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مذاکره با آمریکا به معنای اعتماد نیست

  

طی  گفت:متاسفانه  نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
سال های گذشته، کشور در مدیریت ظرفیت های موجود صنعت نفت 
عملکرد خوبی نداشته است.وی با بیان اینکه کشور در بخش باالدست 

صنعت نفت، در نقطه تحول قرار گرفته است.
10

توان افزایش ۳میلیون 

بشکه ای تولید نفت را داریم
و  الهالل  تیم  دو  حساس  بازی  به  گزارشی  در  فیفا  سایت 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت.امروز، دو تیم فوتبال 
الهالل عربستان و تیم پرسپولیس ایران در جدالی حساس در 

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم خواهند رفت.

جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.وی گفت: بر 
اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت 

ها و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص داده شده اند.
7

الهالل - پرسپولیس نبرد 

کالسیک فوتبال آسیا

دولت متعهد به پرداخت سود 

سهام عدالت به صاحبان سهام

2

گروه صنعت، معدن و تجارت: بازسازی و نوسازی صنایع کشور به ویژه صنایع کوچک و متوسط یکی از مهم ترین ماموریت های پسابرجامی در صنایع کشور است که در طرح رونق تولید ۹۶ به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و ۱۰ هزار 
میلیارد تومان از تسهیالت رونق تولید یعنی بیش از ۳۰ درصد منابع رونق تولید برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد صنعتی درنظر گرفته شده است.در همین حال مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خواستار 

حمایت از شهرک های صنعتی و تخصیص اعتبارات بیشتر شد و خاطرنشان کرد: تنها ۱۴ درصد تخصیص های ملی داشتیم که امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس اعتبارات بیشتری تخصیص یابد. 

وزیر صنعت تاکید کرد: صادرات، نیازمند حمایت مجلس 

تزریق تسهیالت نوسازی برای تحول در تولید
11

  تاکید روحانی و پوتین بر تمامیت 
ارضی منطقه و عدم تغییر مرزها

 رئیس جمهور با تاکید بر اینکه روابط ایران و روسیه با پیشبرد طرحهای در دست اجرا بیش از پیش مستحکم 
خواهد شد، گفت: تمامیت ارضی در منطقه و عدم تغییر مرزها برای ایران بسیار حائز اهمیت است.به گزارش 
زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در گفت وگو تلفنی با رئیس جمهور روسیه 
، با استقبال از گسترش روابط همه جانبه تهران – مسکو تاکید کرد که روابط دو کشور با پیشبرد طرحهای در 
دست اجرا بیش از پیش مستحکم خواهد شد. حجت االسالم حسن روحانی دیروز در تماس تلفنی »والدیمیر 
پوتین«  با ایشان ، ضمن اشاره به نشست قریب الوقوع روسای جمهوری ایران ، روسیه و جمهوری آذربایجان 
در تهران گفت: ما برای روابط سه جانبه ایران، روسیه  و آذربایجان اهمیت قائل هستیم و در اجالس پیش 

رو ، مسایلی را که مورد توجه سه کشور است،  در دستور کار قرار خواهیم داد.         ادامه در همین صفحه

12

ارضی،  تمامیت  به  کرد:  تاکید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
حاکمیت ملی و روند تحوالت دموکراتیک در عراق مصر 
هستیم.بهرام قاسمی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
با بیان اینکه سیاست ایران نسبت به همه پرسی و بحث 
اقلیم عراق از همین تریبون و سایر تریبونها مکررا مطرح 
بوده و  این زمینه کامال روشن  شده گفت: مواضع ما در 
هست ما به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و روند تحوالت 
دموکراتیک در عراق مصر هستیم و آن را پیگیری می کنیم.
وی افزود: هر اقدامی مغایر با ثبات، امنیت و تمامیت ارضی 
دولت عراق اقدامی نابه جا و غلط است و می تواند منجر به 
برخی تحوالت و اتفاقاتی باشد که همه مردم منطقه و به 
خصوص بیش از همه مردم کرد را که همواره خیرخواه آنها 
بوده ایم و در زمینه کمک به آنها حرکت کرده ایم، را تحت 
تاثیر قرار دهد.وی احضار سرکنسول ایران در اربیل عراق را 
تایید نکرد و همچنین انتشار خبر بمباران مناطقی از اقلیم 
توسط ایران را نادرست خواند و گفت: این خبر توسط برخی 
رسانه های غربی منتشر شد که خبری نادرست و غلط بود. 
چنین اتفاقی نیفتاده و این یک فضاسازی در آستانه همه 

پرسی در اقلیم بود که اهداف مشخصی را دنبال می کرد.
قاسمی گفت: ایران بنا به درخواست دولت مرکزی عراق 
بسته  کردستان  اقلیم  روی  بر  را  خود  هوایی  مرزهای 
است. بعد از ظهر روز گذشته یادداشتی را در این ارتباط 
ما خواسته  از  از وزارت خارجه عراق دریافت کردیم که 
بودند مرزهایمان را مسدود کنیم.سخنگوی وزارت خارجه 
کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر وزیر 
خارجه امارات در مورد نقض برجام از سوی ایران و همچنین 
اظهارات وزیر امور خارجه بحرین مبنی بر دخالت ایران در 
امور کشورهای منطقه تصریح کرد: من فکر می کنم برخی 
از آدم ها در حد و اندازه ورود به برخی از مسائل نیستند.

بهرام قاسمی ادامه داد: کسانی که خارج از مسئولیت خود 
در مورد برجام صحبت می کنند و خود را قاضی برجام 
و آژانس می دانند دچار مشکالت خاصی هستند و الزم 
نیست که به چنین مواضعی پاسخ داده شود.وی همچنین 
اظهار کرد: کسانی که بحث دخالت ایران در امور منطقه را 
مطرح می کنند، کسانی هستند که به اتفاق شرکای بزرگتر 
خود، به کار خرید و فروش تروریسم، افراطی گری، دخالت 
اعتراضی مردم خود  اقدامات  امور دیگران و سرکوب  در 
می پردازند و حرف های آنها قابل اعتنا نیست و سیاست 
آنها ادامه سیاست هایی است که توسط برخی از کشورهای 

فرامنطقه در چارچوب پروژه ایران هراسی دنبال می شود. 
وی همچنین در مورد مباحث مطرح شده در کنگره آمریکا 
در ارتباط با منع فروش هواپیما به ایران اضافه کرد: این 
الیحه در کنگره آمریکا مطرح شده و در چند وقت اخیر 
در  بوده  ایران  علیه  که  چنینی  این  الیحه  از ۶۰  بیش 
کنگره مطرح شده و در نهایت هیچ کدام به سامان خاصی 
نرسیده و اجرایی نشده اند.وی با بیان اینکه این لوایح برای 
اینکه اجرایی شوند باید مراحلی را طی کنند و به امضای 
رئیس جمهور آمریکا برسند، تصریح کرد: در مورد موضوع 
فروش هواپیما به ایران قراردادی بین شرکت های ایرانی و 
آمریکایی منعقد شده و باید در مورد مسائل فنی و ظرایف 
فنی آن از دستگاه های مربوطه سوال کنیم، ولی معتقدیم 
لفاظی هایی که در این زمینه مطرح می شود بیشتر در 
راستای ادامه پروژه ایران هراسی است که توسط برخی از 

کشورهای منطقه و فرامنطقه دنبال می شود.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری که 
مدعی بود وزارت خارجه در بحث اقلیم کردستان به صورت 
منفعل عمل کرده و به نظر می رسد در عرصه تصمیم گیری 
در این زمینه در داخل کشور چندان نقشی ندارد، اظهار 
کرد: در حوزه سیاست خارجی در همه ادوار و در همه 
جهان بخشی از اقدامات در همان لحظه مشخص نیاز به 
بیان و رسانه ای شدن ندارند و سکوت به معنای انفعال 
نیست.این دیپلمات ارشد کشورمان تاکید کرد: وزارت امور 
به خصوص مباحث منطقه ای  خارجه در همه حوزه ها 
با توجه به اهمیت آنها به صورت جدی فعال است و با 
موضوعات  و  مسائل  مربوطه  همکاری سایر دستگاه های 
سوال  به  پاسخ  در  می کند.وی  و  کرده  دنبال  را  منطقه 
خبرنگار ایسنا در ارتباط با دیدار اخیر وزرای خارجه ایران و 
کانادا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اینکه 
آیا در این دیدار در مورد موانع برقراری روابط دیپلماتیک 
بین دو کشور نیز بحث و گفت وگویی شده است، تصریح 
کرد: ما قبال مذاکراتی را با دولت کانادا در تهران و یک 
کشور ثالث داشتیم، سال گذشته در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل وزرای خارجی دو کشور دیدار کردند و امسال 
نیز این دیدار در نیویورک بار دیگر تکرار شد و مذاکراتی 
بین وزرای خارجه دو کشور انجام شد.وی با بیان اینکه در 
جریان این مذاکرات در مورد مسائل دو جانبه، همکاری 
های آینده و روابط دو کشور و همچنین وضعیت کنسولی 
ایرانیان مقیم کانادا بحث و گفت وگو شد ادامه داد: قرار 

شد که ما بتوانیم در آینده ای نه چندان دور مذاکرات را 
در سطوح دیگر ادامه دهیم و این توافق خوبی است که در 
آینده نه چندان دور مجددا هیات های دو کشور رایزنی ها 
و مذاکرات خود را در خصوص برقراری روابط و مسائل 

کنسولی خواهند داشت.
بهرام قاسمی مسائل منطقه وبرجام را نیز از دیگر محورهای 
ایران و کانادا اعالم و تصریح کرد:  رایزنی وزرای خارجه 
وضعیت  بررسی  داشت،  اهمیت  دیدار  این  در  که  آنچه 
ادامه  بر  ایرانیان مقیم کانادا، مسائل کنسولی و تصمیم 
وزارت  بود.سخنگوی  کشور  دو  مقامات  بین  مذاکرات 
خارجه در واکنش به سوالی در ارتباط با اظهارات مقامات 
رژیم صهیونیستی علیه ایران از جمله اظهارات اخیر نخست 
گفت:  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  کشور  این  وزیر 
اظهارات مقامات رژیم اشغالگر قدس علیه ایران تکراری 
است و چیز جدیدی نیست.وی با بیان اینکه آنها اظهارات 
گستاخانه ای را نسبت به ایران مطرح کردند، خاطر نشان 
کرد: معموال جهان خیلی شنوای این اظهارات گستاخانه 
و تکراری نیست.قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی در 
مورد روابط ایران با کشورهایی چون آذربایجان و ارمنستان 
ایجاد اختالف بر  و همچنین تالش صهیونیست ها برای 
روابط ایران با این دو کشور در منطقه قفقاز اظهار کرد: 
ایران با دو کشور ارمنستان و آذربایجان روابط دوستانه، 
خوب و رو به گسترشی دارد. آمد و شدهای زیادی بین 
مقامات ایران با مقامات این دو کشور در جریان است و فکر 
می کنم در آینده ای نه چندان دور شاهد تماس ها و رفت 
و آمدهای جدیدی باشیم.سخنگوی وزارت خارجه با بیان 
اینکه منطقه قفقاز مثل سایر نقاط پیرامونی ایران، برای 
ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ما تاکید بر حفظ 
آرامش در این منطقه داریم تصریح کرد: ما همواره تاکید 
داشته ایم که تماس ها و رایزنی هایمان با کشورهای این 
منطقه ادامه داشته باشد. تحوالت منطقه را با دقت تحت 
نظر داریم.وی ادامه داد: کشورهایی که در حوزه پیرامونی 
ما هستند و با ما در ارتباط هستند با نگاه و خطوط قرمز 
ایران آشنا هستند. ما با آنها تماس داریم و در مواقع الزم 
در صورتی که نیاز بدانیم در مورد تحوالت و موضوعاتی که 
می تواند حساسیت برانگیز باشد و باعث ناامنی در منطقه 
صحبت  می کنیم. ما اشراف خوبی بر مسائل منطقه داریم و 

در جریان تحوالت در منطقه بوده و خواهیم بود
ادامه در صفحه۳

قاسمی: بمباران مناطقی از اقلیم توسط ایران نادرست است

مذاکره با آمریکا به معنای اعتماد نیست

سالیانه ۵۰ هزار مورد مرگ ناشی از مصرف دخانیات در ایران
هر وعده مصرف قلیان معادل مصرف ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار است

مصرف دخانیات در زنان رو به افزایش است
ساالنه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود

تکذیب بمباران مناطقی از اقلیم کردستان توسط ایران

 تاکید روحانی و پوتین بر تمامیت ارضی منطقه و عدم تغییر مرزها
...ادامه از همین صفحه

به مواضع مشترک دو کشور در موضوع  روحانی 
سوریه و پیگیری اجالس آستانه اشاره کرد و گفت: 
در مساله سوریه ما جدی هستیم  و معتقدیم اکنون 
نگاه همه دنیا به مذاکرات آستانه و همکاری های 
سازنده ما  در سوریه معطوف است.رئیس جمهور 
تغییر  عدم  و  منطقه  در  ارضی  تمامیت  افزود:  
حائز   بسیار  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  مرزها 
ایم روند همکاری  اهمیت است و ما کامال آماده 
آستانه  بعدی  برای اجالس  را  ها  و هماهنگی  ها 
جاری  تحوالت  به  اشاره  با  دهیم.روحانی  ادامه 
ایران  اسالمی  جمهوری  برای  اظهارداشت:  عراق 
وحدت  و  ارضی  تمامیت  حفظ  و  منطقه  امنیت 
هماهنگی  و  است  وحیاتی  بسیارمهم  عراق  ملی 
و همراهی کشورهای منطقه در این ارتباط بسیار 

مهم و اثرگذار خواهد بود.والدیمیر پوتین رییس 
جمهور روسیه نیز در این گفت وگوی تلفنی بار 
دیگر بر عزم مصمم مسکو برای توسعه همه جانبه 
روابط با تهران تاکید کرد و اجرای سریع پروژه ها 
و طرحهای در دست اجرا را در مسیر تقویت بیش 
از پیش این روابط تاثیر گذار دانست.رئیس جمهور 
سه  الوقوع  قریب  نشست  به  همچنین  روسیه 
جانبه سران ایران ، روسیه و آذربایجان اشاره کرد 
وگفت: دامنه گسترده ای از موضوعات در ارتباط 
در  کشور  سه  جانبه  همه  همکاریهای  تقویت  با 
اجالس تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد 
های  اجالس  از  گزارشی  در  همچنین  شد.پوتین 
پیشین درباره سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان 
و تمجید از مواضع سازنده تهران در این نشست ها 
گفت:  همکاری های مشترک دو کشور به همراه 

ترکیه درباره سوریه، همچنان با قوت و تا برقراری 
آرامش در سوریه و از بین بردن تروریست ها تداوم 
با  همچنین  روسیه  جمهور  یافت.رییس  خواهد 
تبیین مواضع مسکو در قبال تحوالت عراق گفت 
دولت روسیه از دولت بغداد و تمامیت ارضی عراق 

حمایت می کند.

سرمقاله

2

3

محمود حيدري

»ما راست قامتان جاودانه 
تاريخ خواهيم ماند«

نگاه روز

3

4

 شبه جزيره کره روی آتش
 ۳۸ درجه

زلزله خفيف سياسی و چرخش 
به راست در آلمان

هفتــه دفــاع مقدس 
براي سپاس و قدرداني 
گرانقدر،  ازشــهیدان 
مردان و زنان فداکار و 
از خود گذشته و براي 
ارتقاء فرهنگ مقاومت 
و ایثار و شــهادت باید هرسال با شکوه تر 

برگزار شود.

متین مسلم 

 رژیم صهیونیستی

 پشت همه پرسی اقلیم کردستان
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رهبر معظم  انقالب درگذشت 
حجت االسالم غروی را تسلیت گفتند

درگذشت  پیامی  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
غروی  والمسلمین  حجت االسالم  جلیل القدر  عالم 
را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی به 
مرحوم  جلیل القدر  عالم  است:درگذشت  شرح  این 
حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج سیدمحمدرضا 
غروی رضوان اهلل علیه را به بازماندگان معّظم و مکّرم 
ایشان بخصوص آیت اهلل آقای خرازی و حجةاالسالم 
تسلیت  غروی،  سیدمحمد  حاج  آقای  والمسلمین 
در  که  را  بزرگوار  آن  درجات  علّو  و  میکنم  عرض 
طول عمر با برکت خود منشأ آثار خیر بوده اند، از 

خداوند متعال مسألت مینمایم.

 حضور ضد انقالب 
در منطقه رزمایش محرم

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه هیچ نیروی 
این  از منطقه نمی تواند در  از خارج  بیگانه  نظامی 
منطقه امنیت را برقرار کند، گفت: مردم منطقه در 
کنار نیروهای مسلح می توانند در راستای برقراری 
باشند.سردار  داشته  بسزایی  نقش  منطقه  امنیت 
محمد پاکپور در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار 
گردان  توسط  محرم  رزمایش  مرحله  آخرین  کرد: 
حمزه سید الشهدا که ۵ روز پیش در منطقه اشنویه 
شروع شده و از ۱ مهر مرحله نهایی آن آغاز شده بود 
به پایان رسید که پیام رزمایش برای مردم منطقه، 
هیچ  اینکه  بیان  با  بود.وی  مسلح  نیروهای  اقتدار 
نیروی نظامی بیگانه از خارج از منطقه نمی تواند در 
این منطقه امنیت را برقرار کند، گفت: مردم همان 
منطقه در کنار نیروهای مسلح می توانند در راستای 
باشد. بسزایی داشته  امنیت منطقه نقش  برقراری 
وی افزود: با برگزاری این رزمایش به تمامی اهداف 
توپخانه  های  نیرو  با  بالگردی  هماهنگی  همچون 
شده  بینی  پیش  رزمایش  این  برای  قبل  از  که 
در  سپاه  زمینی  نیروی  یافته اند.فرمانده  بود دست 
خصوص محل رزمایش خاطر نشان کرد: این منطقه 
که رزمایش در آن برگزار می شود با توجه شرایط 
فعالیت  انقالب محل  اوایل  زمان  از  آن،  جغرافیای 
عوامل ضد انقالب بوده و تا سال ۹۰ نیز تحت اشغال 
اجرا  که  اقداماتی  با  که  بوده  انقالب  نیروهای ضد 
شده این منطقه از اشغال ضد انقالب خارج شد.وی 
افزود: بعضی از عناصر ضد انقالب در حواشی و در 
ارتفاعات این مناطق حضور داشته و بر اساس آن 

این حمالت در منطقه اجرا شده است.

شورای عالی آمار راهبردهای کالن 
برنامه ملی آمار را تصویب کرد

اعضای شورای عالی آمار در پنجاه و ششمین نشست 
خود، چشم انداز سومین برنامه ملی آمار و ماموریت 
نظام آماری کشور را تصویب کردند.به گزارش زمان 
از تارنمای مرکز آمار ایران، چشم انداز سومین برنامه 
ملی آمار ) ۱۴۰۰-۱۳۹۶(  شامل »نظام یکپارچه، 
متخصصان،   و  مردم  عموم  اعتماد   پاسخگو،  مورد 
تامین کننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو در 
آسیا« است.جریان یکطرفه داده های اداری به مرکز 
تشکیالت  اصالح  و  کاری  موازی  ایران،  رفع  آمار 
و  توزیع  در  آماری،  تمرکز  نظام  ارکان  وظایف  و 
فعالیت های  و  طرح ها  سالیانه  اعتبارات  تخصیص 
با  سنتی  های  آمار گیری  جایگزینی  کشور،   آماری 
انتشاراتی  تقویم  رعایت  و  مبنا«  »ثبتی  آمارهای 
آمارهای رسمی کشور از راهبرد های این برنامه به 
با  نیز  کشور  آماری  نظام  رود.ماموریت  می  شمار 
نیاز  مورد  رسمی  آمارهای  انتشار  و  »تولید  عنوان 
ذینفعان داخلی و بین المللی با رعایت اصول بنیادین 
آمارهای رسمی و بکارگیری فناوری ها و روش های 
مدرن به ویژه ثبتی مبنا« به تصویب اعضای شورای 
عالی آمار رسید.رییس مرکز آمار ایران سرشماری 
چشم  اهداف  مهمترین  از  یکی  را  مبنا«  »ثبتی 
انداز برنامه ملی آمار دانست و گفت:  با وجود اینکه 
ایران در آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵  رکورد 
جهانی سرشماری اینترنتی را به دست آورد اما این 
سرشماری نیز به شیوه خوداظهاری بود و نه به شیوه 
انداز ما،  مبنا قرار دادن  ثبتی مبنا؛ بنابراین چشم 

»ثبت« در سرشماری آتی است.

راه اندازی شبکه نوآوری در کشور 

اندازی  راه  از  جمهور  رئیس  فناوری  علمی  معاون   
شبکه نوآوری در کشور خبر داد و گفت: با راه اندازی 
شود. می  فراهم  اطالعات  تبادل  امکان  شبکه  این 

وی با بیان اینکه شبکه نوآوری در کشور در راستای 
افزایش تبادل اطالعات علمی، راه اندازی می شود، 
اظهار داشت: با وجود اقتصاد نفتی ، فرهنگ نادرستی 
در کشور شکل گرفته که باید تالش کنیم این تفکر 
اصالح شود.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
محصول  دولتی  تولید  و  پژوهش  از  اینکه  بر  تاکید 
مناسبی به دست نمی آید ، خاطرنشان کرد : پژوهش 
، نوآوری و خالقیت در بخش خصوصی با انگیزه انجام 
شده و نتیجه می دهد و باید بخش دولتی، فضا را 

برای فعالیت بخش خصوصی آماده کند.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

»ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند«

محمود حيدري
قدرداني  و  سپاس  براي  مقدس  دفاع  هفته 
ازشهیدان گرانقدر، مردان و زنان فداکار و از 
خود گذشته و براي ارتقاء فرهنگ مقاومت و 
ایثار و شهادت باید هرسال با شکوه تر برگزار 
شود. در تجاوز رژیم عراق با حمایت وپشتیباني 
آمریکا و دیگر کشورهاي غربي و عربي به ایران 

اسالمي، زنان و مردان بویژه جوانان شجاع و غیور ایران، شرافتمندانه از 
این مرز وبوم دفاع کردند. بد خواهان ملت بزرگ ایران براي سلطه بر 
آن و دست یافتن به خواسته هاي شیطاني خود از هیچ اقدامي دریغ 
نکردند، ملت سحلشور ایران با هدایت و رهبري حکیمانه حضرت امام 
)ره( با تقدیم جانشان وتحمل فشارهاي سیاسي و اقتصادي، محکم 
و استوار در مقابل دشمنان قسم خورده خود ایستاد و مقاومت کرد، 
تسلیم نشد و از باورهاي اسالمي و انقالبي و تمامیت ارضي خود دفاع 
کرد. ملت غیور ایران با دفاع مقتدرانه برگ زریني درتاریخ را با سر 
بلندي و سر افرازي به ثبت رساند. با تدبیر و درایت رهبر فرزانه انقالب 
وهوشیاري وحضور گسترده مردم در میدان از ابتداي پیروزي انقالب 
اسالمي تاکنون تمام برنامه هاي دشمنان نقش بر آب شده و همه 
اقدامات آنان درعمل شکست خورده و رو سیاه و ذلیل شدند و  ي 
مردم قهرمان ایران پیروز .مروري بر تاریخ انقالب نشان مي دهد بد 
خواهان ایران بویژه آمریکایي ها بر اساس خبث طینتانشان دست از 
دشمني با حق وحق طلبان برنمي دارند  و از هر فرصتي براي ضربه 
زدن و رسیدن به اهداف شوم و غیر انساني خود استفاده مي کنند، و 
در دشمني خود مصمم هستند.با دقت در بیانات مقام معظم رهبري 
همه ي مسئوالن باید بدانند و باور داشته باشند که به  دشمنان بویژه 
به آمریکایي ها نباید اعتماد کرد. آنان براي تامین منافعشان پایبند به 
هیچ اصولي نیستند و درنقاط مختلف دنیا از هیچ جنایتي دریغ نمي 
کنند، انسان هاي بي گناه و زنان وکودکان معصوم را درمقابل دیدگان 
جهانیان به بدترین شکل بي رحمانه و بي شرمانه قتل عام مي کنند. 
به چنین جانوران وحشي و درنده اعتماد کردن دور از عقالنیت و کژ 
فهمي است. ملت فهیم با باور عمیق به اصول ومباني اسالم و داشتن 
فرهنگ غني ایثار و شهادت و تربیت جوانان با غیرت وشجاع و از جان 
گذشته در مقابله با ظالمان وستمگران همچون محسن حججي ها 
محکم و استوار ایستاده است و براي آزادي خواهي در جهان الگو شده 
است. به فرموده سید مظلومان انقالب دکتر بهشتي »ما راست قامتان 

جاویدانه تاریخ خواهیم ماند.«
 مدیر مسئول
Heidari.mahmoud@yahoo.com

واکنش ظریف به صدور مجدد فرمان مهاجرتی 
ترامپ علیه ایرانیان

 وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به صدور مجدد فرمان 
مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا علیه ایرانیان واکنش نشان داد .به 
گزارش زمان به نقل از مهر، محمد جواد ظریف در توییتر نوشته 
تر  توخالی  ایرانیان طنینی  با  ترامپ  ابراز همدلی دروغین  است: 
آمیزترش  توهین  و  فرمان جدید  با وجود  آنهم  از همیشه است؛ 
در منع سفر برای چنین »شهروندان برجسته ای«.دونالد ترامپ 
روز یکشنبه در پایان مهلت ۹۰ روزه فرمان پیشین خود درباره 
ممنوعیت مهاجرت برخی کشور ها با صدور یک اعالمیه، از اعمال 
محدودیت های مسافرتی برای اتباع کشورهای ایران، چاد، لیبی، 
سوریه، کره شمالی، ونزوئال، سومالی و یمن خبر داد.وی در اعالمیه 
جدید سودان را از فهرست قبلی حذف و کره شمالی، ونزوئال و چاد 

را اضافه کرده است.

 استقبال ایران از الحاق فرانسه
 به مذاکرات آستانه

پیوستن  از  استقبال  با  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس   
باید  غربی ها  گفت:  سوریه،  درباره  آستانه  مذاکرات  به  فرانسه 
در  لیبی  اوضاع  و  سرنگون  سوریه  حکومت  اگر  که  دهند  پاسخ 
این کشور تکرار می شد.به گزارش مهر، سیدکمال خرازی رئیس 
شورای راهبردی روابط خارجهی در دیدار »میشل دوکلو« مدیرکل 
رئیس  که  سیاست هایی  به  اشاره  با  فرانسه  دیپلماتیک  آکادمی 
جمهور آمریکا در پیش گرفته است، گفت: مواضع ترامپ منطبق 
با عقل و منطق نیست و به همین دلیل با مخالفت بیشتر رهبران 

جهان مواجه شده است.
وی افزود: وقتی کشوری سیاست غلطی در پیش می گیرد، طبیعتا 
بحران های جدیدی هم در سراسر دنیا ایجاد می کند. پول داشتن و 

قدرت نظامی کافی نیست؛ عقل هم الزم است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با استقبال از توسعه روابط 
ایران و فرانسه ادامه داد: در عین حال الزم است در مورد مسائل 
راهبردی، گفت وگوهای بیشتری صورت گیرد تا تفاهم حاصل شود.

خرازی درباره پیشنهاد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره 
سوریه  در  سیاسی  گفت وگوهای  برای  جدیدی  چارچوب  ایجاد 
گفت: با توجه به سازوکارهای گفت وگوهای آستانه و ژنو، می توان 
گفت به اندازه کافی سازوکار برای گفت وگو وجود دارد و برای ایجاد 
سازوکاری جدید باید توجیه منطقی قوی وجود داشته باشد. با این 
حال، از همکاری فرانسه با هر کدام از این سازوکارها به ویژه در قالب 
مذاکرات آستانه استقبال می کنیم، چرا که توفیقات خوبی داشته و 
موجب آرامش نسبی در سوریه شده است.وی ابراز امیدواری کرد 
کشورها با حمایت از این روند کمک کنند زودتر نتیجه مطلوب 
سنتی  نفوذ  به  توجه  با  افزود:  و  شود  حاصل  سوریه  موضوع  در 
فرانسه در این منطقه، ما از اینکه فرانسه از نفوذ خود برای حل و 
فصل مسائل سوریه استفاده کند، استقبال می کنیم.رئیس شورای 
راهبردی روابط خارجی با تقدیر از عالقه رئیس جمهور فرانسه به 
حل و فصل موضوع سوریه از طریق سیاسی، درباره تالش آمریکا 
برای حذف ایران از روند حل و فصل مسائل سوریه گفت: موضع 
آمریکایی ها خالف واقعیت های منطقه است. چطور می شود ایران 
در حالی که نقش عمده ای در منطقه و مبارزه با تروریست ها دارد، 
در حل و فصل مسائل منطقه نقش ایفا نکند؟خرازی افزود: مخالفت 
خود  سوریه  مسئله  فصل  و  روند حل  در  ایران  با حضور  آمریکا 
حاکی از سیاستی توطئه گرانه و خطرناک است، زیرا ایران و روسیه 
بودند که به طور جدی با تروریست ها مبارزه کردند و اگر طرفی 
مخالف چنین فرآیندی باشد، نشان می دهد که خواهان مبارزه با 
تروریست ها نیست.وی تصریح کرد: کسی نمی تواند انکار کند که 
ایران در مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه چه 
نقش مهمی داشته است. حداقل اعتراضی که به غربی ها می توان 
داشت این است که چرا در برابر شیوع تروریسم در سوریه و اشغال 
بخش های مهمی از خاک سوریه و عراق توسط تروریست ها، اقدام 
مناسبی انجام ندادند. غربی ها باید به این سؤال پاسخ دهند که اگر 
حکومت سوریه سرنگون و اوضاع لیبی در این کشور تکرار می شد، 

اکنون با چه شرایطی مواجه بودند؟

سرمقاله

 مصوبات تنبیهی پارلمان
 علیه اقلیم کردستان عراق

دولت متعهد به پرداخت سود 
سهام عدالت به صاحبان سهام

پارلمان عراق در جلسه دیروز دوشنبه، تعدادی 
کردستان  اقلیم  علیه  را  تنبیهی  مصوبات  از 
عراق به تصویب رساند.به گزارش ایرنا، پارلمان 
فراکسیون  نمایندگان  که  ای  در جلسه  عراق 
کرد در آن غایب بودند، مصوبات شورای امنیت 
ملی عراق را در قبال مقامات اقلیم کردستان 
به  را  قانونی  غیر  پرسی  همه  دیروز  که  عراق 
اجرا گذاشتند، مورد تایید قرار داد.پارلمان در 
مصوبات تنبیهی مهم خود علیه اقلیم کردستان 
عراق، حیدر العبادی را به عنوان فرمانده کل 
قوای مسلح عراق ملزم به بازگرداندن نیروهای 
مسلح عراق به مناطق مورد اختالف در شمال 
بستن  با  همچنین  عراق  کرد.پارلمان  عراق 
کردستان  اقلیم  با  مرزی  های  گذرگاه  تمامی 
شدن  اجرایی  خواستار  و  کرد  موافقت  عراق 
مصوبه قبلی در خصوص برکناری ›نجم الدین 
کریم‹ استاندار کرکوک شد.پارلمان در مصوبات 
تنبیهی مهم خود علیه اقلیم کردستان عراق، 
قوای  فرمانده کل  عنوان  به  را  العبادی  حیدر 
مسلح عراق ملزم به بازگرداندن نیروهای مسلح 
عراق به مناطق مورد اختالف در شمال عراق به 
ویژه کرکوک کرد.در مصوبات دیروز همچنین 

با شهروندان  اجتماعی  و  ملی  روابط  بر حفظ 
کرد به عنوان یکی از بافت های مهم اجتماعی 
مصوبات،  این  است.در  شده  تاکید  عراق 
که  خارجی  سفرای  تمامی  فراخوان  خواستار 
دارای نمایندگی در اقلیم هستند برای بستن 
موضع  اعالم  و  اقلیم  در  های خود  نمایندگی 
صریح و روشن آنها در قبال همه پرسی اشاره 
شده است.همچنین از همه کارکنان کرد که در 
اند، خواسته  نکرده  همه پرسی دیروز شرکت 
شده تا در مشاغل خود باقی بمانند و بر اجرای 
بر مبنای هویت ملی عراق  توافق آشتی ملی 
اصلی  مناطق  به  آوارگان  بازگشت  تضمین  و 

سکونتشان تاکید شده است.

جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 
اول  معاون  ریاست  به  دیروز  اساسی  قانون   ۴۴
رئیس جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این 
ارزیابی  پراهمیت  طرحی  را  عدالت  سهام  جلسه 
کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی 
از بهترین و سودآورترین شرکت ها و کارخانه های 
کشور به این طرح اختصاص داده شده اند و عماًل 
واریزی  مبلغ  نسبت  به  عدالت  سهام  مشمولین 
طرح  این  سود  از  دارند  که  سهامی  نسبت  به  و 
جمهور  رئیس  اول  شد.معاون  خواهند  برخوردار 
همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش 
امور  وزیر  از  عدالت،  ساماندهی طرح سهام  روی 
اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه 

های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات 
و  را دریافت  و دیدگاه های دستگاه های ذیربط 
راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه 
آینده شورای عالی ارائه کنند.جهانگیری با اشاره 
به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش 
سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و 
اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق 
به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: الزم 
است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطالع 
رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند 
در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته 
جمهور  رییس  اول  کنند.معاون  پرداخت  را  خود 
پرداخت سود سهام  به  متعهد  تاکید کرد: دولت 
خود  تعهد  این  به  قطعا  و  است  مردم  به  عدالت 
در  عمل خواهد کرد.جهانگیری خاطرنشان کرد: 
واگذار  های  بنگاه  اگر  انجام شده،  های  واگذاری 
اشتغالزایی،  نظیر  هایی  شاخص  اساس  بر  شده، 
سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته 
باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق 
نامناسب  بیانگر عملکرد  ها  اگر شاخص  اما  بوده 
و  گرفته  صورت  شناسی  آسیب  است  الزم  باشد 

روند کار اصالح شود.

توانمندی  نظیر  مسائلی  قضاییه:  قوه  رئیس 
موشکی ایران و موضوعات دفاعی کشورمان که 
به هیچ  ارتباط دارد  بقای جمهوری اسالمی  با 

عنوان قابل مذاکره نیست.
مسئوالن  جلسه  در  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
اهل  اندوه  و  ایام حزن  تسلیت  با  قضایی  عالی 
بیت )ع( و شیعیان ایشان، گفت: این اظهارات 
از یک سیاستمدار تازه کار کاسب کار که تعادل 
روحی و اخالقی هم ندارد بعید نیست، اما بهتر 
است دولتمردان آمریکا و بویژه آقای ترامپ به 
یاد داشته باشند که تهدید در مورد ملت آبدیده 
ایران نه تن ها تأثیری ندارد بلکه این ملت بزرگ 
اعتماد  غیرقابل  دولت  مقابل  ایستادگی  در  را 

آمریکا عازم تر و جازم تر می سازد.
امروز  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
طول  در  انقالب  معظم  رهبر  سخنان  حقانیت 
دوران مذاکرات و پس از آن مبنی بر غیرقابل 
اعتماد بودن آمریکا بیش از هر زمان دیگری به 
اثبات رسیده است، خاطرنشان کرد: آن زمان که 
جمهوری اسالمی توانایی مالی و فنی برای مقابله 
خواهی های  زیاده  تسلیم  نداشت،  دشمنان  با 
بحمداهلل  که  امروز  به  رسد  نشد؛ چه  دشمنان 
قدرت اول منطقه است و آمریکا نیز این موضوع 
دولتمردان  به  بنابراین  می داند؛  خوبی  به  را 
آمریکا و بویژه آقای ترامپ توصیه می کنیم که 

دست از این تهدیدات بی مبنا بردارند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مسائلی نظیر 
دفاعی  موضوعات  و  ایران  موشکی  توانمندی 
کشورمان که با بقای جمهوری اسالمی ارتباط 
علت  نیست،  مذاکره  قابل  عنوان  هیچ  به  دارد 
عصبانیت و ناراحتی رئیس جمهور آمریکا را برهم 

خوردن محاسبات آمریکایی ها در منطقه و دنیا 
توسط جمهوری اسالمی دانست و گفت: آمریکا 
از ابتدای پیروزی انقالب تا به امروز هزینه های 
گزافی را برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه 
ایران  به  نفوذ و شبیخون فرهنگی  و همچنین 
نقشه های خود  امروز همه  و  صرف کرده است 
را بویژه با مشاهده مقاومت مردم سوریه، عراق و 
یمن، نقش بر آب می بیند؛ بنابراین طبیعی است 
که دولتمردان این کشور تا این حد عصبانی و 
ناراحت باشند البته باید از این ناراحتی بمیرند، 
زیرا جمهوری اسالمی تاکنون ایستاده و به فضل 
الهی پس از این نیز در برابر دشمنی های آن ها 

مقاومت خواهد کرد.
اظهارات  به  اشاره  با  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
سخیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 

نشست ساالنه مجمع عمومی  دومین  و  هفتاد 
سازمان ملل متحد علیه ملت و نظام جمهوری 
اسالمی ایران تصریح کرد: این سخنان بی پایه و 
غیرمنطقی، خارج از تمام ضوابط دیپلماتیک بود 
و آقای ترامپ، ایران را به اتهاماتی متهم کرد که 
همه آن ها دقیقاً متوجه خود آمریکاست. آمریکا 
از دهه های قبل خودش در مصدر اکثر جنایات 
در جهان بوده است. هنوز افکار عمومی جهان، 
جنایات آمریکا در ویتنام، عراق و افغانستان را 
فراموش نکرده است. عالوه بر این کارنامه آمریکا 
در  صهونیستی  جنایتکار  رژیم  از  حمایت  در 
کشتار مردم مظلوم فلسطین و همچنین حمایت 
از کشورهای مرتجع منطقه در قتل عام مردم 
بیگناه یمن کاماًل آشکار است. آمریکا در مورد 

داعش، ژست مبارزه و مقابله گرفته بود، 

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره 
نفسه  اهلل  )قدس  راحل  امام  ایثارگران،  شهدا، 
الشأن  عظیم  ملت  مجاهدت های  و  الزکیه( 
ایران و نیروهای مسلح کشور را گرامی داشت 
و تصریح کرد: اگر با دیده دقت و عبرت به دفاع 
مقدس  دفاع  که  می بینیم  کنیم  نگاه  مقدس 
انقالب  یک  تازه  که  کشوری  بود.  معجزه  یک 
صورت  به  آن  نهادهای  و  بود  کرده  تجربه  را 
کامل مستقر نشده بودند و طبیعتاً از نظر مالی 
و تجهیزات دچار مشکالت عدیده بود ناگهان با 
یک دشمن تا بُن دندان مسلح که از پشتیبانی 
وارد یک  بود  بهره مند  تمام قدرت های جهانی 
مقابل صدام  در  توانست  اما  نابرابر شد،  جنگ 
با استقامت و  بایستد و  او  جنایتکار و حامیان 
صالبت خود و رهبریهای داهیانه حضرت امام 
)ره( اجازه ندهد حتی یک وجب از خاک کشور 

از دست برود.
رئیس قوه قضاییه، جامعه دینی را بهترین بستر 
برای ترویج اخالق دانست و تصریح کرد: برای 
نیز  ما  معلمان  باید  مهم  امر  این  به  دستیابی 
مهذب باشند تا بتوانند تأثیر الزم را بر فرزندان 
برای  که  است  الزم  دیگر  سوی  از  بگذارند.  ما 
تعلیم و تربیت چه برای دانشجویان و چه برای 
استادان برنامه های دقیق و علمی داشته باشیم. 
در حال حاضر سند تحول آموزش را در اختیار 
داریم، اما نمی دانیم که به چه دلیل متأسفانه به 
کار بسته نشده است. این سند نیز برای تحقق 
اهدافی که در آن پیش بینی شده باید اجرایی 
شود تا به بخشی از آنچه که در عرصه تعلیم و 

تربیت نیاز داریم دست یابیم.

آیت اهلل آملی الریجانی:

مسائل موشکی ایران قابل مذاکره نیست

معاون ربیعی خبرداد: ارائه تسهیالت اشتغال با نرخ۱۵درصد

مشوقکارفرماییبرایشغلاولیها
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار 
ازای  به  کارفرمایی  مشوق های  به  اشاره  با 
سود  نرخ  گفت:  کار  نیروی  هر  استخدام 
تکاپو،  طرح  قالب  در  اشتغالزایی  تسهیالت 
۱۵ درصد تعیین شده است.به گزارش زمان 
به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
عیسی منصوری گفت: صنعت پوشاک یکی 
اشتغال  برنامه  در  که  است  بخش هایی  از 
دولت جای ثابت دارد، چراکه ظرفیت ایجاد 

شغل در این صنعت بسیار باال است.
صنعت  در  فعال  کارخانه های  افزود:  وی 
توسعه  برنامه های  چارچوب  در  پوشاک 
اشتغال به جذب نیرو می پردازند و همزمان 
با استفاده از پتانسیل های دولت، به بازارهای 

بین المللی متصل می شوند.
معاون توسعه کارآفرینی  و اشتغال وزیر کار 
گفت: یکی از کارخانجات تولیدکننده نساجی 
در گذشته به علت مشکالت اقتصادی دچار 
ریزش نیرو شده بود؛ اما اکنون با تعاملی که 
شده  برقرار  اشتغالزایی  زمینه  در  دولت  با 
است می تواند از ظرفیت های برند یک برند 
در  خود  محصوالت  فروش  برای  ترکیه ای 

خارج از ایران بهره مند شود.
مشکل  مهمترین  داشت:  اظهار  منصوری 
برای صادرات اتصال به بازارهای جهانی است 
که در طرح تکاپو این مهم تسهیل می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار 
افزود: اجرای طرح تکاپو )طرح توسعه کسب 
دو  پوشاک  رسته  در  پایدار(  اشتغال  و  کار 
سوم به اشتغال کنونی و به همین میزان به 
تولید پوشاک در کشور می افزاید.وی گفت: 
انجام  های  ریزی  برنامه  و  ها  تالش  تمام 
می  مطلوب  نتیجه  به  تکاپو  طرح  در  شده 

تولید  کارخانه  این  اولیه  قرارداد  در  و  رسد 
۵۰ هزار پوشاک )شلوار جین و کتان و کت 
کتانی( با برند خارجی منعقد شده است.به 
گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
این کار از شش ماه قبل شروع شده است 
و شرکت هایی در زمینه تولید پوشاک در 
شهرهای  جمله  از  کشور  مختلف  مناطق 
مشهد، اصفهان و زنجان تحت همین عنوان، 
قرارداد برای تولید با برندهای خارجی بسته 
نیروی  نیازمند  آنها  همگی  البته   که  اند 
جهانی  بازارهای  به  اتصال  برای  ماهر  کار 
هستند البته این نیروی کار نیازمند کسب 
این  اجرای  با  افزود:  هست.وی  نیز  مهارت 
خواهند  کسب  آموزش  کار  نیروی  طرح 
کرد و در حال راه اندازی مرکز پوشاک در 
دانشگاه امیر کبیر و تعامل با بخش خصوصی 
هستیم.منصوری بازدید از این خط تولید را 
برای طرف های خارجی و داخلی با اهمیت 

ارزیابی کرد و گفت: یک سری گلوگاه داریم 
که این جریان باعث تسهیل آنها می شود. 
گلوگاه قانون و مقررات با اجرای طرح تکاپو 
و  کار  تعاون،  وزیر  شود.معاون  می  تسهیل 
می  تالش  اینکه  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه 
کنیم به تدریج موانع را رفع کنیم و اتصال 
شرکتهای داخلی و خارجی را تسهیل کنیم، 
افزود: چند حوزه نظیر مهارت نیازمند کمک 
به  بال عوض  ما کمک  و  فنی هستند  های 
که  کاری  نیروی  همچنین  دهیم.  می  آنها 
های  مشوق  مشمول  شود  می  استخدام 
افزود:  بیمه ای خواهند شد.دکتر منصوری 
در صورت نیاز به تامین مواد اولیه و خرید 
تجهیزات، منابع بانکی از طریق بانک توسعه 
بانک  شد.  خواهد  داده  تخصیص  تعاون 
امسال  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  مرکزی 
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال 
یکی  در  تولید  نظیر  که  اند  گرفته  نظر  در 

در  ما  برای  پوشاک  تولیدی  کارخانجات  از 
اولویت قرار دارد.

وی درباره کارمزد تسهیالت گفت: بر اساس 
مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود با توجه 
درصد   ۱۵ حدود  منطقه  و  صنعت  نوع  به 
تا پنج درصد  یارانه ۲  است. همچنین نرخ 
بانکی حدود بیست  اگر نرخ سود  است که 
درصد باشد؛ بنابراین سود تسهیالت در این 

حوزه ۱۵ درصد می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
پوشاک،  صنایع  در  خارجی  شرکتهای  با 
همکاری  وارد  کفش  و  اطالعات  فناوری 
شده ایم و در نظر داریم حوزه های دیگر را 
افزایش دهیم.منصوری با اشاره به اینکه یک 
دو  کشور  در  جین  عرضه  و  تولید  کارخانه 
سوم افزایش یافته است، افزود: با همکاری 
شد  قرار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
از  دارند  صدور  قرارداد  که  هایی  شرکت 
ظرفیت های قانونی موجود استفاده شود و 
تغییر در  از ظرفیت های جدید  با استفاده 
قیمت  مدیریت  به  که  گیرد  صورت  تعرفه 
تمام شده کمک می کند.وی گفت: به ازای 
هر استخدام نیروی کار جدید )شغل اولی( 
مشوق بیمه ای کارفرمایی در نظر می گیریم 
از  مستقیم  طور  به  کارفرما  بیمه  سهم  که 
شود.منصوری  می  پرداخت  دولت  سوی 
همچنین اعالم کرد: بزودی شرکتهای بین 
رفاه   و  کار  تعاون،  وزارتخانه های  با  المللی 
اجتماعی و صنعت،معدن و تجارت و بانک 
خواهند  مشترکی  نشست  تعاون  توسعه 
داشت تا زمینه گسترش این نوع فعالیت ها 
را بررسی کنند که منجر به عقد قراردادهای 

جدید می شود.
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شبه جزیره کره روی آتش ۳۸ درجه
متين مسلم 
این که چین تحریم های محدودی را علیه کره شمالی اعمال کرده، اهمیت 
به  توجه  با  اما  تعبیر شود.  آرام پشت دستی  تنبیه  تا حد یک  آن شاید 
کیفیت استاندارد روابط چین و کره شمالی، این محدودیت ها حاوی پیامی 
مهم برای پیونگ یانگ است که شرایط را درک کند. ضمن آنکه رهبران 
چین به خوبی می دانند در حد نهایی این کشورشان است که باید تاوان 
هرگونه بحران را پس بدهد.رهبران ایاالت متحده و کره شمالی، شوخی یا 
جدی! ظاهرا به چیزی فراتر از جنگ لفظی فکر می کنند. »اون« رهبر 
قسم خورده  و  گرفته  به شهادت  را  اجداد خود  مدت هاست  کره شمالی 
»ایاالت متحده، کره جنوبی و ژاپن را نابود خواهد کرد«. »ترامپ« نیز در 
سازمان ملل و صفحه توئیتری اش با تحقیر،«اون« را »مرد کوچک موشکی 
احمق« توصیف کرد و وعده نابودی کره شمالی را داده است. تا آنجا که 
این گونه پروپاگاندها و تهدیدهای لفظی غیرمتعارف مربوط می شود،  به 
اجازه دهید آنها را صرفا شنیده و در برابر خدا زانو زده و دعا کنیم آن چه 
می بینیم تنها یک کابوس گذرا باشد. اما اگر قرار است آنها قدمی جلوتر 
بردارند، لطفا یکی از این دو نفر جامعه جهانی را زودترمطلع کند.شاید 
این دعوا را  اما آقای الوروف وزیر حارجه روسیه  مضحک به نظر برسد 
بازی کودکانه توصیف کرده است.برخورد دیپلماتی کارکشته مانند آقای 
تا حدی نشان میدهد  ترامپ«  با دعوای هیدروژنی »اون« - »  الوروف 
را احتماال چندان جدی نمی داند. به خصوص که  مسکو بحران جاری 
کرملین مشاهده می کند پکن تاکنون برخورد فعال و تعیین کننده یی با 
پیونگ یانگ نکرده و در حد تذکرات دیپلماتیک و کاهش فروش نفت با 
موضع برخورد کرده است.برخی دیپلماتیک های مقیم توکیو و سئول نیز 
تاکید می کنند به باور آنها مقامات ارشد نظامی و امنیتی روسیه و چین 
در تحلیل نهایی به این نتیجه رسیده اند جنگی که انتظار آن می رود در 
منطقه رخ نخواهد داد و این نظر راهبردی خود را به اطالع مقامات باالی 
کشورهایشان رسانده اند. یک مقام دیپلماتیک ارشد روسیه در بروکسل 
می گوید« بخشی از مشکالت جاری صرفا به روحیه ماجراجویی کالمی 
طرفین مربوط می شود.هر یک از آنها مترصد است حد نهایی اراده طرف 
مقابل را بسنجد. شاید مقایسه درستی نباشد اما با شرایطی شبیه بحران 
سر  از  طرف  یک  نهایت  هستیم.در  روبرو  سال ۱۹۶۲  در  کوبا  موشکی 
ناچاری یا عقل،کوتاه خواهد آمد«.شاید در اوضاع بهم ریخته کنونی نتوان 
دالیل موضعی وملموسی برای تایید دید گاه این دیپلمات روس پیدا کرد. 
دید  با  زیادی  حد  تا  استراتژیک،  نگاهی  با  و  مدت  میان  فهمی  در  اما 
گاه هایی اینچنین می توان موافق بود. تا آنجا که به کره شمالی مربوط 
می شود ، رهبران این کشور و شخص »اون« خوب می دانند بر خالف 
کشمکش در عرصه دیپلماسی، در چارچوب یک نبرد نظامی ولو »محدود 
و ضربه یی«، نمی توانند روی همراهی و حمایت تعیین کننده مسکو و 
پکن حساب باز کنند .ضمن آنکه بحران اقتصادی و فقر شدید منابع مالی 
کره شمالی مانعی بزرگ بر سرراه این کشور برای ادامه بازی در این زمین 
ناهموار به شمار می رود. اینکه چین تحریم های محدودی را علیه کره 
شمالی اعمال کرده؛ اهمیت آن شاید تا حد یک تنبیه آرام پشت دستی 
تعبیر شود. اما با توجه به کیفیت استاندارد روابط چین و کره شمالی که 
مسکو نیز آن را به رسمیت می شناسد، این محدودیت ها حاوی پیامی 
مهم برای پیونگ یانگ است که شرایط را درک کند. ضمن آنکه رهبران 
چین به خوبی می داند در حد نهایی باال گرفتن تنش های جاری، این 
کشورشان است که باید تاوان نهایی آن را پس بدهد.لذا ترجیح می دهند 
بحران را در همین مرحله سیاسی و لفظی کنونی که ازحمایت کرملین 
نیز برخوردارند حل کنند.از طرف دیگر در آنچه به ایاالت متحده مربوط 
می شود، باور آن تا حدی مشکل خواهد بود اگر قبول کنیم تحلیل گران 
دیپلماسی حرفه یی و نیز استراتژیست های امور نظامی و امنیتی و یا 
فرماندهان عالیرتبه پنتاگون ،الزاما تسلیم شرایط و تصوراتی خواهند شد 
رئیس  آقای  توئیت های سطحی  از چند سطر  آنها  اهمیت  و  که عمق 
جمهور فراتر نخواهد رفت.جدای از آنکه هم اکنون در واشنگتن عده یی با 
نگرانی می پرسند« دالیل باال گرفتن تنش در شبه جزیره کره چیست؟«. 
بسیاری نیز سوال می کنند« صرف نظر از رفتار تنش آلود پیونگ یانگ، 
در خود واشنگتن جلو زبان چه کسی را باید گرفت؟ و درب اتاق کدام 
مسئول ارشد را باید قفل کرد تا فعال بتوان از شعله ورتر شدن آتش در 
منطقه آسیای شرقی جلو گیری کرد؟.ممکن است رئیس جمهور ترامپ 
بازی گلف هفتگی خود، یک  از  مثابه بخشی  به  را  موضوع کره شمالی 
تفریح در هوایی گرم وسوزان تصور کند!اما بعید می دانم)والبته امید وار( 
در سطوح عالی وزارتخارجه و پنتاگون و حتی در میان متحدان منطقه یی 
شرق آسیا، همراهان وموافقانی برای خودپیدا کند. ما بایک شوخی بی مزه 
مواجه نیستیم. شاید به همین دلیل باشد که الوورف روز گذشته صراحتا 
گفت« از آنجایی که آمریکایی ها از برخورداری پیونگ یانگ از تسلیحات 

هسته ای مطمئن هستند، علیه آنها اقدام نظامی نخواهند کرد«.
matinmosَ@gmail.com

استقالل کردهای عراق ذخیره ای استراتژیک 
برای اسرائیل 

رسانه های اسرائیلی از بنیامین نتانیاهو نقل کردند که علت حمایت تل آویو از 
جدا شدن کردها از عراق این است که آنها یک ذخیره استراتژیک برای اسرائیل 
به حساب می آیند.به گزارش زمان و به نقل ازایسنا، شبکه دو تلویزیون رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم یک ماه قبل به 
اعضای کنگره آمریکا گفته بود که یک علت قانع کننده برای وی و اسرائیل جهت 
حمایت از کردها وجود دارد و آن عبارت از اینکه کردها طرف های هم پیمان 
اسرائیل هستند و در منطقه میان عراق و ترکیه، سوریه و ایران قرار دارند و 
این مساله یک ذخیره استراتژیک برای اسرائیل به حساب می آید. حمایت های 
اسرائیل از همه پرسی کردستان عراق تنها مربوط به نتانیاهو نمی شود چرا که 
گدعون ساعر از برجسته ترین رقبای نتانیاهو برای رهبری لیکود اظهار امیدواری 

کرده است که اسرائیل کردستان عراق را به رسمیت بشناسد!

»ربیعی« وافشای اطالعات 
شرکت های زیرمجموعه اش

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
در جلسه  رفاه  وزیر  از  از طرح سوال  اسالمی 
دیروز این کمیسیون خبر داد.به گزارش ایسنا، 
جلسه  به  اشاره  با  پورابراهیمی  محمدرضا 
رفاه  وزیر  از  سوال  طرح  برای  مجلس  دیروز 
مکلف اند  عمومی  نهادهای  قانون  طبق  گفت: 
نزد  را  خود  بنگاه های  و  شرکت ها  اطالعات 
سازمان های بورس افشا کنند. سوال ما از آقای 
ربیعی این بود که دلیل عدم افشای اطالعات 
شرکت های زیرمجموعه وزارت رفاه چه بوده و 
گزارش ها  افزود:  است؟وی  تعدادی  شامل چه 
این  از  نامناسبی  وضعیت  که  می دهد  نشان 
رفاه  وزارت  جز  به  البته  و  دارد  وجود  جهت 
می شود  دیگر هم  وزارتخانه های  برخی  شامل 
که باید به ترتیب در مورد آن اقدام شود.رئیس 
کرد:  خاطرنشان  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
وجود  رفاه  وزارت  در  شرکتی  حاضر  حال  در 
دارد که ۲۶۰ شرکت زیرمجموعه آن است و 
ندارد که  آن وجود خارجی  از  اطالعاتی  هیچ 
اقتصاد  در  نامطلوب  دهنده شرایط  نشان  این 
در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  و  است  ایران 
افشای  دنبال  به  نظارتی خود  وظیفه  راستای 
اطالعات این شرکت هاست.پورابراهیمی یادآور 
شد: در این جلسه آقای وزیر و همکاران ایشان 
تعهداتی را پذیرفتند که باید انجام شود، البته 
قبلی  تعهدات  از  نیز  ساله  سه  دو  زمانی  بازه 
گذشته و ما شاهد وضعیت مطلوبی نیستیم اما 
قرار شد ظرف امروز و فردا گزارش اولیه تعداد 
اقتصادی  کمیسیون  اختیار  در  را  شرکت ها 
قرار دهند تا مدتی در اختیار آنها برای افشای 
اطالعات بگذاریم.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
درباره  رفاه  وزیر  از  سوال  این صورت  غیر  در 
جمله  از  ذیربط  های  بنگاه  اطالعات  افشای 
صندوق بازنشستگی، بیمه روستایی و صندوق 
فوالد به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد 

تا نمایندگان در مورد آن تصمیم گیری کنند.

باقی ماندن نام ایران در فهرست 
ممنوعیت سفر به آمریکا

رئیس جمهوری آمریکا با صدور فرمان مهاجرتی، 
ورود اتباع هشت کشور ازجمله ایران را به خاک 
کشورش ممنوع اعالم کرد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از شبکه سی ان ان، بر اساس دستور جدید 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شهروندان 
شمالی،  کره  لیبی،  ایران،  چاد،  کشور  هشت 
سومالی، سوریه، ونزوئال و یمن با محدودیت های 
جدیدی برای ورود به آمریکا روبرو خواهند بود. 
مهرماه( اکتبر)۲۶   ۱8 از   جدید  قوانین  این 
شامل  ها  محدودیت  شد.این  خواهد  عملی 
نامحدود  ممنوعیت  جمله  از  مختلفی  موارد 
صدور روادید برای شهروندان کشورهایی مانند 
سوریه است. همچنین تعلیق روادید شهروندان 
غیرمهاجر ونزوئالیی، تنها برای برخی مقامات 
آنها اجرا خواهد شد.این  دولتی و خانواده های 
اقدام در حالی انجام شده است که ممنوعیت 
کشور  شش  شهروندان  برای  ترامپ  موقت 
مسلمان، ۹۰ روز پس از امضا، منقضی می شود.  
این طرح موقت شامل ممنوعیت مسافرت برای 
سومالی،  لیبی،  ایران،  کشورهای  شهروندان 
از  سودان  نام  بود.  یمن  و  سوریه  سودان، 
فهرست جدید حذف شده است.رئیس جمهور 
واشنگتن  سیاست جدید  اعالم  از  پس  آمریکا 
در پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: ایجاد 
یک آمریکای امن، اولویت شماره یک من است. 
اطمینان صالحیت  با  نتوانیم  که  را  افرادی  ما 
شان را بررسی کنیم، به کشورمان راه نخواهیم 
روادید  این حال،  با  گزارش،  این  اساس  داد.بر 
اجرایی  از  پس  گذشته  در  معتبر  شده  صادر 
نخواهد  باطل  جدید،  های  ممنوعیت  شدن 
آمریکا،  امنیت داخلی  اعالم  وزارت  بر  شد.بنا 
ممنوعیت های جدید کشورهایی را مورد هدف 
آمریکا  برای  کافی  اطالعات  که  می دهد  قرار 
مهیا نکرده و یا اقدامات امنیتی الزم را اتخاذ 
اخیر روی  ماه های  وزارتخانه در  نکرده اند.این 
توسعه یک طرح امنیتی جدید فعالیت می کرد 
صدور  چگونگی  مانند  فاکتورهایی  شامل  که 
بیومتریک،  اطالعات  با  الکترونیکی  گذرنامه 
به  گذرنامه ها  سرقت  یا  شدن  گم  گزارش 
مرتبط  مسافران  اطالعات  اشتراک  و  اینترپل 
بود. مختلف  کشورهای  سوی  از  تروریسم  با 
آمریکا سپس این معیارها را با تمامی کشورها 
در میان گذاشت و به آنها ۵۰ روز فرصت داد 
مقامات  گفته  یابند.به  تطابق  این شرایط  با  تا 
آمریکایی، از مجموع کشورها، ۱۶ کشور با این 
قوانین  تطابق نیافتند ولی نیمی از آنها اشتراک 
اطالعات و اقدامات امنیتی خود را بهبود دادند، 
در نتیجه هشت کشور باقی مانده تا زمانی که 
تغییرات مورد نظر آمریکا را صورت ندهند هدف 
ممنوعیت های جدید آمریکا قرار خواهند داشت.
قوانین جدید شامل تعلیق ویزای مهاجرت برای 
کره  لیبی،  ایران،  چاد،  کشورهای  شهروندان 
شمالی، سوریه، یمن و سومالی و تعلیق ویزای 
برای  توریسم  و  تجاری  از جمله  غیرمهاجرتی 
و  کره شمالی، سوریه  لیبی،  چاد،  های  کشور 
یمن خواهد بود.شهروندان ایرانی برای توریسم 
و تجارت، واجد شرایط دریافت روادید نخواهند 
ویزای  و  تحصیلی  ویزای  زمینه  در  ولی  بود 
دقیق،  بررسی های  صورت  در  فرهنگی  تبادل 

امکان صدور روادید برای آنها وجود دارد.

یاد   د   اشتخبر

ادامه از صفحه ۱
.قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه 
در سخنان خود مطرح کرده اند که آمریکا قابل اعتماد 
نیست، این سخن به این منزله است که پیش از این 
به آمریکا اعتماد داشته ایم که با آنها در مورد موضوع 
هسته ای مذاکره کرده ایم؟ گفت: هیچ گاه به آمریکا 
اعتماد نبوده است و مذاکره به معنای اعتماد نیست.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره مجدد به مواضع 
ایران در مورد برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان 
و تاکید ایران بر حفظ تمامیت ارضی عراق در پاسخ 
به این سوال که ایران پیش از برگزاری رفراندوم با 
مقامات این منطقه جهت متقاعد کردن آنها برای 
گفت وگوهایی  و  مذاکرات  رفراندوم  برگزاری  عدم 
داشته است؟ تصریح کرد: ما همواره با اقلیم و احزاب 
کرد عراق در دوران جدید و چه قبل از آن رایزنی ها 
و تماس هایی داشته ایم و این تماس ها طی هفته های 
گذشته نیز وجود داشته است.وی در پاسخ به این 
سوال که ایران پیشنهاد خاصی به مسووالن اقلیم 
در راستای عدم برگزاری رفراندوم داده است؟ گفت: 
ما تاکید داشته ایم که مذاکرات بین مقامات اقلیم 
اگر  تا  انجام شود  و دولت مرکزی عراق  کردستان 
مشکلی هست در همین چارچوب حل شود به نحوی 
این کشور  ارضی  تمامیت  و  منافع مردم عراق  که 
حفظ شود.قاسمی در پاسخ به سوالی در ارتباط با 
تمدید فرمان مهاجرتی ترامپ علیه ورود اتباع ایرانی 
و تعدادی دیگر از کشورها جهت سفر به آمریکا گفت: 
این همان بحث قبلی است که با تغییراتی مجددا 
تمدید شده است.وی ایجاد ممنوعیت در سفر اتباع 
ایرانی و تعدادی دیگر از کشورها به آمریکا را از سوی 
دولت این کشور کاری غیر انسانی، غلط و نامناسب 
عنوان کرد و گفت: این اقدامی نامطلوب است و در 
زمان حاضر در هیچ کجای دنیا افکار عمومی جهان 
با چنین اقدامات نامربوط و نادرستی موافق نیستند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی 
در مورد مخالفت برخی از احزاب کرد در منطقه اقلیم 
کردستان با برگزاری رفراندوم و همچنین احتمال 
منطقه  آن  در  ترکیه  سوی  از  تند  اقداماتی  انجام 
ما  رفراندوم گفت:  برگزاری  با  راستای مخالفت  در 
بارها مواضع جمهوری اسالمی ایران درباره برگزاری 
رفراندوم در این منطقه اعالم کرده ایم و بر اهمیت 

حفظ تمامیت ارضی عراق تاکید کرده ایم.
وی با بیان اینکه رفراندوم در یک مقطعی نامناسب 
و بدون منطق الزم صورت می گیرد،  افزود: این اقدام 
در مقطعی صورت می گیرد که به تازگی دولت عراق 
توانسته در مبارزه با داعش به موفقیت هایی دست 
به  مربوط  مسائل  و  اقدام  این  مورد  در  کند.  پیدا 
تا  باید صبر کنیم  آن نگرانی هایی وجود دارد ولی 
شاید در آینده بیشتر بتوانیم در مورد آن صحبت 
کنیم.خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه در مورد 
خبر منتشر شده مبنی بر بازدید برخی از اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از 
سفارت خانه های ایران در خارج از کشور پرسید، که 
قاسمی در پاسخ گفت: این موضوع جدیدی نیست. 
معموال نمایندگان محترم مجلس در گذشته و حال 
سفرهای به خارج از کشور داشته و دارند و در جریان 
این سفرها معموال توسط سفرای ایران در خارج از 
کشور مورد استقبال قرار می گیرند و در دیدارها و 
افزود:  می کنند.وی  همراهی  را  آنها  مذاکرات شان 
این تماس ها بین نمایندگان مجلس و سفرای ایران 
در خارج از کشور وجود داشته و خواهد داشت.این 
دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد 
برخی از مشکالت بانکی که چندی قبل بین ایران و 
چین ایجاد شده بود، اظهار کرد: چندی قبل به دلیل 

تغییرات مقررات در سیستم بانکی چین و تطبیقی 
که آنها باید خودشان را با برخی از ترتیبات بین المللی 
بین  بانکی  می دانند، برخی کندی ها در حوزه های 
دو کشور ایجاد شده بود. مقامات مربوطه در ایران 
رایزنی های گسترده ای را با طرف های چینی انجام 
دادند و تا آنجایی که من می دانم قسمت اعظمی از 
مشکالت ایجاد شده حل شده است و فکر نمی کنم 
که در حال حاضر مشکل خاصی وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با اقدامات این وزارت خانه برای جذب سرمایه گذاران 
سرمایه گذاران  سرمایه های  خصوص  به  خارجی 
ایرانی در خارج از کشور تصریح کرد: بحث جذب 
سرمایه گذاری خارجی بحث مهمی است و این جزء 
دولت  خصوص  به  دولت  سیاست های  و  اولویت ها 
این خصوص  نیز در  دوازدهم است. وزارت خارجه 
طراحی های الزم را انجام داده که یکی از آنها جذب 
از کشور جهت سرمایه  ایرانیان خارج  سرمایه های 
گذاری در داخل است.وی همچنین به عزم جدی 
وزارت خارجه و دولت جهت جذب سرمایه گذاران 
خارجی در راستای سرمایه گذاری در داخل کشور 
مختلف  طرق  از  تالش هایی  گفت:  و  کرد  اشاره 
از  ایران در خارج  از جمله توسط سفارت خانه های 
کشور برای تحقق این موضوع در حال انجام است که 

امیدواریم به نتایج مناسب برسد.
نشست  مورد  در  کشورمان  ارشد  دیپلمات  این 
در  عراق  و  ترکیه  ایران،   خارجه  وزرای  جانبه  سه 
اظهار  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  حاشیه 
کرد: سه کشور ایران،  عراق و ترکیه مسائل متعدد 
و مختلفی دارند که هر از گاهی نیاز است در مورد 
آنها بازبینی صورت بگیرد. برخی از مسائل را رصد 
کنند و همچنین رایزنی های الزم را در جهت تثبیت 
ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم داشته باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه همواره 
تماس هایی بین این سه کشور وجود داشته و خواهد 
داشت گفت: در پایان این نشست بیانیه مشترکی 
منتشر شد و در آن بیانیه به برخی از محورهای مورد 
گفت وگوی وزرای خارجه سه کشور اشاره شد.وی 
همچنین در پاسخ به این سوال که در آن جلسه در 
مورد کاهش سطح مبادالت سه کشور با منطقه اقلیم 
بحث و گفت وگویی شد؟ گفت: من ترجیح می دهم 

که در این مورد صحبتی نکنم.
با  ارتباط  در  وی  از  که  سواالتی  ادامه  در  قاسمی 
در  رفراندوم  برگزاری  به  واکنش  در  ایران  اقدامات 
تاکید  این جلسه پرسیده شد،  اقلیم کردستان در 
عراق  مرکزی  دولت  خواست  اساس  بر  ما  کرد: 
مرزهای هوایی خود را بر روی منطقه اقلیم کردستان 
مسدود کردیم و این اقدام براساس خواست دولت 

نوع هماهنگی هایی  به  توجه  با  و  است  بوده  عراق 
که بین دو کشور وجود دارد، طبیعی است که باید 
اقدامات الزم را انجام می دادیم.وی همچنین در پاسخ 
به سوالی در مورد تعداد ایرانیانی که در حال حاضر 
در منطقه اقلیم زندگی می کنند و همچنین رفت و 
آمدهای آنها به کشور گفت: در مورد تعداد دقیق 
ایرانیانی که در آن منطقه هستند اطالع دقیقی ندارم 
نهادهای  از سوی  آنها  آمد  و  برای رفت  احتماال  و 
است. گرفته  صورت  الزم  برنامه ریزی های  مربوطه 

سخنگوی وزارت خارجه در مورد رایزنی های ظریف 
در مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرد: آقای 
ظریف از زمان سفر به نیویورک تا کنون رایزنی های 
وسیعی با همتایان خود و تعداد دیگری از مقامات 
شرکت کننده در هفتاد و دومین مجمع سازمان ملل 
داشته است و این رایزنی ها همچنان ادامه دارد. تا به 
امروز ایشنان بیش از ۴۲ مذاکره، نشست، مصاحبه 
و سخنرانی در نیویورک داشته است.وی در ارتباط 
آمریکایی تصریح کرد:  با موضع گیری های مقامات 
آمریکایی ها ماهیت سیاست خارجی خود را هر از 
گاهی به اشکال مختلف نشان می دهند و این چهره 
هستیم. آن  شاهد  امروز  که  است  آمریکا  واقعی 

قاسمی در مورد کمیسیون مشترک برجام که در 
برگزار شد و در  نیویورک در سطح وزرای خارجه 
اساس  بر  می رسد  نظر  به  که  سوال  این  به  پاسخ 
برخی ادعاها و سخنان، ایران در این جلسه اعتراضات 
اجرای  در  آمریکایی ها  بدعهدی  به  نسبت  را  خود 
تعهدات شان مطرح نکرده و روز گذشته نیز در این 
ارتباط نمایندگان مجلس سواالتی را مطرح کردند؟ 
تصریح کرد: در ارتباط با برجام، کمیسیون مشترک 
برجام در سطح معاونان و وزرای خارجه در نیویورک 
در  و  بود  و مفصلی  برگزار شد. دو جلسه طوالنی 
مشکالتی  و  بدعهدی ها  کارشکنی ها،  جلسات  این 
از توافق  که آمریکایی ها طی دوران گذشته و بعد 
به وجود آورده اند توسط وزیر خارجه و معاونان ایشان 
مطرح شد و تمام مسائل مورد پیگیری قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که بیان این مسائل به 
نتیجه خاصی در این جلسه منجر شد، اظهار کرد: 
معموال در یک نشست سیاسی خیلی غیرطبیعی 
است که بخواهیم در همان جلسه یا پایان آن جلسه 
در مورد یک موضوع به نتیجه مشخصی برسیم و 
رایزنی ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.قاسمی 
فرانسه  رئیس جمهور  اظهارات  مورد  در  همچنین 
در ارتباط با برجام و همچنین موضع گیری های دو 
کشور فرانسه و انگلیس در ارتباط با آزمایش موشک 
خرمشهر و ادعای آنها مبنی بر اینکه ایران قطعنامه 
۲۲۳۱ را نقض کرده است افزود: در دیدارهایی که 
در نیویورک برگزار شد و همچنین در مواضع اعالمی 

کشورهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل حضور 
داشتند دیدیم که تعداد زیادی از آنها مواضع خود را 
در مورد لزوم پایبندی به برجام، حفظ آن و اهمیت 
اجرای آن اعالم کردند و مخالفت خود را با مواضع 
داد:  ادامه  کردند.وی  مطرح  ارتباط  این  در  آمریکا 
بحثی  شده،  مطرح  فرانسه  دولت  توسط  که  آنچه 
چراکه  است.  نشده  بیان  درست  احتماال  که  است 
برجام چارچوب، محتویات و ترتیبات خود را دارد 
و در آن زمان بندی ها و نوع نظارت به صورت دقیق 
دیده شده است و طی دو سال گذشته به همین 
منوال عمل شده و در آینده نیز همین رویه ادامه پیدا 
می کند.قاسمی همچون رئیس جمهور و وزیر خارجه 
بر غیرقابل مذاکره بودن برجام تاکید کرد و گفت: 
هیچ جایی برای باز کردن این پرونده وجود ندارد و 
برجام به همین شکل خواهد بود یا نخواهد بود.وی 
به مواضع اعضای ۱+۵ و دفاع اکثریت قریب به اتفاق 
آنها از برجام اشاره کرد و گفت: مواضع این کشورها و 
همچنین سایر کشورها در مورد برجام روشن است.

قاسمی همچنین با تاکید بر اینکه سیاست دفاعی و 
بازدارنده ایران به شدت و قوت ادامه خواهد داشت، 
تصریح کرد: مواضع ما در مورد مسائل موشکی مان 
روشن است و تغییری در آن به وجود نیامده است و 
دیگران حق ورود و اعمال نظر در این ارتباط ندارند 
و همانطور که پیش از این نیز گفته ایم این سیاست 
ادامه خواهد داشت.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
با توجه به بدعهدی های  اینکه  بر  به سوالی مبنی 
آمریکا در اجرای تعهداتشان در برجام، اساسا ایران 
پیش بینی  برجام  در  که  اختالف  حل  مکانیزم  از 
شده استفاده کرده یا نه، گفت: ما اقدامات الزم را 
برجام  مشترک  کمیسیون  در  داشته ایم.  همواره 
موضوعات مورد نیاز و آنچه که عهدشکنی و بدعهدی 
آمریکایی هاست را دنبال کرده ایم. در داخل کشور نیز 
در هیات عالی نظارت بر برجام تصمیمات الزم در نظر 
گرفته شده و اقدامات الزمی که بوده انجام داده ایم.

قاسمی ادامه داد: این سیاست ادامه پیدا می کند و 
ما متناسب با رفتار شرکای خود تصمیماتی را که 
از قبل اتخاذ کرده ایم را اجرایی می کنیم.سخنگوی 
وزارت خارجه همچنین در مورد مشکلی که برای 
تعدادی از ایرانیان در فرودگاه صربستان هنگام ورود 
همان طور  کرد:  تصریح  شده،  ایجاد  کشور  این  به 
که می دانید لغو روادید صورت گرفته و تعدادی از 
شهروندان ایرانی در قالب تورهای توریستی و فردی 
به این کشور سفر کرده اند. متاسفانه تعدادی از اتباع 
ایرانی که البته از سایر کشورها به صربستان سفر 
کرده بودند به علت نداشتن مدارک قانونی الزم در 
مبدا  به  آنها  از  تعدادی  می شوند.  متوقف  فرودگاه 
که  می کنم  فکر  و  می شوند  داده  بازگشت  اولیه 
تعدادی از آنها نیز بالتکلیف هستند.قاسمی افزود: 
که  ابتدا  همان  از  ایران  اسالمی  سفارت جمهوری 
مقامات  با  این موضوع شد.  پیگیر  افتاد  اتفاق  این 
صربستان رایزنی هایی انجام داد و توانستند بخشی 
دستگاه  کنند.سخنگوی  حل  را  مشکالت  این  از 
قصد  که  هم وطنانی  به  ما  کرد:  تاکید  دیپلماسی 
سفر به صربستان را دارند توصیه می کنیم که حتما 
مقررات آن کشور را مالحظه کنند در چارچوب این 
مقررات و با داشتن مدارک الزم به این کشور سفر 

کنند که دچار مشکل نشوند.
این که  بیان  با  مطبوعاتی  نشست  این  در  وی 
و  خطاها  برجام  بحث  با  ارتباط  در  آمریکایی ها 
دیگر  کرد:  تصریح  داشته اند  فراوانی  کم کاری های 
اعالم  برجام  به  را  خود  پایبندی   ۵+۱ کشورهای 
کرده اند و می خواهند برجام به درستی مسیر خود 

را طی کند و این موافقت نامه پابرجا باشد.

قاسمی: بمباران مناطقی از اقلیم توسط ایران نادرست است

مذاکره با آمریکا به معنای اعتماد نیست

خودکفایی ایران در حوزه موشکی 
و پدافندی

پشت همه پرسی اقلیم کردستان 
رژیم صهیونیستی است

اینکه  بیان  با  سپاه  فضای  هوا  نیروی  فرمانده 
امروز در حوزه موشکی کامال خودکفا هستیم، 
گفت: توسعه موشکی بعد از انتقادات نامشروع 
سرعت  و  شده  برابر  چند  آمریکایی  مقامات 
گرفته است.به گزارش زمان و به نقل ازایسنا، 
زاده  حاجی  امیرعلی  پاسدار  سرتیپ  سردار 
شرکت  در  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
هفته  مناسبت  به  کشور  ناوبری  و  ها  فرودگاه 
جدید  طرحهای  داشت:  اظهار  مقدس  دفاع 
موشکی نیز طرح های بومی و داخلی است و 
نیروی هوافضای سپاه گفت:  فرمانده  نه کپی. 
مواد و قطعات موشکهای ما از خارج نمی آید 
و داخلی است و هر طرحی را که نیروهای ما 
ادامه داد: در  انجام می دهند. وی  اراده کنند 
حوزه پدافندی نیز خودکفا شده ایم و رادارها 
بومی  کامال  ما  هوای  به  زمین  های  سامانه  و 
امروزه  اینکه  بیان  با  زاده  است. سردار حاجی 
هواپیماهای بدون سرنشین ما در طراز جهانی 
در  و  هوشند  های  بمب  در  افزود:  دارد،  قرار 
نیز  زمینی  و  دریایی  نیروهای  های  فناوری 
پیشرفت های خوبی حاصل شده است. فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه با اشاره به سخنان اخیر 
مقامات آمریکایی درباره فعالیت های موشکی 
که  بدانند  و  کردند  غلط  آنها  کشورمان گفت: 
آنها  نامشروع  انتقادات  از  بعد  موشکی  توسعه 
با  است.وی  گرفته  سرعت  و  شده  برابر  چند 
بیان اینکه امنیت و ثبات کشور ناشی از مردم 
 : گفت  است  مسلح  نیروهای  و  فقیه  والیت   ،
دشمنان ما برای آسیب رساندن به این دژ دنبال 

ارکان هستند و به همین خاطر  این  به  ضربه 
اقتصاد ما را هدف قرار داده اند، جنگ رسانه ای، 
فرهنگی و سیاسی ایجاد کرده اند و می خواهند 
مردم و مسئوالن را مرعوب کنند.فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه افزود : تحریم ، فشار، و تضعیف 
نیروهای مسلح و مخالفت با توسعه موشکی و 
رزمایش ها نیز در همین جهت انجام می شود.

وی ادامه داد: ما در نیروهای مسلح به واسطه 
می  را  وضعیت  اطالعات  به  فراوان  دسترسی 
بینیم که خیلی از نیروهای نظامی ارتش آمریکا 
بدبخت و ترسو هستند و هرچند ابزار دارند اما 
ندارند.سردار حاجی زاده  انگیزه  اراده و  عزم و 
افزود: ما نباید اهداف را و جای دوست و دشمن 
را اشتباه بگیریم.وی گفت :» در بحث موشکی 
همه مسئوالن ما از دولت ،مجلس و سایر قوا بر 
تقویت آن تاکید دارند و کسی نیست که دنبال 

تضعیف باشد. 

مسئله  گفت:  مسلح  نیروهای  ستادکل  رئیس 
است  توطئه  عراق  کردستان  در  همه پرسی 
و  رژیم صهیونیستی  مسئله  این  پشت  و 
به  و  زمان  گزارش  دارد.به  قرار  استکبارجهانی 
اطالعات،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل 
ستادکل  رئیس  باقری  محمدحسین  سرلشکر 
نیروهای مسلح دیروز در مراسم زیارت عاشورا 
و آئین بزرگداشت هفته دفاع مقدس، در جمع 
و  شرکت  اطالعات  وزارت  مدیران  و  پرسنل 
مسلح   نیروهای  کرد.رئیس ستادکل  سخنرانی 
جنگ تحمیلی را حادثه سنگینی برای کشور 
عنوان کرد و گفت: دشمنان بعد از همه حوادثی 
انقالب  نشستن  ثمر  به  از  جلوگیری  برای  که 
اسالمی ایجاد کردند و به دنبال به زانو در آوردن 
نظام بودند در نهایت کشور را با تجاوز نظامی 
مواجه کردند و فرزندان این مرز و بوم  با اجرای 
عملیات های بزرگی به لطف پروردگار و برکت 

خون شهدا و نفس قدسی امام )ره( پیروزی در 
جنگ به ارمغان آمد.

وی از جمله درس های هشت سال دفاع مقدس 
را مراقبت از غافلگیر نشدن، مهلت نفوذ ندادن 
دستگاه های  همکاری  و  همراهی  و  دشمن  به 
عنوان  تهدیدات  از  جلوگیری  برای  اطالعاتی 
و  نقش  مسلح  نیروهای  ستادکل  کرد.رئیس 
تاثیر خدمات وزارت اطالعات در دفاع مقدس 
کرد:  تاکید  و  توصیف  خوب  و  برجسته  را 
دستگاه اطالعاتی اگر به دشمن مهلت نفوذ و 
عملیات ندهد برکات زیادی حاصل خواهد شد 
این  در  زیادی  مشترک  همکاری های  نمونه  و 
بخش  در  داریم.وی  اطالعات  وزارت  با  زمینه 
پرسی  همه  مسئله  خود  سخنان  از  دیگری 
اظهار  و  دانست  توطئه  را  عراق  کردستان  در 
و  رژیم صهیونیستی  این مسئله  داشت: پشت 
استکبارجهانی قرار دارد.سرلشکر باقری با ابراز 
در  علوی  حجت االسالم  ابقای  از  خوشحالی 
مسلح  نیروهای  داشت:  اظهار  اطالعات  وزارت 
و  است  برخوردار  اطالعات  وزارت  همکاری  از 
هستیم  هماهنگی  و  همکاری  این  قدردان  ما 
و در دوره مسئولیت آقای علوی این همکاری 
اعالم می کنیم  ما  و  بیشتر شد  و هماهنگی ها 
است.سرلشکر  افزایی  هم  مسیر  ما  مسیر  که 
باقری در بدو ورود مورد استقبال حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطالعات و 
جمعی از معاونان وزیر قرار گرف و سپس بر مزار 
شهدای گمنام حاضر شده و با قرائت فاتحه به 

مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۳8۲۰-۹۶/۶/۲8جلسه  هیات موضوع  برابر   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حافظ 
حق نژاد فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه۵8۱ صادره ازکرج در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای مخروبه  به مساحت۲۰۰/8۲ متر مربع پالک ۴ اصلی از 
سهمی آرمناک گورگیان گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ی ۱۵روز در روزنامه های کثیر االنتشارو محلی هم زمان در یک تاریخ 
چاپ وآگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، درخواست 
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 انتشارنوبت اول سه شنبه ۱۳۹۶/7/۴   تاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه ۱۳۹۶/7/۱۹
افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ
از طرف معاون محمد تقی رضائیان
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هشت سال دفاع مقدس، اگرچه با از جان گذشتگی 
مردان دلیر سرزمین ایران طی شد اما نباید حضور 
زنانی را که دوشادوش مردان برای فتح قله های نبرد 
حق علیه باطل جانفشانی کردند و ۶۴۰۰ شهیده 

برجای گذاشتند، فراموش کرد.
به گزارش زمان و به نقل ازایرنا، دود خمپاره و تانک 
و به دنبال آن بوی خاکریز نم گرفته از خون و بدن 
التیام و درمان، صحنه هایی  نیازمند  های زخمی 
است که هرگز از یاد رزمندگان جنگ تحمیلی پاک 
نمی شود و در افق دور ذهنشان نقش بسته است؛ 
رزمندگانی که فارغ از جنسیت، به امید برافراشتن 
پرچم ایران در بلندای پیروزی، صحنه های نبرد را 

درمی نوردیدند.
در این کارزار حماسی، حضور زنان عالوه بر نقش 
آفرینی در عرصه های مختلف دفاع، دلگرمی مردانی 
بود که به شدت نیازمند غم زدایی و مهر و محبت 
خواهران و مادران شیرزن در میانه میدان نبرد بودند. 
زنان بی ادعایی که عطر خون، خاک، دارو و مواد ضد 
عفونی کننده را به نشستن کنج خانه ترجیح داده و با 
از خود گذشتگی، مشغول آماده کردن پوشاک، بسته 
بندی مواد غذایی، پرستاری و رسیدگی به فرزندان، 
همسران و برادرانی بودند که جان بر کف در خط 

دفاع مقدس گام برمی داشتند. 
مشارکت و حضوری که ناخواسته، پس از جنگ به 
دست فراموشی سپرده و نه کوچه ای، نه خیابانی و 
نه میدانی به نامشان ثبت نشد. اما با احیای صحنه 

های نبرد از دالوری زنان در فیلم ها، سریال ها و 
کتاب ها در سال های اخیر، این یاد فراموش شده 

دوباره به خاطره ها بازگشت. 
دالوری و امدادگری، دو آمیخته در وجود

 زنان دفاع مقدس
دفاع مقدس، شامل حضور  در  زنان  آفرینی  نقش 
خودجوش و مستقیم و نظامی در صحنه های نبرد 
بود. مشارکت در نبردی همپای مردان و جنگیدن 
با دشمن که با ساختن کوکتل مولوتف دستی در 
اوایل جنگ شروع و به حمل سالح های مجهز و 

مدرن پایان یافت. 
امدادگری و پشتیبانی در درمانگاه های سیار و کادر 
پزشکی هم نمونه های دیگر حمایت زنان رزمنده 
امداد  به  باید  که  دریافتند  مسلمان  زنان  این  بود. 
مجروحان و جانبازان جنگ بپردازند، بر همین اساس 
بدون هیچ چشمداشتی و تنها به نیت دفاع از وطن، 

به خیل شهدا پیوستند. 
از  »زهرا حسینی« روایت کننده کتاب »دا« یکی 
زنانی است که از ۱7 سالگی به میان میدان نبرد 
رفت و در صحنه های مختلف نقش آفرینی کرد. به 
روایت کتاب دا، با آغاز جنگ، زهرا حسینی به محض 
شنیدن این موضوع که پیکرهای شهدا روی زمین 
با شهامت  مانده است، به یاری غساالن شتافت و 
و مقاومت روحی کم نظیری در کار غسل و کفن و 
دفن شرکت کرد.امدادگری آموخت و در هر کاری 
حمل  زخم بندی،  امدادگری،  از  می آمد،  پیش  که 
مجروحان، تعمیر و آماده سازی اسلحه، پخت و پز 

و توزیع امکانات فعالیت داشت و پیوسته کوشید تا 
در خدمت جبهه و جنگ یا مردم جنگ زده باشد.
تشویق و پشتیبانی مادران، بسترساز حضور فعال 

رزمندگان 
در طول هشت سال دفاع مقدس، زنان و مادران، 
عالوه بر حضور و مشارکت مستقیم در دفاع مقدس، 
به انواع حمایت ها در پشتیبانی از رزمندگان دست 
زدند که یکی از آنها مشارکت در کمک های مالی و 
تهیه کاالهای مورد نیاز برای جبهه های جنگ بود. 
کمک های مالی که گاه با یک النگو، سکه ای طال و 

گاه با بافتن شالگردن و کاله رخ می نمود. 
رفتن  برای  فرزندان  و  همسران  تشویق  همچنین 
به جبهه های جنگ حق علیه باطل هم از جمله 
بر  بود.  جنگ  ای  برهه  در  شیرزنان  عملکردهای 
همین اساس می توان گفت انقالب و دفاع مقدس به 
همان اندازه که بر بازوی مردان استوار بود بر دوش 

زنان نیز قرار داشت.
با تمام حمایت ها و رشادت های زنان در دوران دفاع 
مقدس، بازماندن آثار و جراحات جنگ را بر پیکره 
زنانی که خانه و کاشانه خود را ترک نکردند و به 
آسانی به دست دشمن نسپردند، نباید فراموش کرد. 
تاول های ورم کرده از بمب های شیمیایی دشمن 
و ریه های پرسر و صدا که روزها و شب ها، دست 
از سر دالورمردان و شیرزنان خطه های مرزی کشور 

بر نمی دارد. 
آثاری که به راحتی می توان در فیلم مستند »سپیده 
به کارگردانی »آزاده  لیمو می داد«  بوی  دمی که 

بی زار گیتی« و از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی به عمق درد آن پی برد؛ فیلمی با 
محتوای روایت های زنانه از وقایع جنگ تحمیلی که 
توانست چهره حقیقی آن را روشن تر و شفاف تر به 

تصویر بکشد.
کارگردان این مستند، با نمایش چهره رنجور اما پر 
از حرف زنان منطقه سردشت، به روایتی از زندگی 
این منطقه در  بمباران شیمیایی  پنج زن مصدوم 
سال ۱۳۶۶ پرداخت؛ واقعه ای که بزرگترین بمباران 
اول  جهانی  از جنگ  بعد  شیمیایی شهری جهان 
به شمار می رود. شخصیت های این مستند زنانی 
آسیب دیده بودند که بار جانبازی را با مهر مادری در 
هم آمیخته، به دور از امکانات و حمایت های الزم، 
کانون خانواده را حفظ کرده اند و یک تنه از فرزندان 

صدمه دیده خود نگهداری می کنند.
ضرورت حفظ آثار و ارزش های مشارکت زنان 

در دفاع مقدس
یکی از آثار جنگ تحمیلی، شهید شدن بیش از ۶ 
هزار زن فداکار و ایثارگر بود، زنانی که نه مکانی از 
شهر به نام آنان ثبت شده و نه نقش اولی در فیلم 
ها و داستان ها دارند. موضوعی که ضرورت تشکیل 
سازمانی برای حفظ ارزش ها و آثار مشارکت زنان در 

دفاع مقدس را دو چندان کرد. 
در همین راستا، »مریم مجتهدزاده« رییس سازمان 
نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس 
در جلسه شورای راهبردی زنان آذربایجان غربی در 
دفاع مقدس که اواخر مردادماه سال جاری در این 

استان برگزار شد، از جمله مهمترین اهداف تشکیل 
نشر  ایثارگر،  زنان  خاطرات  ثبت  را  سازمان  این 
فرهنگ دفاع مقدس و ارتقای جایگاه زنان ایثارگر در 
سطح جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم به 

این اهداف در سریع ترین زمان ممکن دست یابیم.
اعم  شهدا  های  خانواده  شناسایی  کرد:  اظهار  وی 
شهدا،  دختران  و  خواهران  همسران،  مادران،  از 
همسران جانبازان، تشکیل و ثبت سازمان های مردم 
نهاد فعال در حوزه های فرهنگی و شناسایی اساتید 
متخصص و اعزام آنان به دانشگاه ها و مدارس از 

برنامه های این سازمان در کشور است.
آثار  و  است  ها  پدیده  اثرگذارترین  از  جنگ 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی را به دنبال 
به  زنان  سنتی  نقش  تغییر  میان،  این  در  دارد. 
برجسته  از  یکی  مختلف  های  عرصه  در  حضور 
ایران و عراق است.  آثار جنگ هشت ساله  ترین 
زیرا دفاع و هنگامه نبود مردان در کنار زنان، به 
حضور اجتماعی بیشتر زنان در جامعه منجر شد 
تغییر  آنان  به  نسبت  سنتی  نگرش  نتیجه  در  و 
پیدا کرد تا آن جا که امروزه شاهد حضور گسترده 
زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی هستیم و 
امید می رود با ادامه این روند، بسترهای شکوفایی 
های  رده  و  کالن  های  معاونت  ها،  مدیریت  در 

باالی مسوولیتی فراهم شود.

رشادت پررنگ و جنسیت کمرنگ، شگفتی دفاع مقدس

نتایج انتخابات پارلمانی روزیکشنبه آلمان را می توان 
یک زلزله خفیف سیاسی دانست و قدرت گیری حزب 
ملی گرا و پوپولیست AfD و تضعیف احزاب بزرگ 

آلمان پیامدهایی داخلی و خارجی خواهد داشت.
پس از ماهها مبارزات انتخاباتی که بسیاری آن را 
کردند،  می  توصیف  کننده  کسل  و  سرد  رقابتی 
انتخابات پارلمانی فدرال آلمان روزیکشنبه برگزارشد 
و نتیجه آن ریزش آرای هر دو حزب اصلی آلمان و 
افزایش قابل مالحظه آرای حزب ملی گرا و پوپولیست 
نوظهور در این کشور بود. دو حزب بزرگ و شریکان 
دولت ائتالفی کنونی آلمان در انتخابات روز یکشنبه 
میلیون ها رای را از دست دادند که تنها بیش از ۱.۵ 
میلیون آن به سبد آرای حزب پوپولیست › آلترناتیو 

برای آلمان › واریز شد.
یکشنبه  روز  انتخابات  در  مردمی  مشارکت  میزان 
حدود 7۵.۹ درصد اعالم شده که نسبت به انتخابات 
چهار سال پیش افزایش داشته است. مشارکت در 

انتخابات سال ۲۰۱۳ در حدود 7۱.۵ درصد بود. 
هر چند حزب اتحاد دمکرات مسیحی آنگال مرکل 
)به همراه حزب خواهری خود سوسیال مسیحی ها( 
همچنان با حدود ۳۳ درصد آرا قدرتمندترین حزب 
آلمان باقی مانده اما مساله مهم این است که این 
حزب نزدیک به ۹ درصد از آرای خود را از دست 
داده و بدترین نتیجه انتخاباتی از سال ۱۹۴۹ تا کنون 
را کسب کرد ودرواقع متحمل یک شکست سیاسی 
شد. حزب سوسیال دمکرات شریک ائتالفی حزب 
دمکرات مسیحی نیز بیش از ۵ درصد از آرای خود 
را از دست داد و با کسب حدود ۲۰ درصد از آراء 
ضعیف ترین نمایش انتخاباتی خود از سال ۱۹۳۳ تا 

کنون را داشت. 
حزب ›سوسیال مسیحی‹ CSU در ایالت بایرن نیز 
با کسب ۳8.۵ درصد آراء در این ایالت بدترین نتیجه 
دوران پس از جنگ را رقم زد هر چند که آرای آن 
حدود ۶ درصد باالتر از آرای سراسری ائتالف آن با 

حزب دمکرات مسیحی CDU/CSU است. 
ظهور حزب پوپولیست در آلمان 

بدون شک برنده اصلی انتخابات آلمان حزب نوظهور 
›آلترناتیو برای آلمان‹ AfD است که چند ماه پیش 
از انتخابات سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و آن سال با 
کسب ۴.7 درصد آرا به علت نرسیدن به حد نصاب 
۵ درصدی موفق نشد وارد پارلمان شود. آرای این 
حزب این بار بیش از 8 درصد افزایش یافت و به 
۱۳ درصد رسید . بیش از یک میلیون رای از حزب 
دمکرات مسیحی مرکل و حدود نیم میلیون رای نیز 

از حزب سوسیال دموکرات جذب حزب آلترناتیو برای 
آلمان شده است. 

موفقیت حزب آلترناتیو برای آلمان با واکنش های 
زیادی همراه بوده است.در چند شهر آلمان تظاهراتی 
علیه این حزب شکل گرفته و برخی از رهبران احزاب 
از جمله ›مارتین شولتز‹ رهبر سوسیال دموکراتها از 
را  انتقاد کرده وآن  پارلمان  به  افراطی  ورود راست 
شکستی برای سیاست درآلمان دانسته است. ›جم 
اوزدمیر‹ یکی از رهبران حزب سبزها نیز گفته ›ما در 
یک جمهوری در حال تغییر زندگی می کنیم ؛ نازی 

ها به بوندستاگ بازگشته اند‹ . 
آنگال مرکل نیز یکشنبه شب گفت که حزب آلترناتیو 
برای آلمان یک ›چالش‹ برای دولتش خواهد بود او 
تالش خواهد کرد تا آرای جذب شده به این حزب 
را از طریق پرداختن به نگرانی ها و مشکالت رای 

دهندگان ، بازگرداند. 
حزب  قدرت  اصلی  پایگاه  آلمان  شرقی  مناطق 
آلترناتیو برای آلمان است که چهار سال پیش هم 
در  و  کرد  کسب  را  مناطق  این  آرای  درصد   ۵.۹
انتخابات روز یکشنبه نیز حدود ۲۱.۶ درصد آرای 
این منطقه پس  و در  را کسب کرده  آلمان  شرق 
از حزب مرکل دومین حزب قدرتمند آلمان است. 
ایالتهای شرقی آلمان همچنان از لحاظ استانداردهای 
اقتصادی پایینتر از ایالتهای غربی هستند و همچنین 
شمار کمتری از مهاجران بطور تاریخی وارد مناطق 

شرقی شده است. 
بازگشت دموکراتهای آزاد 

حزب لیبرال ›دمکراتهای آزاد‹ آلمان که در انتخابات 
سراسری ۲۰۱۳ ناکامی تلخی را تجربه کرد و با کسب 
۴.8 درصد آرا برای اولین بار در دوران پس از جنگ 
نتوانست وارد پارلمان آلمان شود، این بار حدود ۱۱ 
درصد آرا را کسب کرد و در رتبه چهارم قرار گرفت 
و بار دیگر وارد پارلمان آلمان شد. این حزب با توجه 
به نقش مهمی که در تشکیل دولت های ائتالفی در 
آلمان داشته به ›شاه ساز‹ شهرت یافته که اشاره به 
نفوذ باالی آن برای کمک به قدرت رساندن احزاب 
دیگر دارد. دمکرات های آزاد هر چند تا کنون رهبری 
دولت را در دست نداشته اند اما در مجموع ۴۱ سال 
جزئی از دولت بوده اند و به این عبارت بیش از دیگر 

احزاب در قدرت حاکم سهم داشته اند. 
حزب چپ و حزب سبزها نیز تقریبا نتیجه ای مشابه 
چهار سال پیش کسب کردند و هر کدام با کسب 
حدود ۹ درصد آرا بار دیگر وارد پارلمان شدند و به 
این ترتیب تعداد احزاب حاضر در پارلمان آلمان با 
اضافه شدن احزاب AfD و دموکراتهای آزاد به ۶ 

حزب افزایش یافت.
را  راست  به  آشکارا چرخش  آلمان  پارلمان  اکنون 
تجربه می کند. در پارلمان قبلی آلمان احزاب چپگرا 
اکثریت کرسی ها را داشتند اما در پارلمان آینده 
احزاب چپگرا در اقلیت خواهند بود که علت اصلی آن 

عملکرد ضعیف سوسیال دموکراتها است. 
بر اساس نتایج انتخابات روز یکشنبه ، حزب آنگال 
مرکل حدود ۲۳۹ کرسی و حزب سوسیال دموکرات 
حدود ۱۴۹ کرسی کسب می کنند. پس از آنها حزب 
احزاب  و  داشت  خواهد  کرسی   ۹۰ حدود   AfD
دموکراتهای آزاد و چپها نیز حدود ۶۵ تا 8۰ کرسی 
خواهند داشت. با توجه به آرایش احزاب در پارلمان 
ائتالف دولتی بدون رهبری حزب دمکرات  ، هیچ 
مسیحی امکان پذیر نیست که آنگال مرکل نیز در 

سخنان یکشنبه خود به این مساله اشاره کرد. 
از سوی دیگر، حزب سوسیال دمکرات اعالم کرده که 

تمایلی به حضور در دولت ائتالفی آینده ندارد و قصد 
دارد رهبری مخالفان دولت )اپوزیسیون( را بر عهده 
بگیرد. پیش از انتخابات نیز بسیاری از تحلیلگران بر 
این باور بودند که سوسیال دموکراتها تنها در صورتی 
که حدود۲۴ تا ۲۵ درصد رای کسب کنند در دولت 
ائتالفی باقی می مانند تا از قدرت و نفوذ کافی در برابر 
حزب مرکل برخوردار باشند. البته جلوگیری از تبدیل 
شدن حزب AfD به حزب اصلی مخالف در پارلمان 
هم یکی از دالیلی است که حزب سوسیال دمکرات 
ترجیح می دهد در مقام رهبر اپوزیسیون باشد. حزب 
اصلی مخالف در پارلمان آلمان جایگاه مهمی است که 
آن حزب همواره اولین پاسخگو به دولت در مباحثات 
است و همچنین ریاست کمیته بودجه را در اختیار 

می گیرد. 
در این حال تقریبا حتمی است که دموکراتهای آزاد 
بار دیگر یکی از احزاب حاضر در دولت خواهند بود و 
ائتالف موسوم به ›جاماییکا‹ ) به علت شباهت ترکیب 
از  متشکل  جاماییکا(  کشور  پرچم  با  احزاب  رنگ 
احزاب دموکرات مسیحی )سیاه( ، دموکراتهای آزاد 
ائتالف  )زرد( و حزب سبزها )سبر( محتمل ترین 
دولتی آینده خواهد بود. ›نیکال بییر‹ دبیر کل این 
هنوز  به شبکه ZDF گفت  یکشنبه  حزب عصر 

مشخص نیست که آنها درصدد ائتالف با مرکل باشند 
و فعال منتظر هستند تا ببینند شرایط چگونه است. 
اما تشکیل چنین ائتالفی که تا کنون در سطح ملی 
در آلمان آزمایش نشده است ، برای مرکل کار آسانی 
نیست و حضور دو حزب دموکراتهای آزاد که حزبی 
طرفدار فعالیتهای اقتصادی و تجاری شناخته می شود 
با حزب سبزها که طرفدار حفظ محیط زیست است 
در دولت ائتالفی ، بطور حتم چالشهایی برای دولت 
ایجاد خواهد کرد. هفته های آینده دوران مذاکرات 
آشکار و نهان رهبران احزاب سیاسی برای تشکیل 
ائتالف خواهد بود و به گفته تحلیلگران مرکل برای 
جذب حزب سبز به دولت ائتالفی باید امتیازهای 
بزرگی به این حزب بدهد و مذاکرات تشکیل ائتالف 

ممکن است ماهها به طول انجامد. 
پیامدهای زلزله سیاسی خفیف در آلمان

بسیاری از تحلیلگران قدرت گیری حزب آلترناتیو 
برای آلمان را با ورود بیش از یک میلیون پناهجو 
به آلمان از سال ۲۰۱۵ به این سو مرتبط می دانند 
اما صرفنظر از اینکه ریزش آرای احزاب بزرگ آلمان 
وتقویت حزب ملی گرای آلترناتیو برای آلمان بنا به 
چه عللی بوده است،اکنون این حزب یک واقعیت 
اعتنا در عرصه سیاسی  سیاسی ویک قدرت قابل 
آلمان است که حدود ۹۰ نماینده در پارلمان آلمان 
خواهد داشت که بسیاری از آنان افرادی با گرایشهای 
نژادپرستانه و افراطی و خارجی ستیز و دیدگاههای 
پوپولیستی هستند. موفقیت این حزب در آلمان نشان 
می دهد که پوپولیسم به متغیر مهمی در سیاست 

اروپا تبدیل شده که باید جدی گرفته شود. 
نامزدهای  از  یکی  گائولند‹  ›الکساندر  روزیکشنبه، 
برای  که  آورد  زبان  بر  سخنانی  حزب  این  اصلی 
بسیاری یادآور لفاظی های دونالد ترامپ در آمریکا 
بود. گائولند گفت: › دولت آینده باید خودش را آماده 
نبرد کند ما او را راحت نخواهیم گذاشت؛ ما کشور و 
مردم خودمان را پس خواهیم گفت.‹ موفقیت حزب 
AfD با استقبال احزاب راست افراطی اروپا رو به 
رو شد بطوری که ›مارین لو پن‹ رهبر جبهه ملی 
فرانسه و ›خیرت ویلدرز‹ رهبر حزب ›آزادی‹ هلند 
پیروزی حزب ملی گرای آلمان را تبریک گفته و آن 
را ›نماد بیداری مردم اروپا‹ توصف کردند. از سوی 

دیگر ، ›شورای مرکزی یهودیان‹ در آلمان پیروزی 
این حزب را یک چالش بزرگ برای آلمان پس از 

جنگ قلمداد کرد .
در حالی که با رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه 
اروپا و تنشهای ناشی از سیاست های دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا، آلمان در نقش لنگرگاه ثبات 
در اتحادیه اروپا ظاهر شده است ، اکنون تضعیف 
ائتالفی  دولت  یک  تشکیل  و  آلمان  بزرگ  احزاب 
متزلزل می تواند بر نقش اروپایی و جهانی آلمان نیز 
تاثیرگذار باشد. ›جوزف جوف‹ سردبیر نشریه ›دی 
تزایت‹ گفته که دولت ائتالفی که مرکل به دنبال آن 

است به شدت بی ثبات خواهد بود. 
و  سبزها  حزب  دو  حضور  سیاسی  کارشناسان 
دموکراتهای آزاد در دولت ائتالفی با محافظه کاران 
دمکرات مسیحی را بطور ذاتی بی ثبات می دانند . 
سبزها و دموکرات های آزاد در دو سر طیف سیاسی 
انتظار می رود که درباره مسائلی مانند  هستند و 
اختالف  مهاجران  و  اروپا  اتحادیه   ، انرژی  مالیات، 

دیدگاههای آنها موجب تعلل کار دولت شود. 
آینده  بر  آلمان  انتخابات  نتایج  نیز  اروپا  در سطح 
›منطقه یورو‹ تاثیرگذاراست بخصوص که انتظار می 
رود ماههای آینده مذاکرات مهمی بین کشورهای 
در  فرانسه  و  آلمان  یورو بخصوص  کلیدی منطقه 
خصوص افزایش یکپارچگی مالی در اروپا، اتحادیه 
اقتصادی  های  سیاست  های  هماهنگی  و  بانکی 
انجام شود. شبکه خبری بلومبرگ نوشته که در پی 
انتخابات آلمان ، پول واحد اروپایی )یورو( ممکن است 

تحت فشار قرار گیرد و با افت ارزش رو به رو شود. 
در ارتباط با مسائل جهانی از جمله ارتباط با روسیه 
و تحریم های روسیه نیز تغییرات سیاسی در آلمان 
می تواند تاثیرات خاص خود را داشته باشد و در 
دولت ائتالفی موسوم به جاماییکا )سیاه - زرد - سبز( 
ممکن است اختالفاتی در این خصوص بروز کند چرا 
که دموکراتهای آزاد بر خالف دموکراتهای مسیحی و 
سبزها اعتقاد راسخی به تحریم روسیه ندارند و بی 
تمایل به بازگشت به روابط عادی با روسیه نیستند. 
حتی حزب سوسیال مسیحی که حزب خواهرخوانده 
حزب مرکل در ایالت بایرن است نیز خواستار پایان 
دادن به تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه است. 

به هر روی آنگال مرکل در چهارمین دوره زمامداری 
خود به عنوان صدر اعظم آلمان دوران دشواری در 
بر اختالفات و  بتواند ضمن غلبه  تا  پیش رو دارد 
چالشهای داخلی ، نقش آلمان در سطح اتحادیه اروپا 

و دیپلماسی چندجانبه جهانی را نیز حفظ کند.

زلزله خفیف سیاسی و چرخش به راست در آلمان

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

رسمي
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تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا تیر  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه ۳  بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت 
۱۴7/۲۹  مترمربع  مفروز شده و مجزی شده از پالک 7۴۰ فرعي از ۱۵7- اصلي واقع در 
صحرای ویان خریداری از مالک رسمی آقای روح اله مطلبی که سندمالکیت آن ذیل ثبت 
صفحه ۴۰۶  دفتر ۲8۱۹ ثبت و صادر شده  است و برابر قولنامه عادی 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. ۹۶/۵۶۴۳/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/7/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/7/۱۹

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

فاقد سند رسمي
اول  هیات     ۱۳۹۶/۵/۲۳ مورخ     ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۰۹7 شماره  راي  برابر 
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/خانم زهرا تیر  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۳  بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۳۲۶/۲۶مترمربع  مفروز شده و مجزی 
شده از پالک 8۱۴۵ فرعي از ۱۵7- اصلي واقع در صحرای ویان خریداری از مالک 
رسمی آقای روح اله مطلبی که سندمالکیت آن ذیل ثبت صفحه ۵7۱  دفتر 77 
به منظور  لذا  قولنامه عادی محرز گردیده است.  برابر  و  ثبت و صادر شده  است 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
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. ۹۶/۵۶۴۵/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/7/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/7/۱۹
عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱88   مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
فریدون موسائی بشناسنامه شماره ۶۱7۴۵   صادره از تهران فرزند محمدحسین 
در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۲۱/8۰ 
با  البرز  در  واقع  اصلی    ۱7۰ از  فرعی     ۵۱۱۴ شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
خریداری از آقای محمدرضا بخشیان که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵8۰۳/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰7/۰۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰7/۱۹

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

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

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

فاقد سند رسمي
هیات     ۱۳۹۶/۰۶/۰8 مورخه     ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۲۳7 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
فرزند حسن  تهران  از  بشناسنامه شماره ۱۵7۰   صادره  ساریخانی  آقای حسین 
به مساحت  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  از ششدانگ یک قطعه  رضا در قسمتی 
۱۹۵  مترمربع مفروز از پالک شماره ۴۹۱7   فرعی از ۱7۰  اصلی واقع در البرز با 
خریداری از آقای مرادعلی اقتداری و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدحسین عطار 
تایید مینماید. 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹۶/۵7۵8/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰7/۰۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰7/۱۹

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

آگهی احضار  متهم
 بدینوسیله  به متهم  خانم روزا کاظمی نجف آبادی فرزند ناصر در پرونده  به شماره  
بایگانی  ۹۶۰۳۲8  ابالغ  می گردد  جهت  دفاع  از بزه  انتسابی  خود  در مورخه  
شنبه ۱۳۹۶/8/۶ ساعت ۹  صبح  در شعبه  ۱۰۲  دادگاه عمومی  و جزایی  رشت  
واقع  در میدان  نیروی  دریایی  حاضر  شود  مراتب  در اجرای  مواد ۱۱۵ و ۱8۰  
قانون  آیین  دادرسی  کیفری  در یکی از  روزنامه  ها آگهی  می گردد  بدیهی 
است  در صورت  عدم  حضور  متهم  یا عدم  ارسال  الیحه  دفاعیه  یا عدم  معرفی  

وکیل  دادگاه  غیابا  مبادرت به  اتخاذ تصمیم  خواهد نمود.
3451-  رییس شعبه  102  دادگاه  کیفری  2 رشت-  ابراهیم مهریاری

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری کرایه سمند مدل ۹۶ با شماره پالک ۲88ع۳۱ایران 
7۲با شماره موتور ۱۲۴K۱۱۱۳8۶7 و شماره شاسی NAAC۹۱CEF۱۵۱۳۴8سمیه 

 بابلکرامتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد

 آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
علی قره خان به اتهام مشارکت در سرقت به عنف در پرونده کالسه۹۶۰۰۱۱/ب ۵ شعبه 
دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا ظرف یکماه در شعبه جهت رسیدگی حاضر در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق 
الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می 

نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از یکماه نباشد. م/الف ۱۰۴۲
شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر

آگهی احضار متهم
المکان  متهم مجهول  به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۱۱۵  بدینوسیله طبق 
آقای مهدی تپل به اتهام مشارکت در سرقت به عنف در پرونده کالسه۹۶۰۰۱۱/ب 
۵ شعبه دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا ظرف یکماه در شعبه 
جهت رسیدگی حاضر در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به 
رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا 

روز محاکمه کمتر از یکماه نباشد. م/الف ۱۰۴۲
شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر

آگهی احضار متهم
المکان  متهم مجهول  به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۱۱۵  بدینوسیله طبق 
آقای حسین زاغی به اتهام مشارکت در سرقت به عنف در پرونده کالسه۹۶۰۰۱۱/ب 
۵ شعبه دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا ظرف یکماه در شعبه 
جهت رسیدگی حاضر در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به 
رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا 

روز محاکمه کمتر از یکماه نباشد. م/الف ۱۰۴۲
شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر
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ایام محرم »پالکت« اهدا کنید

مردم  از  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
به  را  خود  خون  اهدای  نذر  که  خواست 
نکنند  موکول  عاشورا  و  تاسوعا  روزهای 
به  اقدام  صفر  و  محرم  ماه های  طی  در  و 

اهدای خون کنند.
دکتر بشیر حاجی بیگی با اشاره به موضوع 
ساله  همه  گفت:  محرم،  ایام  در  نذر خون 
با فرا رسیدن ماه محرم مردم کشورمان با 
توجه به اعتقادات مذهبی شان در روزهای 
اهدای  برای  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا 
خون به مراکز انتقال خون مراجعه می کنند. 
خواهش ما این است که در راستای تکریم 
ارباب رجوع و حفظ کیفیت در کار اهدای 
پایان  تا  محرم  ماه  ابتدای  از  مردم  خون، 
ماه صفر اهدای خون را انجام دهند و همه 
روزه جهت اهدای خون به مراکز ما مراجعه 
کافی  وقت  با  بتوانند  ما  کارکنان  تا  کنند 
باید  باشند.  خون  کنندگان  اهدا  جوابگوی 
توجه کرد که در مراکز انتقال خون کیفیت 

نباید فدای کمیت شود.
همیشگی  خون  به  نیاز  اینکه  بیان  با  وی 
بوده و مختص زمان خاصی نیست، افزود: 
خوشبختانه در ایران اهدای خون هیجانی، 
و  مسئوالنه  خون  اهدای  به  را  خود  جای 
آگاهانه داده است و در عین حال به کفایت 
طوریکه  به  رسیده ایم.  هم  کشور  در  خون 
در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۲.۵ میلیون نفر 
اهدای  برای  کشور  خون  انتقال  مراکز  به 
این تعداد دو  از  خون مراجعه کرده اند که 
اهدای  به  موفق  نفر  هزار   ۱۰۰ و  میلیون 
گذشته  سال  در  همچنین  شده اند.  خون 
واحد  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  سه  به  نزدیک 
پالسما،  مانند  خونی  فراورده های  و  خون 
پالکت و گلبول قرمز فشرده شده در مراکز 
درمانی و بیمارستان های کشور توزیع شده 

است.
حاجی بیگی از مردم خواست که با توجه به 
به پالکت  بیمارستان های کشور  مبرم  نیاز 
و  سرطان  به  مبتال  بیماران  مصرف  جهت 
در  ارثی،  دهنده  خونریزی  بیماری های 
روزهای محرم به جای اهدای خون کامل، 
فرزیس  پالکت  روش  به  را  پالکت شان 
هنگام  در  مردم  اساس  این  بر  کنند.  اهدا 
مراجعه به مراکز اهدای خون فقط پالکت 
خون  اجزای  بقیه  و  می کنند  اهدا  را  خود 
نظیر گلبول های سفید و قرمز به خونشان 

بازمی گردد.

»شیرخشک های یارانه ای« 
در بساط دستفروشان

توسط  یارانه ای«  »شیرخشک های  فروش 
شهرداری  خیابان  حاشیه  در  دستفروشان 
دستمایه  بزرگ،  بازار  مقابل  و  رشت 
گزارشی می شود تا علت نشت قوطی ها به 
بازار آزاد که دولت آنها را رایگان در مراکز 
بهداشت، شیرخوارگاه ها، مراکز نگهداری از 
معلوالن و ... توزیع می کند، را از مسووالن 

جویا شویم.
امور  معاون  فرید،  مسعودی  اهلل  حبیب 
در  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی 
گفت وگو با ایسنا، در حالی که از کم بودن 
میزان سهمیه شیرخشک  سازمان متبوعش 
برای توزیع بین کودکان نگهداری شده در 
گالیه  شدید  معلوالن  و  شیرخوارگاه ها 
 ۵۰۰ ساالنه  اکنون  هم  می گوید:  دارد، 
وزارت  توسط  شیرخشک  قوطی  هزار 
بهداشت در اختیار بهزیستی قرار می گیرد، 
سازمان  واقعی  نیاز  که  حالیست  در  این 
چندقلو  دارای  خانوارهای  پوشش  برای 
 7۰۰ حدودا  مددجویان  سایر  و  نیازمند 
نیاز را به وزارت  این  هزار قوطی است که 
بنابراین نشت  نیز اعالم کرده ایم،  بهداشت 
عوامل  توسط  یارانه ای  شیرخشک های 
کمبود  نیز  خودمان  که  جایی  در  سازمان 
این  در  که  چرا  است؛  غیرمنطقی  داریم، 
با  را  نیاز  مورد  شیرخشک  باید  صورت 

پرداخت پول تهیه کنیم.
که  است  غیرمنطقی  داد:  ادامه  وی 
شیرخشک یارانه ای و رایگان را در بازار آزاد 
بفروشیم و سپس برویم و دوباره با پرداخت 

پول بیشتر، شیرخشک بخریم.
فرید  در ادامه تاکید کرد: میزان شیرخشک 
حدی  در  بهزیستی  به  یافته  تخصیص 
آزاد  بازار  به  آن  نشت  امکان  که  نیست 
وجود داشته باشد و همه استان ها همواره 
دارند،  افزایش سهمیه شیرخشک  تقاضای 
به این ترتیب نشت آن از طریق بهزیستی 

محال است.
یکی  اینکه  به  پاسخ  در  بهزیستی  معاون 
دارای  خانواده   که  است  این  احتماالت  از 
دریافتی  شیرخشک  است  ممکن  قلو  چند 
را در بازار آزاد بفروشد؟ گفت:  ممکن است 
سازگار  کودکی  با  شده  ارائه  شیرخشک 
نباشد و خانواده اقدام به چنین عملی کند 

اما احتمال آن باز هم کم است.
خبرنگار  مشاهدات  که  حالیست  در  این   
ایسنا در بازار رشت حاکی از وجود تعدادی 
دست فروش است که این شیرخشک ها را 
جعبه ای در خیابان برای فروش در معرض 

دید گذاشته اند.

خبــــر

تشکیل 7 هزار هیأت دانش آموزی در مدارس

فعالیت 7  از  انجمن های اسالمی دانش آموزان  اتحادیه  دبیرکل 
در  شهری  هیأت   ۵۴۰ و  مدارس  در  دانش آموزی  هیأت  هزار 
کشور خبر داد و گفت: امسال در مراسم اربعین حسینی، موکب 

دانش آموزی انصارالمهدی)عج( در کربال برپا می شود.
به گزارش پيام زمان، حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان در نشست خبری پیرامون ویژه برنامه های 
اجرا  فاز  دو  در  محرم  عملیاتی  طرح  داشت:  اظهار  محرم،  ماه 
می شود که فاز اول از ابتدای مهر تا ۱۲ مهر ماه است و  فاز دوم 

این طرح از ۱۵ مهر ماه آغاز شده و تا ۱8 آبان ماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در این برنامه ها توجه به شاخص های تربیت 
به  ادامه داد: توجه  برای مخاطبان مورد توجه است،  حسینی 
مالحظات بومی و منطقه ای و احترام به آداب و رسوم مناطق 
به ویژه اقلیت های مذهبی و استفاده از اساتید مرکز فرهنگی 
ـ تربیتی آینده سازان از اهداف دیگر برنامه هاست.عالمتی ادامه 
اضافه کرد: توجه به موضوعات بصیرت شناسی، جریان شناسی 
فکری و فرهنگی مربوط به دوران امامت امام حسین)ع(، سبک 
زندگی اسالمی و اقتصاد مقاومتی از اهداف دیگر برنامه هاست. 
دانش آموزان  انصارالمهدی)عج(  هیأت  هزار   7 فعالیت  از  وی 
متوسطه دوم در مدارس خبر داد و گفت:این هیأت ها در دهه 
آن  کنار  در  و  می پردازند  مدارس  در  عزاداری  به  محرم  اول 
از ۲7۰ شهرستان، ۵۴۰ هیأت  شهری دختر و پسر  در بیش 
اتحادیه  است.دبیرکل  برگزاری  حال  در  محرم  ایام  طول  در 
هیأت های  اینکه  بیان  با  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های 
هفتگی  شهری  هیأت های  و  مناسبتی  به صورت  مدرسه ای 
مبلغ  روحانی   ۳۰۰ امسال  کرد:  تصریح  می کنند،  اجرا  برنامه 
و مبلغه در دهه اول محرم به مدارس اعزام شده است.وی از 
اجرای طرح پویش )نحن و معکم( به منظور دفاع از مظلومان 
در  گفت:  و  داد  خبر  میانمار  و  سوریه  عراق،  فلسطین،  یمن، 
این برنامه برپایی هیأت ها با شعار »دفاع از مظلوم«، فضاسازی 
اجرا  شهر  سطح  در  آمریکایی  بشر  حقوق  نمایشگاه  برپایی  و 
انصارالمهدی)عج(  موکب  برپایی  به  اشاره  با  می شود.عالمتی 
کرد:  خاطرنشان  کربال،  در  حسینی  اربعین  در  دانش آموزان 
در  دانش آموزان  حضور  با  و  اربعین  در  موکب  این  است  قرار 
مسیر پیاده روی در کربال برگزار شود. وی با بیان اینکه نذورات 
انصارالمهدی)عج(  موکب  از  پشتیبانی  جهت  دانش آموزان 
پیاده روی  کاروان  شد:  متذکر  می شود،  جمع آوری  کربال  در 
دانش آموزی اربعین با عنوان »مسیر بهشت« ویژه دانش آموزان 

پسر در مرحله دوم طرح محرم انجام می شود.
طرح  افزود:  دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
»بوستان ستاره ها« در بازه زمانی ۶ تا 8 محرم اجرا می شود و 
در این طرح، دانش آموزان بر سر مزار شهدای دانش آموز حاضر 
شده و مزار شهدا را غبار روبی می کنند.وی برنامه دیگر اتحادیه 
در ماه محرم را تحت عنوان مجمع زینبیون ویژه دختران نام برد 
و گفت: در این طرح  که در ۱۱ محرم در حسینه ها و مصلی 
استان ها اجرا می شود، دختران ضمن عزاداری با شعار »رایت 
اال جمیال« با نقش زنان در عاشورا و الگوپذیری دختران انقالبی 
موکب  برپایی  از  می شوند.عالمتی  آشنا  زینب)س(  حضرت  از 
عزاداری انصارالمهدی)عج( در مدارس در ایام محرم خبر داد و 
افزود: پخش کلیپ های مداحی و برنامه های فرهنگی و پذیرایی 

از دانش آموزان از برنامه های این موکب هاست.
وی با اشاره به برپایی نمایشگاه »لشکر فرشتگان« یادآور شد:در 
این برنامه دانش آموزان دختر با زنان مجاهد و اسوه مسلمان به 
ویزه حضرت زینب)س( آشنا می شوند.دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان با اشاره به فعالیت »رادیو محرم« در مدارس 
کشور، عنوان کرد: در این برنامه بیانات امام)ره(، رهبری و شهید 
مدارس  در  مداحی  و  حسین  امام  قیام  خصوص  در  مطهری 
تشکل های  دانش آموزان  حضور  به  اشاره  با  می شود.وی  پخش 
مختلف دانش آموزی در کنار اعضای اتحادیه در مراسم  یاد شده، 
افزود: توجه به شور و شعور حسینی در برنامه های ماه محرم و 
مراقبت ویژه در برابر آسیب های رایج در مراسم  ها به ویژه توجه 
از  جلوگیری  و  افزایی  معرفت  به  توجه  و  اشعار  از  استفاده  به 
مداح محوری افراطی و آشنایی با مسایل روز منطقه و میانمار از 
اهداف دیگر برنامه هاست.عالمتی از مشارکت فعال دانش آموزان 
در اجرای برنامه های ماه محرم خبر داد و افزود: تقسیم کار بین 
دانش آموزان در اجرای برنامه ها و اولویت دادن به دانش آموزان 

اتحادیه و سایر تشکل های دانش آموزی در دستور کار است.
وی از مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی و امور اوقاف و خیریه در 
اجرای برنامه ها خبر داد و تقویت فضای معنوی مدارس و شهرها 
با بهره گیری از دانش آموزان و تربیت بر اساس مفاهیم مرتبط با 

قیام امام حسین)ع( را از جمله اهداف مهم برنامه ها برشمرد.

شرایط ثبت نام مشموالن پذیرفته شده 
در دانشگاه ها

معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا، 
ضوابط و مقررات صدور معافیت تحصیلی برای مشموالن پذیرفته 

شده دردانشگاه های داخل کشور را تشریح کرد.
سرهنگ نجف حمیدزاده افزود: مشموالنی که با داشتن شرایط 
اولیه مندرج در دفترچه راهنمای کنکور سراسری، در یکی از 
دانشگاه های داخل کشور پذیرفته شده اند، طبق قانون خدمت 
وظیفه عمومی و آیین نامه اجرایی مربوط می توانند از معافیت 
می  غیبت  فاقد  مشموالن  افزود:  شوند.وی  برخوردار  تحصیلی 
دانشگاه  از  صادره  تحصیلی  معافیت  درخواست  نامه  با  بایست 
انتظامی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  از  یکی  به  شده،  پذیرفته 
مراجعه  پذیرش  مورد  استقراردانشگاه  شهرمحل   )۱۰+ )پلیس 
مقام  شود.این  صادر  آنان  برای  اولیه  نام  ثبت  مجوز  تا  کرده 
انتظامی در خصوص نحوه ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی بیان 
کرد: دانشجویان در طول مدت تحصیل، تنها یکبار می توانند از 
و در صورتی که  داده  انصراف  قبلی  دانشگاه  و  رشته تحصیلی 
حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انصراف در رشته و دانشگاه 
خواهند  برخوردار  تحصیلی  معافیت  از  شوند،  پذیرفته  جدید 
شد.حمیدزاده گفت: سربازان حین خدمت در صورت قبولی در 
مقطع کارشناسی و باالتر می بایست با نامه درخواست معافیت 
تحصیلی صادره از دانشگاه پذیرفته شده، به دفاتر) پلیس+۱۰(
محل استقرار دانشگاه مورد پذیرش مراجعه و در صورت داشتن 
از  از خدمت صادر و پس  ترخیص  نامه  ادامه تحصیل،  شرایط 
انجام تسویه حساب با یگان خدمتی،از طریق دفاتر )پلیس+۱۰( 

مجوز ادامه تحصیل صادر می شود.
پایان  تا  اخراجی  دانشجویان  کرد:  تاکید  زاده  حمید  سرهنگ 
خدمت سربازی و یا اخذ کارت معافیت از خدمت ، حق ادامه 

تحصیل ندارند.

خبر سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

افزایش 2 برابری مصرف سیگار در دختران
هشدار  ضمن  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
در  میر  و  مرگ  باالی  آمار  به  نسبت 
مصرف کنندگان مواد دخانی اعالم کرد: 
از  ناشی  مرگ  مورد  هزار   ۵۰ سالیانه 

مصرف دخانیات در ایران اتفاق می افتد.
خبری  نشستی  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
سایر  و  سیگار  مصرف  آمار  خصوص  در 
گفت:  جهان  و  ایران  در  دخانی  مواد 
ساالنه هفت میلیون نفر در دنیا به دلیل 
یعنی  می بازند؛  جان  دخانیات  مصرف 
از مصرف  نیمی  نفر.  یک  ثانیه  هر شش 
کنندگان آن نیز به دلیل عوارض مستقیم 
از  را  خود  جان  دخانیات  غیرمستقیم  و 
دست می دهند. در ایران نیز سالیانه ۵۰ 
هزار مورد مرگ ناشی از مصرف دخانیات 
مورد  هزار   ۵۰۰ همچنین  می شود.  ثبت 
بستری در سال به دلیل عوارض ناشی از 

دخانیات است.
وی افزود: مرگ ناشی از تصادفات، ایدز، 
سالح های سرد و گرم، مخدر و الکل کمتر 
از مرگ ناشی از سیگار و سایر دخانیات 
به  ابتال  خطر  دخانیات  مصرف  است. 
و   ۲.۴ تا  را  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
افزایش  مردان  در  برابر   ۲۳ تا  را  ریوی 
می دهد.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان 
سرطان  به  ابتال  موارد  درصد   ۹۰ اینکه 
ادامه  است،  سیگار  مصرف  از  ناشی  ریه 
مادران  از  شده  متولد  کودکان  وزن  داد: 
سیگاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم کمتر از وزن 
وعده  هر  همچنین  است.  نوزادان  نرمال 
مصرف قلیان معادل مصرف ۱۰۰ تا ۲۰۰ 

کسی  کنار  در  حضور  است.  سیگار  نخ 
شش  مصرف  مانند  می کشد  قلیان  که 
ما  کشور  در  است.  سیگار  نخ  هشت  تا 
از 7۹ میلیون نفر، هشت میلیون نفر به 
نوعی مصرف کننده مواد دخانی محسوب 
مردم  از  درصد   ۱۴.۱۳ یعنی  می شوند؛ 
مصرف کننده سیگار، قلیان، پیپ و سایر 

مواد دخانی هستند.
مردان  در  را  وی شیوع مصرف دخانیات 
و  اعالم  درصد   ۴ زنان  در  و   ۲۵.۱۶
رو  زنان  در  دخانیات  مصرف  کرد:  تاکید 
گذشته  سال  پنج  در  است.  افزایش  به 
 ۱۴.۹ از  ایران  در  دخانیات  مصرف  آمار 
نشان  گزارش ها  است.  رسیده  به ۱۴.۱۳ 
در  سیگار  روزانه  مصرف  که  می دهند 
 ۱۰.۱ به   ۱۰.۹ از  گذشته  سال  شش 

کاهش پیدا کرده است، اما مصرف قلیان 
در حال افزایش است.

دخانیات  مصرف  داد:  ادامه  حریرچی 
شهرها  در  و  درصد   ۱۵.۴۴ روستاها  در 
۱7.۶۲ درصد گزارش شده است که نشان 
دهنده مصرف باالی دخانیات در روستاها 
است. ایران متعهد شده است که تا سال 
بیماری های  باالی  آمار  دلیل  به   ۱۴۰۴
قلب و عروق، ۳۰ درصد مصرف دخانیات 
که  کرد  توجه  باید  اما  دهد،  کاهش  را 
 ۱۵ تا   ۱۳ نوجوانان  در  سیگار  مصرف 
آن  عمده  که  داشته  کمی  افزایش  ساله 

در دختران نوجوان بوده است.
آمار مصرف سیگار در  اینکه  بیان  با  وی 
درصد  یک  از  کمتر  از  نوجوان  دختران 
به ۲.۱ درصد رسیده است، تصریح کرد: 

این آمار در پسران از ۵.۱ به ۴.8 کاهش 
پیدا کرده است. با توجه به اینکه سیگار 
مواد  مصرف  به  ورود  حوزه  در  قلیان  و 
است،  پرخطر جنسی  رفتارهای  و  مخدر 
بدانند  و  باشند  هوشیار  باید  خانواده ها 
چه  نوجوان ها  کنار  در  قلیان  مصرف  که 
ضربه ای می تواند به آنها وارد کند. در حال 
حاضر ۶.۶ دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله سابقه 
مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران 
۱۱.۱ درصد اعالم شده است. برآورد شده 
میلیارد   ۵۰ تا   ۴۰ بین  ساالنه  که  است 
نخ سیگار در کشور مصرف می شود که به 
دنبال آن سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان 
از ثروت ملی نیز دود می شود. همچنین 
تومان در سال  تا ۳۰ میلیارد  حدود ۲۰ 
از  سال های  و  بهداشتی  هزینه  صرف 

دست رفته عمر افراد سیگاری می شود.
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
هر ۱۰ درصد افزایش مالیات بر دخانیات، 
پنج درصد از آمار مصرف سیگار کاهش 
ایران  در  سیگار  قیمت  افزود:  می دهد، 
۲۰ درصد کشورهای تولید کننده اصلی 
است. یعنی کشورهای آمریکا و انگلیس 
برابر  پنج  خود  کشور  در  را  کار  این 
ایران  در  می فروشند.  ایران  از  گران تر 
قیمت سیگار از ۱8۱ کشور دنیا ارزان تر 
کشورهای  در  سیگار  بر  مالیات  است. 
بر  در  را  قیمت  درصد   7۰ مختلف 
دخانیات  قیمت   بخواهیم  اگر  می گیرد. 
در  فروش  قیمت  باید  کنیم  کنترل  را 

سوپرمارکت ها را باال بریم.

رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا 
سایبری،  مجرمان  شگردهای  از  یکی  این که  بیان  با 
سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی به بهانه ایام و 
مناسبت های مذهبی است، گفت: تبلیغات گسترده و 
ارائه مسائل و مطالب مذهبی با هدف سرقت اطالعات 
کاربران از جمله راهکارهای مجرمان برای پیاده کردن 
اهداف شوم خود است.سرگرد»مهدی شکیب« با اشاره 
به ضرورت ارتقای سواد فضای مجازی جامعه،  اظهار 
کرد: متاسفانه سودجویان سایبری از احساسی بودن 
هموطنان عزیز سوءاستفاده کرده و در این ایام بیش 
می باشند،  خود  مجرمانه  اهداف  دنبال  به  گذشته  از 
این افراد سعی دارند با انجام تبلیغات گسترده و ارائه 
که  خود  مجرمانه  اهداف  مذهبی  مطالب  و  مسائل 

همان سرقت اطالعات کاربران است عملی کنند.
کاربران،  اطالعات  سرقت  راه های  از  یکی  افزود:  وی 
ارسال بدافزار می باشد که معموالً در قالب فایل های 

ضمیمه شده به سیستم  فرد قربانی نفوذ می کنند .
ویژه  مذهبی  ادعیه های  و  افزارها  نرم  دانلود  شکیب 
محرم را مناسب ترین روش برای ارسال بدافزار دانست 
مطالب  دریافت  و  دانلود  اینکه  به  توجه  با  گفت:  و 
این  افزارهای مرتبط در  نرم  زیارت عاشورا،  مذهبی، 
ایام افزایش پیدا می کند لذا پیش بینی می شود ارسال 

این گونه بدافزارها در ایام  وجود داشته باشد.

سرقت اطالعات خصوصی کاربران با 
دانلودهای مذهبی در محرم

زائران  خروج  گفت:  خوزستان  انتظامی  فرمانده 
اربعین حسینی از مرز تنها با گذرنامه و ویزای معتبر 
امکان پذیر است.به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار 
زائران  همه  این که  بر  تأکید  با  عباس زاده«  »حیدر 
عتبات عالیات باید گذرنامه و ویزا داشته باشند، گفت: 
ماه   ۶ که  معتبر  گذرنامه  با  تنها  مرز  از  خارج شدن 

اعتبار داشته باشد امکان پذیر است.
وی اظهار امیدواری کرد با پیش بینی هایی که در حوزه 
انتظامی و بخش های دولتی انجام شده، کنگره عظیم 
اربعین حسینی امسال خدمات مطلوب و بهتری برای 

رفاه حال زائران ابا عبداهلل الحسین)ع( ارائه شود.
این که  بیان  با  خوزستان  استان  انتظامی  فرمانده 
و رسمی  معتبر  مراجع  از  را  اربعین  اخبار  هموطنان 
داشته  توجه  شهروندان  شد:  یادآور  کنند،  دریافت 
عبور  امکان  گذرنامه  و  روادید  داشتن  بدون  باشند، 

از مرز وجود ندارد

خارج شدن زائران اربعین
 از مرز تنها با گذر نامه

بیمه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کل  مدیر 
مرکزی با اشاره به آغاز صدور کد ›یکتا‹ برای بیمه 
گفت:  ماه  مهر  ابتدای  از  ثالث  های شخص  نامه 
مزبور  نامه  بیمه  اطالعات  یعنی  این کد،  نداشتن 
در بیمه مرکزی به ثبت نرسیده است و این نهاد 

آن را تایید نمی کند.
مرکزی  بیمه  داشت:  اظهار  نعمتی«  »سیدقاسم 
الکترونیک  و هدایت  نظارت  اندازی سامانه  راه  با 
صنعت بیمه )سنهاب( در تالش است تا اطالعات 
نامه های صادره در شرکت های  بیمه  به  مربوط 
بیمه را جمع آوری و بر پایه آن، نظارت خود را بر 

صنعت بیمه تسری دهد.
بیمه  های  شرکت  ماه  مهر  ابتدای  از  افزود:  وی 
نامه  بیمه  هر  به  مربوط  اطالعات  اند  شده  ملزم 
شخص ثالث را در زمان صدور در سامانه سنهاب 
وارد کرده و پس از تایید صحت اطالعات و دریافت 
کد یکتا، بیمه نامه صادره را به بیمه گذار تسلیم 

کنند.
وی هدف از این کار را اجرای طرح کدینگ یکسان 
در صنعت بیمه برشمرد و گفت: در گام های بعدی 
می توان از طریق همین سامانه اجرای آیین نامه 
را  بیمه  های  شرکت  در  مختلف  مقررات  و  ها 
پیگیری کرد و پایبندی آنها به مقررات را سنجید.

بیمه نامه شخص ثالث باید کد» یکتا« 
داشته باشد

درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشت  معاون 
آموزان  دانش  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
و  فود  فست  مجاز  حد  برابر  دو  ایرانی 
غذاهای آماده مصرف می کنند، به طور 
ای  هفته  ایرانی  آموز  دانش  هر  متوسط 
در حالی که  فود می خورد  یکبار فست 
حد مجاز آن حداکثر هر دو هفته یکبار 
افزایش  کرد:  اظهار  رئیسی  است.علیرضا 
شیوع چاقی و اضافه وزن در بین دانش 
سالمت  برای  جدی  تهدید  یک  آموزان 
نسل جدید کشور در آینده است و موجب 
بین  در  واگیر  غیر  های  بیماری  افزایش 

ایرانیان در آینده خواهد شد.
بهداشت  وزارت  آمارهای  گفت:  وی 
درصد   ۴۰ از  بیش  که  دهد  می  نشان 
یا  هستند  چاق  یا  ایرانی  آموزان  دانش 
اضافه وزن دارند و این آمار بسیار نگران 
آن  عامل  مهمترین  که  است  ای  کننده 

آموزان  دانش  حد  از  بیش  گرایش  نیز 
فست  و  و چرب  شور  تنقالت  مصرف  به 
خانواده  به  باید  داد:  ادامه  فودهاست.وی 
شود  فراگیر  رسانی  اطالع  ایرانی  های 
که مصرف این نوع غذاهای مضر را برای 
کودکان و دانش آموزانشان کاهش دهند، 
چاقی  عامل  اینکه  از  جدا  فودها  فست 
و  نمک  بودن  باال  هستند،  وزن  اضافه  و 
بروز  عامل مهم  نیز  آنها  در  اشباع  روغن 
انواع بیماری های غیر واگیر است.رئیسی 
در این گزارش به ایرنا گفت: معموال فست 

فودها سه تا چهار برابر بیش از حد مجاز 
بیماری  بروز  مهم  عامل  که  دارند  نمک 
عروقی  قلبی  های  بیماری  و  فشارخون 
در آینده خواهد بود، ضمن اینکه مصرف 
فست فودها عامل مهم بروز بیماری های 

گوارشی است.
بسیار  نکته  افزود:  بهداشت  وزیر  معاون 
مهم دیگری که مصرف بیش از حد فست 
ذائقه  تغییر  آورد،  می  وجود  به  فودها 
است، وقتی که کودکان از سنین پایین به 
مصرف فست فودها که مواد غذایی شور 

کند.  می  پیدا  تمایل  هستند،  چرب  و 
چرب  غذاهای  که  دارند  دوست  همیشه 
بخواهند  اگر  و  استفاده کنند  نمک  پر  و 
غذای سالم و معمولی مصرف کنند سعی 
می کنند به آن نمک اضافه کنند و این 
آینده  در  تواند  می  که  است  خطری 
سالمت ایرانیان را با خطرات بسیار جدی 
مواجه کند و اصالح آن نیز کار ساده ای 

نخواهد بود.
وی گفت: وزارت بهداشت در دوره جدید 
عزم خود را جزم کرده است تا با افزایش 
میزان  عمومی  رسانی  اطالع  و  آموزش 
و  دهد  کاهش  را  مضر  غذاهای  مصرف 
الگوی تغذیه را به خصوص برای کودکان 
همزمان  و  کند  اصالح  آموزان  دانش  و 
تا  است  شده  آغاز  ای  گسترده  تالش 
میزان روغن های ترانس و اشباح و نمک 

در مواد غذایی کاهش یابد.
نان  قرص  هر  اکنون  هم  افزود:  رئیسی 
با  که  دارد  نمک  گرم   ۶ تا  چهار  حدود 
دو  زیر  به  شده  انجام  های  ریزی  برنامه 
شکر  میزان  یافت،  خواهد  کاهش  گرم 
و کاهش  یافته  کاهش  ها  نوشابه  در  نیز 
تدریجی حد مجاز شکر در نوشابه ها نیز 

در دستور کار وزارت بهداشت است.

 شیوع چاقی بین 
دانش آموزان تهدیدی  

 برای سالمت کشور

رییس دبیرخانه ستاد پیشگیری از جعل 
اسناد وزارت کشور با اشاره به اینکه ۲۶ 
هزار و ۹8۳ مورد جعل در سال گذشته 
ایم، تصریح کرد: عمده  در کشور داشته 
ترین جعل صورت گرفته در سال گذشته 
و  اسکناس  جعل  به  مربوط  ترتیب  به 
شناسایی،  اوراق  و  مدارک  بهادار،  اوراق 
بوده  مالکیت  اسناد  و  ماموریت  احکام 

است.
همایش  در  مهرماه  سوم  شادکام  کاظم 
مقابله  و  پیشگیری  روزه  یک  آموزشی 
در  دولتی  مدارک  و  اسناد  جعل  با 
به  جعل  کرد:  اظهار  کرمان  استانداری 
اقتصادی  و  اجتماعی  معضل  یک  عنوان 
عمده  و  است  مختلف  کشورهای  در 

به  تکنولوژی  پیشرفت  آن  دلیل  ترین 
فراوانی  کاغذ،  و  چاپ  صنعت  در  ویژه 
ضعف  اداری،  فرآیند  در  کاغذی  اسناد 
انگیزه های  آگاهی های عمومی جامعه، 
مجازات  بازدارندگی  عدم  سودجویانه، 
های پیش بینی شده و ... است.وی افزود: 
اجتماعی،  روابط  استحکام  رفتن  بین  از 
وقوع  سازی  زمینه  سیاسی،  و  اقتصادی 
خرب  آثار  بروز  جرائم،  سایر  توسعه  و 
عمومی  اعتماد  سلب  جامعه،  در  روانی 

به  معنوی  و  مادی  ضررهای  تحمیل  و 
پیامدهای جعل  آثار و  از جمله  اشخاص 

است.
کارگروه  چهار  اینکه  بیان  با  شادکام 
جعل  از  پیشگیری  ستاد  در  تخصصی 
در  هدف  دو  که  دارند  فعالیت  اسناد 
زمینه کاهش جعل و مقاوم سازی اسناد 
را در دستور کار قرار داده اند افزود: یکی 
در  اسناد  سازی  مقاوم  ستاد،  اهداف  از 
برابر جعل است و توفیقات خیلی خوبی 

در این زمینه در اسناد پایه کشور داشته 
شناسنامه،  جعل  امکان  اکنون  و  ایم 
به   ... و  سربازی  های  معافیت  گذرنامه، 
ستاد  دبیرخانه  است.رییس  رسیده  صفر 
کشور  وزارت  اسناد  جعل  از  پیشگیری 
آموزش  دیگر،  مسئله  اینکه  به  اشاره  با 
که  است  اسناد  سازی  مقاوم  اختصاصی 
شود،  می  انجام  ای  منطقه  صورت  به 
نردبان  و  گذار  پایه  جعل،  کرد:  تصریح 
این  به  و  است  سایر جرائم  به  دسترسی 
نتیجه رسیده ایم که کار باید به صورت 
های  گلوگاه  باید  و  شود  انجام  میدانی 
آن،  رفع  به  نسبت  و  شناسایی  را  جعل 
فنی  اقدامات  اِعمال  و  شناسی  آسیب  با 

اقدام کنیم.

جعل اسناد
 معضلی اجتماعی و اقتصادی در کشور
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آگهی رای 
شاکی : پروین بوشهری به نشانی تهران- خیابان پاسداران- اختیاریه شمالی- مجتمع 

مریم- پالک ۳۹- واحد ۱7   متهم: فتحعلی طهمزی درشکی مجهول المکان 
اتهام: خیانت در امانت  

گردشکار: به تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ در وقت فوق العاده شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان 
رباط کریم بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و پرونده پیوست تحت نظر است. با 
عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم با استعانت از درگاه خداوند 

متعال و تکیه بر وجدان قضایی  بشرح زیر مبادرت به صدور رای می گردد. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای فتحعلی طهمزی درشکی فرزند غالمعلی فعال متواری 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به مدارک اتومبیل تریلر به شماره ۲۳۱ ع 7۴ ایران ۲۲ به 
شرح ) برگ سبزو کارت ماشین و کارت سوخت و بیمه شخص ثالث و بنچاق( موضوع 
شکایت پروین بوشهری. با عنایت به محتویات پرونده و شرح شکایت شاکیه که بیان 
داشته تریلر مذکور را بابت انجام کار به ایشان سپرده و مدارک اتومبیل نیز طی رسیدی 
به امانت داده شده که در حال حاضر نسبت به مسترد نمودن مدارک ممانعت می نماید و 
مالحظه ی استعالم به عمل آمده در راستای تایید مالکیت شاکیه و رسید تحویل مدارک 
که امانی بودن آن را اثبات نموده و اظهارات گواهان که وقوع بزه و انتساب آن به متهم را 
صحه می گذارد و عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق و رسیدگی در راستای 
دفاع از اتهام انتسابی و تحقیقات معموله در دادسرا و کیفر خواست اصداری از سوی آن 
مرجع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز و مسلم دانسته و 
مستندا به ماده ۶7۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵ و حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل دوسال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به محکوم 
علیه غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه بوده 
و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان تهران است و نسبت به محکوم لها حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. م/الف ۱۴۰۲ 
رضا مقدم- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید مدل ۱۳8۶با شماره شهربانی ۵88ص۶8ایران 8۲ با شماره 
موتور ۲۱۴۳۵۱۶و شماره شاسی S۱۴۱۲۲8۶۳8۵۵۹۲بنام سید عیسی حسینی مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
میثم عرب فیروزجائی     به شرح دادخواست به کالسه ۴/۶۹۵/۹۶ این شورا  درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهقلی عرب فیروزجائی به 
ش ش ۴۵77در تاریخ ۹۶/۶/8اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱-میثم عرب فیروزجائی فرزند الهقلی و 

فاطمه  متولد ۱۳7۰ صادره از بابل فرزند متوفی 
۲-داود عرب فیروزجائی فرزند الهقلی و فاطمه به ش ش ۴۶۶متولد ۱۳۶۶ صادره از 

بابل فرزند متوفی 
۳-یاسر عرب فیروزجائی فرزند الهقلی و فاطمه به ش ش 7متولد ۱۳۶۳ صادره از بابل 

فرزند متوفی 
۴-ناصر عرب فیروزجائی فرزند الهقلی و فاطمه به ش ش ۲۵۹متولد ۱۳۶۲ صادره از 

بابل فرزند متوفی 
۵-خدیجه عرب فیروزجائی فرزند الهقلی و فاطمه به ش ش ۱۵8۶متولد ۱۳۶۴ صادره 

از بابل فرزند متوفی 
۶-منیژه عرب فیروزجائی فرزند الهقلی و فاطمه به ش ش 88۴متولد ۱۳۶7 صادره از 

بابل فرزند متوفی 
7-فاطمه  عرب فیروزجائی فرزند نوراله و آغاننهبه ش ش ۴۹8۵صادره از فریدونکنار 

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

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

رونوشت آگهی حصر وراثت 
انسیه سلیمانی به ش ش ۹۹۵۶     به شرح دادخواست به کالسه ۴/7۰۴/۹۶ این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
رضا عباسیان امیری به ش ش ۳۹در تاریخ ۹۶/۶/۲۰اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-عسگری عباسیان فرزند ابوالحسن و زینب خاتون به ش ش ۴۱ متولد ۱۳۱۱ صادره 

از امیر کال پدر متوفی 
۲-بتول ایزدی فرزند حسنجان و نرجس به ش ش ۳۱ متولد ۱۳۲۲ صادره از امیر کال 

مادر متوفی 
۳-انسیه سلیمانی امیری فرزند علی اصغر و راضیه به ش ش ۹۹۵۶ متولد ۱۳۵7 صادره  

از امیر کال همسر متوفی 
۴-فاطمه عباسیان امیری فرزند محمد رضا و انسیه به ش ش ۲۰۵۱۱۳۱۲۶۰ متولد 

۱۳8۱ صادره از بابل دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی رونوشت حصر وراثت
علی   فرزند محمد  دارای شماره شناسنامه ۶۶۶۰۰۳۶۲۰۲   مرتضی شهریاری  آقای 
متولد ۱۳7۱ صادره از رباط کریم  بشرح دادخواست و به کالسه ۴۵۲/۳/۹۶ ازاین شورا 
درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاتون آزاد  فرزند محمد 
ابراهیم به شماره شناسنامه 8  در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱.نام و نام خانوادگی: مرتضی شهریاری      نام پدر: محمد علی   شماره شناسنامه: 

۶۶۶۰۰۳۶۲۰۲   نسبت پسر متوفی 
۲. نام و نام خانوادگی: اعظم شهریاری      نام پدر: محمد علی   شماره شناسنامه: ۲۴7   

نسبت دختر متوفی
۳.  نام و نام خانوادگی: اکرم شهریاری      نام پدر: محمد علی   شماره شناسنامه: ۴۱۶   

نسبت دختر متوفی
۴. نام و نام خانوادگی: رضا شهریاری      نام پدر: محمد علی   شماره شناسنامه: 

۴۹۰۰۱۲۳87۰    نسبت پسر متوفی
۵.   نام و نام خانوادگی: محمد علی شهریاری      نام پدر: محمد   شماره شناسنامه: 

۳۹۳   نسبت همسر متوفی
۶. نام و نام خانوادگی: ایران تاج نوروزی رزجی       نام پدر: حسین خان    شماره 

شناسنامه: ۶۰  نسبت مادر متوفی
اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصروراثت صادر خواهدشد. م/الف ۱۴۰۳
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای رسول کوزلی فرزند داود 

خواهان ایرج المح جویباری فرزند حسن با وکالت آقای نور علی گیالنی دادخواستی به 
طرفیت خوانده رسول کوزلی فرزند داود به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۱۲۹۳۲۰۰۲۶۴ شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان ۹۶۰۲7۱ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۶/8/۹ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین 
که حسب دادگاه طبق موضوع و با استناد ماده 7۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه  مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی جویبار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
علی علیجان زاده ملیجی به ش ش ۱۳7    به شرح دادخواست به کالسه ۴/7۰۱/۹۶ این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل 
علیجان زاده ملیجی به ش ش ۵-۵۶8۰۰۴8۶۵در تاریخ ۹۶/۶/۱8اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-علی علیجان زاده ملیجی فرزند رستم و صدیقه به ش ش ۱۳7 صادره از بابل متولد 
۱۳۵۱ پدر متوفی      ۲-انسیه محمدی طوری فرزند حسین و کشور به ش ش ۶۶ 

صادره از بابل بندپی متولد ۱۳۴8مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

ابالغ دادنامه
 به آقای محمد ممل )مجهول المکان(

متهمین: ۱. آقای امیرحسین دیور فرزند علی اصغر به نشانی سبزدشت ک مراد علی 
رضایی پ ۱۰۶ واحد ۹  ۲. آقای محمد ممل به نشانی مجهول المکان 

اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 
گردشکار: شکایتی علیه متهمین باال تقدیم دادگاه شده که پس از ارجاع به این شعبه 
ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین دادرسی 
در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع 

اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان ۱. آقای امیرحسین دیور فرزند علی اصغرمتولد 
۱۳78. شغل آزاد. مجرد. باسواد.اهل تهران.فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر. آزاد با 
صدور قرار قبولی کفالت ۲. محمد مشهور به ممل که به علت متواری بودن اطالعات 
بیشتری در دسترس نیست دائر بر سرقت گوشی سونی و وجه نقد و تخریب عمدی جای 
سوئیچ موتور سیکلت موضوع شکایت خانم معصومه شهبازی و آقای حامد زارعی دادگاه 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و تصاویر 
مندرج در پرونده و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی 
و اینکه علیرغم دعوت به جلسه حضور نیافته اند و الیحه دفاعیه ارائه نکرده اند و وکیل 
نیز معرفی نکرده اند دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد مواد 
۶77.۶۶7.۶۵۶ از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵ و بند پ ماده 8۹ و ۹۲ از قانون 
مجازات االمی مصوب ۱۳۹۲ متهم ردیف اول را از بابت سرقت تعزیری به نگهداری به 
مدت یکسال در کانون اصالح و تربیت و از بابت تخریب نیز به نگهداری در کانون اصالح 
و تربیت به مدت یکسال و رد مال به صاحب مال و متهم ردیف دوم را به تحمل سه 
سال حبس تعزیری و تحمل 7۴ ضربه شالق تعزیری از بابت سرقت اموال شاکی خانم 
معصومه شهبازی و رد مال محکوم می نماید. امادر خصوص اتهام متهم ردیف دوم دائر 
بر تخریب سوئیچ موتور شاکی آقای حامد زارعی نظر به اظهارات متهم ردیف اول دلیلی 
بر تخریب از طرف متهم ردیف دوم وجود ندارد و لذا به استناد مواد ۲۶۵ قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل در خواست واخواهی در این دادگاه و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ انقضا فرجه واخواهی قابل در خواست تجدید نظر از محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. م/الف ۱۱8۱
هاشم امامی- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۱۹۶۴۳۰۰۵۹۳شعبه ۳ دادگاه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نور تصمیم نهایی شماره 
خواهان خانم طاهره جوادی فرزند براتعلی با وکالت آقای بهزاد درویش سنگ نوئی فرزند 
عباس به نشانی  تهران خیابان مطهری خیابان سهروردی شمالی جنب پنب بنزین کوچه 

تهمتن ژالک 8 واحد ۱7 طبقه پنجم 
خوانده : آقای مهران ژیان فرزند محمد به نشانی مشهد – خ قائم – خ سلمان – سمت 

چپ درب ۲ ط ۱ مجهول المکان 
خواسته ها : ۱۰ الزام به اجرای تعهد ۲- فسخ قرارداد و استراد زمین 

رای دادگاه 
خانم طاهره جوادی فرزند براتعلی با وکالت بعدی آقای بهزاد درویش دادخواستی را به 
طرفیت مهران ژیان فرزند محمد به خواسته صدور حکم به فسخ قرار داد مورخ ۹۴/۵/۱۹ 
انجام تعهد دائر بر استراد زمین خسارت از قرار روزانه ۲۰۰ هزار تومان خسارت دادرسی 
و حق الوکاله وکیل مطرح و اجماال توضیح داده است که خوانده اقدام به خریداری ملک 
موکل نمود و برای پرداخت ثمن معامله اقدام به صدور چک و سفته نموده است ولی 
جک ها و سفته ها وصول نشده است علیهذا خریدار به تعهد خود عمل نکرده است 
تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خوانده نیز دفاعی نکرده است الف نظر به 
انکه وکیل خواهان به موجب الیحه شماره ۰۶88-۹۶دعوی خود را راجع به پرداخت 
خسارت از قرار روزانه دوبیست هزار تومان مسترد نموده است لذا دادگاه به استناد بند 
ب ماده ۱۰7 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر 
می نماید ب- دادگاه سایر دعاوی خواهان را نیز قابل استماع نمی داند زیرا طرفین قرار 
داد تابع ضمانت اجرای مذکور در قرار داد بوده و باید بر بنای ضمانت اجرای تعیین شده 
اقامه دعوی نمایند در ما نحن فیه حسب قرار داد در صورت عدم وصول وجه چک ها و 
سفته های صادره پیش بینی گردیده است که آقای مهران ترجانی زمین مورد معامله در 
تاریخ ۹۳/۵/۱۶ را برای خانم طاهره جوادی خریداری و تحویل ایشان نماید و در صورتی 
که متعهد قادر به انجام آ؛ن نباشد روزانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خسارت پرداخت نمایند 
علیهذا اساسا فسخ قرار داد پیش بینی نشده است و خواهان باید الزام خوانده را به خرید 
زمین مورد اشاره و تحویل آن بخواهد علیهذا نظر به مراتب فوق دادگاه دعاوی مطروحه 
خواهان را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم 
استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد قرار صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز 

از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مازندران است م.الف ۹۶/۴۳۶ 
سید محمد حسینی دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی نور 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
محمد رضا شیرافکن به ش ش 7۳۶    به شرح دادخواست به کالسه ۱۰/۶۵۹/۹۶ این شورا  
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کلثوم پورتقی گاوزن 
کال به ش ش ۶8 در تاریخ 8۹/۳/۲۰اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱-عباس شیرافکن فرزند مصطفی و 

کلثوم به ش ش ۴۶۲ متولد ۱۳۲۵محل تولد بابل فرزند متوفی 
۲-محمد رضا شیرافکن فرزند مصطفی و کلثوم به ش ش 7۳۶ متولد ۱۳۳۰محل تولد 

بابل فرزند متوفی 
۳-محمد جعفر شیرافکن فرزند مصطفی و کلثوم به ش ش 8۵ متولد ۱۳۳۵محل تولد 

بابل فرزند متوفی 
۴-محمد باقر شیرافکن فرزند مصطفی و کلثوم به ش ش ۵۲۴ متولد ۱۳۳7محل تولد 

بابل فرزند متوفی 
۵-شهربانو شیرافکن فرزند مصطفی و کلثوم به ش ش ۳۶۹ متولد ۱۳۲۹محل تولد بابل 

فرزند متوفی 
۶-زهرا شیرافکن فرزند مصطفی و کلثوم به ش ش ۵۹۱ متولد ۱۳۳۲محل تولد بابل 

فرزند متوفی 
7-فاطمه شیرافکن فرزند مصطفی و کلثوم به ش ش ۹۳۳ متولد ۱۳۳۳محل تولد بابل 

فرزند متوفی 
8-مرضیه شیرافکن فرزند مصطفی و کلثوم به ش ش ۱۱۳ متولد ۱۳۴7محل تولد بابل 

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

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

آگهی احضار متهم در موعد مقرر
در خصوص شکایت مطروحه آقای روح اله عبدالرحیمی در پرونده با شماره بایگانی 
۹۶۰۲۱۲  علیه متهم مجهول المکان آقای محمد رضا سیف ربیعی دایر به خیانت در 
امانت. الزم است متهم یاد شده  در وقت رسیدگی تعیین شده به تاریخ ۱۳۹۶/۰8/۲۳ 
ساعت ۹:۰۰ در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه حضور یابد. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ضمنا 
حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و درصورت تمایل 

میتواند در معیت یک نفر وکیل دادگستری در محکمه حضور یابد. م/الف ۱۱78
محسن اعراب- دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

در هر دقیقه، 100 میلیون سلول در بدن 
انسان متولد می شوند

به  جدید  نورون  تعدادی  ُعمر،  گذران  و  زندگی  طول  در 
اصلی  بخش  اما  می شود،  اضافه  مغز  از  خاصی  بخش های 
نورون های مغزی هر فردی، قبل از تولدش شکل گرفته است. 
درواقع، نورون ها تا پایان ُعمر همان طور باقی می مانند و تنها 
ارتباطات بین نورون ها که خاطرات را مانند مدارهایی ذخیره 

می کنند، دائما درحال تغییر هستند.

ساختار تجدید بدن
 ۲ تا ۹ روز: پوشش یا بافت معده؛ اپیتلیوم روده نسبتا سریع تر 
تجدید  و  بازسازی  را  خودش  بدن  دیگر  بخش های  همه  از 
می کند، چون در معرض تماس با اسید معده و صفرا قرار دارد.

 7 روز: جوانه های چشایی؛ جوانه های چشایی حدودا بین ۱۰ 
تا ۵۰ سلول حسی دارند که هر کدام به صورت هفته ای تجدید 
را  می شوند و سلول های کامال جدیدی جای سلول های قبلی 

می گیرند.
 ۲ تا ۳ هفته: ریه ها

۲ تا ۴ هفته: الیه بیرونی پوست )اپیدرم( 
هر  در  که  بدانید  است  جالب  خون؛  قرمز  سلول های  ماه:   ۴
 w،می شوند متولد  انسان  بدن  در  میلیون سلول  دقیقه، ۱۰۰ 

درحالی که ۱۰۰ میلیون سلول دیگر از بین می روند.
 ۶ ماه: ناخن ها 

۲ تا 7 سال: موها؛ روزانه ۱۰۰ تار موی هر فردی می ریزد و 
۱۰۰ تار جدید جایگزین تارهای قبلی می شود.

۱۰ سال: اسکلت بدن
 ۱۵ سال: عضله ها

 ۲۵ سال: سلول های چربی؛ شاید فکر می کردید که سلول های 
چربی دائما درحال تکثیر و تغییر هستند، اما درواقع منبسط 

و منقبض می شوند.
از  تنها سه قسمت در بدن هستند که  در طول تمام زندگی: 
زمان تولد تا مرگ با انسان باقی می مانند: لنز چشم ها، بخش 

اساسی مغز و نیمی از قلب.

از ظروف گیاهی برای 
نذری استفاده کنید

با  تهران  شهر  زیست  محیط  اداره  رییس 
برای  یکبارمصرف  ظروف  اینکه  به  اشاره 
این  گفت:  هستند،  مضر  انسان  سالمت 
این  واز  می شوند  تجزیه  دیر  بسیار  ظروف 
رو تهدیدی برای آب و خاک هستند. توصیه 
کمتری  مصرف  یکبار  ظروف  از  می کنیم 
سایر  از  جای  به  و  استفاده  نذری  برای 
بهره  گیاهی  مانند ظروف  جایگزین  ظروف 
و  می شوند  تجزیه  زودتر  چراکه  شود  برده 
آسیب  کمتری به محیط زیست می رسانند.

اینکه  به  اشاره  با  بازگیر  محمدحسین 
تهران  استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
برعهده  محرم  ایام  در  را  مسئولیت هایی 
سازمان،  این  رئیس  با  کرد:  اظهار  دارد، 
زیست  مشکالت  و  کردیم  برگزار  جلسه ای 
با آنان در  ایام محرم را  محیطی به ویژه در 
میان گذاشتیم.وی با اشاره به اینکه در مورد 
مشکالت ناشی از پسماندها و ظروف یکبار 
تبلیغات  سازمان  با  محرم  ایام  در  مصرف 
اسالمی گفت و گو کردیم، تصریح کرد: قرار 
شد که این سازمان، موارد زیست محیطی 
را به هیات های مذهبی گوشزد کند. از این 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  با  ما  تعامالت  رو 
در ایام محرم و پس از آن بیشتر خواهد شد 
برای  آن  تبلیغاتی  و  فرهنگی  از ظرفیت  تا 
گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
زیست  محیط  اداره  کنیم.رئیس  استفاده 
شهر تهران ادامه داد: این اداره سعی کرده 
ظروف  از  استفاده  کاهش  برای  که  است 
فعالیت های  محرم،  ایام  در  مصرف  یکبار 
سازمان  همکاری  با  فرهنگی  و  تبلیغاتی 

تبلیغات اسالمی انجام دهد. 

علمیگوناگون

جراحی  کنگره  ششمین  علمی  دبیر 
پالستیک صورت و راینولوژی با بیان اینکه 
خون،  فشار  از  اعم  بیماری ها  از  بسیاری 
و  تمرکز  در  اختالل  قلبی،  ناراحتی های 
در  ریشه  رانندگی  تصادفات  بروز  حتی 
افراد  همه  گفت:  دارد،  خواب  بیماری های 
دچار اختالت خواب باید مشکل شان توسط 

پزشک بررسی و درمان شود.
این  اظهارداشت:  ساعدی  بابک  دکتر 
کنگره به همت انجمن راینولوژی ایران در 
بخش  که  شود  می  برگزار  اصلی  بخش   ۴
بینی  های  بیماری  موضوع  در  آن  نخست 
اخیر  دهه  چند  طی  که  بوده  سینوس  و 

گسترش زیادی یافته است.
اعمال  حوزه  این  در  امروزه  افزود:  وی 
جراحی آندوسکوپی ورود یافته و این مسئله 
گسترش  قاعده جمجمه  جراحی  اعمال  تا 
که  تومورهایی  از  بسیاری  لذا  است  یافته 
یا  و  نداشته  جراحی  قابلیت  این  از  پیش 
باید برای جراحی جمجمه را می شکافتیم، 
از طریق جراحی آندوسکوپی قابلیت انجام 
دارد که این روش جراحی عوارض کمتری 

برای بیمار به همراه دارد.
جراحی  کنگره  ششمین  علمی  دبیر 
ادامه  راینولوژی  و  صورت  پالستیک 
جراحی  با  مرتبط  کنگره  دوم  بخش  داد: 
و  زیبایی  برقراری  که  است  راینوپالستی 
مورد  حوزه  این  در  بینی  مناسب  کارکرد 
توجه است. البته همکاران ما در این راستا از 
قدیم تبحر داشته ولی باید توجه داشت که 
در این حوزه طی ۳ دهه اخیر پیشرفت های 
تکنیک های  اکنون  و  شده  حاصل  زیادی 
۲۰ سال پیش را کنار گذاشته ایم و آشنایی 
حائز  نوین  تکنیک های  این  با  ما  همکاران 

اهمیت است.
همه  به  نسبت  اظهارداشت:  ساعدی 
راینوپالستی  حوزه  در  درگیر  گروه های 
و  بوده  ما  همکاران  از  شکایت  کمترین 
این موضوع علیرغم مراجعات زیاد است و 
موفقیت همکاران ما در این راستا چشمگیر 

بوده است.
صورت  پالستیک  جراحی  کرد:  اضافه  وی 
بخش سومی خواهد بود که در کنگره مورد 
از  این حوزه  قرار می گیرد.  گفتگو  و  بحث 
تکنیک های  آغاز  و  بوده  جدید  فیلدهای 
که  است  دوم  جهانی  به جنگ  مربوط  آن 
فیزیولوژی  بهتر  با درک  اخیر  طی ۲ دهه 

و بیماری ها این اعمال توسعه یافته است.
جراحی  کنگره  ششمین  علمی  دبیر 
کرد:  تاکید  راینولوژی  و  صورت  پالستیک 
زیبایی  فیلد  وارد  می توانند  کسانی  تنها 
یک ارگان بدن شوند که با بیماری های آن 
ارگان آشنایی کامل داشته باشند و در غیر 

اینصورت هر اقدامی توسط آنها برای انجام 
زیبایی خطرناک است.

ارگان  یک  سالمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود: جراحان  اولویت دارد،  بر زیبایی آن 
گوش و حلق و بینی قبل از گذراندن تجربه 
در حوزه جراحی پالستیک، ۴ سال آناتومی 
را  گردن  و  سر  و  صورت  بیماری های  و 
شناخته پس کارکرد بهتری در جراحی سر 

و صورت دارند.
پالستیک  جراحی  کرد:  اضافه  ساعدی 
غیرجراحی،  مباحث  قسمت   ۳ در  صورت 
و  سن  کهولت  علت  به  صورت  بازسازی 
بازسازی صورت به دلیل تصادفات و نقایص 

مادرزادی در کنگره ارائه می شود.
گفت:  و  کرد  اشاره  خواب  موضوع  به  وی 
چهارمین بخش اصلی که در کنگره مطرح 
واقع  می شود در حوزه خواب است که در 
 ۲۱ قرن  بیماری  خواب  اختالالت  مشکل 
کشورهای  که  آنقدر  و  می شود  محسوب 

دیگر به این بیماری توجه کرده اند، ما 
به این موضوع نپرداخته ایم.

جراحی  کنگره  ششمین  علمی  دبیر 
راینولوژی  و  صورت  پالستیک 
بیماری ها  از  بسیاری  خاطرنشان کرد: 
اعم از فشار خون، ناراحتی های قلبی، 
اختالل در تمرکز و حتی بروز تصادفات 
خواب  بیماری های  در  ریشه  رانندگی 
اختالت  دچار  افراد  همه  لذا  دارد. 
پزشک  توسط  مشکل شان  باید  خواب 

بررسی شود.
دچار  که  کسانی  کرد:  تاکید  ساعدی 
تنفسی  قطع  و  بوده  خواب  در  خرخر 
دارند، نمی توان مشکل آنها را طبیعی 
بیماری شان  باید  حتما  و  دانست 
مشکل  درمان  شود.  درمان  و  بررسی 
و  بوده  کار گروهی  به صورت  بیماران  این 
همکاران در حوزه اعصاب، ریه، دندانپزشکی 
و طب کار در شناسایی و درمان بیماری های 
خواب می توانند موثر واقع شوند. همه این 
موارد در ششمین کنگره جراحی پالستیک 
گفتگو  و  بحث  مورد  راینولوژی  و  صورت 

قرار می گیرد.
بنابر اعالم روابط عمومی انجمن راینولوژی 
کنگره  این  در  گفت:  پایان  در  وی  ایران، 
این  اساتید و صاحبنظران  بر حضور  عالوه 
آمریکا،  کشورهای  از  میهمانانی  حوزه، 
فرانسه  و  ایتالیا  مجارستان،  کره،  انگلیس، 

نیز حضور دارند.
علمی  کنگره  ششمین  است  گفتنی 
پالستیک  جراحی  و  راینولوژی  بین المللی 
 ۱ ایران  رینولوژی  علمی  انجمن  صورت 
مرکز  در  سال  جاری  سال  ماه  اذر   ۳ تا 

همایش های رازی برگزار می شود.

»ُخر ُخر« را جدی بگیرید

میوه های خشک شامل برگه زردآلو، کشمش، خرما، آلو، 
هستند.  مغذی  مواد  از  سرشار  خشک  کرن بری  و  انجیر 
دلیل آن هم این است که مواد مغذی و فیبر میوه ها، زمانی 
که آب آن ها چیده می شود، غلظت بیشتری پیدا می کنند. 
فیبر  گرم   ۴.7 زردآلو،  برگه  فنجان  نصف  مقایسه،  برای 
دارد اما همین مقدار خردشده زردآلو تازه، حاوی ۱.۶ گرم 
غنی تری  منبع  همچنین  شده،  خشک  میوه  است.  فیبر 
مطالعه  یک  است.   B ویتامین  فوالت  و  آنتی اکسیدان  از 
شد،  انجام  نفر  هزار   ۱۳ روی  بر  که  باره  این  در  وسیع 
نشان می دهد که افرادی که میوه خشک مصرف می کنند، 
در مقایسه با افرادی که میوه خشک نمی خورند، دریافت 
مواد مغذی بهتری دارند و وزنشان کمتر است. البته به یاد 
داشته باشید که قند طبیعی موجود در میوه های خشک 

فشرده تر هستند و می توانند برای ورزشکاران که سریعا به 
مواد سوختی احتیاج دارند مفید باشند.

افرادی که میزان قند، کربوهیدرات و  برای  این موضوع   
مسئله  می کنند،  کنترل  دقت  به  را  دریافتی شان  کالری 
 ۲۳ تازه،  انگور  دانه  فنجان  یک  مثال  برای  است.  مهمی 
فنجان  اما یک  دارد  انرژی  کالری  کیلو  و ۱۰۴  قند  گرم 
دارد  انرژی  کالری  کیلو  و ۵۲۰  قند  گرم  کشمش، ۱۱۶ 

یعنی حدود ۵ برابر بیشتر.
براساس راهنمای تغذیه آمریکا، که افراد را به مصرف ۱ و 
نیم تا ۲ فنجان میوه در روز تشویق می کند، نصف فنجان 
میوه خشک برابر با یک فنجان میوه تازه است. برای افراد 
مبتال به دیابت که بادقت میزان مصرف کربوهیدارت را در 

طول روز دنبال می کنند، قوانین به شکل دیگری است. 

متخصصان تغذیه به افراد مبتال به دیابت توصیه می کنند 
که هر ۲ قاشق غذاخوری میوه خشک را به ازای یک وعده 

مصرف کربوهیدرات یعنی ۱۵ گرم در نظر بگیرند. 
با ۱۵ گرم  برابر  قاشق غذاخوری کشمش  مثال، ۲  برای 
برای دریافت همین مقدار  کربوهیدرات است در حالیکه 
فنجان  نصف  می توانید  شما  تازه،  میوه  از  کربوهیدرات 
انگور قرمز بخورید. درکل، میوه خشک می تواند یک ماده 
مغذی، خوشایند و قابل حمل باشد به ویژه اگر با مغزهای 
خوراکی مخلوط شده باشد. اما اگر میزان قند، کربوهیدرات 
تعداد  کنید  سعی  است،  مهم  برایتان  دریافتی  کالری  و 
کنید.  محاسبه  روز  در  را  خشکتان  میوه  مصرف  دفعات 
به عالوه سعی کنید از مصرف میوه خشک های آغشته به 

شکر پرهیز کنید.

نصف فنجان میوه خشک = یک فنجان میوه تازه 
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ســایت فیفا در گزارشــی به بازی حساس دو تیم 
الهــالل و پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا 
پرداخت.امروز، دو تیم فوتبال الهالل عربســتان و 
تیم پرســپولیس ایران در جدالی حساس در نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا به مصاف هم خواهند 
رفت.ســایت فیفا درباره این بازی نوشــت: بازی 
الهالل و پرسپولیس یک بازی کالسیک  محسوب 
می شــود. هر دو تیــم از تیم های قدرتی آســیا 
محسوب می شوند و البته به هیچ وجه با هم بیگانه 
نیستند. این دو تیم تاکنون ۶ بار در آسیا برابر هم 
به میدان رفته اند که دو بار آن نیز در مرحله گروهی 
رقابت های امسال بود. الهاللی ها در تقابل رو در رو 
کمی وضعیت بهتری دارند و یک پیروزی بیشتر از 

نسبت به تیم ایرانی داشته است.
با این حال تیم فوتبال پرسپولیس امیدوار است که 
مانند دو سال پیش که توانست با یک گل الهالل را 
شکست دهد، این بار هم طعم موفقیت را بچشد. به 
همین دلیل آنها روی گلزنی گادوین منشا حساب 
باز کرده اند.در طرف مقابل  کارلوس ادواردو، بازیکن 

الهالل که هفت گل به ثمر رسانده است، یکی دیگر 
از بازیکنانی است که می تواند تاثیرگذار باشد.

بازی رفت هر دو تیم در ورزشــگاه محمد بن زاید 
ابوظبی برگزار می شود و بازی برگشت به میزبانی 
پرســپولیس در عمان برگزار خواهد شــد.برانکو 

ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 
نشســت خبری خود قبل از این بازی، گفت : بازی 
بسیار سختی پیش رو داریم. از نظر من هر دو تیم 
با شایســتگی به این مرحله رسیدند و هر دو تیم 
هم شایسته این هستند که به فینال لیگ قهرمانان 

آسیا راه یابند. از نظر من الهالل قوی ترین تیم حال 
حاضر آسیا است. پس به همین خاطر بازی سختی 

را برابر آنها در پیش رو خواهیم داشت.
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس درباره غیبت 
مهدی طارمــی در این بازی، خاطر نشــان کرد: 
طارمی مهم ترین بازیکن ما اســت که متاسفانه ما 
او را در ایــن بازی در اختیار نداریم. او همان اندازه 
برای ما مهم است که کارلوس ادواردو، گلزن الهالل 
برای تیم عربســتانی مهم اســت. متاسفانه اتفاق 
بــرای او رخ داده و ما نمی توانیــم در بازی فردا از 
او اســتفاده کنیم. ما به یک بازیکن خاص، تکیه 
نمی کنیم چون اگر روحیه تیم باالیی داشته باشیم 
می توانیم در زمین مسابقه نتیجه بگیریم.سرمربی 
پرســپولیس در پایان صحبت های خود همچنین 
 اضافه کرد: ما تمام تالشــمان را برای این مسابقه 
کرده ایم. پیشرفت های خیلی خوبی در طی چند 
ماه اخیر داشــته ایم. تمام بازیکنان برای این بازی 
آماده هستند و می دانیم که برای رسیدن به فینال 

باید الهالل را از سر راه خود برداریم.

الهالل - پرسپولیس نبرد کالسیک فوتبال آسیا
جلسه کمیته فنی استقالل 

نتیجه ای نداشت

جلســه کمیته  فنی باشگاه اســتقالل بدون نتیجه 
خاصی به پایان رسید.به  گزارش  ایسنا، جلسه کمیته  
فنی باشگاه استقالل برای انتخاب سرمربی بعدی تیم 
آبی های پایتخت در ساختمان باشگاه استقالل برگزار 
شــد و البته بی نتیجه  به پایان رسید و در پایان نام 
کسی به عنوان ســرمربی جدید استقالل و یا حتی 
گزینه اصلی این باشــگاه اعالم نشد.پس از پایان این 
جلســه جواد قراب، عضو هیات مدیره اســتقالل و 
علی جباری، رییس کمیته  پیشکسوتان استقالل از 
پاســخگویی به خبرنگاران امتناع کردند تا مشخص 
شــود این کمیته  خیلی هم منســجم نیست و قرار 

نیست از این کمیته  نتیجه  خاصی بیرون بیاید.

ایران ـ توگو؛ ۱۳ مهر در تهران

با لغو دیدار ایران و توگو در روسیه فدراسیون فوتبال 
در تدارک برگزاری این دیدار دوستانه در تهران است 
تا تیم ملی فرصت برگزاری این بازی را از دست ندهد.
به  گزارش  ایســنا، دیدار تیم   ملی فوتبال ایران و توگو 
به دلیل صادر نشــدن ویزا برای این کشور آفریقایی از 
سوی کشور روسیه لغو شد اما فدراسیون فوتبال دست 
از تالش بر نداشــته و به دنبال فراهم کردن شــرایط 
برگزاری این  دیدار دوســتانه است.پس از گذشت یک 
روز از رسانه ای شــدن این موضوع فدراسیون فوتبال 
پیشــنهاد برگزاری بازی در ایران را داده اســت که با 
موافقت توگو مواجه شده و در حال  تهیه بلیت و صدور 
ویزا برای این تیم هستند.برگزاری بازی ایران و توگو در 
ایران، اردوی زود هنگام شاگردان کارلوس کی روش در 
روسیه را به تاخیر می اندازد و آنها پس از برگزاری بازی 
در سیزدهم مهر ماه در ایران به روسیه می روند که ۱8 

همین ماه با تیم میزبان جام جهانی بازی کنند.

شکست شارلوا در شب گلزنی رضایی

شــارلوا با وجود گلزنی بازیکن ایرانی خــود برابر بروژ 
شکست خورد.به گزارش ایسنا، شارلوا در هفته هشتم 
لیــگ یک بلژیک برابر بروژ قــرار گرفت و دو بر یک از 
مهمانش شکست خورد.تک گل شارلوا را کاوه رضایی 
در دقیقه 77 به ثمر رســاند. بازیکن ایرانی ۹۰ دقیقه 

برای تیمش بازی کرد.

خبـر خبر

بازیهای داخل سالن آسیا20۱7- ترکمنستان

صادقی دومين طالیی کشتی آزاد ایران 
نماینــده وزن ۶۱ کیلوگــرم ایران دومین مدال طالی کشــتی آزاد ایران در 
بازی های داخل سالن آسیا را بر گردن آویخت.در جریان رقابت های چهار وزن 
دوم کشتی آزاد بازی های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان، ایمان 
صادقی نماینده وزن ۶۱ کیلوگرم ایران در دیدار نهایی به مصاف ســپرمیرات 
میرادوف از ترکمنستان رفت و در پایان با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید 
و دومین مدال طالی کشــتی آزاد ایران در این رقابت ها را بر گردن آویخت.

صادقی پیش از این در دور اول مقابل ســاندیپ تومار قهرمان آسیا از هند با 
نتیجه  چهار بر دو به برتری رسید. وی در دومین مبارزه برابر رستم رمضان اف 
از تاجیکستان به برتری رسید.صادقی در دیدار نیمه نهایی نیز تیمور آیتاکولوف 

از قزاقستان را با نتیجه  هفت بر دو شکست داد و راهی فینال شد.
مدال برنز فوتسال بانوان ایران 

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با شکست تیم چین در دیدار رده بندی، عنوان 
سومی را کسب کرد.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتسال بانوان دیروز در دیدار 
رده بندی مقابل چین با نتیجه ۵ بر یک پیروز شد و عنوان سومی بازی ها 
را کســب کرد. سه گل ایران در نیمه نخست را فرشته کریمی در دقیقه ۳ 
و ساراشــیربیگی در دقایق ۴ و ۱۰ بازی به ثمر رساندند و تک گل چین را 
دنگ در دقیقه ۱۱ زد.در دقایق ابتدایی نیمه دوم فرشــته کریمی گل دوم 
خود و گل چهارم ایران را به ثمر رساند، شیربیگی نیز در دقیقه ۳۱ گل سوم 
خود و پنجم ایران را به ثمر رساند.شاگردان مظفر در مرحله گروهی بازی ها 
با کسب یک پیروزی مقابل فلسطین و یک شکست مقابل تایلند به مرحله 
نیمــه نهایی صعود کرده بودند و در نیمه نهایی در حالی که از نظر اعداد و 
ارقام بازی، بیشــترین موقعیت را داشتند اما با نتیجه ۲ بر صفر مقابل ژاپن 

شکست خوردند تا از صعود به فینال باز بمانند.
دو طال و چهار برنز دیگر برای کيک بوکسينگ ایران

نمایندگان ایران در ســومین روز از رقابت های کیک بوکسینگ بازی های 
داخل سالن آسیا به دو مدال طال و چهار برنز رسیدند.

در ســومین روز از رقابت های کیک بوکسینگ بازی های داخل سالن آسیا، 
نمایندگان ایران در رینگ با حریفانشان رقابت کردند و در پایان این روز به 

دو مدال طال و چهار برنز رسیدند.
پایان بدون مدال شنای ایران 

تیم ملی شنای ایران بدون کســب مدال در بازی های داخل سالن آسیا به 
کار خود پایان داد.کاروان شــنای ایران در این رقابت ها بدون کســب مدال 
به کار خود پایان داد. البته مهدی انصاری توانســت برای چندین بار متوالی 
رکوردهــای ایران در ماده های مختلف را جابه جا کند اما این رکوردها برای 
کسب مدال کافی نبود.مرحله فینال مسابقات شنای ماده ۱۰۰ متر مختلط 
انفرادی عصر امروز با حضور 8 شناگر برگزار شد که مهدی انصاری از ایران  
با کســب رکورد ۵۵ ثانیه و ۵8 صدم ثانیه و تنها با اختالف ۶ صدم ثانیه با 
نفر ســوم در مکان چهارم فینال این ماده از مســابقات شنا قرار گرفت و از 
کســب مدال بازماند.سینا غالمپور دیگر نماینده شنای ایران نیز در مرحله 
فینال ۱۰۰متر آزاد انفرادی با کسب رکورد ۴۹ ثانیه و ۴ صدم  ثانیه دست 
او از کسب مدال کوتاه ماند. البته او توانست رکورد ایران در این رشته را که 
قبال  به نام محمد بیداریان ثبت شده بود را 7 صدم ثانیه بهبود بخشیده و 

به نام خود ثبت کند.

خبر

تیم فوتسال دانشجویان ایران 
قهرمان آسیا شد

 مدال نقره ساره جوانمردی 
در جام جهانی تیراندازی معلوالن

تیم فوتسال دانشجویان ایران با برتری مقابل 
عمان برای ســومین بار به عنــوان قهرمانی 
مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا 
دســت یافت.تیم ملی فوتســال دانشجویان 
ایران که در سومین دوره رقابتهای قهرمانی 
فوتسال دانشجویان آســیا در لینگوو کشور 
چین شرکت کرده است در دیدار نهایی این 
مسابقات با برتری مقابل تیم عمان به عنوان 
قهرمانی رسید.تیم ملی فوتسال دانشجویان 
ایــران در این دیدار با نتیجــه ۴  بر ۲  برابر 
تیم عمان به پیروزی رســید تا برای سومین 
بــار عنوان قهرمانی قاره آســیا را از آن خود 
کند.شــهاب طالبی و علی ابراهیمی از ایران 
به ترتیب عنوان بهترین بازیکن و آقای گلی 
این رقابت ها را از آن خود کردند.همچنین در 
دیدار رده بندی تیم قزاقســتان موفق شد با 
نتیجه ۴ بر۲ چین را شکست دهد و به عنوان 

سومی این رقابتها رسید.در این دوره از رقابتها 
۹ تیم ایران ، چین ، چین تایپه ، کالودونیای 
جدید ، عمان ، قرقیزستان ، مالزی ، قزاقستان 
و مغولســتان طی یک هفته در لینگوو چین 
به رقابت پرداختند که در نهایت ایران، عمان 
و قزاقســتان به ترتیب  عناوین اول تا سوم را 

کسب کردند.

در ادامه رقابت های تیراندازی جام جهانی معلوالن 
در کرواســی ، ســاره جوانمردی در تپانچه بادی 
۱۰متر زنان از دســتیابی به مــدال طال بازماند و 
به مدال نقره بسنده کرد.در ادامه رقابت های جام 
جهانی تیراندازی معلوالن و در چهارمین روز از این 
رقابتها، ساره جوانمردی، عالیه محمودی، سمیرا 
ارم و خدیجه رستمی در تپانچه بادی ۱۰متر زنان 

به مصاف حریفان خود رفتنــد که جوانمردی با 
رکــورد ۳7۹ در جایگاه اول رقابت های مقدماتی 
ایســتاد، ارم با رکورد ۳7۶ دوم شد، محمودی با 
رکورد ۳7۳ در جایگاه چهارم قرار گرفت و رستمی 
نیــز با ۳۶۱ در مقدماتی هفتم شــد و به مرحله 
فینال راه پیدا کردند.در رقابت های فینال نیز ساره 
جوانمردی با رکورد ۲۳۶.۵ به عنوان نایب قهرمانی 
دســت یافت، عالیه محمودی با رکــورد ۱۹۱.۶ 
چهارم شد، خدیجه رستمی با ثبت رکورد ۱۴۴.۳ 
در جایگاه ششم قرار گرفت و جایگاه هفتم نیز به 
سمیرا ارم  با رکورد ۱۲8.۵ رسید.مدال طالی این 
ماده به تیرانداز ترکیه با رکورد ۲۳7.7 رســید و 
نماینده مجارســتان با رکورد ۲۱۱.۳ سوم شد.به 
این ترتیب تیراندازان معلول ایران در بخش تپانچه 
بادی ۱۰ متر با کسب یک مدال طال توسط مهدی 
زمانی و یک مدال نقره توسط ساره جوانمردی به 

کار خود در این ماده پایان دادند.

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۶۰۲۵7 اجرای احکام مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای کریم منفرد 
به پرداخت مبلغ  ۱۴۶/۴۳۳/77۲ ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت 
تاخیر تادیه ...و )قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم( در حق خانم 
خورشید بهتری شاکری محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال 
را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 

احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند. 
مال مورد مزایده یک قطعه زمین تجاری بمساحت ۴۶/۶ متر مربع متعلق به آقای محمد 
رضا جلیلی حدود اربعه از شمال وصل به زمین عبدالحسین باغبانی ، از غرب وصل به: 
متصل به کوچه عام، از شرق وصل به زمین آقای خطیب، و از جنوب وصل به خانه 

مسکونی غالمرضا رحیمی
۱-قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 

درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز ۱۳۹۶/7/۲۳ در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 

می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  / دوم موضوع  اول  برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۳۳۳ هیات 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرحسین 
تقی زاده فضلی فرزند منوچهر بشماره شناسنامه ۱۰۱۲۹ صادره از تهران در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۰/۰۰ مترمربع پالک 7۰۳ فرعی از ۳۶۵ اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالکین رسمی آقایان عباسعلی ترابی و حسن عسگری 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.  ۳۱۴ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۶۰۱۰۲ اجرای احکام مدنی شورا، محکوم علیه آقای کامیار آزادی 
به پرداخت مبلغ  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت 
تاخیر تادیه ...و )قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم( در حق 
خانم آقای مصطفی کاظمی محکوم گردیده ااست لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم 
علیه اموال را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و 

مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند. 
واقع در جویبار،  مربع  متر  بمساحت ۴۵۰  زار  ماسه  بایر  یکملک  مزایده  مورد  مال 
روستای گلدشت بعد از پاسگاه مرزی عبور دوم – جنب زمین قدیری – قطعه پنجم 

غربی 
حدود اربعه از شمال :وصل به زمین محمد دربندی ، از جنوب وصل به: زمین قدیری، 
از شرق وصل به: راه عبوری با عرض 8 متری، و از غرب وصل به :زمین تصرفی قدیری

۱-قیمت کارشناسی شده جمعا به مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد و شصت میلیون 
ریال(می باشد .

۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 

درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز ۱۳۹۶/7/۲۵ در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 

می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.
نوبت دومدفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵7۰۰۱۶۵۶ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی 
وجاحتی فرزند مقصود بشماره شناسنامه ۱۱۰۵۶ صادره از کرج در ششدانگ یکباب 
در  واقع  اصلی   ۹ از  فرعی   ۱۶8۰ پالک  مترمربع   ۲۹۶/۲۰ مساحت  به  ساختمان 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد ایلیات 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.  ۳۱۵ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

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  ۱۳۹۶۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰۱۹۲۴ مورخ ۹۶،۶،۴  هیات اول /دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
آقای محمد جردا فرزند خسرو بشماره شناسنامه۳۵8۰۵ صادره از کرمانشاه در یک 
باب ساختمان  به مساحت ۱۲۱،۰7 متر مربع پالک ثبتی ۳۲۶۴ فرعی از ۱۱و۱۹ 
اصلی  بخش ۳ حومه به آدرس:کرمانشاه محله چمن نبش کوچه دوم پالک 77 
به  بعیلک محرز گردیده  است.لذا  باقر  از حاج  الواسطه  محرز گردیدخریداری مع 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ آگهی می شود در صورتی که 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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 : ۱۳۹۶،۶،۲۰   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۶،7،۴

فرهاد نوری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

دادنامه
خواهان : فایق مرادی–مقیم: جوانرود -روبروی بانک ملت-لوازمک خانگی مرادی-

شماره تماس ۰۹۱87۲۲۴۵7۳ 
خوانده : ابوبکر محمودی–مقیم: مجهول المکان   خواسته: مطالبه 

با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 
شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا - در خصوص دادخواست فایق مرادی بطرفیت ابوبکر محمودی بخواسته 
هزینه  و  تادیه  تاخیر  احتساب  با  تومان  هزار  دویست  و  میلیون  یک  مبلغ  مطابق 
دادرسی، خواهان مدعی است که اینجانب بابر فاکتور مورخ ۹۳/۲/۲۰ مبلغ فوق از 
خوانده طلب دارم که از پرداخت آن امتناع می ورزد و نظر به اینکه خوانده خوانده 
ارائه  در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکرده است و دفاعی در رد خواسته خواهان 
قانون  ماده ۱۲۵8  استناد  به  و  تشخیص  وارد  خواهان  خواسته  فلذا  است  ننموده 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیون و دویست 
بابت  تومان  پانصد  و  هزار  هشت  و  سی  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  تومان  هزار 
هزینه دادرسی بااحتساب  تاخیرتادیه از تاریخ ۹۶/۵/۲۳ لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی محسوب ظرف مدت بیست  روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است و بیست روز دیگر پس از آن قابل 

اعتراض و تجدیدنظر در محاکم حقوقی)عمومی( جوانرود می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

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

فاقد سند رسمی
اول موضوع  برابررای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۴۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲7هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
ازتهران در ششدانگ  بشماره شناسنامه ۱۲8۶۹ صادره  قاسمعلی  فرزند  زاده  ولی 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۰ مترمربع پالک ۱8۳ فرعی از۲۰ اصلی واقع در 
بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری ازخود متقاضی 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 مذکورو 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۱۱8۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/7/۴   تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۶/7/۱۹

کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس  محمد سلیمانی 

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی آقای محمدرضا شیر علی زاده فرزند ادریس به شماره دانشجوئی 
عمران  مهندسی  رشته  دانشجوی  ملی ۲۶8۰۲۱۲۳۰۴  کد  شماره  و   ۹۳۱۲8۰۲۲
)کارشناسی( دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی کامیون ولوو N۱۰ مدل ۶۳ با شماره پالک ۱۲۲ع۶۲ایران ۹۱ 
با شماره موتور ۰۰7۹۴۶و شماره شاسی ۰۵۰87۳بنام افسر نعمت پور مفقود گردیده و 

 بابلاز درجه اعتبار ساقط می  باشد

دادنامه 
کالسه پرونده ۱۵/۴۱۵/۹۶ شماره دادنامه ۹۶/۵/۳۰-7۱۱ 

خواهان سید مهدی بابائیان با وکالت عبدالحسین فیروزیان حاجی بابل چهار راه فرهنگ 
س کیان ط ۶  خوانده : علیرضا بصیری مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه 

رای قاضی شورا 
موضوع دعوی آقای سید مهدی بابائیان با وکالت عبدالحسین فیروزیان حاجی بطرفیت 
آقای علیرضا بصیری ف عباسعلی بخواسته مطالبه وجه مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به شماره  فقره چک  استناد یک  به  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  بانضمام هزینه 
۱۶۹۲7۰۹۱/۰۶۰۳۶۹ عهده بانک کشاورزی می باشد شورا توجها به مالحظه  تصاویر 
مصدق چک صادره و گواهی نامه عدم پرداخت که وجود اصل آن در ید خواهان داللت 
بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و ادله ای جهت برائت ذمه خود را ادائه ننموده است فلذا شورا خواسته 
خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹8و ۵۱۹و۵۱۵ قانون آیین دادرسی 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۵8۰/۰۰۰ ریال از جهت هزینه 
ابطال تمبر دادخواست و بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ تادیه در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد اجرای احکام بعد از تعیین خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی آن را محاسبه و از 
خوانده اخذ مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پی از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان بابل می باشد 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل خیری زاده 

ابالغ وقت رسیدگی 
درخصوص بزه انتسابی به متهم آقای بهروز خلعت آبادی دایر به غیر مجاز پلمپ 
به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  بخش چهاردانگه  عمومی  دادگاه  در  مطروحه 
۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به کالسه 
شماره ۹۵۰۹۹8۲۹۲۹۵۰۰۴۶7 و شماره  بایگانی ۹۵۰۵۳۱ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ ساعت ۱۱:۳۰ صبح تعیین شده است. 
از  نوبت در یکی  بودن متهم و دستور دادگاه مراتب یک  المکان  به علت مجهول 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
غیابی  موضوع  به  دادگاه  اینصورت  غیر  در  گردد..  حاضر  منتسبه  اتهام  از  دفاع  و 
رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و استفاده از 
وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و درصورت تمایل میتواند در معیت یک 

نفر وکیل دادگستری در محکمه حضور یابد. م/الف ۱۱8۰
منشی شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
عسیی قربانیان کریمی فرزند غالمرضا    به شرح دادخواست به کالسه ۶۱۳/۹۶/ش 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این   ۲ ح 
تاریخ  در  بابل  از  صادره   ۱ ش  ش  به  اسمعیل  فرزند  بابازاده  گلین  شادروان 
۹۶/۶/۹اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
۱-عسیی قربانیان کریمی فرزند غالمرضا به ش ش ۱۵ فرزند متوفی 

۲-ام البنین قربانیان کریمی فرزند غالمرضا به ش ش۲۰۵۰۶۰8۹۹۳ فرزند متوفی 
۳-غالمرضا قربانیان کریمی فرزند حسین  به ش ش ۲۰۶۱۶۲۵۹۲۵همسر متوفی 

۴-ام البنین احمد زاده خلیلی فرزند علی به ش ش ۵ مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

ابالغ اتهام
سرکار خانم شادی فالحت خانیانی- فرزند رشید- شاغل در بیمارستان 

شهید رجایی- شهرستان کرج
نظر به اینکه پرونده شما در هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری 
علت  به  البرز  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
غيبت غيرموجه در دست بررسی ميباشد و به علت عدم دسترسی 
از  که  ميگردد  ابالغ  شما  به  بدینوسيله  سکونت،  محل  آدرس  به 
به مدت 10 روز فرصت داده خواهد شد  تاریخ نشر آگهی حداکثر 
تا دفاعيه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هيات 
واقع در کرج- بلوار طالقانی شمالی باالتر از ميدان طالقانی شهرک 
البرز-  بهداشتی درمانی  اداری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

دفتر هيات رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان تسليم نمائيد.
مراجعه  عدم  و  شده  تعيين  مهلت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 
آئين   18 ماه  طبق  بر  مربوطه  مدارک  و  دفاعيه  تسليم  جهت 
خواهد اقدام  کارمندان  اداری  تخلفات  به  رسيدگی  قانون   نامه 

 شد. 96/225/د   م/الف
رییس هیات

آگهی ابالغ رای
به  بدینوسيله  مدنی  دادرسی  آیين  قانون   73 ماده  اجرای  در 
شناسنامه  شماره  دارای  اصغر-  علی  فرزند  فرنام  زهرا  خانم 

20226 صادره از کرج ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسيدگی  بدوی  هيات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمندان  اداری 
قابل  رای  طی  و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  البرز  درمانی 
به    96/05/24 مورخ    0110041004396004101 شماره  پژوهش 
ظرف  است  الزم  اید  شده  محکوم  متبوع(  دستگاه  از  )اخراج 
بلوار  کرج-  نشانی:  به  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
اداری- دانشگاه  از ميدان طالقانی شهرک  باالتر  طالقانی شمالی 
بدوی  هيات  البرز-  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
مذکور  رای  رویت  جهت  کارمندان  اداری  تخلفات  به  رسيدگی 
مراجعه نمایيد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هيچگونه 
مربوطه  حکم  صدور  برابر  و  بود  نخواهد  قبول  قابل  اعتراضی 

اقدام خواهد شد. 96/224/د  م/الف
رییس هیات
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آگهی تجدید مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 5 بند  باستناد  دارد  نظر 
اسالمی  محترم  شورای   67 جلسه 
فيبر  تجهيز  و  خرید  به  نسبت  شهر 
نماید.  اقدام  مناقصه  از طریق  نوری 
نسبت  شرایط  واجد  متقاضيان  لذا 
کسب  و  مناقصه  برگه  دریافت  به 
عمران  واحد  به  بيشتر  اطالعات 

نمایند. مراجعه 
مبلغ اعتبار: 13/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1396/7/15

شهرد   ار صفاد   شت- محمد   علی کریمی

 نوبت دوم

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

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

فاقد    سند    رسمي
راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱8۵  مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲  هیات موضوع  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد    سند    رسمي مستقر د   ر 
واحد    ثبتي ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمد   رضا قراکزلو 
بشناسنامه شماره 7۴ صاد   ره از کرج فرزند    حسن د   ر ششد   انگ یک قطعه زمین با بنای 
احد   اثی د   ر آن به مساحت ۴۶7/۴۴ مترمربع مفروز از پالک شماره ۵۳۶ فرعی از ۱۴۶ 
اصلی واقع د   ر البرز با خرید   اری از آقایان حسن قراکرزلو و امین قراگزلو و خانمها معصومه 
و فاطمه و زهرا قراگزلو و با مالکیت مالک اولیه عرصه ستاد    اجرائی فرمان حضرت امام 
)ره( تایید    مینماید   . لذا به منظور اطالع عموم مراتب د   ر د   و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود    د   ر صورتي که اشخاص نسبت به صد   ور سند    مالکیت متقاضي اعتراضي د   اشته 
باشند    مي توانند    از تاریخ انتشار اولین آگهي به مد   ت د   و ماه اعتراض خود    را به این اد   اره 
تسلیم و پس از اخذ رسید    ظرف مد   ت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض د   اد   خواست خود    
را به مراجع قضایي تقد   یم نمایند   . بد   یهي است د   ر صورت انقضاي مد   ت مذکور و عد   م 

وصول اعتراض طبق مقررات سند    مالکیت صاد   ر خواهد    شد   . ۹۶/۵۱8۲/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰  تاریخ انتشار نوبت د   وم: ۱۳۹۶/۰7/۰۴

سیروس قنبرپور- رئیس اد   اره ثبت اسناد    و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد    سند    رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱۹۹  مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰۵  هیات موضوع 
فاقد    سند    رسمي مستقر  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
سهیال  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتي  واحد     د   ر 
کمال زاد   ه بشناسنامه شماره ۴۱7۲۳ صاد   ره از تهران فرزند    ابوالقاسم د   ر قسمتی از 
ششد   انگ یک قطعه زمین با بنای احد   اثی د   ر آن به مساحت ۲۴۰۰  مترمربع قطعه 
۴۲ تفکیکی از پالک شماره ۹۲۹  فرعی از ۱۴۱  اصلی واقع د   ر البرز با خرید   اری از 
آقای محمد   علی رکن الد   ین طالقانی و با مالکیت مالک اولیه آقای اکبر نورمنش تایید    
مینماید   . لذا به منظور اطالع عموم مراتب د   ر د   و نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود    
د   ر صورتي که اشخاص نسبت به صد   ور سند    مالکیت متقاضي اعتراضي د   اشته باشند    
مي توانند    از تاریخ انتشار اولین آگهي به مد   ت د   و ماه اعتراض خود    را به این اد   اره 
تسلیم و پس از اخذ رسید    ظرف مد   ت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض د   اد   خواست خود    
را به مراجع قضایي تقد   یم نمایند   . بد   یهي است د   ر صورت انقضاي مد   ت مذکور و عد   م 

وصول اعتراض طبق مقررات سند    مالکیت صاد   ر خواهد    شد   . ۹۶/۵۱7۶/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰  تاریخ انتشار نوبت د   وم: ۱۳۹۶/۰7/۰۴

سیروس قنبرپور- رئیس اد   اره ثبت اسناد    و امالک ناحیه سه کرج

آگهی مزایده
در  صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر 
اسالمی  محترم  شورای   5 جلسه   1
از  تعدادی  اجاره  به  نسبت  شهر 
کيوسک های واقع در محدوده شهر 
صفادشت اقدام نماید. لذا متقاضيان 
جهت اطالعات بيشتر و دریافت برگه 
مراجعه  قراردادها  واحد  به  مزایده 

نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/7/22

شهرد   ار صفاد   شت- محمد   علی کریمی

تجدید آگهی مزایده
در  صفادشت  شهرداری 
 11 بند  باستناد  دارد  نظر 
جلسه 84 و بند 5 جلسه 63 شورای 
محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 
قطعاتی از زمينهای واقع در کمربندی 

جنوب شهر اقدام نماید. 
بيشتر  لذا متقاضيان جهت اطالعات 
واحد  به  مزایده  برگه  دریافت  و 

قراردادها مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/7/22

شهرد   ار صفاد   شت- محمد   علی کریمی

آگهی مزایده
در  صفادشت  شهرداری 
بند  باستناد  دارد  نظر 
اسالمی  محترم  شورای   5 2جلسه 
از  تعدادی  اجاره  به  نسبت  شهر 
واحدهای تجاری و مجتمع کوثر اقدام 
اطالعات  جهت  متقاضيان  لذا  نماید. 
بيشتر و دریافت برگه مزایده به واحد 

قراردادها مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1396/7/22

شهرد   ار صفاد   شت- محمد   علی کریمی

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

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

رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۲۳۶   مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰8   هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حسن رضا ساریخانی 
قلعه باباخانی بشناسنامه شماره ۳78   صادره از مالیر فرزند تیمور در قسمتی از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۰8مترمربع از پالک شماره ۴۹۱7   فرعی از 
۱7۰  اصلی واقع در البرز با خریداری از آقایان علی و ناصر خواجوی و با مالکیت مالک اولیه 
آقای محمدحسین عطار تایید مینماید. 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵7۵۶/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰7/۰۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰7/۱۹

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

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم بهناز اژدری فرزند بهزاد اتهام سرقت یک بافه زنجیر 
ابالغ  باشند  المکان و متواری می  تقریبی ۵۰۰ گرم که فعال مجهول  با وزن  طال 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر اگهی جهت تفهیم رسیدگی در شعبه ششم 
اینصورت  غیر  در  آباد حاضر  انقالب شهرستان خرم  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 

وفق قانون اقدام خواهد شد . 
بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور . 

متن آگهی
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم محمد امین عباسی فرزند سعید 
به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت محمد امین فروغی نسب فرزند نوروز 

ظرف یکماه از نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه حاضر گردد. 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
 شهرستان خرم آباد – اصغر جمشیدی .  

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

۱-راضیه ندری  فرزند ملک میرزا به نشانی : استان لرستان شهرستان خرم آباد –
دره گرم شهرک پارسیلون خ فروردین گلزار ۴ همراه ۰۹۱۲۳۱۰7۶۴۳ 

مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم: 
۱-حمیدرضا رستاک  فرزند ..... به نشانی : : استان لرستان شهرستان خرم آباد –دره 

گرم شهرک پارسیلون خ فروردین گلزار۴ )فعال مجهول المکان ( 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه :

آباد  –خرم  لرستان  استان   : نشانی  به  فرزند شیر محمد  پور چوالنی  عالی  شهناز 
شهدای غربی طبقه باالی پاساژابوذر وکیل راضیه ندری 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۰۲۰۲۲۴۵ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۶۰۹۹7۶۶۱۰۲۰۰۶8۳ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
تحویل ۱۱۴ عدد سکه طالی تمام بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ ۱/۲7۱/۲۰۰ ریال 
الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوط در حق محکوم له و  بابت هزینه دادرسی و حق 
پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت با توجه به قبولی اعسار از پرداخت هزینه 
طریق  از  مبلغ  این  بقی  ما  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۵۱۱ ماده  وفق  دادرسی 

اجرای احکام از محکوم له وصول خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه دوم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی . 

آگهی احضار  متهم
 بدینوسیله  به متهم  خانم زهرا خواجوششکلی فرزند  غالمحسن  در پرونده  به شماره  
بایگانی  ۹۶۰۳۳۲ ابالغ  می گردد  جهت  دفاع  از بزه  انتسابی  خود  در مورخه  شنبه 
۱۳۹۶/8/۶ ساعت ۱۰  صبح  در شعبه  ۱۰۲  دادگاه عمومی  و جزایی  رشت  واقع  در 
میدان  نیروی  دریایی  حاضر  شود  مراتب  در اجرای  مواد ۱۱۵ و ۱8۰  قانون  آیین  
دادرسی  کیفری  در یکی از  روزنامه  ها آگهی  می گردد  بدیهی است  در صورت  عدم  
حضور  متهم  یا عدم  ارسال  الیحه  دفاعیه  یا عدم  معرفی  وکیل  دادگاه  غیابا  مبادرت 

به  اتخاذ تصمیم  خواهد نمود.
3453-  رییس شعبه  102  دادگاه  کیفری  2 رشت-  ابراهیم مهریاری

آگهی احضار  متهم
 بدینوسیله  به متهم  آقایان محمد احمدزاده و سعید نوروزی در پرونده  به شماره  
بایگانی  ۹۵۰۶۳۵ ابالغ  می گردد  جهت  دفاع  از بزه  انتسابی  خود  در مورخه  
شنبه ۱۳۹۶/8/۶ ساعت 8/۳۰  صبح  در شعبه  ۱۰۲  دادگاه عمومی  و جزایی  
رشت  واقع  در میدان  نیروی  دریایی  حاضر  شود  مراتب  در اجرای  مواد ۱۱۵ 
و ۱8۰  قانون  آیین  دادرسی  کیفری  در یکی از  روزنامه  ها آگهی  می گردد  
بدیهی است  در صورت  عدم  حضور  متهم  یا عدم  ارسال  الیحه  دفاعیه  یا عدم  

معرفی  وکیل  دادگاه  غیابا  مبادرت به  اتخاذ تصمیم  خواهد نمود.
3452-  رییس شعبه  102  دادگاه  کیفری  2 رشت-  ابراهیم مهریاری

 نوبت اول نوبت اول
 نوبت اول

تهیه سند جامع سالمت بوشهر

غذایی  امنیت  و  سالمت  دبیرخانه  رئیس  زمان؛  خبرنگار  بوشهر- 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: سند جامع پنج ساله سالمت در 
شهرستان های استان بوشهر تهیه می شود.عیسی صفوی در نشست 
اندیشگاه سالمت شهرستان جم اظهار داشت: تهیه سند جامع پنج 
ساله هر شهرستان، عامل ارتقاء سالمت آن شهرستان است و سرعت 
عمل در تهیه این سند تاثیر گذار خواهد بود.وی افزود: اولویت های 
بهداشتی استان از طریق نشست اندیشگاه های سالمت شهرستان ها 

تعیین و برای رفع این مشکالت برنامه ریزی و هزینه خواهد شد.
صفوی اضافه کرد: مشخص کردن اولویت های  بهداشتی هر شهرستان 
به همراه ارایه طرح و مستندات الزم برای طرح مذکور، برای بررسی 

طرح و اختصاص هزینه و حل مشکل الزم و ضروری است.
رئیس دبیرخانه سالمت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
افزود: شورای پیامگذاران سالمت، اندیشگاه سالمت و خانه مشارکت 
هر شهرستان باید بر روی انتخاب اولویت های بهداشتی شهرستان 
اتفاق نظر داشته باشند.وی ادامه داد: فعال شدن شورای پیامگذاران 
سالمت شهرستان ها و اشراف کامل به حوزه تخصصی خود برای ارایه 
اطالعات الزم به استان تاثیر بسزایی در حل مشکالت هر شهرستان 

خواهد داشت.
وی بیان داشت: در برخی شهرستان ها، خالء اطالعاتی وجود دارد که 

این مشکل با ارائه طرح های پژوهشی قابل حل خواهد بود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم در این جلسه اظهار 
داشت: شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت و اولویت بندی این 

مشکالت از اهداف اصلی تشکیل اندیشگاه سالمت است.
احمد قاسمی افزود: موفقیت هر جامعه در گرو داشتن نیروی انسانی  
پویا و سالم است، پس باید تمام تالش خود را بکار گیریم تا بتوانیم 

سالمت خود و شهروندان را تامین کنیم.

گرایش به مطالعه یکی از شاخص های 
توسعه فرهنگی

فرماندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون  زمان؛  خبرنگار  شهرکرد- 
شهرستان شهرکرد گفت: یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت 
است. غالمحسین  کتابخوانی  و  به مطالعه  میزان گرایش  فرهنگی 
امیرخانی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اظهار 
داشت: خانواده، مدارس، مجموعه های آموزشی و کتابخانه ها از جمله 
نهادهایی هستند که می توانند زمینه و بستر الزم جهت ترویج و توسعه 

فرهنگ مطالعه در مردم به خصوص جوانان را ایجاد کنند.
وی، توسعه زیر ساخت ها و تامین منابع کتابخانه های عمومی را از 
مهمترین اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد و افزود: شناسایی 
افراد خیر در زمینه ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی مناسب ترین 

روش در جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
رئیس امور کتابخانه های عمومی شهرستان نیز از اجرای طرح اهدای 
صدا در کتابخانه رودکی شهرکرد خبر داد و گفت: به مناسبت ماه محرم 
و صفر طرح اهدای صدا با هدف غنی سازی منابع گویای کتابخانه 
نابینایان رودکی شهرکرد و ایجاد شور و هیجان در میان مردم برای 

کتاب خوانی و گویا سازی کتاب اجرا خواهد شد.

خبر

برتری تیم بسیج هنرمندان البرز در 
مسابقات فوتسال جام شهدای رسانه

با  همزمان  زمان؛  خبرنگار  گزارش  به 
همت  به  و  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
سازمان بسیج رسانه استان البرز  اولین دوره 
مسابقات فوتسال جام شهدای رسانه استان 
البرز با برتری تیم بسیج هنرمندان البرز مقابل 

اداره کل ورزش وجوانان آغاز شد.
این مسابقات با عنوان گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس با حضور 8 تیم سازمان بسیج رسانه 
استان البرز   منتخب رسانه های استان البرز  
اداره کل ورزش و جوانان استان   اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان   روابط عمومی 
سپاه امام حسن مجتبی علیه السالم استان   
سازمان بسیج هنرمندان استان  سازمان بسیج 
هنرمندان استان  سازمان بسیج صداو سیمای 

استان  در دو گروه ۴ تیمی برگزار می شود.
فوتسال  تیم  مسابقات  این  نخست  بازی  در 
سازمان بسیج هنرمندان البرز در سالن انقالب 
کرج موفق شد با نتیجه ۳ بر یک مقابل بسیج 
اداره کل ورزش وجوانان استان البرز به برتری 
۳ بریک برسد. در این بازی امین خسروی، 
گل  زننده  مسعودی  ومهدی  فرزانه  محمد 
های هنرمندان بودند و بهرام بیکوردی تک 
گل اداره کل ورزش وجوانان را به ثمر رساند. 
این مسابقات به همت سازمان بسیج رسانه 
استان البرز و با همراهی و اسپانسرینگ امالک 
وطنخواه و کلکسیون فرش کوروش برگزار می 

شود.

بازدید بیش از 2۵0 هزار نفر از 
زیارتگاه و مناطق عملیاتی کرمانشاه

ایسنا؛ مسئول اردویی، گردشگری و راهیان 
کرمانشاه  استان  اکرم)ص(  نبی  سپاه  نور 
گفت: از اردیبهشت امسال)شروع سال راهیان 
نور( تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار نفر از زیارتگاه 
بازدید  کرمانشاه  استان  عملیاتی  مناطق  و 
کرده اند.  علی یوسفی راد، اظهار کرد: در این 
مدت همچنین نزدیک 7۰ هزار نفر روز در 
کرمانشاه  استان  نور  راهیان  اقامتی  اماکن 
اسکان داده شده اند.  یوسفی راد با بیان اینکه 
سال راهیان نور از اردیبهشت ماه هر سال آغاز و 
تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه خواهد داشت، 
عنوان کرد: تا این لحظه افزایش ۱۵ درصدی 
بازدید کنندگان از یادمان ها و مناطق عملیاتی 

استان را شاهد بوده ایم.

خبر

ور در  رنج  محبعلی  رشت- خبرنگار زمان؛ 
ابتدای این جلسه به بیان طرح های افتتاحی 
هفته ی دولت پرداخت و گفت: در این ایام ۴8 
طرح با اعتباری بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال و بهره 
مندی ۱7 هزار نفر به بهره برداری رسمی رسید.

وی، با اشاره به تامین آب شرب ۲۶ روستای 
گیالن با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر در هفته 
برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۱۹۰ افزود:  دولت، 

آبرسانی به این روستاها هزینه شد.
وی تصریح کرد: به منظور تامین آب آشامیدنی 
گذاری  لوله  کیلومتر   ۲۵8 روستا  تعداد  این 
خطوط انتقال و توزیع اجرا، ۱۴۵۰ مترمکعب 
مخزن ذخیره و تعدیل فشار و ۴ باب ایستگاه 
دهنه   ۲ و  حفر  چاه  حلقه   ۳ احداث،  پمپاژ 
چشمه بهسازی شد.به گفته ی رنج ور؛ با افتتاح 
طرح های هفته ی دولت شاخص بهره مندی 
روستاهای گیالن از آب شرب سالم و بهداشتی 

به عدد 7۶.۱ درصد رسید.

مدیرعامل شرکت آبفار گیالن، با اشاره به اینکه 
طرح تصفیه ی فاضالب ۲ هزار و ۱7۲ خانوار 
۶ روستای استان تا پایان شهریورماه امسال با 
حضور مسووالن کشوری به بهره برداری رسید، 
گفت: ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح 

هزینه شده است.
رنج ور، با بیان اینکه برای جمع آوری و دفع 
بهداشتی فاضالب این روستاها ۶ هزار و ۲۵۰ 
متر خط انتقال و ۳۹ هزار و 7۰۰ متر شبکه ی 
فاضالب اجرا شده، تصریح کرد: امسال از ردیف 

بانک توسعه ی اسالمی نیز اعتباری بالغ بر ۵۰۰ 
میلیارد ریال برای اجرای طرح تصفیه ی فاضالب 

۵ روستای گیالن در نظر گرفته شده است.
هر  فاضالب  ی  تصفیه  کرد:  خاطرنشان  وی 
خانوار روستایی گیالن یکصد میلیون ریال هزینه 

به همراه دارد.
 ۱۵۵ بازسازی  و  اصالح  به  اشاره  با  ور،  رنج 
کیلومتر از شبکه های آبرسانی روستایی گیالن 
در ۶ ماهه ی نخست سال جاری، گفت: طرح 
شرب،  آب  خطوط  از  کیلومتر   ۱۱7 توسعه 
بهسازی ۱8 دهنه چشمه، حفر ۱۳ باب چاهک، 
تعمیر ۱۱۱ دستگاه کلرزن، نصب و راه اندازی 
۱۱۵ دستگاه پمپ و بازسازی ۳۲ دستگاه تصفیه 
ی فیزیکی روستاهای استان نیز در این مدت با 
هدف ارتقای کیفیت آب آشامیدنی روستاهای 

استان اجرا شد.
وی، اعتبار هزینه شده برای انجام این عملیات را 

افزون بر ۳۰ میلیارد ریال اعالم کرد.

مدیرعامل شرکت آبفار گیالن خبرداد:

افتتاح 48 طرح آب و فاضالب روستایی در گیالن

 برپایی 20 محفل انس با قرآن 
در اراک

 افتتاح 6 طرح عمرانی
 در بخش امام زاده شهرستان نطنز

و  اوقاف  مدیرکل  زمان؛  خبرنگار  اراک- 
امور خیریه استان مرکزی گفت: موکب استان 
مرکزی در مسجد براثای کاظمین مستقر است 
و هر وعده ۴ هزار نفر را اطعام و امکان استراحت 
۳۵۰۰ زائر را فراهم می کند  حجت االسالم سید 
محمدباقر حسینی اراکی، مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان مرکزی، گفت:بصیرت عاشورایی از 
۳۱ شهریورماه آغاز و تا ۲8 آبان ادامه دارد. اولین 
اول  با  برنامه روز جمعه، ۳۱شهریور مصادف 
محرم همایش »شیرخوارگان حسینی« است 

که در ۲۰بقعه شاخص استان برگزار می شود. 
وی ادامه داد: مراسم لبیک یا حسین)ع( در 
دو بقعه شاخص ساوه و اراک برگزار می شود 
اما سایر بقاع نیز از برگزاری این مراسم غافل 
نیستند. برگزاری مراسم »احلی من العسل« در 
۶ بقعه شاخص، رهروان زینبی در ۱۱ بقعه ویژه 
بانوان، برگزاری مراسم ویژه تاسوعا و عاشورا، شام 
غریبان از دیگر برنامه های اجرایی اوقاف است.  
حجت االسالم حسینی افزود: از دیگر برنامه های 
ایام محرم حضور هیئت های مذهبی در امامزاده 
محمد عابد)ع( و امامزاده عبداهلل)ع(، عزاداری 
امام سجاد)ع( در 7۰ بقعه، برگزاری نشست 
در  جدید  وقف های  ایجاد  منظور  به  صنفی 

۲۰جلسه، اطعام عزاداران در ۴۵ بقعه است. 
وی بااشاره به اجرای برنامه عطر عاشقی از شبکه 
۵ سیما از قتلگاه علی ابن باقر)ع( دلیجان با 
حضور حجت االسالم شرفخانی، معاون فرهنگی 
همایش  کرد:  ابراز  اوقاف،  سازمان  اجتماعی 
نهضت بیداری با خطبه های علوی و منشور 
عزت، اعزام یک صد مبلغ از جمله ۳۶ بومی، 8 
روحانی مستقر و ۴۰ روحانی اعزامی از قم از دیگر 
برنامه های پیش بینی شده است.  حجت االسالم 
حسینی افزود: از دیگر برنامه های ایام محرم 
برپایی ۳۳مرکز پاسخگویی به مسائل شرعی و 
مشاوره، ۲7 نمایشگاه فرهنگی، ۳۱ایستگاه همه 
واقف باشیم، برپایی خیمه معرفت در ۲۰ بقعه، 
اقامه نماز ظهر عاشورا در ۶۰ بقعه و حرکت 
دستجات عزاداری در 8۰ بقعه و ۲۰ ختم قرآن 

و محفل انس با قرآن می باشد. 

رئیس  حضور  با  امينی هرندی-اصفهان: 
اوقاف و امور خیریه کشور، ۶ طرح عمرانی 
با ارزش 7۰ میلیارد ریال در امام زاده آقا علی 
نطنز  شهرستان  امام زاده  بخش  )ع(  عباس 

افتتاح شد.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی در 
آقا علی  امامزاده  پروژه های  افتتاحیه  آیین 
عباس)ع( و در جمع اصحاب رسانه، با اشاره 
پیرامون  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  به 
تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، 
و  عباس  آقاعلی  امامزادگان  داشت:  اظهار 
از  بیش  پذیرای  سالیانه  شاهزاده محمد)ع( 
۴ میلیون نفر زائر از داخل و خارج از کشور 
هستند و مایه افتخار و سرافرازی و روشنگری 
و هدایت گری برای مردم منطقه هستند.وی 
ناصری  فرمودند ای  ا...  افزود: آیت  ادامه  در 
کاش من خادم این دو برادر شهید و امامزاده 
معظم بودم. این منطقه مردمی سخت کوش 
و بزرگوار دارد که مراسم معنوی پر از فیوضات 
زیادی را در این منطقه برگزار می کنند، در 
سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در این 
مجموعه فعالیت اشتغال و اقتصادی صورت 
می گوییم  سپاس  را  خدا  و  است  گرفته 

در  اشتغال  فرصت  منطقه  جوانان  برای  که 
بازارچه این مکان مقدس فراهم آمده است 
و امیدواریم بتوانیم این دستاوردها را توسعه 

بدهیم.
کرد:  خاطرنشان  صادقی  االسالم  حجت 
آقاعلی  امامزادگان  مقدس  آستان  مدیریت 
عباس و شاهزاده محمد قدم های خوبی در 
بازارچه   و  هتل  ساختمان  افتتاح  راستای 
برداشتند و همکاری های خوبی در این زمینه 
گرفته  صورت  اقدامات  اگرچه  داشتند،  نیز 
بارهای مالی و بدهی های مالی برای مجموعه 
داشته است اما اقدامات صورت گرفته بسیار 
ارزنده و مهم و اثرگذار است و ارزش مادی و 

معنوی بسیاری به همراه دارد.
الزم به ذکر است، هتل آستان با ارزش ۳۰ 
 ۱۳ ارزش  با  درمانی  مرکز  ریال،  میلیارد 
آستان  دفتر  و  پذیرش  اتاق  ریال،  میلیارد 
به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال برخی از پروژه 
های افتتاحی است. برخی دیگر از پروژه های 
 ۱۲ ارزش  به  تجاری  واحدهای  افتتاحی 
به  اجتماعات  سالن  بهسازی  ریال،  میلیارد 
میدان  ساخت  و  ریال  میلیون   ۱۳۰ ارزش 

ولیعصر با اعتباری ۱۰ میلیارد ریالی است.
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
 شماره   6222  مورخ 1396/07/01

شرکت آب و فاضالب روستایي استان گلستان در نظر دارد انجام امور مندرج در جدول ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مزایده گران واجد شرایط واگذار نماید ،لذا بدینوسيله 
دعوت می نماید برای شرکت در فراخوان مطابق توضيحات زیر و مشخصات مذکوردراسناد مزایده اقدام نمایند.

: گلستان-تلفن  استان  روستایي  فاضالب  و  آب  – شرکت  مسکن  بانک  – جنب   ) سابق  نوبخت   ( شانزدهم  بهشت   – بهشتي  خيابان شهيد   - گرگان   : گزار  مناقصه  نشانی  و  نام   )1  :  توضيحات 
 3- 01732158401 و 01732131400 – نمابر : 01732158405 – کد پستی : 4915658534

2( نوع تضمين شرکت در مناقصه :  2-1( ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما با مشخصات مندرج در شرایط عمومی مناقصه
2-2(   رسيد بانکی واریز وجه نقد به حساب وجوه سپرده عمرانی مناقصه گزار  به  شماره 2175214751000 بانک ملی شعبه مرکزی به نشانی گرگان – ميدان شهرداری     

2-3( مزایده گران باید برای هر کد مزایده به تفکيک تضمين شرکت درمزایده ارائه نمایند .    
3-3( انتشار فراخوان: نوبت اول: سه شنبه مورخ 1396/07/04 نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 1396/07/06

4( محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد:
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونيکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کليه    : محل   )1  -4 

 www.setsdiran.ir  انجام خواهد شد .
4- 2( زمان و مهلت : از تاریخ   1396/07/10 تا 1396/07/16 در سامانه ستاد 

3-4(زمان بازدید از اقالم مورد مزایده : از تاریخ 1396/07/17 تا 1396/07/27 با هماهنگی اداره پشتيبانی و خدمات عمومی شرکت
4-4( آخرین مهلت تحویل اسناد تکميل شده : پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 1396/07/29 در سامانه ستاد 

تذکر1: برای اطالع بيشتر به پایگاههای اینترنتی  ملی اطالع رسانی  مناقصات کشور به آدرس http:// iets.mporg.ir  ، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به آدرس www.Nww.co.irو 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان به آدرس www. Golestanabfar.ir  مراجعه فرمائيد 

تذکر2: مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
89648 م/الفکارفرما : شرکت آب و فاضالب روستایي استان گلستان

 نوبت اول

شرکت آب و فاضالب 
روستایي استان گلستان
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آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی آقای کاوه پور ابراهیمی فومنی فرزند عباس به شماره دانشجوئی 
۹۳۶۴8۰۰۱ و شماره کد ملی ۲۶۶۰۰۹۵۶۶۳ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی 
برق قدرت دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
بهشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بابلسر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۰۳۰۰۲88۵ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بابلسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس شیخی فرزند حسینجان 
بشماره شناسنامه ۱ صادره از جویبار در یک یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۵8/۴۲ مترمربع پالک ۱ فرعی از ۴- اصلی بخش ۱۲ واقع در باقر تنگه خریداری از نسق 
زراعتی آقای نعمت اله محمد تبار 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. 

م.الف: ۹۶/۱۲۰/7۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۶/۶/۱۹     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/7/۴

آگهی ابالغ
دادخواست و ضمائم  

کالسه پرونده : ۹۶۰۳۱۴
خواهان:شیرزاد رشیدی 

خواسته: مطالبه
خوانده: فریبرز رشیدی گرازآبادی

خواسته:مطالبه
تاریخ رسیدگی:۹۶،7،۱7 ساعت ۱۶

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف شهید مطهری کرمانشاه نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۲۲ ارجاع گردیده است و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان ودستور اعضای شوراوبه تجویز 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
انتشار آگهی به دفتر شورا  تاریخ  از  تا خوانده ظرف یک ماه پس  آگهی می شود 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه حاضر گردد.چنانچه نیاز به نشر آگهی 

باشد، فقط یک نوبت و مدت آن ۳۰ روز خواهد بود.
یوسف خدامراد زاده –رئیس شعبه 22 شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری شهرستان کرمانشاه 

آگهی مزایده
محکوم  شورا،  مدنی  احکام  اجرای  کالسه ۹۶۰۰۱۰۰،۹۶۰۰۹۹،۹۶۰۱۰۲  پرونده  در 
علیه به پرداخت مبلغ  ۴/۵۵۲/۶7۰/۲۶۳ ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن 
خسارت تاخیر تادیه ...و )قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم( در 
حق خانم آقای بهمن سوادکوهی و.. محکوم گردیده ااست لذا این اجرا بنا به درخواست 
محکوم علیه اموال را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان 

و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.
مال مورد مزایده:

یک دستگاه سنگ تراش زیمنس ۳ متری با قیمت ۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
یک دستگاه تراش هپکو ۳ متری ساخت ژاپن با قیمت ۲/۳7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

یک دستگاه تراش میلر ساخت آلمان ۳ متری سلخت ۲۰۱۴ با قیمت ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال 

قیمت  با  ایران  ساخت  صنعت  شهاب  فاز  سه  تبی   ۱ سیمان  میکسر  دستگاه  یک 
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

قیمت  با   ۲۰۱۴ ساخت  فاز  سه  آلمان  ساخت  بوش  صنعتی  برش  دستگاه  یک 
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

مجموع قیمت کارشناسی 7/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتصد و پنجاه و چهار میلیون تومان 
)

۲- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پس از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 

درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد.
۳- موعد و زمان فروش، روز ۱۳۹۶/7/۲۰ در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار می باشد. زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار 

میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۴۶۶   مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
اسماعیل  فرزند  تهران  از  بشناسنامه شماره ۵8۵۳   صادره  زاده  احصائی  حسین 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۰7  در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین 
مترمربع از پالک شماره ۱۲۴۵8   فرعی از ۱7۰  اصلی واقع در البرز با خریداری 
از آقای ناصر پاک وجدان که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵۶۹۴/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰7/۰۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰7/۱۹
سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰۶۰۰۲۹۹ کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹7۶۶۱۰۶۰۰۶۰۲ خواهان 
: آقای هادی خانجانی فرزند عیدی به نشانی استان لرستان شهر خرم آباد خیابان 
دارابی  یداله  :۱-آقای  –خواندگان  ناصر خسرو شصت متری کوچه سهیل منزل ۶ 
فرزند داراب به نشانی مجهول المکان ۲-صندوق بازنشستگی شرکت نفت تهران به 
نشانی تهران –خیابان استاد نجات الهی باالتر از خیابان طالقانی شماره ۱۰۰ کدپستی 
۱۵۹8۶۶88۱۳ – خواسته : ۱-الزام به تنظیم سند رسمی ملک  ۲-الزام به فک رهن 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای هادی خانجانی فرزند عیدی بطرفیت آقای یداله 
دارابی فرزند داراب و صندوق بازنشستگی شرکت نفت تهران بخواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی ۲۰۱۰ فرعی از ۲۰۹۱ اصلی و 
الزام به فک رهن ملک مذکور بانضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست مالکیت رسمی خوانده 
اول بر ملک مذکور و نظر بااینکه بداللت رونوشت بیع نامه عادی ضمیمه پرونده ملک 
مورد خواسته با بیع قطعی از خوانده به خواهان منتقل شده و معطوفا به اینکه مستفاد 
از ماده ۲۲۰ قانون مدنی انتقال رسمی مبیع در بیع اموال غیر منقول از الزامات عرفی 
بایع در عقد بیع اموال غیر منقول بوده و توجها به اینکه خوانده اول حاضر نشده و 
دفاعی ارائه نداده و خوانده دوم نیز بشرح الیحه ارسالی تسویه بدهی موضوع اسناد 
رهنی را اعالم داشته فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته باستناد به مواد ۱۹8 
و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده دوم به فک 
رهن پالک ثبتی صدرالذکر و الزام خوانده اول به حضور در احداز دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی پالک صدرالذکرو به خواهان و پرداخت مبلغ ۴۵۵/۱۰۰ تومان بابت 
خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره نسبت به خوانده 
اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
انقضای آن و همچنین نسبت به خوانده دوم ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن بوالحسنی فرزندغالمرضا 

خواهان آقای دادخواستی به طرفیت خوانده  به خواسته  مطرح که به این شعبه 
دادگاه  پنجم  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰۵۰۰۲۶۱  شعبه  به شماره  که  ارجاع 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی 
۱۳۹۶/8/۱۱ ساعت۱۰:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  ماه پس از تاریخ 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه  حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 

–علیرضا تقی پور . 

متن آگهی
 محکوم له : خانم مریم نیک پور 

محکوم علیه : آقای آرمان قاسمی ثانی 
مجهول  که  ثانی  قاسمی  آرمان  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  آگهی  پیرو 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ۹ در پرونده کالسه 
۹۵۰۹۹8۶۶۹۵۹۰۰۰7۵ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹7۶۶۵۵۹۰۰۰۴۶ مورخ 
۱۳۹۵/7/۱۴ صادره از شعبه ۹ محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ سیزده میلیون 
و هشتاد هزار تومان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 
۲/۰۵۰/۰۰۰ مذکور از تاریخ ۹۴/8/۲8 لغایت زمان صدور حکم و اجرای کامل آن بر 
اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی تعیین و در زملن وصول 
محاسبه میگردد 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 اخرین متناسب از 
محکوم له –یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده 7۳ آ. د. م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – سلماز آزادبخش

متن آگهی 
خواسته  به  رستاک  آقای حمیدرضا  طرفیت  به  دادخواستی  ندری  راضیه  خواهان 
نموده  آباد  عمومی شهرستان خرم  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
قرار  صدور  به  توجه  با  گردیده  ثبت  کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰۲۰۰۲۲۵  به  و  ارجاع 
داوری به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و از اطالع از مفاد آن داور واجد الشرایط خود را ظرف یک هفته به این 

دادگاه معرفی نماید. 
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مسلم نوروز پور . 

متن آگهی 
سعید  نام  به  متهم  علیه  شکایتی  نورالدین  فرزند  مهر  جابری  علی  نام  به  شاکی 
سهرابی  فرزند مسعود به اتهام جرح عمدی بوسیله  چاقو تقدیم دادگاه های عمومی 
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
شهرستان خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۱۱۵۰۰۴۹۴   
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/8/۱۳ و ساعت ۰8:۳۰تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق (-بیرانوند

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱ شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶۹۰۱۰۰۱۴7 کالسه  پرونده 
–  ۹۶۰۹۹7۶۶۹۰۱۰۰۳۱۱ شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان : آقای محمود هدایتی فرزند امیر به نشانی لرستان –مطهری –پل دارایی 
زاده خ آیت اله کاشانی ساختمان الماس –خواندگان : ۱-آقای رامین هاتف فرزند 
توفیق ۲-آقای مصطفی نیک محضری همگی به نشانی مجهول المکان –خواسته : 

مطالبه وجه چک ماده ۹ 
العاده جلسه  فوق  در وقت  نود شش  و  یکهزارو سیصد  ماه  بتاریخ چهارم شهریور 
شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۹۰۱۰۰۱۴7 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
به طرفیت  امیر  فرزند  آقای محمود هدایتی  دادخواست  : در خصوص  قاضی  رای 
خواندگان ۱-مصطفی نیک محضری احمقه ۲-رامین هاتف فرزند توفیق به خواسته 
به شماره ۴۵۵۳۲۴  فقره چک  بابت وجه یک  ریال  مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
عهده بانک شهر به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق 
چک –گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و بقا اصل چک در ید 
خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان را دارد و اینکه خواندگان 
در  قانونی  ابالغ  و   ) بودن  المکان  مجهول  )بدلیل  آگهی  طریق  از  دعوت  علیرغم 
بر  دال  دلیلی  و  اند  نداشته  ارسال  نیز  ای  الیحه  و  نشده  حاضر  رسیدگی  جلسه 
اعضاء شورا دعوای  نظریه مشورتی  با مالحظه  و  اند  ننموده  ارائه  برائت ذمه خود 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احرازمدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء 
دین مستندا به مواد ۳۱۰-۳۱۲-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون 
صدور چک مصوب ۱۳8۲ و مواد ۱۹8-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ و در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ریال   ۵/۱۱۰/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
تا یوم  تاریخ سررسید چک ۹۶/۱/۱۵  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و پرداخت خسارت 
االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که 
محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید ضمنا دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی 
آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی.  

آمار مصرف بنزین 

در نیمه نخست امسال اعالم شد

میانگین مصرف بنزین کشور در شش ماهه نخست سال 8۱.7 
پارسال  ماهه  آمار شش  به  نسبت  است که  بوده  لیتر  میلیون 

)7۵.۴ ( 8.۳ درصد رشد داشته است.
از نظر حجمی بیش از ۱۵ میلیارد و ۱۹۶ میلیون لیتر بنزین 
در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مصرف شده است. میانگین 
و  مسافرت  باالی  حجم  علت  به  شهریورماه  در  بنزین  مصرف 
تعطیالت عید قربان و عید غدیر 88.۲ میلیون  لیتر بوده که 
 8.۴ لیتر(  میلیون    8۱.۴( به شهریورماه سال گذشته  نسبت 

درصد رشد داشته است.
های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  آمارهای  طبق 
 ۱۶ در  جاری  سال  در  بنزین  مصرف  میزان  باالترین  نفتی، 
شهریورماه با ۱۰۴.7 میلیون لیتر و کمترین میزان مصرف در 

۲۵ فروردین ماه با ۶۲.7 میلیون لیتر بوده است.

کاهش 6 درصدی حجم مخزن سدها

همزمان با شروع سال آبی جدید و در ابتدای مهرماه، سدهای 
کمتر  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۶ کشور 
شده  انجام  ارزیابی  دارند.براساس  ذخیره  خود  مخزن  در  آب 
حجم مخزن سدهای کشور در شهریورماه سال جاری ۲۳.۵۳ 
میلیارد مترمکعب، ورودی به سدها ۳8.۳۹ میلیارد مترمکعب 
و خروجی ۳۹.۵۵ میلیارد مترمکعب بوده و حدود ۴7 درصد 
حاکی  ارقام  و  اعداد  این  هستند.بررسی  پر  نیز  سدها  مخازن 
و  کشور  سدهای  به  آب ها  روان  ورود  درصدی   ۱۴ کاهش  از 
و  خوزستان  استان  به  مربوط  نیز  سدها  مخزن  کاهش  عمده 
شهریورماه  انتهایی  حجم  است.  بزرگ  کارون  حوزه  سدهای 
سدهای حوزه کارون بزرگ 8.۵ میلیاردمترمکعب است که از 
بود و  نیروگاهی خواهد  تراز  این رقم ۶ میلیارد حداقل حجم 
را  آبی  سال  مترمکعب  میلیارد   ۲.۵ با  منطقه  این  تعبیری  به 
بر  نیز  تهران  پنجگانه  سدهای  مخزن  کرد.حجم  خواهد  آغاز 
روی عدد 8۴۵ میلیون مترمکعب قرار گرفته است. در سامانه 
غرب تهران سدهای طالقان و کرج به ترتیب با ۳۱7 و ۱۵۲ 
و  دارند  مساعدی  وضعیت  مخزن  حجم  مترمکعب  میلیون 
شرایط مشابه سال گذشته را تجربه می کنند. در سامانه شرق 
تهران نیز سد الر با حجم مخزن ۱۰۹ میلیون مترمکعب، ماملو 
مترمکعب  میلیون   ۶۵ با  لتیان  و  مترمکعب  میلیون   ۲۰۲ با 
سال های  بحرانی  وضعیت  از  و  دارند  قرار  مناسبی  شرایط  در 
۹۱ و ۹۳ به دور هستند.هم اکنون سد دوستی با حجم ۳۳8 
میلیون مترمکعب، سدهای درودزن و مالصدرا با ۴۱۰ میلیون 
با  استقالل  مترمکعب،  میلیون   8۳ با  صالح  کمال  مترمکعب، 
شیرین  و  میلیون   ۲۰۰ با  رود  زاینده  مترمکعب،  میلیون   8۵
دره با ۴۱ میلیون مترمکعب در وضعیت مشابه سال گذشته و 
یا شرایط به مراتب بهتر از سال آبی گذشته را تجربه می کنند.

سد کوثر با ۳۰۰ میلیون مترمکعب، سد رجایی با ۲۳ میلیون 
مترمکعب و ستارخان نیز با ۲۰ میلیون مترمکعب بخشی دیگر 
تأمین کننده آب شرب کشور است.  از حجم موجود سدهای 
براساس ارزیابی صورت گرفته در کشور وضعیت قرمزی نسبت 
قبال  در  و  ندارد  وجود  شرب  آب  کننده  تأمین  سدهای  به 
وضعیت زرد سایر سدها نیز به دلیل وابسته بدون به منابع آبی 

نیازمند پایش دقیق هستند.

سفر وزیر نفت به روسیه برای انجام 
مذاکرات نفتی 

اویل گفت، وی روز سوم  مدیر شرکت لوک 
با  اکتبر در مسکو برای همکاری های نفتی 
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، مدیر شرکت نفتی لوک 
اویل روسیه اعالم کرد، این شرکت قصد دارد 
در فاصله سال های ۲۰۱8 تا ۲۰۲7 به کمک 
پروژه هایی که در خارج از روسیه دارد، تولید 
نفت خود را در طی ۱۰۰ میلیون تن در سال 
حفظ کند و سرمایه گذاری ساالنه خود را در 

سطح 8 تا 8.۵ میلیارد دالر حفظ نماید.
نفت  بزرگ  کننده  تولید  دومین  اویل،  لوک 
واقع  میادین  از  نفت  تولید  از کاهش  روسیه 
در غرب سیبری آسیب دیده و تالش دارد با 
تمرکز در مناطق دیگری نظیر دریای خزر و 
عراق، میزان تولید خود را افزایش دهد. این 
شرکت همچنین به دنبال تولید نفت در ایران 
و مکزیک است. ویگیت آلکپروف، مدیر شرکت 
افتتاح تاسیسات گازی  اویل در مراسم  لوک 
ازبکستان، جزئیات استراتژی  این شرکت در 
سال های ۲۰۱8 تا ۲۰۲7 این شرکت را برای 
خبرنگاران تشریح کرد. وی افزود، جزئیات این 
استراتژی در نشست هیئت مدیره شرکت در 

ماه دسامبر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آلکپروف که خود نیز از سهامداران عمده لوک 
اویل است گفت، بودجه سال ۲۰۱8 تا ۲۰۲۰ 
شرکت بر اساس نفت بشکه ای ۵۰ دالر بسته 
شده است. آلکپروف افزود، به رغم تحریم های 
جدید آمریکا علیه مسکو، لوک اویل که یک 
وارد کننده بزرگ فرآورده های نفتی در بازار 
اروپاست کار بر روی پروژه های اروپایی را ادامه 
خواهد داد.آلکپروف همچنین در مورد پروژه 
های دیگر شرکت لوک اویل گفت، وی روز سوم 
اکتبر در مسکو با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران 
دیدار خواهد کرد.تهران پیشتر گفته بود انتظار 
 دارد در طی ۵ تا ۶ ماه آینده قراردادهایی را با 
شرکت های روسی نظیر لوک اویل در زمینه 
توسعه میادین نفت و گاز این کشور منعقد 
نماید.لوک اویل مشغول مذاکره با شرکت ملی 
نفت ایران برای مشارکت در توسعه مادین آب 
است.مدیر  ایران  غرب  در  منصوری  و  تیمور 
هم  به  خیلی  »ما  افزود:  اویل  لوک  شرکت 
نزدیک هستیم. ما )با ایران( اختالف نظرهایی 
بر اساس میزان تولید و روند ورود به هر یک 
از مراحل کار داریم که اساسی نیستند.« وی 
اضافه کرد، اطمینان دارم که این اختالف نظرها 

قابل حل هستند.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
نفت گفت:متاسفانه طی سال های گذشته، 
موجود  ظرفیت های  مدیریت  در  کشور 

صنعت نفت عملکرد خوبی نداشته است.
کشور  اینکه  بیان  با  منوچهری  غالمرضا 
در بخش باالدست صنعت نفت، در نقطه 
در  نفت  وزارت  خیز  و  گرفته  قرار  تحول 
امضای قراردادهای نفتی و جذب سرمایه 
و فناوری، نویدبخش آینده ای پررونق برای 
می رود  انتظار  گفت:  است،  صنعت  این 
سرمایه   محوریت  با  عمده  ای  سرمایه  
خارجی، جذب صنعت نفت ایران شود. به 
نسبت  به  پیش بینی می کنیم  ترتیب  این 
از محل منابع داخلی هم جذب  منطقی، 

سرمایه داشته باشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در سال های گذشته، 
کشور در مدیریت ظرفیت های موجود در 
صنعت نفت عملکرد خوبی نداشته است؛ 
مورد  اخیر  سال های  در  موضوع  این  اما 
واقع شد و شکل گیری شرکت های  توجه 
برنامه ریزی   ،)E&P( تولید  و  اکتشاف 
برای استفاده بیشتر از شرکت های ایرانی 
شرکت های  و  نفتی  خدمات  دهنده  ارائه 
سازنده داخلی، همچنین بهره مندی از توان 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، از اقدام هایی 
است که در مسیر مدیریت بهینه ظرفیت ها 
در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

شرکت های  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
حضور  برای  ایرانی  تولید  و  اکتشاف 
کشور،  گاز  و  نفت  پروژه های  در  موثر 
همکاری  های بین المللی را در برنامه خود 
قرار داده اند و به تدریج این شرکت ها در 
تامین سرمایه و اجرای پروژه های باالدستی 

نفت توانمندتر می شوند.منوچهری به خیز 
و  اشاره کرد  نفت هم  فناورانه در صنعت 
گفت: خاستگاه این جهش، ذهن و عملکرد 
مسئوالنی است که در صدد توسعه بخش 
در  این بخش  افزایش حضور  و  خصوصی 
صنعت نفت هستند و با برخورد علمی و 
رویکرد مبتنی بر تحقیق و توسعه و جذب 

فناوری در این مسیر گام برمی دارند.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 

ایران، بر اهمیت ازدیاد برداشت تاکید کرد 
و با بیان این که خوشبختانه این موضوع در 
حال تبدیل شدن به یک خواست عمومی 
است، یادآور شد: مطالعاتی که تاکنون در 
شده  امضا  همکاری  تفاهمنامه های  قالب 
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های 
احتمال  از  شده،  انجام  خارجی  و  داخلی 
افزایش بیش از ۵۰ میلیارد بشکه نفت به 
حجم ذخایر درجا و وجود توان افزایش سه 
میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت حکایت 
دارد که تحقق چنین ارقامی می تواند در 
ارتقا جایگاه ایران در سطح بین المللی موثر 

باشد.
رو  روند  ادامه  به رغم  گفت:  منوچهری 
طی  جهان  گاز  و  نفت  مصرف  رشد  به 
تولید  هزینه های  کاهش  آینده،  سال های 
ضروری است؛ چه آنکه با توجه به تحوالت 
به  حرکت  ویژه  به  دنیا  در  انرژی  حوزه 
ذخایر  توسعه  و  نو  انرژی های  به  سمت 
توجه  قابل  افزایش  گاز،  و  نفت  شیل های 
انتظار است. از  آینده دور  قیمت نفت در 

تفاهمنامه  طی  ایران  نفت  ملی  شرکت 
همکاری مطالعه میدان های سپهر و جفیر 

را به یک شرکت ایرانی سپرد. 

معاون شرکت ملی نفت تأکید کرد:

توان افزایش 3میلیون بشکه ای تولید نفت را داریم

 امضا قرارداد سرمایه گذاری مشترک نفتی
 ایران و عراق

بهره مندی 72 درصدی روستاها
 از گاز طبیعی

نزدیک  آینده  در  عراق  گفت،  عراق  نفت  وزیر 
گذاری مشترک  برای سرمایه  ایران  با  قراردادی 
اللعیبی،  کند.جبار  امضا می  نفتی  میدان  دو  در 
بغداد  در  خبری  کنفرانسی  در  عراق  نفت  وزیر 
دارد  قصد  که  حالی  عین  در  کشورش  گفت، 
ظرفیت تولید خود را افزایش دهد، از تالش های 
اوپک برای کاهش تولید و حذف مازاد عرضه از 
بازار حمایت می کند.وی افزود، برنامه عراق برای 
میلیون   ۵ به  خود  نفت  تولید  ظرفیت  افزایش 
بازارها  بر  تاثیری  امسال،  پایان  تا  روز  در  بشکه 
تمام  عراق  اللعیبی،  گفته  به  داشت.  نخواهد 
افزایش تولید خود را صادر نخواهد کرد. آمارهای 
دهد،  نشان می  بلومبرگ  توسط  گردآوری شده 
عراق در ماه اوت ۴.۴۹ میلیون بشکه نفت تولید 
با  نفت  بازار  افزود: »وضعیت  است.اللعیبی  کرده 
کشوری  هیچ  که  پذیریم  نمی  ما  و  است  ثبات 
از سهم خود« بر اساس مفاد توافق کاهش تولید 
تثبیت  برای  اوپک  موضع  از  »ما  کند.  تخطی 

به  اشاره  با  کنیم.«اللعیبی  می  حمایت  بازارها 
کردستان  اقلیم  در  استقالل  رفراندوم  برگزاری 
بر  سیاسی  های  کشمکش  از  باید  نفت  گفت، 
سر کنترل کرکوک دور بماند. کردها قصد دارند 
منطقه نفت خیز کرکوک را به عنوان قلمرو دولت 

خود خوانده خود محسوب کنند.
وی گفت، دولت عراق همچنان در حال مذاکره 
با شرکت رویال داچ شل است که اخیرا از میدان 
میدان  از  دارد  قصد  و  مجنون خارج شده  نفتی 

کورنای غربی یک هم خارج شود.
شرکت  یافتن  در  مشکلی  »ما  افزود:  اللعیبی 
شرکت  با  جایگزینی  برای  المللی«  بین  های 
قادر  عراق  متخصصان  گفت،  وی  نداریم.  شل 
شرکت  از  مجنون  میدان  کار  گرفتن  تحویل  به 
شل هستند.وزیر نفت عراق همچنین گفت، عراق 
در آینده نزدیک قراردادی با ایران برای سرمایه 
گذاری مشترک در دو میدان نفتی امضا می کند. 

وی اشاره ای به تاریخ انعقاد این قرارداد نکرد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز 
طور  به  اکنون  هم  گفت:  ایران 
روستاهای  درصد   7۲ میانگین 
طبیعی  گاز  نعمت  از  ایران، 

برخوردار هستند.
این  به  اشاره  با  مؤمنی  سعید 
که طی سالهای گذشته، ۹ هزار 
گاز  نعمت  از  کشور  در  روستا 
طبیعی بهره مند شدند، تصریح 
روستاهای  مجموع  در  کرد: 
 ۲۴ به  کشور،  سطح  در  گازدار 
است.مدیر  رسیده  روستا  هزار 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
مثبت  روند  به  توجه  با  گفت: 
و  شهرها  همه  به  گازرسانی 
روستاهای کشور از محل اعتبار 
بند »ق« تبصره دو قانون بودجه 
سال ۹۳، انتظار می رود تا پایان 

برنامه ششم توسعه، ۱۰۰ درصد 
زیر  تجاری  و  خانگی  بخش 
قرار  گازرسانی  شبکه  پوشش 
گازرسانی  است،  گیرند.گفتنی 
دولت  در  روستاها  و  شهرها  به 
مندی  بهره  هدف  با  یازدهم 
حداکثری جامعه از این سوخت 
پاک و ارزان در دستور کار قرار 
موضوع  این  با  همسو  و  گرفت 
بیش از 7۵ هزار کیلومتر شبکه 
جدید  روستایی  و  شهری  گاز 
احداث و بیش از یک میلیون و 
انشعاب جدید نصب  ۶۰۰ هزار 
بیش  بهره مندی  امکان  تا  شد 
هزار   ۵۰۰ و  میلیون  چهار  از 
روستایی  و  شهری  مشترک 
طبیعی  گاز  نعمت  از  را  جدید 

فراهم کند.

نفت،  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
از  )تاپیکو(  تامین  پتروشیمی  و  گاز 
از  بنزین  لیتر  میلیون   ۱۲ روزانه  تولید 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  نخست  فاز 

خبر داد.
محمد حسن پیوندی با بیان اینکه هیچ گاه 

در سال نخست بهره برداری ۱۰۰ درصد بهره 
نوسان  مورد  در  نمی گیرد،  صورت  برداری 
ستاره  پاالیشگاه  نخست  فاز  از  بنزین  تولید 
بهره  نخست  سال  در  گفت:  فارس،  خلیج 
برداری هیچ گاه در حساب و کتاب ها ۱۰۰ 
بلکه  نمی شود،  منظور  بهره برداری  درصد 

 ۹۰ به  شده  شروع  درصد   8۰ از  تخمین ها 
درصد رسیده و تا سال سوم به ۱۰۰ درصد 

خواهد رسید. 
ابزار  از  زیادی  حجم  با  زیرا  داد:  ادامه  وی   
دقیق تنظیماتی روبرو هستیم و ممکن است 

اشتباهاتی در مسیر رخ دهد.

پیوندی در مورد تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  نخست  فاز  از  بنزین 
در  بنزین  تولید  شرایط  کرد:  اظهار  فارس، 
روزهای  طی  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
روزی  به  و  ثبات شده  با  و در مهرماه  آینده 

۱۲ میلیون لیتر خواهد رسید.

 تولید روزانه 12 میلیون 
لیتر بنزین از پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس
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تعامالت بین المللی به نفع تولید خودروی
 ارزان قیمت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتقاد دارد که همکاری با 
بنز در نهایت منجر به تولید خودروی ارزان قیمت می شود. محمدرضا 
نجفی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه بنز می خواهد صنعت 
خودروی ایران را جهانی کند، اظهار داشت: کامال با تعامالت تولیدی، 
صنعتی و تکنولوژیکی با برندهای خارجی هستم این همکاری به ارتقاء 
سطح کیفی، گسترش مرزهای دانشی و تکنولوژیک در کشور منجر 
می شود. وی گفت: این تعامالت در مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، 
ذاتی و وضعی در بهبود جایگاه کشور و سطر و عمق اندازه تعامالت 
ایران با جهان می گذارد. نجفی با بیان اینکه  از جمله محاسن تعامالت 
این است که بازارها به روی تولیدکنندگان ما بازتر شود، افزود: با این 
اقتصادی و صادرات محصول فراهم تر  تعامل شرایط برای مراودات 
خواهد شد. این نماینده مجلس تاکید کرد: از طرف دیگر معتقد هستم 
همه این اتفاقات در مجموع و در نهایت به نفع تولید خودروهای ارزان 
قیمت با مصرف محلی تمام می شود. به عبارتی شاهد تولید خودرو 
با قیمت نازل تر و با کیفیت خواهیم بود. نجفی گفت: با این تعامالت 
تیراژ تولید افزایش پیدا می کند و قمیت تمام شده کاهش پیدا کرده 
این اتفاقات در شرایطی است که مواد اولیه، قطعات و منابع ارزان و به 

هنگام به واسطه تعامل با بنز در اختیار خواهیم داشت.
 

 بخش خصوصی پیشقدم قطع ارتباط با میانمار

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: صادرکنندگان و تجار 
ایرانی عرق دینی، مبارزه با ظلم و هم نوع دوستی دارند؛ بنابراین 
برای قطع ارتباط تجاری و اقتصادی  با کشور میانمار نیازی نیست 
که حتما از طرف دولت اقدامی صورت گیرد. مجتبی خسروتاج افزود: 
صحنه های  دیدن  براساس  خود  ما  واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
)فجایعی که علیه مسلمان در میانمار  روی  داده( پیش قدم خواهند شد. 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره، خود دولت برنامه ای برای قطع 
روابط اقتصادی با میانمار یا تحت فشار قرار دادن این کشور دارد گفت: 
این موارد باید در دولت، براساس سیاست های کالن و رهنمودهای مقام 

معظم رهبری، تصمیم گیری  و ابالغ شود.
 

 ادامه اختالف قیمت در بازار داخلی ها

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران از افزایش 
قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار خبر داد و گفت: در هفته 
اخیر قیمت برخی از خودروها در بازار افزایش یافته همچنین طی دو 
سه روز اخیر یکی از شرکت ها قیمت چند محصول خود را افزایش داده 
است. غالمحسین قاسمیان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از شرکت ها 
با مجوز شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت می کند در حالی که انتظار 
می رود که کیفیت و آپشن خودروها در این جریان افزایش یابد. وی گفت: 
البته این جریان افزایش قیمت چه از سوی شرکت ها و بازار در شرایطی 

همچنان اتفاق می افتد که بازار خودرو با افت شدید تقاضا روبرو است.
 

 دولت به جای دخالت در بازار، 
سیاست گذاری کند

عضو کمیسیون معادن مجلس با بیان اینکه دخالت مستقیم دولت 
در بازار خودرو  معضلی برای ساماندهی  صنعت خودرو است، گفت: 
برای سرمایه گذاری مالی بهینه در خودرسازی نیازمند ایجاد بازار رقابتی 
واقعی در صنعت خودرو هستیم. رامین  نورقلی پور در گفتگو با خانه 
ملت درباره وضعیت صنعت خودرو در کشور، گفت: برای بهبود کیفی 
صنعت خودرو، دولت نباید در بازار تولیدی خودرو دخالت کند، بلکه 
باید در زمینه سیاست گذاری خودرو حضور بعمل آورد. وی با بیان 
اینکه خودروسازی های پراکنده در کشور برای ارتقاءکیفیت نیازمند 
تجمیع است، تصریح کرد: خودروسازی های داخلی با تبدیل شدن به 
خودروسازی های کالن می توانند توان تولید و رقابت را نیزدر صنعت 
خودروسازی ارتقا دهند. وی با بیان اینکه بخش تحقیق و توسعه در 
صنعت خودروسازی راهکاری برای ورود به بازار رقابتی خودرو است، 
تصریح کرد: سرمایه گذاری در این بخش در صنعت خودروسازی ما 

سرعت چشمگیری نداشته است.
 

صنعت آلومینیوم متولی ندارد

رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران می گوید این 
ماه ها صنعت آلومینیوم متولی ندارد و به کلی رها شده است. هوشنگ 
گودرزی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه سیاست های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در قبال صنایع آلومینیوم کامال منفعالنه است، بیان 
کرد: پس از انتخابات تا همین روزها هیچ کس در سیاست منسجمی 
در قبال صنایع آلومینیوم نداشته و متولی آن مشخص نیست و در 
حالی که هدف گذاری برای سال ۱۴۰۴ برای آلومینیوم تولید ۱.۵ 
میلیون تن در سال است امروز تولید این محصول فقط ۴۰۰ هزار تن 
است. وی با بیان اینکه نابسامانی در حوزه آلومینیوم به صنایع پایین 
دستی آن آسیب زده است، گفت: ما می دانیم که در حوزه آلومینیوم دو 
محور اصلی وجود دارد که یکی از آنها شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو( 
است که یک شرکت دولتی با سیاست های دولتی است و سیاست های 
موجود در این بخش باعث شده که صنایع پایین دستی دچار صدمه 

شوند و حتی تعدادی از آنها به سمت ورشکستگی بروند.

رد پیشنهاد جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیشنهاد جداسازی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درالیحه دولت پس از رد از دستور کار 
کمیسیون خارج شد. به گزارش ایرنا، مسعود رضایی در تشریح نشست 
روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این جلسه موضوع 
از صنعت و معدن پیشنهادی در الیحه  تفکیک وزارتخانه تجارت 
دولت مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل مخالفت های نمایندگان 
و کارشناسان از دستور کار کمیسیون خارج شد. وی بیان داشت: 
کارشناسان مربوطه معتقد هستند، یکی از حوزه های موفق در کشور 
بخش کشاورزی است، ضمن اینکه تولید باید متناسب با بازار مصرف 
باشد؛ بنابراین بازار مصرف باید در نظارت و دید تولید قرار گیرد، از این 
رو هماهنگی این دو بخش در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انجام 

می شود.

سهم ۸۵ درصدی قطعات خارجی از 
کل بازار قطعات

دبیر انجمن قطعه سازان می گوید: بر اساس برآورد 
صورت گرفته توسط انجمن 8۵ درصد کل بازار 
قطعات توسط قطعات خارجی تامین می شود و 
اینکه چه میزان از این رقم شامل قطعات قاچاق 
در  بیگلو  مازیار  است.  اختالف  محل  می شود، 
گفتگو با خبرخودرو با اشاره به اینکه آمار دقیقی 
درخصوص میزان قاچاق قطعات در اختیار نداریم، 
افزود: براساس شکایات موجود و همچنین افزایش 
واردات قطعات به کشور، تحلیل ها حاکی از آن 
است که قاچاق در این بخش نیز سیر صعودی 
داشته است. وی با توجه به ارقام مورد اختالف 
در قاچاق قطعات تاکید کرد: ارقامی که در زمینه 
قاچاق قطعات مطرح می شود عددهای مختلفی 
میلیارد  هزار  رقم ۲  این  گاهی  به طوری  است 
تومان و یا 8 هزار میلیارد تومان اعالم می شود 
این  باید  قطعه سازان  انجمن  نظر  به  حالی  در 
ارقام براساس مبنایی صورت گیرد. دبیر انجمن 
قطعه سازان با اشاره به ابهامات مطرح درخصوص 
اجرای طرح نصب کد رهگیری بر روی ۱۶ قلم 
قطعه پرمصرف خاطرنشان کرد: براساس آخرین 
صنعت،  وزارت  در  متشکل  کارگروه  از  خبرها 
معدن و تجارت درخصوص ایجاد بانک اطالعات 
و نصب هلوگرام بر روی قطعات پرمصرف، حاکی 
است که تاکنون نرم افزار این طرح راه اندازی و در 
حال حاضر روند دریافت اطالعات فنی، ظاهری و 
مشخصات عمومی قطعات از تولیدکنندگان ۱۶ 

قطعه پرمصرف و ورود اطالعات در جریان است.
 

 مرجع قیمت گذاری کاالها 
نامشخص است

به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس بالتکلیف ماندن نصب برچسب روی کاال 
هنگام تولید یا هنگام فروش را علت تاخیر در 
اجرای مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف کننده 
از روی کاالها دانست. رمضانعلی سبحانی فر در 
گفتگو با ایسنا، گفت: وقتی نمی توان قیمت یک 
کارگاه  یا  کارخانه  یا  تولید که  مبدا  را در  کاال 
تولیدی است، تعیین کرد چطور انتظار می رود 
توسط  و  توزیع  شبکه  در  »قیمت گذاری«  این 
داد:  ادامه  وی  انجام شود؟  فروشنده  میلیون ها 
تبانی ها و سوءاستفاده های برخی فروشندگان و 
باعث دخالت  در »قیمت گذاری«  کارخانه داران 
وزارت صنعت دولت یازدهم و به اجرا درآوردن 
این تصمیم از مهرماه سال جاری شد اما به دلیل 
و تجارت  اشکاالت، وزیر صنعت، معدن  برخی 
دولت دوازدهم اجرای آن را به تاخیر انداخت. این 
نماینده مجلس با بیان اینکه »درج نشدن قیمت 
مصرف کننده روی کاالها و اجناس غیرقابل قبول 
است« گفت: در مقطعی که مصوبه حذف قیمت 
دولت  صنعت  وزارت  تصویب  به  مصرف کننده 
بود  پیشنهادات مختلفی مطرح  رسید  یازدهم 
مبنی بر اینکه بهتر است »قیمت« یا در ابتدای 
تولید و توسط تولید کننده روی اجناس درج شود 
یا در مرحله فروش و توسط فروشنده روی کاال 

نصب شود.
 

 نجات 6۵ بنگاه اقتصادی بحرانی
 با تسهیالت بانک ملی ایران 

بانک ملی ایران طی چهار سال فعالیت دولت 
تدبیر و امید با پرداخت تسهیالت بانکی تنها در 
پنج استان کشور، ۶۵ بنگاه اقتصادی را از مرحله 

بحران به مرحله تولید فعال رساند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، تنها پنج استان زنجان، ایالم، چهار محال و 
بختیاری، فارس و همدان در این مدت دو هزار و 
۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت برای احیای بنگاه 

های بحران زده دریافت کرده اند.
در استان فارس، ۱۳ بنگاه اقتصادی که وضعیت 
مشکالت  با  و  نداشته  تولید  نظر  از  مطلوبی 
اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می کرده اند، 
توانسته اند طی مدت چهار سال فعالیت دولت 
ریال  میلیارد  و ۳۵۰  هزار  یک  حدود  یازدهم، 

تسهیالت از بانک ملی ایران دریافت کنند.
افزایش  برای  این تسهیالت به منظور استفاده 
گردش  در  آالت، سرمایه  ماشین  تولید، خرید 
و سرمایه ثابت، تامین مواد اولیه و ایجاد خط 
فعالیت  است.حوزه  پرداخت شده  تولید جدید 
این واحدها در زمینه فرآوری دانه های روغنی، 
تولید آرد، تولید پروفیل، تولید سرم، تولید ورق 
آلومینیوم، تولید آب معدنی، تولید لبنیات، تولید 
و  نفت گاز، کاشی و سرامیک  قطعات خودرو، 
تولید آب میوه بوده است.در استان چهار محال 
و بختیاری نیز شش بنگاه اقتصادی بزرگ که در 
شرایط بحرانی قرار داشتند، توانسته اند با دریافت 
۶۱ میلیارد ریال تسهیالت از بانک ملی ایران، 

تولید خود را به وضعیت مطلوب برسانند.
شهرکرد،  صنعتی  های  شهرک  در  بنگاه  این 

سامان، هفشجان و گندمان قرار دارند. 

خبر خبر

آگهی مفقودی
به شماره موتور ۱۱۴۹۰۰۶۴۱۶۹ و شماره  پیکان  وانت  برگ سبز خودرو سواری 
شاسی NAAA۴۶AA۲CG۳۰۳7۰۱ و شماره پالک ایران 7۲-۲۱۲ق۱۹ مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
شهربانی  شماره  با  آی  ایکس  ال  جی   ۴۰۵ پژو  سواری  ماشین  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۱۲۴K۰۱۰۵۲۶۱و  موتور  شماره  با   ۹۱ مدل   8۲ ۶۴۵ص۳8ایران 

NAAM۰۱CA۰DR۵۹۰۵۵۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز وانت دوکابین مزدا مدل 88 به شماره پالک ۹۲۶ص۱۳ ایران 8۲ با شماره 
اصغر  NAGCPX۲PN۱۲G۰7۱۵۹علی  شاسی  شماره  FE۱۱7۱۳۰و  موتور 

رستمی – رستم قنبرزاده سماکوش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می  باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز کامیون  ولوو مدل 7۱ با شماره پالک ۳۴۱ع۴۹ایران ۳۱ با شماره موتور 
۰۱۳۵۰۶و شماره شاسی 8۰7۹۰۳بنام علی اصغر آقاجان نیا روشن مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می  باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری پیکان مدل 7۴ با شماره پالک ۳۶7ج۳۳ایران 8۲و شماره موتور 
۰۱۱۲7۴۲۳۹۹۱و شماره شاسی 7۴۴۲۳۶8۴بنام سید رجب سید بابایی مفقود گردیده 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می  باشد

مفقودی
 برگ سبز و برگه سند اصل کمپانی خودروی ۲۰۶مدل 8۹ پالک ۱۱۲ق۵۶ ایران 
NAAP۰۳ED۴AJبنام  شاسی  شماره  ۱۴۱88۰۵۱۱8۳و  موتور  شماره  8۲با 

فضه آشوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار 

آگهی احضار متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی 

در خصوص شکایت مطروحه خانم سمیه بابایی در پرونده با شماره بایگانی ۹۶۰۱۴۹   
علیه متهم مجهول المکان آقای فرهاد قره خانیان. دایر به ترک  انفاق. الزم است 
متهم یاد شده  ظرف مهلت ۵ روز پس از ابالغ در جراید کثیراالنتشار جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه حضور یابد. در صورت 
عدم حضوربدون عذر موجه قانونی از موجبات جلب متهم خواهد بود.یا دادگاه غیابی 
به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و استفاده 
از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و درصورت تمایل میتواند در معیت 

یک نفر وکیل دادگستری در محکمه حضور یابد. م/الف ۱۱7۹
میرزاخانی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه

از  رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، 
واردات بیش از یک میلیارد دالری خودروهای 
به داخل کشور در پنج ماهه نخست  سواری 

سال ۹۶، انتقاد و خواستار شفاف سازی شد. 
غالمرضا کاتب با بیان اینکه وظیفه نمایندگی 

ایجاب می کند تا در برابر این حجم غیر الزم 
داخل کشور  به  لوکس  واردات خودروهای  از 
تصمیم قاطع گرفته شود، گفت: هر یک دالر 

در  شده  برنامه ریزی  کامال  صورت  به  باید 
اختیار تولید و اشتغالزایی خیل جوانان بیکار 

و تحصیلکرده صورت گیرد. 

به  کشور  صنعت  که  شرایطی  در  گفت:  وی 
با  تولیدی  خطوط  و  نقدینگی  کمبود  دلیل 
مواجه  مشکالتی  با  قدیمی  تکنولوژی های 
هستند واردات این حجم از کاالهای غیرضرور 

جای تامل دارد.

یک میلیارد دالر واردات خودروی سواری ازاول سال

و  بازسازی  تجارت:  و  معدن  صنعت،  گروه 
ویژه صنایع کوچک  به  نوسازی صنایع کشور 
ماموریت های  مهم ترین  از  یکی  متوسط  و 
پسابرجامی در صنایع کشور است که در طرح 
قرار  توجه  مورد  ویژه  طور  به  تولید ۹۶  رونق 
تسهیالت  از  تومان  میلیارد  هزار  و ۱۰  گرفته 
رونق تولید یعنی بیش از ۳۰ درصد منابع رونق 
واحد  هزار   ۵ نوسازی  و  بازسازی  برای  تولید 

صنعتی درنظر گرفته شده است.
صنایع  سازمان  مدیرعامل  حال  همین  در 
خواستار  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
تخصیص  و  صنعتی  شهرک های  از  حمایت 
اعتبارات بیشتر شد و خاطرنشان کرد: تنها ۱۴ 
درصد تخصیص های ملی داشتیم که امیدواریم 
با حمایت نمایندگان مجلس اعتبارات بیشتری 
پایش  به  اشاره  با  یزدانی  علی  یابد.  تخصیص 
طرح  های باالی ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی از 
وجود ۱۳ هزار طرح با اشتغال ۴۴۴ هزار نفر 
برنامه های  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  کشور  در 
شهرک های صنعتی در راستای اقتصاد مقاومتی 
دنبال می شود. امروز تولید اشتغال نیازمند همت 
جمعی و وجدان کاری است و توسعه با همگرایی 

و همراه شدن با هم امکان پذیر است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
تسهیالت  پرداخت  موضوع  به  ایران  صنعتی 
رونق تولید به صنعتگران اشاره کرد و افزود: تا 
امروز بیش از ۲۵ هزار و۶۵۳ بنگاه برای گرفتن 
تسهیالت طرح رونق تولید که ۳۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده در سامانه 
بهین یاب ثبت نام کرده اند. یزدانی اظهار کرد: 
قبول داریم نرخ تسهیالت ۱8 درصد است، اما با 
همین تسهیالت در سال قبل ۱8۶ بنگاه کوچک 
که راکد بوده اند در شهرک های صنعتی در حوزه 
صادرات فعال شدند. وی تصریح کرد: در شش 
ماهه نخست امسال بیش از ۱۲۰ درصد رشد 
در  رشد  درصد  از ۲۰  بیش  و  زمین  واگذاری 
شهرک های  در  قراردادها  انعقاد  تعداد  زمینه 

صنعتی داشته ایم.
یزدانی با بیان اینکه در زمینه ایجاد شهرک های 
صنعتی به دنبال تخصصی کردن آن هستیم، 
چهار  دولت  اخیرا   زمینه  این  در  کرد:  اضافه 
در  و  رسانده  تصویب  به  تخصصی  شهرک 
استان های مختلف کشور فعال می شود. وی با 

اینکه در کل کشور 8۴ هزار و ۹۵۶  اشاره به 
فعال  بهره برداری  پروانه  دارای  صنعتی  واحد 
 ۵۲۱ و  هزار   7۰ حاضر  حال  در  گفت:  است 

قرارداد با سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور منعقد شده است.

در همین حال تسهیالت دهی طرح رونق تولید 

وزیر  این،  وجود  با  شده،  آغاز  امسال  تیر  از 
با  دیدار مشترک  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواستار تسریع در پرداخت تسهیالت 
این  در  شریعتمداری  محمد  شد.  تولید  رونق 
جلسه با تاکید بر اینکه نوسازی و بازسازی در 
طرح رونق تولید باید در اولویت قرار گیرد گفت: 
از  تومان تسهیالت  میلیارد  تزریق ۱۰ هزار  با 
سوی شبکه بانکی برای نوسازی خطوط تولیدی 
بنگاه های کوچک و متوسط، تحولی در فناوری 
تولید ایجاد می شود. درحال حاضر شبکه بانکی 
نظام  از  اما  است،  روبه رو  محدودیت هایی  با 
بانکی انتظار داریم که در طرح حمایت از رونق 
اقتصادی مانند سال گذشته، ما را یاری کند تا 
بتوانیم عملکرد مثبت در طول ۶ ماه دوم داشته 

باشیم.
نوسازی؛ فصل جدانشدنی مذاکرات پسابرجام

با ورود هیات های خارجی به ایران پس از انعقاد 
قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و 
۱+۵ و استقبال کشورهای مختلف از همکاری 
در  تولید  خطوط  بازسازی  و  نوسازی  ایران  با 
دستور کار قرار گرفت. یکی از آسیب های جدی 
تحریم ها در دهه اخیر فرسودگی ماشین آالت و 
عقب ماندگی فناوری صنایع بود که عالوه بر 
کاهش بهره وری به افزایش نرخ تولید تمام شده 
محصوالت نیز منجر می شد. به گفته کارشناسان، 
نوسازی خطوط تولید و ماشین آالت در شرایط 
افزایش  را  تولید  بهره وری  درصد   ۳۰ کنونی 

می دهد.
بر همین اساس، برنامه ششم توسعه ۲۰ درصد 
صنایع کوچک و ۱۵ درصد صنایع بزرگ باید 
در طول ۵ سال برنامه ششم توسعه نوسازی و 
به روز شوند که این امر از سال گذشته در وزارت 
قرار  کار  دستور  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
گرفت و نوسازی ماشین آالت صنعتی به فصل 
اساسی مذاکرات ایران با خارجی ها تبدیل شد. 
با وجود هموار شدن مسیر نوسازی و بازسازی 
محدودیت منابع در کشور دست صنایع را برای 
نوسازی و بازسازی بسته است. به همین منظور 
تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 
نوسازی و بازسازی فناوری ۵ هزار واحد صنعتی 
خطوط  بهره وری  در  بزرگی  تحولی  می تواند 

تولید و کاهش نرخ تمام شده ایجاد کند.

مهمترین ماموریت صنایع در پسابرجام آغاز شده است

تـزریق تسهیالت نوسازی برای تحول در تولید

صادرات، نیازمند حمایت مجلس
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات، نیازمند حمایت جدی مجلس شورای اسالمی 
است، از ابالغ سند راهبردی توسعه صنعت در آینده خبر داد. به گزارش صدا و سیما، محمد 
شریعتمداری با بیان اینکه آمایش سرزمینی و انطباق آن با آمایش صنعتی کشور در اولویت 
وزارت صنعت است و سند راهبردی توسعه صنعت در کشور نهایی و ابالغ می شود، گفت: نکته 
دوم تعادل بین عرضه و تقاضا است که در دستور کارقراردارد و باید با سیاست های تعریف شده 
تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید ثبات پیدا کند. وی با اشاره به اینکه سود بانکی که 
در حال ثبات یافتن است، می تواند منجر به تقویت حوزه تولید شود، اضافه کرد: اعمال تعرفه های 
مؤثر و مدیریت واردات که طی سال های گذشته به جهت سیاست های تجارت جهانی مد نظر قرار 

نگرفته، باید مجدد به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه نمی توانیم اجازه دهیم کاالهای بی رویه وارد شود و تولید داخلی 
را نابود کند، بیان کرد: باید مدیریت مؤثر و تعرفه های مؤثر را احیا و با استحکام بیشتری انجام 
شود، ما این کار را انجام می دهیم و در این زمینه و به  ویژه صادرات کاالهای داخلی نیازمند 
حمایت مجلس شورای اسالمی هستیم. به مشوق های صادراتی نیاز داریم و که به صورت هدفمند با 
صادرات و مراکز تولیدی صادراتی حمایت شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان 
صنایع کوچک یکی از فعالیت های محوری ما است و بازسازی و نوسازی صنعت در دستور کار 
قرار دارد و صنایع کوچک در این زمینه نیز در نظر گرفته شده اند، گفت: حمایت و ایجاد نواحی 
صنعتی از برنامه های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است شرکت های ایدرو و ایمیدرو 
مسئولیت پیدا کردند تا برای ایجاد صنعت در همه مناطق کشور به ویژه در مناطق محروم سرمایه 
گذاری کنند. وی در پایان با اشاره به اینکه این دو شرکت باید با جذب منابع داخلی و خارجی 
گام های مؤثری در جهت سرمایه گذاری صنعتی در مناطق محروم بردارند، یادآور شد: در ارتباط 
با قاچاق کاال، نیازمند ساماندهی مجدد در مرزها از قبیل پیله وری، کول بری، ملوانی و ته لنجی 

و غیره هستیم.

کارت های اعتباری در انحصار برند سامانه وام ازدواج باز شد

طرح شکست خورده کارت های اعتباری برای 
اختالف  با  نظر می رسید  به  که  ایرانی  کاالی 
قابل توجهی که بین مسئوالن مربوطه در این 
مورد وجود داشت با پرونده ای بسته شده مواجه 
شود،بار دیگر و بر اساس تکالیف قانونی در دستور 
کار قرار گرفته است. این طرح با اما و اگرهایی از 
سوی مدیران بانکی مواجه شده که در راس آن 
انتخاب نوع کاال و محدودیت برندها قرار دارد.به 
گزارش ایسنا، کارت های اعتباری بعد از سال ها 
سکوت در شبکه بانکی با بسته ای که به عنوان 
تسریع کننده رونق اقتصادی نام برده می شد بار 
دیگر به پیشخوان بانک ها برگشت. بر این اساس 
طرحی که از زمان اعالم تا چند ماه بعد که به 
مرحله اجرا رسید بارها دستخوش تغییراتی شد 
و نشان می داد برنامه از پیش تعیین شده ای برای 
آن وجود نداشته در نهایت نتوانست به هدفی که 
برای آن مشخص شده بود، دست پیدا کند و 
مسئوالن مربوطه آن را شکست خورده نامیدند.

قرار بر این بود تا با مشارکت بانک مرکزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( تا سقف ۱۰ 
میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت 
حدود سه ساله منابعی برای گروه های هدف ارائه 
شده و دریافت کنندگان بتوانند از طریق آن به 
خرید کاال مبادرت کنند، اما کاالها فقط ایرانی 
و در کنار آن محدود به برندهای خاصی می شد 
که از سوی وزارت صمت تعیین شده بود.به هر 
صورت در جریان یک ساله ای که از اجرایی شدن 
طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی گذشت، 
با وجود اعتبار حدود ۴۲۰۰ میلیاردی که بانک 
مرکزی از محل منابع پرقدرت خود در نظر گرفته 
بود، در نهایت عملکرد شبکه بانکی با توجه به 
تقاضایی که وجود داشت فقط در حد استفاده 
۴۲ میلیاردی از این اعتبار بود که به یک صدم 
کل مبلغ کارت اعتباری صادر شده می رسید.در 
این شرایط اختالف نظرهایی بین مدیران وزارت 
صمت و بانک مرکزی در این باره وجود داشت؛ 

بارها نعمت زاده وزیر سابق صنعت،  جایی که 
معدن و تجارت گله مندانه عدم پیشرفت طرح را 
کم کاری بانک ها و عدم تامین مالی برای صدور 
کارت های اعتباری اعالم کرده بود، اما در سویی 
دیگر رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که 
طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی شکست 
خورده آن هم به این دلیل که کاالهایی که از 
سوی وزارت صمت تعیین شده بود از کیفیت 
چندانی برخوردار نبوده و مورد استقبال مردم 
قرار نگرفته است.گر چه به نظر می رسید پرونده 
کارت های اعتباری بسته شده باشد، اما بر اساس 
مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر 
اجرای طرح جدیدی از این کارت ها در دستور کار 
قرار گرفت و وزارت صمت چندی پیش طرحی 
را  برای صدور حدود دو میلیون کارت اعتباری 
با مبلغ پنج میلیون تومانی به بانک مرکزی ارائه 
کرد. البته چندی نکشید که بانک مرکزی طرح 
وزارت صمت را  کنار گذاشته و خود اقدام به 
کرده  کارت های جدید  برای  بینی هایی  پیش 
در  اکنون طرح  است که  در حالی  این  است. 
کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در حال بررسی 
بوده و احتماال تا یکی دو هفته آینده به تصویب 

خواهد رسید.

در  اخیر  روزهای  طی  که  ازدواج  وام  سامانه   
اغلب موارد گزینه ای برای انتخاب بانک عامل 
ارائه کننده تسهیالت به متقاضی اعالم نمی کرد، 
مجددا به حالت عادی برگشته و زوجین می توانند 
مراجعه کرده و ثبت نام خود را انجام دهند.به 
گزارش ایسنا، از چند روز پیش متقاضیان وام 
ازدواج در هنگام مراجعه به سامانه آن در بانک 
مرکزی طی مراحل ثبت نام در تعیین بانک عامل 
با مشکل مواجه می شدند، چرا که نام بانکی در 
این مرحله وجود نداشته و به عبارتی ادامه ثبت 
نام غیرممکن بود.این در حالی است که از اول 
مرداد ماه تا پایان شهریورماه بانک مرکزی طرح 
ضربتی وام ازدواج را به مرحله اجرا در آورد که 
بتواند صف حداقل ۵۰۰ هزار نفری متقاضیان را 
تا حد ممکن کاهش دهد. در نتیجه اجرای این 
طرح تا اواخر شهریورماه بیش از ۴۰۰ هزار فقره 
تسهیالت ازدواج با مشارکت بانک های حاضر در 
سامانه و تشدید پرداختی ها از سوی ۱۱ بانک 
عامل تعیین شده برای طرح ضربتی پرداخت شد. 
با وجود این که پایان شهریورماه زمان اتمام طرح 
ضربتی بانک مرکزی بود اعالم شد، تعلل زوجین 
در تکمیل پرونده و انجام روال ارائه تسهیالت 
موجب شد تا این طرح ۱۵ روز دیگر تمدید شود، 
با این حال در روزهای اخیر متقاضیان در هنگام 
مراجعه برای ثبت نام با مشکل مواجه شدند، هر 
چند که گفته می شود گاهی در ساعات اولیه 
روز تعدادی از بانک ها در سامانه امکان ثبت نام 
داشتند.به هر صورت این موضوع موجب ابهاماتی 
برای متقاضیان ثبت نام وام ازدواج بود و این که 
تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. پیگیری موضوع 
درباره  چرایی بسته شدن این سامانه و این که چه 
زمانی به حالت عادی بر می گردد، با این اعالم 
همراه شد که امروز -دوشنبه- سامانه مجددا 
به حالت عادی برمی گردد و زوجین می توانند 
ثبت نام خود را از سر گیرند. در این شرایط با 
توجه به اینکه طرح ضربتی وام ازدواج تا پانزدهم 

مهرماه ادامه دارد  زوجین از این امکان برخوردار 
هستند که در قالب این طرح تسهیالت خود را 
سریع تر دریافت کنند.اما این که چرا سامانه برای 
مدتی هر چند کوتاه در شرایطی قرار گرفت 
که بانک های عامل برای معرفی به متقاضیان 
مدت  در  که  شد  یادآور  باید  نداشتند،  وجود 
اخیر با توجه به ثبت نام ها و پرداختی های در 
دستور کار، سقف بانک ها نیز تا حدی پر شده 
بود و بر این اساس اگر پذیرش مجددی صورت 
می گرفت صف ها طوالنی تر شده و متقاضیان 
حتی اگر ثبت نام هم می کردند قابلیت پرداخت 
برای آنها در مدت زمانی کوتاه امکان پذیر نبود.

این در شرایطی است که تمدید طرح ضربتی وام 
ازدواج تا پانزدهم مهرماه نیز به شرایط ثبت نام 
زوجین و پیگیری آنها مربوط می شد به طوری 
که ظاهرا حدود ۴7 هزار ثبت نام وجود دارد که 
حتی تعیین شعبه هم شده اند، اما در اغلب موارد 
به دلیل تعلل زوجین برای تکمیل مدارک و عدم 
مراجعه به شعب موجب کندی در پرداختی ها 
شده است، در حالی که زوجین باید بعد از تعیین 
شعبه حداکثر تا ۱۲ روز کاری مراجعه کرده و 
حداکثر بعد از یک ماه از این اقدام مدارک خود 
را تکمیل کنند.در طرح ضربتی وام ازدواج عالوه 
بر ادامه معمول روند پرداخت این تسهیالت از 
سوی تمام بانک های حاضر در سامانه ۱۱ مورد 
از آنها به طور ویژه و با سهمیه های تعیین شده 
سپه،  ملی،  بانک  می پردازند.  وام  پرداخت  به 
کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، تجارت، ملت، 
صادرات، رفاه، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق 
قرض الحسنه پارسیان این بانک ها هستند. در این 
طرح اولویت با مناطق کم برخوردار و محروم بوده 
و بعد از آن سایر مناطق کشور را شامل می شود. 
همچنین برای تسریع در روند پرداختی ها موضوع 
ضمانت که پیشتر یکی از مشکالت اصلی زوجین 
بود برطرف شده و برای آن هشت گزینه از سوی 

بانک مرکزی تعیین شد.



ناچیز  را  آن  نکنیدو  فراموش  را  محبت 
نشمارید.

 افالطون

سخن حکیمانه

طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد
هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

امروز با حافظ

»رسول ابلیس« نوشته 
محمدمهدی سلمان پورچاپ شد

نوشته  ابلیس«  »رسول  کتاب 
جریان  درباره  پور  سلمان  محمدمهدی 
امام  سفارت  و  وصایت  مدعی  دروغین 
کتاب  انتشارات  توسط  )عج(  زمان 

جمکران چاپ شد.
نوشته  ابلیس«  »رسول  کتاب 
جریان  درباره  پور  سلمان  محمدمهدی 
امام  سفارت  و  وصایت  مدعی  دروغین 
انتشارات  توسط  تازگی  به  )عج(  زمان 
است.این  شده  چاپ  جمکران  کتاب 
فرعی اش  عنوان  در  آنچه  مطابق  کتاب 
یمانی،  مدعی  تحریفات  نقد  شده،  درج 
احمد اسماعیل بصری است که با تقریظ 
شیخ علی اکبر مهدی پور به چاپ رسیده 

است.
به  ملقب  بصری  اسماعیل  احمد 
در  دروغین  مدعیان  از  احمدالحسن، 
عرصه مهدویت، حدود ۲ دهه است که 
کشورهای  و  عراق  در  را  خود  تبلیغات 
فعالیت های  سابقه  و  کرده  آغاز  دیگر 
دارد.  خود  کارنامه  در  نیز  را  تروریستی 
نامبرده خود را ابتدا وصی و رسول امام 
زمان و یمانی موعود و پس از آن فرزند 
نمود و در  امام عصر علیه السالم معرفی 
این راستا به تبلیغ و فعالیت مشغول شد.

اثر پیش رو، با رویکرد بررسی تحریفات 
فصل   ۳ و  مقدمه  یک  در  جریان،  این 
به  مولف  مقدمه،  در  است.  یافته  سامان 
بررسی مدعیان متعدد دروغین مهدویت 
)از  آنان  شباهت های  و  تاریخ  طول  در 
حرف تا عمل(، ادله دجال بصره )احمد 
الحسن( و روش تحقیق او و پیروانش در 
در  تحقیق  پیشینه  و  ادعاهایشان  طرح 
خصوص موضوع کتاب پرداخته است. در 
فصل اول که به تحریفات لفظی مدعیان 
دست  این  از  مورد   ۵۵ دارد،  اختصاص 

تحریفات بررسی و نقد شده است.
تحریفات  از  مورد  سی  دوم  فصل  در 
نیز نویسنده به  معنوی و در فصل سوم 
فاحش  خطاهای  از  مورد  پنج  و  بیست 
مسائل  در  یارانش  و  اسماعیل  احمد 
علمی می پردازد که آشکارا نشان دهنده 
و  فکری  این جریان  علمی  انحطاط  اوج 
فقدان علم و دانش در میان آنان است، 
وصی  بتوان  را  آنها  که  آن  به  رسد  چه 
حضرت  آن  یاران  و  زمان  امام  رسول  و 

دانست.

د            ر د            نیای کتاب

علی اکبرحسین)ع(

،علی بن حسین یکی  یادی می کند  امروز  یادها و خاطرها در زمان  
 ۱۱ الحسین؛  بن  علي  عربی  )به  حسین   بن  ،علی  کربال  شهدایی  از 
به  معروف  قمری(  – ۱۰ محرم ۶۱ هجری  قمری  شعبان ۳۶ هجری 
مره  ابی  دختر  لیال  مادرش  و  علی  بن  حسین  ارشد   فرزند  علی اکبر 
است. او در حالی که ۲۵ سال سن داشت اولین نفر از بنی هاشم بود که 
به میدان نبرد در واقعه کربال رفت و شهید شد. بدن او هنگام مجروح 
شدنش توسط دشمن تکه تکه شد . پس از روز عاشورا سر بریده او به 
همراه سرهای شهدا به شام ، مرکز خالفت یزید برده شد و در قبرستان 

باب الصغیر به خاک سپرده شد. 
اختالف وجود  امام سجاد  یا  اوست  به  لقب علی اکبر متعلق  این که  در 
در  می دانند،  او  به  متعلق  را  علی اکبر  لقب  تاریخی  منابع  بیشتر  دارد. 
مقابل برخی به او لقب علی اصغر داده و لقب علی اکبر را جزء القاب امام 
بن  عبداهلل  به  را  علی اصغر  لقب  منابع شیعی  البته  برشمرده اند.  سجاد 

حسین، فرزند نوزاد حسین بن علی نسبت داده اند.
در این که سن او هنگام شهیدشدن چقدر بوده است بین ۱8، ۱۹، ۲۳ 
و ۲۵ سال اختالف وجود دارد، اما از آنجا که امام سجاد در کربال ۲۳ 
سال سن داشت و علی اکبر از او بزرگ تر بوده می تواند گفت علی اکبر 
در سن ۲۵ سالگی کشته شده است. بنابراین نقل تاریخی چون واقعه 
کربال در سال ۶۱ هجری قمری بود می توان گفت او در سال ۳۶ هجری 

قمری متولد شده است. 
او از نظر ظاهر و خلق و خوی بیشترین شباهت را به پیامبراسالم محمد 
وقت  هر  بیت  اهل  که  است  بوده  حدی  تا  شباهت  این  است.  داشته 

مشتاق دیدن محمد می شدند، به او نگاه می کردند.
علی اکبر پایین پای پدرش حسین بن علی، در کربال دفن شده است. 

برخی همین علت را دلیل شش گوشه بودن ضریح می دانند.
سر او به همراه دیگر کشته شدگان سپاه حسین ابتدا به نزد ابن زیاد در 
کوفه و بعد از آن به نزد یزید در دمشق فرستاده شد و در نهایت طبق 
عقیده رایج توسط بانو آزرا از قبیله بنی اسد در قبرستان باب الصغیر به 

خاک سپرده شد.
سید محسن امین یکی از محققان معاصر نیز بر این باور است که سر 
قبرستان  مظاهردر  بن  حبیب  و   علی  بن  عباس  با  همراه  اکبر  علی 

باب الصغیر دفن شده است. 

یادها و خاطرها در زمان......
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اوقات شرعی

در  ارشاد  وزیر  خبری  نشست  نخستین 
مرکز همایش های وزارتخانه  برگزار شد  
در این مراسم وزیر ارشاد به سواالت اهالی 

رسانه ها پاسخ داد.
سید  زمان،  پيام  خبرنگار  گزارش  به 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  عباس 
اسالمی در نخستین نشست خبری خود، با 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ماه محرم 
انجام  ماه  این یک  آنچه در  اظهار داشت: 
شده اعتقادم این است رسانه به عنوان رکن 
باید  مسئوالن  و  است  دموکراسی  چهارم 
ببینند چه کرده اند، ما مسئوالن هر مقدار 
خود را در معرض این قضاوت قرار دهیم؛ 

بیشتر بهره می بریم.
وزریر رشاد اظهار کرد: برنامه ای که از ناحیه 
وزرا به مجلس ارائه می شود؛ اول برای رای 
اعتماد است یا برای اینکه عمل شود، نگاه 
بنده به اعتبار اینکه برداشت شخصی من 
از اخالق این است مجلس بر مبنای رای 
اعتماد طبعا برنامه را باید به عنوان عمل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کند.وزیر  نگاه 
اعتماد نظرات  از رای  در ادمه گفت: پس 
زمان  سرعت  اعتبار  به  مکمل  اصالحی 
را  اصالحی  نظرات  و  همپوشانی ها  گاهی 
انجام شد  نهایی  دریافت کردم و ویرایش 
در آنچه االن داریم ۳ هدف، ۹ مسئله و ۴۰ 
برنامه را در دولت دوازدهم در ارشاد با شعار 

گفت وگو، حقوق و هویت فرهنگی داریم.
صالحی افزود؛ این سه بسته و چهل برنامه 
در فضای ارشاد کلید اقداماتش زده شده، 
به همه معاونت ها و مدیریت ها نامه ارسال 
شده و مسئولیت ها با ستاره مشخص شده 
ارایه  آن  با  متناسب  را  خود  اقدامات  تا 
اقدامات  پنج  تا  سه  به  امیدواریم  دهند. 
ستاره  اقدامات  از  پاره ای  برسیم  اساسی 
دار و مهم و برخی اقدامات جاری برسیم. 
امیدواریم تا پایان مهرماه بسته اقدامات ما 
کامل شده باشد هم تعهدات ما نسبت به 
هنر و فرهنگ و رسانه و هم مجلس و هم 
این چشم انداز عملیاتی شود.  با  راه  نقشه 
امیدواریم تا پایان مهر این مجموعه اقدام را 
جامع داشته باشیم اقدام دوم، برنامه ۱۰۰ 

روزه ارشاد بود..
به  خطاب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دوستان  را  شما  من  گفت:  رسانه  اهالی 
خوب خودم می دانم. درست است که شما 
کارمند وزارت ارشاد نیستید، اما به نحوی 
وزارت  کار  قاطع  مکمل  شما،  اکتشاف 

فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
در ادامه ی این نشست، پرسش های اهالی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  از  رسانه 

مطرح شد.
صالحی در پاسخ به این که برای رفتارهای 
فراقانونی که در حوزه موسیقی رخ می دهد 
مثل  در شهرهایی  اجرای کنسرت ها  از  و 
برنامه ای  چه  می شود،  جلوگیری  مشهد 
دارد؟ گفت: مسلما کشور را باید با قانون 

اداره کرد و قانون بد، از بی قانونی بهتر است. 
با همین رویکرد در  نگاه من است و  این 
حال گفت وگو بودیم در این یک ماه، عالئم  
به  امیدواریم  و  شده  داده  نشان  روشنی 
همه  عمل  مبنای  قانون  تا  برسیم  اجماع 

باشد. 
لغو یک مجوز هم غلط است 

برای  برنامه اش  این که  درباره  ارشاد  وزیر 
این که تحت تأثیر شانتاژ رسانه ها در بخش 
موسیقی قرار نگیرد، چیست؟ پاسخ داد: ما 
برای هر موضوعی باید به اندازه و جایگاه 
خودش توجه کنیم. اغراق کردن درباره هر 
می تواند  را  ما  رسانه ای  اعتماد  موضوعی، 
کاهش دهد. در این ایام، مجوزهای زیادی 
در بخش موسیقی صادر شده و موارد لغو 
مجوز نسبت به آن ها اندک بود. با توجه به 
این که این مسئله درست است، قبول دارم 
که باید به هر موضوع به درستی پرداخت؛ 
اما نکته ای که من دارم این است که حتی 
لغو یک  مجوز هم غلط است، چون مردم 
وقتی  و  می شناسد  را  حاکمیت  و  نظام 
نظام  در  اختالل  می افتد،  اتفاقاتی  چنین 
خودمان  باید  مسئوالن  ما  می بینند.  را 
را  و مردم  با هم حل کنیم  را  مسائل مان 

درگیر نکنیم.
 حتما در برگزاری مکان نمایشگاه کتاب 

تجدیدنظر می کنیم 
در  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کتاب،  نمایشگاه  درباره  پرسشی  به  پاسخ 
کمبودهایی  اول،  سال  در  نمایشگاه  گفت: 
داشت که با توجه به سرعت آمادگی، قابل 
زیرساختی  شرایط  امسال  اما  بود؛  اغماض 
»شهر آفتاب« مناسب نبود و این مسئله به 
مسئوالن »شهر آفتاب« منتقل شده است. 
گفته ام که اگر تا پایان مهرماه اتفاقی برای 
زیرساخت ها رخ ندهد، وزارت ارشاد حتما در 
برگزاری نمایشگاه در آنجا تجدید نظر می کند 
و همین طور حداقل ۱۰ سالن باید احداث شود 
که قول هایی داده اند و امیدوارم تا پایان مهرماه 

درباره مکان نمایشگاه به نتیجه برسیم.
تئاتر ما باید در کنار ادبیات قرار بگیرد

او در پاسخ به پرسشی درباره این که در حوزه 
تئاتر وزیر قبلی و معاونت مربوطه فقط آمار 

داده اند، چرا در نمایشنامه ها سطح کیفی 
باال نمی رود؟ گفت: فعالیت های فرهنگی، 
یک شاخص کالبدی دارد و یک شاخص 
نرم افزاری. این که در این فضا چقدر مطالعه 
نمایشنامه ها اتفاق افتاده است و چقدر با 
کنشی  تاثیر  دارد،  تئاتر  حوزه  که  تنوعی 
شاخص گذاری هایش  بخش  در  داشته اند، 
وارد نشده ایم. تئاتر ما در کنار ادبیات باید 
این  نوع شاخص ها سنجیده  قرار بگیرد و 
نمی شود که امیدوارم به سمت شاخص های 

نرم افزاری حرکت کنیم.
رفع ایردات فیلم، مجوز اکران

 فیلم هاست
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار پيام زمان 
اکران  زمان  و  توقیفی  های  فیلم  مورد  در 
آن ها پاسخ داد: کمیته ای تشکیل شده تا 
تکلیف فیلم ها مشخص شود. این اتفاق در 
طبیعی  و  گرفت  شکل  سوم  ساختار  یک 
است اگر ایرادات رفع شده باشد قابل نمایش 
است.صالحی در مورد توقیف فیلم هایی چون 
»خانه دختر« که مجوز دریافت می کنند و 
بعد توقیف و رفع توقیف می شوند و همچنین 
برنامه ارشاد برای نرسیدن فیلم ها به مرحله 
منزلت  که  است  این  اصل  گفت:  توقیف 
و  تهیه کننده  و  انسانی  مالی،  سرمایه گذار 
قرار  احترام  مورد  و  شود  رعایت  کارگردان 
گیرد و اجازه نداد این اتفاق به توقیف و عدم 
امکان عرضه برسد. البته تعداد فیلم هایی که 
این مشکل را پیدا کرده اند اندک هستند و 
طی چند سال گذشته به زحمت تعدادشان 
به انگشتان یک دست می رسد.او اضافه کرد: 
قطعا یک فیلم توقیفی هم زیاد است، باید 
موضوع را بررسی کنیم و تصور را اغراق آمیز 
نکنیم؛ اما مهم این است مسیری که شورای 
پروانه ساخت و شورای نمایش دارد اتصاالتی 
از  برخی  که  نباشد  گسلی  و  باشد  داشته 
در  و  کرده  عبور  از شورای ساخت  فیلم ها 
شورای نمایش به عدم نمایش برسند. در این 
راستا اخیرا صحبت هایی شده و خواهد شد 
تا ساختار مستقر و قابل اعتمادتر برای رفع 

فاصله دو شورا پیدا کنیم.
هوای فرهنگی کشور باید سالم باشد

فرهنگی«  »ولنگاری  درباره  همچنین  او 

توضیح داد:  طبعا جامعه به هوای سالم نیاز 
دارد. اقتضای این نگاه این است که آنچه 
می تواند فرهنگ را آلوده کند یا احیانا حوزه 
اختالل  شرایط  روند  در  فرهنگ آفرینی 
خطر  دو  عنوان  به  می تواند  شود  ایجاد 
تلقی شود که زایش فرهنگی اتفاق نیفتد 
و فرهنگ در معرض آلودگی قرار بگیرد که 
این موضوع برای امر فرهنگ جامعه مضر 
است. اولیای فرهنگی باید به این دو مسئله 
توجه کنند، وزارت فرهنگ نیز به آن توجه 
می کند تا ریزگردها و آلودگی های فرهنگی 
مراقبت شوند. این عوامل ریشه های هویتی 
دغدغه ها  این  می کنند.  مخدوش  را  ما 
ملی  بلکه  نیست،  ایدئولوژیک  و  سیاسی 
آن  دچار  نیز  کشورها  از  بسیاری  و  است 
مناسب  فرهنگی  یکرنگ  جهان  هستند. 
با انسان و بشریت نیست و مجموعه هایی 
تالش می کنند که جهان را با سلیقه خود 
رنگ آمیزی کنند که این امر خوب نیست. 
فرهنگی  هوای  تا  کنیم  مراقبت  باید  ما 
صورت  آن  در  باشد،  زایش  سالم  کشور 

گیرد و خالق باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره ندادن 
و  نجف آبادی  آیت اهلل  آثار  به  چاپ  مجوز 
آیت اهلل صالحی تهرانی نیز اظهار کرد: آثار 
هر دوی این بزرگواران مجوز نشر دارند و 
و  آن ها چاپ شده  از  متعددی  کتاب های 
چاپ می شود و ما مشکلی با این دو بزرگوار 
نداریم. درباره ترجمه قرآنی آن ها نیز این 
ارشاد  وزارت  فرهنگی  معاونت  موضوع در 
بررسی نمی شود، بلکه به مجموعه دیگری 
قرآن  ترجمه  زیرا  می شود،  داده  ارجاع 

حساسیت های خاص خود را دارد.
توسعه  شورای  کارآمدی  درباره  صالحی 
قرآنی نیز بیان کرد:  این شورا باید تقویت 
شود و زمانی هم که در معاونت فرهنگی 
مشغول به کار بودم، نیاز برای تقویت این 
اما  می شد،  احسال  جدی  به صورت  شورا 
این که در همین ساختار باشد، باید بررسی 

شود.
از پرداخت خسارت به تهیه کننده 
»رستاخیز« تا ادامه اکران خارجی

صالحی در مورد فیلم سینمایی »رستاخیز« 
گفت: مسئله »رستاخیز« مربوط به دولت 
قبل است، سازمان سینمایی گفت وگوهایی 
داشته و به جمع بندی رسیده است. مثل 
آن  با  طبیعتا  تعهدنامه ای  و  قرارداد  هر 
عمل  تعهدات  به  و  کرده  حرکت  مبنا 
خواهد کرد. آنچه میان سازمان سینمایی 
طبق  بوده،  »رستاخیز«  فیلم  صاحبان  با 
قرارداد در حال اجراست.او اضافه کرد: در 
حقیقت سازمان سینمایی و تهیه کننده از 
قبل مشارکتی داشته اند بر آن مبنا مبلغ 
خسارتی را به تهیه کننده پرداخت کرده ایم 
و نمایش و اکران خارجی فیلم انجام شده 
ولی نمایش داخلی آن هنوز صورت نگرفته 

است.

گزارش پیام زمان از نخستین نشست خبری وزیر ارشاد

وزیر ارشاد: رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی است

کارگردانی  به  »عقیق«  محرمی  سریال  تصویربرداری 
بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی همچنان 
در شهرک سینمایی غزالی ادامه دارد و علیرضا قربانی 
تیتراژ این سریال محرمی را خوانده است.همزمان با ادامه 
تصویربرداری سریال »عقیق« کارن همایونفر نیز ساخت 
موسیقی این سریال را آغاز کرده همچنین مراحل تدوین 
این پروژه توسط امیر شیبان خاقانی و صداگذاری آن توسط 

امین شریفی و بابک شکیبا در حال انجام است.
سریال »عقیق« عاشقانه ای است در دل تاریخ که سعید 
نعمت اهلل آن را در ۱۰ قسمت برای پخش در ماه محرم 
به نگارش درآورده است. بعد از »پشت بام تهران« و »زیر 
پای مادر«، »عقیق« سومین همکاری مشترک او با بهرنگ 
سریال  داستان  خالصه  در  می آید.  حساب  به  توفیقی 
تاریخی »عقیق« آمده است: به َعجز مهمونم می کنی؟ به 
تسلیم؟ این چه رضاییه که باید از ظهر عاشورا و وَقف عقیق 
و خون پسرم بگذرم؟ رضای کدوم دیاریه، این رضاییه که 
تو می خوای...بازیگران: شبنم مقدمی، علیرضا آرا، نسیم 
ادبی، بهزاد فراهانی، داریوش سلیمی، ندا عقیقی، کریم 
امینی، جمال فوادیان، فردین شاه حسینی، مجید رحمتی 

با حضور هدایت هاشمی و با هنرمندی نادر فالح

علیرضا قربانی برای 
»عقیق« می خواند 

سیروس الوند از تکمیل ۲۰ قسمت از فیلمنامه سریال 
به  داد.  خبر  پاییز  در  آن  خوردن  کلید  و  جدیدش 
گزارش بانی فیلم  سیروس الوند که مدتی است نگارش 
جدیدترین سریال خود را با عنوان »عاشق شدی بیا« 
آغاز کرده است، در خصوص آخرین وضعیت این سریال 
به بانی فیلم گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ قسمت 
از این سریال نوشته شده است و بعد از تکمیل نگارش 

آن، پیش تولید کار به زودی آغاز می شود.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، نگارش 
این کار در مهرماه به پایان می رسد و بعد از آماده شدن 
متن، هماهنگی الزم برای انتخاب بازیگران صورت می 
گیرد، چرا در این مجموعه حدودأ ۲۰ شخصیت وجود 
دارد، که از بین آن ها ۱۰ کاراکتر اصلی و مابقی در نقش 
های مختلف حضور دارند. الوند یادآور شد: بازیگران این 
مجموعه نیز عالوه بر چهره های معروف و مشهور، از 
بین تعدادی از جوانانی که برخی ازآن ها شاگردان خودم 
بوده اند، انتخاب شده اند و بعد از هماهنگی های الزم به 

احتمال زیاد در پاییز آن را کلید خواهیم زد.

 سیروس الوند
 به تلویزیون می آید

گروه تولید فیلم سینمایی »سراسر شب« به کارگردانی 
فرزاد موتمن این روزها مشغول انتخاب عوامل پشت دوربین 

و بازیگران هستند.
 پیش تولید جدیدترین فیلم فرزاد موتمن با نام »سراسر 
شب« روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد و با انتخاب 
کامل عوامل پشت دوربین و بازیگران، این فیلم بزودی در 

تهران مقابل دوربین خواهد رفت.
شدن  قطعی  از  پس  ما،  خبرنگار  های  شنیده  براساس 
حضور الناز شاکردوست، سینا حجازی خواننده مطرح پاپ 
هم به تازگی به این پروژه پیوسته است. وی با حضور در 
فیلم جدید موتمن برای اولین بار تجربه بازی در یک فیلم 

سینمایی را به دست می آورد.
امیر جعفری نیز دیگر بازیگری است که حضورش در این 
پروژه قطعی شده و برای اولین بار در فیلمی از موتمن مقابل 
دوربین خواهد رفت. سایر بازیگران این فیلم در چند روز 
آینده انتخاب خواهند شد. نسخه نهایی فیلمنامه این پروژه 

پس از چند بار بازنویسی آماده شده است.
فیلمبرداری به طور کامل در شب انجام می شود و تمامی 

لوکیشن ها نیز در تهران خواهد بود.

امیر جعفری و سینا حجازی
 در »سراسر شب« 

کاریکاتور

رکورد جدید زندگی مجردی!

بیش از ۲۰۰ هزار نفر از افراد زیر ۴۵ سال تجرد زیستی دارند، این رقم بیشتر شامل 
زنان و مردانی است که مطلقه هستند و یا جوانانی که به دلیل کار یا تحصیل از 

محل زندگی خانوادگی خود جدا شده اند و در شهر یا مکانی دیگر سکونت دارند.
فيروزه مظفری

نخستین نمایش بین المللی »آذر« در ونکوور

فیلم  بین المللی  جشنواره  در  حمزه ای«  »محمد  کارگردانی  به  »آذر« 
ونکوور به نمایش در می آید.

به  حمزه ای،  محمد  ساخته  نخستین  »آذر«  زمان،  پيام  گزارش  به 
تهیه کنندگی نیکی کریمی و پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی، در 
نمایش افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم ونکوور به روی پرده می رود.

ایرانی  گفتنی است در بخش پانوراما- سینمای معاصر جهان دو فیلم 
دیگر نیز حضور دارند: »۲۴ فریم« ساخته زنده یاد عباس کیارستمی 
که در جشنواره کن شرکت کرده، و »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته 
وحید جلیلوند که به تازگی در بخش افق های جشنواره ونیز دو جایزه 

ارزشمند کسب کرده است.
در خالصه داستان »آذر« آمده است: برای خودم فکرهایی داشتم، آرزو 
داشتم، می خواستم قهرمان بشم، می خواستم اون چیزی که جامعه 

بهم تحمیل می کنه رو کنار بزنم.
فرید سجادی حسینی،  آذرنگ،  نیکی کریمی، حمیدرضا  فیلم  این  در 
هستی مهدوی، مهران نائل، شیرین آقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا 
هاشم پور، مانیا علیجانی و لیال زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن 
سیدی به ایفای نقش می پردازند.جشنواره بین المللی فیلم ونکوور از ۶ 

تا ۲۱ مهر در کشور کانادا برگزار می شود

خرب

در  کلینتون  هیالری  ندید  هرگز  می گوید  آمریکایی  کارگردان  و  بازیگر 
انتخابات ریاست جمهوری از آمادگی الزم برای ارتقای سطح مبارزه برخوردار 

باشد.
به نقل از دیلی میل، جرج کلونی گفت معتقد است هیالری کلینتون فرد 

کامال مناسبی برای ریاست جمهوری نبود.
کلونی ۵۶ ساله که قبال گفته بود هیالری کیفیت و شایستگی این کار را 

دارد، حاال می گوید هیالری مهارت های ارتباطی برای این کار را نداشت.
این نیست که ضرورتا شما  به معنای  این کار را داشتن  وی گفت کیفیت 

بهترین انتخاب برای ریاست جمهوری باشید.
انتخابت  در  کلینتون  هیالری  حامیان  از  که  اسکار  جایزه  برنده  فیلمساز 
۲۰۱۶ رییس جمهوری آمریکا بود و برای او یک مراسم جمع آوری کمک 

مالی نیز ترتیب داد، گفت معتقد است او مناسب کاخ سفید نبود.

تغییر موضع جرج کلونی
 درباره کلینتون 


