزو کرد 
درگذشتگان  و  مجمع  از  درگذشتگان  روح 

ائمه  و  بزرگان  و  با روح شهدا، صلحا  اخیر 
اطهار)ع( محشور باشد.

یادآوری  با  پایان  در  شاهرودی  هاشمی 
مقام معظم  و رهنمودهای  تأکیدات  مجدد 
تشخیص  مجمع  جدید  دوره  برای  رهبری 
مصلحت نظام، ابراز امیدواری کرد با همت 
همه ی اعضا و مشارکت فعال آنان در دوره 
اجرای  و  شدن  پیاده  شاهد  مجمع،  جدید 
برای  معظم له  تأکیدات  و  رهنمودها  کامل 
مجمع باشیم.در ادامه این جلسه آقای دکتر 
محسن رضایی، دبیر مجمع نیز در سخنانی 
مجمع،  اعضای  به  خوش آمدگویی  ضمن 
معظم  رهبری  پیوست  و  حکم  از  مواردی 
قرائت  مجمع  جدید  دوره  برای  را  انقالب 
برای  را  اعضا  همه  فعال  مشارکت  و  کرد 
کمک به برنامه ها و اهداف دبیرخانه مجمع 

خواستار شد.
امر  محسن رضایی نیز سامان بخشیدن به 
کلی  سیاست های  اجرای  حسن  بر  نظارت 
نظام را که مورد تأکید مؤکد رهبری معظم 
انقالب است، یکی از برنامه های جدی دوره 
جدید مجمع ذکر کرد و گفت: امید می رود 
این  به تحقق  اعضا  بهتر  کمک و مشارکت 
مهم منجر شود.وی به تمرکز و سامان دهی 
انسجام کامل تشکیالتی مجمع و حذف  و 
حکم  در  غیرضروری  و  موازی  کارهای 

رهبری اشاره کرد.
دبیر  واعظی،  حسن  جلسه  این  ادامه  در 
کمیسیون ها، گزارشی از عملکرد دوره قبل 
مجمع و مصوبات آن به اطالع اعضا رساند.

از  گزارشی  نیز  علی احمدی  همچنین 
مشترک  کمیسیون  برنامه های  و  عملکرد 
را در  دبیرخانه و دفتر مقام معظم رهبری 
تشریح  اعضا  برای  گذشته  سالهای  طول 

کرد.
به  توجه  با  مجمع  کمیسیون های  ساختار 
جدید،  دوره  آغاز  و  جدید  اعضای  حضور 
کمیسیون ها  جدید  اعضای  و  شد  بازنگری 
مشخص شدند و برخی اعضا برای حضور در 
کردند  آمادگی  اعالم  دیگر  کمیسیون های 
کامل  نیز  کمیسیون ها  اعضای  لیست  و 
ذکر  به  مجمع  اعضای  جلسه  ادامه  شد.در 
هر  اجرای  برای  خود  مختلف  دیدگاه های 
چه بهتر برنامه های آینده مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، براساس توانایی های اعضای 
منویات  و  احکام  و  رهنمودها  و  جدید 

رهبری پرداختند.

هاشمی شاهرودی تاکید کرد: ارزش های انقالبی مبنای سیاست های مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اظهارات روحانی در آمریکا قاطع و مناسب بود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران آماده 
دفاع از کشور در برابر هر تهاجمی هستند 
این سرزمین  فرزندان  و  اسالمی  ایران  از  و 

محافظت خواهند کرد.
امیر  مهر،  از  نقل  به  و  زمان  گزارش  به 
سرتیپ »امیر حاتمی« وزیر دفاع و پشتیبانی 
دفاع  هفته  گرامیداشت  با  مسلح  نیروهای 
مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال 
دفاع مقدس و سه وزیر شهید با بیان اینکه 
رهبری  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، دشمن بعثی 
از چند نقطه کشورمان را مورد حمله و تعدی 
قرار داد، اظهار داشت: فرزندان برومند ایران 
اسالمی در آن برهه با حضور در جبهه های 

حق علیه باطل و نثار خون پاکشان با تمام 
وجود از کشورمان محافظت کردند.وی افزود: 
اگر امروز دوباره تجاوزی به کشورمان صورت 
گیرد، نیروهای مسلح با تمام وجود از ایران 
اسالمی به ویژه فرزندان عزیزمان محافظت 
خواهند کرد.امیر حاتمی در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه آینده کشور در گرو 
کار، تالش و آمادگی نسل جدید است، افزود: 
کشوری می تواند موفق باشد که یک نسل 
با احساس  خردمند، عالم، مومن، پرانگیزه، 
امروز  و والیتمدار را تربیت کند و بحمدا... 

مدارس ما همین کار را انجام می دهند.
وزیر دفاع با بیان اینکه امروز تربیت نسلی با 
ویژگی های برجسته کار بسیار سختی است و 
آثار رسانه ها و فضای مجازی در تربیت نسل 
جدید تعیین کننده است، ادامه داد: نیازمند 
و  خانواده ها  فراوان  بسیار  کوشش  و  تالش 
جدید  فضای  این  در  تا  هستیم  مسئوالن 
تربیت  را  والیتمدار  و  مومن  نسلی  بتوانیم 
از  کشورمان  در  اینکه  بیان  با  کنیم.وی 
مقدس  دفاع  اسالمی،  ایرانی  غنی  فرهنگ 
بهره مند هستیم، گفت: هر کدام  عاشورا  و 
از این فرهنگ ها می توانند به ما کمک کنند 
تا نسلی بهتر از نسل امروز داشته باشیم، به 
همین دلیل وظیفه آموزش و پرورش بسیار 

سنگین است.

اولویت  دارایی:  و  اقتصادی  امور  وزیر 
استفاده از سرمایه ها و خطوط اعتباری 

خارجی ، با بخش خصوصی است.
نمایشگاه  حاشیه  در  کرباسیان  مسعود 
و  اقتصادی  امور  وزارت  دستاوردهای 
دارایی در دوران دفاع مقدس در گفتگو 
با خبرگزاری صدا و سیما افزود : سرمایه 
و  تولیدی  های  بخش  در  خارجی  های 

اشتغال زا سرمایه گذاری می شود.
تامین  های  راه  از   : گفت  کرباسیان 
جذب  اشتغال  و  تولید  ای  بر  سرمایه 
شیوه  دو  به  که  است  خارجی  منابع 
سرمایه گذاری و خطوط اعتباری انجام 
می شود. وزیر اقتصاد با اشاره به قرارداد 
برای  دانمارک  و  اتریش  با  ایران  جدید 
برقراری خطوط اعتباری افزود: به زودی 
های  فعالیت  و  تولیدی  های  بخش 
ویژه  به  کشور  پذیر  توجیه  اقتصادی 
دربخش خصوصی از این منابع بهره مند 

می شوند. 
سود  نرخ  کاهش  به  اشاره  با  کرباسیان 
بانکی گفت : همزمان با کاهش نرخ سود 
سخا  اوراق  اخیرا   ، بانکی  های  سپرده 
)اسناد خزانه اسالمی( نیز در بازار ثانویه 

تواند  می  که  است  شده  عرضه  بورس 
نقش مهمی در رونق بازار سرمایه داشته 
به  اقدامات  این  همه  امیدواریم  و  باشد 
کند.اخیرا  کمک  واشتغال  تولید  رونق 
یک  معادل  بانکی  اعتبار  تامین  قرارداد 
و  ایرانی  های  بانک  بین  یورو  میلیارد 
است.این  شده  امضا  اتریش  بانک  اوبر 
بانک  مالی  تامین  قرارداد  اولین  قرارداد 
های ایرانی با بانک های اروپایی پس از 
برجام است که بعد از قراردادهای امضا 
شده بین بانک های ایران با کره جنوبی 
و چین در مجموع به مبلغ ۳۵ میلیارد 

دالر؛ به امضا رسیده است.

بخش خصوصی در اولویت استفاده 
از منابع خارجی

وزارت  خدمت  جبران  و  کار  روابط  مدیرکل 
کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قراردادهای 
اوایل  تا  کرد  امیدواری  اظهار  و  خبرداد  کار 
سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قراردادهای 

موقت و دائم ارائه شود.
اسماعیل ظریفی آزاد در گفتگو با مهر، درباره 
آخرین وضعیت زمان آغاز به کار سامانه ثبت 
قراردادهای کار گفت: این سامانه ذیل »سامانه 
جامع روابط کار« با حدود ۳۰ نرم افزار طراحی 

و تکمیل شده و آماده بهره برداری است.
وی با بیان اینکه تمام کارفرمایان برای ورود 
هویت  احراز  باید  نخست  بار  برای  سامانه  به 
نیازمند  منظور  همین  به  داد:  ادامه  شوند 
از  کارفرمایان  به  مربوط  اطالعات  دریافت 
سازمان تامین اجتماعی هستیم چراکه در غیر 
این صورت باید کارفرمایان به صورت حضوری 
دلیل  به  اما  احراز هویت می شدند  و  مراجعه 
برای  کارفرمایان  یکبار  گذشته  در  اینکه 
سامانه الکترونیکی بیمه توسط سازمان تامین 
اجتماعی احراز هویت شدند بنابراین اطالعات 

آنها از این سازمان دریافت خواهد شد.

وزارت  و جبران خدمت  کار  روابط  مدیر کل 
از  بهره برداری  آغاز  از  اینکه پس  بیان  با  کار 
سایر  تدریج  به  کار،  قراردادهای  ثبت  سامانه 
می شوند  راه اندازی  کار  روابط  سامانه های 
کل  شده،  هدفگذاری  برنامه  طبق  گفت: 
بهمن  پایان  تا  کار  روابط  جامع  سامانه های 
زمان  درباره  می شوند.وی  برداری  بهره  ماه 
دریافت اطالعات کارفرمایان از سازمان تامین 
سازمان  رئیس  سوی  از  گفت:  نیز  اجتماعی 
تامین اجتماعی دستورات الزم به بخش های 
این  ارائه  و  تهیه  جهت  سازمان  مربوطه 

اطالعات به وزارت کار داده شده است.
ظریفی آزاد با بیان اینکه پس از بهره برداری از 
سامانه ثبت قراردادهای کار همه کارفرمایان 
را در سامانه ثبت کنند  قراردادهای کار  باید 
گفت: این موضوع در نهایت باعث می شود یک 
بانک اطالعاتی دقیق از کارفرمایان و کارگران 
از  اعم  کار  قراردادهای  میزان  همچنین  و 
صحیح  آمار  چراکه  شود  تهیه  دائم  و  موقت 

مقدمه هر نوع سیاستگذاری است.
و  کار  تعاون،  وزارت  در  مسئول  مقام  این   

دادخواست های  ثبت  امکان  اجتماعی،  رفاه 
کارفرما  و  کارگر  توسط  کار  روابط  به  مربوط 
را از مزیت های سامانه جامع روابط کار اعالم 
سامانه  از  استفاده  دسترسی  گفت:  و  کرد 
مراجع  جمله  از  ذی ربط  دستگاه های  به 
هیأت های  و  شد  خواهد  داده  اختالف  حل 
انجام  زمان  در  نیز  اختالف  حل  و  تشخیص 
امور دادرسی می توانند با وارد کردن کد ملی 
کارگر و کارفرما به قراردادهای کار دسترسی 
راه اندازی  با  اینکه  بیان  با  باشند.وی  داشته 

سامانه جامع روابط کار تمام روابط کاری بین 
در  شد،  خواهد  الکترونیکی  کارفرما  و  کارگر 
پاسخ به این سوال که چه زمانی می توان آمار 
دقیقی از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه 
که طی  است  این  ما  بینی  پیش  گفت:  داد؟ 
و  کارفرمایان، کارگران  اطالعات  آینده  ماه   6
اوایل  در  و  تکمیل شود  سامانه  در  قراردادها 
سال آینده بتوانیم برای نخستین بار یک آمار 
قابل اتکا در خصوص میزان قراردادهای موقت 

و دائم ارائه دهیم.

سامانه»ثبت قراردادهای کار«تکمیل شد

نیروهای مسلح آماده دفاع از کشور 
در برابر هر تهاجمی
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متخصصان علم و فناوری در عرصه نظامی کشور 
با اتکا بر استعدادهای بومی و ظرفیت های داخلی 
در صنعت دفاعی توانستند به جایگاه قابل توجهی 
داخلی  دستاوردهای  بر  تکیه  با  و  یابند  دست 
می  تامین  را  کشور  امنیت  همیشه  از  مقتدرتر 
کنند و اجازه تجاوز به مرزها را به دشمنان نمی 

دهند.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در هشت 
سال جنگ تحمیلی با وجود تحریم های گسترده 
قدرت های دنیا توانستند با بهره گیری از امکانات 
موجود و توان نیروهای خالق و متخصص داخلی، 
ضمن تامین نیازمندی های رزمندگان در میدان 
برای  را  ای  برجسته  و  مستحکم  ساختار  نبرد، 

صنعت دفاعی کشور ایجاد کنند. 
از  پس  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
ساخت،  طراحی،  وظیفه  تحمیلی  جنگ  پایان 
تولید و خرید نیازمندی های نیروهای مسلح را بر 
عهده گرفت و بدین ترتیب رشد و توسعه صنعتی 
در صنایع دفاع در زمینه تولید محصوالت دفاعی 
دریایی،  زرهی،  تجهیزات  و  تسلیحات  شامل 
شیمیایی، موشکی، خودرویی، هوایی و الکترونیک 

رونق فزاینده ای پیدا کرد.
با  همزمان  ایرنا  رسانی  اطالع  گروه  پژوهشگر 
منظور  به  و  مقدس  دفاع  هفته  از  روز  دومین 
از  شماری  کشور؛  نظامی  و  دفاعی  توان  واکاوی 
بررسی  را  مسلح  نیروهای  نظامی  دستاوردهای 

کرده است.
نسل جدید موشک های کروز ایران

قبلی،  کروز  موشک های  به  نسبت  موشک ها  این 
دارای برد بلندتری هستند و در سقف پروازی و 

ارتفاع مشخص از سطح به هدف برنامه ریزی شده 
برخورد کرده و با یک برنامه ریزی دقیق، سریع و 

برق آسا دشمن را آماج خود قرار می دهند.
هواپیمای جدید گشت دریایی

دارا  با  و  پروازی  باالی  توانایی  با  هواپیماها  این 
هدف  راداری،  و  اپتیکی  های  سیستم  زیر  بودن 
های موردنظر را تعقیب و برای گشت شناسایی در 
منطقه استفاده می شود. از دیگر خصوصیت های 
آن می توان به قابلیت بار ریزی، مهمات ریزی و 
های  ویژگی  تمام  که  کرد  اشاره  بهتر  شناسایی 
دربرمی  را  دریایی  گشت  مدرن  هواپیمای  یک 

گیرد. 
مهمات هوشمند بصیر

هدایت  لیزری  به صورت  بصیر  هوشمند  مهمات 
وسیله  به  کشور  در  بار  نخستین  برای  و  شده 
دفاع  صنایع  سازمان  کارآمد  و  زبده  متخصصان 
طراحی و ساخته شده است و این توان را دارد تا 
هدف های ثابت و متحرک مانند پل ها، تانک ها، 
ادوات جنگی مرکزهای فرماندهی را با دقت بسیار 
باال هدف قرار دهد و منهدم کند. سیستم لیزری 
را  موردنظر  های  هدف  تا  است  قادر  اسلحه  این 
مسافت یابی  و  یابی  موقعیت  شناسایی،  کشف، 
کوهستانی،  های  منطقه  در  درگیری  کند. 
خاکریزها، پناهگاه های مستحکم  و پدافند دشمن، 
هدف های متحرک و  نزدیک از دیگر ویژگی های 

این مهمات است.
سامانه موشک کروز دریایی ظفر

این سامانه صد در صد بومی، موشکی ضدکشتی، 
کوتاه برد و راداری به شمار می رود که می تواند 
هدف های کوچک و متوسط را با دقت بسیار باال 

هدف قرار دهد و منهدم کند. این موشک قابلیت 
تندرو  و  شناورهای سبک  انواع  روی  بر  را  نصب 
دارد و وزن کم، قابلیت ضد جنگ الکترونیک باال 
موشک  سامانه  ویژگی  از  زیاد  تخریب  قدرت  و 

کروز ظفر محسوب می شود. 
سامانه ضدزره دهالویه

پیشرفته ترین  از  یکی  عنوان  به  موشک  این 
هدف  برای  استفاده  قابلیت  ضدزره،  موشک های 
و  دارا  را  پایین  ارتفاع  در  هوایی  و  دریایی  های 
مجهز  پیشرفته  تانک های  انواع  انهدام  منظور  به 
به زره واکنشگر طراحی شده است و این سامانه 
با بهره برداری از هدایت خاص  قدرت مقاومت را 

در برابر انواع جنگ های الکترونیکی دشمن دارد. 
نسل چهارم موشک فاتح 110

این موشک با قابلیت نقطه زنی با برد بیش از ۳۰۰ 
و  نوین  هدایتی  روش های  از  استفاده  با  کیلومتر 
سیستم نقطه زنی بر روی موشک نصب، توانایی 
اصابت به هدف را بدون انحراف دارد و قادر خواهد 
های  نقطه  دریایی،  و  زمینی  های  هدف  تا  بود 
سایت های  فرماندهی،  مرکزهای  دشمن،  تجمع 
موشکی، زاغه های مهمات، رادراها و سایر هدف ها 
را به صورت نقطه ای هدف قرار داده و منهدم کند.

خودرو زرهی طالییه
خودرو زرهی طالییه با داشتن ویژگی های منحصر 

به فرد از جمله تحرک و چابکی، سادگی طرح و 
و  افزار  جنگ  استقرار  قابلیت  اپراتوری،  سهولت 
سیستم تعلیق مستقل برای هر چرخ، دریچه های 
تیربار در طرفین خودرو، سرعت و قدرت مناسب 
می تواند در تحرک عملیاتی نیروهای مسلح نقش 

موثری ایفا کند. 
 خودرو زرهی شنی دار فوق سبک هویزه

ساده،  نگهداری  کم،  وزن  با  زرهی  خودرو  این 
امکان نصب سالح و تجهیزات مختلف و قابلیت به 
قابلیت بهره برداری در  کارگیری سریع و راحت 
ماموریت های مختلف نیروهای مسلح را دارا است.

سامانه توپ ضد هوایی سعیر
در  ای  توپخانه  هوایی  پوشش  برای  سامانه  این 
ارتفاع پست و متوسط گزینه بسیار خوبی قلمداد 
می شود و در سازمان صنایع دفاع به صورت بومی 
طراحی و به تولید انبوه رسیده و سیستم عملیاتی 
با  این سامانه به گونه ای طراحی شده است که 
مجموعه راداری و اپتیکی هدف را رهگیری و به 
این سیستم در  صورت خودکار شلیک می کند. 
مقایسه با سامانه های مشابه قادر به انهدام هدف 
های مورد نظر با ضریب اطمینان بسیار باالتری 

است. 
راکت ضدزره

این راکت ٧۳ میلی متری یکی از انواع راکت های 
تانک  انهدام  برای  که  رود  می  شمار  به  ضدزره 
ها، نفربرها، خودروهای سبک زرهی، محل تجمع 
انبارهای مهمات و استحکامات  نیروهای دشمن، 
دشمن طراحی شده است به علت سبکی، راحتی 
باال،  به کارگیری و سرعت و دقت در اصابت  در 
این سالح نقش مهمی در رزم های دور و نزدیک 

و جنگ های منظم و نامنظم برای انهدام هدف ها 
ایفا می کند.

موشک های زمین به هوای شلمچه
های  هدف  با  موثر  درگیری  قابلیت  باال،  سرعت 
و  الکترونیک  جنگ  برابر  در  مقاومت  هوایی، 
ویژگی  از  دنیا  روز  های  فناوری  به  بودن  مجهز 
های موشک میان برد شلمچه محسوب می شود. 
با  و  بومی  صورت  به  موشک  این  اجزای  تمامی 

تکیه بر توان داخلی به تولید انبوه رسیده است.
سامانه موشکی ساحل به دریا

تواند  می  که  پرتاب  سکوهای  بودن  متحرک 
و  کنترل  معرض  در  را  ساحل  از  وسیعی  شعاع 
این سامانه های  از ویژگی های  تسلط قرار دهد 
انعطاف پذیری، باال رفتن  افزایش  موشکی است. 
ضریب امنیتی برای نیروهای عمل کننده خودی، 
و  دریایی  کوچک  و  بزرگ  های  هدف  شناسایی 
انهدام همزمان آنها در فاصله های دور و نزدیک 
و در سریع ترین زمان ممکن از دیگر قابلیت های 

این سامانه موشکی محسوب می شود.
موشک کروز دریایی قادر

این موشک با برد حدود ۲۰۰ کیلومتر و قابلیت 
آماده سازی و واکنش سریع می تواند هدف های 
دریایی و ساحلی دشمن را منهدم کند. پرواز در 
ارتفاع پایین، قابلیت تخریب باال، وزن کم، دقت 
عمل در انهدام هدف از ویژگی های آن به شمار 
از ساحل و  قابلیت شلیک  قادر  می رود. موشک 
از روی شناور با کالس های گوناگون را دارا است 
این  به  ارتش  و  سپاه  دریایی  نیروی  تجهیز  با  و 
موشک پیشرفته توان عملیاتی این نیروها به طور 

قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

ارتقای توان نظامی؛ ضامن اقتدار ایران و حافظ ثبات در منطقه

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب مهدی جعفری فرزند )ارسالن( به شماره ملی ۰۳۸۳٧۱۳-
۲۱۵ و شماره دانشجوئی 9۳۱6۸۰۵۳ رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و فناوری 

مازندران )واحد بهشهر( مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
ایران 6۱-۱۱۱ج۵۱وشماره  به شماره پالک   LX برگ سبز خودرو سواری سمند 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰۱۰۱۱۵69 مورخ ۱۳96،۱۲،۱۰ هیات اول/دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی  پیروزه نقشبندی فرزند فرح بشماره شناسنامه۳99۳ صادره از 
اوه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 9۳،۵۳متر مربع پالک ۴۰۱فرعی 
از ۲۸ فرعی از ۱۳9 اصلی مفروز ومجزی شده واقع در بلوار طاق بستان ۴۰ متری 
تعاون خریداری از مالک رسمی کریم و حشمت غالمی محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳96،٧،۲   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۸،٧،۱۳96

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک 

ابالغ
المکان  پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به علی ظریفی که مجهول 
ماهدشت  اختالف  حل  شورای  از  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می 
 9۵۰99٧۲69۴۳۰۰6۲۲ شماره  دادنامه  موجب  به   9۵۰۳۰٧ کالسه  پرونده  در 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم   66 شعبه  از  ۱۳9۵/۱۲/۰۲صادره  مورخ 
۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ریال بابت 
خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت در مرحله بدوی در حق محکوم له 
می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به 
محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ٧۳ آ.د.م و 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا 
ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر 
این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. ۳۳۵ م/الف
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 64 شورای حل اختالف کرج - مجتمع شماره 5 )مجتمع 
ماهدشت(- بیگدلو  شعبه 64 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 )مجتمع 
ماهدشت(

ابالغ
مجهول  که  خانی  کریم  میترا  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شورای حل اختالف ماهدشت 
 96۰99٧۲69۴۳۰۰۱۵۳ شماره  دادنامه  موجب  به   96۰۰۴ کالسه  پرونده  در 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم   66 شعبه  از  ۱۳96/۰۴/۲۴صادره  مورخ 
پرداخت  نیز  و  کشاورزی  بانک  از  ماخوذه  وام  ضمانت  بابت  ۴٧/۵۰۰/۰۰۰ریال 
از تاریخ 96/۰۲/۰9 لغایت زمان اجرای حکم و  خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور 
پرداخت مبلغ ۱/6۵۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی در مرحله 
بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های 
اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم 
اجرائیه صادره یک  مفاد  لذا  باشد  علیه می  به محکوم  اجرائیه  واقعی  ابالغ  یا  له، 
نوبت در اجرای ماده ٧۳ آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. ۳۳٧ م/الف
شعبه 66 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره ۵ )مجتمع ماهدشت(

 مسئول دفتر شعبه 66 شورای حل اختالف مجتمع ماهدشت - صفری 

گواهی حصرورثت )اصالحی(
آقای منوچهر صدیقی بشناسنامه شماره ۲9۵ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
این شورا نموده چنین  رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره ۱۱۴۵ تقدیم 
اشعار داشته است که شادروان محمد صادق صدیقی بشناسنامه شماره ۴۳ در تاریخ 

پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳9۵ در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
۱-فاطمه محمودی فرزند الیاس شماره شناسنامه:۵ نسبت با متوفی: زوجه

با  نسبت  شناسنامه:۰۰۱۳۳9۲۵۱۴  شماره  صادق  محمد  فرزند  صدیقی  ۲-مریم 
متوفی: فرزند

متوفی:  با  نسبت  شناسنامه:۲9۵  محمد صادق شماره  فرزند  منوچهر صدیقی   -۳
فرزند

۴- شایسته صدیقی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه: ٧ نسبت با متوفی: فرزند
۵- علیرضا صدیقی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه:۳۴۱ نسبت با متوفی:فرزند
6- محمود رضا صدیقی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه:۱۴۸ نسبت با متوفی: 

فرزند
با متوفی:  فرزند محمد صادق شماره شناسنامه:۱۵۸ نسبت  ٧- غالمرضا صدیقی 

فرزند
۸- مجتبی صدیقی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه: ۱۰۳٧۳ نسبت با متوفی: 

فرزند
9- زهرا صدیقی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه:۴96۴ نسبت با متوفی: فرزند

۱۰- مرتضی صدیقی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه: ٧6۰۵ نسبت با متوفی: 
فرزند

 ۱۲۳۴ شماره  به  ارث  بر  مالیات  گواهینامه  مالحظه  و  قانونی  تشریفات  از  پس 
سرانجام در تاریخ ۱۳9۵/۰۸/۲۳ در وقت فوق العاده شعبه سوم حصروراثت شورای 
مالحظه  از  پس  و  تشکیل  زیر  کنندگان  امضاء  بتصدی  محمودآباد  اختالف  حل 
در  یاد شده  اشخاص  به  منحصر  درگذشته  ورثه  که  نماید  گواهی می  کار  پرونده 
باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق 
و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد و با عنایت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد 
9۴6و9۴۸ قانون مدنی مصوب 6 بهمن ماه ۱۳۸٧ و به استناد ماده واحده الحاق 
قانون مدنی اصالحی ۱۳۸٧/۱۱/6، مصوب ۱۳۸9/۵/۲6  به ماده 9۴6  یک تبصره 

مجلس شورای اسالمی به صورت زیر تقسیم می گردد.
فاطمه محمودی )زوجه(۱/۸ )یک هشتم( از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول

مابقی ترکه بین سایر وراث به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می شود.
مریم صدیقی )فرزند(: ۱/۱۵)یک پانزدهم( از مابقی ترکه

منوچهر صدیقی )فرزند(: ۲/۱۵ )دو پانزدهم( از مابقی ترکه
شایسته صدیقی )فرزند(: ۱/۱۵ )یک پانزدهم( از مابقی ترکه 

علیرضا صدیقی )فرزند( ۲/۱۵ )دوپانزدهم( از مابقی ترکه
محمودرضا صدیقی )فرزند( ۲/۱۵ )دو پانزدهم( از مابقی ترکه

غالمرضا صدیقی )فرزند( ۲/۱۵ )دو پانزدهم( از مابقی ترکه
مجتبی صدیقی )فرزند( ۲/۱۵ )دوپانزدهم( از مابقی ترکه
زهرا صدیقی )فرزند( ۱/۱۵ )یک پانزدهم( از مابقی ترکه

مرتضی صدیقی )فرزند( ۲/۱۵ )دو پانزدهم( از مابقی ترکه
این گواهینامه تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰)سی میلیون ( ریال دارای ارزش قانونی است 

و نسبت به مازاد بر ۳۰۰۰۰۰۰۰)سی میلیون( ریال فاقد اعتبار و ارزش می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم حصر وراثت محمود آباد

اگهی 
اموزی  دانش  وذهاب  ایاب  دارد سرویس  نظر  در  آباد  وپرورش جواد  اموزش  اداره 
نماید  واگذار  وسرویس  ونقل  حمل  شرکتهای  به  مناقصه  طریق  از  را  معلمان  و 
اطالعات  کسب  جهت  یا  و  مراجعه  اداره  این  پشتیبانی  امور  واحد  به  .متقاضیان 

بیشتر با شماره ۳6۲۱۲۸۴٧تماس حاصل نمایید. 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

موضوع  ۱۳96/۰۴/۱۳هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵6۸ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
معصومه علیپوریوسفیان در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۱۸/۰۵ متر مربع 
دلفان  شهرستان  لرستان  استان   ۱۲ بخش  در  واقع  اصلی   ۱۵6 پالک  از  قسمتی 
خلیفه آباد خریداری از مالک رسمی آقای موال مراد خزایی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۰6
 امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۰6/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم۰۲/۱۳96/۰٧

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

موضوع  ۱۳9۵/۱۱/۲۴هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۲۰٧۵ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ماشااله 
شاهیوندی در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۴۰/۳۵ متر مربع قسمتی از 
دم  نورآباد  دلفان  شهرستان  لرستان  استان   ۱۲ بخش  در  واقع  اصلی   ۱۵۵ پالک 
به  است.لذا  گردیده  محرز  کرمی  حسنعلی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  آویزه 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۰۲
 امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۰6/۱۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم۰۲/۱۳96/۰٧

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

موضوع  ۱۳96/۰۳/۰۳هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۲۳۵ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
جهانگیر حاجی پور میر بیگی در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۱۴/۴۰ متر 
مربع قسمتی از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان 
نورآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای علی زمان زمانی محرز گردیده است.

به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۱۴
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۰6/۱۵  تاریخ انتشار نوبت دوم۰۲/۱۳96/۰٧

دیپلماسی، ابزار تامین اهداف دولت ها در عرصه 
تنها  نه  دولتمردان  می آید.  شمار  به  خارجی 
سایر  در  بلکه  سیاست،  و  اقتصاد  حوزه های  در 
دیپلماسی  هم  فناوری  و  علم  جمله  از  عرصه ها 
نفوذ  هزینه،  کمترین  با  تا  می گیرند  بکار  را 

کشورشان را در جهان گسترش دهند.
مقوله نفوذ دشمن از دغدغه های مهم رهبر معظم 
ایشان  است.  اخیر  دهه  دو  در  اسالمی  انقالب 
اسفندماه سال ۱۳9۴ در جمع رئیس و اعضای 
مجلس خبرگان رهبری،  با اشاره به برنامه ریزی 
شاید   « داشتند:   اظهار  زمینه  این  در  دشمن 
پیدا  نفوذ در کشور  برای  را-  راه مهم  حدود ده 
کرده اند و دارند عمل می کنند؛ همین حاال دارند 
عمل می کنند.« از منظر رهبر انقالب، نفوذ علمی 
یکی از اقسام نفوذ است که دشمنان برای تحقق 
آن ذیل عنوان »دیپلماسی علمی« برنامه ریزی و 

اهداف خودشان را دنبال می کنند.
علمی«،  »نفوذ  اهمیت  و  حساسیت  به  توجه  با 
به  علمی  دیپلماسی  اهداف  و  وجوه  شناخت 
ضروری  نفوذ  نوع  این  رسمی  چارچوب  عنوان 
مطالعات  کارشناس  محمدی پور«،  »طیبه  است. 
منطقه ای در نوشتار پیش رو ضمن ارائه تعریف و 
ابعاد دیپلماسی علمی، به اهداف و اهمیت آن در 

سیاست خارجی دولت ها پرداخته است. 
تعریف دیپلماسی علمی

دیپلماسی  مجموعه  زیر  علمی،  دیپلماسی 
است.  ارتباطات  و  اطالعات  بر  مبتنی  و  عمومی 

این نوع دیپلماسی که متأثر از مؤلفه های قدرت 
پنهان  و  آشکار  منافع  و  اهداف  تأمین کننده  و 
دولت هاست، بر اساس محتوای متنوع خود )علم 
به  نظری(،  و  علوم انسانی  حوزه های  فناوری،  و 
پایدار در توانمندی،  دنبال ایجاد تغییرات نسبتاً 
باور و نگرش مخاطبان است. در واقع دیپلماسی 
قدرت  تولید  به  قدرتی هوشمند  مثابه  به  علمی 
مبادرت  نرم(  و  سخت  ابعاد  )در  دولت ها  برای 

می ورزد.
اینکه چرا فرایندهای علمی و آموزشی می تواند 
اهداف  راستای  در  دیپلماتیک  ابزاری  مثابه  به 
دیپلماسی عمومی عمل کند، به ماهیت جهانی 
در  علم  می گردد؛  باز  دانش  و  علم  تعاملی  و 
از  استفاده  با  و  می شود  ایجاد  تعامل  بستر 
می یابد.  توسعه  دانشگاهی  و  آموزشی  ابزارهای 
در  دانش  و  علم  توسعه  که  زمانی  بنابراین 
مجاری دیپلماتیک قرار می گیرد و با مؤلفه های 
دیگر  با  ارتباط  ایجاد  همانا  که  نوین  دیپلماسی 
ملل و نفوذ بر آنهاست، پیوند می یابد، در مسیر 

تامین اهداف دولت ها خواهد بود.
محتوای  تدوین  علمی،  دیپلماسی  چارچوب  در 
و  دانشجویان  جذب  نخبگان،  با  تعامل  علم، 
پژوهشگران سایر جوامع و همکاری علمی با دیگر 
بورس،  اعطای  هاست.  دولت  عهده  بر  کشورها 
و  کتابخانه ها  و  مدارس  تجهیز  دانشگاه،  ایجاد 
جمله  از  آموزشی  تحقیقاتی،  حمایت های  ارائه 
بکار  مسیر  این  در  آنها  که  است  ابزارهایی 

می گیرند. به عنوان مثال دولت آمریکا که از سال 
های دور تاکنون با ایجاد دانشگاه و استقرار شعب 
دانشگاه های آمریکایی در کشورهای حوزه غرب 
از  بعد  تاثیرگذاری است،   نفوذ و  به دنبال  آسیا، 
۱۱ سپتامبر رسما هدف دیپلماسی علمی خود را 
اشاعه دموکراسی و جلوگیری از رشد بنیادگرایی 
در کشورهای اسالمی، از طریق آموزش رهبران 
آینده و افراد کلیدی، نخبه و تاثیرگذار بر سیاست 

های این کشورها اعالم کرده است.
وجوه دیپلماسی علمی

دیپلماسی  اصلی  وجه  دو  ارتباطات  و  اطالعات 
اطالعاتی،  چارچوب  در  ها  دولت  است.  علمی 
و  دانشگاهی  برندسازی  تبلیغات،  ابتکارات، 
مد  را  آموزشی  علمی،  گردشگری  نیز  و  علمی 
نظر قرار می دهند. در حوزه ارتباطات نیز عالوه 
برنامه های  اجرای  و  آموزش  بین المللی سازی  بر 
مبادله،  اقداماتی را جهت بومی  کردن دانش انجام 

می دهند.
در حوزه ارتباطات و تحت عنوان بین المللی سازی 
برای  اساتید  و  دانشجویان  حضور  آموزش، 
فراهم  دیگر  کشورهای  در  آموزش  و  تحصیل 
آمار   ۲۰۰9 سال  در  مثال  عنوان  به  می شود. 
تحصیل  کشورشان  از  خارج  که  دانشجویانی 
می کردند، از ۲ میلیون نفر سال ۲۰۰۱ به حدود 
سه و نیم میلیون نفر افزایش یافت و پیش بینی 
میلیون   ۸ به   ۲۰۲۵ سال  تا  رقم  این  می شود، 
درصد   9۰ از  بیش  حاکیست  آمارها  برسد.  نفر 

دانشجویان بین الملل در دانشگاههای کشورهای 
اقتصادی  مشترک  همکاری های  سازمان  عضو 
کشورهای  که  می کنند  نام  ثبت   )OECD(
با  استرالیا  و  فرانسه  آلمان،  انگلستان،   ، آمریکا 
پیشگام  دانشجویان  درصد   ٧۰ از  بیش  جذب 

هستند.
مهمی  فصل  نیز  بین المللی  علمی  همکاری های 
چارچوب،  این  در  است.  علمی  دیپلماسی  از 
بین المللی  و  با تشکیل مجامع منطقه ای  دولتها 
جهت تبادل اطالعات، ایجاد دانشگاه های مجازی 
متقابل  استفاده  جهت  اجرایی  پرسنل  مبادله  و 
با  فناوری  و  پژوهشی  آموزشی،  دستاوردهای  از 

یکدیگر همکاری می کنند.
اهداف دیپلماسی علمی

اهداف دیپلماسی علمی با توجه به ماهیت ابزاری 
در  دولت ها  نسبی  قدرت  افزایش  یا  کسب  آن، 
اقتصادی و فرهنگی  عرصه های مختلف سیاسی، 
است که به شکل آشکار یا پنهان پیگیری می شود. 
در حوزه سیاسی درک متقابل، کمک به توسعه 
آموزشی کشورهای در حال توسعه و کسب قدرت 
نرم از جمله اهداف آشکار دولتها است که در کنار 
آن اهداف پنهانی همچون آموزش رهبران آینده 
ها،  ملت  بین   در  نفوذ  افزایش  هدف،  کشورهای 
جذب نخبگان و محققان برجسته سراسر جهان و 
شناسایی نقاط ضعف برای وضع احتمالی تحریم 

علمی کشور هدف را دنبال می کنند.
در حوزه اقتصاد گرچه ارزآوری با جذب دانشجوی 

خارجی و سرمایه گذاری علمی  و تحقیقاتی بین 
اما  است،  مطرح  اصلی  اهداف  عنوان  به  دولتی 
در نهان، قدرتهای بزرگ درصدد تنظیم تقسیم 
کار جهانی، انحصار علوم و فناوری های خاص و 

سرمایه گذاری و بازاریابی آموزشی هستند.
درک  بهانه  به  دولت ها  هم،  فرهنگ  حوزه  در 
و  انگاره ها  باورها،  بر  تاثیر  پی  در  متقابل، 
تقویت  و  ایجاد  هدف  با  مخاطبان  اولویت های 
همسان سازی  نهایت  در  و  غیرسرزمینی  هویت 

فرهنگی هستند.
دیپلماسی، ابزار تامین اهداف دولت ها در عرصه 
تنها  نه  دولتمردان  می آید.  شمار  به  خارجی 
سایر  در  بلکه  سیاست،  و  اقتصاد  حوزه های  در 
دیپلماسی  هم  فناوری  و  علم  جمله  از  عرصه ها 

نفوذ  هزینه،  کمترین  با  تا  می گیرند  بکار  را 
نوع  این  کشورشان را در جهان گسترش دهند. 
دیپلماسی با توجه به نوع علم و فناوری و شیوه 
کشورهای  برای  خاصی  پیامدهای  آن  انتقال 
هدف )که اغلب در حال توسعه به شمار می آیند( 

به دنبال دارد.
با توجه به اهمیت دیپلماسی علمی، برنامه ریزی 
برای کاهش تهدیدات و افزایش فرصتهای ناشی 
امری ضروری به شمار می آید. گام مهم  از آن 
در این راستا تمرکز بر پیشرفت علمی به عنوان 
حوزه  در  کشور  موضع  تقویت  برای  مقدمه ای 
مانند  مسیر  این  در  و  است  علمی  دیپلماسی 
همیشه رهنمودهای رهبر معظم انقالب کارگشا 

خواهد بود.

ظرفیت دیپلماسی علمی برای نفوذ هدفمند دشمن
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 موالوردی:

توجه به تعادل جنسیتی
 در تحقق عدالت موثر است

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی 
گفت: توجه به تعادل جنسیتی در جنبه های 
مختلف از جمله در بازار کار، مدیریت ها و در 
نقش های اجتماعی و خانوادگی زنان می تواند 
در تحقق عدالت موثر باشد.شهیندخت موالوردی 
در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی 96-9٧ با 
عنوان ›زنگ مهر و مقاومت‹ که در هنرستان فنی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  دخترانه  ای  حرفه  و 
با  نشستی  در  شد،  برگزار  تهران   ۱9 منطقه 
فرهنگیان درباره تحقق عدالت جنسیتی و احقاق 
حقوق شهروندی زنان گفت: دستیابی به تعادل 
جنسیتی و اعتدال باید در همه زمینه ها برای 
زنان اجرایی شود؛ اینکه گاهی گفته می شود که 
چرا شما صرفا به دنبال وکیل و وزیر شدن زنان 
هستید، باید گفت این موضوع یکی از خواسته 
های مهم در نوع خود است و به دلیل تاثیری که 
می تواند بر تحقق سایر حقوق زنان داشته باشد، 

مورد توجه قرار دارد.
وی اظهار کرد: بخش هایی از عدالت جنسیتی به 
عدالت آموزشی مربوط می شود و بحث دختران 
بازمانده از تحصیل به عنوان یکی از اولویت ها در 
حوزه زنان و خانواده است که به آن رسیده بودیم 
و پروژه های مشترکی با وزارت آموزش و پرورش 
داشتیم که معاون جدید رئیس جمهوری در امور 

زنان و خانواده آنها را پیگیری می کنند.
حقوق  منشور  کرد:  خاطرنشان  موالوردی 
شهروندی ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده را مورد استناد 
قرار داده است و مشخصا پنج ماده از این مواد 
مربوط به حوزه زنان و خانواده است اما این بدان 
معنا نیست که سایر مواد هیچ شمولیتی نسبت 
به زنان ندارد و عمومیت آن نشان می دهد که 
شامل همه شهروندان ایرانی می شود.وی ادامه 
داد: پیش بینی هایی نیز در ماده ۱۰۱ قانون 
برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران وجود 
دارد که این ماده در زمان تصویب با رای قاطع 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب شد و 
براساس آن رویکرد حاکم بر حوزه زنان و خانواده 
رئیس  است.دستیار  جنسیتی  عدالت  رویکرد 
جمهوری یادآور شد: با پیگیری هایی که در حوزه 
حقوق شهوندی خواهیم داشت، تعادل در توجه 
به زن و موضوع خانواده را در برنامه های آتی مد 
نظر قرار می دهیم و مجموعه این اقدامات است 
که ما را به نتیجه الزم و هدف مطلوب می رساند 
و همانگونه که بارها نیز رئیس جمهوری اشاره 
داشتند دولت به تنهایی نمی تواند این مسئولیت 
بزرگ را به سرانجام برساند تا زمانی که سایر قوا 
در کنار دولت قرار نگیرند چون در کشور ما همه 

اختیارات در حوزه دولت نیست.

تعداد خودروهای تهران 6 برابر 
ظرفیت خیابان هاست 

 معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
برای  تهران  شهر  ظرفیت  میزان  درباره  تهران 
حمل و نقل بیان داشت: تهران به اندازه ٧۵۰ 
هزار وسیله ظرفیت دارد در حالیکه روزانه بیش 
از چهار میلیون خودرو یعنی بیش از شش برابر 

ظرفیت تهران در حال تردد هستند.
مازیار حسینی در مورد چالش های نهادینه کردن 
موضوع آموزش ترافیکی در جامعه با بیان اینکه 
بر می شود،   انقالب  از  به پیش  ترافیک  مسئله 
اظهار داشت: علت ترافیک در تهران این است 
دوچرخه  و  بود  مدار  پیاده  شهری  تهران،  که 
به عنوان یکی از وسایل اصلی حمل و نقل در 
زمان پدربزرگ ها در کنار درشکه استفاده می 
شد. بنابراین خیابان ها و بسیاری از معابر برای 
زیاد  تولید  به  بودند.وی  نشده  طراحی  ماشین 
خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در 
تولید و  واردات خودرو، رابطه ای بین عرضه و 
تقاضا ایجاد نشد و در سال ۸۴ تعداد خودروهای 
پالک تهران حدود ۱.۵ میلیون بود اما در حال 
حاضر حدود چهار میلیون خودرو وجود دارد و 
این به جز تعداد موتورسیکلت ها و خودورهای 
پالک های شهرستانی است که در تهران رفت و 
آمد می کنند.این استاد دانشگاه در ادامه سخنان 
خود در یک برنامه رادیویی، درباره میزان ظرفیت 
شهر تهران برای حمل و نقل بیان داشت: تهران 
به اندازه ٧۵۰ هزار وسیله ظرفیت دارد در حالیکه 
روزانه بیش از چهار میلیون خودرو یعنی بیش از 
شش برابر ظرفیت تهران در حال تردد هستند، 
در چنین صورتی ترافیک تهران غیر قابل تحمل 
است. البته در تمام کالن شهرها ترافیک بخصوص 
در ساعت پیک وجود دارد اما ترافیک به صورت 
روان و قابل کنترل و با نظم است.وی با بیان اینکه 
هیچ گاه معابر برای پیک ترافیک طراحی نمی 
شوند گفت: یعنی حتی در کشورهای پیشرفته 
ترافیک پر  بر اساس تعداد خودرو و  نیز معابر 
حمل  سابق  شود.معاون  نمی  طراحی  حجم  
و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن اشاره 
به اهمیت آموزش در عین حال گفت: بیش از 
آموزش، درک و برداشت صحیح از قانون در کنار 
آموزش، مسئله مهمی است و مسئله مهمتر از 
آن، اطمینان از عدم امکان گریز از قانون است. 
یکی از مشکالتی که داریم این است که مطمئن 
نیستیم اگر خالف و تخلفی کنیم، گیر می افتیم؟ 
یعنی اگر راننده مطمئن باشد اگر خالف کند، 
اعمال قانون سنگینی خواهد شد، حتما تخلف 
نخواهد کرد اما چون این موضوع قطعی نیست، 
فرد ترجیح می دهد ریسک کند و تخلف را انجام 

دهد و عموما برخوردی هم صورت نمی گیرد.

خبــــر

بطحایی:

 مدیریت نظام آموزشی نیازمند اصالح است

وزیر آموزش و پروش گفت: مدرسه به عنوان کانون اصلی تربیت هنوز 
از جایگاه بایسته و واقعی خود فاصله دارد.

سید محمد بطحایی در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 
96-9٧ در هنرستان شهید مدرس منطقه ۵ تهران اظهار کرد: 
متاسفانه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت هنوز از جایگاه 
بایسته و واقعی خود فاصله دارد و نهادهای آموزشی همچنان منتظر 
دستورالعمل از نهادهای باالتر هستند؛ مدیریت آموزشی نتوانسته 
اداری و  مسیر تصمیم گیری را درست بشناسد و تمرکز شدید 
ساختاری نظام آموزشی سیطره خود را حفظ کرده و بهره وری را 
کاهش داده است.وی ادامه داد: اصالح روشها و مدیریت نظام آموزشی 
گام اولی است که باید برداشته شود و برای آن باید از ظرفیتهای 
شایسته  مدیران  کاربردی  آموزش  برای  مجازی  فضای  و  جدید 
مدارس استفاده کنیم. تحول در آموزش های مدرسه ای به ویژه با 
تغییرات سریع و پیچیده امروز یکی از نیازهای آموزش و پرورش ما 
است.بطحایی همچنین افزود: آنچه مقام معظم رهبری به دفعات در 
مناسبت ها به عنوان سبک زندگی ایرانی-اسالمی برشمردند و نکاتی 
که رئیس جمهور در زمینه ایجاد و تقویت و آمادگی برای کسب و کار 

و مهارتها مورد تاکید قرار داده اند، براین ضرورتها تاکید دارد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم با وجود محدودیت 
اعتبارات تالش زیادی برای تقویت انگیزه معلمان به کار گرفتیم، اما 
جامعه فرهنگیان همچنان امیدوار است که گام های جدی تری برای 

رفع مشکالت معیشتی فرهنگیان برداشته شود.
آغاز سال  تقارن  گرامیداشت  با  پایان  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تحصیلی و ماه محرم گفت: امروز بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز 
در بیش از ۱۰6 هزار مدرسه با دنیایی از امید سال تحصیلی را آغاز 
می کنند و آینده ای پرفروغ را برای نظام جمهوری اسالمی نوید 

می دهند.

آموزش مهارت »گفت وگو«
 یکی از کمبودهای آموزش و پرورش است

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همزمان با آغاز سال 
تحصیلی جدید با حضور در یکی از دبیرستانهای تهران، »زنگ مهر« 

را به صدا درآورد.
معصومه ابتکار با حضور در دبیرستان دخترانه امامیه منطقه ۱۲ 
تهران با ابراز امیدواری از تدریس کتاب »مهارت های زندگی« در 
مدارس کشور گفت: در حال حاضر یکی از کمبودهای آموزش و 
پرورش مربوط به مهارت های زندگی خصوصا مهارت »گفت وگو« 
است.وی با اشاره به اینکه مهارت گفت وگو به افراد کمک می کند تا 
علی رغم تفاوت ها، نظرات یکدیگر را بشنوند تاکید کرد: یکی دیگر از 
محورهای مهمی که دنبال شده است، عرضه کتاب »انسان و محیط 
زیست« است چرا که نابودی محیط زیست بحرانی است و آینده 

کشور را تهدید می کند.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه آینده کشور در گرو حفاظت از 
محیط زیست و خصوصا منابع آبی است تصریح کرد: اگر امروز آگاهی 
منجر به تغییر و اصالح رفتار ما شود می توانیم جلوی نابودی محیط 
زیست را بگیریم. این مسائل نیازمند توان افزایی دانش آموزان است.

ابتکار با اشاره به منشور حقوق شهروندی اضافه کرد: این منشور 
حقوق و آگاهی افراد جامعه را تعیین می کند چرا که اگر افراد از 
حقوقشان آگاه نباشند نمی توانند از آن استفاده کنند و در نتیجه 

مسئولیت هایشان را نیز تشخیص نمی دهند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی 
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  است  قهرمانی  سفر  آغاز  همچون 
قدرتمندترین کشورها آنهایی هستند که دانایی را توسط آحاد جامعه 
مانند دانش آموزان، محققان و پژوهشگران در جامعه ترویج می کنند. 

این افراد سفر زندگی را تبدیل به سفر قهرمانی کردند.
وی با بیان اینکه شروع سال تحصیلی، آغاز گام برداشتن در مسیر 
اصالح و تغییر حرکت در مسیر علم است اظهار کرد: پیشرفت هر 
جامعه در گرو هر اقدام سیاسی و برنامه ریزی است که دولت و بخش 

خصوصی بر اساس علم و آگاهی در آن گام بر می دارند.
ابتکار با بیان اینکه هدف غائی تنها حرکت در مسیر علمی نیست 
تاکید کرد: هدف اصلی باید »انسان شدن باشد« یعنی تالش کنیم 
تا انسان های خوبی باشیم و از توانمندی هایمان برای خوب زیستن 
استفاده کنیم.وی با اشاره به اینکه مهر امسال با ماه محرم گره خورده 
است اضافه کرد: امام حسین )ع( فردی بود که برای هدف متعالی 
یعنی انسان بودن جان خود را فدا کرد. در جامعه امروز نیز آگاهی 
افراد باید در خدمت انسانیت، حق طلبی و آزادگی باشد. به همین 
دلیل باید عنصر اخالق، عشق و محبت در کنار اهداف علمی دنبال 
شود.ابتکار با تاکید بر اهمیت پرسشگری تصریح کرد: امروزه مشکالت 
ما به تصمیماتی بر می گردد که به دنبال جهل و ناآگاهی اتخاذ شدند، 
در حالیکه آگاهی می تواند مسیر ما را روشن کند بنابراین دانش 
آموزان باید هر کجا ابهامی وجود دارد جستجو را آغاز کنند و مدرسه 

یکی از همان مکان های جستجوگری است.
در پایان این مراسم هدایایی به دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور 
سال گذشته مدرسه و رتبه های برتر با حضور ابتکار و جمعی از 

مسئوالن آموزش و پرورش اهداء شد.

مراجعه33هزارتن به پزشکی قانونی 
به دلیل نزاع

پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد:از ابتدای فروردین تا پایان تیر 
ماه سالجاری ۳۳هزارو ۳6۲ تن به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به 

پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند .
به گزارش ازاداره کل پزشکی قانونی استان تهران،این شمار مراجعه 
کننده به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به پزشکی قانونی استان 
تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۳6 هزارو ۳۰ تن ٧ 

درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش از کل مراجعان به دلیل آسیب های ناشی از 
نزاع تا پایان تیرماه امسال ۲۱هزار و ۲۰۳تن مرد و ۱۲هزار و ۱۵9تن 
زن بودند.این گزارش می افزاید ،در تیرماه امسال نیز شمار مراجعان 
نزاع مراکز پزشکی قانونی با 9 درصد کاهش نسبت به تیر ماه سال 

گذشته ۸هزارو ۸۵6تن رسیده است .
توصیه  نزاع  مراجعه کنندگان  به  قانونی  پزشکی  این گزارش  در 
کرده است که ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی 
توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در 

خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.
همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی 
قانونی تعیین نمی شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به 

یادگار مانده از گذشته است.

خبر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

 دوشنبه ها روز »کتابخوانی« در مهدهای کودک
مهدکودک های  در  کتابخوانی«  »زنگ 
سال  آغاز  با  همزمان  کشور  سراسر 
کار  تعاون،  وزیر  توسط  جدید  تحصیلی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  و  اجتماعی  رفاه  و 
در  کتابخوانی  شد.زنگ  نواخته  اسالمی 
توسط  کشور  سراسر  مهدکودک های 
نمادین  صورت  به  ارشاد  و  رفاه  وزرای 
نواخته  تهران  در  ایرانمهر  مهدکودک  در 
در  رفاه  و  کار  وزیر  ربیعی،  شد.علی 
یک  از  کرد:  اظهار  مراسم  این  حاشیه 
جلساتی  ارشاد  وزارت  با  گذشته  سال 
داشتیم و برنامه ریزی هایی انجام شد و در 
بر  که  کردیم  امضاء  تفاهم نامه ای  نهایت 
اساس آن روزهای دوشنبه به عنوان »روز 
تعیین  کودک  مهدهای  در  کتابخوانی« 
مادرها  و  پدرها  همه  به  افزود:  شد.وی 
توصیه می کنم هفته ای یک روز در منزل 
با  باید  کودکان  باشند.  داشته  کتابخوانی 
و  نوشتن  و  خواندن  شوند.  آشنا  کتاب 
کتاب موجب ارتقای سطح سواد در ابعاد 

رفاه  و  کار  تعاون،  می شود.وزیر  مختلف 
اجتماعی با بیان اینکه کتاب نوعی سبک 
زندگی است اظهار کرد: کتاب نوعی شیوه 
خود  جامعه  مسائل  با  کودکان  ارتباط 

که  نسلی  قطعا  البته  می شود،  محسوب 
کتاب های داستان راستان و چارلز دیکنز 
را خوانده اند با نسلی که مرتب کارتون نگاه 
می کنند و به طور انفرادی با گوشی های 

تلفن همراه بازی می کنند تفاوت خواهند 
که  است  خوب  داد:  ادامه  داشت.ربیعی 
کتاب  خود  فرزندان  برای  مادرها  و  پدر 
بچه ها  بدهند.  هدیه  را  کتاب  و  بخوانند 
از  کنند.ربیعی  حس  را  کتاب  بوی  باید 
کتاب  کودکان  برای  که  نویسندگانی 
برای  گفت:  و  کرد  قدردانی  می نویسند 
آنکه کودکان با مفاهیم روز فرهنگی آشنا 
شوند تدوین و چاپ کتاب های آموزشی را 
در دست داریم. امیدواریم رویه کتابخانی 
از مهدهای کودک شروع شود و تا پایان 
دانشگاه ادامه داشته باشد.وزیر تعاون، کار 
روستا  در  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و 
اظهار  داده ایم  انجام  اقداماتی  نیز  مهدها 
غذای  وعده  یک  مهدها  روستا  در  کرد: 
کودکان  جسمانی  سالمت  برای  گرم 
توزیع می کنیم؛  قرار شده است توزیع و 
روخوانی یک وعده کتاب همراه با غذای 
گرم برای سالمت روح کودکان هم داشته 

باشیم.

فرمانده مرزبانی استان ایالم از زائران اربعین خواست از 
هم اکنون به فکر گرفتن روادید و مدارک قانونی برای 
تردد از مرز و شرکت در همایش بزرگ و ملی اربعین 
در  گفت وگویی،  در  الهی«  »یحیی  باشند.سرهنگ 
خصوص وضعیت مرزهای استان و به ویژه موضوع اربعین، 
اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون کوچک ترین ناامنی در 

۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق نداشته ایم.
الهی بابیان این که جلسات مختلفی برای مأموریت اربعین 
با حضور فرماندهان و مسئوالن ارشد کشورمان و کشور 
همسایه عراق برگزار کرده ایم و این جلسات تا اربعین 
ادامه دارد، افزود: خوشبختانه همکاری بسیار خوبی با 

کشور و مرزبانی عراق داریم.
فرمانده مرزبانی استان ایالم با اشاره به این که با همکاری 
مشکالت  کردن  برطرف  حال  در  دستگاه ها  دیگر 
زیرساختی و رفاهی مرز مهران برای تردد زائران اربعین 
کردن  برطرف  برای  دستگاه های  همه  گفت:  هستیم، 
مشکل سر راه تردد زائران از مرز مهران پای کار هستند و 
با همه توان در تالش برای ایجاد زمینه الزم برای حضور 
اربعین هستند.الهی  زائران در  میلیونی و دشمن شکن 
ادامه داد: از زائران اربعین می خواهیم از هم اکنون به فکر 
گرفتن روادید و مدارک قانونی برای تردد از مرز و شرکت 
بدون  چون  باشند،  اربعین  ملی  و  بزرگ  همایش  در 

گذرنامه و ویزا اجازه تردد به هیچ فردی داده نمی شود.

ممنوعیت تردد زائران در اربعین  
بدون ویزا

نصب  از  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت  مقام  قائم 
سرویس  تاکسی  هزار   ۱٧ روی  بر  مدرسه  برچسب 
مقام  قائم  زاده،  افندی  داد.شهریار  خبر  مدارس 
تاکسیرانی  سازمان  سرپرست  و  نقل  و  حمل  معاون 
در کمیته استقبال از مهر مستقر در معاونت حمل و 
نقل ترافیک با بیان اینکه ۸۰ هزار تاکسی پایتخت در 
تاکسی خطی  خدمت مردم هستند، گفت: ۴۰ هزار 
و  گردشی  تاکسی های  و  هستند  مستقر  پایانه ها  در 
را  مسافران  پوشش  کار  هستند  موظف  نیز  شرکتی 
با هماهنگی آموزش و  اینکه  بیان  با  انجام دهند.وی 
پرورش و پلیس، ۱٧ هزار سرویس مدرسه ساماندهی 
شدند و برچسب های سرویس مدرسه تحویل گرفتند، 
افزود: امسال تاکید شده که به هیچ عنوان مدارس به 

سرویس های فاقد برچسب اعتماد نکنند.
افندی زاده گفت: خودروهایی که آرم سرویس مدارس 

را دارند می توانند در محدوده زوج و فردتردد کنند.

نصب بر چسب سرویس مدارس
 بر روی تاکسی 

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر 
گفت: نزاع دومین عامل مرگ و میر ناشی 
تصادفات  از  پس  کشور  در  حوادث  از 
در  هاشمی  حسن  است.سید  رانندگی 
همایش  سالن  در  اورژانس  روز  مراسم 
باالی  آمار  همه  این  افزود:  رازی  های 
نزاع  و  تصادفات  از  ناشی  میر  و  مرگ 
در کشور داریم ناشی از مسائل فرهنگی 
حوزه  در  زیادی  های  توجهی  بی  است. 
فرهنگ انجام شده است . فرهنگ سازی 
نیست  عزاداری  مراسم  برگزاری  فقط 
دروغ  که  را  شهدا  سید  اصلی  پیام  باید 
نگفتن. ریا نکردن. ظلم نکردن به دیگران 
و داشتن روابط صحیح با دیگران و رعایت 
به  دهیم  آموزش  را  است  مردم  حقوق 
این ترتیب ازمیزان حوادث و نزاع ها نیز 
بهداشت  وزارت  گفت:  شود.وی  می  کم 
با سرعت  دارند  اورژانس کشور وظیفه  و 
بیماران  و  مصدومان  نجات  به  بخشیدن 
میزان  از  بیمارستانی  تختهای  افزایش  و 
مرگ و میر و نقص عضو کم کنند اما تا 
کجا می توان با توسعه فیزیکی جلو رفت 

همگانی  آموزش  و  پیشگیری  جایگاه  و 
برای کاهش حوادث کجاست.

از  پیشگیری  اساسی  راه  داد:  ادامه  وی 
فرزندان  تربیت  و  فرهنگ سازی  حوادث 
حقوقر  مراعات  برای  مردم  به  آموزش  و 
حرام  مال  تحصیل  از  پرهیز  و  یکدیگر 

است تا جامعه ای سالم داشته باشیم.
مسئولیت  کشور  اورژانس  گفت:  هاشمی 
این  نیروهای  و  دارد  عهده  به  سنگینی 
سازمان ۴۲ ساله استرس زیادی را تحمل 
و  هستند  مشغله  پر  بسیار  و  کنند  می 
درست در زمانی به داد مردم می رسند 

که به آنها نیاز دارند.
اقدامات  اخیر  های  سال  در  افزود:  وی 
کمیت  و  کیفیت  بهبود  برای  زیادی 
شده  انجام  کشور  اورژانس  خدمات 
 ۳۰ از  بیش  در  هوایی  اورژانس  است، 
دو  از  بیش  است،  دایر شده  نقطه کشور 
ناوگان  به  جدید  زمینی  آمبوالنس  هزار 
اورژانس کشور اضافه شده است، حداقل 
و  نوسازی  بیمرستانی  اورژانس   ۱۲۰
تجهیز شده است، تعداد زیادی از بخش 

نوسازی است  نیز در حال  اورژانس  های 
دارد  ارزش  زمانی  اقدامات  این  همه  اما 
که رضایتمندی مردم از خدمات اورژانس 

باال باشد.
حدود  وجود  با  خوشبختانه  گفت:  وی 
سال،  در  اورژانس  ماموریت  میلیون  دو 
کمترین شکایت مردمی را از خدمات این 
سازمان داشته ایم با این حال باید زمان 
رسیدن بر بالین مصدومان را به خصوص 
کاهش  ها  جاده  و  بزرگ  شهرهای  در 
دهیم، حتما این کار را انجام خواهیم داد 
و ناوگان اورژانس زمینی، هوایی و دریایی 

در دولت دوازدهم تقویت می شود.
کشور  اورژانس  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر 
و  است  مواجه  نیرو  کمبود  با  شدت  به 
امیدواریم دولت، سازمان امور استخدامی 
و سازمان برنامه و بودجه و مجلس برای 
بهداشت  وزارت  به  کمبود  این  جبران 
معیشت  باید  گفت:  کنند.وی  کمک 
نیروهای اورژانس مورد توجه قرار گیرد و 
این طور نباشد که پس از ۳ یا ۴ سال این 
نیروها از سازمان اورژانس خارج شوند و 

تصور کنند در جایی دیگر زندگی بهتری 
خواهند داشت.

اورژانس  نیروهای  این حال  با  افزود:  وی 
به  من  اگر  و  دارند  خطیری  مسئولیت 
عنوان وزیر یا معاون یا دولت حقوق آنان 
پرداخت  و  نکردم  پیگیری  درستی  به  را 
معوقات طوالنی شد، نباید موجب کاهش 
انگیزه خدمات شود زیرا آنان با جان مردم 
عملکرد  بهترین  باید  و  دارند  کار  و  سر 

خود را برای نجات مردم انجام دهند.
وزیر بهداشت افزود: باید با فرهنگ سازی 
و آموزش کاری کنیم که نزاع در جامعه 
کاهش یابد.هاشمی تاکید کرد: آمار مرگ 
و میر ناشی از تصادفات رانندگی در کشور 
قابل توجه است به میزان مرگ های ناشی 
واقعا  کنید،  توجه  شهریور  در  تصادف  از 
تاسف بار است، شاید در سال های اخیر 
اما  باشد  آمارها کم شده  این  از  مقداری 
نباید با تاکید بر این کاهش نسبی دلمان 
ناشی  را خوش کنیم میزان مرگ و میر 
از تصادفات در کشور همچنان باالست و 

کارهای زیادی همچنان باید انجام شود.

عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه در 
طرح جمع آوری کودکان کار و خیابانی بیش از ۱۲ 
سازمان و دستگاه همکاری می کنند، گفت: بنای برای 

توقف طرح نیست و طرح همچنان ادامه دارد.
جمع آوری  طرح  اجرای  به  اشاره  با  فخاری  الهام 
این  کودکان کار و خیابانی در شهر تهران گفت: در 
زمینه بیش از ۱۲ دستگاه همکاری دارند. توقف طرح 
اما تالش می شود  نیست  کار  در دستور  آوری  جمع 
مورد  ادامه  در  و  قوت طرح شناسایی  و  نقاط ضعف 

توجه قرار بگیرند.
عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت: بر اساس آمار 
طرح  برگزاری  طی  که  کودکانی  درصد   ٧۰ از  بیش 
جمع آوری شده اند از اتباع بیگانه هستند و به اردوگاه 

عسگرآباد واقع در ورامین منتقل شده اند.
روابط  طریق  از  شرایط  باید  البته  داد:  ادامه  فخاری 
دیپلماتیک فراهم شد تا این کودکان در اسرع وقت در 
اختیار اداره اتباع قرار بگیرند ضمن اینکه از برخی از 
کودکانی که در مرکز اشاره شده نگهداری با توجه به 
اینکه سنشان پایین بود به مرکز دیگری منتقل شدند.

با  جلسات  برگزاری  و  طرح  ادامه  به  اشاره  با  وی 
هفته  می شود  تالش  گفت:  دستگاه ها،  و  ها  سازمان 
در  تا  شود  برگزار  دستگاه   مسئوالن  با  جلسه  آینده 

ادامه طرح در تهران بدون خطا ادامه پیدا کند.

جمع آوری کودکان خیابانی
 متوقف نمی شود 

آماری عجیب و تامل برانگیز از وزیر بهداشت!

نزاع دومین عامل مرگ در کشور

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
با انتقاد از طرح جمع آوری کودکان کار 
نقض  آوری  جمع  کلمه  گفت:  خیابان  و 
حقوق کودک است و این شیوه فعلی به 
هیچ وجه درست نیست.مظفر الوندی در 
جمع خبرنگاران در خصوص طرح جمع 
از  اخیرا  که  خیابان  و  کار  کودکان  آوری 
تهران  شهر  شورای  اعضای  برخی  سوی 
انتقاداتی را به همراه داشت، گفت: کلمه 
است  کودک  نقض حقوق  آوری«  »جمع 
گذشته  سالهای  از  متعددی  تجربیات  و  
دلیل  همین  به  نداد  جواب  که  داشتیم 
به  شروع  پدیده  این  تولید  منشا  از  باید 
اتفاقی  کار کنیم و گرنه در خیایان هیچ 
نمی افتد چرا که  امروز جمع می کنند و 
فردا دوباره همین رویه است.وی با تاکید 
بر ضرورت شناسایی صحیح منشا آسیب 

ها گفت: در برخی استان ها مداخالتی در 
محل آسیب ها شروع شد  و ارگان های 
مختلف در قالب یک کمیته مشترک در 
محل آغاز آسیب که  کودکان خیابانی به 
که  داشتند  مداخالتی  آیند  می  خیابان 
سامان  برخی  منظور  همین  به  بود  موثر 
دهی ها یا جمع آوری ها که امروز شاهد 
نمی  جواب  هستیم  آنها  از  گفتن  سخن 
حقوق  کنوانسیون  ملی  مرجع  دهد.دبیر 
کودک به آیین نامه های مصوب در رابطه 
با سامان دهی کودکان کار و خیابان اشاره 
و تصریح کرد: متاسفانه به  مبانی قانونی 
که از قبل تجربه شده توجهی نمی شود. 
با  مرتبط  نامه  آیین  این خصوص   در  ما 
کار  و  خیابان  کودکان  ساماندهی  شورای 

و  است   آن  متولی  رفاه  وزارت  داریم که 
در سال ۸۴ مصوبه سامان دهی به تصویب 
قانونی  دستمایه  یک  و  رسید  دولت 
 خوبی است و اگر بر اساس همان مصوبه

از کارها  بسیاری  انجام شود،  ها  فعالیت   
اینکه  از  انتقاد  با  درست می شود.الوندی 
و  کار  کودکان  آوری  جمع  فعلی  شیوه 
خیابان  شیوه درستی نیست، اظهار داشت: 
از خانواده ذکر  در ماده ۴۵قانون حمایت 
شده که هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با 
رعایت مصلحت باشد و هر کسی می تواند 
این را تشخیص دهد که این اقدام فعلی به 

منفعت کودک و یا به ضرر وی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
در  ها  آزاری  کودک  افزایش  در خصوص 

چند ماهه اخیر که تعدادی از آنها منجر 
به قتل کودک شده است، گفت: به خاطر 
فضای  در  فوری  و  دقیق  رسانی  اطالع 
این  این اطالع رسانی  مجازی و به لطف 
آسیب ها نشان داده می شود و مخصوصا 
در رابطه با آسیب های جنسی این واقعیت 
هست  که نمادهایی از این موضوع منتشر 
می شود که حساسیت ایجاد می شود و 
باید به فکر این آسیب ها بود.دبیر مرجع 
ادامه  در  کودک  حقوق  کنوانسیون  ملی 
و در خصوص ازدواج های زودهنگام غیر 
قانونی در کشور و اینکه آیا این ازدواج ها 
بیشتر شده است؟ گفت: این هم موضوعی  
بیشتر  قبل  به  نسبت  انتشارش  است که 

شده است.
به  اخیر  سال  دو  طول  در  افزود:  وی 
را  کودکان  مسائل  و  رفتیم  ۲٧استان 
بررسی کردیم در رابطه با ازدواج ها بدون  
رعایت مصلحت، نظر دادگاه و  اذن ولی 
ازدواج  می تواند مورد شکایت قرار گیرد 
افتد و شکایتی  اغلب نمی  اتفاق  این  که 
نمی کنند. ولی از نظر فرهنگی و برخی 
رسومات مشکالتی وجود دارد،البته هرکجا 
اقدام آموزشی بوده است این موضوع حل 

شده است.

ازدواج هاي
 زود هنگام 

غیر قانونی است 
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آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ ۱۳۲ به شماره موتور ۳۱9۴۸۱٧ و شماره شاسی 
S۱۴۲۲۸۸۱۲۴۱۴۱ و شماره پالک ایران ٧۲-۱۳۴ق۸۸ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره موتور ۱۴۱۰9۰۴ و شماره 
شاسی S۱۴۱۲۲۸۵٧6۰۴۲۳ و شماره پالک ایران ٧۲-۸9۱ق۳۵ مفقود و از درجه اعتبار 

بهشهرساقط می باشد.

متن آگهی
فرزندصبیح  عساکره  رقیه  خانم  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  پیروآگهی 
باشددادنامه  می  المکان  96۰99۸6۱۳۰۲۰۰۴96مجهول  کالسه  درپرونده  که 
رشیدی  مرتضی  گردد.خواهان:آقای  می  شماره96۰99٧6۱۳۰۲۰۰۸۰۸ابالغ  به 
ماهشهر-کاریابی  بندر  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندقاسم  اصیل 
فرزندصبیح  عساکره  رقیه  فرید-خوانده:خانم  سوپرمارکت  اصلی-جنب  خیابان 
دعوی  دادگاه:درخصوص  تمکین.رای  به  المکان-خواسته:الزام  مجهول  نشانی  به 
عساکره  رقیه  خانم  همسرش  طرفیت  به  فرزندقاسم  اصل  رشیدی  مرتضی  آقای 
فرزندصبیح به خواسته الزام به تمکین زوجیت،بااین توضیح به موجب سندنکاحیه 
نموده  عقدوازدواج  دائم  نحو  به  شماره۱۰٧9مورخ9۴/۱۰/۲۲باخوانده  به  پیوست 
مشارالیهابدون  باشدلیکن  رضامی  نام  فرزندپسربه  یک  وصلت  این  وحاصل 
وی  وتالش  است  رفته  نامعلومی  محل  وبه  راترک  ازتاریخ96/۲/۲۴منزل  دلیل 
وتقاضای  دعوی  نگردیدناگزیراقامه  حاصل  ای  نتیجه  نامبرده  به  دسترسی  جهت 
منعکس  شاکی  واظهارات  پرونده  محتویات  به  است،باعنایت  رانموده  ورودخواسته 
درصورتجلسه دادگاه مورخ96/6/۲۱مبنی براینکه دراین خصوص دردادسرانیزپرونده 
ای تشکیل وتحقیقات دراین موردنیزانجام گردیدکه نتیجه ای حاصل نشده وباتوجه 
به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی ازطریق نشردرروزنامه درجلسه حاضرنشده 
ودرردخواسته خواهان ویاعلت ترک منزل هیچ دفاعی ننموده ومحتویات پرونده تااین 
مرحله از رسیدگی داللت برناشزه بودن مشارالیهاداردلهذابنابرمراتب ذکرشده ادعای 
وماده۱9۸قانون  مدنی  استنادمواد۱۱۱۴-۱۱۱۵قانون  به  راواردتشخیص  خواهان 
آیین دادرسی مدنی حکم برالزام خوانده به بازگشت به منزل زوج وتمکین زوجیت 
محسوب  غیابی  مقررات  وفق  صادره  نمایدرای  می  صادرواعالم  وخاص  ازعام  اعم 
وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وپس ازآن ظرف مهلت 

قانونی قابل تجدیدنظردرمرکزاستان می باشد.   شماره م.الف)۱6/۴۸۱(
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر-عزیزمرادحسین پور

دادنامه
 - کرج  اختالف  پرونده کالسه 96۰99۸۲69۴۲۰۰۱۳۱  شعبه 6۵  شورای حل 
مجتمع شماره ۵ ) مجتمع ماهدشت ( تصمیم نهایی شماره  96۰99٧۲69۴۲۰۰۲۸۴
خواهان : آقای سعید میزبان فرزند غالمعلی به نشانی البرز – کرج جاده اشتهارد 

کیلومتر ٧ جاده اشتهارد مرغداری سپید جوجه 
خوانده : آقای حسین چوپانی به نشانی مجهول المکان 

خواسته : ۱- مطالبه خسارت ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳- مطالبه خسارات 
دادرسی

گردشکار – خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
محتویات  به  توجه  با  و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  بتصدی  العاده شورا  فوق 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی سعید میزبان بطرفیت حسین چوپانی به خواسته ی مطالبه مبلغ 
۲6/۱۰۰/۰۰۰ ریال وجه بابت خسارات وارده اتومبیل سواری پژو به شماره انتظامی 
به  نظر  کارشناسی،  ی  هزینه  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   6٧ ل   ٧6۲/۲۲ ایران 
اینکه نظریه مورخ 96/۳/۱۴ کارشناس رسمی تصادفات در تصادف فیمابین خوانده 
اثر تصادف مبلغ  را مقصر تعیین و میزان خسارات وارده به خودرو خواهان را در 
۲۱/6۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده و خوانده علی رغم ابالغ واقعی در جلسه رسیدگی 
شورا حضور نیافته و نسبت به دعوی خواهان مستندات آن ایراد با اعتراضی ابراز 
نداشته است لذا قاضی شورا خواسته خواهان را صائب و موجه تشخیص داده و به 
استناد مواد ۱ وقانون مسئولیت مدنی و مواد ۱9۸ و ۵۱۵ و ۵۱9 از قانون آیین 
انقالب در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده به  دادرسی دادگاههای عمومی و 
پرداخت مبلغ ۲۱/6۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت ۱/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال هزینه دادرسی و نیز ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و ۲/۰۰۰/۰۰۰ 
اینکه  به  بابت هزینه جرثقیل در حق خواهان صادر و اعالم می-نماید. نظر  ریال 
خواهان از درخواست صدور تامین خواسته صرف نظر نموده و دعوی خود را مسترد 
نموده است رد دعوی خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادر شده غیابی ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان می باشد.   ۳۳۸ م/الف 
قاضی شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت – سجاد محمدیان

ابالغ
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : محمد چناری فرزند : احمد با پرونده کالسه 
فوق الذکر به اتهام : سرقت تلفن همراه از طرف این دادسرا تحت تعقیب هستند و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در 
اجرای ماده ۱٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
۵ شهرستان کرج جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  ۳۳6 

م/ الف
دادیار شعبه ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ی 5 کرج – محمد پرسا 

آگهی دادنامه
پرونده کالسه9۵۰99۸6۱۵۳۲۰۰۸٧۱شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
صدوررای:۱۳96/۳/۲- شماره96۰99٧6۱۵۳۲۰۰۱9٧تاریخ  نهایی  رامهرمزتصمیم 
نشانی  به  محمدخانی  آقای  فرزندعبدالرضاباوکالت  عبدالعزیزساقی  خواهان:آقای 
رامهرمزمیدان آزادی ساختمان وکال-خوانده:آقای محمدرضازارع مهرجری به نشانی 
دادرسی. هزینه  پرداخت  واحد۳۲۲-خواسته:اعساراز  پاساژآزادی  کاشانی  یزدخیابان 

رای دادگاه:درخصوص دادخواست آقای عبدالعزیزساقی فرزندعبدالرضابا وکالت آقای 
محمدخانی بطرفیت آقای محمدرضازارع مهرجردی فرزندمحمدعلی بخواسته اعساراز 
پرداخت هزینه دادرسی دادگاه بامطالعه اوراق ومحتویات پرونده واظهارات خواهان 
مالی  تمکن  ازعدم  حکایت  که  خواهان  ازسوی  شده  شهودتعرفه  شهادت  ومودای 
خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی داردواینکه خوانده دعوی دلیلی برمالداربودن 
خواهان به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین خواسته خواهان راوارددانسته وبااستنادبه 
مواد۵۰٧،۵۰6،۵۰۴و۵۱۳قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسارومعافیت خواهان 
بدین شرح که مبلغ ده میلیون ریال پرداخت نمایندومابقی هزینه درصورت محکوم 
دولت( دادگستری)خزانه  صندوق  به  حکم  اجرای  درزمان  درپرونده  شدن  واقع  له 

پرداخت می نمایدرای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابالغ قابل اعتراض درمحاکم 
تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.     شماره م.الف)۱۲/۳۵6(

بهزادزنگنه-دادرس دادگاههای عمومی حقوقی رامهرمز

نشرآگهی
به موجب پرونده کالسه6۵۱/96ح ش درخصوص درخواست خواهان رزاق زویداوی 
فرزنددهر۲- زاده  غانم  زویداوی  خوانده:۱-یاسین  طرفیت  فرزنددهربه  زاده  غانم 
متوفی)مرحوم دهرزویداوی  دارایی  تحریرترکه  به خواسته  زاده  غانم  جابرزویداوی 
غانم زاده فرزندعبودبه شماره ملی ۱۸۱۵٧۱۱۴۴۲لذابه موجب این آگهی به کلیه ی 
ورثه یانماینده قانونی آن ها،بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که حقی 
برترکه متوفی دارندفلذاابالغ می شودکه درمورخ96/9/۴روزشنبه ساعت۱۴دردادگاه 
بندرامام خمینی)ره(نزدقاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(جهت تحریر 

ترکه حاضرشوند.
قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

دادنامه
اول  شعبه   9۵۰99۸۸۳9۰۳۰۰۰۸۰ کالسه  پرونده 
تصمیم  داالهو  ( شهرستان  ) حقوقی  عمومی  دادگاه 

نهایی شماره 96۰99٧۸۳9۰۳۰۰۲۲6
حاتم  فرزند سید  هاشمی  امین  آقای سید   : خواهان 
با وکالت آقای کامران ناصری فرزند محمد به نشانی 
وکالت  دفتر  دادگستری  روبروی  غرب  آباد  اسالم 

ناصری 
خواندگان : ۱- آقای سید محمد هاشمی ۲-خانم ویدا 
سید  آقای   -۴ هاشمی  داود  سید  اقای   -۳ محسنی 
احمد هاشمی ۵- خانم سحر هاشمی 6- خانم زینب 
فرزند غالمرضا  هاشمی  خانم دختر بس  هاشمی ٧- 
۸- آقای سید اکبر هاشمی همگی به نشانی مجهول 

المکان
9- خانم ملک میرازیی ۱۰- آقای سید نظام میرزایی 
۱۱- آقای سید تیمور میرزایی ۱۲- آقای سید مهدی 
تعاون  – شهرک  نشانی کرمانشاه  به  میرزایی همگی 

روبروی هتل آزادگان منزل سید مهدی میرزایی
آباد  اسالم  نشانی  به  امیری  هاشم  سید  آقای   -۱۳
غرب خ شهید کالهدوز کوچه ش اسالمیان درب سوم 

سمت راست منزل امیری
به  محمود  فرزند سید  خانم دختر بس شریفی   -۱۴

نشانی کرمانشاه – داالهو
خواسته : تقسیم ترکه 

بنام خدا : دادگاه با استعانت از خداوند متعال و تکیه 
بر شرف و وجدان ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت بصدور رای مینماید :
)) رای دادگاه ((

وکالت  با  هاشمی  امید  آقای  دادخواست  در خصوص 
آقای  وکالت  با  هاشمی  حاتم  سید  از  الواسطه  مع 
هاشم  ۱-سید  خواندگان  طرفیت  به  ناصری  کامران 
امیری فرزند سید فیض اله ورثه مرحوم مینا امیری ) 
به اسامی سید نظام ، سید مهدی ، سید تیمور شهرت 
همگی امیری و ملک میرزایی ۳- سید محمد هاشمی 
۴- سید احمد هاشمی ۵- زینب هاشمی 6- سید اکبر 
هاشمی فرزندان سید پاشا ٧- دختر بس شریفی فرزند 
غالمرضا ۸- ورثه مرحوم سید اصغر هاشمی به اسامی 
ویدا محسنی و سحر هاشمی ( 9- ورثه مرحوم سید 
حسین هاشمی ) سید داود هاشمی ( ۱۰- ورثه مرحوم 
سید محمود هاشمی ) دختر بس شریفی ( بخواسته 
تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ماترک در صورت 
تعذر در تقسیم صدور حکم مبنی بر فروش ماترک و 
تقسیم بهای آن بین ورثه و نیز صدور حکم مبنی بر 
محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت اجرت المثل 
ایام تصرف از ۵۲ سال گذشته وفق نظریه کارشناس 
کلیه  احتساب  یا  و  احتساب  با  و  دادگستری  رسمی 
خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان 
است  اورده  چنین  اجماال  خود  دادخواست  شرح  در 
)) مستند به دادنامه شماره 9۳۰۴۱۳ موضوع کالسه 
داالهو  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه   9۲۰۰۳6۳ پرونده 
شماره  دادنامه  نیز  و  وراثت  حصر  اصالح  موضوع  با 
شعبه   9۲۰۰66۵ پرونده  کالسه  موضوع   9۲۰۱۱۰۵
گردیده  اثبات  غرب   آباد  اسالم  حقوقی  دادگاه  دوم 
که آقای سید حاتم هاشمی فرزند سید پاشا هاشمی 
می  بزرگ وی  پدر  نیز  امیری  اله  فیض  و سید  بوده 

در  بزرگش  پدر  و  پدر خواهان  فوت  از  بعد  که  باشد 
سال ۱۳۴۲ از آنان مبذر ۱۵ خروار زمین زراعتی که 
قسمتی از آن محدوده پالک ۱۱ اصلی واقع در بخش 
۵ کرمانشاه در قریه هوکانی به جامانده و از ۵۲ سال 
بوده و  اول  اختیار خوانده ردیف  تا کنون در  گذشته 
از پرداخت سهم سایر وراث استنکاف می ورزد ضمنا 
بعد از فوت پدر خواهان ، سید اصغر ، سید حسین و 
سید محمود هاشمی فوت نموده که به ترتیب وراث 
حین الفوت سید اصغر و سید حسین ، سحر هاشمی 
، و سید داود هاشمی و ورثه مرحوم  ، ویدا محسنی 
سید محمود هاشمی ) دختر بس شریفی ( می باشد 
. لذا تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته را دارم (( 
که دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده 
اجابت  مورد  را  خواهان  خواسته  ذیل  دالئل  به  بنا  و 
اداره  از  دانسته ۱- به حکایت استعالم به عمل آمده 
ثبت اسناد و جهاد کشاورزی شهرستان داالهو  و سند 
خانه  دفتر    ۳۰/۲/  ۱۳۴6-۸۲9۲6 شماره   رسمی  
منداعیین  موکل  کرمانشاه   ۱۲ شماره  رسمی  اسناد 
مرحوم فیض اله امیری فرزند امیر مبذر شصت سهم 
اراضی دیم در پالک ۱۱ قریه هوکانی زارع و  )من ( 
صاحب نسق می باشد ۲- به استناد رو گرفت گواهی 
حصر وراثت پیوست و آراء صادره از شعبه اول دادگاه 
حقوقی شهرستان داالهو دادنامه  شماره ۳۱۴۰۰۳9-
 9/۱۰/۱۳9۲ – ٧/٧/۱۳9۳ دادنامه شماره 9۲۱۱۰۵ 
اله  پاشا و سید فیض  با سید  رابطه وراث سید حاتم 
تشخیص  در جهت  دادگاه   -۳  . است  مسلم  و  محرز 
واقعیت و حقیقت امر به لحاظ فنی بودن موضوع قرار 
منتخب  کارشناس   ، صادر  کارشناسی  به  امر  ارجاع 
در  حضور  و  طرفین  اسناد  و  مدارک  بررسی  از  پس 
محل امالک و متراژ و مساحتی از کل اراضی متصرفی 
آنرا  پیوست  کروکی  طبق  قطعه   ۵ در  خواندگان 
معادل ۵/۳۰٧/۲۱ هکتار  مربع  متر  معادل ۲۱۳۰٧۵ 
زراعی  زمین  برسند  مازاد  من  مقدار ۴6۵  که  برآورد 
کارشناسی  نظریه  در  که  است  خواندگان  تصرف  در 
آمده است به استناد آیین نامه اجرایی هیات وزیران 
و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی زمینها قابلیت 
ناحیه  از  نظریه  این  که  نداشته  را  وارث  بین  تقسیم 
خوانده سید هاشم امیری مورد تعرض قرار گرفته و در 
الیحه تقدیمی آورده است که اینجانب دو قطعه زمین 
کرده  خریداری   ) کارشناسی  کروکی   ۲ ۳و  )قطعات 
ارتباطی به سند مالکیتی ندارد و همچنین یک  ام و 
قطعه زمین به فروش رفته که متراژ و مساحی گردیده 
و در پالک ۱۱ می باشد و جز ء زمین مورثی نیست 
و  دلیلی  هیچگونه  ادعا  این  در خصوص  نامبرده  ولی 
. و دفاع موثر  ارائه ننموده است  یا مدرکی به دادگاه 
و موجهی نسبت به خواسته خواهان به عمل نیاورده 
پرونده کالسه  9۵۰۰۱۵۸ خوانده سید  در  و صرفاً  
هاشم امیری به عنوان خواهان دادخواست اصالح سند 
خانه  دفتر   ۳۰/۲/۴6  -۸۲9۲ شماره  به  االشاره  فوق 
تقدیم  را  وارث  دیگر  بطرفیت  کرمانشاه   ۱۳ شماره 
آورده که سند  دادخواست چنین  در  اجماالً  و  نموده 
صادر  امیری  اله  فیض  سید  پدرم  نام  به  الذکر  فوق 
اله  گردیده اشتباهی صادر شده و مرحوم سید فیض 
در زمان صدور سند در قید حیات نبوده که دادگاه طی 
– ۲۵/۲/96 خواسته راقابل  دادنامه شماره 96۰۰6۲ 
ابرام  و  تائید  مورد  دادنامه  این  که  ندانسته  اجابت 

قرار  استان  نظر  تجدید  دادگاه   ۱۸ محترم  شعبه 
گرفته فلذا ادعای خوانده هاشم امیری مبنی بر اینکه 
قابل  نبوده  اله  فیض  سید  پدرم  به  متعلق  ها  زمین 
و  مواد ۳۰۰و ۳۱۲  استناد  به  دادگاه  نیست  پذیرش 
۳۱۴ و ۳۱٧ قانون  امور حسبی به لحاظ قابل تقسیم 
زمین های  فروش  به  الذکر حکم  فوق  امالک  نبودن 
اله امیری موضوع سند  کشاورزی مرحوم سید فیض 
 ۱۱ پالک    ۳۰/۲/۱۳۴6  –  ۸۲9۲6 شماره  رسمی  
هوکانی و همچنین زمینهای مازاد بر سند و تقسیم 
ثمن حاصل از فروش فی مابین وارث کما هو حقه و 
در خصوص  دارد  می  اعالم  و  صادر  ارث  قانون  وفق 
قسمت دوم خواسته مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام 
تصرف که وکیل خواهان طی الیحه شماره 9۵۱۴۰۱ 
– ۲۳/9۵/۱۱  صفحه ۸۸ پرونده خواسته خود را از  
سال ۱۳۴۲ به سال ۱۳۵۲ کاهش داده است با عنایت 
به دالئل صدر الذکر و احزار تصرف خوانده ردیف اول 
الیحه  در  که  کشاورزی  زمینهای  بر  وی  فرزندان  و 
اعتراض  به نظر کارشناسی بند 6 صفحه ۸۱ پرونده 
به عدم  و  است  پذیرفته  را  بطور ضمنی تصرف خود 
معترض  کارشناسی  نظریه  به  سالیانه  تورم  رعایت 
منتخب  کارشناس  و  نکرده  ارائه  موجهی  دلیل  که 
در تعیین میزان اجرت المثل تمامی جوانب از جمله 
لحاظ  خود  نظریه  در  را  گذشته  سالهای  خشکسالی 
نموده است . نهایتا کارشناس میزان اجرت المثل سهم 
را  جاری  سال  تا   ۱۳۵۲ سال  از  امیری  پاشا  مرحوم 
مازاد 6۰۲۸۴۲٧۸  و  اصلی  از  اعم  زمینهای  کلیه  در 
به  پاشا  مرحوم  وراث  که  است  نموده  برآورد  تومان 
حکایت گواهی حصر وراثت پیوست هفت پسر و یک 
دختر به همراه زوجه می باشد که میزان سهم سید 
فوق  مبلغ  از  ذکور  وراث  از  احدی  عنوان  به  حاتم 
استناد  به  فلذا  باشد  می  تومان   ۱۱9۵6۳۸۱ الذکر 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ۱9۴و۱9۸و۵۱9  مواد 
به  حکم  مدنی  قانون  ۱۲۵٧و۱۲۵۸  ۳۱۱و  مواد  و 
محکومیت خوانده سید هاشم امیری به پرداخت مبلغ 
۱۱9۵6۳۸۱ تومان به عنوان اجرت المثل ایان تصرف 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و همچنین از 
باب قاعده تسبیت کلیه خواندگان محکوم به پرداخت 
الوکاله  حق  و  ترکه  تقسیم  دعوی  دادرسی  هزینه 
وکیل در این خصوص و پرداخت  مبلغ چهارصد هزار 
تومان  هزینه کارشناسی در حق خواهان می باشند و 
همچنین خوانده ردیف اول محکوم است به پرداخت 
در  المثل  اجرت  مطالبه  مالی  دعوی  دادرسی  هزینه 
خوانده  به  نسبت  صادره  رای  باشد  می  خواهان  حق 
ردیف اول سید هاشم امیری حضوری و ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه و نسبت به 
دیگر خواندگان غیابی محسوب و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس 
از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
می  کرمانشاه  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در 

باشد ./.
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  رئیس 

داالهو – روح اله احمدی منش
رو نوشت برابر با اصل و اداریست – مدیر شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان داالهو - نظری 

دلتنگی!!
معصومه سلطانی

دلتنگی موضوعیه که تمام آدمها باهاش برخورد داشتن و برداشت 
من از دلتنگی، تنگ شدن قاب خاکی تن و بزرگ تر از خاک شدن 
روح مون. و هر لحظه ای که با هر بهونه ای دلتنگ میشیم انگار 
که روحمون دلش میخاد پرواز کنه و بره به سمت اون چیزی 
که قدرت رسیدن بهش رو داره. اما قاب کوچیک تن، این اجازه 
رو بهش نمیده و همین موضوع باعث احساسی میشه که بهش 

میگیم دلتنگی. 
عادت، گاهی ارتباط مستقیم داره با دلتنگی. وقتی  در گذر زمان 
و در لحظه لحظه های زندگی مون کسی در کنارمون به طور دائم 
حضور داشته باشه و توی تمام پیچ و خم زندگی، وجودش رو حس 
کنیم دیگه خیلی سخت بشه نبودش رو تحمل کرد. حاال  چه از 
سر عالقه، و چه به دلیل تکرار و عادت. حتی گاهی اشیاء بی جان 
اطراف در گردش و تکرار و عادت تبدیل میشن به دوستانی که 
دل کندن ازشون راحت نیست. با دیدن این موضوع، دیگه خیلی 

سخت بشه فهمید آیا دلتنگی از احساسه، یا عادت.
و  به جایگاه  بیاد سراغت  وقتی  که  دلتنگی.  غریبیه  واژه  عجب 
موقعیتت کاری نداره. تو اوج ثروت و شکوه هم که باشی دلتنگی به 
زمین می زندت. البته خدا نیاره روزی رو که تو اوج ثروت و شکوه 
نباشی، که اون موقع به خاک سیاه می شینی. تمام زندگی پر بوده 

از لحظه های دلتنگی و شادی. که قاعده و قانون زندگی همینه.
اما جالبه که بعضی وقتا محیط پیرامون در تشدید دلتنگی نقش 
مهمی دارند. مثل غروب جمعه، بعد از ظهرهای تعطیلی، وقتی 
خونه بعد از چند روز شلوغی یه دفعه خالی می شه. و از همه 
مهمتر اینکه کسی که باید باشه، نیست. و چون تمام لحظه 
های زندگی اونی که باید باشه، نیست و همیشه دنیا و جنس 
خاکی ش یه خال بزرگ داره، دلتنگی تبدیل شده به یه حس 

تقریبا دائمی.
دلتنگی زیاد و کم میشه، ولی از بین نمیره. فقط باید مدیریتش 
کرد که مزاحم بقیه امور زندگی نشه. چون اگه هر وقت اومد 
سراغت، بهش اهمیت بدی، دیگه دل و دماغی برای انجام کارها 
برات نمی مونه. و تنها کاری که می تونی انجام بدی درخواست 

از قدرت مطلق برای رهایی از این حس سرد و غمگینه. 
بعضی از لحظه های دلتنگی هستن که اینقدر تکرار شدن که 
قبل از رسیدنشون آدم منتظر میشینه و دنبال راهی می گرده 
تا بتونه از اون لحظه ها رد بشه. یکی از اون لحظه ها که بیشتر 
از همه تکرار شده، غروب های جمعه است. که خیلی هامون 
از چند روز قبل برنامه ریزی می کنیم تا شرایطی فراهم کنیم 
که راحت بتونیم غروب های جمعه رو رد کنیم. به قدری دور 
و برمون رو شلوغ می کنیم که یادمون نیفته تو غروب جمعه 
موارد  از  تو خیلی  عادت هم  از  ناشی  تلقین  البته  داریم.  قرار 

کم اثر نیست.
حرفای  روزها  این  است.  مدرسه  ماه  و  مهر  ماه  اول  روزهای 
زیادی مبنی بر دلتنگی ناشی از رسیدن فصل مدارس شنیدم و 
البته تو دنیای مجازی خوندم. همین حرفها باعث شد تا تصمیم 
بگیرم مطلبی در مورد دلتنگی بنویسم. اما هر چی به گذشته 
نگاه کردم و فصل مدرسه رو باال و پایین کردم، چیزی جز شور 
و لذت و شادی و مقدار کمی دلتنگی که گم شده توی قالب 
با  نبود که فصل مدرسه رو  انصاف  ندیدم. پس  شاد مدرسه، 

لحظه های دلتنگی مرتبط کنم. 
با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان خوب سرزمین مون، 

ایران.  

افراد گیاهخوار بیشتر در معرض 
ابتال به افسردگی هستند

افراد  جدید،  مطالعه  یک  نتایج  طبق 
و  گوشتخوار  افراد  با  مقایسه  در  گیاهخوار 
در  قراردادی،  متعادل  غذایی  رژیم  دارای 
معرض ریسک باالتر ابتال به افسردگی قرار 

دارند.
با  انگلستان  بریستول  دانشگاه  محققان 
مطالعه حدود ۱۰ هزار نفر در جنوب غربی 
برابر  دو  گیاهخوار  افراد  دریافتند  انگلستان 
دارند  قرار  افسردگی  به  ابتال  معرض  در 
می  معدنی  مواد  و  ویتامین  کمبود  چراکه 
تواند تاثیر منفی بر سالمت روان شان داشته 

باشد.
مطالعه مشخص شد ۳۵۰  این  نتایج  طبق 
شرکت کننده گیاهخوار در مقایسه با افراد 
در  نمره  باالتر  میانگین  دارای  گوشتخوار 

زمینه افسردگی بودند.
گیاهی  غذایی  رژیم  گوشت،  با  مقایسه  در 
و  کمتر   B۱۲ ویتامین  مصرف  حاوی 
آجیلی  مغزیجات  بیشتر  مصرف  همچنین 
حاوی اسیدهای چرب امگا-6 است، که هر 
مشکالت  ریسک  افزایش  با  موارد  این  دو 

سالمت روان مرتبط هستند.
مطلقاً  افراد  از  درصد   ۵۰ حدود  بعالوه، 
رژیم  دارای  افراد  درصد   ٧ و  گیاهخوار 
 B۱۲ ویتامین  کمبود  با  گیاهی  غذایی 
گوشت  در   B۱۲ ویتامین  هستند.  مواجه 
تاثیر بر  قرمز یافت شده و نقش مهمی در 

خلقیات فرد دارد.
طبق این گزارش، سایر فاکتورهای احتمالی 
ها  فیتواستروژن  باالی  میزان  به  مربوط 
حبوبات  در  طورطبیعی  به  که  )استروژن 
رژیم  در  عمدتا  که  است  شود(  می  یافت 
وجود  سویا  و  سبزیجات  از  سرشار  غذایی 

دارد.
محققان فاکتور دخیل دیگر را مصرف کمتر 
غذاهای دریایی دانسته که با ریسک بیشتر 

بروز عالئم افسردگی مرتبط است.
غذایی  رژیم  یک  فقدان  محققان،  گفته  به 
متعادل می تواند بر ابتال به افسردگی تاثیر 

گذارد. 

یادداشتگوناگون

از  یکی  خیابان  در  لفظی  درگیری هایی 
فیزیکی  دعواهای  در  تأثیرگذار  عوامل 
است. اتفاقی که اگر با کنترل خشم همراه 
جبران ناپذیری  عواقب  می تواند  گاه  نباشد 

را به بار بیاورد.
ایرانی  به گزارش مجله مهر؛ نه فقط هیچ 
که  ندارد  وجود  دنیا  در  آدمی  هیچ  که 
خیابان  کوچه،  در  عمرش  سال های  طی 
خاطر  به  هرازگاهی  عمومی  مکان های  و 
دچار  موضوعات  ترین  افتاده  پا  پیش 
درگیری های لفظی نشده باشد. حرف ها و 
عبارتی که اگر از جانب دو طرف ادامه پیدا 
نیز  فیزیکی  درگیری  به  است  ممکن  کند 
که  باشد  داشته  عواقبی  گاه  و  شود  منجر 
است. خشمی  غیرارادی  نتیجه یک خشم 
که اگر فقط و فقط برای چند ثانیه کنترل 
حس  یک  می توانست  آن  تلخی  می شد 
اگر  همین  برای  باشد.  زودگذر  ناخوشایند 
چه  و  سواره  چه  رفت وآمدهایتان  بین  در 
غریبه  افراد  لفظی  توهین های  مورد  پیاده 
قرار گرفتید می توانید روش هایی را به کار 
بگیرید که هم برایتان دردسرساز نیست و 
که  می کند  گوشزد  مقابلتان  به طرف  هم 

کاری به کار شما نداشته باشد.

خودتان به خودتان احترام بگذارید
موقع  معموالً  لفظی  درگیری های  این 
ساده  برخورد  یک  در  حتی  یا  رانندگی 
اتفاق می افتد. برای همین اگر شما هم در 
این موقعیت قرار گرفتید یا با فردی مواجه 
توهین هایی  یا  حرف ها  ناروا  که  شدید 

می کند که برای شما قابل هضم نیست پیش 
تأمل کنید.  اندکی  دادن  نشان  واکنش  از 
شما  سراغ  به  که  احساسی  اولین  طبیعتاً 
خواهد آمد احساس خشم خواهد بود.خشم 
از اینکه شان و شخصیت شما مورد اهانت 
قرارگرفته است.پس برای مراقبت بیشتر از 
همان شأن و شخصیت، به جای ضد حمله  
و  نکشید  پایین  را  خود  شخصیت  قبل  از 
سکوت کنید. به این فکر کنید که شما این 
که  می شنوید  فردی  جانب  از  را  حرف ها 
هیچ شناختی از او ندارید آدمی که شاید 
به لحاظ رتبه و نزاکت اجتماعی با شما هم 
رده نباشد. پس به قول معروف با او دهان 

به دهان نشوید.

همیشه لبخند بزنید
بسیاری از آدم هایی که در کوچه و خیابان 

تمام  می کنند  گفتن  بیراه  و  بد  به  شروع 
هدفشان از این کار ناراحت کردن و عصبی 
بیشتر  راه  دو  شما  پس  شماست.  کردن 
و  آن ها همراه شوید  با  یا  ندارید  رو  پیش 
دقیقاً همان احساسی را درونتان راه دهید 
که آن ها از شما انتظار دارند و یا می توانید 
بر  همیشگی  لبخند  یک  شرایط  این  در 
لب داشته باشید، بی خیال باشید و جوری 
رفتارش  و  او  به  نسبت  که  کنید  رفتار 

بی اهمیت هستید.

از آن محل دور شوید
گرفتید  بی خیالی  به  تصمیم  اینکه  از  بعد 
برای تمدد اعصاب و ثبات حال و هوایتان 
تا جایی که می توانید خودتان را از فرد و 
محل مورد نظر دور کنید. چون این واکنش 

شما نشان دهنده این است که نسبت به آن 
شخص و رفتار او بی اهمیت هستید. چون 
تند شما دقیقاً  خشمگین شدن و واکنش 
همان چیزی است که طرف مقابل از شما 

انتظار دارد.

اگر توانستید وارد گفت وگو شوید
به  لفظی  درگیری های  این  همه  کنار  در 
از  فارغ  چون  کنید  نگاه  هم  مقابل  طرف 
به  شروع  بی منطق  و  بی محابا  که  افرادی 
توهین و اهانت می کنند می توان افرادی را 
پیدا کرد که رفتارشان نسبت به شما صرفاً 
عصبانیت و خشم است بنابراین در برخورد 
و  شرایط  که  است  افراد خوب  این گونه  با 
فرد موردنظر را بررسی کنید و ببینید که 
یا  شوید  گفت وگو  وارد  او  با  می توانید  آیا 
ناشی  درگیری ها  این  همه  گاه  چون  نه! 
با یک  از سوءتفاهم های ساده ای است که 
قابل حل  مختصر  شفاف سازی  و  صحبت 

است.

به عواقب کار فکر کنید
درونتان  را  خشم  که  کنید  سعی  همیشه 
اگر  که  کنید  فکر  این  به  کنید  کنترل 
درگیری  وارد  موردنظر  فرد  جواب  در 
شما  عصبانیت  از  میزان  این  شاید  شوید 
خسارت های جبران ناپذیری داشته باشد از 
درگیرهای فیزیکی تا ضرب و شتم یا حتی 
همین  از  بزرگ  حوادث  از  بسیاری  قتل. 
کوچک  ظاهر  به  عصبانیت های  و  لحظات 

اتفاق افتاده اند.

چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم؟ 

در این مطلب نحوه تهیه برخی از ترکیبات 
ساده گیاهی که در کاهش قند خون و درمان 
دیابت مفید هستند، آموزش داده شده است:

1ــ دمجوش گزنه
قاشق غذاخوری  و مصرف: یک  تهیه  روش 
گزنه را دم کنید و سپس با عسل، توت یا 
۳ ــ ۱  روزی  بیماری  شدت  اساس  بر  خرما 

فنجان میل کنید.
ـ عرق گزنه 2ـ 

 روش تهیه و مصرف: عرق گزنه را بر اساس 
شدت بیماری روزی ۳ ــ ۱ فنجان میل کنید؛ 
برای کاستن از تلخی می توانید آن را با توت 

یا خرما یا عسل مصرف کنید.
ـ دمجوش برگ شاه توت ۳ـ 

روش تهیه و مصرف: ۳ ــ ۲ عدد برگ درخت 
شاه توت را دم کنید و سپس با عسل، توت 
یا خرما بر اساس شدت بیماری روزی ۳ ــ ۱ 

فنجان میل کنید.
ـ عرق برگ شاه توت 4ـ 

روش تهیه و مصرف: عرق برگ شاه توت را بر 
اساس شدت بیماری روزی ۳ ــ ۱ فنجان میل 

کنید؛ برای جذاب تر شدن طعم آن می توانید 
آن را با توت، خرما یا عسل مصرف کنید.

ـ عرق بوقناق )اسامی دیگر این گیاه؛ خار  5ـ 
زن بابا چرخه شکاکی و شوکة االبیضاء(

روش تهیه و مصرف: عرق  بوقناق را بر اساس 

شدت بیماری روزی ۳ ــ ۱ فنجان میل کنید؛ 
حتماً باید آن را با خرما، توت یا عسل مصرف 

کنید.
ـ عرق بابونه 6ـ 

روش تهیه و مصرف: عرق بابونه را بر اساس 

شدت بیماری روزی ۳ ــ ۱ فنجان میل کنید. 
می توانید آن را با عسل، خرما یا توت مصرف 

کنید.
ـ سیب ـ معجون بهـ  7ـ 

روش تهیه و مصرف: به و سیب را به نسبت 
و  نگینی  کدام(  هر  از  کیلو  نیم  )مثاًل  برابر 
به اندازه حبه قند خرد کنید، سپس آن را در 
قابلمه ریخته و تا جایی که روی آن پر شود، 
به آن سرکه )ترجیحاً  سرکه سیب( بیفزایید؛ 
این ترکیب را ۵ تا ۱۰ دقیقه بپزید. سپس آن 
را بسته بندی کرده و در محیط خنک مانند 
یخچال نگه دارید تا فاسد نشود و کپک نزند؛ 
از این معجون بر اساس شدت بیماری، روزی 

۳ ــ ۱ قاشق غذاخوری میل کنید.
معجونی که در بند هفتم توضیح داده شد، 
بسیار مجرب و اثربخشی آن سریع تر است؛ 
پیشنهاد می کنیم همزمان این معجون روزی 
از دمجوش ها  یکی  با  قاشق غذاخوری  یک 
و عرقیاتی که در باال اشاره شد، از هر کدام 

روزی یک وعده استفاده شود.

7 ترکیب گیاهی که باعث کاهش 
»قند خون« می شوند 
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آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی رنو تندر 9۰ مدل ۱۳9۰ به رنگ قرمز به شماره پالک 
۴٧۸ط۱۸ ایران ۴۵ به شماره موتور ٧٧۰۲۰۳۵۳۲۲D۱۲٧۰6۴ و شماره شاسی 

فریدونکنارNAALSRALDBA۰66۴۵۸ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.

آگهی مفقودی
و   ۲6۴۱۸۱۰ موتور  شماره  به  بک(  )هاچ  ام  دی  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره شاسی S۱۴۴۴۲۲۸٧۱9۸٧۲9 و شماره پالک ایران ۱۰-۲۵۸ب6٧ مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰۴ به شماره موتور ۱۴۱۸۸۰۱۵۳۴۱ و شماره شاسی 
فاقد  و  ایران ٧۲-۱۳۱ق۵٧ مفقود  NAAPD۳ED٧9JO۴6۴۲۳ و شماره پالک 

بهشهراعتبار می باشد.

مفقودی 
موتور  شماره  ۸۲با  ۴66ص6۵ایران  پالک   شماره  ۸۳با  مدل  پراید  سبز  برگ 
۰۰۸۸۸6۵۵و شماره شاسی  s۱۴۱۲۲۸۳۲۸۰۸۴۴بنام مرتضی صادق  زاده لداری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
کارت اسلحه شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲ مدل دو لول ته پر کوسه شماره سالح 
۰۲۲۳۰۲۳۵۳ ساخت ایران به نام محمد رضا سالم مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
میاندرود

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت مزدا تیپ بی ۲۰۰۰آی به رنگ نقره ای آبی متالیک 
مدل ۸9 با شماره پالک ۴۲۲ج۵٧ایران ۸۲با شماره موتور  fE۱۳۱۵۸۳و شماره 
شاسی NAGDpx۲pc۱۸D۳۰٧۴9بنام جابر ابوالفضلی وسطی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای/خانم کوکب شرهانی اصل 
فرزندشایع-خواهان شرکت اعتباری کوثردادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم 
شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  شرهانی  وکوکب  انتظارشرهانی 
عمومی  9۵۰99۸6۱9۵9۰۰۵6۵شعبه۲۱دادگاه  کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع 
حقوقی شهرستان اهوازثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳96/۸/۲۲ساعت۱۰:۳۰تعیین 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده٧۳قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  که حسب 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  ظرف  گرددتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-بیگدلی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
کالسه)رهنی(  اجرائی  پرونده  موجب  به  رساند  می  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
عبدالکریم  آقایان  علیه  خوزستان  صادرات  بانک  ۸۸۰۴۰۱٧۰99۰۰۰۱۵۰له 
پالک  بشماره  ویالئی  یکبابخانه  ششدانگ  لرکی  محمد  وعبد  کاظمی 
است،طبق  شده  ثبت  لرکی  محمد  عبد  آقای  نام  ۲رامهرمزوبه  ۴/۴6۵۸بخش 
اهوازدرقبال  ۵6شهرستان  ٧9٧۸۵-۸6/۵/۳۰دفترخانه  شماره  رهنی  سند 
نظرکارشناس  طبق  و  قرارگرفته  صادرات  بانک  دررهن  مبلغ۸۸۴۵۰۰۰۰۰ریال 
مساحت  به  فوق  پالک  و  شده  ارزیابی  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  به  رسمی 
۲۵۱متر و به نشانی رامهرمز-جوی آسیاب جنب دبیرستان شهید امیری کوچه 
۱۰متری با حدوداربعه شماال:بطول ۱۰متر درها ودیواریست به کوچه ۱۰متری 
شرقا:بطول ۲۴/9۰متر دیواریست به پالک ۴اصلی باقیمانده جنوبا:بطول ۱۰متر 
یاد  دیوارباقیمانده  ۲۵/۳۰متردیواربه  مزبورغربا:بطول  دیوارباقیمانده  دیواربه  به 
تیرچه  با سقف  ساز  سنتی  دوطبقه  ویالیی  ساختمان  یک  نظر  مورد  شده،ملک 
تفکیک نشده  و  بوده  دارای یک سند  باشدودوطبقه  اسکلت آجری می  و  بلوک 
است ووطبقه همکف۱6۲مربع وطبقه اول۱۲۳مترمربع اعیانی دارد طبقه همکف 
بهداشتی  های  و سرویس  اپن  آشپزخانه  پذیرایی  و  هال  خواب  اتاق  سه  دارای 
از  اول  طبقه  به  دسترسی  باشدراه  می  خواب  دواتاق  دارای  اول  طبقه  و  بوده 
ازمشخصات  باشد  می  خیابان  به  مجزا  ودرب  حیاط  درون  سنگی  پله  طریق 
و  ودرب  فلزی  وکابینت  کمد  و  موزاییک  کف  سنگ  نمای  به  توان  می  ملک 
می  تلفن  وگازو  برق  و  آب  انشعابات  ودارای  باشد  می  آهنی  پروفیل  پنجره 
9الی  ازساعت  فوق  است.پالک  برخوردار  متوسط  نسبتا  ازخدمات  باشدومنطقه 
رامهرمزواقع  اسناد  ثبت  اداره  اجرای  96/٧/۲۳درشعبه  مورخ  یکشنبه  ۱۲روز 
.مزایده  رسد  فروش می  به  مزایده  از طریق  غربی  طالقانی  –خیابان  دررامهرمز 
از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،گازاعم از حق 
آنها باشدو  انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای 
نیزبدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم 
نیزدرصورت  و  برنده مزایده است  به عهده  باشد  یا نشده  قطعی آن معلوم شده 
وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده 
چنانچه  گرددضمنا  می  وصول  نقدا  مزایده  حق  عشرو  نیم  شدو  خواهد  مسترد 
ساعت  درهمان  تعطیلی  بعداز  روزاداری  گردد،مزایده  رسمی  تعطیل  روزمزایده 
الف: )۱۲/۳۵۴( انتشار:۱۳96/٧/۲-شماره م  ومکان مقرربرگزارخواهد شد.تاریخ 
امراله شیری -رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

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 ۱۳966۰۳۳۱۰۰9۰۰۱۰۸۰   مورخ 96/۵/۲۲   هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / موسی 
نجفی فرزند یونس علی بشماره شناسنامه ٧۳۴ صادره از ابیک به صورت شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت ۲۵۰ مترمربع  مفروز از پالک ۲۰۴۸ فرعي از ۱۵۴ اصلي واقع در 
حسن آباد که انتقال مساحت ٧6/۵۰ مترمربع از مورد تقاضا طبق سند رسمی ۲۲٧٧6  
مورخ 9۰/۱۰/۸  دفترخانه 6۸  کرج از مالک رسمی به آقای موسی نجفی )نامبره مالک 
مشاعی مساحت ٧6/۵۰ مترمربع از پالک مزبور می باشد( که سند مالکیت آن ذیل 
صفحه ۴۱۵  دفتر ۱۲۵۴ می باشد و انتقال مساحت ٧6/۵۰ مترمربع آن برابر قولنامه 
عادی از طرف آقای کامبیز طهرانچی که مالک مشاعی می باشند و سند مالکیت آن ذیل 
صفحه ۵۸9 دفتر ۱۲۵۱  می باشد و انتقال مساحت ۲۱ مترمربع آن برابر قولنامه عادی 
از طرف سیف اله اقایاری علی ابادی که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل 
صفحه ۲۲۱  دفتر ۱۲۵۳ می باشد و انتقال مساحت ٧6مترمربع آن برابر قولنامه عادی از 
طرف نصرت اله اینانلو که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل صفحه ۸۲ دفتر 
۱۲۵٧ محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 96/۵۵۳۰/ ف  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:96/٧/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱٧/٧/96
عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۵۲۱ و رای شماره ۲۸99 مورخه 
96/۴/۱۳ به تقاضای سید فرج اله حسینی فرزند سید شیرخدا نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۱۴٧ متر مربع مجزی شده از پالک  ۴۱ اصلی واقع در 
بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید شیرخدا 
حسینی ۲- پرونده کالسه۱۲۰ و رای شماره ۳9٧۲  مورخه 96/۵/۱۴  به تقاضای 
علی نجات محبی فرد فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
۱۲۸/۵9  متر مربع مجزی شده از پالک  ۴۲  اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شاره بیرانوند رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۴۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۲/٧/۱۳96 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/٧/۱۳96 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه 9۵-۱96 و رای شماره ۳۴٧۳/96 
ششدانگ  به  نسبت  علی  مهر  فرزند  سپهوند  مهدی  تقاضای  به    96/۵/۱ مورخه 
از  فرعی   ۱ پالک   از  شده  مجزی  مربع  ۱6۳/٧۸متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
۵اصلی واقع در بخش ۴ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
فرخ حیدری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۴۳9
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۲/٧/۱۳96 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/٧/۱۳96 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

آخرین وضعیت انتخاب جانشین منصوریان
مسئوالن باشگاه استقالل که می دانند امکان حضور مربی ترکیه ای بسیار 
اندک است و مطرح کردن این اسم برای برداشتن فشارها بود، به یک مربی 

ایرانی آماده باش داده اند!
به گزارش مهر، چند روز پس از آنکه علیرضا منصوریان از مسئولیتش در 
باشگاه استقالل کناره گیری کرد و گزینه های زیادی برای جانشینی وی 
مطرح شد، قرار است امروز نشستی در وزارت ورزش برگزار شود تا تکلیف 

سرمربی آبی پوشان مشخص شود.
در این چند روز نام های زیادی همچون والتر زنگا، دالیچ، اسکوچیچ و ... 
مطرح شده است که با سیاست های باشگاه استقالل بیشترین تمرکز روی 
فاتح تریم بوده است. مردی که هنوز مشکلش با فدراسیون ترکیه حل 

نشده و حاضر هم نشده با نماینده باشگاه استقالل مذاکره کند.
با این حال مطرح کردن این اسم بزرگ صرفا برای کم کردن فشارهای 
ناشی از کنار گذاشتن منصوریان است و بعید به نظر می رسد که این مربی 
ترکیه ای با وضعیت مالی که باشگاه استقالل دارد و پیشنهادی که از تیم 

ترابوزان دارد به استقاللی ها چراغ سبز نشان دهد.
مسئوالن باشگاه استقالل که همچنان اصرار دارند فاتح تریم گزینه اصلی 
آنها برای جانشینی منصوریان است اعالم کرده اند امروز با نماینده وی در 

تهران مذاکراتی خواهند داشت تا شرایط را بررسی کنند. 
این درحالی است که مهر کسب اطالع کرد مسئوالن باشگاه در موازات 
تالش برای مذاکره با گزینه های خارجی با چند مربی ایرانی از جمله 
پرویز مظلومی هم تماس گرفته اند و به او برای حضور در این تیم آماده 

باش داده اند. 
از بین مربیان ایرانی که مد نظر مسئوالن باشگاه استقالل هستند، پرویز 
مظلومی بیشتری شانس را دارد و در صورتیکه نتوانند با گزینه های 
خارجی به توافق برسند، با پرویز مظلومی به طور جدی تر وارد مذاکره 
خواهند شد. هر چند ظاهرا مظلومی برای حضور در استقالل یک شرط 

بزرگ گذاشته است.

تهدید اتحادیه جهانی بر تعلیق کشتی ایران 
امور  در  ورزش  وزارت  دخالت  آنچه  دلیل  به  کشتی  جهانی  اتحادیه 
فدراسیون کشتی می داند ، بار دیگر به اساسنامه اصالحی فدراسیون 

کشتی ایران ایراد گرفت .
به  گزارش زمان  و  به نقل از ایسنا، در چند هفته گذشته فدراسیون کشتی 
از ارسال اساسنامه اصالحی و مورد تایید مجمع این فدراسیون به اتحادیه 
جهانی کشتی خبر داد و اعالم کرد منتظر تایید نهایی اتحادیه مذکور است.

شنیده ها حاکی است اتحادیه جهانی به اساسنامه اصالحی مذکور نیز 
ایراد گرفته و اعالم کرده به دلیل اینکه وزیر ورزش یا معاون وی عضو رای 
دهنده هستند این موضوع با اصول خودمختاری که در جنبش المپیک 

ذکر شده ، هم راستا نیست.
گفته می شود این مهم ترین ایرادی است که اتحادیه جهانی کشتی به 
اساسنامه اصالحی وارد کرده و اعالم کرده منتظر اصالح این مورد در 
پیشنهاد جدید است. حال باید دید واکنش وزارت ورزش و  فدراسیون 
کشتی به این موضوع چه خواهد بود و به این ترتیب سایه تعلیق همچنان 

بر سر کشتی کشور خواهد ماند.
به  ایرادات  یکسری  برشمردن  با  پیش  اتحادیه جهانی کشتی چندی 
اساسنامه فدراسیون کشتی خواستار رفع این ایرادات شد و تهدید کرد 
درصورتیکه این ایرادات مطابق نظر اتحادیه جهانی برطرف نشود، کشتی 

ایران را تعلیق خواهد کرد.

بازتاب سخنان جادوگر در رسانه های سعودی
سخنان ستاره سابق تیم فوتبال پرسپولیس قبل از دیدار پرسپولیس برابر 

الهالل بازتاب زیادی در رسانه های سعودی داشت.
به  گزارش  ایسنا،  علی کریمی، ستاره سابق پرسپولیس و تیم   ملی فوتبال 
ایران قبل از دیدار سرخ پوشان برابر الهالل عربستان سخنانی را بر زبان آورد 
که بازتاب زیادی در رسانه های عربی داشت و ظاهرا به مذاق سعودی ها 

خوش نیامده است.
کریمی در سخنانی که در صفحه توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم 
بازتاب داشت، گفت: در کل سطح فوتبال ایران نسبت به فوتبال عربستان 
باالتر است و بر این باور هستم که الهالل نمی تواند حریف خطرناکی برای 

پرسپولیس باشد.
این اظهارات علی کریمی در سایت ها و روزنامه عربستانی بازتاب زیادی 
داشت. سایت لوما نیوز نوشت: بازیکن ایرانی الهالل را به چالش کشید و 
بر این باور است که نماینده عربستان حریف خطرناکی برای پرسپولیس 

نیست و تیم ایرانی به فینال صعود خواهد کرد.
دیدار رفت دو تیم فوتبال پرسپولیس و الهالل سه شنبه  هفته جاری برگزار 

می شود و دیدار برگشت هم ۲۵ مهر ماه برگزار خواهد شد.

تحول مسی با والورده
ستاره بارسلونا با حضور سرمربی اسپانیایی متحول 
شده است. به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از آس، پیشرفت 
لیونل مسی به عنوان یک فوتبالیست در زمینه های 
مختلف با حضور ارنستو والورده در بارسلونا شکل 
جدیدی گرفته است. پس از ورود سرمربی  اسپانیایی 
به باشگاه بارسلونا مهاجم آرژانتینی سیر صعودی 
داشته است. او دوباره در مرکز خط حمله قرار گرفته 
و توانسته است بهترین عملکرد را در این منطقه 
داشته باشد. این موضوع روی بازی بارسلونا نیز تاثیر 
گذاشته است. ۱۱ مرد اصلی والورده با حضور یوردی 
آلبا در گوش چپ )یکی از بازیکنان محبوب مسی(  
باعث شده است مهاجم آرژانتینی در مرکز به راحتی 
کار کند و خیلی راحت حریف را در محوطه جریمه 
تحت فشار قرار دهد. با توجه به آمار، پیشرفت مسی 

در زمینه گلزنی شوت و پاس کامال آشکار است.
مسی در پنج هفته  اللیگا 9 گل به ثمر رسانده 
است که بهترین شروع برای او محسوب می شود. 
او تاکنون ۳9 شوت زده است و دیگر بازیکنان آبی  
اناری ها ۳٧ ضربه زده اند. ارنستو والورده پس از پوکر 
برابر  بازی( ستاره آرژانتینی  )زدن ۴ گل در یک 
ایبار گفت : مسی بیش از چیزی که در زمین نشان 
می دهد باهوش است. لوییس سوارس در این بازی 
حضور نداشت. با این حال برای مسی فرقی نمی کند 
در کدام پست بازی کند. او در جایی بازی سازی 
می کند که کمتر کسی فکر می کند در این نقطه 

اتفاقی رخ دهد.
پیشرفت مسی پایان ندارد. او به همراه فرانک رایکارد 
مهاجم راست به حساب می آمد. تحت هدایت پپ 
گواردیوال به عنوان مهاجم شماره »9« کاذب بازی 
می کرد و در زمان لوییس انریکه دوباره به پست 
سابقش برگشت. او اکنون دوباره با والورده به مرکز 

خط حمله برگشته است و به خوبی بازی می کند.

رکورد گلزنی خوب فالکائو در فصل جاری

در  را  عملکرد  بهترین  موناکو  کلمبیایی  کاپیتان 
لیگ های معتبر اروپایی به نام خود به ثبت رسانده 
هفتم  هفته  در  موناکو  گزارش  ایسنا،  به   است. 
رقابت های لیگ فرانسه به مصاف لیل رفت و توانست 
با چهار گل به پیروزی برسد. ستاره موناکو در این 

دیدار فالکائو بود که توانست دو گل به ثمر برساند.
این بازیکن کلمبیایی در فصل جاری بسیار آماده 
نشان می دهد. او با دو گلی که در این دیدار به ثمر 
رساند تعداد گل های خود را در فصل جاری لیگ 
فرانسه به عدد ۱۱ رساند. فالکائو نخستین بازیکنی 
در لیگ های معتبر اروپایی به شمار می آید که در 

فصل جاری توانسته تا االن ۱۱ گل به ثمر برساند.

واکنش سنگربان میالن
 به احتمال جایگزینی بوفون

سنگربان میالن ماندن خود در این تیم را تصمیم 
در  احتمال حضورش  درباره  او  داند.  می  درستی 
یوونتوس و جایگزینی بوفون هم سخن به میان آورد.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از مدیاست، جان لوئیجی 
دوناروما استعداد جدید فوتبال ایتالیا است که در 
میالن دروازه بانی می کند. از دوناروما به عنوان بوفون 
جدید فوتبال ایتالیا یاد می شود. این سنگربان جوان 
در تابستان با پیشنهاد چند تیم بزرگ مواجه شد اما 

در نهایت تصمیم گرفت در میالن باقی بماند.
از  بوفون  خداحافظی  زمان  نزدیکی  به  توجه  با 
یوونتوس از دوناروما به عنوان یکی از گزینه های 
میان  به  سخن  یووه  سنگربان  جایگزینی  جدی 
میالن،  در  خود  ماندن  درباره  دوناروما  می آید. 
گفت : من تصمیم گرفتم که با وجود پیشنهادهای 
خوب در میالن بمانم چون این جا خانه من است. 
ماندن من در میالن تصمیم درستی بود و اصال از 

آن پشیمان نیستم.

خبــرخبــر

سوارکار ایرانی برای اولین بار در رقابتهای 
آسیایی به مدال دست پیدا کرد.

به  گزارش زمان  و  به نقل از ایسنا، مرحله فینال 
مسابقات پرش با اسب بازی های داخل سالن 

دیروز در شهر عشق آباد آغاز شد.
دو  حبیبی  امیرحسین  و  پوررضایی  داود 
که  بودند  فینال  در  ایرانی  کننده  شرکت 
پوررضایی با ثبت ٧۰.۱۱ صدم ثانیه و بدون 
را ثبت  خطا و حبیبی هم زمان ۸.69.۲۰ 

کرد و ۴ خطا داشت.
 ۴۱.۸6 زمان  بعدی  مرحله  در  پوررضایی 
ثانیه را ثبت و باز هم خطایی نداشت و در 
نهایت سوم شد. پوررضایی حریفان قدری از 
عربستان، قطر، سوریه و قزاقزستان داشت.

برای اولین بار سوارکاران ایرانی با اسب های 
خود در مسابقات شرکت کردند و توانستند 
برای اولین بار در یک مسابقه در سطح آسیا 

مدال کسب کنند.
é  :آسیا در  مدال آور سوارکاری  اولین 

امیدوارم نگاه ها به این رشته تغییر کند
ابراز  اسب  با  پرش  برنز  مدال  دارنده 
امیدواری کرد تا نگاه ها به رشته سوارکاری 

تغییر کند.
برنز  مدال  کسب  از  پس  پوررضایی  داود 

بخش  در  گفت :   اسب  با  پرش  مسابقات 
اسب  و  آمد  پیش  برای من  تیمی مشکلی 
من به مانع روی آب واکنش نشان داد و اگر 
این اتفاق نمی افتاد بهتر نتیجه می گرفتیم. 
خوشحالم مدال کسب کردم، اما توقع خودم 

کسب مدال طال بود.
وی افزود:  فدراسیون سوارکاری خوب کار 
کرده و یکی از بهترین مربیان را روی کار 
آورده و آینده روشنی را برای سوارکاری می 
که  مدالی  خاطر  به  را  ها  حرف  این  بینم. 
که  طور  همان  و  گویم  نمی  کردم،  کسب 

گفتم خوب و منسجم کار می کنیم.
برای  که  این  مورد  در  ایران  سوارکار 
رقابت  خودشان  های  اسب  با  بار  نخستین 
شده  قرنطینه  ها  اسب  بله،  گفت :  کردند، 
زیادی  زحمت  شهبازی  و  خلیلی  آقایان  و 

کشیدند.
در  مشکالت  برخی  به  اشاره ای  پوررضایی 
خاطر  به  گفت :   و  کرد  سوارکاری  رشته 
جنوبی  کره  های  بازی  در  بود  قرار  دارم 
المپیک  کمیته  طرف  از  اما  کنیم،  شرکت 
گفتند سوارکاری رشته مدال آوری نیست. 
امیدوارم برداشت ها اشتباه نباشد و نگاه ها 

به این رشته تغییر کند.

پرونده ملی پوشان نوجوان و جوان کاراته ایران در دو بخش 
دختران و پسران در مسابقات بین المللی ترکیه با سه طال، 

پنج نقره و سه برنز بسته شد.
کاراته،  فدراسیون  سایت  از  نقل  زمان  و  به  گزارش  به  

رقابت های  بین المللی ترکیه دیروز در سالن هدایت اوغلو 
استانبول با حضور ۵۳6 کاراته کا از ۲۰ کشور برگزار شد.

در این مسابقات که در رده سنی نوجوانان و جوانان انجام 
شد تیم ایران موفق به کسب یازده مدال شد.

بازیهای آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ۲0١7- ترکمنستان

اولین مدال آسیایی برای سوارکار ایرانی

5 نقره و ٣ برنز کاراته کاهای ایران در تورنمنت ترکیه

با  مصاف  برای  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
الهالل عربستان با ۲۱ بازیکن راهی دبی 

شد.
باشگاه  از  نقل  زمان  و  به  گزارش  به  
در  سه شنبه  سرخپوشان  پرسپولیس، 
نهایی  نیمه  مرحله  بازی های  چارچوب 
در  آسیا  باشگاه های  قهرمانان  لیگ 
رفت.  خواهند  الهالل  مصاف  به  ابوظبی 
کاروان پرسپولیس برای این دیدار دیروز 

با ۲۱ بازیکن راهی دبی شد.
۲۱ سرخپوشی که برای بازی رفت نیمه 
نهایی تیم را همراهی می کنند، عبارتند 
از: سید جالل حسینی، علیرضا بیرانوند، 
بوژیدار رادوشوویچ، ابوالفضل درویش وند، 
ربیع خواه،  محسن  ماهینی،  حسین 

کمال  محرمی،  صادق  انصاری،  محمد 
محسن  احمدزاده،  فرشاد  کامیابی نیا، 
گادوین  طارمی،  مهدی  مسلمان، 
شجاع  مصلح،  شایان  رسن،  بشار  منشا، 
خلیل زاده، سیامک نعمتی، علی علی پور، 
آدام  و  علوان زاده  احسان  امیری،  وحید 

همتی.
نماینده فوتبال ایران نسبت به اخذ روادید 
برای احمد نورالهی هم اقدام کرده است 
که مجوز بازی برای پرسپولیس در لیگ 
مشکل  دلیل  به  ولی  دارد  را  قهرمانان 
خروج  مجوز  مشکل  با  سربازی  خدمت 
این شرایط طبعا  از کشور روبه رو است. 
کامیابی نیا  کمال  محرومیت  به  توجه  با 

باعث خرسندی سعودی ها است.

ملی پوشان فوتسال ایران با برتری پرگل 
مقابل یکی از مدعیان قهرمانی، به جمع 

چهار تیم برتر مسابقات راه یافت.
به  گزارش زمان  و  به نقل از ایسنا، تیم 
ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم 
نهایی مسابقات داخل سالن آسیا دیروز 
به مصاف تایلند رفت و در حالی که دو 
بار در ابتدای بازی از حریف خود عقب 
افتاد، در نهایت به برتری ۱۰ بر ۴ رسید.

گل  یک  با  ابتدا  بازی  این  در  ملی  تیم 
سنگ سفیدی  ادامه  در  اما  افتاد  عقب 
شاگردان  کشاند.  تساوی  به  را  کار 
از  اول  نیمه  در  دوباره  الشریعه  ناظم 
دوباره  عروجی  اما  افتادند  عقب  تایلند 
بعد  ملی  تیم  انداخت.  پیش  را  ایران 

گل  هشت  دوم،  تساوی  گل  دریافت  از 
دیگر زد. گل های ایران را در این بازی، 
 )۱۲( عروجی  )دقیقه۵(  سنگ سفیدی 
اسماعیل پور )۱۴( طیبی )۳۰-۲۴-۱۸( 
اوالدقباد   )۲۰( توکلی   )۱۸( حسن زاده 
رساندند.  ثمر  به   )۲9( جاوید  و   )۲۸(
سوراساک   )۳۳ و  )دقیقه۲  جیروات 
گل  چهار  هم   )۴۰( کریستادا  و   )9(
محمدرضا  بازی  این  در  زدند.  را  تایلند 
سنگ سفیدی از ایران و ونگکائه از تایلند 
با دریافت کارت قرمز مستقیم در دقیقه 

۱۲ از زمین بازی اخراج شدند.
مصدومیت  دلیل  به  نیز  شجری  محمد 
به  تایلند  مقابل  قرقیزستان،  با  بازی  در 

میدان نرفت.

راهیابی تیم ملی فوتسال به نیمه نهایی با شکست تایلند ۲١ سرخپوش برای دیدار با الهالل به دبی می روند
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آئین  اکبرزاده:  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
تودیع و معارفه شهردار اندیشه با حضور جمعی 
از مسوولین شهری، شهرستانی و استانی برگزار 

گردید.
عمرانی  امور  معاون  کریمی  حسن  مهندس 
استانداری تهران در این آئین به رابطه مستقیم 
بین موفقیت و اقتدار شورای اسالمی با شهردار 
هر شهر تاکید نمود و گفت: خدمت رسانی خوب 

حاصل همدلی و وحدت میان مسووالن است. 
وی با بیان این که شهر اندیشه از ابتدا بر اساس 
اصول شهرسازی و مهندسی طراحی و ساخته 
میان  در  شهر  این  داشت:  اظهار  است  شده 
شهرهای استان تهران کمترین مشکالت را دارا 
است اما با این حال بازهم نیاز به کار و تالش 
در این شهر کامال محسوس است که همدلی و 

وحدت میان مسوولین را می طلبد.
 کریمی اتحاد بین مدیران شهری را بخصوص در 
شورای شهر سبب پیشرفت شهر دانست و نتیجه 

آن را رضایتمندی مردم شهر بیان نمود. 
معاون امور عمرانی استانداری تهران به لزوم برنامه 
به خصوص  شهر  اسالمی  شورای  دقیق  ریزی 
تذکر  عملکرد شهرداری  بر  نظارت  راستای  در 
ریزی،  برنامه  اسالمی شهر  داد: وظیفه شورای 
قانونگذاری و نظارت است اما آن را با دخالت اشتباه 
نگیرد و امور اجرایی را به شهرداری محول کند. وی 
تشریح کرد: هرچند شورای شهر باید بر عملکرد 
شهردار دقت نظر داشته باشد، اما اگر قرار باشد 
برای استخدام افراد و مدیران شهرداری از سوی 
شورا دخالتی صورت پذیرد امور شهرداری سست 
شده و پس از ۴ سال کار به اهدافش نزدیک نشده 

و رضایت مردم را نیز در پی نخواهد داشت.
مهندس حسن کریمی با در نظر گرفتن وضعیت و 
اهمیت ویژه شهر اندیشه از حسن انتخاب شورای 
اسالمی شهر قدردانی نمود و گفت: مهندس بهروز 
کاویانی شهرداری باتجربه است که نه تنها خود 
شهروند اندیشه بوده بلکه مشکالت و مزایای شهر 
را به خوبی می شناسد پس جای خرسندی است 

که با انتخاب ایشان به عنوان شهردار دیگر نگران 
فعالیت های عمرانی در شهر اندیشه نخواهیم بود. 
دکتر سعید ناجی، فرماندار شهرستان شهریار که 
در آئین تودیع و معارفه شهردار اندیشه سخن می 
گفت؛ به ویژگی های منحصر به فرد شهر اندیشه 
و نگاه خاص دولت به آن اشاره نمود و توضیح داد: 
شهرستان شهریار با ٧۵۰ هزار نفر جمعیت که 
رسما توسط مرکز آمار اعالم شده است، بزرگترین 
شهرستان بعد از شهرستان تهران تلقی می شود 
و داشتن ٧ شهر و شهرداری از عواملی است که 
موجب جذب نگاه خاص مجموعه استانداری و 
به ویژه معاونت محترم امور عمرانی در راستای 

شده  شهرستان  این  شهروندان  مشکالت  حل 
است. دکتر ناجی تعامل، همراهی، هماهنگی، 
قانون مندی و توجه به اولویت هایی که در راس 
آنها برآورده کردن نیاز های شهروندان است را از 
ویژگی هایی دانست که توانسته است رضایت 
شهروندان را هرچه بیشتر جذب نماید. وی افزود: 
در  شهریار  شهرستان  شهروندان  رضایتمندی 
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور 
پر شورشان به شکل بارزی به تصویر کشیده شد. 
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار همچنین 

از رفع برخی مشکالت شهروندان این شهرستان 
خبر داد و تشریح کرد: زیر گذر فاز ۴ اندیشه که 
۱۳ سال با مشکالت جدی متوقف مانده بود با 
مدیریت فرمانداری شهرستان، همت شهرداری 
اندیشه، شورای اسالمی  و شرکت عمران شهر 
جدید اندیشه و در هفته دولت افتتاح شده و مورد 
بهره برداری قرار گرفت که عبور و مرور مردم را از 

گذشته آسان تر می کند.
وی افزود: مسکن مهر در سال گذشته به نقطه 
پایانی خود رسید و تمامی واحدهایی که دولت 
تعهد به تحویلشان داشت به تحویل رسیدند. 
اختالفاتی هم که با کمیته امداد وجود داشت 

حل و فصل شده و پس از رفع پاره ای دیگر از 
مشکالت شهروندان، شهر اندیشه اکنون در مسیر 

مشخص و روشنی قدم بر می دارد.
دکتر سعید ناجی در ادامه به سوابق روشن کاری 
مهندس بهروز کاویانی در حوزه شهرداری ها اشاره 
نمود و گفت: ایشان سابقه مدیریتی درخشانی 
فراوانی در مدیریت  داشته و صاحب تجربیات 
موفقیت  آرزوی  ایشان  برای  و  شهری هستند 
اسالمی  شورای  رییس  جعفری  صادق  داریم. 
شهر اندیشه در آئین تودیع و معارفه شهردار شهر 

اندیشه صحبت خود را با اظهار قدردانی از حضو 
پرشور مردم شهر اندیشه در انتخابات دوره پنجم 
شورای اسالمی شهر آغاز کرد و اظهار داشت: بر 
آنیم تا از حسن نیت مردم شریف این شهر به 
نحوی شایسته در راستای اعتالی فرهنگ شهر و 
شهروندان استفاده کنیم و خادم مردم باشیم. وی 
همچنین از اعضای شورای دوره چهارم و ادوار 
گذشته بابت تالش انجام شده در شهر اندیشه 
قدردانی کرد و شورای اسالمی شهر اندیشه را 
اعضای  که  دانست  تعهداتی  و  ها  تالش  وارث 
شوراهای ادوار گذشته در این شهر داشته اند. وی 
ادامه داد: امروز به واسطه همت مسوولین و اعتماد 

مردم تالش خواهیم کرد که انجام امور شهری را 
به نحو احسن در جهت رفاه و امنیت حال مردم 

پیش برانیم.
رییس شورای اسالمی شهر اندیشه از دکتر محمد 
آیینی، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
در  زحماتش  بابت  اندیشه  جدید  شهر  عمران 
جهت رفع مشکالت شهر اندیشه قدردانی کرده 
و اعالم کرد: در نظر داریم در این دوره مراودات و 
تعاملی بهتر با شرکت عمران شهر جدید اندیشه 

برقرار سازیم.

جعفری در ادامه با اشاره به تجربه، محبوبیت 
را  ایشان  بهروزکاویانی،  مهندس  مقبولیت  و 
شهرداری والیتمدار خواند گفت: .ایشان با اکثریت 
آرایی که از شورای اسالمی شهر اندیشه کسب 
کرده اند به عنوان مدیر اجرایی در راستای اهداف 
و برنامه هایی که بر اساس قانون و مقررات شهر و 
مردمداری است حرکت کرده و امید است موجب 
اعضای  و  اندیشه  شهر  سربلندی  و  سرافرازی 

شورای اسالمی این شهر باشند.
مهندس بهروز کاویانی، شهردار شهر اندیشه ضمن 
تقدیر از حضور شهروندان و همچنین مسوولین 
استانی، شهرستانی و شهری از اعتماد شورای 
اسالمی شهر به خود و توفیق خدمت به مردم 
اندیشه ابراز خرسندی نموده و تاکید کرد: جواب 
این اعتماد را با عمل خود و تالش های شبانه 
روزی در جهت رفع نیاز های مردم خواهم داد. 
وی حضور مهندس حسن کریمی، معاون امور 
عمرانی استانداری تهران در مراسم معارفه اش را 
افتخاری برای خود دانست و با اشاره به توفیقات 
استانی در حوزه عمرانی از ایشان به عنوان »سردار 
سازندگی« یاد نمود. کاویانی همچنین از حضور 
استانداری  عمرانی  امور  معاون  مشاور  موسوی 
تهران، دکتر سعید ناجی فرماندار شهریار و سردار 
تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده  خانچرلی 
تقدیر و تشکر ویژه نمود. مهندس کاویانی خاطر 
نشان کرد: با تعامل بیش از پیش بین فرمانداری 
محترم شهرستان، اعضای محترم شورای اسالمی 
با مجموعه شهرداری تالش ما بر این خواهد بود 
که تدوین و طراحی پروژه ها مستقیما بر اساس 
نیاز شهروندان و با توزیع عادالنه امکانات در سطح 
شهر انجام پذیرد و دورانی طالیی با ارائه خدمات 

مناسب در شهر اندیشه آغاز شود.
الزم به ذکر است عباس شوندی طی آئین تودیع 
خود به گوشه ای از فعالیت های انجام شده در 
زمان تصدی به عنوان شهردار اندیشه اشاره نموده 
و در پایان این مراسم نیز لوحی به رسم یادبود به 

ایشان اهدا گردید.

در باقرشهر برگزار شد؛آئین تودیع و معارفه شهردار اندیشه برگزار شد

مراسم یادواره شهدای مدافع حرم و شهدای 
هشت سال دفاع مقدس 

خبرنگار زمان؛ مراسم یادواره شهدای مدافع حرم و شهدای هشت 
سال دفاع مقدس در سالن عطریاس باقرشهربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر، این 
یادواره با نام”الله های آسمانی ” به همت بسیج حوزه ۴۵۱ باقرشهر و 

با همکاری شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر برگزار گردید.
در این مراسم تمهیدی، معاون فرماندار ویژه شهرستان ری، توکلی، 
بخشدار کهریزک، امام جمعه باقرشهر، مجیدی، جانشین سپاه ناحیه 
حضرت روح ا... )ره(، رییس و اعضای شورای اسالمی باقرشهر، فرخی، 
نماینده بنیاد شهید شهرستان ری، حجت االسالم مومنی، نماینده 
ولی فقیه در سپاه ناحیه حضرت روح ا... )ره(، اهوازیان از سرداران 
هشت سال دفاع مقدس، مسئوالن شهری و خانواده های معظم 

شهدای مدافع حرم و شهدای باقرشهر حضور داشتند.
مغروری، مسئول واحد ایثارگران شهرداری باقرشهر گفت: همزمان 
با آغاز هفته دفاع مقدس با برگزاری این همایش، تالش کردیم تا 
ضمن یادآواره ای رشادت های شهدای مدافع حرم و شهدای هشت 
سال دفاع مقدس، یاد و نام آنها را در دل ها زنده نگه داریم.در این 
مراسم سردار اهوازیان از خاطرات روزهای جنگ گفت و در خصوص 
مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده های ایشان به سخنرانی پرداخت .

اجرای برنامه های نمایشی مدیریت مصرف بهینه 
آب در روستاهای گلستان

زمان؛  خبرنگار  گلستان-   
و  عمومی  روابط  اداره  رئیس 
آب  شرکت  همگانی  آموزش 
استان  روستایی  فاضالب  و 
برنامه های  اجرای  از  گلستان 
با  سیار  کامیونت  در  نمایشی 
موضوع مدیریت مصرف بهینه 
گلستان  روستاهای  در  آب 

خبر داد.  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب روستایی گلستان؛  ولی ا... ساور گفت: در راستای تفاهم 
نامه همکاری این شرکت با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان با هدف نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب، اجرای برنامه 

نمایشی در کامیونت سیار را برای ۴۰ روستا در حال اجرا دارد. 
 وی افزود: این اقدام بعنوان یکی از روشهای موفق و قابل توجه درامر 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی می باشد که بسیار مورد استقبال و 
توجه قرار می گیرد؛ زیرا روش انتقال اهداف و پیامها از طریق اجرای 
نمایشهای زنده برای گروه سنی کودکان و نوجوانان بسیار مطلوب 
و جذاب بوده و ضمن خرسند نمودن مخاطب به راحتی پیامها را به 

مخاطبین انتقال می یابد. 
برنامه نمایشی در ۲  این  پایان اعالم کرد: در حال حاضر  وی در 
روستای سیاه خان بلوچ آباد و توران ترک در شهرستان رامیان اجرا 

شده است که با استقبال خوبی همراه بوده است.

خبر

مهنـدس حسـن کریمـی، معـاون عمرانی اسـتانداری تهـران با در نظـر گرفتـن وضعیت و اهمیت ویژه شـهر اندیشـه از حسـن 
انتخاب شـورای اسـامی شـهر قدردانی نمـود و گفت: مهنـدس بهروز کاویانی شـهرداری باتجربه اسـت که نه تنها خود شـهروند 
اندیشـه بـوده بلکـه مشـکات و مزایای شـهر را به خوبی می شناسـد پس جای خرسـندی اسـت که بـا انتخاب ایشـان به عنوان 

شـهردار دیگر نگـران فعالیت هـای عمرانی در شـهر اندیشـه نخواهیم بود.

دادنامه
پرونده کالسه 9۵۰99۸۰۲۱۴۰۰۰66۲ شعبه ۱9۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 96۰99٧۰۲۱۴۰۰۰۵۴۸
خواهان-مریم زمردی ف همایون 

علی- محمد  ف  هاشمی  غفار  علی-ایران  محمد  ف  غفارهاشمی  خواندگان-داود 
زهرا غفار هاشمی ف محمد علی-فاطمه غفار هاشمی ف محمد علی –محمد غفار 

هاشمی ف محمد علی-احمد غفار هاشمی ف محمد علی
خواسته ها-مطالبه اجرت المثل اموال-مطالبه خسارت دادرسی

فاطمه-داود- بطرفیت  زمردی  مریم  تقدیمی  دادخواست  دادگاه-در خصوص  رای 
محمد-احمد-ایران-زهرا همگی غفار هاشمی دئر بر مطالبه اجرت المثل سه دانگ 
از پالک ثبتی ۲۳9۵/۱۱9۱9 بخش ۱۰ تهران ٧۲/۱/۸ لغایت صدور صدور اجرای 
حکم به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت دادنامه 9۵۰۵99 ابالغنامه 
9۵۰۳666 سند صلح عمری ۱۰۰٧۳۸ در تشریح دادخواست اظهار گردیده از دو 
برزی  محمد  نصرت  خواندگان  مادر   9۲/۱/۸ تاریخ  یعنی  اینجانب  مالکیت  تاریخ 
استفاده نموده و در تصرف داشته و پس از فوت وی نیز احدی از ورثه بنام فاطمه 
غفار هاشمی نسبت به ملک تردد داشته لیکن استفاداش از ملک را ندیده ام دادگاه 
توجها به اینکه خواندگان هرگز متصرف ملک مبحوث عنه نبوده و استیفا منفعت 
هم نکرده اند و مطالبه اجرت المثل فرع به استیفا است واز طرفی قطع نظر به اینکه 
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مادر خواندگان مورد ادعا واقع نشده و بر فرض ادعا 
هم بلحاظ عدم اقدام در سال ۱۳٧۲  و معطل ماندن آن حتی حدود ۳ سال پس از 
فوت و ی ظهور در انتفاع مجانی مادر همسر خواهان بنام خانم نصرت برزی مادر 
خواندگان دارد مستندا به ماده ۱9٧ آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
110/80555   رئیس شعبه 191 دادگاه عمومی تهران 

حصر واثت 
ابیانه  به شماره شناسنامه  ۱۴۰٧  به شرح دادخواست به  محمد حسن صالحی 
کالسه ٧۳۳/۱۰۰۲/96 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه صالحی ابیانه  به شماره شناسنامه  ۳۳ در تاریخ    
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    9۲/۱/۱6

منحصر است به:
 محمد حسن صالحی ابیانه ش ش ۱۴۰٧ ت ت ۱۳۴۴ صادره ازشیراز پسر متوفی

حسین صالحی ابیانه ش ش 6۱۳ ت ت ۱۳۴9 صادره از شیراز پسر متوفی
زهرا صالحی ابیانه ش ش ۱۰۲۱ ت ت ۱۳۵۵ صادره از شیراز دخترمتوفی
عباس صالحی ابیانه ش ش ۲۲ ت ت ۱۳۱٧ صادره از نطنز همسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/80561 دبیر  شعبه  1002   شورای حل اختالف مجتمع شماره 21  تهران

حصر واثت 
شهال ثامنی  به شماره شناسنامه  ۱۰۱۱6  به شرح دادخواست به کالسه   96۰٧6۲    
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
داریوش سلطانی فر  به شماره شناسنامه ۵۸9  در تاریخ    96/۵/۱۱  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 شهال ثامنی ش ش ۱۰۱۱6 ت ت ۱۳۵۰ صادره از کنگاور همسر متوفی

مریم قزوینی ش ش ۳9۴ ت ت ۱۳۲۱ صادره از کنگاور ماد رمتوفی
پرستو سلطانی فر ش ش ۰۰۱۳۱۲۸۵۱۵ ت ت ۱۳69 صادره از کنگاور دخترمتوفی
مهسا سلطانی فر ش ش ۳٧٧۰۲66۲۲6 ت ت ۱۳٧6 صادره از بیجار دخترمتوفی
مبینا سلطانی فر ش ش ۰۱۵۱۱۰96۳۱ ت ت ۱۳۸۴ صادره از تهران دخترمتوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/80559 دبیر  شعبه  1002  شورای حل اختالف مجتمع شماره  21 تهران

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 ۱۳966۰۳۳۱۰۰9۰۰۱۰۱۸   مورخ 96/۵/۲۲   هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  ابیک  از  آقای / موسی نجفی فرزند یونس علی بشماره شناسنامه ٧۳۴ صادره 
صورت شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۰ مترمربع  مفروز از پالک ۲۰۴۸ 
فرعي از ۱۵۴ اصلي واقع در حسن آباد که انتقال مساحت ٧6/۵۰ مترمربع از مورد 
تقاضا طبق سند رسمی ۵٧۲۰٧  مورخ 9۰/۱۰/۱۱  دفترخانه ۴۲  کرج از مالک 
رسمی به آقای موسی نجفی )نامبره مالک مشاعی مساحت ٧6/۵۰ مترمربع از پالک 
مزبور می باشد( که  سند مالکیت آن ذیل صفحه 9  دفتر ۱۲۵۸ می باشد و انتقال 
برابر قولنامه عادی از طرف آقای حسین اکبری که  مساحت ٧6/۵۰ مترمربع آن 
مالک مشاعی می باشند و سند مالکیت آن ذیل صفحه ۲۰6 دفتر ۱۲۵٧ می باشد و 
انتقال مساحت ٧6/۵۰ مترمربع آن برابر قولنامه عادی از طرف علی رجبی اسالمی 
که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل صفحه ۸۴ دفتر ۱۲۵٧ می باشد 
و انتقال مساحت ۲۰/۵۰ مترمربع برابر قولنامه عادی از طرف آقای قدرت اله کریمی 
رزکانی که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل صفحه ۲۲۳ دفتر ۱۲۵6 
می باشد، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 96/۵۵۲۸/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۲/٧/96

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱٧/٧/96
عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: ۱-پرونده کالسه ۱۲٧و رای شماره ۴۰۵۳ مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  رمضان  فرزند  بیرانوند  اله  فتح  تقاضای  به   96/۵/۱6
مغازه به مساحت ۱٧/۳۰ متر مربع مجزی شده از پالک  ۴۲ اصلی واقع در بخش 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( دلدار داوری رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین  نوبت  فاقد سند رسمی دو  ساختمان های 
عالوه  و  انتشار  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  حقوقی  صاحبان  سایر  و 
دارند  اعتراض  تقاضا  به مورد  تا چنانچه اشخاص نسبت  الصاق  بر آن در روستاها 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۴۳٧
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۲/٧/۱۳96 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/٧/۱۳96 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  ۱۳966۰۳۱6۰۰۱۰۰۲٧۲۱ مورخ ۱۳96،6،6هیات اول/دوم موضوع 
در  فاقدسندرسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
فاطمه بیگم حسینی فرزند سید امرالدین بشماره شناسنامه۱۰۵۵ صادره از کرمانشاه در 
یک باب خانه به مساحت ۱۰۰متر مربع پالک ۵۱فرعی از ۱۸۳ از ۱۴۰ اصلی مفروز 
ومجزی شده واقع در مسکن خ گلها ۲۲ بهمن خریداری از مالک رسمی مرتضی رستمی 
طاقوسطانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳96،٧،۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۸،٧،۱۳96

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

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

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

فاقد سند رسمی 
اول/دوم  ۱۳96،6،٧هیات  مورخ   ۱۳966۰۳۱6۰۰۱۰۰۲٧۳6 شماره   رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بشماره  ابراهیم   محمد  فرزند  آبادی  اکبر  کریمی  فریبرز  متقاضی   بالمعارض 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ   کرمانشاه  از  صادره  شناسنامه۲٧۸ 
٧9متر مربع پالک ۳۵٧ و ۳۵۸ مفروز ومجزی شده واقع  درنوکان کوچه شهید 
بهشتی بن بست دوم پالک ٧ خریداری از مالک رسمی فتح اله عزیزی نوکانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳96،٧،۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۸،٧،۱۳96

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

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

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

فاقد سند رسمی 
اول/دوم  مورخ ۱۳96،6،۱۴هیات  رای شماره  ۱۳9666۰۳۱6۰۰۱۰۰۲۸6۰  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
از  بالمعارض متقاضی  شیدا داودیان فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه۲6 صادره 
گیالنغرب درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱99،۰۴متر مربع پالک ۴۰۱ 
 ۱۱۰ کوی  بستان  طاق  بلوار  در  واقع  شده  ومجزی  مفروز  اصلی   ۱۳9 از   ۲۸ از 
خریداری از مالک رسمی آقاجان مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳96،٧،۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۸،٧،۱۳96

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

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

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

فاقد سند رسمی 
اول/دوم  هیات  مورخ ۱۳96،6،۱۱  رای شماره  ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰۱۰۰۲٧۸9  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی  پیروزه نقشبندی فرزند فرح بشماره شناسنامه۳99۳ صادره از 
اوه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۰،6۳متر مربع پالک ۴۰۱فرعی 
از ۲۸ فرعی از ۱۳9 اصلی مفروز ومجزی شده واقع در بلوار طاق بستان ۴۰ متری 
تعاون خریداری از مالک رسمی کریم و حشمت غالمی محرز گردیده است .لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳96،٧،۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۸،٧،۱۳96

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک آگهی فقدان سند مالکیت
خانم طوبی محمودی فرزند عبدالکریم با ارائه درخواستی وارده به شماره ۱۸9۴-
 ۳9 رسمی  اسناد  دفتر  شده  مصدق  استشهادیه  برگ  دو  به  منضم   ۱۳96/۵/۱٧
سریال  شماره  مالکیت  سند  فقدان  مدعی  اسباب کشی  و  جابجایی  اثر  بر  روانسر 
قلعه  از ۵۲ اصلی قوری  به خود تحت پالک ۴۳ فرعی  الف/۸۳ مربوط   ۵96۸9۴
واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه گردیده است الزم به ذکر است که سند مالکیت شش 
از ۵۲  دانگ یک باب خانه به مساحت ۳۱۲/69 متر مربع تحت پالک ۴۳ فرعی 
اصلی قوری قلعه واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه سریال ۵96۸9۴ الف/۸۳ در مورخه 
۱۰/۲/ذیل ثبت ۳۴۲٧ صفحه ۲۳6 دفتر ۱۲/۱9 به نام خانم طوبی محمودی)مالک( 
صادر و تسلیم گردیده است و در قید بازداشت و بیع الشرط نمی باشد لذا مراتب 
در اجرای ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت و تبصره آن در یک نوبت اگهی می گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
هستند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 
اصل سند مالکیت کتبا به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت المثنی سند 
مالکیت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی مذکور طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد 

شد. تاریخ انتشار ۲/٧/96
رئیس ثبت اسناد و امالک روانسر-کاظمی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۱/۳۸۴/96 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود خانم 
رابعه سامیان درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
عزیز سالخورده در تاریخ ۱۳٧٧/۱/6 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

۱. رابعه سامیان  زایچه:۱۰6-۱۳۴۵  کد ملی ۴-9۵۴۴۴٧-۵9۵ دختر متوفی
۲.طلیعه سالخورده  زایچه:٧٧۳-6۲/۱۰/۱  کد ملی  ۰-۴9۵99۰9٧۳ دخترمتوفی

ملی  ٧-۴9۵۰۰۱۴۵۸  کد  زایچه: 6۸/۱۲/۱۵-۴9۵۰۰۱۴۵۸٧   سالخورده   ۳.سهیال 
دختر متوفی     ۴.ادریس سالخورده  زایچه: ۴9۵۰۰٧۱۱۵٧-۱۳٧۰/۱۰/۲۸  کد ملی  
۴9۵۰۰٧۱۱۵٧ پسر متوفی    ۵.شیدا سالخورده   زایچه: ۴9۵۰۱۳99۲۴-٧۴/۱۲/۱۴ کد 

ملی ۴9۵۰۱۳99۲۴  پسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

موضوع  ۱۳96/۰۳/۱۱هیات  مورخ   ۱۳9۴6۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۳۰٧ شماره  رأی  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دلفان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
مربع  متر   ۱۰٧/۸۳ مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  در  گجری  میرزاحسین 
دلفان  شهرستان  لرستان  استان   ۱۲ بخش  در  واقع  اصلی  پالک ۱۵۵  از  قسمتی 
نورآباد دم آویزه خریداری از مالک رسمی آقای مالکین عرفی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۰۰
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳96/۰6/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم۰۲/۱۳96/۰٧
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برگزاری نمایش صحنه ای »بیداری 
جاودان« در اسالمشهر

فرا  آستانه  در  زمان؛  خبرنگار  اسامشهر- 
ماه  رسیدن  فرا  و  مقدس  دفاع  هفته  رسیدن 
محرم نمایش صحنه ای »بیداری جاودان« توسط 
انجمن هنرهای نمایشی و همکاری اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اسالمشهر از ۳۰ شهریورماه به 

مدت ۱۵ روز به اجرای عموم در خواهد آمد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اسالمشهر؛ این نمایش به کارگردانی و 
نویسندگی امیر حسین کاظمی ویژه ماه محرم و 
صفر با هدف تبیین شخصیت سیاسی و مذهبی 
حضرت زینب )س( به عنوان الگوی بسیار مناسب 

برای بانوان جامعه تهیه گردیده است.
به  اشاره  بیداری جاودان  نمایش  گفتنی است: 
کوبنده  های  ایراد خطبه  و  واقعه مجلس شام 
توسط حضرت زینب )س(، امام سجاد )ع( و... 
دارد که باعث هیجان و آشوب در شام می شود . 
یادآور می شود: عموم عالقمندان می توانند از 
در  ساعت ۱9  مهرماه  لغایت ۱۵  شهریور   ۳۰
مجتمع فرهنگی هنری شهید صارمی به نشانی: 
اسالمشهر- شهرک قائمیه- انتهای کوچه ۲۰ به 

تماشای این نمایش بنشینند.

گازرسانی به ١65 واحد صنعتی در بوشهر

 بوشهر- خبرنگار زمان؛ مدیرعامل شرکت 
گاز استان بوشهر از گازرسانی به افزون بر ۱6۵ 
مهندس  داد.  خبر  استان  در  صنعتی  واحد 
افزود: در حال  اعالم خبر مذکور  با  حسینی 
حاضر بالغ بر99 درصد از مجموع گاز مصرفی 
استان به بخش صنایع تحویل داده می شودکه 
از این میان پتروشیمی ها و نیروگاه ها بیشترین 

سهم گاز مصرفی را از آن خود کرده اند.
وی در همین رابطه افزود: هم اکنون گاز مورد 
نیاز پتروشیمی های مبین شامل ۱۱ پتروشیمی 
از جمله پتروشیمی های پردیس و زاگرس از 

سوی شرکت گاز استان تامین می شود.
پتروشیمی ها،  از  پس  حسینی،  گفته  به 
استان  گاز  مصرف  دوم  جایگاه  در  نیروگاه ها 
قرار داشته که نیروگاه های گازی تشان، بعثت و 
عسلویه از جمله شاخص ترین آن ها به شمار می 
روند. وی همچنین از گازرسانی به ۵ شهرک 
صنعتی ، ۵ ناحیه صنعتی و نیز دو منطقه ویژه 
اقتصادی در استان خبر داد و افزود: گازرسانی 
به ۲ شهرک صنعتی دیگر هم در دست اجرا 

می باشد.

خبر

در  حاجی پور  علیرضا  زمان؛  خبرنگار  رشت- 
نشست علمی- تخصصی »نقش نیروگاه های زباله  
ساخت  شهری«  پسماندهای  مدیریت  در  سوز 
نیروگاه  زباله  سوز رشت را یکی از شش استراژی مهم 
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عنوان 
کرد و بر پیگیری جدی این سازمان برای تحقق و 

اجرای آنان تاکید نمود.
  علیرضا حاجی پور با خیرمقدم گویی به پروفسور لیو 
و همه ی حاضران در این نشست شش برنامه ی مهم 
استراتژی این سازمان را برشمرد و گفت: آموزش و 
فرهنگسازی، که در ادارات، مدارس و دستگاههای 
اجرایی انجام می شود، افزایش ظرفیت کارخانه ی 
احداث  آن،  سیستم  نمودن  اورهال  و  آلی  کود 
نیروگاه زباله سوز، بهسازی وضع موجود مرکز دفن 
زباله ی سراوان، احداث تصفیه خانه که در قراردادی  
با شرکت لوله های بتنی انجام می شود و احداث 
سلول جدید مهندسی و بهداشتی در محل دفن 
سراوان در زمینی به مساحت ۱۴هکتار از جمله ی 

این استراتژیها است.

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت 
با اشاره به اینکه پروژه ی ساخت نیروگاه زباله سوز 
چندین سال می شد که مسکوت  مانده بود از 
عزم جدی این سازمان برای اجرایی کردن آن خبر 
داد و گفت: احداث زباله سوز راه حل مناسبی برای 
حل معضل زباله ها در استان است و خوشبخانه در 
برنامه ی پنجم و ششم هم توجهی ویژه به مدیریت 
زباله ها در شمال کشور شده و شرکت تی تی اس 

یک زباله سوز در تهران  ساخته و دو زباله سوز هم 
در شهرهای نوشهر و ساری را در دست اجرا دارد.

بیانات  از  امروز  امیدواریم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروفسور لیو بهره ی الزم را در زمینه ی چگونگی 
اگر  ببریم گفت:  گازی  زباله سوزی  کار سیستم 
کار مدیریت پسماندهادرست صورت گیرد یکی از 
بزرگترین مشکالت شهرمان برطرف خواهد شد و 

این کار تعامل و همکاری همگان را طلب می کند.

اعضای  حضور  با  که  تخصصی  نشست  این  در 
تشکلهای  زیست محیطی، سازمانهای مردم نهاد، 
نمایندگان شرکت  و  و مدیران شهری  مسووالن 
تی تی اس برگزار شد، در زمینه های مختلف کارکرد 

زباله سوزها با توضیحات سخنرانان همراه بود.
پروفسور لیو؛ رئیس شرکت سرمایه گذاری چینی 
گفت: بسیار خوشحال هستم که در شهر رشت و 
در خدمت شما بزرگوارن پروژه ی ساخت زباله سوز 
را تشریح و تبیین می کنم.  وی با اشاره به اینکه 
سیستمی که برای رشت در نظر گرفته شده است 
زباله سوز کار ساز است  گفت: یکی از ویژگیهای آن 
این است که مقدار کمی گاز سمی ناکس تولید 
می کند و این سیستم با بررسیهای که انجام شده 
از سیستمهای مشابه ی اروپایی از نظر استاندارد 
به  با اشاره  لیو  بهتر جواب داده است.  پروفسور 
اینکه با اجرای این سیستم هزینه ی سرمایه گذاری 
در قسمت زباله سوز کم می شود، گفت: دولت هم 
در این زمینه نیاز به انجام هزینه یی کمتر نسبت به 

سیستمهای مشابه خواهد داشت.

نیروگاه  زباله  سوز رشت، از شش استراژی مهم سازمان مدیریت پسماند
استعالم پیامکی وضعیت گواهی ایمنی

 آسانسور در گلستان

گلستان- خبرنگار زمان؛ امکان استعالم پیامکي وضعیت گواهي 
ایمني آسانسور در سامانه مدیریت عملکرد آسانسور در گلستان ایجاد 

شد.
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد گلستان گفت: از آنجایی که نصب 
پالک شناسه ي آسانسور در کابین، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران 
اجرایی و اجباری اعالم شده؛ و نیز با توجه به حساسیت موضوع، در 
اختصاص شناسه ي ملي به آسانسورها و همچنین پاسخگویي مناسب 
سازمان به استفاده کننده گان، این خدمت در شهریورماه سالجاري 
در گلستان قابل بهره برداري شد. محسن خالقی عبدالملکی اظهار 
داشت: با ارسال پیامک حاوي شناسه ملي آسانسور  به سامانه پیامکي 
به شماره ۱۰۰۰۱۵۱٧، اطالعاتي از قبیل نام شرکت نصاب، نام شرکت 
بازرسي کننده، تاریخ آخرین بازرسي، تاریخ انقضاء بازرسي آسانسور و 
... به ارسال کننده اطالع داده خواهد شد. وی تاکید کرد برای اینکه 
سامانه، یک آسانسور را به عنوان آسانسور تحت کنترل و شرایط ایمني 
مندرج در استاندارد مربوطه تلقي نماید و به تبع، پاسخ مناسب را از 
بانک اطالعاتي مربوطه استخراج و به استعالم کنندگان ارسال نماید؛ 
می بایست مراحل صدور گواهینامه و صدور تاییدیه براي آسانسورهاي 

ثبت شده در سامانه مدیریت بازرسي آسانسور، انجام شده باشد.
خالقی خاطرنشان ساخت: در سامانه براي ثبت بازرسي هاي بعدي 
)ادواري(، ابتدا از متقاضی، تقاضاي شناسه ي ملي مي گردد تا منجر به 
ایجاد شناسه ي ملي مجدد یا دوگانه نگردد. با ثبت شناسه ي ملي در 
بازرسي هاي بعدي اطالعات قبلي بارگذاري شده و کار ادامه مي باید.  

رانش خاک و سنگ حین عملیات ایمن سازی 
ورودی تونل چری

به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری؛  قاسم قاسمی با اعالم خبر رانش خاک و سنگ در حین 
عملیات ایمن سازی در ورودی تونل چری افزود: پیمانکار پروژه حفر 
تونل چری با دستور کار ارائه شده توسط مهندسان مشاورناظر پروژه 
،مشغول عملیات ایمن سازی و احداث گالری )حفاظ بتنی( جهت 
عبور و مرور ایمن نیروی انسانی مشغول به کار درکارگاه مذکور بوده 
که متأسفانه حین این عملیات، رانش  قسمت باالدست سازه درحال 
احداث، باعث فوت سه نفر و مصدومیت ۴ نفر از عوامل کارگاه  گردید.
وی ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های داغدار این 
عزیزان اضافه کرد: تونل چری با مطالعه و نظارت یکی از شرکت های 
مهندسین مشاور مجرب ،توسط یکی از پیمانکاران توانمند استان در 
حال احداث می باشد. مدیر کل راه و شهرسازی استان خاطر نشان 
ساخت: ریزش توده سنگ و خاک در داخل تونل نبوده، بلکه عوامل 
در حال اجرای بتن ریزی حفاظ ورودی تونل بودند تا در صورت 
شروع عملیات حفر تونل ، ازمخاطرات احتمالی جلوگیری بعمل آمده 
و عبور و مرور و عملیات اجرایی با ایمنی کامل صورت پذیرد که 
متأسفانه درحین انجام اقدامات پیشگیرانه مذکور،توده خاک و سنگ 

قسمت باالدست تونل ریزش می کند.

خبر

امیررضاصادقی-خبرنگارزمان: مدیر 
در  تهران  غرب  آبفای  عمومی  روابط 
روابط  مسؤالن  با  اندیشی  هم  نشست 
و  آموزش  ادارات  معاونان  و  ها  عمومی 
آموزان  برلزوم مشارکت دانش  پرورش، 
در اصالح الگوی مصرف آب تاکید کرد.

نشست  دراین  دالور  زاده  ولی  عزیزاله 
و  تحصیلی  جدید  سال  با  مصادف  که 
سازی  فرهنگ  های  سیاست  ادامه  در 
آب  بهینه  مصرف  مدیریت  آموزش  و 
مختلف  مقاطع  آموزان  دانش  میان  در 

تحصیلی توسط روابط عمومی آبفای غرب 
وضعیت  تشریح  با  گردید،  برگزار  تهران 
بحرانی موجود،  و شرایط  آبی  منابع  فعلی 
های  اولویت  جمله  از  را  سازی  فرهنگ 

دائمی این واحد ذکر کرد.
صحیح  مصرف  فرهنگ  ترویج  گفت:  وی 
آموزان  دانش  بین  ویژه  به  درمدارس  آب 
آموزش  ارائه  همچنین  و  ابتدایی  مقطع 
در  مصرف  الگوی  اصالح  برای  الزم  های 
مناسب  شرایط  ایجاد  با  خانه  و  مدرسه 
آموزان،  دانش  مستقیم  مشارکت  جهت 
اصلی  اهداف  جمله  از  والدین  و  معلمان 
روابط عمومی آبفای شهرها و شهرک های 

غرب تهران می باشد.
تهران  غرب  آبفای  عمومی  روابط  مدیر 
ضمن یادآوری شعارجهانی امسال با عنوان 
فاضالب  براهمیت  که  ّآب«  »بازچرخانی 
توجه  دارد،  تاکید  آبی  منابع  مدیریت  در 
اهمیت  به  را  نشست  در  کنندگان  شرکت 
بازچرخانی آب  در  فاضالب  بهداشتی  دفع 
جلب کرده و ضرورت رواج این فرهنگ در 

میان دانش آموزان را خاطرنشان ساخت. 
همکاری  با  نمود  امیدواری  ابراز  زاده  ولی 
های  شهرستان  پرورش  و  آموزش  ادارات 
موثری  های  گام  مالرد  و  قدس  شهریار، 
در راستای تحقق اهداف و برنامه های ذکر 

شده، برداشته شود.

شهردار  زمان:  خبرنگار  اصفهان- 
اشاره به خصوصیات  با  منتخب اصفهان 
اصفهان گفت: بر همین اساس می توان 
از این شهر با عنوان پل اصلی ایران در 

ارتباط با جهان یاد کرد.
قدرت ا... نوروزی در ادامه دیدار خود با 
هیئت آلمانی شهرخواهر خوانده اصفهان 
شهری،  های  ویژگی  به  فرایبورگ  در 
قدمت  با  اصفهان  فرهنگی  و  تاریخی 
اکنون  افزود:  و  نمود  اشاره  باال  غنای  و 
خوشحال هستیم که توانسته ایم شهری 
عنوان  به  را  آلمان  در  فرایبورگ  چون 

شهر خواهرخوانده خود انتخاب کنیم.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: در 
اصفهان  در  مختلف  ادیان  حاضر  حال 
آمیز  مسالمت  بصورت  یکدیگر  کنار  در 
زندگی می کنند که این موضوع نشان از 

فرهنگ غنی اصفهان دارد.
خود  سخنان  دیگر  بخش  در  نوروزی 
شهردار  برای  که  هایی  برنامه  در  گفت: 
شدن اعالم کردم محورهای مهمی چون 
عمومی،  نقل  و  حمل  زیست،  محیط 
توسعه مترو و از همه مهمتر گردشگری 
را بیان داشتم و اجرای آن را نیز دنبال 

تصریح  اصفهان  هستم. شهردار منتخب 
در  من  اول  اولویت  گردشگری  کرد: 
آن  اجرای  برای  باید  اما  است  اصفهان 
نقل  و حمل  زیست  ابتدا مسئله محیط 
را  مورد توجه قرار داد؛ که خوشبختانه 
توانمندی  این  دارای  کشور و شهر شما 
ها است و امید است بتوانیم در تعامل با 
یکدیگر این برنامه ها را بهتر جلو ببریم.

ترکیب  داشت:  بیان  ادامه  در  نوروزی 
هیئت شما به گونه ای است که مسائل 
مختلف اجتماعی و شهری را پوشش می 
اقامت  مدت  در  هستیم  امیدوار  و  دهد 
در اصفهان اقامت بسیار خوشی را داشته 

باشید.
معاون  دیدار  این  از  دیگری  بخش  در 
اظهار  فرایبورگ  شهردار  اقتصادی 
است  توجه  قابل  بسیار  ما  برای  داشت: 
که شهردار منتخب اصفهان وقت گذاری 

کرده است و جای تشکر دارد.
اولین  برای  اینکه  به  اشاره  با  نایدک  اتو 
کند  می  سفر  اصفهان  به  که  است  بار 
بیان داشت: نگرش اصلی ما این است که 
این خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ 

را تقویت کنیم.

مدیر روابط عمومی آبفای غرب تهران یادآور شد:

ضرورت مشارکت دانش آموزان در اصالح الگوی مصرف آب
شهردار اصفهان:

اولویت در اصفهان، گردشگری است

حصر واثت 
جواد یوسفی  به شماره شناسنامه  ۸۰۰۴  به شرح دادخواست به کالسه  96۰٧٧۳     
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه دائمی خود  حسن یوسفی  به شماره شناسنامه  ۵96 در تاریخ96/۲/۲۱ 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 جواد یوسفی ش ش ۸۰۰۴  ت ت ۱۳۵٧ صادره ازتهران پسرمتوفی
علی یوسفی ش ش ۲۱۲۱۲ ت ت ۱۳6۵ صادره ا ز تهران پسرمتوفی

اعظم یوسفی ش ش ۱۰۱6٧ ت ت ۱۳۵9 صادره  ازتهران  دخترمتوفی
زهره یوسفی ش ش ۱۲٧۴۱ ت ت ۱۳6۱ صادره ازتهران دخترمتوفی

اکرم صالح آبادی ش ش ۲۲۸ ت ت ۱۳۳9 صادره از حکم آباد همسر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/80560 دبیر  شعبه    1002 شورای حل اختالف مجتمع شماره  21تهران

حصر واثت 
معصومه بهرام نیاکان  به شماره شناسنامه ۱9۱۸   به شرح دادخواست به کالسه    
96۰٧۱9   از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  حسین چیت ساز زاده شوشتری به شماره شناسنامه ۸٧۴۵  در 
تاریخ  96/۴/۳۰    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 معصومه بهرام نیاکان ش ش ۱9۱۸ ت ت ۱۳۳۰ صادرهاز تهران ماد رمتوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/80557 دبیر  شعبه   1002  شورای حل اختالف مجتمع شماره 21  تهران

حصر واثت 
با وکالت حسین ترابی گودرزی  به شماره شناسنامه ۴9    فاطمه میرزائی علویجه 
به شرح دادخواست به کالسه    96۰٧۳۱   از این  شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان لطف اله شفیعی علویجه به شماره 
شناسنامه  ۳۸۰۲ در تاریخ   96/۴/۳۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 کبری شفیعی علویجه ش ش ۲۰۱ ت ت ۱۳۳۸ صادره از نجف آباد دخترمتوفی

مهری شفیعی علویجه ش ش ۵٧ ت ت ۱۳۴۴ صادره از شمیران دخترمتوفی
زهرا شفیعی علویجه ش ش 9۰٧ ت ت ۱۳۴6 صادره از شمیران دخترمتوفی

فاطمه میرزائی علویجه ش ش ۴9 ت ت ۱۳۲۰ صادره از نجف آباد همسر متوفی
مجید شفیعی علویجه ش ش ۱6٧۱ ت ت ۱۳۵۴ صادره از شمیران پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/80558 دبیر  شعبه   1002  شورای حل اختالف مجتمع شماره   21تهران

 دادنامه
پرونده کالسه 96۰99۸۰۲۱۴۰۰۰۱۱6 شعبه ۱9۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 96۰99٧۰۲۱۴۰۰۰۵٧۰
خواهان-شمس اله شادکان ف محمد کاظم 

خوانده-محمد باللی ف علی اصغر 
خواسته –الزام به فک پالک خودرو 

محمد  بطرفیت  شادکان  اله  شمس  تقدیمی  دادخواست  خصوص  دادگاه-در  رای 
باللی دائر بر الزام خوانده به فک پالک خودروی به شماره انتظامی 9۴۴ ج ۱9 و 
خسارت دادرسی به استناد شناسنامه مالکیت ۸۸/۱٧۸۵٧۲ در تشریح دادخواست 
اظهار داشته به بیع وسیله نقلیه واگذار گردیده خوانده از انجام خواسته استنکاف 
ورزیده اند صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعاست دادگاه توجها به محتویات 
پرونده خو.استه خواهان را صائب و ثابت تشخیص  می دهد نخست اینکه مالکیت 
رسمی خواهان به موجب سند رسمی و پاسخ استعالم ۱۱۱۳6۱ مورخه 96/۵/۵ 
مسجل است دوم اینکه نامبرده اقرار وجود ندارد نافذ و معتبر است که هب موجب 
آ ن خواهان اظهار به واگذار ی داشته و دلیلی هم بر فسخ یا انفساخ یا تفاسخ ارائه 
نگردیده و سوم اینکه خوانده حاضر به تکذیب ادعا نشده و بقا دوام عقد کماکان 
وقوع  به مجرد  و  است  بیع  لوازم  از  اینکه فک پالک  است چهارم  و ساری  جاری 
مشتری مالک مبیع شده و مکلف است پالک مربوط به فروشنده را و فک پالک 
بنام خویش را بابت وسیله نقلیه اخذ نمودند بدین سان مستندا به مواد ۲۱9-۱۰-
۲۲۰-۳6۲ قانون مدنی و مواد ۱9۸-۵۱۵-۵۱9 آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام 
پرداخت  و  مذکور  پالک  فک  پالک  تعویض  مراکز  از  یکی  در  حضور  به  خوانده 
خسارت دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

110/80556   رئیس شعبه 191 دادگاه عمومی تهران 

آگهی مزایده نوبت اول 
عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  مدنی  احکام  9۱۰۱۱۲اجرای  کالسه  پرونده  در 
دادنامه شماره 9۰۰99٧۱9۸۴۲۰۰۵۴٧مورخ ۱۱/۱۰/9۰  صادره  میاندرودمطابق 
رمضان  اسدی  یونس  اسرمی  محمدبهروز  علیهمانور  محکوم  دادگاه  دوم  شعبه  از 
حق  در  ۳۳۳/۳٧۰/۰۱۵/۱ریال  مبلغ  به  بمحکوم  شمسی  موسی  اسرمی  حاجیان 
محکوم له بانک ملی و مبلغ ۰۰۰/6۵۰/۲6 ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده 
در  واقع  زمین  قطعه  یک  مال  معرفی  با  و  اسرمی  اسدی  یونس  علیه  محکوم  اند 
جاده نکا ساری پشت صنایع فوالداراضی اسرم م۵روف به انار کاله ششدانگ یک 
قطعه زمین شالیزار بمساحت ۲۰۰۰متر مربع حدود اربعه شماال بطولهای ۲۴/۲۵  
نهر آب شرقا بطول ۳۲/۵۲  متر محدود است  به  متر و ۴۰/۱9متر محدود است 
به زمین زراعی زینب اسدی جنوبا بطول ۴۴ متر محدود است نهر آب غربا بطول 
موقعیت  به  توجه  با  شبرنگ  احمد  زراعی  زمین  به  است  محدود  متر     ۳۰/۴۳
نظر گرفتن جمعی جهات  در  با  یاد شده  زمین  ارزش ششدا  و جغرافیایی  مکانی 
و متعلقات مربوطه جمعا بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال میباشد و از طریق مزایده در 
مورخ ۲6/٧/96از ساعت ۱۰الی ۱۱ صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 
میاندرود مراجعه نمایند مزایده  از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی 
است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد 
بهای پیشنهادی اخذو بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه 
مبلغ را به صورت کامل پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت سپرده تو دیعی 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال 

مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود 
مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان میاندرود عسکری دانش 

آگهی حصر وراثت
بخواسته  ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه۲۰صادره  پدرعلی  نام  عساکره  حمزه  آقای 
عساکره  علی  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  وراثت  حصر  صدورگواهی 
بشناسنامه۳۱۵صادره شادگان درتاریخ ۱۳9۲/9/۱6درشادگان اقامتگاه غیردائمیش 
شماره  به  الذکر۲-مهیوب  فوق  باشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
به  شناسنامه9۵9شادگان۴-حسین  شماره  به  شناسنامه۱۱۸۲شادگان۳-قاسم 
شناسنامه۸۲9شادگان6-فیصل  شماره  شناسنامه9۵۸شادگان۵-رضابه  شماره 
شناسنامه۱۳٧اهواز۸- به  متوفی(٧-ورده  )پسران  شادگان  شناسنامه۸۲۸  بشماره 
سلیمه به شماره شناسنامه۸۳۰شادگان )دختران متوفی(9-نجات ناظری منفردبه 
قانونی  تشریفات  انجام  با  شناسنامه۳۱9آبادان)همسرمتوفی(والغیر.اینک  شماره 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م.الف)9/6۵۳(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: ۱-پرونده کالسه ۱۲۸۱  و رای شمار۳۴٧٧ مورخه 
۱۳96/۰۵/۰۱به تقاضای آقای کیومرث یاوری فرزند محمد علی  نسبت سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب عمارت به مساحت 6۱/۲9 متر مربع مجزی شده از پالک 
مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  ۱شهرستان  بخش  در  واقع  از۲۰9۱اصلی  ۲۴فرعی 
مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
۲- پرونده کالسه ۱۲۴۲  و رای شمار۳۸۰۰مورخه ۱۳96/۰۵/۰۸به تقاضای آقای 
بهروز یاوری فرزند مراد نسبت سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
بخش  در  واقع  از۲۰9۱اصلی  ۲۴فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر   6۱/۲9
۱شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین 
تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  والیزاده 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
تقدیم دادخواست  اقدام و گواهی  به مراجع قضایی ذیصالح  تقدیم دادخواست  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۴۳۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳96/۰٧/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/٧/۱۳96 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۱۳۲۲/9۵ و رای شماره ۴۰٧۸  
مورخه 96/۵/۱6 به تقاضای سعید میر فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب 
دکان به مساحت ۲6/۳۰ متر مربع مجزی شده از پالک  ۳۱۵ فرعی از ۳۸ اصلی 
واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد 
رضا میر دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
ارائه  به  ثبتی موکول  ادامه عملیات  و  نماید  اسناد  تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
باشد در  نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  حکم 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۳۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳96/٧/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/٧/۱۳96 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۱۱96 و رای شماره ۱۰۰۳69۴مورخه 
96/۵/۵ به تقاضای دوست مراد ویسی فرزند موال مراد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۲۲ متر مربع مجزی شده از پالک 9۰6فرعی از ۵ اصلی واقع 
در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳  محمود موسوی مطلق رسیدگی و تائید و 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
و  االنتشار  مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر  ۱۵ روز جهت اطالع 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳96/٧/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/٧/۱۳96 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رای شماره ۱۰۰۴۳۱۲  ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۲66و  بشرح  آباد  شهرستان خرم 
به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند  قدسی  باقر  محمد  تقاضای  به  مورخه 96/۵/۲۱ 
یکباب عمارت به مساحت ۸۱/۳٧ متر مربع مجزی شده از پالک  ۱۱۳ فرعی از 
۲۱۲6  اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( محمد رمضانی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
و  االنتشار  مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر  ۱۵ روز جهت اطالع 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۴۳۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۲/٧/۱۳96 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/٧/۱۳96 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی برابر رای شماره ۱۳966۰۳۰۱۰6۰۰۰۵۱6۱ 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای عقیل منصوریان فرزند ادینه محمد بشماره شناسنامه۱۰۸۵۱صادره 
از ورامین در /ششدانگ یک باب خانه به مساحت ٧۱/6٧متر مربعپالک ۳و ۴ فرعی 
)))که به پال ک۲٧۲فرعی  استاندارد سازی شده است (((از ۱۰6اصلی واقع در ..........
قریه باغ صالح ورامین .........خریداری از مالک رسمی آقای /........میرزاعلی قره خان 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب  بکلو)))کریمی وحید (((.......محرز گردیده است 
در دو نوبت به فاصله ۱۵روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳96/۰٧/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱٧/۱۳96/۰٧

م /الف 433 محمد رحیم پور راینی رییس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی
در اجرای ماده ۱٧۴قانون آئین دادرسی کیفری به آقای جعفر پوالنی فرزند علیرضا 
که به اتهام کالهبرداری رایانه ای به مبلغ شصت میلیون ریال درپرونده مطروحه به 
شماره 9۵۱۴۸٧ب۳از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب دزفول 
تحت تعقیب می باشند ابالغ می گرددظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی 
جهت دفاع ازاتهام منتسبه دراین مرجع حاضر گردند،درغیراینصورت برابرمقررات 

نسبت به اتخاذ تصمیم قضایی اقدام خواهد شد.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب دزفول
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واردات نفت اسار هند از ایران کاهش یافت

پاالیشگاه  نفت  واردات  تجاری،  منابع  و  نفتکش ها  آمار  طبق 
ایران در اوت نسبت به مدت  از  اویل«  خصوصی هندی »اسار 
مشابه سال گذشته به میزان سه چهارم کاهش یافت و در مقابل، 

خریدش از ونزوئال افزایش پیدا کرد.
غول نفتی روسی روس نفت و شرکایش از جمله شرکت ترافیگورا 
و صندوق روسی یو سی پی قرارداد ۱۲.9 میلیارد دالری برای 
خرید 9۸.۳ درصد سهم در شرکت اسار اویل را ماه گذشته نهایی 

کردند.
در  که  روس نفت  که  بود  کرده  گزارش  گذشته  سال  رویترز 
دولتی  شرکت  با  و  دارد  سهم  ونزوئال  باالدستی  دارایی های 
PDVSA قرارداد خرید نفت دارد، قصد دارد نفت ونزوئال را به 
پاالیشگاه وادینار با ظرفیت پاالیش ۴۰۰ هزار بشکه در روز در 

غرب هند عرضه کند.
بر اساس گزارش رویترز، اسار در ماه اوت 6۰ هزار و ۸۰۰ بشکه 
نفت از ایران وارد کرد که حدود 6۰ درصد نسبت به ژوئیه کاهش 
داشت. در مقابل واردات نفتش از ونزوئال بیش از دو برابر شد و از 
6۳ هزار بشکه در روز در ژوئیه و حدود 6٧ هزار بشکه در روز در 
اوت سال گذشته، به حدود ۱٧۲ هزار بشکه در روز در اوت رسید.
طبق آمار، این پاالیشگاه در هشت ماه نخست امسال ۱۸  درصد 
نفت کمتری از ایران خریداری کرد که به حدود ۱۴۰ هزار بشکه 

در روز بالغ شد.

کاهش صادرات میعانات ایران در اکتبر 

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد صادرات نفت خام 
فوق سبک یا میعانات ایران در اکتبر، به پایین ترین میزان در پنج 
ماه گذشته کاهش خواهد یافت.این خبر پس از این اعالم شد که 
شش منبع صنعتی سه شنبه گذشته اظهار کرده بودند شرکت 
صادرات  که  داده  اطالع  آسیا  در  خریداران  به  ایران  نفت  ملی 
میعانات در اکتبر به دلیل انجام تعمیرات در میدان گازی پارس 
جنوبی ممکن است کاهش پیدا کند.یک منبع آگاه که مایل نبود 
نامش فاش شود، به رویترز گفت: ایران قصد دارد حدود ۲9۵ 
هزار بشکه در روز در اکتبر میعانات صادر کند که در مقایسه با 
۴۲9 هزار بشکه در روز برآورد شده برای ماه میالدی جاری، ۳۱ 
درصد کاهش نشان می دهد. کاهش پیش بینی شده صادرات 
میعانات ایران، قیمت میعانات قطر را به باالترین میزان در ۱۰ ماه 
گذشته رسانده و قیمت میعاناتی که در آسیا – اقیانوسیه مانند 

مودای مالزی تولید می شود را باال برده است.
به گفته این منبع آگاه، صادرات میعانات ایران به کره جنوبی در 
اکتبر نسبت به ماه بیش از آن نیمی کاهش خواهد یافت و به 

حدود ۱۵۳ هزار بشکه در روز می رسد.
یک منبع دیگر اظهار کرد: انتظار می رود کاهش صادرات به کره 
جنوبی در نوامبر نیز ادامه پیدا کند. خریداران کره ای شامل اس 
کی انرژی، هیوندای اویل بانک و هانوا توتال پتروشیمی از کاهش 

عرضه زودتر اطالع یافته اند تا جایگزینی برای آن پیدا کنند.
سخنگوی اس کی اینوویشن که مالک پاالیشگاه اس کی انرژی 
است، به رویترز گفت: ما این وضعیت را بررسی می کنیم تا ببینیم 

چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد.
در این بین، انتظار می رود خریداران معمولی مانند امارات متحده 
عربی و ژاپن در اکتبر به ترتیب حدود ۱۱۰ هزار بشکه در روز و 
۱۴ هزار بشکه در رو خرید کنند که نسبت به سپتامبر تغییری 
نخواهد داشت.چین پس از دو ماه وقفه واردات میعانات از ایران 
را در اکتبر از سرخواهد گرفت و حدود ۱٧ هزار بشکه در روز وارد 
خواهد کرد.صادرات میعانات ایران در فوریه به 6۰۱ هزار بشکه 
در روز صعود کرد که بیش از دو برابر میزان صادرات در ژانویه 

سال ۲۰۱6 بود اما از آن زمان کاهش پیدا کرده است.
ایران پس از این که همه نفتی که سال ها در ذخایر شناور خود 
در دریا نگهداری می کرد را سال جاری به فروش رساند، تالش 
می کند صادرات نفت خود را گسترش دهد. این کشور که عضو 
این  تولید  کاهش  توافق  در  شرکت  از  می رود  شمار  به  اوپک 

سازمان معاف شده است.

تشکیل شبکه انرژی
 با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز 

در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات تجهیزات 
و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق به کشورهای حوزه 
دریای خزر و CIS با رویکرد اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه ای ما 
بین قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع 
آب و برق و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی انزلی به مدت یک سال شمسی منعقد شد. 
الملل  امور بین  با حضور قائم مقام وزیر نیرو در  طی نشستی 
و پشتیبانی صنایع آب و برق و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
عامل  مدیران  و  انزلی  آزاد  منطقه  در  انزلی  صنعتی  تجاری- 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق گیالن این تفاهم نامه 
به امضای مهندس »علیرضا دائمی« و مهندس »رضا مسرور« 
رسید. قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به استراتژی بلند مدت کشور 
برای تشکیل شبکه انرژی با کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز 
که می تواند برق ایران را از طریق گرجستان جهت صادرات به 
شبکه اروپا متصل نماید، گفت: با توجه به مزایا و معافیت های 
قانونی حاکم در این منطقه، موقعیت استراتژیک آن در دریای 
خزر و وجود زیرساخت های مناسب، منطقه آزاد انزلی می تواند 
به عنوان مرکز برگزاری همایش های بین المللی این وزارتخانه 

انتخاب و در این حوزه به فعالیت مشترک بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه دریای خزر یکی از مراکز غنی انرژی دنیا 
برگزاری چنین همایش  داد:  ادامه  است،  گاز  و  نفت  در حوزه 
های  توانمندی  تا  است  مناسب  فرصتی  هایی  نمایشگاه  و  ها 
شرکت های ایرانی فعال در صنعت برق به نمایش گذاشته شود 
و همچنین زمینه الزم جهت مذاکره با وزرای انرژی کشورهای 

منطقه به منظور حفظ بازارهای انرژی ایران فراهم شود.
استفاده از ظرفیت مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی 
منطقه آزاد انزلی در جهت برگزاری نمایشگاه و همایش های 
تخصصی صنایع آب و برق، برگزاری نشست های تخصصی بین 
 CIS وزارت خانه های انرژی کشورهای حاشیه دریای خزر و
و بررسی اقدامات الزم به منظور ارائه پیشنهاد و ایجاد دبیرخانه 
دائمی انرژی کشورهای حوزه دریای خزر و CIS در منطقه آزاد 

انزلی از مهمترین محورهای مورد تعهد طرفین است.
از سوی دیگر دو طرف در خصوص ایجاد مرکز تخصصی تجاری 
حوزه  کشورهای  به  صادرات  توسعه  جهت  برق  و  آب  صنعت 
CIS  و جذب سرمایه گذاری خارجی برای اجرای پروژه های 

زیرساختی و صنایع مذکور در ایران نیز توافق کردند.

کاهش دکل های حفاری نفت 
آمریکا در سومین هفته

که  شرایطی  در  آمریکا  انرژی  شرکت های 
قیمت های  به  واکنش  در  تولیدکنندگان 
ابتدا  در  که  هزینه  برنامه های  از  ضعیف 
بودند،  کرده  برنامه ریزی  جاری  سال  برای 
دکل های  شمار  کرده اند،  عقب نشینی 
برای سومین هفته متوالی  را  نفت  حفاری 

کاهش دادند.
اعالم  هیوز  بیکر  انرژی  خدمات  شرکت 
دکل های  شمار  حفاری،  شرکت های  کرد 
سپتامبر،   ۲۲ منتهی  هفته  در  را   نفتی 
به  را  آنها  مجموع  و  داده  کاهش  حلقه   ۵
رقم  پایین ترین  که  رساندند  حلقه   ٧۴۴
ترتیب،  این  به  می رود.  شمار  به  ژوئن  از 
ماه  دومین  برای  حفاری  دکل های  شمار 
همچنین  و  یافت  خواهد  کاهش  متوالی 
می  ماه  از  ماهانه  کاهش  بزرگترین  با 
سوی  به  همچنین  روبروست.   ۲۰۱6 سال 
نخستین کاهش سه ماهه از سه ماهه دوم 
می رود. پیش  طرف  این  به   ۲۰۱6 سال 
برای  معیاری  که  حفاری  دکل های  شمار 
می رود،  شمار  به  آینده  تولید  ارزیابی 
همچنان از ۴۱۸ دکل فعال در مدت مشابه 
شرکت های  زیرا  است.  باالتر  گذشته  سال 
انتظار داشتند قیمت های  انرژی زمانی که 
نفت آمریکا باالتر از ۵۰ دالر در هر بشکه 
برنامه های هزینه مفصلی برای سال  باشد، 
پنج  در  که  نفت  چیدند.قیمت های   ۲۰۱٧
داشته  کاهش  گذشته  ماه  شش  از  ماه 
است، از ابتدای ماه میالدی جاری تاکنون 
حدود هفت درصد رشد داشته است.طبق 
شیل  نفت  تولید  آمریکا،  دولت  پیش بینی 
ماه  دهمین  برای  اکتبر  در  کشور  این 
رکورد  به  و  یافت  خواهد  افزایش  متوالی 

6.۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
اگرچه شرکت های تولید و اکتشاف متعدد 
جاری  سال  برای  خود  سرمایه گذاری های 
خام  نفت  قیمت های  اُفت  دلیل  به  را 
کمتر کرده اند، همچنان قصد دارند هزینه 
سال  به  نسبت  جاری  سال  در  بیشتری 

گذشته داشته باشند.

قیمت نفت افزایش یافت 

پایان  در  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
معادل  سنت،   ۴۳ با  جمعه  روز  معامالت 
۰.۸ درصد افزایش به ۵6 دالر و ۸6 سنت 
عمده  کنندگان  تولید  که  حالی  رسید.در 
نفت که در وین تشکیل جلسه داده بودند 
اعالم کردند که ممکن است قبل از تصمیم 
گیری در مورد تمدید یا عدم تمدید توافق 
کنند،  صبر  ژانویه  ماه  تا  تولید  کاهش 
قیمت نفت روز جمعه نزدیک به یک درصد 
انرژی  وزیر  نواک،  داشت.الکساندر  افزایش 
روسیه بعد از نشست کشورهای عضو اوپک 
گفت:  نفت  عمده  کنندگان  تولید  دیگر  و 
است  زمانی  زودترین  ژانویه  معتقدم  »من 
که ما می توانیم عمال و به صورت معتبری 

درباره وضعیت بازار صحبت کنیم.«
گفتند،  نشست  این  در  حاضر  دیگروزرای 
تصمیم گیری در مورد تمدید توافق کاهش 
تولید ممکن است در ماه نوامبر یعنی زمان 
نشست دوره ای بعدی اوپک صورت بگیرد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
 ۴۳ با  جمعه  روز  معامالت  پایان  در  برنت 
 ۵6 به  افزایش  درصد   ۰.۸ معادل  سنت، 
دالر و ۸6 سنت رسید که یک سنت کمتر 
روز  جلسه  در  شده  ثبت  رقم  باالترین  از 
مارس  ماه  از  رقم  باالترین  که  بود  جمعه 

تاکنون نیز محسوب می شد.

انتظار تولید نفت سبک
 کاهش یافت

روزنامه  به  کویت  آب  و  انرژی  نفت،  وزیر 
کمیته  های  گزارش  گفت:  الرای  کویتی 
سال  در  نفت  تقاضای  برای  اوپک  و  نفتی 
انتظار  و  است  مشوقانه  میالدی   ۲۰۱۸
است. یافته  نیزکاهش  سبک  نفت  تولید 

آب  و  انرژی  و  نفت  وزیر  المرزوق  عصام 
بدون  اوپک  اخیر  نشست  که  کرد  تاکید 
هیچ توصیه ای به جز انتظار نشست وزیران 
در نوامبر و رجوع به گزارش های ماه اکتبر 
کردن  مشخص  منظور  به  آینده  نوامبر  و 

اقدامات پیش رو پایان یافت.
بینی  پیش  تولید  افزایش  که  گفت  وی 
شده برای سال آینده نسبت به قبل کاهش 
حضور  به  اشاره  با  کویتی  است.وزیر  یافته 
دیگر  با  آنها  هماهنگی  و  نیجریه  و  لیبی 
تولیدات  کاهش  مشارکت  و  اوپک  اعضای 
موجب  روند  این  البته  داشت:  اظهار  نفتی 
کاهش سریع ذخایر نفتی خواهد شد و در 
پنج  به  نفتی  به سطح ذخایر  نتیجه منجر 

سال گذشته باز می گردد.
شرکت  جدید  مدیرکل  گفت:  المرزوق 
نیز  را  اوپک  از  حفاظت  که  سومو  عراقی 
و  شد  حاضر  نشست  این  در  دارد  برعهده 
نفتی  تولیدات  کاهش  در  عراق  تعهد  بر 
به  رسیدن  و  منفی  روند  از  جلوگیری  و 
تولیدات  نیاز  مورد  درصدی   ۱۰۰ کاهش 

نفتی تاکید کرد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

سرپرست وزارت نیرو با اشاره به افزایش 
مصرف در تابستان امسال : از نظر زیربار 
بسیار  فصل  برق  و  آب  تاسیسات  بودن 

پرکاری داشتیم. 
های  سامانه  همه  گفت:  محمودی  ستار 
آب و برق با باالترین ظرفیت در خدمت 
گفت  توان  می  حاال  و  گرفت  قرار  مردم 
در  این  کردیم.  عبور  مصرف  پیک  از  که 
حالی است که تابستان هر سال بیشترین 
به  امسال  و  داریم  را  برق  و  آب  مصرف 
دالیلی مانند کمبود بارندگی ها که کمتر 
از نرمال بود شرایط خاصی به وجود آمد. 
 ۳۰ گذشته  ابی  سال  های  بارش  معدل 
میلیمتر و ۵ درصد کمتر از سال قبلی بود 
نرمال  سال  یک  به  نسبت  که  آن  ضمن 
که قبال حدود ۲۵۱ میلیمتر بود سال زیر 

نرمالی را سپری کردیم.
سال آبی از اول مهر آغاز می شود و 

شهریور پایان می یابد 
وی افزود : از ۳۱ استان ۲۰ استان بارش 
مناطق  در  خصوص  به  داشتند  کمتری 
کویری که نیازمند اعمال مدیریت بیشتر 
آب  های  بخش  در  ای  ویژه  تمهیدات  و 
با وجود  بودیم.  شرب شهری و روستایی 
اینکه هر سال تعدادی از شهرهای ما دچار 
آمادگی  با  امسال  شوند،  می  آبی  تنش 
به  نسبت  شهر   ۲۰ کشور  آبفای  صنعت 

گرفتند  قرار  آبی  تنش  در  کمتر  پارسال 
تاسیسات  بموقع  نگهداری  و  تعمیر  که 
اطراف  چاه  حفر    ، پیک  زمان  از  قبل 
 ، بود  شده  آبی  کم  دچار  که  هایی  چاه 
و  مدیریت داخل شبکه های آب شهری 
مهم  و  آب شهری  های هوشمند  سامانه 
تر از همه همکاری هموطنان بسیار موثر 
برای  مردم  از  که  هایی  درخواست  بود. 
داشتیم  پیک  زمانهای  در  مصرف  رعایت 
خوبی  تجربه  و  شد  همراهی  خوبی  به 
که  بود  مردم  و  خدمتگزاران  مفاهمه  در 
بیشترین اثر را در تعادل تامین و مصرف 

برجای گذاشت.

بخش  دیگر  برق  کمبود  بحران  از  عبور 
از  که  بود  نیرو  وزیر  سرپرست  سخنان 
ثبت  رکورد مصرف برق در مرداد امسال 

هم خبر داد.
محمودی با بیان اینکه امسال جزو معدود 
سال هایی بود که 9۸ درصد سامانه های 
 ، بود  زیربار  ماه   ۳ حدود  در  کشور  برق 
گفت: نیروگاه های ما با 9۸ درصد آمادگی، 
کار کردند و در معرض ریسک بزرگتری 
دیسپچینگ  های  سامانه  داشتند،  قرار 
جدید  حدنصاب  برق  مرکزی  کنترل  یا 
برجای گذاشتند و با هزاران داده و دهها 
هزار فرمان و هماهنگی موفق شدند پهنه 

کشور را هوشمندانه مدیریت کنند و زیر 
بار قرار دهند. برای عبور از فصل پرمصرف 
بیش از ۳ هزار مگاوات به ظرفیت تولید 
برق اضافه شد و نزدیک به ۲ هزار مگاوات 

هم در مصرف مدیریت کردیم.
بخشی از آن با همکاری مصرف کنندگان 
صنایع بزرگ و مشترکان خاص به دست 
آمد که در قبال مشوق هایی که دریافت 
کردند کمک شد در مجموع بتوانیم پیک 
را  برق  مگاواتی مصرف  و ۴۰۰  هزار   ۵۵
در هشتم مرداد امسال پشت سر بگذاریم.

پیک  عبور  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  مگاوات  تابستان حدود ۱۵۰۰  مصرف 
تولید  مدار  از  کشور  نیروگاهی  ظرفیت 
خارج شده است تا وارد مرحله تعمیرات 
آینده  سال  اردیبهشت  تا  ،گفت:  شود 
برق  نیروگاه  مگاوات  هزار   ۸۸ ظرفیت 
چون  کنیم  می  تعمیرات  مرحله  وارد  را 
سال  طول  در  ما  های  نیروگاه  برخی 
به  نیاز  به دالیل شرایط  بار  از یک  بیش 

تعمیرات دارد.
پیک  از  عبور  در  نیرو  وزارت  سرپرست 
و  کرد  اشاره  مردم  نقش  به  برق  مصرف 
اهمیت  مردم  ارزشمند  همکاری   : گفت 
ویژه ای داشت و در آن هنگام که نگران 
کمبود بودیم مصرف را مدیریت کردند تا 
به سالمت از دوره اوج مصرف عبور کنیم.

سرپرست وزارت نیرو خبر داد:

خداحافظی بابحران کمبود برق

در پي درج برخي اخبار در رسانه ها مبني 
بر افزایش میزان گوگرد در بنزین عرضه 
و  پاالیش  ملي  شرکت  تهران،   در  شده 
پخش فرآورده هاي نفتي اطالعیه اي به 

شرح زیر صادر کرد:
نظارت  و  کیفیت  کنترل   بمنظور 
دقیق تر بر کیفیت بنزین یورو۴ توزیعي 
در کالنشهرها، نهایت تالش به عمل آمده 
و  مشخص  بنزین  ارسال  مبدا  که  است 
توزیع  راستا  این  در   . باشد  تغییر  بدون 
ابتداي  از  تهران  در   ۴ یورو  بنزین 
زمستان سال ۱۳9۲ تا حال حاضر صرفاً 
شازند  )ره(  خمیني  امام  پاالیشگاه  از 
بنزین  مشخصات   . است  گردیده  تامین 

مولفه  با  رابطه  در   ۴ یورو  استاندارد  با 
هاي موثر بر محیط زیست بترتیب بنزن 
حداکثر  آروماتیک  درصد،   ۱ حداکثر 
درصد   ۱۸ حداکثر  اولفین   ، درصد   ۳۵
میلیون  در  جزء   ۵۰ حداکثر  گوگرد  و 
آرام  درجه  مبناي   . باشد  مي    )ppm(
سوزي بنزین یورو ۴ در کشور اکتان 9۱ 
بنزین  فوق  موارد  به  باتوجه  باشد.  مي 

یورو ۴ توزیعي در تهران همواره با بنزن 
از یک درصد ) حدود ٧.۰ - ۰.۸  کمتر 
در  جزء   ۵۰ از  کمتر  گوگرد  و   ) درصد 

میلیون و اکتان 9۱ بوده است .
در بازه زماني بسیار کوتاهي در تابستان 
فرآیندي  به مشکل  توجه  با  سال جاري 
بنزین  در  گوگرد،  میزان  کاهش  واحد 
گوگرد  میزان  مزبور  پاالیشگاه  تولیدي 

در محدوده ٧۵ جزء در میلیون تولید و 
توزیع شده است که با رفع مشکل فوق در 
حال حاضر میزان گوگرد بنزین تولیدي 
میلیون  در  جزء   ۵۰ از  کمتر  پاالیشگاه 
مي باشد.الزم به ذکر است قبل از توزیع 
بنزین یورو ۴ در کالنشهرها میزان گوگرد 
 ۲۰۰  -۳۵۰ محدوده  در  توزیعي  بنزین 
جزء در میلیون بوده است که با توجه به 
اخیر  آمده در ۴ سال  به عمل  تالشهاي 
توزیع بنزین یورو۴ با گوگرد کمتر از ۵۰ 
جزء در میلیون در کالنشهرها به صورت 
مستمر صورت مي پذیرد و در حال حاضر 
هیچگونه نگراني از این بابت وجود ندارد. 

آزادگان  نفتی  میدان  توسعه  اول  فاز 
میدان  بزرگترین  عنوان  به  که  جنوبی 
نفتی کشور شناخته می شود به صورت 
بیع متقابل در حال انجام است و فازهای 
با  یکپارچه  صورت  به   بعدی،  توسعه ای 
مدل  قالب  در  شمالی  آزادگان  میدان 
جدید قراردادهای نفتی درحال پیگیری 
با  تفاهمنامه هایی  این راستا  است و در 
 INPEX ،TOTAL ،TENCO شرکت های
و SHELL منعقد شده   ،PETRONAS

است.
آزادگان  نفتی  میدان  ایسنا،  گزارش  به 
جنوبی  در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز و در 
مجاورت مرز عراق واقع شده است. فاز اول 
توسعه این میدان به صورت بیع متقابل در 
حال انجام است و فازهای توسعه ای بعدی 
آزادگان  میدان  با  یکپارچه  صورت  به 
شمالی در قالب مدل جدید قراردادهای 
نفتی تحت پیگیری است. در این راستا 
ایپکس،  شرکت های  با  تفاهمنامه هایی 
توتال، تنکو، پتروناس و شل امضاء شده 
است. نفت درجای میدان آزادگان جنوبی 
۲٧ میلیارد بشکه و ضریب برداشت از این 

میدان 6.6 درصد )در سازندهای فهلیان 
سروک، گدوان و کژدمی( است. تاکنون 
آزادگان  نفتی  میدان  در  6۲ حلقه چاه 
زودهنگام  تولید  و  شده  حفر  جنوبی 
روزانه ۴۵ هزار بشکه نفت خام در حال 
حاضر صورت گرفته است که این میزان 
تا پایان سال جاری به روزانه ۱۱۰ هزار 
یافت.مجموع  خواهد  افزایش  بشکه 
چاه های مورد نیاز فاز یک طرح توسعه 
میدان آزادگان جنوبی ۱۸۵ حلقه چاه به 
منظور تحقق تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه 
نفت خام است. همچنین احداث کارخانه 
فرآورش به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه نفت 
خام در روز در مرحله ی مناقصه قرار دارد. 
مبلغ این پروژه 66۵۰ میلیون دالر است. 
نوع قرارداد توسعه این میدان بیع متقابل 
بوده و طرف قرارداد گروهی از پیمانکاران 
و سازندگان/ مشاوران داخلی با مدیریت 

مستقیم شرکت متن هستند.
درآمد 770 میلیون دالری آزادگان 

شمالی برای کشور
بر اساس این گزارش، میدان نفتی آزادگان 
شمالی نیز با مساحتی حدود ۴6۰ کیلومتر 

مربع بخشی از میدان نفتی آزادگان است 
که در حدود ۱۲۰ کیلومتری غرب اهواز 
در منطقه مرز مشترک ایران و عراق در 
جنوب غرب ایران واقع شده است. میزان 
نفت درجای این میدان براساس مطالعات 
اولیه معادل 6.۵ میلیارد بشکه برآورد شده 
است. فاز اول توسعه این میدان به صورت 

بیع متقابل انجام شده است.
آزاگان  نفتی  میدان  از  برداشت  ضریب 
شمالی در فاز یک، ۵.٧ درصد و تعداد 
چاه های حفر شده ۵۸ حلقه است. شبکه 
جمع آوری واحد فرآورش نفت و سیستم 
انتقال نفت و گاز، تاسیسات احداث شده 
در فاز یک طرح توسعه میدان نفتی میدان 

نفتی آزادگان شمالی محسوب می شود.
آزادگان  نفتی  میدان  از  تولید  میزان 
شمالی در فاز یک ٧۵ هزار بشکه در روز 
این  برآورد شده بود که در حال حاضر 
میزان تولید در سرویس قرار دارد. توان 
بالقوه تولید فاز اول ۸۵ هزار بشکه در روز 
است. در فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی 
تا ۱۵۰  می تواند  تولید  شمالی  آزادگان 

هزار بشکه در روز ارتقاء پیدا کند.

آخرین وضعیت بزرگترین میدان نفتی کشور 
وزیر انرژی روسیه گفت، تحویل نفت ایران 
برابر  در  »نفت  برنامه  قالب  در  روسیه  به 

کاال« ممکن است به زودی آغاز شود. 
خبرگزاری  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
روسیه  انرژی  وزیر  نواک،  الکساندر  تاس، 
از  روسیه  به  ایران  نفت  تحویل  گفت، 
ایمپورت،  پرومسیری  شرکت  طریق 
وابسته به وزارت انرژی این کشور در قالب 
برنامه »نفت در برابر کاال« ممکن است به 
زودی آغاز شود. به گفته نواک، شرایط این 

توافق نهایی شده است.
امیدوارم  »من  افزود:  روسیه  انرژی  وزیر 
انجام شود.  آینده نزدیک  توافق( در  )این 

ترتیبات در مرحله نهایی قرار دارد.«
پیشتر اعالم شده بود، ایران و روسیه توافق 
»نفت در برابر کاال« را نهایی کرده اند. بر 
اساس این توافق، روسیه روزانه ۱۰۰ هزار 

بشکه نفت از ایران وارد خواهد کرد.
چند  روسیه  انرژی  وزیر  نواک،  الکساندر 
بین  های  همکاری  بود،  گفته  پیش  ماه 
در  »نفت  برنامه  قالب  در  روسیه  و  ایران 
 ۲۰۱٧ سال  در  است  ممکن  کاال«  برابر 

آغاز شود.

صادرات نفت ایران به روسیه 
به زودی آغاز می شود

شرکت ملی پاالیش: 

بنزین توزیعی در پایتخت، استاندارد یورو4 دارد

گذاری  سرمایه   شرکت  مدیرعامل 
)تاپیکو(  تامین  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  که  این  بیان  با 
کشور  بنزین  از  لیتر  میلیون   ۳6 فارس 
طبق  کرد:  اظهار  کرد،  خواهد  تامین  را 
تولید  موانع  رفع  قانون   ۱۳ و   ۱۲ بند 
نسبت  که  است  پاالیشگاه  این  حق 
درصد  پنج  از  دیگر  پاالیشگاه های  به 

تخفیف بیشتری برخوردار شود.
این  بر  تاکید  با  پیوندی  حسن  محمد 
گفت:  دارد،  باالیی  پتانسیل  تاپیکو  که 
مختلفی  مشکالت  تاپیکو  حال  این  با 
دارد از جمله این که برخی از واحدهایی 
که با ماموریت تاپیکو تجانس ندارند در 
اما  گرفته اند،  قرار  تاپیکو  زیرمجموعه 
این  از جمله  دارد  بزرگی  مزایای  تاپیکو 
خوراک  پتروشیمی  بحث  در  تاپیکو   که 

مایع ندارد.
وی در مورد مزایای خوراک گاز، توضیح 
داد: قیمت خوراک مایع برخالف خوراک 
المللی  بین  بازارهای  کنترل  تحت  گاز 
است. از سوی دیگر ریسک خوراک مایع 
ریسک  از  باالتر  پتروشیمی  فرآیند  در 
خوراک گاز بوده و هزینه های تعمیراتی 

خوراک مایع نیز بیشتر است.
نفت،  گذاری  سرمایه   شرکت  مدیرعامل 
با  )تاپیکو(  تامین  پتروشیمی  و  گاز 

تاپیکو  دیگر  پتانسیل  که  این  بر  تاکید 
کشور  پتروشیمی های  همه  در  حضور 
 6۰ تا   ۵۵ از  بیش  کرد:  اظهار  است، 
درصد سود سالیانه تاپیکو از شرکت های 
باعث  این  است.  تاپیکو  غیرمدیریتی 
شرکت  این  پذیری  آسیب  که  می شود 
تحت تاثیر تکانه های یک محصول خاص 
نباشد. از سوی دیگر پنج درصد خط لوله 

غرب در اختیار تاپیکو قرار دارد.
از  درصد   ۸.۵ که  این  بیان  با  پیوندی 
تاپیکو  اختیار  در  فارس  خلیج  هلدینگ 
افزایش سرمایه ۳۸۰۰  داد:  ادامه  است، 
میلیارد تومانی تاپیکو در مجمع صاحبان 

سهام با اکثریت آرا به تصویب رسید.
پروژه های  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
و   ۱۳9٧  ،۱۳96 سال های  طی  تاپیکو 
به  داشت  خواهد  خوبی  وضعیت   ۱۳9۸
و  کرد  اشاره  فارس  خلیج  ستاره  پروژه  
ترین  بزرگ  فارس  خلیج  پروژه  گفت: 
تاپیکو محسوب می شود، زیرا ۴9  پروژه 
درصد این پروژه متعلق به تاپیکو است. 
ستاره خلیج فارس میعانات گازی 9 فاز 
و  کرد  خواهد  مصرف  را  جنوبی  پارس 
از  می شود.  جنوبی  پارس  دائم  مشتری 
متوسط  که  این  به  توجه  با  دیگر  سوی 
لیتر  میلیون   ٧۰ کشور  بنزین  مصرف 
تولید  با  فارس  خلیج  ستاره  شده  اعالم 

۳6 میلیون بنزین یورو ۴ نیمی از بنزین 
کشور را تامین خواهد کرد.

نفت،  گذاری  سرمایه   شرکت  مدیرعامل 
تاکید  )تاپیکو(،  تامین  پتروشیمی  و  گاز 
است  پاالیشگاه  این  حق  بنابراین  کرد: 
که طبق بند ۱۲ و ۱۳ قانون رفع موانع 
از  دیگر  پاالیشگاه های  به  نسبت  تولید 
بیشتری  خوراک  تخفیف  درصد  پنج 

بهره مند شود.
سیراف  پروژه  که  این  بیان  با  پیوندی 
مانند ستاره خلیج فارس یک پروژه ملی 
تولید  بنزین  سیراف  کرد:  اظهار  نیست، 
ستاره  مالی  تامین  برای  البته  نمی کند 
صندوق  از  است  ممکن  فارس  خلیج 

توسعه ملی هم کمک بخواهیم.
وی در مورد حضور تاپیکو در پاالیشگاه 
نداریم  اصرار  ما  کرد:  بیان  آناهیتا، 
اما  شویم،  خارج  آناهیتا  پاالیشگاه  از 
خرید  قدرت  خصوصی  بخش  چنانچه 
داشته  را  آناهیتا  پاالیشگاه  از  ما  سهم 

باشد ما سهم خود را خواهیم فروخت.

مذاکره با یک شرکت انگلیسی برای 
تولید بنزین یورو 5 در سیراف

نفت،  گذاری  سرمایه   شرکت  مدیرعامل 
از  )تاپیکو(  تامین  پتروشیمی  و  گاز 

نام  به  انگلیسی  شرکت  یک  با  مذاکره 
در   ۵ یورو  بنزین  تولید  برای    UOP
و گفت: یک  داد  پاالیشگاه سیراف خبر 
سیراف  پاالیشگاه  واحد  هشت  از  واحد 
تبدیل  به  من  است.  تاپیکو  به  متعلق 
کاندنسیت به نفتا قانع نیستم و در حال 
هستم.  پلی الفین  به  نفتا  تبدیل  مطالعه 
همچنین در حال مذاکره با یک شرکت 
انگلیسی به نام UOP برای تولید بنزین 

یورو ۵ از پاالیشگاه سیراف هستیم.
پاالیشگاه  پروژه  به  اشاره  با  پیوندی 
مرجان، گفت: تاپیکو در افزایش سرمایه 
پروژه مرجان شرکت کرده و سرمایه این 
 ۸6۰ به  تومان  میلیارد   ۴6۰ از  پروژه 

میلیارد تومان رسیده است.
وی با تاکید بر این که سال های ۱۳9٧ 
صادرات  برای  سال  بهترین   ۱۳9۸ و 
پروژه  درصد   ۳۳ افزود:  است،  متانول 
تا  که  است  تاپیکو  به  متعلق  مرجان 
پروژه  این  از  تن  هزار   ۵۰۰ سال  پایان 
می شود.  اضافه  تاپیکو  محصوالت  به 
 GTPP فناوران  پتروالفین  همچنین 
است و من GTPP را کنار دریا قبول 
پروژه  دوم  فاز  دلیل  همین  به  دارم 
پتروالفین فناوران زودتر از فاز اول انجام 
می شود، زیرا سال آینده به ۱.۵ میلیون 

تن متانول دسترسی داریم.

مذاکره با یک شرکت انگلیسی برای تولید بنزین یورو 5 در سیراف
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افزایش کشت برنج 
در استانهای غیرشمالی

دبیرانجمن برنج با انتقاد از واردات بی رویه این محصول در فصل 
برداشت، گفت: سطح زیرکشت برنج در استانهای غیرشمالی افزایش 
یافته و وزارت جهاد نتوانسته این مساله را کنترل کند.جمیل علیزاده 
شایق از واردات بی رویه برنج در فصل برداشت این محصول به کشور 
خبر داد و اظهارداشت: متاسفانه اخیرا شاهد بروز نابسامانی هایی در 
حوزه برنج هستیم.وی ادامه داد: بنا بود میزان تولید، نیاز و کسری 
برنج در کشور مشخص شود که در این راستا ما با وزارت جهاد به 
جمع بندی رسیدیم که میزان تولید بین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن 
تا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن است.دبیر انجمن برنج با بیان اینکه میزان 
نیاز کشور به برنج حدود ۳ میلیون تن است، افزود: بنابراین کسری ما 

حداکثر ۸۰۰ هزارتن خواهد بود.
شایق با بیان اینکه وزارت جهاد ابتدا اعالم کرد که واردات برنج از اول 
مرداد  تا آخر آبان ماه)فصل برداشت( ممنوع است؛ افزود: سپس این 
تاریخ به اول شهریور تا آخر آبان ماه تغییر کرد.دبیر انجمن برنج تصریح 
کرد: اما متاسفانه خیلی ها حتی به این تاریخ پایبند نیستند و در حال 
حاضر شاهد واردات برنج به کشور هستیم.شایق با بیان اینکه بسیاری از 
این برنج های وارداتی وارد استان های گیالن و مازندران می شود، آن 
هم دقیقا در فصل برداشت؛ افزود: درحالی که قرار است از کشت برنج 

جز در این دو استان حمایت نشود.

امضای دو قرارداد تأمین مالی خارجی با »اوبر بانک« 
اتریش و »دانسکه« دانمارک توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به همراه چند بانک دیگر ایرانی، دو قرارداد تأمین مالی 
خارجی )فاینانس( را با بانک های »اوبر بانک« اتریش و »دانسکه« 
دانمارک به ترتیب به ارزش یک میلیارد یورو و ۵۰۰ میلیون یورو 
امضاء کرد. این قراردادها با حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی 
بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی، عبادا... موالیی سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در اتریش، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک های ایرانی 
منعقد شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، قرارداد یک میلیارد 
یورویی ۱۴ بانک ایرانی از جمله بانک پاسارگاد، با »اوبر بانک« اتریش، 
نخستین قرارداد تأمین مالی بانک های ایران با بانک های اروپایی  پس 
از برجام به شمار می رود. »اوبر بانک« یک بانک منطقه ای در قلب 
اروپاست که در کشورهای همجوار اتریش نیز فعالیت دارد.بر اساس 
این خبر، قرارداد دیگری به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو، بین ۱۰ بانک 
ایرانی از جمله بانک پاسارگاد، با »دانسکه بانک« دانمارک منعقد شد. 
»دانسکه بانک« در ۱6 کشور دنیا فعال است و عالوه بر خدمات بانکی 
برای مشتریان شخصی، تجاری و نهادی، خدماتی در حوزه بیمه و 
مسکن نیز ارائه می کند. به موجب این قراردادها، منابع این دو بانک 
اتریشی و دانمارکی برای تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی  
بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای الزم را طی مراحل قانونی 
در داخل کشور اخذ کرده اند، تخصیص خواهدیافت.گفتنی است 
بانک پاسارگاد به  عنوان بانکی موفق در صحنه داخلی و بین المللی، به 
سبب کارنامه درخشان خود همواره مورد توجه بسیاری از بانک ها و 

نهادهای خارجی قرار گرفته است. 

انتشار اوراق سپرده ویژه سرمایه گذاري
 بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین به منظور ارزش آفریني براي هموطنان و مشتریان 
گرامي، بر اساس مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران اوراق 
گواهي سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاري عام منتشر مي کند.اوراق 
گواهي سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاري )عام( مرحله بیست و 
دوم از روز سه شنبه چهارم مهر ماه 96 لغایت چهارشنبه ۱۲ مهر 
ماه ۱۳96 به مدت شش روز کاري در کلیه شعب بانک در سراسر 
کشور عرضه خواهد شد. این اوراق یکساله، معاف از مالیات و مبالغ 
آن ضریبي از یک میلیون ریال با نرخ سود علي الحساب ۱6 درصد 
ساالنه است.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، این اوراق 
الکترونیکي، بانام، قابل انتقال به غیر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از 
سررسید نزد شعب بانک اقتصادنوین با نرخ ۱۴ درصد ساالنه است.
همچنین مقاطع پرداخت سود علي الحساب این اوراق ماهانه بوده 
و تضمین پرداخت اصل و سودهاي علي الحساب آن توسط بانک 

اقتصادنوین صورت مي گیرد.

آخرین مهلت افتتاح حساب پس انداز
 بانک  پارسیان

باتوجه به استقبال گسترده هموطنان گرامی از قرعه کشی سپرده 
های قرض الحسنه پس انداز بانک پارسیان و به منظور فراهم سازی 
مشارکت هرچه بیشترآنان درانجام این اقدام خیر و خداپسندانه، و 
امکان بهره مندی از جوایز چشمگیر قرعه کشی۳۰ مهر ماه، مدت 
افتتاح و یا تکمیل موجودی این حساب ها تا تاریخ ۲۵ مهرماه تمدید 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان،  مراسم قرعه کشی این 
دوره از حساب های قرض الحسنه پس انداز در تاریخ ۳۰ مهر ماه 
96 برگزار خواهد شد و هموطنان و مشتریان تا پایان وقت اداری 
۲۵ مهرماه ۱۳96 فرصت دارند، نسبت به افتتاح حساب و یا تکمیل 
موجودی در شعب بانک پارسیان در سراسر کشور اقدام کنند.باز 
بودن حساب و داشتن حداقل موجودی ۵۰۰ هزار ریالی در روز 
قرعه کشی شرایط الزم برای شرکت حساب ها در قرعه کشی و حفظ 
حداقل موجودی حساب به مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به مدت ۳ ماه یا 9۰ 
روز متوالی در طول دوره قرعه کشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح 
حساب یا تکمیل موجودی ) ۲۵ مهرماه 96 ( شرط الزم برای اعطای 
جوایز به برندگان حساب ها می باشد.الزم به ذکر است بانک پارسیان 
در این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خود 
بیش از ۸۰ میلیارد ریال جایزه در نظر گرفته است. در این دوره به 
۲٧ نفر از دارندگان حسابهای قرض الحسنه پس انداز جایزه یک 

میلیارد ریالی کمک هزینه خریدمسکن تعلق خواهدگرفت.

بار مالی رعایت استانداردها برای خودروسازان

یک نماینده مجلس گفت: ایمن سازی خودروها بار مالی زیادی را برای 
خودروسازان دارد و چون در بحث خودرو هزینه ها، قیمت ها و درآمدها 
مشخص نیست نتوانسته ایم به ایمن سازی خودروها بپردازیم. سعید 
باستانی درخصوص دستور وزیر صنعت مبنی بر تشکیل کمیته بررسی 
تلفات جاده ای و لزوم رعایت استانداردهای روز در صنایع خودروسازی 
کشور، اظهار داشت: ایمن سازی خودرو در تصادفات جاده ای یکی از 
بخش های این مسئله است و اصوال فرهنگ  رانندگی یک عامل بسیار 
اصلی در میزان خسارات ناشی از تصادفات جاده می باشد. وی گفت: در 
بحث ایمن سازی مبحث امنیت سرنشین در حوادث وجود دارد، در این 
مدت فرد سرنشین را به عنوان مخاطب در خودروسازی قرارداده ایم و 

امنیت آن را لحاظ کرده ایم.

9 هزار واحد تولیدی در کشور 
بالتکلیف یا غیرفعال هستند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
تولیدی  واحد  هزار  در کشور حدود 9  امروز 
بالتکلیف هستند و یا حتی غیرفعال که نشان 
از وضعیت نامناسب تولید در کشور دارد. به 
داشت  اظهار  دلخوش  کاظم  تسنیم،  گزارش 
و  کشاورزی  صنعت،  بخش  سه  به  تولید 
خدمات اطالق می شود که در بخش خدمات 
مشکل خاصی وجود ندارد و این بخش جایگاه 
خود را در اقتصاد پیدا کرده اما در حوزه های 
گذشته  سالهای  طی  کشاورزی  و  صنعت 
وی  است.  داشته  وجود  ای  عدیده  مشکالت 
واحد  هزار   9 حدود  کشور  در  امروز  افزود: 
تولیدی بالتکلیف هستند و یا حتی غیرفعال 
که نشان از وضعیت نامناسب تولید در کشور 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  دارد. 
در پاسخ به این سوال که آیا این کاهش تولید 
بدلیل واردات بوده یا خیر بیان کرد: بخشی 
از این کاهش تولید ناشی از واردات است اما 
بوده که  تولید  توانایی در  مشکل اصلی عدم 
ناشی از باال بودن هزینه های تولید در کشور 

است.

حذف برچسب قیمت عامل 
آسیب پذیری دهک های پایین

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
غذایی  محصوالت  قیمت  چسب  بر  حذف  با 
نادر   می بینند.  آسیب  جامعه  پایین  دهک های 
قاضی پور در گفتگو با تسنیم، با اشاره به بخشنامه 
روی محصوالت  از  قیمت  نرخ  برچسب  حذف 
غذایی اظهار داشت: برای کنترل نرخ مواد غذایی 
در بازار باید نرخی به عنوان نرخ پایه تعیین شود 
نظارتی  دستگاه های  پایه،  نرخ  این  براساس  تا 
بتوانند با نظارت نرخ کاالهای غذایی را در بازار 
کنترل کنند. وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این 
بخشنامه دهک های پایین جامعه آسیب می بینند 
افزود: مواد غذایی به طور مستقیم با معیشت مردم 
سر و کار دارند، لذا با اجرایی شدن این بخشنامه، 
سبد غذایی مردم تحت تاثیر قرار می گیرد. عضو 
کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حذف 
قیمت از روی محصوالت غذایی الیه های پایین 
قیمت  گفت: حذف  می کند،  متضرر  را  جامعه 
روی اجناس سبب به وجود آمدن اختالف بین 
مصرف کنندگان و فروشندگان می شود. قاضی پور 
قیمت گذاری  ثبات  اقدام  این  با  اینکه  بیان  با 
کاالها به هم می ریزد و زمینه را برای سوءاستفاده 
کنندگان فراهم می کند تصریح کرد: اگر اجناس 
بدون درج قیمت در بازار توزیع شود فضا برای 
افزایش نرخ های غیرمنطقی در بازار مهیا می شود. 
وی اعالم کرد که در یکی از جلسات کمیسیون 

صنایع به بررسی این بخشنامه می پردازیم

 سکه طرح جدید ٣900 تومان 
گران شد

در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با ۳9۰۰ تومان افزایش به 
یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید؛ همچنین 
نرخ دالر هم بدون تغییر، ۳۸9۲ تومان است.در 
جریان معامالت )شنبه( بازار آزاد تهران، قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 
۳9۰۰ تومان افزایش، به یک میلیون و ۲۴۰ هزار 
تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با سه هزار تومان افزایش 
به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.هر نیم 
سکه 6۳۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۳ هزار تومان 
و سکه یک گرمی ۲۴٧ هزار تومان است.هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ۱۲9۸ دالر و ۱۰ سنت و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۲۰ هزار و ۳۲٧ تومان 
است.هر دالر آمریکا ۳۸9۲ تومان، یورو ۴69٧ 
تومان، پوند ۵۲6۵ تومان، درهم امارات ۱۰٧۱ 

تومان و لیر ترکیه ۱۱۴۱ تومان است.

 نرخ رسمی دالر از ٣٣60 تومان 
عبور کرد

روز گذشته نرخ رسمی دالر با ۳۵ ریال افزایش به 
۳۳6۰.۵ تومان رسید. )شنبه( نرخ رسمی ۳۱ ارز 
افزایش و ٧ ارز کاهش یافت و بهای یک ارز هم 
بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه درج شد.برای 
روز گذشته نرخ رسمی دالر با ۳۵ ریال افزایش 
۳۳6۰.۵ تومان، پوند با 6۴ ریال رشد ۴۵۳۵.6 
تومان و یورو با رشد ۲66 ریالی ۴۰۱۵.6 تومان 

ارزش گذاری شد.

 رقابت پذیری کلید افزایش
 کیفیت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید 
کرد که برای تولید خودرو با قیمت مناسب و 
در عین حال با کیفیت باال باید فضای رقابتی 
بین تولیدکنندگان ایجاد کرد، چراکه خودروی 
بی کیفیت تبعات بسیاری دارد. ولی ملکی با اشاره 
به اینکه خودروهای تک ستاره تا پایان سال از 
چرخه تولید خارج می شوند، افزود: خودورهای 
ارزان قیمت کیفیت خوب و استانداردهای الزم را 
ندارند ولی مردم باید انتخاب کنند که خودروی 
بیان  با  یا بی کیفیت. وی  باکیفیت می خواهند 
قیمت  با  را  باکیفیت  نمی توان خودروی  اینکه 
ارزان تهیه کرد، اظهار داشت: تنها در شرایطی 
می توان به سمت تولید خودروی با استانداردهای 
باال اما با قمیت مناسب رفت که بازار رقابتی باشد.

خبر برنامه ریزی خبر و  سیاست گذاری  دفتر  مدیرکل 
تامین  زنجیره  بحث  در  وزارت صنعت گفت: 
و عرضه باید زیرساخت های الزم را به نحوی 
برقرار کنیم که هزینه های مبادله کاهش پیدا 
کند. همچنین موضوع قاچاق کاال، تعرفه های 
گمرکی، مقررات واردات و صادرات از مواردی 

است که جذب سرمایه گذار را با مشکل مواجه 
می کند. محسن اتابکی درباره برنامه های جذب 
بخواهیم  اگر  گفت:  خارجی،  سرمایه گذاری 

اهداف  و  عوامل  بین  معلول  و  علت  رابطه 
برقرار کنیم یکی از موضوعات کلیدی جذب 

سرمایه گذاری خارجی است.  

تولید  و  کسب وکار  مساعد  فضای  افزود:  وی 
سرمایه گذار  که  است  رقابت پذیر  محصوالت 
خارجی را جذب می کند و تا زمانی که فضای 
کسب وکار مناسب و امنیت سرمایه گذار برقرار 
ممکن  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  نباشد، 

نیست. 

برنامه های وزارت صنعت برای جذب سرمایه گذار

بازار مسکن احتماال در فصل پاییز با پنج محرک 
جدید موقعیت خود را از نظر تعداد معامالت 
در وضعیت ثبات نگه خواهد داشت.به گزارش 
ایسنا، بخش مسکن در آستانه پیش رونق تحت 
تاثیر پنج محرک جدید در فصل پساجابه جایی 
احتماال وضعیت خود را نسبت به تابستان از نظر 
تعداد معامالت حفظ خواهد کرد. »چشم انداز 
طریق  از  تقاضا  »تحریک  مناسب«،  اقتصادی 
رسیدن  از  »نگرانی  قیمت«،  ارزان  تسهیالت 
نرخ رشد قیمت مسکن به تورم عمومی«، »ارایه 
و  نوساز«  واحدهای  مالکان  سوی  از  تخفیف 
»برنامه دولت برای نوسازی بافت های ناکارآمد« 
از جمله محرک های امیدوارکننده بازار مسکن 
در نیمه دوم ۱۳96 خواهد بود.با توجه به متوسط 
بازدهی ۴۰ درصد بخش مسکن طی ۴۰ سال 
گذشته و تکمیل دوره رکود ۴۸ ماهه مسکن 
با ورود دو گروه سرمایه گذاران  بازار  این  رونق 
»سفته باز« و خریداران واقعی قوت گرفته است. 
در مردادماه سال جاری ۱۸ هزار معامله مسکن 
در شهر تهران انجام شد و هنوز آمار شهریورماه 
ارایه نشده است اما احتماال در پاییز به دلیل 
نظر  از  اندکی  افت  با  جابه جایی  فصل  پایان 
تعداد معامالت مواجه می شویم. با این که قیمت 
مسکن در شهر تهران ۴.6٧ میلیون تومان است 
از نرخ  نرخ رشد آن هنوز ۱.۵ درصد پایین تر 
قیمت  درصدی   6.۲ رشد  اما  دارد  قرار  تورم 
مسکن شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال 
قبل نشان می دهد که شرایط برای ورود سرمایه 
گذاران آینده نگر فراهم شده است.از سوی دیگر 
برای  سپرده گذاری  تسهیالت  سود  نرخ  دولت 
خانه اولی ها را 9.۵ درصد و در بافت فرسوده 
به ۸ درصد رسانده است. طی ۲.۵ سال اخیر 
سپرده گذاری  صندوق  این  در  نفر  هزار   ۲6۰

وام  می توانند  سال  یک  از  بعد  که  کرده اند 
بگیرند. با توجه به تعداد پایین دریافت کنندگان 
تسهیالت تا کنون، ظرفیت بالقوه ای در طرف 
ایجاد شده است. از طریق این صندوق  تقاضا 

هم چنین گزارش های میدانی نشان می دهد به 
دنبال خواب سرمایه طی چهار سال اخیر، برخی 
مجبور  قیمت  متوسط  واحدهای  سازندگان 
به ارایه تخفیف از ۵ تا ۲۰ درصد شده اند که 
می تواند در ورود تقاضای میانه به بازار مسکن 
چهار  برنامه ریزی  پی  در  نیز  باشد.دولت  موثر 
ساله از ابتدای ۱۳9۲ برای نوسازی بافت های 
فرسوده،  حاشیه ای و ناکارآمد به دنبال تحقق 
اهداف خود در این بافت ها است؛ تا جایی که 
نرخ سود تسهیالت خرید و ساخت مسکن در 
بافت فرسوده را برای اولین بار در تاریخ پس از 
انقالب به ۸ درصد رساند. این مشوق احتماال با 
ورود متقاضیان واقعی بخش مسکن برای خرید 
و نوسازی بافت های ناکارآمد مواجه می شود.از 

ابتدای سال ۱۳96 بازار مسکن شهر تهران با 
چند ریزنوسان در بافت فرسوده، بخش امالک 
کوچک متراژ و ارزان قیمت نشانه های خروج 
غیرتورمی از رکود را این بار از جنوب شهر تهران 
عنوان  به   ۱۲ منطقه  پیشتازی  که  داده  بروز 
فرسوده  بافت  پالک های  بیشترین  دربردارنده 
با افزایش ۱۳  در رشد متوسط قیمت مسکن 
درصدی طی تیرماه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، افزایش ۵6 درصدی پروانه های ساختمانی 
در مناطق ۱۱ و ۱۲ طی چهار ماه و رشد ۴9 
درصدی تقاضا برای خرید واحدهای ۱6 تا ۲۰ 

سال موید این مساله است. 
مسکن شهر  بازار  معامالت  تعداد  حال  این  با 
تهران در تیرماه سال جاری کاهش ۲.۵ درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  مظاهریان  حامد 
می گوید: چهار سال است که قیمت مسکن 
واقعی  خریداران  و  بوده  تورم  نرخ  از  پایین تر 

خرید می کنند که خبر خوبی است. باید درصد 
افزایش قیمت مسکن را با تورم سالیانه مقایسه 
کرد. اگر افزایش قیمت مسکن پایین تر از نرخ 
تورم باشد نشان می دهد که این بازار خالی از 
دست سفته گران است و خریداران واقعی وارد 
است. اینگونه  هم اکنون  که  شده اند  بازار  این 

وی درباره تحوالت چند ماه اخیر بازار مسکن 
و رکود  رونق  نشانگرهای  را پیش  اینها  گفت: 
افزایش قیمت  می نامیم. هم اکنون ۵.6 درصد 
مسکن داریم. در تهران میانگین قیمت ۴.6۵ 
میلیون تومان است. شاید در مناطق مختلف 
این رقم متفاوت باشد ولی این میانگین افزایش 
افزایش  اینکه  به  با توجه  در کل کشور است. 
قیمت ۵.6 درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است 
پس هنوز بازار مسکن سودده نیست. لذا کسی 
به این نتیجه نرسیده که پول را از بانک بیرون 
وجود  این  شود.با  مسکن  بازار  وارد  و  بیاورد 
بعضی کارشناسان دفاتر امالک، رکود معامالت 
مسکن را قبول ندارند و معتقدند خلوت شدن 
دفاتر مشاوران امالک به خاطر مراجعه مردم به 
شبکه های اجتماعی برای خرید و فروش امالک 
است.با اینکه مسکن به دوره پیش رونق خود 
نزدیک می شود، کارشناسان معتقدند با توجه 
اسکان  مهاجرت،  کاهش  همچون  عواملی  به 
و  خالی  مسکن  میلیون  مازاد ٧.۴  و  جمعیت 
نیمه خالی در کشور، جهش قیمت مسکن بعید 
به نظر می رسد. حال حسام عقبایی ـ رییس 
اتحادیه مشاوران امالکـ  معتقد است: نیمه دوم 
سال جاری پایان دوره رکود مسکن خواهد بود 
اما جهش قیمت نخواهیم داشت. پیش بینی من 
این است که افزایش قیمت مسکن در حد ۱۰ 

درصد متناسب با نرخ تورم اتفاق بیفتد. 

احتمال حفظ وضعیت بازار مسکن در پاییز

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری 
از محدودیت در تنوع تایپ هواپیما در شرکتهای 
پرواز  تایپ  تنوع  گفت:  و  خبرداد  هواپیمایی 

مشکالت بسیاری ایجاد کرده است.
به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، محمدجواد 
و  ماهانه معاونین  تقوایی در هفدهمین جلسه 
مدیران شرکت های هواپیمایی با معاونت استاندارد 
پرواز و مدیران ذی ربط این سازمان، ضمن اعالم 
این خبر گفت: در حال بررسی و تدوین مقررات 
جدیدی جهت ایجاد محدودیت در تنوع تایپ 
هواپیما در شرکت های هواپیمایی هستیم چرا که 
تنوع تایپ می تواند مشکالت بسیاری در ساختار 
مدیریتی و تأمین ایمنی و کیفیت شرکت های 
مهندسی  فرآیندهای  و  کرده  ایجاد  هواپیمایی 
و  مرغوبیت  تضمین  و  لجستیک  تعمیرات،  و 
قرار  تأثیر  را تحت  بازرگانی شرکت هواپیمایی 
مشکالت  و  خطرات  به  اشاره  ضمن  دهد.وی 
تنوع تایپ هواپیما، گفت: بعضاً مشاهده می شود 
شرکتی ۸ فروند هواپیما دارد از ۵ تایپ متفاوت، 
که خود معضل بزرگی است در این خصوص در 
جدید  دستورالعمل  براساس  که  هستیم  صدد 
تنوع تایپ را متناسب با تعداد ناوگان یک شرکت 
محدود کنیم. بدین ترتیب شرکت های هواپیمایی 
فعال و در شرف تأسیس باید در روند برنامه ریزی 
این مهم  به  ناوگان خود  توسعه  و  فعالیت های 

توجه داشته باشند.تقوایی از معلق شدن مجوز 
بهره برداری خطوط هواپیمایی در صورت عدم 
اثربخشی نظام کیفی و ایمنی آنها خبر داد.وی 
با اشاره به اهمیت نقش مدیران کیفی و ایمنی، 
موضوع  به  که  شاهدیم  موارد  برخی  در  گفت: 
ایمنی و تضمین مرغوبیت در خطوط هوایی توجه 
شایسته نمی شود و مدیران کیفی و ایمنی باید به 
عنوان بازوی مدیرعامل شرکت هواپیمایی باشند 
و بهبود مستمر در سیستم کیفی مشخص کننده 
وضعیت خط هوایی خواهد بود.معاون استاندارد 
پرواز سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در صورت 
عدم اثربخشی سیستم تضمین مرغوبیت و ایمنی، 
یافته سطح ۱ به شرکت هواپیمایی گرفته شده 
و بالفاصله عملیات پروازی آن متوقف و تعلیق 
معاون  مقام  قائم  حسنلو  مجید  شد.  خواهد 
استاندارد پرواز، در خصوص اهمیت نظام ایمنی 
 CAO.IRI و تضمین کیفیت مطابق مقررات
AIR OPS توضیحاتی را ارائه داد و بر سطح ۱ 
بودن یافتهٔ عدم اثربخشی نظام کیفی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یافته سطح ۱ به این مفهوم است 
که هر عدم تطابق جدی با مقررات که حتماً ایمنی 
پرواز را به خطر می اندازد و مطمئناً ریسک خطر آن 
در سطح غیر قابل قبول است، افزود: هر شرکتی که 
تضمین مرغوبیت )کیفی( آن تأثیرگذار و بهبودپذیر 

نباشد، مشمول یافته سطح ۱ است.

ملی  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
جنوب  در  ایرانشهر  گفت:  مسکن  و  زمین 
به  تعرض  مورد   ۳۳ با  سیستان وبلوچستان 
ماه  در شهریور  را  آمار  بیشترین  ملی  اراضی 

امسال به خود اختصاص داد.
سرهنگ  شهرسازی،  و  راه  وزارت  گزارش  به 
علی عباس نژاد گفت: در نیمه اول شهریورماه 
سال جاری، برابر روال گذشته یگان حفاظت 
گشت   ۱9۰ زمین ومسکن،  ملی  سازمان 
پاس   69 و  موتوری  گشت   ۱۲9 خودرویی، 
که  کرد  مستقر  ملی  اراضی  سطح  در  پیاده 
به طور مداوم مشغول فعالیت و ارایه خدمت 

بودند.
ملی  سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده 
زمین ومسکن ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز 
سامانه ای برای ثبت تخلفات راه اندازی نشده 
است 99 گزارش مردمی در رابطه با تصرفات 
به یگان حفاظت گزارش شد که در مورد آنها 

اقدامات الزم انجام گرفت .
عباس نژاد افزود: بر اساس آمار، در نیمه اول 
اراضی  به  مورد  شهریورماه سال جاری ۱۳9 
ملی و دولتی تعرض شد که در ۱۳۳ مورد آنها 
عوامل یگان حفاظت به موقع در محل حاضر 
تصرف  رفع  تعرض  انجام  حین  در  و  شدند 
صورت گرفت و عوامل یگان حفاظت سازمان 

ملی زمین ومسکن به عنوان ضابط با خاطیان 
برخورد کردند.

سال  شهریورماه  اول  نیمه  در  وی،  گفته  به 
استان ها  در  قضایی  ابالغ  مورد   9۰ جاری، 
انجام شد. همچنین ۳  مباحث حقوقی  برای 
که  تصرفاتی  با  رابطه  در  و  دستگیری  مورد 
مورد   ۴۰ کرد  تصرف  رفع  محل  در  نمی شد 
اقدام قضایی انجام شد.فرمانده یگان حفاظت 
سازمان ملی زمین ومسکن در ادامه گفت: در 
 ۳۲ شد  انجام  که  احکامی  جمع  مدت،  این 
مورد حکم بود که از این ۳۲ مورد ۱6 مورد 
خلع ید، ۱۵ مورد قلع و قمع و یک مورد هم 

بحث تخلیه انجام دادیم.
روز   ۱۵ در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
از  نفر   ۴9۲ جاری،  سال  شهریورماه  اول 
تصرفات  رفع  در  حفاظت  یگان  نیروهای 
کمکی  نیروی  نفر   ۳٧۳ و  داشتند  مشارکت 
حفاظت  یگان  به  استانها  و  شهرستان ها  از 

سازمان ملی زمین ومسکن یاری رساندند.
جنوب  در  ایرانشهر  گفت:  عباس نژاد 
تعرض  مورد   ۳۳ با  سیستان وبلوچستان 
و  داد  اختصاص  خود  به  را  آمار  بیشترین 
نیز در استان اصفهان  بیشترین اجرای حکم 

انجام شد.

از سوی سازمان هواپیمایی؛

تنوع هواپیما در شرکت های هواپیمایی داخلی محدود شد
در شهریور ماه انجام شد؛

بازداشت 3 زمین خوار و تخریب 15 بنا در اراضی ملی

سال  یک  از  بیش  گروه صنعت، تجارت: 
»ارج«  کارخانه  تعطیلی  خبر  که  زمانی  از 
می گذرد.  گرفت،  قرار  رسانه ها  توجه  مورد 
این خبر از همان ابتدا به سرعت در رسانه ها 
اتفاقی  و شبکه های اجتماعی منتشر شد، 
که هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
اما  می دانستند،  پیش بینی  قابل  را  آن 
گفت  بتوان  شاید  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
برای  خبر  این  اهمیت  دالیل  از  یکی  که 
مردم خاطراتی است که مردم از محصوالت 
خود  ذهن  در  آن  دوام  و  کارخانه  این 
روزها  آن  دیگر  طرف  از  داشتند.  همیشه 
رقابت های  در  برای حضور  را  گروهی خود 
انتخاباتی ریاست جمهوری آماده می کردند 
و از این موضوع به عنوان دست آویزی علیه 

فعالیت های دولت یازدهم استفاده کردند.
پیش  بارها  گذشته  ماه های  همه طی  این  با 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مسئوالن  که  آمده 
به  ارج  واگذاری  برنامه های  درباره  تجارت 
بخش خصوصی واقعی برای نجات این واحد 
که  آنطور  هم  حاال  کردند.  صحبت  تولیدی 
عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرده پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است 
کمتری  گیری های  سخت  با  طرفین  اگر  و 
این  ماه  یک  از  کمتر  در  ببرند  پیش  را  کار 

واگذاری در دستور کار قرار می گیرد.
آخرین وضعیت واگذاری ارج و آزمایش

سال جاری  اردیبهشت  اوایل  در  این  از  پیش 

بود که مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
حسب  بر  گفت:  ایسنا،  به  صنعت  وزارت 
کارخانه  که  بود  این  بر  قرار  پیش بینی ها 
اما  شود  واگذار  امسال  خرداد  ابتدای  تا  ارج 
مبهمی  وضعیت  در  ارج  کارخانه  سرنوشت 
محدودیت های  به  توجه  با  و  گرفت  قرار 
ایرانی  بانکی سرمایه گذار  موجود در سیستم 
با  داشت  قرار  کشور  از  خارج  اعتباراتش  که 
مشکل انتقال وجه مواجه شد و اعالم کرد که 
این جابه جایی پولی زمان بر است. او همچنین 
برای  متقاضی جدید  دو  درخواست جدی  از 
با  کرد:  اظهار  و  داد  ارج خبر  کارخانه  خرید 
دو بخش خصوصی متقاضی مذاکرات جدی 

وزارت  و  گرفته  صورت  ارج  واگذاری  جهت 
که  است  مطمئن  تجارت  و  معدن  صنعت، 
این دو متقاضی خواستار تولید پس از خرید 

کارخانه ارج هستند.
با این همه هاشمی در جدیدترین گفتگویش 
ارج  کارخانه  واگذاری  پروژه  که  کرد  اعالم 
قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری های 
یک  از  کمتر  در  ببرند  پیش  را  کار  کمتری 
ماه این واگذاری در دستور کار قرار می گیرد. 
به گفته مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
پایه  قیمت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
مشخص  ارج  کارخانه  مورد  در  کارشناسی 
نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  شده 

یک گروه تولیدی قوی در کنار سرمایه گذار 
کارخانه  این  راه اندازی  تا  داد  خواهد  قرار 
همچنین  شود.  انجام  مشترک  صورت  به 
کارخانه  واگذاری  هرچند  وی،  اعالم  بنابر 
به  امیدی  اما  می رسد،  نظر  به  قطعی  ارج 
چراکه  نیست،  آزمایش  کارخانه  واگذاری 
عدیده ای  مشکالت  و  مسائل  رابطه  دراین 

وجود دارد که قابل حل به نظر نمی رسد.
با اشاره به اینکه کارخانه آزمایش  هاشمی 
در اختیار بانک ملت قرار دارد، خاطر نشان 
کرد: مالکیت این کارخانه مربوط به بخش 
بدهکار  مذکور  بانک  به  که  بوده  خصوصی 
واگذاری  حاضر  حال  در  بنابراین  است، 
خصوصی  بخش  یک  به  آزمایش  کارخانه 
تا  روبه روست  عدیده ای  مشکالت  با  دیگر 
علی رغم برگزاری جلسات متعدد اما تا این 
روبه رو  پیشرفتی  با  واگذاری  موضوع  لحظه 
لوازم  و  فلزی  صنایع  مدیرکل  است.  نشده 
تنها  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  خانگی 
راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش را 
واگذاری برند این کارخانه عنوان کرد و گفت: 
تنها راه حل موجود در مورد آزمایش این است 
که برند آن واگذار شود و محصوالت جدیدی 
که بنابر تکنولوژی روز تولید می شوند با برند  
معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا 
مشکالت  دلیل  به  صورت  این  غیر  در  که 
بسیار زیادی که در خصوص واگذاری کارخانه 
پرونده  می رسد  نظر  به  دارد  وجود  آزمایش 

این واگذاری به سرانجام نرسد.

تنها راه نجات »آزمایش« واگذاری برند است

شمارش معکوس برای فروش »ارج«



آرامش، زن دل انگیزی است که در نزدیکی 
دانایی منزل دارد.

 اپیکارموس

سخن حکیمانه

هر دل که ز عشق توست خالی
از حلقه وصل تو برون باد

لعل تو که هست جان حافظ
دور از لب مردمان دون باد

امروز با حافظ

»مجموعه نقدهای خسرو دهقان« 
رونمایی  می شود

مهرماه  سوم  دوشنبه  روز   ۱٧.۳۰ ساعت 
»مجموعه  کتاب  از  رونمایی  مراسم 
نقدهای سینمایی خسرو دهقان« با عنوان 
سینماگران،  حضور  با  نقد«  و  نسیه   «
و  ناشران  هنری،  و  فرهنگی  مسئوالن 
نویسندگان در تاالر زنده یاد سیف اله داد 

خانه سینما برگزار خواهد شد.
مجموعه  زمان،  پیام  گزارش  به 
درباره  دهقان  خسرو  سینمایی  نقدهای 
در  مولف  تئوری  عظیم  دردسرهای 
سینمای ایران و درباره فیلمسازانی چون 
امیر نادری، مسعود کیمیایی، واروژ کریم 
و  کامران شیردل  تقوایی،  ناصر  مسیحی، 

است. کیارستمی  عباس 
مادیان،  دونده،  های  فیلم  نقد  همچنین 
نیاز، هور در آتش، خاکستر سبز، رگبار، 
کافور  بوی  دیگران،  حضور  در  آرامش 
کشی،  سگ  ماه،  نور  زیر  یاس،  عطر 
به  لیال  و  آبی، حاجی واشنگتن،  روسری 
در  ایران  سینمای  های  فیلم  نقد  عنوان 

این کتاب جمع آوری شده است.
از دیگر بخش های کتاب »نسیه و نقد« 
می  دارد،  تعلق  جهان  سینمای  به  که 
هاردی،  و  لورل  های  فیلم  نقد  به  توان 
رو  پنجره  میرند،  می  نیز  ها  جالده 
خیابان  بر  جیب  پرندگان،  حیاط،  به 
وحشی،  های  فرنگی  توت  جنوب، 
ادیسه   :۲۰۰۱ ارواح،  جولیتای  مردآرام، 

اشاره کرد.  زیستن  و  فضایی 
در ادامه این مراسم فیلم » نسیه و نقد« 
گلستانی  مرجان  و  مستوفی  پیام  ساخته 

آمد.  نمایش درخواهد  به  برای حضار 

د         ر د         نیای کتاب

انیمیشن »ما« در فهرست برندگان یک جایزه فیلم 
کوتاه آمریکا 

انیمیشن »ما« ساخته فاطمه فدایی دارستانی به عنوان یکی از برندگان 
جشنواره »رقابت بهترین فیلم های کوتاه« انتخاب شد. 

به گزارش ،انیمیشن »ما« به کارگردانی فاطمه فدایی دارستانی به عنوان 
فیلم های  بهترین  »رقابت  جشنواره  »مریت«  بخش  برندگان  از  یکی 

کوتاه« که در کالیفرنیا برگزار می شود، انتخاب شد.
این  نویسی  فیلمنامه  و  کارگردانی  بر  عالوه  دارستانی  فدایی  فاطمه 
تهیه  و  تدوینگر  فضا،  و  کاراکتر  طراح  برد،  استوری  طراح  انیمیشن، 

کننده این فیلم نیز بوده است.
این فیلم انیمیشن ۳ دقیقه ای که تولید ۱۳9۴ است، تاکنون در چند 

جشنواره ملی و خارجی موفقیت هایی را کسب کرده است.
داستان فیلم درباره دو خواهر است که زیر آوار گیر افتاده اند و منتظرند 

پدرشان برای نجات آنها بیاید.
اشاره  »بازی«  انیمیشن  به  کارگردان می توان  این  پیشین  فیلم های  از 
برای  جهانی  رقابتی  امکان  کوتاه«  فیلم های  بهترین   کرد.»رقابت 

فیلمسازانی از سراسر جهان را فراهم می کند.
امسال ششمین سال برگزاری این رقابت است که برای فیلم  داستانی، 
برنامه های  انیمیشن،  تلویزیونی،  برنامه  تجربی،  آثار  مستند،  فیلم 
رقابت  این  است.  شده  نظرگرفته  در  ویدیو  موزیک  و  تریلر  آموزشی، 

فیلم های ۵٧ دقیقه یا کمتر را دربرمی گیرد.  

حراج نسخه چاپ اول »هری پاتر« به قیمتی هنگفت

»هری  اولین چاپ  از  نسخه ای 
پاتر و سنگ جادو« بیش از 6۰ 

هزار پوند به فروش رسید.
»هری  نوشت:  »ایندیپندنت« 
عنوان  به  جادو«  سنگ  و  پاتر 
از هفت گانه مشهور  اولین جلد 
با  »جی.کی. رولینگ« اولین بار 
سال  در  جلدی   ۵۰۰ تیراژی 
یکی  شد.  بازار  روانه   ۱99٧
حاال  که  نسخه   ۵۰۰ همان  از 
در  اخیرا  دارد،  فراوانی  ارزش 
 6۰ هنگفت  قیمت  به  آمریکا 

هزار و ۱۸6 پوند )۸۱ هزار و ۲۵۰ دالر( به حراج رفت.
ارزش این کتاب بیش از پنج هزار برابر قیمت پشت جلد آن است. این 
نسخه از »هری پاتر و سنگ جادو« که ۱۰.99 دالر قیمت خورده، رکورد 
جدیدی برای رمانی بدون امضای نویسنده در حراجی های جهان ثبت 
کرده است.حراجی »هریتج« در داالس تگزاس این کتاب را به فروش 
گذاشته بود و رقم خرید آن برای رمان های امضانشده ای که طی ۵۰ 

سال گذشته به چاپ رسیده اند، بی سابقه است.
در  جلد   ۳۰۰ جادو«،  سنگ  و  پاتر  »هری  اول  چاپ  جلد   ۵۰۰ از 
یک  نزد  پیش  سال   ۱۸ از  هم  نسخه  این  و  است  موجود  کتابخانه ها 

مجموعه دار نگهداری می شده است.

همسایگی »تام هنکس« با یک خانواده ایرانی

فیلم  بازسازی  در  است  قرار  هالیوودی  مطرح  «بازیگر  هنکس  »تام 
»مردی به نام اوه« درنقش اصلی بازی کند.

به نقل از اسکرین، فیلم »مردی به نام اوه« به نویسندگی و کارگردانی 
»هانس هولم« امسال در بخش بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی 
اسکار نماینده سینمای سوئد بود و در نهایت توانست به جمع پنج نامزد 
نهایی این شاخه راه پیدا کند و حاال قرار است »تام هنکس« در بازسازی 

نسخه هالیوودی از این کمدی در نقش اصلی بازی کند.
نوشته   ۲۰۱۲ سال  در  نام  همین  به  رمانی  اساس  بر  که  فیلم  این 
بداخالق  و  عبوس  مردی  درباره  است،  بکمن« ساخته شده  »فردریک 
به نام »اوه« است که رابطه چندان خوبی با همسایه هایش ندارد اما نقل 
مکان یک خانواده ایرانی به خانه روبه رویی زندگی این مرد ۵9 ساله را 

به طور کلی دگرگون می کند.
در نسخه اصلی این فیلم »رولف السگارد« در نقش »اوه« بازی می کند 
و بهار پارس بازیگر ایرانی تبار سوئدی نیز در نقش پروانه یکی از اعضای 

خانواده ایرانی مقابل دوربین رفته  است. 

نمایش »کوپال« در دو جشنواره ی امریکایی

»کوپال«  سینمایی  فیلم 
کارگردانی  و  نویسندگی  به 
به  اکتبر  ماه  در  مالیی  کاظم 
ایران در  نمایندگی از سینمای 
جشنواره  دو  مسابقه ی  بخش 
روی  به  آمریکا  در  سینمایی 

پرده می رود.
این فیلم قرار است در ماه اکتبر 
ایران  از سینمای  نمایندگی  به 
یازدهمین  مسابقه ی  بخش  در 
فیلم  المللی  بین  جشنواره 
»بوفالو« و دوازدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم »اورالندو« در کشور آمریکا به نمایش درمی آید.
آثار  گسترش  و  معرفی  بر  متمرکز  که  بوفالو  المللی  بین  جشنواره 
بلند  فیلم   ۲۰ میزبان  امسال  می باشد،  جهان  مستقل  فیلمسازان 
این  رسمی  سایت  اعالم  طبق  که  است  جهان  سراسر  از  سینمایی 
جشنواره فیلم »کوپال« به عنوان یک اثر کمدی سیاه و به عنوان تنها 
فیلم ایرانی بخش مسابقه این جشنواره با آثاری از کشورهای انگستان، 
به  شیلی  و  صربستان  فرانسه،  بلژیک،  ایتالیا،  آلمان،  لهستان،  آمریکا، 
رقابت خواهد پرداخت.جشنواره ی فیلم »بوفالو« از تاریخ 6تا9 اکتبر )۱۴ 
مهر تا ۱٧ مهر 96( درسه سالن اصلی مرکز هنرهای معاصر نیویورک 
برگزار می شود و فیلم »کوپال« نیز در روز هشتم اکتبر  )۱6 مهر( در 

این رویداد سینمایی نمایش خواهد داشت.
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اوقات شرعی

سینا سرلک 
برای »هزار دستان« خواند

 

ایرانی  موسیقی  خواننده  سرلک  سینا 
»این چه  نام  با  تازه ترین تک آهنگ خود 

حالیست« را منتشر کرد. 
»هزار  تلویزیونی  برنامه  تیتراژ  ترین  تازه 
سینا  خوانندگی  به  نسیم  شبکه  دستان« 

سرلک منتشر شد.
در این قطعه موسیقایی که با عنوان »این 
منتشر  مجازی  فضای  در  حالیست«  چه 
علیرضا  سرا،  ترانه  بمانی  روزبه  شده، 
تنظیم  زمانی  سعید  آهنگساز،  افکاری 
گرافیک  طراح  دهقانپور  جمال  و  کننده 

عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.
ساعت  شب  هـر  »هزارداستان«  برنامه 
پخش  ماه   ۲ مّدِت  به  نسیم  از شبکه   ۲۳ 

خواهد شد.

خبر

تحصیلی  سال  روز  اولین  با  همزمان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جدید، 
زنگ مدرسه »معلم شهید« را نواخت.به 
گزارش پیام زمان به نقل از مرکز روابط 
فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسالمی،  ارشاد  و 
مدارس،  بازگشایی  با  همزمان  اسالمی 
زنگ مدرسه ابتدایی پسرانه معلم شهید 
در منطقه ۵ تهران را نواخت.سیدعباس 
صالحی در این مراسم ضمن گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس و آغاز ایام محرم، گفت: 
مدرسه محل دانش آموختن است و عالوه 
بر بهره بردن از کتاب های درسی می توان 
فیلم،  مانند  فرهنگی  کاالهای  دیگر  از 
کرد.وی  استفاده  نیز  کتاب  و  موسیقی 
اظهار کرد: بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز 
و یک میلیون فرهنگی روز اول مهر وارد 
مدرسه به عنوان خانه دوم خود می شوند. 
مدرسه خانه دوم ۱۴ میلیون ایرانی است 

اندوزی که  دانش  برای  تنها محلی  نه  و 
ارتباطات  برقراری  یادگیری  برای  محلی 

اجتماعی، عاطفی و ... است.
داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
در مدرسه می توان فضائل اخالقی مانند 

صداقت و درستکاری را باال برد.
کتاب های  به  توجه  بر  تاکید  با  صالحی 
درسی،  کتاب های  کنار  در  درسی  غیر 
در  درسی  غیر  کتاب های  کرد:  اظهار 
آموزان  دانش  به  درسی  کتاب های  کنار 

حوزه  ارتقای  بر  عالوه  تا  می کند  کمک 
دانش آموزی خود ارتباطات و مهارت های 
گفت:  دهند.وی  ارتقا  نیز  را  خود  خالق 
تئاتر و نقاشی به عنوان  موسیقی، فیلم، 
دیگر کاالهای فرهنگی در کنار کتاب بر 
پرورش خالقیت دانش آموزان می افزاید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: جامعه 
خالق از مسیر مدرسه خالق گذر می کند 
بنابراین پرورش خالقیت در این دوران از 
اهمیت بسیاری برخوردار است.بر اساس 
محمدمهدی  آیین،  این  در  گزارش،  این 
احمدی مدیرکل حوزه وزارتی و مهرداد 
آگاهی رییس مرکز روابط عمومی و اطالع 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی 
فرهنگ  کردند.وزیر  همراهی  را  صالحی 
و ارشاد اسالمی همچنین در حاشیه این 
آیین از بخش های مختلف مدرسه معلم 
شهید بازدید و در جریان روند فعالیت های 

آموزشی آن قرار گرفت.

وزیر ارشاد در مراسم آغاز سال تحصیلی عنوان کرد:

مدرسه خانه دوم 14 میلیون ایرانی

از تولید فیلم »درباره الی« ساخته  هشت سال پس 
اصغر فرهادی این فیلم برای نخستین بار در ترکیه 
این هفته  از دیلی صباح،  اکران می شود.به گزارش  
پرده های  روی  ترکیه  سینماهای  در  جدید  فیلم   6
نقره ای می روند که »درباره الی« ساخته اصغر فرهادی 
کارگردانی  و  نوشته  الی«  آنهاست.»درباره  از  یکی 
بهترین  نقره ای  خرس  جایزه  برنده  فرهادی  اصغر 
سال  در  برلین  فیلم  بین المللی  کارگردانی جشنواره 
۲۰۰9، داستان ناپدید شدن مرموز یک پرستار بچه 
را در سفری به شمال ایران روایت می کند.»کینگزمن: 
بر  ادامه ای  که  وون  متیو  ساخته  طالیی«  چرخه 
قسمت نخست این فیلم است با بازی تارون اگرتون، 
پدرو پاسکال، چنینگ تیتوم، جولین مور و کالین فرت 
از سینمای بریتانیا، »اتاق فرار« نوشته و کارگردانی 
از  یانگ  اولریش و شان  بازی اسکت  با  پیتر دوکس 
و  هالد  آگنیسکا  ساخته  پا«  »رد  روسیه،  سینمای 
کیسیا آدمیک از سینمای لهستان، »زمین« ساخته 
کمیل آقاچیک اوغلو  از سینمای ترکیه با بازی سرکان 
آتچا«  از  کچل  »محمد  کوکاتروک،  ایلغاز  و  ارکان 
ساخته هاکان شاهین با بازی گوخان کیسر و جمال 
هونال از سینمای ترکیه دیگر فیلم هایی هستند که 

این هفته در ترکیه راهی سینماها می شوند.

»درباره الی« اصغر فرهادی
 در ترکیه اکران می شود

جهانی  سازمان  عضو  کشور  از ۵  فیلم  عنوان  هشت 
بهداشت دام )oie( در اولین جشنواره تخصصی فیلم 
و عکس »بیطار« نمایش داده می شود.به گزارش روابط 
عمومی جشنواره تخصصی »بیطار«، اسامی فیلم هایی 
که در بخش نمایش ویژه مروری بر آثار کشورهای عضو 
سازمان جهانی بهداشت دام به نمایش در می آیند به این 
شرح است: »دیروز، امروز« از ایران، »مرکز نظارات بر 
سالمت غذایی« از نروژ، »دامپزشکی ایران در یک نگاه« 
از ایران، »آشنایی با امنیت زیستی در مراکز پرورش دام 
و عمل آوری مواد غذایی« از نیوزلند، »مرکز تشخیص و 
پیشگیری از بیماری های دام« از روسیه، »امنیت زیستی 
در مزارع پرورش دام« از نیوزلند، »وظایف دامپزشکی 
دولتی در انگلستان« از انگلستان و »برنامه واکنش به 
ارگانیسم های خطر آفرین« از نیوزلند.جشنواره تخصصی 
»بیطار« در بخش های مختلف شامل: مسابقه فیلم کوتاه، 
آثار مستند، آثار مردمی )فیلم های تهیه شده از طریق 
تلفن های همراه و دوربین های خانگی(، مسابقه عکس 
اعم از: تک عکس و مجموعه عکس و بخش های جنبی، 
بخش آثار بین المللی برگزار می شود.نخستین جشنواره 
با همکاری سازمان  تخصصی فیلم و عکس »بیطار« 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا 
و سیما، سازمان سینمایی حوزه هنری  و فرهنگسرای 
شفق از ۱۴ تا ۱٧ مهر به دبیری ناصر باکیده در تهران و 

همزمان در چند استان کشور برگزار می شود.

نمایش هشت فیلم از پنج کشور 
عضو oie در جشنواره بیطار

این  قصه  های  ویژگی  از  »هاتف«  سریال  نویسنده 
سریال و قهرمان آن که یک خبرنگار است سخن گفت. 
گفتگو  در  »هاتف«  سریال  نویسنده  فروهیده  فروغ 
کارگردانی  به  که  این سریال  قصه  به  اشاره  با  مهر  با 
ساخته  محرم  ماه  در  یک  شبکه  برای  یاری  داریوش 
به  در مضمون  که  بود  این  ما  می شود، گفت: تالش 
مفهوم محرم بپردازیم که این مفهوم به عدالت اشاره 
دارد و تنها به المان های پارچه سیاه و هیات عزاداری 
و... نمی پردازیم.وی ادامه داد: سوال ما در این سریال 
این است که اگر عدالت پشت در خانه ما بیاید آیا ما 
بسیاری  در  ما  خیر؟  یا  کنیم  می  باز  آن  روی  را  در 
شنویم  می  عدالتی  بی  و  اختالس  خبر  وقتی  جاها 
احساساتمان برانگیخته می شود، اما اگر به طور مثال 
کسی از نزدیکانمان همین اختالس را داشته باشد باز 

هم منتقدانه برانگیخته خواهیم شد یا خیر.
سریال  این  اصلی  شخصیت  به  همچنین  فروهیده 
اشاره و عنوان کرد: قهرمان قصه ما زنی به نام ریحانه 
است که زیبا بروفه نقش وی را بازی می کند. او یک 
خبرنگار و نویسنده مطبوعات است و در عین حال یک 

فعال اجتماعی هم است.

قهرمان »هاتف« یک خبرنگار است 

مؤسسه  مدیرعامل  آبادی  خندق  سعید 
هنرهای تصویری سوره وابسته به سازمان 
سینمایی حوزه هنری خبر داد: به مناسبت 
فیلم  مقدس  دفاع  گرامیداشت  هفته 
سینمایی »ویالیی ها« از آثار ارزشمند حوزه 
عرضه  مؤسسه سوره  توسط  مقدس  دفاع 
شد.به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
سازمان سینمایی حوزه هنری، وی با اعالم 
این خبر افزود: بدون شک، تولید و توزیع 
فیلم »ویالیی ها« اولین ساخته منیر قیدی 
یک ظرفیت خیلی خوب و مؤثر در شبکه 
نمایش خانگی است؛ زیرا این فیلم به سراغ 
سوژه ای رفته که در تاریخ سینمای دفاع 
مقدس به آن نپرداختند، زنانی که در حوالی 
حضور  شهرک  یک  در  جنگ  جبهه های 
داشته و شرایط دشواری را تجربه می کردند. 
کمتر  و  است  جذاب  و  بکر  فیلم  سوژه 
آن  درباره  گذشته  سال های  در  مخاطبی 
شنیده است.به گفته وی، سینمای ایران در 
چند سال گذشته رویکرد جدیدی را پیش 
گرفته و آن پرداختن به زنان در دوران دفاع 
مقدس است که نقطه اوج آن را می توان در 
فیلم »شیار۱۴۳« نرگس آبیار دانست که 
مؤسسه هنرهای تصویری سوره با افتخار 

این نوع فیلم ها را در سطح کشور تولید و 
توزیع کرده و با استقبال مخاطبین مواجه 
شده است.خندق آبادی با بیان اینکه مؤسسه 
هنرهای تصویری سوره خوشبختانه افتخار و 
مسئولیت تولید و توزیع بخش عظیمی از 
گنجینه های ارزشمند سینمای دفاع مقدس 
و موضوعات استراتژیک و ارزشی سینمای 
ایران را بر عهده داشته است، خاطر نشان 
خانه  »یتیم  سینمایی  فیلم های  ساخت: 
ایران«، »ماجرای نیمروز«، »ترمینال غرب«، 

»ابوزینب«، »سیانور«، »ایستاده در غبار«، 
عاشقی«،  »حکایت  »دلبری«،  »هیهات«، 
کوچولو«،  سیاه  »ماهی  »استرداد«، 
»دلتنگی های  »رویاه«،  روم«،  »شاهزاده 
 ،»۱۴۳ »شیار  شریف«،  »مزار  عاشقانه«، 
»فرشته ها با هم می آیند«، »میهمان داریم«، 
»بیداری  و  خیانت«  و  عشق  »روزگاری 
رؤیاها« از جمله آثاری است که با موضوع 
سینمای انقالب و دفاع مقدس توسط شبکه 
شده  عرضه  هنری  حوزه  خانگی  نمایش 

هنرهای  مؤسسه  کرد:  تصریح  است.وی 
تصویری سوره با کارنامه ای که ارائه داد به 
اذعان بسیاری از متخصصان و کارشناسان 
بزرگترین و جدی ترین مرکز پخش و توزیع 
و عرضه فیلم های شاخص اجتماعی سینما 
و آثار حوزه انقالب و دفاع مقدس به شمار 
می آید.مدیرعامل مؤسسه هنرهای تصویری 
انتشار و عرضه فیلم »ویالیی ها«  از  سوره 
»کربال  و  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به 
جغرافیای یک تاریخ« به مناسبت ایام محرم 
مستند  کرد:   اضافه  و  داد  خبر  عاشورا  و 
بلند »کربال جغرافیای یک تاریخ« حماسه 
می کشاند.  تصویر  به  فاز  دو  در  را  عاشورا 
در فاز نخست، مروری بر حرکت حماسی 
امام حسین )ع( از ابتدا تا پس از شهادت 
در روز عاشورا دارد و در فاز بعدی، چگونگی 
عزاداری در فرهنگ های مختلف در جهان را 
در ماه محرم بررسی می کند و این مستند 
هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  محصول 
حسینی  شهاب  که  است  اسالمی  انقالب 

بازیگر مطرح سینمای ایران راوی آن است.
وی گفت: مؤسسه هنرهای تصویری سوره 
برای شش ماهه دوم سال موفق شد توزیع 
و عرضه ۱۲ فیلم را در دستور کار قرار دهد.

پخش »ویالیی ها« و »کربال جغرافیای یک تاریخ« به مناسبت هفته دفاع مقدس و محرم

در فهرستی که از بهترین نقش آفرینی های 
بازیگران زن در قرن بیست و یکم تهیه شده، 
لیال حاتمی در کنار چهره هایی چون ایزابل 
هوپر، ژولیت بینوش و اسکارلت جوهانسون 
ایندی  از  گزارش  به  است.  گرفته  جای 
وایر، منتقد سایت سینمایی ایندی وایر با 
تاکید بر این که در دو دهه اخیر شماری 
از بهترین  فیلم های جهان با بازی بازیگران 
زن شکل گرفته، به این امر اشاره دارد که 
گرچه کارگردان یا نویسنده فیلمنامه این 
شخصیت ها را شکل داده اند، اما این بازی 
بازیگران بوده که به آنها جان بخشیده  است.

در این فهرست در حالی که لیال حاتمی برای 
بازی در فیلم »جدایی« ساخته اصغر فرهادی 
به عنوان یکی از بهترین بازیگران قرن بیست و 
یکم شناخته شده است، در عین حال ژولیت 
بینوش برای بازی در فیلم »کپی برابر اصل« 

عباس کیارستمی یکی از بهترین ها خوانده 
لیال حاتمی منتقد  بازی  شده است.درباره 
این سایت ضمن اشاره به شرایط جدایی یک 
زوج و تاثیری که ممکن است بر فرزند آنها 
داشته باشد، می گوید گرچه فرهادی اسکار را 
دریافت کرد، اما حاتمی نیز شایسته دریافت 
این جایزه بود. زمانی که همسر او به حرکت 
ادامه نمی دهد او تصمیم می گیرد حرکت 
کند و پیچیدگی های خانوداگی در سطحی 
کامال جدید راه او را سد می کند. او سرانجام 

اما  می آید  بیرون  ناامیدی  از 
راه را بر هر نوع افراط در ارایه 
این حس می بندد و انعطاف 
پذیری او بعد درخشانی برای 
فرهادی  شخصیت  این  ارایه 

ایجاد می کند.
برابر  »کپی  فیلم  درباره 
تاکید  این  بر  نیز  اصل« 
مواردی  از  یکی  که  شده 
که به طرزی باورنشدنی در 
استاد  کیارستمی  فیلم های 
فقید ایرانی مشاهده می شود 
می تواند  وی  که  است  این 
ذرات حسی را از موقعیت های خاص بگیرد 
انگار اولویت  و آن را چنان ارایه کند که 
ذهن بر دل مورد نظر است و کیارستمی 
که  این  درک  برای  باورنکردنی  مهارتی 
کدام بازیگر می تواند این حس را بهتر از 
همه منتقل کند، دارد و این فیلم او مانند 
فیلمی چون »پیش از طلوع« طبیعت ناب 
رابطه را به شکلی درخشان ارایه می کند. 
قرن  در  زنان  نقش آفرینی های  بهترین 

بوده  فیلم ها  این  بیست و یکم  شامل 
است:لیال حاتمی برای »جدایی« ساخته 
در  بازی  برای  هوپر  فرهادی،ایزابل  اصغر 
فیلم »او« ساخته پل ورهوفن،اوما تورمن 
کوئنتین  ساخته  بکش«  را  »بیل  برای 
تارانتینو،ساندرا هولر برای »تونی اردمن« 
برای  گارسیا  آده،پائولینا  مارن  ساخته 
للیو،جئون  سباستین  ساخته  »گلوریا« 
ساخته  مخفی«  »آفتاب  برای  دو-یئون 
برای  دیویس  چانگ-دونگ،وایوال  لی 
واشنگتن،دانیال  دنزل  »حصارها« ساخته 
وگا برای »یک زن شگفت انگیز« ساخته 
سباستین للیو،نائومی واتس برای »جاده 
مالهالند« ساخته دیوید لینچ،الن برستاین 
ساخته  رویا«  یک  برای  »فاتحه ای  برای 
»می  برای  لینی  آرنوفسکی،لورا  دارن 
ساخته  کنی«  حساب  من  روی  توانی 
برای »عشق«  ریوا  لونرگان،امانوئله  کنت 
کوتیار  هانکه،ماریون  میشاییل  ساخته 
برای »زندگی چون یک گل سرخ« ساخته 
برای  جوهانسون  داها،اسکارلت  اولیویه 

»زیر پوست« ساخته جاناتان گلیزر
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