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تحویل 2 فروند هواپیمای برجامی جدید به ایران

  

گرفتن  برای  تولیدی  بنگاه   418 و  هزار   26 تاکنون 
تسهیالت با نرخ سود 18 درصد در طرح رونق تولید که 
30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده 

ثبت نام کرده اند. 
11

 ثبت نام ۲۶ هزار بنگاه تولیدی 

برای دریافت تسهیالت
عمرالخریبین توانست با هت تریک خود یک شب تلخ 
برای برانکو ایوانکوویچ و شاگردانش رقم بزند و تکلیف 
زیادی  حدود  تا  رفت  بازی  در  را  نهایی  نیمه  دیدار 

مشخص کند.

سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس  کمالی  موسی  سردار 
طرح  تغییرات  آخرین  مورد  در  مسلح  نیروهای  ستاد 
امسال  داشت:  اظهار  سربازی،  غیبت  جریمه  پرداخت 

آخرین سال طرح جریمه غیبت سربازی است.
1

الهالل 4- پرسپولیس 0 

باورنکردنی، سخت و تلخ

آخرین مهلت ثبت نام

 در طرح جریمه ریالی سربازی 

5

ارسال پرونده حقوق های نجومی به دادگاه

 جعفری دولت آبادی اعالم کرد: 

صدور حکم اعدام برای رهبر باند فساد
1

   وداع باشکوه با پیکر مطهر
 شهید حججی درحرم امام رضا)ع(

شرکت کنندگان در این مراسم ضمن سوگواری برای سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم به 
پیکر پاک شهید مدافع حرم محسن حججی ادای احترام کردند.تولیت استان قدس رضوی گفت: خون مقدس شهدا 
در سوریه و یمن سبب جهل زدایی شده است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت االسالم و المسلمین سید 
ابراهیم رئیسی دیروز در مراسم وداع با پیکر شهید محسن حججی در صحن جامع رضوی حرم مطهر امام رضا)ع( 
 در مشهدگفت: پیکر شهید حججی طوفان ملی از شور و شعور در کشور برپا کردو رمز وحدت همه سالیق شد .
او  افزود: شهید حججی ،حجت خدا برای امتداد جریان عاشورا و حجت خدا برای آن است که بگوید استغاثه اباعبداهلل 
الحسین)ع( در عالم لبیک گو دارد.تولیت استان قدس رضوی گفت: رهبر معظم انقالب فرمودند که شهید حججی 
حجت ما برای خدا و سر دادن در راه خدا و نشانگر قساوت و شقاوت دشمنان، دشمن شناسی و دشمن ستیزی، 
وظیفه مند عمل کردن، حاکمیت حق و زدودن باطل شد.         ادامه در صفحه2

سرمقاله

2
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محمدرضا اسدزاده

 از »حسن« تا »محسن«
 تاریخ را باید از »سر« نوشت

 

نگاه روز
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 آشتی مردم با تولید داخلی
 ابزاری برای مبازره با قاچاق

 آمریکا، قربانی مخاطرات
 برجام گریزی ترامپ

تقدیم به »سر«ی که رفت تا ایران »سرفراز« 
بمانــد و بیاموزاند که تاریخ را باید از »ســر« 
نوشــت.او که 5 مهر ماه ســال 1360 با طرح 
عملیات ثامن االئمه، حصر آبادان را شکست، 
»حسن باقری« بود که 25 سال داشت؛ و او که 
امروز حصارهای تفکر داعشی را در اندیشه های 
 ماتریالیستی جهان شکست، »محسن حججی«

است که 25 سال دارد. 

میترا دانش پرور

 جدیت دولت 
در مبارزه با مفاسد اقتصادی

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان این مهم 
کــه اعتباراِت هزینه ای )جاری( بیشــتر از این، 
قابل کاهش نیست؛ به تشــریح و مروِر عملکرد 
اقتصــادی از منظــر برنامه و بودجــه در دولت 

یازدهم پرداخت.
به گزارش خبرنگار زمان، محمد باقر نوبخت، صبح 
دیروز در نشســت خبری با اصحاب رسانه با بیان 
این مطلب که در آغــاز دولت دوازدهم قرار داریم 
و دولت می بایســت، کارهای ناتماِم دولت یازدهم 
را به اتمام برساند، افزود در این خصوص، گزارشی 
مســتند ارائه خواهم داد که این گزارش، پاسخ و 
ابهــاِم افرادی را خواهد داد کــه اذعان دارند، طی 
دولت یازدهم بودجــه و هزینه های جاری خیلی 
افزایش پیدا کرده اســت.نوبخت با نگاهی مستند 
به ایــن عملکرد، بیــان کرد: در دولت گذشــته 
قیمت جهانی نفت افت پیدا کرد و کاهش شــدید 
درآمدهای نفتی را شــاهد بودیم.وی افزود: قیمت 
نفت در ســال 92، 104 دالر بود که در سال 95 
به 44 دالر رســید که بیش از نصف، قیمت نفت، 
کاهش پیدا کرده اســت و طی سالهای 88تا 91، 
درآمدهــای نفتی 251میلیــارد دالر بود که طی 
ســال های 92 تا 95، به 157میلیارد دالر رسید 

که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بودیم. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به مقایسهء 
عملکرد اعتبارات هزینه ای )جاری( طی سال های 
92تــا95، افزود: بودجه جاری طی این ســال ها، 
73درصد رشد داشته است و در مقایسهء عملکرد 
اعتبارات عمرانی، این بودجه، رشــد 89درصدی، 
بدون احتســاِب اعتبــارات آبهای مرزی و رشــِد 
143درصدی با احتساِب اعتبارات آبهای مرزی را 
به همراه داشــت.وی با بیان این نکته که نمیتوان 

از بودجــهء جاری، درصدی کم کرد، خاطرنشــان 
کرد: هزینه هــای جاری به امور رفــاه عمومی و 
اجتماعی شــامل کمیتــه امداد و بازنشســتگان، 
آموزش و پرورش، دفاع و سالمت و بهداشت تعلق 
دارد.نوبخــت در ادامه به تشــریِح اعتبارات هزینه 
ای)جاری( که عمدتا در چه مواردی مصرف شــده 
اســت، اشــاره کرد و تبیین نمود: متوسط حقوق 
کارمندان دولت، در سال 92؛ 1 میلیون و 470هزار 
تومان بود که به 2 میلیــون و 970هزار تومان در 
ســال 96 رسیده است.وی به حقوق فرهنگیان در 
سال 92 با رقِم  1 میلیون و 250 هزار تومان اشاره 
کرد که این مبلغ در سال 96 به 2 میلیون و 850 
هزار تومان رسیده اســت.وی در ادامه با اشاره به 
متوســط مســتمری پرداختی به خانواده کمیته 
امداد و بهزیستی، تشریح کرد: این بودجه در سال 
92 با مبلغ 71هــزار تومان به 240هزار تومان در 
سال 96 رسیده است.وی در ادامه به تشریِح سهم 
درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی پرداخت و 
گفت: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی 
در سال 92 معادل 33 درصد بوده است که درسال 

گذشته به 36 درصد رسیده است.
ادامه در صفحه 2

نوبخت اعالم کرد: کاهش 37درصدی درآمدهای نفتی 

بودجه عمومی قابل کاهش نیست

الهالل 4- پرسپولیس 0

 باورنکردنی، سخت و تلخ
عمرالخریبین توانست با هت تریک خود یک شب تلخ برای برانکو 
ایوانکوویچ و شاگردانش رقم بزند و تکلیف دیدار نیمه نهایی را 
در بازی رفت تا حدود زیادی مشخص کند.پرسپولیس که امیدوار 
بود همچون دو دیدار قبلی خود برابر الهالل در مرحله گروهی 
بتواند پا به پای حریف پیش برود، در نهایت در یک بازی دور 
از انتظار با عملکردی غیر قابل دفاع با چهار گل واگذار کردند 

تا امیدواری آنها به بازی برگشت به کمترین حد ممکن برسد.

صدور حکم اعدام 
برای رهبر باند فساد

دادســتان تهران اعالم کرد: علیه مدیریت تلگرام 
اعالم جرم شــده و این پرونده بــه ناحیه ی امور 
بین الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.  دکتر 
جعفری دولت آبادی در خصوص چند پرونده مهم 
دادسرای تهران طی هفته اخیر اطالع رسانی نمود 
کــه از جمله محاکمه اعضای یک باند فســاد به 

رهبری مردی 74 ساله بود که با برگزاری مراسم 
مختلط و به صورت نیمه عریان، اســتفاده از مواد 
مخدر، مشروبات الکلی، تهیه عکس  و فیلم از زنان 
و دختران، نسبت به آزار و اذیت جنسی و ارتباط 
نامشروع با زنان اقدام می نمودند.وی در خصوص 
وضعیت این پرونده اظهار داشــت: رهبر این باند 
فســاد به اعدام محکوم شــده و پرونده به لحاظ 
فرجام خواهی به دیوان عالی کشــور ارسال شده 
است.دادستان تهران در خصوص ارجاع پرونده با 
موضوع فعالیت باند فســاد و فحشا با استفاده از 
فضای مجازی اظهار داشــت: متهمان این پرونده 

که هم اکنون شش نفر از آن ها بازداشت شده اند، 
فیلم های مبتذل و مستهجن را تهیه و دوبله نموده 
و در فضای مجازی به فروش می رساندند. تارنمای 
مورد اســتفاده باند مذکور بــه عنوان بزرگ ترین 
مرجع دانلــود فیلم ها و ســریال های هالیوودی 
فعالیت غیر مجاز می کرد و ظرف سه سال گذشته 
18000 فیلم و ســریال خارجــی را پس از دوبله 
پخــش کرده اند که بســیاری از آن هــا مبتذل و 
مستهجن بوده است و از این طریق وجوه نامشروع 

تسهیل کرده اند.
ادامه در صفحه2 
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وداع باشکوه با پیکر مطهر شهید 
حججی درحرم امام رضا)ع(

ادامه از صفحه 1
او در ادامه گفت: دشمنان تالش کردند عاشورا 
در عاشورا بماند و پیام آن در طول تاریخ به 
دوره ها و زمانهای آینده نرسد اما بزرگان دین 
با تاکید بر برگزاری مراسم عزاداری برای امام 
حسین)ع( تالش کردند عاشورا و پیام آن تا 
المسلمین  و  االسالم  بماند.حجت  زنده  ابد 
الحسین)ع(  اباعبداهلل  خون  افزود:  رئیسی 
باعث بیداری عالم شد که جلوه این بیدارگری 
در ظهور انقالب اسالمی تبلور یافت و خون 
مردم  بیداری  باعث  انقالب  شهدای  مطهر 
کشورهای اسالمی از قلب آفریقا تا سوریه و 
یمن شد.او گفت: تنها خواسته مردم مظلوم 
یمن، سوریه و آفریقا و سایر کسانی که فریاد 
کردن  زندگی  مسلمان  اند  سرداده  آزادی 
رفتار  و  اخالق  خواهد  می  دشمن  اما  است 
جاهلی در عالم گسترش یابد و برای تحقق 
تکفیری،  گروههای  از  حمایت  با  هدف  این 
را  جنایات  ترین  فجیع   ، داعش  و  القاعده 
میدهد.تولیت  انجام  اسالمی  کشورهای  در 
آستان قدس رضوی افزود: در برابر مشکالت 
متعددی که مستکبران برای مسلمانان ایجاد 
کردند مقتدای بصریت آفرین انسانهای آزاده 
با رصد کردن شرایط دشمن پرچم عاشورایی 
با جور و حسینی زندگی کردن را  و مبارزه 
برافراشتند همانطور که این پرچم توسط امام 
راحل در ایران برافراشته شد و تداوم آن به 
گرفت.او  انجام  ایران  ملت  و  رهبری  دست 
گفت: اگر شهید حججی ها و دیگر شهدای 
عالیقدر مدافع حرم نبودند و اگر تالش مردم 
سوریه و عراق نبود امروز باید در کرمانشاه و 
مهران با داعش مبارزه می کردیم. جوانانمان 
ایستند  می  زورگویان  مقابل  دادنددر  نشان 
عاشورایی شکست  برکت جوانان  به  ایران  و 
ناپذیر است.شهید محسن ُحججی از مدافعان 
در  امسال  مردادماه  در  که  بود  حرم  ایرانی 
و  سوریه  بین  مرزی  منطقه  الَتْنف  منطقه 
عراق بدست نیروهای داعش به اسارت درآمد 
این  رسید.پیکر  به شهادت  روز  دو  از  پس  و 
شهید واالمقام  دیروز برای تشییع و طواف 
وارد مشهد مقدس شد و  پس از مراسم وداع 

برای تشییع  به تهران فرستاده میشود.

 افتتاح نیروگاه کرمانیان
 با تسهیالت بانک صنعت و معدن

با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن 
استان  در  کرمانیان  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 

کرمان به بهره برداری می رسد.
توان  با  نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان که 
متخصصین داخلی)شرکت مپنا( با رکورد 30 
ماه دوره اجرا در دوره تحریم به مراحل نهایی 
رسیده 200 میلیون یورو تسهیالت از بانک 
صنعت و معدن دریافت کرده و در سال اول 
الکتریکی  انرژی  مگاوات   484 برداری  بهره 
 Hot شامل  نهایی  کرد.تست  خواهد  تولید 
دو   Bypass Operation و   Cleaning
نیروگاه  این  بخار  واحد  یک  و  گازی  واحد 
حضور  با  امسال  ماه  شهریور   30 تاریخ  در 
کارشناسان نظارت بانک با موفقیت به انجام 
کیلومتر  در  کرمانیان  است.نیروگاه  رسیده 
و  شده  ایجاد  کرمان  به  سیرجان  جاده   10
توسعه  کمتر  منطقه  این  در  نفر  برای 122 

کشورمان اشتغال مستقیم ایجاد می کند.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

 از »حسن« تا »محسن«
 تاریخ را باید از »سر« نوشت

محمدرضا اسدزاده
 تقدیم به »سر«ی که رفت تا ایران »سرفراز« بماند و بیاموزاند که 
تاریخ را باید از »ســر« نوشت.او که 5 مهر ماه سال 1360 با طرح 
عملیات ثامن االئمه، حصر آبادان را شکســت، »حسن باقری« بود 
که 25 ســال داشــت؛ و او که امروز حصارهای تفکر داعشی را در 
اندیشه های ماتریالیستی جهان شکست، »محسن حججی« ست 

که 25 سال دارد. 
»حسن« معروف بود به جوان ترین فرمانده ایران و خبرنگار روزنامه 
جمهوری اســالمی بود که »فرمانده« شــد؛ و »محسن«، معروف 
اســت به فعال عرصه نشــر و کتاب و اهل فرهنگی که »سردار« 
شد. »حسن« مدافع حریم آبادان شــد و پیروز آبادان ی که نماد 
دیروز ایران بود؛ و »محسن« مدافع حریم حرم شد و پیروز حریمی 
که نماد امروز ایران اســت. »فکه« مرکز پرواز »حسن« شد، همان 
جایی که واژه نامه »منتهی االرب« در تعریف واژگانی آن نوشــته 
اســت: » درصور فلکی، جایی که ستارگان گردآمده اند و شگفتی 
می آفرینند...«؛ و »التنف« مرکز پرواز »محســن« شــد، جایی در 
مجاورت کوه های مرتفع که در لغت نامه عرب آن را: » صدایی می 
نامند که در گوش ها می وزد... «»حسن« ستاره چشم های ایران 
شد و »محســن« صدای گوش های ایران. »حسن« و »محسن«؛ 
نمادهای دیروز و امروز ایراِن فردا هســتند؛ که تاریخ می ســازند 
و می آموزانند که تاریخ را باید از ســر نوشــت؛ تا شاهدی باشند 
برای روشنفکران و متفکران و معلمان و هنرمندان ایرانی که تاریخ 
می گویند و تاریخ می خوانند و تاریخ می نویســند... پنجم مهرماه 
1396، پیکری روی دست های مردم شهر می رود تا تاریخ بسازد 
و این صدای آشنای اوست که از میانه ی کوه های مرتفع »التنف« 
در گوش ایران ما می پیچد...بیســت ســال پیش که هیچ اثری از 
وجود »داعش« در جهان نبود، در مهر ماه 1376 فیلمی روی پرده 
های ســینمای ایران رفت که دیالوگی از آن در گوش روشنفکری 
ایرانی طنین انداز اســت؛ امروز که به  آشوب های خاورمیانه می 
نگریم چقدر نیــاز به آن دیالوگ ملموس اســت. آنگاه که »حاج 
کاظم« در فیلم »آژانس شیشه ای« گفت: »به اونا بگو بین عباس 
و BBC یکــی رو انتخاب کنن. حافظ امنیت ملی برای من امثال 
عباسه، اگه BBC امنیت ملی اونا رو تعیین می کنه، هرکی قبله 

خودش رو بچسبه!«

اعزام تجهیزات موشکی جدید به غرب کشور

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی 
پدافند هوایی  قــرارگاه  ارتش گفت: 
خاتم االنبیا)ص( بــا اعزام تجهیزات 
موشکی جدید نسبت به تقویت دفاع 
هوایــی در منطقه غــرب و آمادگی 
پاســخگویی قاطع به هرگونه تجاوز 
اقدام کرده است.به گزارش ایسنا، امیر 
ســرتیپ دوم علیرضا الهامی معاون 
عملیات قــرارگاه پدافند هوایی خاتم 

االنبیا)ص( با اشــاره به برگزاری رزمایش های ارتش و ســپاه در 
غرب کشور اظهار کرد: قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( برابر 
وظایف و ماموریت های ذاتی خود پوشــش پدافندی الزم را برای 
رزمایش ها و تمرینات نظامی نیروهای آجا و ســپاه در غرب کشور 

فراهم کرده است.
معاون عملیات قــرارگاه پدافند هوایی گفت: قــرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص( با اعزام تجهیزات موشکی جدید نسبت 
بــه تقویت دفاع هوایی در منطقه غرب و آمادگی پاســخگویی 
قاطع به هرگونه تجاوز اقدام کرده است.الهامی در پایان تصریح 
کــرد: تامین امنیت هوا و فضای مطمئن، هوشــمند و پایدار با 
استفاده از انواع تجهیزات راداری، موشکی، اطالعاتی، ارتباطی و 
توپخانه ای تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در نواحی 
غربی کشــور به ویژه در مرزهای هوایــی آن منطقه به صورت 

مستمر انجام می شود.

 تحویل 2 فروند هواپیمای برجامی دیگر
 به ایران

شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( اعالم کرد امروز 
دو فروند هواپیمای جدید این شــرکت در تهران به زمین خواهند 
نشســت.به گزارش ایســنا، طبق اعالم ایران ایر امــروز دو فروند 
هواپیمای ATR خریداری شــده از سوی این شرکت در فرودگاه 
مهرآباد به زمین خواهند نشست. هما اعالم کرده این دو هواپیمای 

جدید امروز حوالی ساعت 9 صبح در تهران فرود می آیند.
با وارد شــدن این هواپیماها تعداد هواپیمایی های خریداری شده 
پــس از برجام که به ایران تحویل داده شــده اند به عدد 9 خواهد 
رســید.پیش از این هما چهار فروند ATR و سه فروند ایرباس از 
شرکت های هواپیماساز تحویل گرفته است.ایران ایر و ATR برای 
خرید 20 فروند هواپیمای این شــرکت ایتالیایی – فرانسوی سال 
گذشته به توافق رسیدند و بناست در چارچوب این قرارداد تا پایان 
ســال 2018 میالدی تمام این هواپیماها به ایران تحویل شــوند.

ایران ایر در کنار ATR ســفارش خریــد 100 فروند ایرباس و 80 
فروند بوئینگ را نیز با شــرکت های ســازنده به امضاء رسانده که 
فرآیند ورود ایرباس به ایران از زمســتان سال گذشته کلید خورده 
و نخستین بوئینگ نیز بناســت در اردیبهشت  ماه سال 1397 به 

ایران تحویل شود.

 کشته شدن سه نظامی صهیونیست 
در عملیات فداکارانه جوان فلسطینی

در عملیــات فداکارانــه یک جوان فلســطینی در نزدیکی ورودی 
شهرک 'هارآدار ' در شمال غرب بیت المقدس اشغالی سه نظامی 

اسرائیلی کشته و2نفر دیگر زخمی شدند.
به نوشــته دیروز پایگاه خبری 'فلســطین الیوم'، در این عملیات، 
جوان فلســطینی نیز بر اثــر تیراندازی نظامیان صهیونیســت به 
شهادت رسید.در این عملیات، دو نظامی رژیم صهیونیستی نیز به 
شدت زخمی شدند .به گزارش منابع رژیم صهیونیستی، یک جوان 
فلســطینی امروز از ورودی فرعی شهرک هارآدار وارد این شهرک 
شــد و به ســمت نظامیان این رژیم تیر اندازی کرد.برخی دیگر از 
منابع فلســطینی، شمار کشــته های این عملیات را چهار نظامی 

صهیونیست اعالم کردند.

سرمقاله

معاون اول رییس جمهور با اشــاره به عملکرد 
ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
دولــت یازدهم، گفت: در دولــت دوازدهم نیز 
مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
را با جدیت هرچه بیشــتر ادامه دهیم و پرچم 
مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.

به گزارش زمان، اســحاق جهانگیری در جلسه 
ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با 
اشــاره به تالش های دبیرخانه ستاد در تدوین 
موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ســتاد، 
اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت 
یازدهم، کار ســختی را در پیش رو داشت و با 
وجود همه مشکالت و محدودیت ها خوشبختانه 
عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.معاون اول 
رئیس جمهور از ســتاد هماهنگــی مبارزه با 
مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم 
رهبری تشــکیل شده اســت به عنوان محلی 
برای ایجاد هماهنگی میان قوای ســه گانه در 
جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی 
و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت 
یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه 
در امر مبارزه با مفاســد اقتصادی حاکم بود و 
تقریبا همه جلسات ســتاد با حضور مسئولین 

رده باالی سه قوه تشکیل می شد.
جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ســتاد در 
دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از 
تخلفات عنوان کرد و اظهار داشــت: در دولت 
یازدهم بر اســاس مصبه دولت در هر دستگاه 
اجرایــی کارگروهی بــا مســئولیت باالترین 
مقام دســتگاه و با حضور بخش های نظارتی، 
بازرســی و حراست تشکیل شــدند و موظف 
بودنــد گلوگاه های فســادخیز نظیر امضاهای 
طالیی را شناســایی و به سمت شفاف سازی 
و اطالع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت 
الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم 

نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد 

برنامه دولــت الکترونیک در دولت دوازدهم به 
معنای واقعی و به طور کامل اجرا شــود تا هم 
شــاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم 
چرا که جز از طریق شــفاف ســازی و اطالع 
رســانی و آزادی رســانه ها نمی توان از بروز 

تخلفات و فساد جلوگیری کرد.
دکتر جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم 
نیــز باید پرچم مبــارزه با فســاد را همچنان 
برافراشــته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات 
صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، 
امروز دیگر شــاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور 
پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه 
وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است 
که بایــد با جدیت آنها را دنبــال کنیم.رییس 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشــاره به 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو 
بند از 24 بند این سیاست ها با موضوع مبارزه 
با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از 
بندها بر مبارزه با فســاد، لزوم شفاف سازی و 
سالمت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر 
موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار 
گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که 

در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال 
تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات 

اساسی آن برشمردند.
وی افــزود: در مبارزه با مفاســد اقتصادی باید 
مراقبــت و دقــت کافی انجام شــود تا بخش 
خصوصی خوشنام و ســالم کشور که در واقع 
موتور اصلی حرکت اقتصاد اســت، با مشــکل 
مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت 
اقتصادی بعنــوان یک ضرورت جــدی مورد 

اهتمام قوای سه گانه باشد.
جهانگیــری اضافه کــرد: گروهــی از فعاالن 
اقتصادی به دلیل شــرایط اقتصادی کشــور با 
مشــکل مواجه شــده اند که باید از این افراد 
حمایت شــود تا برای بازســازی بنــگاه های 
اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان 
عده ای نیز که با زد و بند تســهیالت دریافت 
کرده انــد، امروز برای بازپرداخت معوقات خود 
گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی جداســت و 

الزم است با جدیت با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: الزم است 
هماهنگی دقیقی میان قوای ســه گانه صورت 

گیــرد تا هم مبارزه قاطع با مفاســد اقتصادی 
دنبال شــود و هــم امنیت ســرمایه گذاری و 
فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه 
ای که به بهانه مبارزه با فســاد امنیت سرمایه 
گذاری سلب نشــود و بخش خصوصی واقعی 
بــرای فعالیت اقتصادی دچــار تردید نگردد و 
شجاعت تصمیم گیی و ریسک پذیری مدیران 

آسیب نبیند.
جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشات 
ارائه شــده در جلســه مبنی بر فعالیت برخی 
مؤسسات که با وعده ســودهای باالتر از آنچه 
بانک مرکزی اعالم کرده به جمع آوری پول از 
مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی 
برای جلوگیــری از اینگونه اقدامات تأکید کرد 
و افزود: الزم اســت از طریق رسانه ملی نیز به 
مردم اطالع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه 
مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه 
با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده گران 
و نیز جریانات ســوئی که با متخلفین همراهی 
داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت 
کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه 
با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.معاون 
اول رئیس جمهور اظهار داشــت: امیدواریم با 
همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه 
و با تقویت فعالیت دبیرخانه ســتاد هماهنگی 
مبارزه با مفاســد اقتصادی، فضای مناسبی در 
کشور فراهم شــود تا متخلفین جرأت ورود به 
مسیرهای ناســالم را نداشته باشند و مطمئن 
باشــند که در صورت سوءاســتفاده، برخورد 

قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.
جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی 
در هر رده ای از حسابرســی و نظارت مستثنی 
نیســت، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این 
موضوع تأکید داشته اند و فرموده اند که حتی 
نهادهای زیرمجموعه دفتــر رهبری نیز از این 
قاعده مستثنی نیســتند و در مبارزه واقعی با 
فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

جهانگیری اعالم کرد:

جدیت دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی

ادامه از صفحه 1
نوبخت گفت: در ترکیب منابع، سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر 
شــده است و می توان در یک جمع بندی واقع بینانه گفت که 
ترکیب منابع اصالح شــده اســت ولی در بخش هزینه نیز در 
ســال نود و دو معادل 120 هزار میلیــارد تومان بود که 207 
هزار میلیارد تومان در ســال گذشته رسید و کل هزینه های 
جاری در 92 تا 95 معادل 73 درصد اضافه شده و عمرانی نیز 
از 22200 میلیارد تومان ســال 92 به 42 هزار میلیارد تومان 
رسیده است.نوبخت همچنین با بیان این مطلب که 8 میلیارد 
دالر از صندوق توسعه ملی به مهار آبهای مرزی اختصاص دارد، 
افزود: هر سال دو میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی تسهیالت 
اخذ شــده و در مهار آبهای مرزی اختصاص یابد این در حالی 
است که بخش عمده ای نیز از آب کشور سخاوتمندانه از کشور 
خارج می شــود.وی در خصوص پرداخــت یارانه ها و منابع و 
مصارف گفت: منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 
از دو محل و مرجع تامین می شود که شامل افزایش قیمتها و 
کمک خزانه عمومی است؛ این عدد در طی چند سال گذشته 
48 هزار میلیارد تومان است که اجازه داریم تا این رقم، افزایش 
قیمت بدهیم و از خزانه عمومی برداشــت نماییم؛ اما آنچه که 
از محل افزایش قیمتها از ســال 89 که این قانون اجرا شــده 
تا امروز، حاصل می شــود و سهم سازمان هدفمندی یارانه ها 
اســت، در حد 32 هزار میلیارد تومان اســت.نوبخت گفت: در 
سال جاری برای طرح های عمرانی باید 31500 میلیارد تومان 
از طریق اســناد خزانه، صکوک و اوراق مشارکت تامین خواهد 
شــد، اما در تبصره 5 قانون بودجه ســال جاری، لحاظ شده تا 
کمیته ای تشــکیل شود که متشکل از رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است تا نوع اوراق 

منتشره را تعیین تکلیف کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: زمان انتشار نیز به نحوی 
خواهد بود تا فشار به سررسیدهای پرداختی وارد نیاورد، البته 
این کمیته با تاخیر تشــکیل شده است و وزیر اقتصاد باید در 
دولت دوازدهم، حضور می یافت، این در حالی است که در دو 
ماه آینده، پرداختی ها انجام خواهد شد. تا پایان ماه جاری نیز 
بیش از 34 هزار میلیارد تومان از پرداخت های بودجه عمرانی 
از ســوی دولت صورت خواهد گرفت.وی تصریح کرد: بودجه 
خیلی رشد نکرده اســت و اگر تورم خارج کنیم، منقبض هم 
بوده است، اما مهم این است که ترکیب منابع و مصارف در این 
بودجه ریزی چطور اســت، این در حالی است که سهم منابع 
نفتی در ســال 92 تا 95، به نحوی بود که در سال 92 معادل 
41 درصد بوده که در سال 95 به 26 درصد کاهش پیدا کرده 
است.نوبخت گفت: تولید نفت در سال 91 معادل دو میلیون و 

843 هزار بشکه بود که در سال 95 به سه میلیون و 477 هزار 
بشــکه در روز رســید، این در حالی است که این رقم، با توجه 
به گزارشــی که در خردادماه امسال ارایه شده، به سه میلیون 
و 901 بشــکه در روز افزایش یافته است که این البته، تنها در 
یک ماه بوده اســت.نوبخت با بیــان اینکه نرخ خرید تضمینی 
گندم نیز، از 420 تومان در ســال 91 به 1300 تومان در سال 
96 رسیده اســت که البته برای دولت، بیشتر از این رقم تمام 
می شــود؛ گفت: دولت گندم را اقتصادی نمی بیند، بلکه یک 
کاالی اســتراتژیک می داند؛ البته مشکل اصلی ما تامین این 
پول است، چراکه این پول 15252 میلیارد تومان در سال 96 
منابع نیاز است، اما تا تاریخ 4 مهرماه امسال، هشت میلیون و 
862 هزار تن، گندم خریداری شــده است که ارزش خرید آن 
11 هزار و 581 میلیارد تومان است. البته هنوز بخشی از پول 
گندمکاران پرداخت نشــده که تا یکی دو ماه آینده به صورت 

کامل تسویه خواهد شد.
نوبخت با بیان اینکه افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به 
نظام بانکی از جمله راهکارهای افزایش قدرت وام دهی بانکها 
است گفت: سرمایه بانکها در سال 95 به 54300 میلیارد تومان 
اضافه شده است؛ یعنی 29 هزار میلیارد تومان در سال گذشته 
به افزایش ســرمایه دولــت نزد بانکها اختصاص یافته اســت.
وی افزود: ســال قبل 39150 میلیارد تومــان از بدهی دولت 
به اشــخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماییم، این در حالی 
اســت که بخش قابل توجهی از آن، از طریق اوراق تعدیه شده 
است. البته باید توجه داشت که پیمانکاران و اشخاص حقیقی 
و حقوقی از دولت طلب داشتند و دولت قادر به پرداخت نبود، 
بنابراین اوراق بدهی را در بازار فروختیم و پول نقد آن را امروز 

داریم، اما اکنون ســال به سال این پول پرداخت می شود. پس 
بدهی دولت 30 هزار میلیارد تومان تا سه سال آینده، افزایش 
خواهد یافت، اما چاره ای نیست.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: در ســایر کشورها نیز دولت بدهی خود را به روز تسویه 
کرده و اوراق آن را در بورس به فروش می رساند؛ بنابراین دولت 
نیز باید ســود اوراق را بپردازد تا به پیمانکار کمک کند؛ پس 

زمان بندی شده است که طی سالهای مختلف، تسویه شود.
نوبخت گفت: کاهش نرخ تــورم محصول بهبود ترکیب منابع 
و مصارف اســت؛ ضمن اینکه رشــد اقتصادی که سال 95 به 
11.1 درصد رســیده است؛ این ارقام مرکز آمار ایران است که 
در حوزه بانک مرکزی رشــد اقتصادی در ســال 95 به 12.5 
درصد رسیده اســت که در این فاصله برای نخستین بار، تراز 
تجاری غیرنفتی کشور، مثبت بوده است.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، در مورد برخــی خبرها مبنی بر تصمیم دولت برای 
افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید کرد که دولت فعال هیچ 
برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته و برنامه 
ای در این زمینه مطرح نیســت.البته هر گونه تغییری منوط 
به مجوز مجلس در قانون بودجه 1397 اســت. مجوزی که در 
سال جاری نیز وجود داشت، اما دولت برای مالحظاتی از جمله 
جلوگیری از تورم در این باره اقدام نکرده است.وی با بیان اینکه 
جمعیت از لحظه تولد از نظر مراکز آماری، تا پانزده سالگی زیر 
ســن کار است، گفت: در محاسبات ما افراد از ده سال بیشتر و 
در قانون از 15 سال بیشتر، در سن کار قرار دارد که این ها به 
دو بخش تقســیم می شوند که یک بخش جمعیت فعال است 
که به آن فرد در ســن گفته می شــود که دنبال کار است، اما 
آن کســی که به دنبال کار نیست، جمعیت غیرفعال است؛ اما 
جمعیت فعال به دو بخش شــاغل و بیکار تقسیم می شود که 
جمعیــت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را تشــکیل می 
شــود.نوبخت گفت: از سال 92 تا 95 یک میلیون و 956 هزار 
نفر جدید، وارد بازار کار شده اند که از این رقم، یک میلیون و 
241 هزار نفر در این سالها به جمعیت شاغل کشور اضافه شده 
است. همچنین افزایش ســرمایه گذاری نیز به 10.4 در سال 
95 افزایش یافته است که بهبود شرایط کار کشور را هم داریم.

وی افزود: آخرین گزارش رشد اقتصادی کشور نشان می دهد 
که در فصل بهار امسال، گروه کشاورزی رشد 3.1 صنعت 4.9، 
خدمات 8.3 و رشد اقتصادی کل کشور 6.5 درصد رشد داشته 
اســت. البته این رقم بدون احتســاب نفت به 7 درصد رسیده 
اســت؛ پس از این پس رشــد خود را در بخش غیرنفتی نشان 
خواهد داد.نوبخت گفت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار 
ایران، در تابســتان ســال جاری نرخ مشارکت 41 درصد، نرخ 

بیکاری 11.5 درصد شده است.

نوبخت: بودجه عمومی قابل کاهش نیست

ادامه از صفحه 1
دکتر جعفری دولت آبــادی از ضابطان مربوط 
به حوزه فضــای مجازی خواســت در کنترل 
این فضــا از بعد اخالقی فعال شــوند و افزود: 
اکنون برخی خانواده ها از دسترســی فرزندان 
به فضای مجازی و تهدیدهای اخالقی موجود 
در ایــن فضا اظهار نگرانی می کنند. لذا کنترل 
فضای مجازی توســط پلیس ایــن نگرانی  را 

کاهش خواهد داد.دادســتان تهــران از صدور 
کیفرخواست در پرونده های حقوق نجومی خبر 
داد و اعالم داشــت: این پرونده ها ظرف هفته 
جاری جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد 
شد. در خصوص پرونده های مرتبط با پزشکان 
و اساتید هنوز اتخاذ تصمیم نشده، اما در مورد 
سایر متهمان دریافت حقوق های نجومی شامل 
مدیران شــرکت های بزرگ دولتــی، مدیران 

بیمه ها و بانک ها، کیفرخواســت صادر گردیده 
اســت و در مورد پرونده های مفتوح گروه اخیر 
نیز اتخــاذ تصمیم خواهد شــد.دکتر جعفری 
دولت آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه باید 
ضمن حفظ اســتقالل، تحت تاثیر جریان های 
رســانه ای و هیجانی قرار نگیــرد و با هر گونه 
تضییع حقــوق بیت المال برخــورد نماید، در 
خصوص معیار تشــخیص حقوق نجومی اظهار 
داشــت: مبنای اقدام دادســتانی دریافت 20 
میلیون تومان در ماه بوده و مازاد بر آن، حقوق 

غیرمتعارف و نجومی محسوب شده است.

صدور حکم اعدام برای رهبر باند فساد



چهارشنبه 5 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 33586
اخبار

 آشتی مردم با تولید داخلی
 ابزاری برای مبازره با قاچاق کاال

میترا دانش پرور
مردم ایران از گذشــته دور، محصوالت با کیفیت خارجی را به محصوالت 
داخلی ترجیح داده و خارجی بودن را نشــانه کیفیت می دانســته اند. در 
سالهای اخیر نیز با ورود محصوالت بی کیفیت چینی، به دلیل ارزان بودن، 
مــردم این محصوالت را به محصوالت داخلــی ترجیح داده اند و این روند 
باعث شــده که امروز کاالهای داخلی با اقبال خوبی در میان مردم مواجه 
نباشــند.بدون شــک اولین قدم در جلب اعتماد مردم و آشتی نمودن آنها 
با محصوالت داخلی، بهبود کیفیت محصوالت داخلی اســت. پایین بودن 
کیفیت محصــوالت داخلی در ایران دالیل گوناگونی دارد که از جمله آنها 
می توان به عدم حمایت دولت، عدم توجه شرکت  ها به فناوری های جدید 
برای تولید محصول و ... اشاره نمود؛ اما یکی از عواملی که کمتر مورد توجه 
و بررسی قرار گرفته است، عدم آشنایی مصرف کننده با حقوق خود و پایین 
بودن انتظارات افراد جامعه است.ســالها است که محصوالت تولید شده در 
کشورهای پیشــرفته مانند آلمان، در داخل و خارج آن کشورها به عنوان 
کاالهایی با کیفیت شــناخته می شوند؛ یکی از عواملی که باعث دستیابی 
این محصوالت به چنین جایگاهی شده است، سخت گیری مصرف کننده 
داخلی و باال بودن ســطح انتظارات وی می باشــد. سطح انتظارات مصرف 
کننده داخلی در این کشــورها به گونه ای اســت که تولیدکنندگانی که 
بتوانند محصوالت خود را در بازار داخلی مطابق با سلیقه و انتظارات مصرف 
کننده تولید نموده و به فروش رسانند، حتما در بازارهای خارجی نیز موفق 
خواهند شــد. حال آنکه در کشــور ما پایین بودن سطح انتظارات مصرف 
کننده در سالهای گذشــته یکی از عواملی بوده که باعث شده محصوالت 
داخلی از کیفیت مطلوب برخوردار نباشــد. زیرا هر آنچه تولید می شــد، 
توسط مردم خریداری می گشت اما افراد از خرید خود راضی نبودند که در 
نتیجــه آن محصوالت داخلی نه تنها در بازارهای خارجی بلکه در بازارهای 
داخلی نیز با اقبال خوبی مواجه نشدند.امروز مرزهای فیزیکی در تجارت از 
بین رفته است و به راحتی فردی در ایران می تواند از شرکت های اروپایی 
کاالیی را خریداری نموده و در ایران تحویل گیرد. بنابراین امروز دیگر نمی 
توان با بســتن مرزها به روی محصوالت خارجی، مصرف کننده را وادار به 
انتخاب از میان گزینه های موجود نمود زیرا با پیشرفت فناوری، مشتری به 
راحتی قادر به مقایسه بسیاری از محصوالت در کشورهای مختلف و خرید 
از آنها است و همین امر انتظارات مصرف کننده داخلی را باال برده و دیگر 
نمــی توان بدون توجه به کیفیت محصول، مشــتری را وادار به انتخاب از 
میان محصوالت موجود نمود. به همین دلیل شرکتهای ایرانی باید براساس 
نظر اندیشمندان حوزه بازاریابی، » جهانی فکر کنند و محلی عمل نماید. » 
یعنی حتی اگر منابع مالی برای ورود به بازارهای خارجی ندارند و یا احتمال 
ریسک برای ورود به بازارهای بین المللی وجود دارد، باید محصوالت خود 
را بر اساس استاداردهای جهانی تولید نمایند اما به تعداد محدود. این امر نه 
نتها باعث آمادگی شرکت برای ورود موفقیت آمیز به بازارهای بین المللی 
در آینده خواهد شــد بلکه باعث افزایش اعتماد مشتری داخلی و آشتی با 
محصوالت داخلی نیز می گردد.برای موفقیت در بازار داخلی، عالوه بر توجه 
به کیفیت محصوالت باید به ارائه خدمات مطلوب قبل، حین و پس از خرید 
به مشتری نیز توجه نمود. متاسفانه در بدو ورود به بسیاری از فروشگاه های 
داخلی، اولین چیزی که جلب توجه می کند، تابلو » جنس فروخته شــده 
پس گرفته نمی شود » می باشد. این تابلو بدین معنا است که ما خودمان 
به محصولمــان اعتماد نداریم، عالقه ای هم بــه آن نداریم فقط به دنبال 
فروش یکی بیشتر از آنها هستیم. حال چطور انتظار داریم که مردم محصول 
ما را دوســت داشته باشــند و به آن اعتماد نمایند؟ این در حالی است که 
برخی برندهای خارجی تنها با توجه به این موارد و پذیرفتن امکان تعویض 
و یا مرجوع کاالی خریدداری شــده، توانســته اند اعتماد مشتری را جلب 
نموده و او را مشــتاق به خرید محصوالتشــان نمایند.باید توجه داشت که 
آشتی مردم با محصوالت داخلی امکان پذیر است اما به شرط آنکه در این 
جهت قدم ها را درســت و مطمئن برداشت. کما اینکه امروز شاهد هستیم 
که برخی شــرکت های داخلی با رعایت کیفیت در تولیدات خود، توانسته 
اند اعتماد مشتریانشــان را جلب نمایند. به عنوان مثال تا چند سال قبل، 
بسیاری از مردم برای شرکت در یک مهمانی خانوادگی و یا کاری، مجبور به 
خرید شکالت های خارجی با هزینه های بسیار گزاف بودند اما امروز شاهد 
هستیم که با تغییر بسته بندی و تنوع در طعم شکالت های تولید داخل، 
موفقیت چشم گیری در این ضنعت رخ داده است. به عنوان مثال دیگر می 
توان به شــامپوهای بچه گانه اشاره نمود که تا چندین سال قبل، خانواده 
ها باید هزینه زیادی برای خرید شــامپوهای خارجی صرف می نمودند اما 
تغییر بســته بندی و تنوع در کیفیت شامپوها در سالهای اخیر، انقالبی در 
این صنعت ایجاد کرده است و عالوه بر آشتی مردم با این محصول داخلی، 

از خروج ارز نیز جلوگیری نموده است.
دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو هیات علمی دانشگاه

حمایت طرف های اروپایی برجام از توافق هسته ای

ســفرای سه کشــوراروپایی در برجام و همچنین سفیر اتحادیه اروپا در 
واشــنگتن ضمن اعالم حمایت از توافق هسته ای تاکید کردند که اروپا 
آماده اســت تا تالش های دولت آمریکا برای وضع مجدد تحریم ها علیه 
ایران را مسدود کند.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه هافینگتن پست 
همزمان با نزدیک شــدن به ضرب االجل بعــدی رئیس جمهور آمریکا 
در اواســط ماه اکتبر بــرای ارائه گزارش کنگره دربــاره پایبندی ایران 
به توافق هســته ای دیپلمات های اروپایی در حــال البی با دولت ترامپ 
برای ماندن در این توافق هســتند.دیوید او سولیوان سفیر اتحادیه اروپا 
در واشــنگتن گفت: اگر آمریکا از توافق هســته ای با ایران خارج شود و 
دوبــاره تحریم هایی را وضع کند که نه تنها ایران بلکه کشــورهایی که 
با ایــران تجارت می کنند را هدف قرار می دهــد،  اتحادیه اروپا می تواند 
از یک اساســنامه که به اواســط دهه 1990 باز می گردد، بهره ببرد که 
از شــرکت های اروپایی در برابر مجازات شدن به دلیل تحریم ها حمایت 
می کند.سولیوان افزود: ما این اساسنامه را داریم که از شرکت های اروپایی 
که از سوی ماهیت فرامرزی تحریم های آمریکا در شرایط خاص حمایت 
قانونی می کند. من تردیدی ندارم که اگر این سناریو عملی شود که هنوز 
هم مشخص نیست، اتحادیه اروپا از منافع مشروع شرکت هایمان با تمام 
توان خود دفاع می کند.هافینگتن پســت نوشت: از آنجایی که واشنگتن 
تقریبا هیچ روابط تجاری با ایران ندارد، تحریم های آمریکا علیه ایران در 
صورتی که دیگر کشــورها به این اقدام نپیوندند یک بازدارنده هسته ای 
واقعی نخواهد بود. در ســالهای منتهی به توافق هســته ای ایران و گروه 
1+5 کشورهای اروپایی به همراه روسیه و چین با تالش های آمریکا برای 
تحت فشار اقتصادی قرار دادن ایران همکاری کردند، اما اکنون که ایران 
برنامه  هســته ای خود را در ازاء رفع تحریم های بین المللی محدود کرده 
اســت، این کشــورها که به حصول برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
کمک کرده اند هیچ دلیلی برای توقف دوباره روابط تجاری شان با تهران 
ندارند.هشدار ســفرای اروپایی در واشنگتن در آستانه ضرب االجل 15 
اکتبر انجام شــده اســت که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور کشــور 
آمریکا باید طبق قوانین کشورش گزارشی به کنگره درباره پایبندی ایران 
به تعهداتش در برجام ارائه دهد. این ضرب االجل نتیجه قانونی است که 
کنگره در سال 2015 تصویب کرد که از رئیس جمهور می خواهد هر 90 

روز یک بار این پایبندی را تایید کند.

والیتی: بارزانی در سراشیبی 
سقوط است

 مشــاور امور بین الملل رهبــر انقالب گفت: 
همه پرسی کردســتان عراق کار غیرقانونی و 

بی ارزشی است که نتیجه مثبتی ندارد.
به گزارش زمان و بــه نقل از مهر، علی اکبر والیتی 
در جمع خبرنگاران گفت: کردســتان عراق به طور 
قطع جزیی از عراق اســت و مردم شــریف کرد با 
این تبعیض مقابله می کنند.وی افزود: همه پرســی 
کردستان عراق کار غیرقانونی و بی ارزشی است که 
نتیجه مثبتی ندارد، بلکه منجر به آشفتگی سیاسی 
در منطقه خواهد شد.مشــاور امور بین الملل رهبر 
انقالب تاکید کرد: حتی مشخص نیست که رفراندوم 
آنها چقدر صحت داشته باشد و آنچه تحمیل شود، 
قابل قبول نیســت.والیتی اظهار داشت: بارزانی از 
مدت ها پیش نشــان داده بود که با صهیونیست ها 
اتصال دارد و از فلســطین و ســردار بــزرگ کرد 
صالح الدیــن درس نگرفته اما بایــد بداند که مردم 
کرد به صالح الدیــن افتخار می کنند نه به نتانیاهو.
والیتی ادامــه داد: تبعیض و ظلم در این مســئله 
مشخص اســت و رژیم ننگین منفور آنها با این کار 
سقوط سیاســی خود را آغاز کرد، زیرا مردم شریف 
کــرد زیر بار این ننگ نمی روند.وی افزود: شــخص 
مبارزی مانند مرحوم عشــقی در راس مبارزان ضد 
بیگانه بوده اما اینها به اسرائیل وابسته اند.مشاور امور 
بین الملل رهبر انقالب اضافه کرد: کردستان عراق 
بخشــی از کشور عراق بشمار می رود.والیتی گفت: 
مردم عراق در برابر این مســئله ساکت نمی نشینند 
و در مقابل چنین انحراف نفرت آوری می ایستند.وی 
تاکید کرد: بارزانی یا باید دســت بردارد و یا اینکه 
مردم عراق با وی مقابله می کنند.مشــاور امور بین 
الملل رهبر انقالب اظهار داشت: آمریکایی ها پشت 
صحنه و اسرائیلی ها در صحنه این موضوع هستند 
زیــرا از داعش نتیجه ای ندیدنــد و حاال روبه ایجاد 
نفرت در میان مســلمانان آورده اند که به طور قطع 

شکست خورده است.

بررسی وضعیت کردستان عراق 
در جلسه غیرعلنی مجلس

یک عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی از 
بررسی وضعیت کردستان عراق درجلسه غیرعلنی 
امروز مجلــس خبر داد.اکبر رنجبرزاده در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کــرد: مجلس امروز برای بررســی 
مسائل مهم منطقه ازجمله موضوع همه پرسی اقلیم 
کردستان عراق جلســه غیرعلنی خواهد د اشت.به 
گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، شمخانی دبیر 
شــورای امنیت ملی مهمان جلسه غیرعلنی امروز 

مجلس خواهد بود.

 تقویت »مرزبانی«
 اولویت ستاد کل نیروهای مسلح

 معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای مسلح 
گفت: رویکرد اولویت دار ستاد کل نیروهای مسلح، 
تقویت هرچه بیشــتر مــرز و مرزبانی اســت و در 
راســتای تحقق این مهم مصوبات خوبی تهیه شده 
اســت.به گزارش زمان و به نقل ازمهر، ســردارعلی 
عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای 
مســلح با بیان اینکه ســتاد کل نیروهای مســلح 
بر حســب وظیفه و نیز تدابیر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( توجه ویژه ای به مرزبانی دارد، افزود: 
الحمدهلل شرایط مرزبانی نسبت به گذشته بهتر شده، 
البته رویکرد ستاد کل نیروهای مسلح، تقویت هرچه 
بیشتر مرز و مرزبانی است و در راستای تقویت این 
حوزه، تدابیر و مصوبات خوبی تهیه شده است.معاون 
هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید 
بر توجه و رســیدگی به وضعیت کارکنان مرزبانی و 
خانواده های آنان، گفت: بایستی به  تقویت مباحث 
معنوی و ارزشی در بین کارکنان و خانواده های آنان 
نیز توجه ویژه شود زیرا پرداختن به مسائل ارزشی 

در روحیه کارکنان خیلی موثر است.

آغاز رزمایش مشترک ترکیه و عراق 
پس از همه پرسی اقلیم کردستان

وزارت دفاع عراق ســاعاتی پــس از پایان همه 
پرســی اقلیم کردســتان اعالم کرد: ارتش این 
کشــور رزمایش  نظامی گســترده ای را با ارتش 
ترکیه در مرزهای مشترک دو کشور آغاز کرد.به 
گزارش دیروز شبکه المیادین، وزارت دفاع عراق 
در بیانیه  خــود به نقل از 'عثمان الغانمی' رئیس 
ستاد مشترک ارتش این کشور آغاز رزمایش های 
نظامی گســترده مشــترک با کشــور ترکیه در 
مرزهای مشترک دو کشــور را اعالم کرد.رئیس 
ستاد مشترک ارتش عراق روز شنبه با 'خلوصی 
آکار' همتــای ترکیه ای خود در آنکارا دیدار و در 
باره مســاله همه  پرسی استقالل اقلیم کردستان 
عراق گفــت  وگو کرد. براســاس این گزارش دو 
طرف در این دیــدار درخصوص اقداماتی که در 
راستای حفاظت از وحدت عراق در پیش خواهند 
گرفت و نیز تالش های مشــترک دو کشور برای 
مبارزه با تروریسم گفت  وگو کردند. رئیس ستاد 
مشترک ارتش ترکیه نیز اعالم کرد: مرحله سوم 
ایــن رزمایش در نزدیکی مرزهای مشــترک دو 
کشور از امروز 26 سپتامبر با مشارکت نیروهای 
عراق آغاز می شــود. هماهنگی های نظامی دو 
کشــور عراق و ترکیه اقداماتی علیه همه پرسی 
اقلیم کردســتان در شــمال عراق است چرا که 
بغداد و آنکارا همه پرسی را غیرقانونی می دانند. 

یاد   د   اشتخبر

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: مایه 
تأسف است که هنوزماجرای داعش در عراق 
تمام نشــده، مسئله استقالل اقلیم کردستان 
مطرح شده است، زمانی که گروه های مختلف 
از ایــن اقلیم به ایــران آمدند به آنها صراحتا 
گفتیم، اســتقالل کردستان تشنج جدید در 
درون این کشور به وجود می آوردچرا که هنوز 
ماجرای تروریســتی حل نشده و شما بحران 

جدیدی را ایجاد می کنید.
به گزارش زمان وبه نقل ازایرنا، علی الریجانی 
دیروز در جریان بازدید از نمایشــگاه کتاب و 
عکس دفاع مقدس در مجلس شورای اسالمی 
در جمــع خبرنگاران در پاســخ به ســوالی 
درمــورد برگــزاری رفراندم اســتقالل اقلیم 
کردستان عراق افزود: هر چند آنها توضیحاتی 
داشتند که گفتیم این موضوعات باید در گفت 
وگوهای سیاســی حل شود و نباید برای این 
مســائل و نکات، بحرانی ایجاد کرد.وی اظهار 
کرد: دولت عراق را دولت دوســت و همسایه 
خود می دانیم هرچند به دلیل جنگ طوالنی 
صــدام بر علیه ایران مشــکالت زیادی برای 
ایــران و عراق و منطقه ایجاد شــد اما ایران 
از گروه های مختلف عراق همچون شــیعیان 
و ســنی ها و گروه های مختلف کــرد اقلیم 
کردستان حمایت کرده زیرا آنها را از دوستان 

خود می دانیم.
رییس مجلس تاکید کرد: در این راستا کمک 
کرده ایم تا دولت جدید عراق که با ســاختار 

دموکراتیک است، در عراق به وجود آید.
الریجانی یادآور شــد: از ابتدای اشغال عراق 
توسط آمریکایی ها آنها به دنبال نوشتن قانون 
اساسی برای ملت عراق بود اما آن زمان ایران 
و مرجعیت عراق همچون آیت اهلل سیســتانی 
در مقابل آنها ایســتادگی کرده تا مردم این 
کشــور خودشان قانون اساســی را بنویسند 

و اصرار آن ســبب شــد نخبگان عراق قانون 
اساسی تدوین و به رأی بگذارند.

وی ادامه داد: ایران در طول مســیر بیش از 
یک دهه همیشــه کنار عراق بوده است چرا 
که ملت عراق صدمــات از صدام خورده بود 
اما تالش شد بتواند ساختار دموکراتیک پیدا 
کند که خوشــبختانه این اتفاق افتاد و دولت 
وحدت ملی در عراق شکل گرفت که رییس 
جمهوری آن از اکراد ، نخست وزیر از شیعیان 
و رییس مجلس آنها از اهل ســنت بود البته 
نسبت های آنها نیز در ساختار دولت و مجلس 
مشخص بود و بر اساس ساختار دموکراتیک 

دولت وحدت ملی شکل گرفت.
عضو شــورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: 
از زمان تشکیل ساختار دموکراتیک در عراق 
برخی از کشــورهای بزرگ و منطقه ای اقدام 
به شیطنت کردند، این کشورها تالش کردند 
گروه های تروریستی را در عراق حمایت کنند 
و ملت این کشــور از این جهت بسیار مظلوم 

واقع شــد چرا که به محض رفتن به ســمت 
تسلط بر سرنوشت خود، جریانات تروریستی 
گروه های متعدد تشکیل دادند تا اینکه داعش 
با کمک برخــی از کشــورهای منطقه ای و 
کشورهایی همچون آمریکا رشد کرده و برخی 
از مناطق عراق را گرفتند.الریجانی ادامه داد: 
بیش از سه ســال به طول انجامید تا مسئله 
داعش در منطقه خاتمه یابد، به محض وقوع 
این اتفاق دولت عراق و اقلیم کردستان از ما 
کمک خواســتند و ایران به هر دو آنها کمک 
کرد تا داعش ســرنگون شــود.وی گفت: در 
شرایط بحرانی که داعش مرتب بخش هایی 
از عراق را تسخیر می کرد هیچ کشوری به داد 
ملت عراق نرسید و این کشور ایران بود که در 
کنار دولت و ملت عراق و اقلیم کردستان قرار 
گرفت و طبق دســتوری که مرجعیت شیعه 
حضرت آیت اهلل سیســتانی صــادر کردند و 
حکم جهاد دادند سبب شد توفیقاتی در طول 
سه سال گذشته حاصل و جریان تروریستی 

سرکوب شــود.رییس مجلس ادامه داد: مایه 
تأسف اســت که هنوز با وجود آنکه ماجرای 
داعش در عراق تمام نشــده، مسئله استقالل 
کردستان عراق مطرح شــده است.الریجانی 
گفت: سیاست خارجی ایران روشن است ما از 
تجزیه عراق و سایر کشورهای منطقه به هیچ 
وجه حمایت نمی کنیــم و آن را به مصلحت 
نمی دانیم، شــعبه -شــعبه کــردن منطقه 
سیاســت صهیونیستی است لذا این کار را نه 
برای عــراق، نه برای کردها و نه دیگر اقوام و 

گروه ها مصلحت نمی دانیم. 
وی ادامه داد: زمانی که مجلس، دولت عراق 
و سازمان ملل نیز در این خصوص اعالم نظر 
کردنــد، ما هم به صراحت اعــالم کردیم در 
کنار دولت مرکزی هســتیم لذا به هیچ وجه 
رفتار اقلیم کردستان را به مصلحت خودشان 
و منطقه نمی دانیم و تجزیه طلبی در منطقه 
را نمی پذیریم به همین دلیل موضع مجلس 
شــورای اســالمی ایران نیــز در مقابل این 
تجزیه طلبــی همین خواهد بــود و هر گونه 
کمکی برای این که دولت مرکزی عراق دولت 
مستقر شود را به صالح ملت عراق می دانیم. 
الریجانــی تاکیدکرد: عراق کشــور بزرگ، با 
منابع غنی و ملت رشیدی است و این کشور 
می تواند با افق بسیار بلند در منطقه از ساختار 
دموکراتیک برخوردار شود لذا آزار رساندن به 
یک حکومت دموکراتیک و بحران سازی برای 

آن به مصلحت نیست. 
بــا وجود مخالفت های بیــن المللی، منطقه 
ای و دولت مرکزی عراق و مغایرت آشــکار با 
قوانین بین المللی ، همه پرسی جدایی اقلیم 
کردستان عراق روز دوشــنبه در مناطقی از 
شمال عراق ) استان های اربیل، سلیمانیه و 
دهوک و مناطق مورد نزاع از جمله کرکوک و 

خانقین( برگزار شد.

علی الریجانی: استقالل اقلیم کردستان تشنج در عراق به وجود می آورد 

تجزیه طلبی در منطقه را نمی پذیریم

 نتیجه خروج آمریکا از برجام
 افزایش توانمندی غنی سازی ایران

 سخنان ترامپ
اعتراف به ظهور یک قدرت مهارناپذیر

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با تاکید بر اینکه »آمریکا 
بــا موضع گیری درباره برجــام خود را در 
جهان بدنام کرده اســت« گفــت که اگر 
طرفین توافق بگویند دیگر برجام نباشد، ما 
می توانیم با توانمندی بیشتری غنی سازی 
را در جهت اهداف صلح آمیز افزایش دهیم.

عالءالدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا، 
در واکنــش به اظهــارات اخیــر مقامات 
آمریکایی به خصوص ترامپ درباره برجام 
گفت: برجام توافق رســمی بین المللی با 
پشــتوانه قطعنامه شورای امنیت است لذا 
تنها  موضع گیری هایشــان  با  آمریکایی ها 
خــود را در انزوا قرار داده و در جهان بدنام 
اعتراض  اظهــارات،  این  افزود:  کردند.وی 
کشــورهای عضــو 1+5 و اکثریت اعضای 
دائم شورای امنیت را به دنبال داشته است. 
به طور نمونه روس هــا صریحا در این باره 
اظهار نظر کردند.رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلــس تاکید 
کرد: آمریکایی ها بــه خوبی می دانند که 
اگر بگویند برجام نباشــد، ما با توانمندی 
بیشتری می توانیم به خانه اول بازگشته و 
در جهت اهداف صلح امیز توانمندی خود را 
در عرصه غنی ســازی به نمایش بگذاریم.

بروجردی درعین حال گفت: تصمیم نهایی 
درباره رفتار ایران نسبت به خروج احتمالی 
آمریــکا از توافق برجــام منوط به تصمیم 
شورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر 
برجام است. منتها امروز ما این توانمندی را 
بیش از گذشته داریم که توانایی های خود 
را افزایــش دهیم.وی در پایان توضیح داد: 
اکنون ســانتریفیوژهای ما با ظرفیت یک 
سو کار می کنند. ما می توانیم در صورت 
برجام ســانتریفیوژهای  از  خروج طرفین 
جدید آزمایش شــده که موفــق بوده را با 
20 برابر ظرفیت استفاده کنیم و توانمندی 

غنی سازیمان را افزایش دهیم.

جانشــین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه 
در شــرایطی که تمام منطقه درگیر بحران 
و ناامنی هســتند، ایران اســالمی با صالبت 
و مقتــدر، در امنیــت و آرامش به ســر می 
بــرد ،گفت: اینکــه رئیس جمهــور آمریکا 
در اجــالس عمومی ســازمان ملــل متحد 
منفعالنــه از قدرت نظام ما ســخن گفت،نه 
تنها ادبیات او تهدیدآمیز نبود، بلکه اعتراف 
عاجزانه ای به ظهور یک قــدرت مهارناپذیر 
بود.به گزارش زمان وبه نقل ازایســنا، آیین 
تکریم و معارفه فرماندهی حفاظت ســپاه با 
حضور سردار سرتیپ پاسدارحسین سالمی 
جانشــین فرمانــده کل ســپاه و جمعی از 

فرماندهان و مســئولین لشکری و کشوری 
و مدیران ســازمان های مختلف فرودگاهی 
برگزار شد.ســردار ســالمی در این مراسم با 
تسلیت فرارســیدن ماه محرم و گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس با بیان اینکه عاشورا به ما 
نشــان داد که کم بودن سپاهیان و حتی به 
اســارت رفتن خانواده هیچ کدام دلیلی برای 
غالف کردن شمشــیر جهاد نیست ، اظهار 
کرد: لباس سبزی که امروز بر تن داریم ،عهد 
و پیمانی است که با شهیدان کربال بسته ایم 
و زیباترین آرمان ما قطعه قطعه شدن در راه 
خدا است.وی افزود: واقعه عظیم عاشورا به ما 
نشــان داد که اسالم آنقدر بزرگ و ارزشمند 
اســت که فداشــدن امام به عنوان زیباترین 
مخلوق هســتی موضوعی امکان پذیر اســت 
و باید چنین شــود تا اســالم بماند.جانشین 
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه جلوه هایی 
از عاشورا و تصویر آن حماسه زیبا و با شکوه را 
در دوران دفاع مقدس  مشاهده کردیم، گفت: 
اگر چنین تکیه گاه معنوی نبود، بدون شک ما 
یارای چنین دفاع شکوهمندی در برابردشمن 
رانداشــتیم؛ غلبه بر دشــمنانی نه به نیروی 
ســالح ممکن بود و نه با کثرت نفرات؛ بلکه 
تنها ایمان ، باور و اعتقاد بود که این شــکوه 

وعظمت را برای ایران و اسالم خلق کرد.

پیشرفت ۵ پله ای ایران در رتبه بندی »نیچر ایندکس«
بر پایــه گزارش »اشــپرینگر نیچر« در ســال 2017، ایران 
توانسته است در رتبه بندی کشورهای »نیچر ایندکس« با پنج 

پله صعود جایگاه 33 جهان را به دست آورد.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایــران، نتایج تازه »نیچر ایندکس« نشــان می دهد که ایران 
سومین کشــور آســیای غربی بر پایه شــمار کسری وزنی 
مقاله های حوزه علوم طبیعی است و نسبت به ویرایش پیشین 

این نظام پنج پله صعود کرده است.
براساس گزارش ســامانه نما )جایگاه علم، فناوری، و نوآوری 
ایران در جهان(، هر ســاله »نیچر ایندکــس« به رتبه بندی 
کشــورها در سراسر جهان بر پایه دســتاوردهای پژوهشی با 
کیفیت باالی آنها در ســال گذشته می پردازد.این رتبه بندی 
بر پایه بخش کوچکی از دســتاوردهای پژوهشــی کشورها 

انجام می شــود و برای درک بهتر جایــگاه آنها باید نظام های 
رتبه بندی دیگر نیز مرور شــوند.»نیچر ایندکس« با شمارش 
شمار مقاله های پدیدآوران در نشریه های نمایه شده اش، امکان 
رتبه بندی کشورها را بر پایه سه سنجه کلیدی شمار مقاله ها 
 )WFC( و شمار کسری وزنی ،)FC( شــمار کسری ،)AC(
فراهم می آورد.شمار مقاله ها به معنی شمار مقاله های منتشر 
شده در نشریه ها بدون توجه به شمار پدیدآوران است. شمار 
کسری، سهم مشــارکت هر پدیدآور را در نگارش یک مقاله 
محاســبه می کند )کل امتیاز شمار کسری یک مقاله برابر با 
یک است، یعنی اگر 10 نفر در نگارش یک مقاله شرکت کرده 

باشند شمار کسری هر پدیدآور برابر با یک دهم است(.
شمار کسری وزنی نیز به شمار کسری، وزن می دهد. شمار 
کسری وزنی، ویرایش اصالح  شــده شمار کسری است. در 

حوزه های ستاره شناســی و اخترفیزیک به دلیل آنکه حجم 
انتشــارات نســبت به دیگر حوزه ها در نمایه »نیچر« بیشتر 
اســت، به انتشارات این حوزه وزن داده می شود تا تاثیرشان 
کمتر شود.مقاله های منتشر شــده کشورها در سال 2016 
در نزدیک به 70 نشــریه برتر در حوزه های شــیمی، علوم 
محیط و زمین شناسی، علوم زیستی و علوم فیزیک شمارش 
و ارزیابی شده اند.براین اساس رتبه ایران در نظام رتبه بندی 
کشــورهای »نیچر ایندکس« با انتشار 246 مقاله، 33 اعالم 
شده و شمار کســری وزنی مقاالت نیز 91.45 است.در این 
رده بندی، کشور »آمریکا« جایگاه نخست رتبه بندی »نیچر 
ایندکس« را به دست آورده و کشورهای »چین«، »آلمان«، 
»انگلســتان«، و »ژاپن« نیز به ترتیــب در رتبه های دوم تا 

پنجم این فهرست هستند.
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تشکیل ائتالف های سیاسی در آستانه انتخابات 
همچنین  و  اسالمی  شورای  مجلس  دهم  دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، به  دوازدهمین دوره 
لحاظ تاثیری که در نوع و میزان آرا و مشارکت 

مردم داشت، حائز اهمیت است.
ائتالف ها اگرچه ممکن است باعث تصدی برخی 
ناآشنا  و  ناآگاه  افراد  توسط  کرسی های مجلس 
فقر  و  تحزب  در خالء  اما  شود  سیاسی  امور  به 
های  ائتالف  تشکیل  ایران،  در  سیاسی  احزاب 
سیاسی این امکان را مهیا می کند تا هم فرهنگ 
نهادینه  و  هدفمند  مردم  های  کنش  و  سیاسی 
تقویت  برای  الزم  های  زمینه  اینکه  هم  شود، 

احزاب و تحزب در ایران فراهم آید.
مطرح شدن ائتالف های سیاسی به شکل کنونی 
آن به انتخابات ریاست جمهوری 92 و همصدایی 
به  اصالح طلبان  و  گرایان  اعتدال  موافق  رای  و 
انتخاب حجت االسالم»حسن روحانی« به عنوان 
گردد؛  می  باز  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
ائتالفی که اسفند ماه 94 و در انتخابات مجلس 
دهم تکرار و باعث راه یابی فهرست انتخابی امید 
به مجلس شد، اگر چه جناح اصولگرایان نیز در 
منتخب  نامزدهای  از  فهرستی  اقدام،  این  برابر 
به  مردم  اقبال  گویا  اما  کردند،  معرفی  را  خود 
لیست اصالح طلبان بیشتر بود. به فاصله چندماه 
پس از انتخابات مجلس شورای اسالمی و پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پنجمین 
روستا،  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  دوره 

های  جریان  آرایی  صف  کشور،  سیاسی  فضای 
را  ائتالف های سیاسی  لوای  سیاسی مطرح زیر 
تا  روحانی  »با  شعار  با  هایی  ائتالف  بود؛  شاهد 
اصالح  و  معتدل  های  جریان  اجماع  با   »1400
انقالب  نیروهای  مردمی  »جبهه  و  کشور  طلب 
مختلف  های  جناح  از  متشکل  اسالمی)جمنا(« 
مجلس  به  ورود  برای  که  اصولگرایی  جریان 
میان  سابقه  کم  رویدادی  که  اسالمی  شورای 

جریان های سیاسی کشور به شمار می رود. 
بهتر»جبهه  عبارتی  به  یا  سیاسی  های  ائتالف 
فراتر  و  سیاسی  احزاب  شامل  سیاسی«،  های 
عالوه  توانند  می  شرایطی  با  که  هستند  آنها  از 
به  خاص  ای  گونه  به  احزاب،  نقش  ایفاگری  بر 
سامانمندی رویدادهای سیاسی به ویژه انتخابات 
امر در جامعه ای که نهادهای  این  منجر شوند؛ 
جایگاه  هنوز  احزاب  همچون  سیاسی  مدنی 
ویژه  حساسیت  از  اند  بازنیافته  را  خود  واقعی 
فرض  پیش  وجود  بدون  و  بوده  برخوردار  ای 
ها و الزامات خاص خود ممکن است به انحراف 
در  را  ای  ناخواسته  پیامدهای  و  شود  کشیده 

فضای سیاسی برجای گذارد. 
موقت  صورت  به  چه  اگر  سیاسی  های  ائتالف 
آنجا  از  اما  گیرند،  می  شکل  مدت  کوتاه  در  و 
همانند  کنند،  می  دنبال  را  خاصی  اهداف  که 
چارچوب  به  به  سیاسی  گروه  یا  تشکل  یک 
روشن  دارند.  نیاز  خاصی  انتظام  و  نظم  و  های 
گیری  شکل  چرایی  در  شفافیت  و  هدف  بودن 

ائتالف هم برای اعضای خود اعم از 
تشکیل دهنده،  احزاب  و  ها  جناح 
جریان  و  ها  جناح  دیگر  برای  هم 
آنها  طرفداران  و  سیاسی  های 
ائتالف  رو  این  از  است.  ضروری 
باید  چیز  هر  از  پیش  سیاسی 
باشد؛  مرامنامه  و  اساسنامه  دارای 
همه  مشترک  فصول  که  چارچوبی 
دهنده  تشکیل  احزاب  و  ها  جناح 
امکان  به  توجه  با  و  را شامل شود 
سنجی شرایط و امکانات موجود و 
ترسیم شرایط مطلوب تنظیم شده 
به  آنکه  بر  افزون  ها  ائتالف  باشد. 
مشترک  فصول  و  اصول  به  توجه 
تشکیل  های  جناح  و  احزاب  همه 
باید  هستند،  نیازمند  خود  دهنده 
دیگر  از  را  خود  استقالل  بتوانند 
حفظ  ناهمسو  احزاب  و  ها  جناح 

نمایند.
زمان  در  چه  اگر  سیاسی  های  ائتالف  واقع  در 
انتخابات و برای مدت کوتاهی شکل می گیرند، 
اما به دلیل اینکه دست کم سرنوشت چهارسال 
قانونگذاری،  امور  در  ویژه  به  را  جامعه  یک 
همه  باید  می  زنند  می  رقم  مدیریتی  و  اجرایی 
از ترسیم اهداف، چشم  شرایط و جوانب را اعم 
انداز، مرامنامه و اساسنامه و به ویژه در انتخاب 
افراد و شخصیت ها در نظر بگیرند، موضوعی که 

تا  اخیر  انتخابات  چند  سیاسی  های  ائتالف  در 
اندازه ای نادیده گرفته شد. ، لزوم آینده نگری 
جایگزینی  یا  تداوم  برای  انداز  چشم  ترسیم  و 
در  که  است  دیگری  مورد  ها؛  برنامه  و  اهداف 
ما  زیرا  است،  توجه  نیامند  ائتالف های سیاسی 
شاهد هستیم که در انتخابات اخیر برخی جریان 
های سیاسی نه فقط نتوانستند برای حضور موثر 
از خود به  به  را  انسجام  انتخابات، آمادگی و  در 
تداوم  در  نیز  آن  از  پس  بلکه  بگذارند،  نمایش 

اهداف و برنامه ها یا جایگزینی آنها به نوعی غیر 
شفاف عمل کرده اند. 

ائتالف  یا  جبهه  گروه،  تشکل،  هر  کلی  طور  به 
از اهداف و اعضای تشکیل دهنده  سیاسی فراغ 
آن، نیازمند ترسیم چارچوب ها و اصول خاصی 
سازی  فرصت  بر  عالوه  آنها  مبنای  بر  که  است 
و  اهداف  به  دستیابی  زمینه  مدت،  کوتاه 
تازه  و  همسو  های  برنامه  و  اهداف  جایگزینی 

میسر سازد.

ائتالف های سیاسی؛ بایدها و نبایدها

تهدید مقامات کاخ سفید مبنی بر احتمال خروج 
از برجام باعث شده که جهان به طور تمام قد از 
زیر  واشنگتن  و  کرده  معتبر حمایت  توافق  این 
گیرد  قرار  المللی  بین  مجامع  شدید  فشارهای 
سوی  از  واشنگتن  شکنی  برجام  اینکه  ضمن 

تهران نیز بی جواب نخواهد ماند.
تایید  ایرنا، ضرورت  از  به گزارش زمان وبه نفل 
پایبندی ایران به برجام از طرف رییس جمهوری 
شده  باعث  ماهه  سه  زمانی  دوره  هر  در  آمریکا 
این  جمهوری  رییس  ترامپ«  »دونالد  که  است 
نقض  برای  دستاویزی  عنوان  به  آن  از  کشور 

توافق بهره گیرد.
مهرماه  وسوم  بیست  به  شدن  نزدیک  با  حال 
ترامپ،  امضای  موعد  و  اکتبر(  )پانزدهم 
رفتار  بینی  پیش  و  تحلیل  به  کارشناسان 
نشان  عالقه  زمانی  بازه  این  در  جمهوریخواهان 
که  مطرح شده  نیز  سناریو  این  دهند.حتی  می 
ای،  هسته  توافق  از  آمریکا  خروج  صورت  در 
ویژه جمهوری  به  و  گروه 5+1  کشورهای عضو 
اسالمی ایران چه واکنشی از خود نشان خواهند 
گرفت؛  خواهند  پیش  در  را  ای  رویه  چه  و  داد 
موضوعی که هنوز اجماع نظری در ارتباط با آن 

صورت نگرفته اما گمانه زنی هایی وجود دارد.
برجام  از  آمریکا  خروج  احتمال  که  فرضیه  این 
سخنان  از  موضوعی  هر  از  بیش  دارد  وجود 
ملل  سازمان  در  آمریکا  نماینده  هیلی«  »نیکی 
متحد نشات می گیرد. وی در ماه های گذشته 
منعکس کننده صدای ترامپ از تریبون سازمان 
ملل بوده و به جای وزارت امور خارجه، سیاست 

های ایاالت متحده را به پیش می برد.
نماینده آمریکا حدود سه هفته پیش در موسسه 
که  کرد  اظهار  واشنگتن  اینترپرایز«  »امریکن 
این کشور  رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد  »اگر 

در سخنرانی ماه اکتبر خود در مقابل نمایندگان 
کنگره پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید 
نیست«.  برجام  از  آمریکا  به معنی خروج  نکند، 
ها  صحبت  این  با  که  کرد  اذعان  وی  چند  هر 
قصد، زمینه سازی برای خروج از برجام را ندارد 
اما سخنان بعدی او پرده از نیت کاخ سفید کنار 

زد.
وی چند روز پیش )سی و یکم شهریورماه( در 
نشست رسانه ای، گامی دیگر در راه عادی سازی 
کرد:  تاکید  و  برداشت  توافق  از  آمریکا  خروج 
»خروج احتمالی واشنگتن از برجام نه تنها اعتبار 
این کشور را خدشه دار نخواهد کرد، بلکه نشان 

می  دهد آمریکا مراقب مردم کشورش است«. 
در سازمان  آمریکا  نماینده  اخیر  اظهارنظرات  از 
ملل چنین برمی آید که بخشی از نارضایتی ها 
کاخ  که  است  کشور  این  شهروندان  به  مربوط 

سفید تالش دارد افکار آنان را با خود همسو کند. 
ترامپ حتما نامه ها و طومارهایی را که نظامیان، 
پژوهشگران، اساتید دانشگاه ها و برندگان جایزه 
پایبندی  هدف  با  مختلف  های  رشته  در  نوبل 
کرده  ارسال  و  تهیه  ای  هسته  توافق  به  آمریکا 
مجمع  نشست  در  حتی  دارد.  خاطر  به  بودند 
عمومی سازمان ملل نیز سران حاضر در اجالس 
درست  اجرای  از  را  خود  قاطع  حمایت  بارها 
در  کشور   134 حمایت  که  کردند  اعالم  برجام 
نیویورک  در   )77 )جی   77 گروه  نشست  قالب 

نمونه ای از آن به شمار می رود. 
این  به  وی  مشاوران  و  آمریکا  جمهوری  رییس 
نکته که خروج از برجام به منزله نادیده گرفتن 
اراده جمعی جهانی و همچنین بی اعتبارکننده 
مشروعیت سازمان های موثر بین المللی از جمله 
شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی است، اندیشیده اند. 
بی تردید، جمهوریخواهان آمریکا تاز زمانی می 
بزنند  تخریبی  اقدام  به  ایران دست  علیه  توانند 
که مسائلی غیر از توافق هسته ای مطرح شود. 
ارتباط بود که کنگره و دولت آمریکا  در همین 
به تصویب تحریم های ضدایرانی در زمینه های 
غیرهسته ای همچون مسائل تروریستی و حقوق 

بشری اقدام کرده اند. 
برخی  مخالفت  آمریکا،  شهروندان  نارضایتی 
و همچنین  برجسته حزب جمهوریخواه  اعضای 
دستاورد  مهمترین  که  دموکرات  طیف  اعتراض 
سیاست خارجی خود را در خطر می بینند، باعث 
دست به عصا حرکت کردن دولت ترامپ شده اما 
برجام گریزی کاخ  آن، جنبه خارجی  از  مهمتر 

سفید و تبعات بیرونی این قضیه است. 
ایاالت متحده به خوبی می داند که اعضای 5+1 
دیگر حاضر به همراهی با سیاست های واشنگتن 
نیستند و چه بسا که خروج از برجام به متعهد 
ماندن دیگر اعضا و شکل گیری ساختار جدیدی 
که  ساختاری  شود؛  منجر  الملل  بین  سطح  در 
آن،  موازات  به  و  کمرنگ  متحده  ایاالت  نقش 
اتحادیه اروپا و قدرت های شرقی همانند روسیه 
به   5+1 گروه  ثابت  عضو  دو  عنوان  به  چین  و 

فرصت نقش آفرینی بیشتری دست یابند.
ترس دیگر ترامپ به تداوم وضعیت کره شمالی و 
تشدید تنش ها با دولت پیونگ یانگ ارتباط می 
یابد. رییس جمهوری آمریکا به نکته باید توجه 
داشته باشد که ایران در گروه ها و سازمان های 
مختلف بین المللی عضویت داشته و در چارچوب 

قوانین پذیرفته شده گام برمی دارد. 
عالوه بر آن، جمهوری اسالمی در اجرای »معاهده 
)ان.پی.تی(  هسته ای«  سالح های  گسترش  منع 
به صورت  را  الحاقی  پروتکل  و  داشته  مشارکت 

پیونگ  که  صورتی  در  کند  می  اجرا  داوطلبانه 
یانگ از عضویت در این توافقات و تعهدات بین 

المللی مسوولیت آور اجتناب می کند. 
حال خروج آمریکا از برجام ممکن است به قیمت 
لغو این توافق تمام شود و هر دو طرف به اصل 
بازگشت پذیری رجوع کنند؛ اصلی که به قدرت 
خواهد  یاری  ایران  زودهنگام  شدن  ای  هسته 
از  اسالمی  جمهوری  اگر  شک،  بدون  رساند. 
مزایای لغو تحریم ها به دلیل کارشکنی آمریکا و 
عدم اقدام قاطع اعضای 1+5 بهره نبرد، بازگشت 
پیش  که  است  ای  گزینه  بهترین  اصلی  پذیری 

روی تهران قرار می گیرد. 
برجام  به  های  طرف  همه  پایبندی  اهمیت  در 
رییس  روحانی«  االسالم »حسن  که حجت  بود 
سازمان  عمومی  مجمع  نشست  در  جمهوری 
ملل اظهار کرد: اگر آمریکا از برجام خارج شود 
داد.  خواهد  نشان  را  الزم  عکس  العمل  ایران 
چون نمی شود آمریکا از یک تعهدی خارج شود 
و طرف مقابل بخواهد در همان وضعیت اجرای 
تعهد خودش باقی بماند. از آنجایی که فعالیت ها 
غیرقابل  حدی  تا  ترامپ  آقای  برنامه های  و 
پیش بینی است، بنابراین ما هم برای آن شرایط 

پیش بینی های الزم را انجام داده ایم.
متقابل  اقدامی  آمریکا،  برجامی  اقدام ضد  با هر 
این که  انجام خواهد شد ضمن  تهران  از جانب 
در  سفید  کاخ  دست  توافق،  از  آمریکا  خروج  با 
بحران  همچون  المللی  بین  مسائل  با  برخورد 
کره شمالی بسته خواهد ماند. زیرا نه تنها سران 
بی  به  جهانی  بازیگران  سایر  بلکه  یانگ  پیونگ 
خواهند  پی  ها  آمریکایی  با  مذاکره  بودن  فایده 
توافق  عنوان  به  آن  از  که  برجام  بنابراین  برد. 
تاریخی یاد می شود، سنگ محکی برای آزمایش 

راستی آزمایی غرب و به ویژه آمریکا است.

آمریکا، قربانی مخاطرات برجام گریزی ترامپ

اهداف و انگیزه امام حسین )ع(
از قیام عاشورا  

باطل  علیه  بر  حق  نبرد  مظهر  حسین  قیام 
بود. قیام الهی بود که هر چه زمان می گذرد، 
آن  آموزهای  و  کرده  پیدا  بیشتری  تبلوری 
روشن تر می شود. در این نوشتار اهداف و پیام 
های تربیتی این قیام به اختصار بیان می شود.

امام حسین یکی از اهداف قیام خود را اقامه 
بیان  اسالم  دین  راستین  ارزشهای  حفظ  و 
رهبری  دوران  و  پیامبر  از  بعد  زیرا  می کند. 
مسائل  علت  به  اسالمی،  جامعه  بر  ایشان 
در  جدیدی  بدعتهای  رو  پیش  مشکالت  و 
دین و سنت پیامبر اکرم به وجود آمده بود. 
بدعتهای جدید خود موجب انحراف در جامعه 
اسالمی شده بود. از این رو جامعه اسالمی از 
نیاز  و  شده  انحراف  دچار  خود  اصلی  مسیر 
امام  رو  این  از  داشت.  اساسی  اصالحات  به 
تا  نکرده  بیعت  زمان  خلفای  از  حسین)ع( 
یکی  بنابراین  سازند.  آشکار  را  انحراف  این 
دیگر از اهداف امام حسین، انگیزه اجتماعی 
و اصالح فرهنگی اوضاع و شرایط حال جامعه 
بود. تا بدین طریق به جهل زدایی عامه مردم 
در  آشکار  انحرافهای  با  را  ایشان  و  بپردازند 

جامعه آشنا سازند.
در این راستا امام حسین)ع( با قیام خود پیام 
ارائه می- اعصار مختلف  انسانها در  به  هایی 

کنند.
پیام آزادگی: آزادگی به معنی رهایی از قید و 
بند اخالق نیست. آزادی به معنی زیر بار ظلم 
نرفتن است. از این رو و با توجه به این اصل 
انسان آزاده با توجه به اصول و باورهای خود 
زندگی کرده و زمانی که اصول، باورها، حقوق 
با  ارتباط  در  افراد  و  اجتماعی خود  و  فردی 
و  ننشسته  آرام  بگیرد  قرار  تعرض  مورد  وی 
در برابر ظلم ایشان اعتراض می کند. از این رو 
امام حسین)ع( مرگ با عزت را بهتر از حیات 

ذلیالنه می داند.
این  تربیت  مهم  اهداف  از  یکی  نفس:  عّزت 
که  شود  تربیت  گونه ای  به  انسان  که  است 
و  پستی  از  را  خود  و  بیابد  روحی  اعتالی 
برای  شرافت  حرمت،  سازد.  رها  فرومایگی 
را در همه  بزرگواری خود  و  قایل شود  خود 
حال حفظ نماید. سختی و راحتی و شکست 
نخواهد  تباهی  و  سستی  به  را  او  پیروزی  و 
کشاند و هرگز تن به خواری و زبونی ندهد. 
سیره امام حسین )ع( در جریان واقعه عاشورا 
نمود بارز عّزت محوری است. ایشان پیش از 
برادرشان  جواب  در  کربال  سوی  به  حرکت 
محمد حنفیه که از او می خواست برای حفظ 
جانش با یزید بیعت کند فرمود که هرگز تن 
به پستی نداده ام. زیرا مکتب حسین )ع( بر 
پایه عّزت و کرامت انسانی استوار گشته است.
خود  از  و  ایثار  خودگذشتگی:  از  و  ایثار 
که  دارد  موضوع  این  بر  داللت  گذشتگی 
دارند،  دست  در  آنچه  به  نیاز  عین  در  افراد 
دیگران را بر خود مقدم می شمارند و یا اینکه 
و شخصی  فردی  اهداف  بر  را  اهداف جمعی 
حسین  امام  رو  این  از  می دانند..  مقدم  خود 
خود  جان  دین،  راستین  اصول  احیای  برای 
و صحابه خود را در طبق اخالص قرار داد، تا 

انحرافها آشکار شود.
به  پایبندی  و  وفا  پیمان:  به  بندی  پای  و  وفا 
امام حسین خود را به خوبی  یاران  پیمان در 
نشان می دهد. که در این راستا امام حسین  )ع( 
یاران خود را بهترین اصحاب بر می شماردند. 
ایشان در بدترین شرایط بر سر پیمان با امام 

باقی و او را مورد حمایت قرار دادند.

دیدگاه

شماره:139630432038001506 1396/6/22 
آگهی تغییرات حقوقی

ملی  شناسه  و   399 ثبت  شماره  به  غیرتجاری  موسسه  سنندج  حق  تابش   
 14004298686

به موجب نامه شماره 20/30395 مورخ 1396/5/12 مرکز امور مشاوران حقوقی، 
وکال و کارشناسان قوه قضائیه و به استناد درخواست مدیر موسسه حقوقی )موضوع 
ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 1396/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد پروانه 
وکالت از پایه دو به پایه یک ارتقاء پیدا کرده و مدت فعالیت موسسه از محدود به 

نامحدود تغییر یافته است.
ش960622906231165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه تعیین تکلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139660316046000140 مورخ 96/4/13 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
به  ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صابر کریمی 
ملی 5969799361   کد  با  مولود  فرزند  روانسر  از  صادره   330 شناسنامه  شماره 
درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده 
است که پرونده نیز تحت کالسه 95/8 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ماده  و  قانون   3 ماده  به  مستندا  فوق  رای  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 96/44 متر مربع به نام آقای صابر کریمی از پالک ... فرعی از 52 اصلی 
گرمخانی واقع در بخش 12 کرمانشاه)معروف به گرمخانی( واقع در روانسر بلوار 22 
بهمن کوچه باالتر از پمپ بنزین نبش کوچه شهید ولی که از آقای مولود کریمی مع 
الواسطه از زارع صاحب نسق آقای مولود مرادی فرزند علی )مالک رسمی(می باشد 
صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا چنانچه 
کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت 
و رسید  تسلیم  اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  این آگهی  اول 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ، لذا معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/7/5 تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/7/23

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه تعیین تکلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
برابر رای شماره 139660316046000141 مورخ 96/4/13 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبتی شهرستان 
روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر کریمی به شماره شناسنامه 264 
صادره از روانسر فرزند مولود با کد ملی 5969522333 درخواست رسیدگی به قولنامه 
عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 95/9 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای 
فوق مستندا به ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه و دکان را به مساحت 40/66 متر مربع به نام آقای جعفر کریمی 
از پالک ... فرعی از 52 اصلی گرمخانی واقع در بخش 12 کرمانشاه)معروف به گرمخانی( 
واقع در روانسر بلوار 22 بهمن کوچه باالتر از پمپ بنزین نبش کوچه شهید ولی که از 
آقای مولود کریمی مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای مولود مرادی فرزند علی )مالک 
رسمی(می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد ، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/7/5 تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/7/23

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر

حصر وراثت 
روبرت نصیر حصارکی  به شماره شناسنامه  647  به شرح دادخواست به کالسه    
960464/411/96   از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  غالمعلی نصیر حصارکی به شماره شناسنامه 1088  در 
آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ  94/6/7    

مرحوم منحصر است به:
 اریکا وین رودر ش ش 646 ت ت 1324 صادره از مونیخ همسر متوفی

روبرت نصیر حصارکی ش ش 647 ت ت 1344 صادره از مونیخ پسرمتوفی
حمیدرضا نصیرحصارکی ش ش 4112 ت ت 1346 صادره از تهران پسرمتوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82026 دبیر  شعبه   114  شورای حل اختالف مجتمع شماره  3 تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی اکبر طاهر آبادی ف احمد علی 

خواهان بهنام کریمی  دادخواستی به طرفیت خوانده  علی اکبر طاهر آبادی   به 
بایگانی  به کالسه  و  ارجاع  این شعبه  به  مطالبه وجه چک   مطرح که  خواسته  
ثبت  تهران   مطهری  شهید  عمومی  دادگاه   179 9609980213200528شعبه 
گردیده که وقت رسیدگی آن  96/8/22    و ساعت  10  تعیین که حسب دستور 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  دادگاه  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/82726    منشی دادگاه حقوقی شعبه 179  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

آگهی
در خصوص پرونده کالسه 960059 مطروحه در شعبه 200 حقوقی تهران موضوع 
دادخواست تقدیمی حسن مرادی به طرفی رضا غالمی به خواسته ابطال مبایعه نامه 
عادی مورخ 93/5/23 بلحاظ عدم دسترسی به نشانی خوانده رضا غالمی مجهول 
بودن در مقام ابالغ نظریه کارشناسی مقرر می گردد حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ 
اثباتا در  یا  نفیا  اظهار هر مطلبی  انتشار آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناس و 
این شعبه دادگاه حاضر در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .

110/82723   مدیر دفتر شعبه 200 دادگاه عمومی تهران 

حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت  غالمرضا ناصر فرزند جعفر  به شرح دادخواست به 
وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   از   9609980927800443 کالسه  
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر ناصر  به شماره شناسنامه   در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین     96/3/13

منحصر است به:  غالمرضا ناصر ش ش 1327 صادره از تهران پسرمتوفی
علیرضا ناصر ش ش 1092 صادرهاز تهران 

عفت خانم تدین ش  ش491 صادره از تهران همسر متوفی
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می     اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82019 دبیر  شعبه  119     شورای حل اختالف مجتمع شماره 3   تهران

آگهی
خواها ن شرکت توسعه فناوری سوشیانت دادخواستی به طرفیت خوانده  موسی پور 
ابراهیم اقبالغ و میالد ابراهیم اقبالغ و میالد عزتی   به خواسته  مطالبه وجه چک   مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به کالسه بایگانی9609980213200428 شعبه  179 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   
96/8/23   و ساعت  10:30  تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/82728 منشی دادگاه حقوقی شعبه 179  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
مطهری   تهران

حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت علیرضا رونقی ف رضا   به شرح دادخواست به کالسه 
نموده  وراثت   این  شعبه درخواست گواهی حصر  از    96099800927800325
تاریخ   و چنین توضیح داده که شادروان هاجر گیالنی  به شماره شناسنامه   در 
95/10/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 علیرضا رونقی ش ش 1357 صادره از تهران پسرمتوفی

الله رونقی ش ش 3051 صادره از تهران دخترمتوفی
افشین رونقی ش ش 90 صادره از تهران پسرمتوفی

سامیه رونقی ش ش 685 صادره از تهران دخترمتوفی
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می     اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82018 دبیر  شعبه  119     شورای حل اختالف مجتمع شماره3    تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به انور کریمی 

خواهان محمد اسماعیل پور یگانه  دادخواستی به طرفیت خوانده   انور کریمی  به 
خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی   مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به کالسه بایگانی 9609980213200424شعبه 179 دادگاه 
عمومی شهید مطهری تهران  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   96/8/23   و 
ساعت  10  تعیین که حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/82727    منشی دادگاه حقوقی شعبه 179  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران
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30میلیون کارت بانکی
 غیر فعال در ایران 

با  الکترونیکی  بانکداری  کارشناس  یک 
مبنی  ارتباطات  وزیر  به صحبت های  اشاره 
یک  در  کارت ها  همه  تجمیع  ضرورت  بر 
هم افزایی  مستلزم  را  اتفاق  این  کارت، 

بانک ها و سازمان ها دانست.
بهزاد صفری با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات 
تجمیع  ضرورت  بر  اطالعات  فناوری  و 
بیان  کارت،  یک  در  شهروندان  کارت های 
کرد: این یک ضرورت فوری برای جلوگیری 
از به هدر رفتن سرمایه های ملی از طریق 
خروج ارز از کشور برای خرید دستگاه های 
چند  مغازه  هر  در  که  است  کارت خوان 
طور  همین  است.  موجود  آن  از  دستگاه 
کارت  میلیون   30 حدود  آمار  برخی  طبق 

بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد.
در  قانون گذاری  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
کشور،  در  الکترونیکی  کارت های  حوزه 
اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر 
تا  کند  را وضع  قوانینی  باید  این حوزه  در 
مشترک  صورت  به  بتوانند  بانک ها  همه 
کارت  یک  و  کنند  استفاده  کارت  یک  از 
را  حساب  چندین  به  اتصال  قابلیت 
کارت های  به  اشاره  با  باشد.صفری  داشته 
شهروندی به عنوان پوشش دهنده خدماتی 
سال های  در  گفت:  بانکی،  خدمات  از  غیر 
به  مختلف  شهرهای  شهرداری های  اخیر 
اقدام  شهری  هوشمند  کارت  راه اندازی 
کرده اند که بانک ها از ارائه ی این خدمات 
کارت های  که  این  ضمن  بوده اند.  محروم 
صادر شده هر شهر برای شهر دیگر قابلیت 

استفاده ندارد که خود ایرادی بزرگ است.
با  الکترونیکی  بانکداری  کارشناس  این 
بانکی  کارت های  تجمیع  بر ضرورت  تاکید 
و خدماتی، اظهار کرد: الزم است که وزارت 
ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها 
و  کنند  مشورت  هم  با  بانک  نمایندگان  و 
یک استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات 
به شهروندان توسط بانک ها تدوین کنند تا 
دیگر شاهد جزیره ای عمل کردن سازمان ها 
در  پالستیکی  کارت های  نباشیم.گسترش 
هزینه  شد.  آغاز  میالدی   50 دهه  اوایل 
پایین این کارت ها که از جنس پلی وینیل 
به  تا  شد  باعث  بودند   )PVC( کلراید 
تحمل  که  کاغذی  کارت های  جای  سرعت 
را  هوا  و  آب  تغییرات  و  فیزیکی  تنش های 
در  پرداخت  کارت  اولین  بگیرند.  را  ندارند 
به   Diners Club توسط   1950 سال 
ساخته  ویژه  اعضای  برای  محدود  صورت 
شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند.

در ادامه رستوران ها و هتل ها هم به استفاده 
خاطر  به  کردند  اقدام  کارت ها  نوع  این  از 
به عنوان کارت  آنها  از  همین در آن دوره 
امروزه  اما  می شد  یاد  سرگرمی  و  سفر 
کارت های هوشمند یا کارت های شهروندی 
در  و  طراحی  فناوری  همین  از  استفاده  با 
کارت ها  این  شدند.  گرفته  کار  به  شهرها 
به  را  کلیه خدمات شهری  پرداخت  امکان 
صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت 
پول نقد فراهم می آورند که هم در سرعت و 

هم هزینه ها موجب صرفه جویی می شوند.

آخرین مهلت ثبت نام
 در طرح جریمه ریالی سربازی 

سرمایه  اداره  رئیس  کمالی  موسی  سردار 
در  مسلح  نیروهای  ستاد  سرباز  انسانی 
مورد آخرین تغییرات طرح پرداخت جریمه 
غیبت سربازی، اظهار داشت: امسال آخرین 
و  است  سربازی  غیبت  جریمه  طرح  سال 
وجود  جریمه  پرداخت  بحث  دیگر  سال 
نخواهد داشت.وی با اشاره به اجرای تبصره 
11 قانون بودجه سال 96، گفت: طبق این 
قانون مشموالنی که 8 سال و بیشتر غیبت 
پرداخت  با  می توانستند  داشتند  سربازی 

جریمه از خدمت سربازی معاف شوند.
ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
حدود  امسال  کرد:  اعالم  مسلح،  نیروهای 
غیبت  جریمه  پرداخت  برای  نفر  هزار   36

سربازی ثبت نام کرده اند. 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ارشد  مقام  این 
ادامه  ثبت نام  این مطلب که هنوز  اعالم  با 
شرایط  واجد  که  کسانی  کرد:  تأکید  دارد، 
هستند می توانند تا پایان سال برای ثبت نام 
اقدام کنند. سردار کمالی تأکید کرد: امسال 
آخرین سال معافیت با اخذ جریمه است و 
هم اکنون ستاد کل نیروهای مسلح در حال 
رایزنی با دولت و دیگر مبادی ذیربط است 
که در سال آینده در قانون بودجه چیزی به 
نام جریمه مشموالن غایب پیش بینی نشود.

واجد  غایب  مشموالن  تمام  به  وی خطاب 
شرایط، اظهار داشت: تا فرصت است برای 
بعد  به سال  اقدام کرده و  پرداخت جریمه 
قوی  احتمال  به  که  چرا  نکنند  موکول 
چیزی به نام جریمه غیبت سربازی در سال 

آینده وجود نخواهد داشت.

خبــــر

 افزایش سن ازدواج در ایران
 به 6 سال

رئیس مرکز سالمت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: سن ازدواج در ایران در یک دهه 
گذشته بین 4 تا 6 سال در استان های مختلف افزایش یافته و 

بیشترین رشد در تهران بوده است.
برخی  در  که  هایی  گزارش  کرد:  اظهار  مطلق  اسماعیل  محمد 
رسانه های معاند درباره کاهش سن ازدواج در ایران منتشر شده 
روستای  یک  در  مثال  و  روند  می  مغرض  افرادی  ندارد،  صحت 
دورافتاده یک استان محروم آماری از کاهش سن ازدواج به دست 
می آورند و بعد آن را به کل کشور تعمیم می دهند در حالی که 

چنین مسئله ای در کشور موضوعیت ندارد.
مواجه هستیم،  آن  با  کشور  در  امروز  که  ای  مسئله  گفت:  وی 
مواجه  آن  با  ها  استان  اکثر  در  که  است  ازدواج  سن  افزایش 
هستیم. به طور کلی سن ازدواج در هر استان هر میزان که بوده، 
بین 4 تا 6 سال در یک دهه گذشته افزایش یافته که بیشترین 
آن در استان تهران بوده و میانگین سن ازدواج در این استان 6 

سال بیشتر شده است.
تعداد  شده  باعث  ازدواج  سن  باالرفتن  و  افزایش  افزود:  مطلق 
اکنون  هم  کنند.  عبور  ازدواج  مناسب  از سن  جوانان  از  زیادی 
حدود 13 میلیون فرد ازدواج نکرده و مجرد در کشور داریم که 
تقریبا نیمی از آنان دختر و نیمی پسر هستند یعنی 6.5 میلیون 
دختر و 6.5 میلیون پسر مجرد در کشور داریم که از سن مناسب 

ازدواج عبور کرده اند.
و  افسردگی  افزایش  موجب  ازدواج  سن  باالرفتن  گفت:  وی 
اجتماعی  و مشکالت  ناباروری  افزایش  نیز  و  استرس در جامعه 

در جامعه می شود.
رشد  و  خانواده  سالمت  های  شاخص  اصالح  برای  گفت:  وی 
مناسب جمعیت باید بیش و پیش از هر اقدامی تالش کرد که 
انگیزه ازدواج و امکان ازدواج افراد مجرد در کشور افزایش یابد، 
کاهش میزان ازدواج تبعات نگران کننده و عوارض ناگوار فردی 
و اجتماعی به دنبال دارد که باید به دور از حاشیه سازی های 
مشکالت  به  توجه  افزود:  گیرد.مطلق  قرار  توجه  مورد  سیاسی 
اقتصادی و فرهنگی در جامعه از جمله مسئله اشتغال و درآمد 
جوانان و نیز فرهنگ سازی برای گسترش فرهنگ زندگی سالم 
در خانواده و کاهش اختالفات زناشویی و نزاع های خانوادگی که 
به افزایش طالق منجر می شود، به بهبود شاخص های سالمت 

خانواده در کشور منجر می شود.

برخورد با فروش اینترنتی دارو مجازی

رییس پلیس پایتخت از اجرای عملیات پانجی آ توسط پلیس فتا 
برای پایتخت جهت برخورد با عرضه مواد دارویی و بهداشتی در 
طرح  حاشیه  در  رحیمی  داد.سردار حسین  خبر  مجازی  فضای 
رعد 2 و در جمع خبرنگاران به دستاوردهای پلیس فتا در اجرای 
فتای  پلیس  پانجی آ خبر داد و گفت: همکاران من در  عملیات 
مواد  و  دارو  عرضه  به  اقدام  که  کردند  منهدم  را  باندی  تهران 

بهداشتی در فضای مجازی کرده بودند.
ممنوع  مجازی  فضای  در  دارویی  مواد  عرضه  اینکه  بیان  با  وی 
ریالی  ارزش  کرد:  تصریح  می شود،  محسوب  قانون جرم  برابر  و 
داروها و اقالم بهداشتی کشف شده از این افراد بالغ بر 2 میلیارد 

تومان بوده است.
خصوص  این  در  نفر  چندین  پایتخت،  پلیس  رییس  گفته  به 
دستگیر شده اند که برایشان پرونده ای تشکیل و در اختیار مقام 

قضایی قرار گرفته است.
رحیمی درباره تعداد دستگیری های پلیس فتا در این پرونده و 
در  غیرمجاز  و  تقلبی  داروهای  فروش  و  خرید  به  مربوط  موارد 

فضای مجازی گفت: در این خصوص 102 نفر دستگیر شده اند.
به عرضه دارو در فضای مجازی  اشاره  با  پایتخت  پلیس  رییس 
توزیع می شود  داروهایی که در فضای مجازی  بیان کرد: عمده 
غیراستاندارد، غیرمجاز یا در بهترین حالت تاریخ مصرف گذشته 
هستند، از این رو الزم است که شهروندان توجه داشته باشند که 
به هیچ عنوان در فضای مجازی اقدام به خرید و تهیه دارو کنند.

قانون مرتبط با منع عرضه قلیان

 بین زمین و آسمان مانده است

معاون قضایی دادستان کل در حقوق عامه خواستار توجه همه 
نهادهای متولی به قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین 
نامه اجرایی مربوط به فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی 
شد و گفت: پراکندگی نظرات با وجود قانون الزم االجرا در زمینه 
مقابله با عرضه دخانیات از جمله قلیان در اماکن عمومی موجب 
شده که اکنون عرضه قلیان در برخی استان ها ممنوع و در برخی 
دادستان کل  معاون  است.محمدجواد حشمتی  بالمانع  استان ها 
 11 ماده  اجرای  نحوه  بررسی  جلسه  در  عامه  حقوق  در  کشور 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی از دیگر مواد 
و بندهای آن از جمله آیین نامه اجرایی فروش و عرضه دخانیات 
در اماکن عمومی که با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان 
زمینه  این  در  گفت:  شد،  برگزار  کل  دادستانی  در  متولی  های 
قانون  این  ها  استان  برخی  اما در  دارد  االجرا وجود  قانون الزم 
اجرا شده و در برخی استان ها اجرا نمی شود که باید این تعارض 
حل شود و وحدت رویه ای در این خصوص ایجاد شود.حشمتی 
نشست های  برگزاری  خواستار  نیز  کشور  کل  دادستان  افزود: 
مشترک با دستگاه های مسئول و متولی در این زمینه شده اند تا 
با تدبیر و تصمیمی مناسب اگر این قانون مشکالتی در اجرا دارد 
حل و فصل شود و این جلسه هم به همین دلیل تشکیل شده 
است.معاون دادستان کل کشور با اشاره به مضرات و آسیب های 
مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و 
خانواده ها در این زمینه تاکید کرد: برای مقابله جدی با مصرف 
و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه خانه ها باید ابتدا تعارض 
های دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال 
با  شود.حشمتی  انجام  است  الزم  قانون  در  هایی  اصالحیه  اگر 
خوبی  درآمد  و  جاذبه  متاسفانه  قلیان  عرضه   « اینکه  بر  تاکید 
قلیان کسب  با ممنوعیت عرضه  اینکه  دلیل  به  ای  و عده  دارد 
این زمینه شاکی هستند« گفت:  و کارشان مختل می شود در 
مانع  چرا  که  اند  کرده  مراجعه  ما  به  مجلس  نمایندگان  برخی 
عرضه قلیان می شوید و چرا قهوه خانه هایی را به این دلیل می 
بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس 
ابعاد قضیه نبودند و  تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه 
با  اند چرا می گویند که  قانون مصوب کرده  حاال که خودشان 

بستن قهوه خانه ها مشکلی حل نمی شود.

خبر قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد:

توقف تولید مواد مخدر نیازمند حمایت جهانی
مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  قائم 
مواد  تولید  و  کشت  توقف  گفت:  مخدر 
مخدر که وجه مشترک نشست های ویژه 
بدون  است  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

حمایت جهانی محقق نخواهد شد.
المللی  بین  نشست  در  مویدی  علی 
اشتغال  و  پایدار  موضوع  با  کارشناسی 
کشورهای  نمایندگان  حضور  با  که  زایی 
و  مخدر  مواد  با  مقابله  دفتر  و  اروپایی 
جمهوری  در  متحد  ملل  سازمان  جرم 
شد،  برگزار  هما  هتل  در  ایران  اسالمی 
اتخاذ  با  جهانی  جامعه  است  الزم  افزود: 
اصل  براساس  و  اثربخش  تصمیمات 
توسعه  های  برنامه  از  مشترک  مسئولیت 
و  افغانستان  در  جایگزین  معیشت  و  ای 
اولویت  عنوان  به  آن  همجوار  کشورهای 
با معضل کشت و تولید  اول برای مبارزه 
مواد مخدر و بویژه تریاک در آن کشور و 
مبارزه با مواد مخدر حمایت کند.مویدی 
تصریح کرد: معتقدم برگزاری این نشست 
سرآغاز تحول بزرگی در جهت تحقق طرح 
در  اختالل  منظور  به  زایی  اشتغال  های 
جریان قاچاق و توانمندسازی مرزنشینان 
توسعه  به سوی  و حرکت  مبارزه  این  در 
گسترده و پایدار است.مویدی اضافه کرد: 
قبیل طرح ها  این  به طور قطع موفقیت 
در گرو مشارکت همه جانبه جهانی بویژه 
پایانی  نقطه  که  است  اروپایی  کشورهای 
جریان قاچاق از افغانستان است.قائم مقام 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
قاچاق و مصرف مواد مخدر  با  در مبارزه 
مناطق  در  پایدار  توسعه  موضوع  به  باید 
همه  برنامه  از  بخشی  عنوان  به  مرزی 

جانبه مبارزه با مواد مخدر نگریست یعنی 
تا  مزرعه  سر  از  اصطالح  به  باید  مبارزه 
درب مراکز معتبر مالی و جهانی گسترش 
از  حمایت  باید  واقع  در  افزود:  یابد.وی 
برنامه های کاهش عرضه از امحاء کشت 
در مبدا ، تصویب قوانین، تشدید اقدامات 
تقاضا  کاهش  های  برنامه  تا  ای  مقابله 
بویژه برنامه های درمان و بازتوانی و ارتقاء 
همکاری های منطقه ای و بین المللی و 
مقابله با پولشویی به عنوان الینفک تمام 
برنامه های جهانی مبارزه با مواد مخدر از 

جمله برنامه های توسعه ای قرار گیرد.
اولویت  و  اهمیت  به  اشاره  با  مویدی 
المللی  بین  و  ای  منطقه  های  همکاری 
گفت: جمهوری اسالمی ایران بر این باور 
است که همکاری منطقه ای و بین المللی 
مواد  با  مبارزه  های  پایه  ترین  اساسی  از 

مخدر و جرائم مرتبط با آن است.

گسترش  دلیل  همین  به  افزود:  وی 
با  جانبه  چند  و  دوجانبه  های  همکاری 
در  فعال  مشارکت  و  پیرامونی  کشورهای 
نهادهای  بویژه  ای  منطقه  ساختارهای 
مرتبط با سازمان ملل و ارتقای همکاری 
با  مخدر  مواد  با  مبارزه  ابعاد  تمام  در  ها 
کشورهای دور و نزدیک را در برنامه روابط 
درآورده  اجرا  به  و  طراحی  المللی  بین 
اجرای  و  سازنده  همکاری  است.مویدی 
پروژه های مشترک با دفتر مقابله با مواد 
مخدر و جرم سازمان ، همکاری با هیات 
زمینه  در  مخدر  مواد  کنترل  المللی  بین 
تحت  مواد  صادرات  و  واردات  بر  نظارت 
و  عملیاتی  های  ارتقای همکاری  کنترل، 
ابتکارات  در  فعال  مشارکت  مرزی،  بین 
بین المللی و منطقه ای مثل میثاق پاریس 
کشورهای  ابتکار  جانبه،  سه  ابتکار  و 
پنج  ائتالف  گروه  خزر،  دریای  ساحلی 

گانه با روسیه در آسیای مرکزی، سازمان 
ای  برنامه منطقه  اکو،  اقتصادی  همکاری 
ابتکار  همجوار،  کشورهای  و  افغانستان 
اسالمی  جمهوری  بین  ما  فی  جانبه  سه 
امضای  و  پاکستان  و  افغانستان  ایران، 
اسناد همکاری با کشورهای منطقه و فرا 
عنوان  همکاریها  این  جمله  از  را  منطقه 
با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  مقام  کرد.قائم 
اقتصادی  مبادالت  افزود:  مخدر  مواد 
از سه میلیارد دالر در  افغانستان  ایران و 
که  شده  محاسبه  جاری  سال  اول  ماه   6
مستقیما از طریق راه های زمینی صورت 
آمار  براساس  افزود:  گیرد.مویدی  می 
موجود، درآمدهای حاصل از مواد افیونی 
میلیارد   65 از  بیش  افغانستان  منشا  از 
دالر است و پول در گردش جرائم سازمان 
 500 و  هزار  یک  تا  نیز  جهان  در  یافته 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم 
به مراتب بیش از بودجه برخی کشورهای 
در حال توسعه و حتی توسعه یافته است.

نشست کارشناسی تهران با موضوع توسعه 
با  نمایندگان دفتر مقابله  با حضور  پایدار 
و  متحد  ملل  سازمان  و جرم  مواد مخدر 
افغانستان و  نمایندگان کشورهای آلمان، 
هم  اروپا  ای  منطقه  کشورهای  از  برخی 
اکنون در حال برگزاری است که از امروز 
ادامه  هما  هتل  در  فردا  تا  و  شده  آغاز 

خواهد داشت. 
در حاشیه این نشست قرار است موضوعات 
مخدر،  مواد  با  جهانی  مبارزه  با  مرتبط 
قرار  بررسی  مورد  کارشناسی  مطالعات 

گرفته و راهکارهای مناسب تبادل شود. 

وزیرآموزش و پرورش گفت: اگر سند تحول بنیادین 
و  مشکالت  از  بسیاری  شود  مستقر  و  پیاده  کامال 

تنگناهای آموزش و پرورش را بر طرف می کند.
هفتمین  و  چهل  و  نهصد  در  بطحایی  محمد  سید 
جلسه شورای عالی آموزش و پرورش اظهارکرد: بخش 
بزرگی از نقدها و انتقادها از آموزش و پرورش به این 
خاطر است که نتوانسته ایم مفاد سند تحول را پیاده 

و اجرایی کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که تحول در 
گیرد،  می  بعد شکل  دو  در  پرورش  و  آموزش  نظام 
گفت: یک بعد در حوزه محتوا و متن است به نوعی که 
بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم و بخش دیگر 
تحول نیز که ناظر بر اصالح روش هاست، به این شکل 
خواهد بود که بتوانیم روش اداره آموزش و پرورش را 
تغییردهیم.بطحایی خاطرنشان کرد: مدرسه کانون و 
بیرون  امکانات  و  تربیت است  و  تعلیم  اساسی  محور 
آموزش و پرورش باید مکمل و عامل جنبی و تکمیلی 
این موضوع باشد درحالی که امروز برعکس شده است 
و این مساله باید تصحیح شود.به گزارش مرکز اطالع 
رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی 
تصریح کرد: سعی شده است که در تدوین و تولید زیر 
نظام ها، انسجام، درهم تنیدگی و امانتداری به اصول 

و مبانی سند حفظ  و تقویت شود.

 را حل مشکالت آموزش و پرورش
 اجرای کامل سند تحول 

و  ری  تهران،  شهر  شورای  اجتماعی  کمیته  رییس 
توقف همکاری شهرداری در طرح  تجریش خواستار 

جمع آوری کودکان کار و خیابان شد.
نهم  جلسه  دستور  از  پیش  تذکر  در  فخاری  الهام 
تهران  شهرداری  نقش  ارائه  با  تهران  شهر  شورای 
گفت:  خیابان،  و  کار  کودکان  جمع آوری  طرح  در 
جهت  در  نقلیه  وسایل  تامین  دلیل  به  شهرداری  به 

کودکان کار و خیابان تذکر می دهم.
طرح  اخیر  هفته  دو  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
جمع آوری کودکان کار و خیابان از سوی دستگاه های 
آیین نامه  براساس  انجام است، گفت:  دولتی در حال 
در  شهرداری  همکاری  و  تصدی  شهرداری  و  شورا 
پیامدهای  علت  به  و  نبوده  وظایف  جزو  طرح  این 
از  قبل  که  هستم  آن  خواستار  منفی،  روانشناختی 
کمیسیون  در  الزم  سیاستگذاری های  اقدام،  هرگونه 
اخذ شود و همکاری شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی 

در اجرای این طرح متوقف شود.

خروج شهرداری از طرح جمع آوری 
کودکان کار و خیابان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران 
آستانه  در  معلمان  چهارم  یک  خدمت  استمرار  از 
بازنشستگی در پایتخت خبر داد و گفت: اجباری برای 
تدریس هفتگی معاونان و مدیران مدارس نداریم به 
شده  تامین  منطقه  در  نیاز  مورد  نیروی  آنکه  شرط 

باشد.
نادر جهان آرای در پاسخ به اینکه آیا درسال تحصیلی 
اساس  بر  تهران  مدارس  معاونان  و  مدیران  جاری 
پرورش  و  آموزش  وزارت  گذشته  سال  دستورالعمل 
از تدریس شش ساعت در هفته معاف شده اند یا خیر 
؟ اظهار کرد:  به لحاظ علمی خوب است که مدیران 
و  کنند  تدریس  درس  کالس  در  مدارس  معاونان  و 
لحاظ  به  تدریس  بنابراین  باشد،  بروز  اطالعاتشان 
علمی درست است و مشکلی ندارد، اما ممکن است 

شرایط برای همه مدیران مهیا نباشد.
شهر  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 
آستانه  در  فرهنگیان  خدمت  استمرار  درباره  تهران 
نیز  انسانی  نیروی  تامین  راستای  در  بازنشستگی 
گفت: مقرر شده بود آموزگاران مرد و زن در آستانه 
لیسانس  مدرک  دارای  اگر  تهران  در  بازنشستگی 
مدرک  دارای  اگر  و  سابقه  30سال  از  پس  باشند، 
فوق لیسانس باشند پس از 35سال سابقه بتوانند در 

آموزش و پرورش بمانند و ادامه خدمت بدهند.

اجباری برای تدریس معاونین و 
مدیران در مدارس نداریم

سالیانه قلب 17.5 میلیون نفر در دنیا به 
دلیل ابتال به بیماری های قلبی می ایستد؛ 
اصلی  عامل  چهار  جزو  امروز  که  مشکلی 
مرگ و میر در ایران قرار گرفته و رکورددار 
است؛ به همین دلیل ایران متعهد شده که 
تا سال 2025 با اجرای برنامه هایی متعدد 
در زمینه پیشگیری از ابتال به این بیماری، 
را  قلبی  بیماری های  از  ناشی  مرگ  رقم 

کاهش دهد.
قلب  به  مربوط  مرگ های  درصد    80
و  کم  درآمد  با  کشورهای  در  عروق  و 
متوسط رخ می دهد؛  کشورهایی که منابع 
به  پرداختن  برای  مالی  و  انسانی  حداقلی 
فدراسیون  دارند.  را  قلبی  بیماری های  بار 
این  امسال روز جهانی  جهانی قلب، شعار 

بیماری  را » همه با هم برای قلب« انتخاب 
مردم  توجه  سال  هر  مانند  تا  است  کرده 
جلب  بدن  عضله  مهم ترین  به سالمتی  را 
کند. یکی از مهم ترین نکاتی که در زمینه 
بیماری های قلبی یادآوری می شود حوادث 
»سکته  عبارت  است؛  نشانه  بدون  قلبی 
ساکت« مربوط به مواردی است که بیمار 
مسعود  ندارد.دکتر  اطالع  خود  بیماری  از 

قاسمی - رئیس انجمن اتروز اسکلروز ایران 
در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه نداشتن 
نشانه بیماری قلبی، دلیل بر سالمت قلب 
نیست، اظهار کرد:  در  سکته های ساکت 
گروهی از بیماران که بخش زیادی از آنها 
را سالمندان تشکیل می دهند و کسانی که 
تنگی  وجود  با  است  ممکن  دارند،  دیابت 
بیماری های  عالئم  متوجه  قلب،  رگ های 

سینه  قفسه  در  ناراحتی  احساس  یا 
بیماری  این در حالیست که  نشوند؛  خود 
آنها  و  می کند  پیشرفت  آنها  رگ های  در 
ادامه  را در معرض خطر قرار می دهد.وی 
را  بیماری ها  عالئم  داریم  عادت  ما  داد: 
نسبت  اهمیت  کم  و  ضعیف  مسائل  به 
را  نشانه ها  یا  نکنیم  توجه  آنها  به  دهیم، 
آنها  است  ممکن  همچنین  کنیم.  نفی 
دهیم،  نسبت  دیگری  بیماری های  به  را 
در  اشتباه  یا  عالئم  قبول  از  اجتناب  اما 
تفسیر آنها می تواند باعث بروز حادثه قلبی 
شود. در گروه های در معرض خطر مانند 
بیماری  سابقه  که  سال   40 باالی  مردان 
خانوادگی دارند و کسانی که زمینه چاقی، 
سیگار  مصرف  و  باال  چربی  خون،  فشار 
دارند، ضمن حذف عوامل خطر، بهتر است 
مراقبت های دوره ای را انجام دهند و خطر 
بیماری قلبی را به حداقل برسانند.وی ابتال 
به بیماری های قلبی را در میان مردان بعد 
از 30 سالگی شایع تر دانست و گفت: آمار 
دوره  آغاز  از  بعد  مردان  و  زنان  در  ابتال 

یائسگی زنان، مساوی می شود. 

»سکته های ساکت« 
بی صدا می آیند

بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
در  کار  کودکان  حضور  گفت:  کشور 
خیابان ها نوعی کودک آزاری است؛ چرا 
که این کودکان در معرض انواع آسیب ها 
قرار دارند و حقوق آنان رعایت نمی شود.

نشست  در  فرید  مسعودی  اهلل  حبیب 
حمایتی  های  دستگاه  اقدامات  بررسی 
درخصوص کودکان کار و خیابان، افزود: 
در برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی 
کودکان  ساماندهی  به  مکلف  جا  دو  در 
مرکز  اضافه کرد: 50  است.وی  کار شده 
غیردولتی  بخش  توسط  کشور  در  روزانه 
از این کودکان  و 30 مراکز شبانه روزی 
نگهداری می کنند که خوشبختانه تعداد 
ورودی کودکان در مراکز شبانه روزی رو 
و  هزار   9 گذشته  سال  است.  کاهش  به 
280 کودک در این مراکز پذیرش شدند.

و  کار  کودکان  شناسایی  درباره  فرید 

خیابان، اظهار کرد: کودکانی که شناسایی 
را  کدملی  و  اسم  یک  هربار  شوند  می 
هستیم  آن  بدنبال  ما  و  کنند  می  بیان 
یک  کودک  ظاهری  به شکل  توجه  با  تا 
بارها  چون  بگیریم؛  درنظر  او  برای  کد 
با  تهران  در  کودکی  است  شده  مشاهده 
یک نام و کدملی پذیرش و بعد از چندماه 
همان کودک با نام دیگر در شهری دیگر 
در  مسئول  مقام  است.این  شده  پذیرش 
خاطرنشان  کشور  بهزیستی  سازمان 
کرد: آیین نامه ساماندهی کودکان کار و 
خیابان نقطه قوتی است که شور و هیجان 
برای انجام این آیین نامه باید ادامه یابد.

دادستانی  با  ای  جلسه  به  اشاره  با  فرید 
همه  از  تا  گفتیم  دادستانی  به  گفت: 
دستگاه ها بخواهند آیین نامه ساماندهی 
وظیفه  طبق  را  خیابان  کارو  کودکان 
خود انجام دهند.وی با بیان اینکه برخی 
کودکان اتباع بیگانه در این میان قاچاق 
و ناخواسته قربانی می شوند به این نکته 
اشاره کرد که بیش از 60 درصد کودکان 

کار از اتباع بیگانه به شمار می آیند.
کرد:  تصریح  بهزیستی  مقام سازمان  این 
نمی توان برای همه کودکان کار و خیابان 
نسخه واحد پیچید چون 90 درصد آنان 
با اقوام خود زندگی می کنند؛ با بررسی 

 13 در  کار  کودکان  ساماندهی  چگونگی 
و  معضل  کودکان  این  دریافتیم  کشور 

نگرانی اصلی هر کشوری هستند.
در  کار  کودکان  از  شماری  افزود:  فرید، 
کارگاه های بی نام و نشان کار می کنند 
انواع آسیب ها  بیشتر در معرض  اینها  و 

قرار دارند.
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
سه  تر  پیش  را  خیابانی  کودکان  اعتبار 
میلیارد تومان اعالم کرد که االن به 20 
ادامه  وی   . است  رسیده  تومان  میلیارد 
با  داد: بیشتر این کودکان از خانواده ای 
درآمد پایین هستند که باید کاری کنیم 
بدسرپرست  زن  فقیر،  های  خانواده  تا 
را  خود  کودک  معلول  فرزند  دارای  و 
نفرستند  بیرون  به  معیشت  تامین  برای 
حمایت  تحت  را  خانواده  این  بتوانیم  و 

سازمان قراردهیم.

معاون بهزیستی:

 حضور کودکان کار نوعی کودک آزاری است
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

سند رسمی
اول/دوم  هیات   1396/3/6 مورخ    139660331010000776 شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملی  کد   19224 شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  اخباری  فرشاد  آقای  متقاضی 
3358114481 صادره از سنقر نسبت به ششدانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 
154 مترمربع پالک فرعی ازاصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1259 فرعی 163 
البرز - شهرستان فردیس خریداری از مالک رسمی حسین  اصلی واقع در استان 
خواجه نصیری یزدی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را یه 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/الف1046
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/6/20
تاریخ انتشارنوبت دوم :1396/7/5

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه   9509986610800752 کالسه  پرونده 
 9609976610800521 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : آقای نورمحمد بهرامی فرزند محمود به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد دره گرم بوستان 9 پالک 7 همراه 09168572041 –خواندگان :1-اداره 
ثبت اسناد و امالک خرم آباد به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد کیو فاز 
2 جنب اداره میراث فرهنگی اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 2-موسسه مالی 
و اعتباری آرمان )تعاونی اعتبار وحدت (با وکالت آقای کوروش توکلی فرزند عزت 
اله به نشانی لرستان – خرم آباد خ انقالب بین ک مطهری و 1 خ رازی 3-مهوش 
دریکوند فرزند رضا به نشانی مجهول المکان –خواسته : 1-توقیف عملیات اجرایی 
به تنظیم سند رسمی ملک 4-الزام به فک رهن  .... 3-الزام  بابت  2-مطالبه وجه 

5-مطالبه خسارت دادرسی 
گردش کار :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
پرونده ختم  به محتویات  توجه  با  است  زیر تشکیل  امضاء کننده  به تصدی  مقرر 

دادرسی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . 
به طرفیت  فرزند محمود  بهرامی  نور محمد  آقای  :در خصوص دعوی  رای دادگاه 
1-خانم مهوش دریکوند فرزند رضا 2-موسسه مالی و اعتباری آرمان )تعاونی اعتبار 
وحدت (3-اداره ثبت و اسناد و امالک خرم آباد به خواسته 1-الزام خواندگان به 
انتقال سند رسمی پالک ثبتی 372 فرعی از 38/19 بخش 2 خرم آباد به مساحت 
167/31 متر مربع مقوم به مبلغ دویست و یک میلیون ریال 2-الزام به فک رهن 
مقوم به دویست و یک میلیون ریال 3-توقف عملیات اجرائی اداره ثبت و ابطال آن 
و تقاضای وجه التزام به مبلغ ده میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی به 
شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه رابطه حقوقی 
خواهان با خوانده ردیف اول مستند به قرار داد عادی مورخه 93/9/15 می باشد 
که بموجب آن خوانده ردیف اول با دریافت بها یک باب ملک مسکونی به خواهان 
فروخته و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور است و مدلول 
برای طرفین  اراده  از حاکمیت  تبعیت  اصل  و  و صحت  لزوم  قواعد  به  بنا  قرارداد 
الزم به لرعایه است و نظر به اینکه دلیلی بر ایفاء و با اسقاط تعهد از ناحیه خوانده 
ردیف اول ابراز نشده و پاسخ استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک ثبت 
مالکیت خوانده ردیف  بر  تاثیر و حجیت  به شماره 4661 مورخ 95/12/19  شده 
اول دارد فلذا با حفظ حقوق خوانده ردیف دوم )مرتهن ( نسبت به پالک ثبتی و 
حقوق مربوطه بابت قرارداد الزم االجرای رهن که نسبت به پالک ثبتی فوق الذکر 
ثبتی  پالک  رسمی  سند  انتقال  به  نسبت  را  خواهان  دعوی  صرفا  باشد  می  الزم 
372 فرعی از 38 اصلی بخش 2 خرم آباد صحیح و وارد تشخیص مستندا به مواد 
10-219-223 قانون مدنی و 46-47 قانون نسبت و 198-515-519 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول 
به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی 372 فرعی از 38 اصلی بخش 2 خرم آباد به 
حفظ کلیه حقوق رهنی خوانده ردیف دوم و محکومیت به پرداخت دو میلیون و 
ششصد و نوزده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید . و نسبت به دیگر خواسته های خواهان بلحاظ الزم بودن قرارداد رهنی 
بر پرداخت مطالبات  ابراز دلیل مبنی  مارالذکر و عدم  ثبتی  خواهان وضوع پالک 
خوانده ردیف دوم و عدم ابراز دلیلی مبنی بر انجام عملیات اجرائی و صدور اجرائیه 
الذکر حکم بر  در خصوص پالک ثبتی موصوف مستندا به ماده 197 قانون اخیر 
بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و قابل نظر خواهی 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – محمد باقری .

آگهی ابالغ
  وقت رسیدگی و دادخواست  و ضمائم  

به خواسته مطرح   به  طرفیت  خوانده  دادخواستی   عاقلی  نوبهار  به خانم کبری 
به  شماره  پرونده  کالسه 9509981316101209  ارجاع  و  این شعبه   به  که 
شعبه 111  دادگاه  کیفری  دو شهرستان  رشت ) 111  جزایی  سابق( ثبت  و 
به شماره  رسیدگی 1396/8/11  ساعت 8/30  تعیین  که حسب  دستور  دادگاه  
طبق  موضوع  ماده 73  قانون آیین  دادرسی  مدنی  به علت  مجهول المکان  بودن 
خوانده  و درخواست  خواهان  مراتب  یک نوبت  در یکی از  جراید  کثیراالنتشار  
آگهی  می گردد  تا خوانده  ظرف  یک ماه  پس از  تاریخ  انتشار  آگهی  به دفتر  
دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم  نشانی کامل  خود نسخه ثانی  دادخواست  و ضمائم  

را دریافت  و در وقت  مقرر  فوق  جهت  رسیدگی  در دادگاه  حاضر  گردد.
3477-  مدیردفتردادگاه کیفری شعبه111دادگاه دو شهرستان رشت)111جزایی سابق(- 
مژگان سبک رو

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بهروز فالح مقدم فرزند 

خواهان اداره کل راه و شهرسازی استان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهروز 
فالح به خواسته قلع و قمع بنا مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره پرونده 
کالسه 9609986610800036  شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/27  ساعت 09:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد- سعید ولی پور 

آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد   دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی یعقوب زاده  به 
خواسته مطالبه وجه –مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه   تقدیم  دادگاههای 
عمومی مجتمع قضایی شهید مدرس   تهران واقع در تهران خ دماوند خ وحیدیه 
ثبت   9609982168400307 کالسه  به  و  ارجاع  مدرس  شهید  قضایی  مجتمع 
گردیده که وقت رسیدگی آن 96/8/29 و ساعت  9تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/82722    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 84دادگاه عمومی حقوقی شهید  مدرس  تهران

دادنامه
شهید  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه 206  کالسه 9509982163100221  پرونده 

مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 9609972163100668
خواهان-نادره حیدری ف روح اله 

خواندگان-عزیز جمالزاده-هاشم چهادولی-جواد منصوری 
خواسته –تنفیذ مبایه نامه –الزامبه تنظیم سند 

رای دادگاه-در خصوص دعوی نادره حیدری بطرفیت هاشم چهادولی و عزیز جمالزاده 
نامه عادی مورخ 76/9/1 و 70/11/9 و  و جواد منصوری به خواسته تنفیذ مبایعه 
1357/10/1 و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از پالک ثبتی 
505 فرعی از 3 اصلی و مطالبه خسارت دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار نموده 
و حسب مبایعه نامه مورخ 76/9/1 مبادرت به ابتیاع سه دانگ مشاع از پالک ثبتی 
505 فرعی از 3 اصلی از خوانده ردیف اول می نماید ضمن اینکه نامبرده از خوانده 
ردیف دوم عزیز جمالزاده حسب قرارداد مورخ 70/11/19 و نامبرده نیز از آقای جواد 
منصوری ابتیاع نموده که خوانده ردیف اول از تنظیم و انتقال به نام وی امتناع نموده 
لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و عدم حضور 
خواندگان در جلسه دادگاه و عدم تقدیم الیحه از جانب آنان که داللت بر تعرض به 
اصول اسناداستنادی خواهان را بنماید و پاسخ استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد 
و امالک از آنجا که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند 
در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از سویی عقودی که بر طبق 
قانون واقع شده باشد و بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع بوده و از سویی 
دیگر متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از 
عقد حاصل می شود ملزم می نماید لذا دادگاه باعنایت به مراتب فوق دعوی خواهان 
را مقرون به صحت یافته و مستندا به مواد 10-219-220 از قانون مدنی حکم به 
تنفیذ مبایعه نامه های موصوف و الزام خوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال 
سه دانگ مشاع از پالک ثبتی 505 فرعی از 3 اصلی به نام خواهان و پرداخت هزینه 
بطرفیت  یخواهان  دعو  در خصوص  و  دارد  اعالم می  و  در حق وی صادر  دادرسی 
خواندگان ردیف اول و دوم نظر به پاسخ استعالم ثبتی مستندا هب مواد 2 قانون آئین 
دادرسی مدنی قرار رد دعو یخواهان را صادر و اعالم میدارد رای صادره در خصوص 
قسمت اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف فرجه 

قانونی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/82719    دادرس شعبه 206 دادگاه عمومی تهران 

اجرائیه 
محکوم له-طاهره وثوق خسروی ف مهدی 

محکوم علیه-رضا قاسمی طاری 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
 9609972168400168 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9610092168400236
انضمام خسارت  به  ریال  میلیارد  مبلغ سه  پرداخت  به  است  علیه محکوم  محکوم 
تاخیر تادیه از اریخ 90/1/15 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له می باشد ضمنا 

هزینه اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشد .
110/82721   مدیر دفتر شعبه 84 دادگاه عمومی شهید مدرس تهران 

دادنامه
پرونده کالسه 9509982163101193 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 9609972163100571
خواهان-مجید قشقائی ف محمد

خوانده-محمد فشالنج 
خواسته ها-استرداد مال-دستور موقت 

به خواسته  رای دادگاه-در خصوص دعوی مجید قشقائی بطرفیت محمد فشالنج 
ایران 44 -299 ب 69 و  انتظامی  استرداد یک دستگاه خودروی پراید به شماره 
مطالبه هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار نموده مالک خودروی موصوف 
بوده و در سال 1392 خودرو را به امانت در اختیار و تصرف خوانده قرار داده لکن 
را دارد  به شرح خواسته  تقاضای صدور حکم  لذا  نماید  امتناع می  استرداد آن  از 
نظر به محتویات پرونده و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه و اظهار نامه شماره 
9510674613500733 از آنجا که حسب قانون امین باید عین مالی را که دریافت 
کرده است رد نماید دادگاه دعوی  خواهان را مقرون به صحت یافته و مستندا به 
مواد 607-619 از قانون مدنی و مواد 515 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
الزام خوانده به استرداد مال منقول موضع خواسته و پرداخت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
محترم  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  قانونی  فرجه  و ظرف  شعبه  همین  در 

تجدیدنظر استان تهران می باشد .
110/82718   دادرس شعبه 206 دادگاه عمومی تهران 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زینب میالدی گرجی فرزند علی اصغر به شرح دادخواست به کالسه 9/96/296 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
  645 شناسنامه  شماره  به  محسن  پورفرزند  قاسم  الدین  شادروان صالح  که  داده 
بدرود  آمل  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه   96/5/24 تاریخ  در  بهشهر  از  صادره 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متولد  نور  از  صادره   600 شناسنامه  شماره  به  اصغر  فرزند  عابدی   رقیه   -1

1350/8/12 همسر متوفی
از  صادره   900 شناسنامه  شماره  به  اصغر  علی  فرزند  گرجی   میالدی  زینب   -2

بهشهرمتولد 1339/11/19 مادر متوفی
متولد  نور  از  صادره   39 شناسنامه  شماره  به  شیر  فرزند  قاسمپور  محسن   -3

1342/1/20 پدر متوفی
 4- بردیا قاسمپور فرزند صالح الدین به شماره شناسنامه 7-048304-217 صادره 

از بهشهر متولد 1384/2/27 فرزند متوفی
5- فاطمه زهرا قاسمپور فرزند صالح الدین به شماره شناسنامه 222-029727-6 

صادره از آمل متولد 1394/8/30 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 96/20/5818    قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی به شماره960086  صادره از شعبه اول محاکم عمومی و 
حقوقی  اسالم آباد غرب محکوم له کبری احسان پور و غیره محکوم علیه شرکت 
توان صنعت محکومند به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ونهصد و بیست هزار 
دو  لذا  به صندوق دولت  دولتی  نیم عشر  پرداخت  و  بایقیمانده طلب  بابت  تومان 
امربه  ارجاع  وبا  ایران19  به شماره 252س75  پیکان  وانت  بشرح  دستگاه خودرو 
 184 شماره  به  فائو  وخودرو  ارزیابی  ریال   90،000،000 مبلغ  منخب  کارشناس 
ص81ایران 19 به قیمت 260،000،000 توقیف وارزیابی گردیده است.لذا جلسه 
اول  الی 12 ظهر مستقر در دفتر شعبه  مزایده در مورخه 1396،8،3 ساعت 11 

اجرای احکام مدنی دادگستری اسالم آبادغرب برگزار خواهدشد.
هر کس که باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشان فروخته و مبلغ ده درصد بهای 
را حداکثر  الباقی  و  دریافت  نقدی  به صورت  مزایده  برنده  از  المجلس  فی  مزایده 
مدت یکماه از تاریخ مزایده به اجرای احکام تودیع نماید چنانچه ظرف مهلت مقرر 
به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن معامله را تودیع نماید پس از کسر هزینه 
های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی، مابقی به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده 
تجدیدخواهد شد افرادی که قصد شرکت را دارند میتوانند 5 روز قبل از مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب-رشیدی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  بشناسنامه13صادره  پدرحسین  نژادنام  شعبی  بانوعاصیه 
مرحوم  دخترش  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
درتاریخ1396/2/30درشادگان   شادگان  از  بشناسنامه105صادره  زاده  بسعادعاتقی 
اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق)مادرمتوفی(

والغیر.اینکه پس ازتشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس 
بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی  نزداوباشد.ازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان-امین نصیریان

آگهی مفقودی
ایران  و شماره پالک  موتور 3194817  به شماره  پراید  برگ سبز خودرو سواری 

72-912ق37 و شماره شاسی S1422288124141 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

چند توصیه کلیدی
 برای مدیریِت مطلوِب کار و زندگی

امروزه با وجود شرایط فشرده کاری به سختی می توان تعادل بین 
زندگی شخصی و کار را به نحوی رضایت بخش حفظ کرد که 

همین امر در بسیاری از موارد به خستگی مفرط منجر می شود.
به گزارش ایسنا، کار بیش از حد می تواند منجر به خستگی مفرط 
جسمی و روانی شود، بی انگیزگی ایجاد کند و در عین حال نیز 

فرد به خاطر کار بیشتر، مزد بیشتری دریافت نمی کند.
مدیکال نیوز تودی در مقاله فوق به چند نکته کلیدی برای حفظ 
این تعادل و جلوگیری از پرداختن افراطی به مقوله کار و مسائل 

مرتبط با آن اشاره کرده که به شرح زیر است:

تلفن هوشمند را کنار بگذارید
برای اینکه در زمان های آزاد با دغدغه های شغلی درگیر نباشید 
ایده خوبی است به پیام ها و تماس های تلفنی در خارج از زمان 
کار پاسخ ندهید. همچنین در صورتیکه کارفرما هستید یا دورکاری 

دارید برای خودتان ساعت کاری در طول روز در نظر بگیرید.

اجازه ندهید نگرانی های شغلی زمان و وقت شخصی تان را به 
خود اختصاص دهند 

روز  در طول  را که  کار  با  مرتبط  به سختی می توان موضوعات 
فکر را به خود مشغول می کنند، کنار گذاشت اما مطالعات نشان 
می دهد این استرس می تواند بر روابط خانوادگی فرد تاثیر منفی 

داشته باشد.
کار بیش از حد می تواند منجر به خستگی مفرط جسمی و روانی 
خاطر  به  فرد  نیز  حال  عین  در  و  کند  ایجاد  بی انگیزگی  شود، 
محل  مناسب  لباس  نمی کند  دریافت  بیشتری  مزد  بیشتر،  کار 
کار بپوشید.در صورتیکه در محیط کار مجبور به پوشیدن لباس 
فرم نیستید بهتر است پوشش مناسبی را برای محل کارتان در 
نحوه  بر  فرد  پوشش  نوع  می دهد  نشان  بررسی ها  بگیرید.  نظر 
فکر کردن افراد نسبت به خود و دیگران تاثیر می گذارد. بنابراین 
داشتن انواع مشخصی از لباس مناسِب محل کار اعتماد به نفس 
امکان می دهد در محیط کار عملکرد  فرد  به  و  تقویت کرده  را 

بهتری داشته باشد.

در مسیر رفت و آمد به محل کار مطالعه کنید 
متعددی  شکل های  به  کردن  مطالعه  می دهد  نشان  تحقیقات 
آنها کاهش سطح استرس  از  زندگی را تقویت می کند که یکی 
کند  کمک  فرد  به  می تواند  کردن  مطالعه  همچنین  است. 
استرس های قابل پیش بینی قبل از کار را از بین برده و به ایجاد 

فضای آرام پس از آن نیز کمک کند.

از دیگران در انجام کارهای خانه کمک بگیرید
از وظایف همچون  مطالعات نشان می دهد محول کردن بخشی 
انجام کارهای خانه به دیگران می تواند حس رضایت از زندگی را 
افزایش دهد. بازگشت از محل کار به خانه و روبرو شدن با انبوها 
به  و  می کند  مضطرب  را  شاغل  افراد  اغلب  کثیف  از ظرف های 
همین دلیل بهتر است وظایف خانه با سایر اعضای خانواده تقسیم 
کنید یا شاید حتی الزم شود افرادی را استخدام کنید تا در برخی 

کارها به شما کمک کنند.

زمان
معصومه سلطانی

زمان. پدیده ای جالب و عجیب است. تنها 
معقوله ای است که هنوز. و با کنجکاوی و 
هوشی که نسل بشر دارد. کشف نشده است 
و هر تعریفی که برای آن وجود دارد. فرضیه 

است و نظریه.
به نظر من زمان نیز. مانند اکثر خلق شده 
مانند  است.  گردش  در  دید.  قابل  های 
گردش زمین به دور خود. گردش زمین به 

دور خورشید و ......
از نقطه ای آغاز و در همان نقطه از  یعنی 
خود گذشته و یک گردش رخ میدهد و این 
گردش های دایره ای. مانند شکل و خطوط 
یک فنر. استوانه ای را ترسیم میکنند که از 
دایره های زیادی تشکیل شده و در قسمت 
است  بلندی  فنر  شکل  به  خود.  داخلی 
کسی  اگر  که  میدهد.  شکل  را  تونلی  که 
گردش  یک  شدن  رد  دقیق  زمان  توانست 
دایره ی زمانی را از خود. بداند. میتواند با 
از  تونل تشکیل شده  وارد  برداشتن قدمی. 
گردش دایره های زمانی. شود. همانطور که 
در تاریخ. شاهد مسافرانی از زمانهای دیگر 

بوده ایم.
بارها شده اتفاق هایی برام افتاده. که کامال 
برام آشنا و تکراری بوده و مطمعن بودم که 
قبال این صحنه رو دیدم. در حالی که تا قبل 
از اون زمان. هیچ وقت اونجا نبودم و شک 
نداشتم که اولین بار که اونجا حضور داشتم 
و اولین بار این صحنه برام اتفاق میفته. اما 
به  تکراریه؟  و  آشنا  برام  اینقدر  چرا  پس 
طوری که حتا گاهی میتونم بگم چند ثانیه 

بعد چه اتفاقی میخاد بیفته...
راستی چرا صحنه ی های تکراری میبینیم؟

به نظر من. زمانی که یک دایره ی کامل از 
من  از  متغیره.  زمانش  که  زندگی.  گردش 
بده.  ادامه  وارش  دایره  گردش  به  و  بگذره 

احساس تکرار به من دست میده.
پایان یک  و  آغاز  نقطه ی  که  زمانی  یعنی 
از  زندگی.  شکل  فنری  گردش  از  دایره 
من میگذره. همه چی برام آشنا و تکراری 
میشه. حس و فضا برامون تکراریه. اما فکر 
تجربه  قبال  رو  افتاده  اتفاق  اعمال  میکنیم. 
قبال  رو  صحنه  این  من  میگیم.  و  کردیم. 
برامون تکرار  قالب  این  دیدم. در حالی که 

شده نه چیزی که اتفاق میفته.
شاید بودند کسانی که زمان دقیق این تکرار 
رو فهمیدن و پا به تونل زمان گذاشته و به 
زمان دیگه ای رفته باشن. شاید... کسی چه 

میدونه...

کاوشیادداشت 

چربی هایی  شکل  بد  تجمع  به  سلولیت 
آنها  ساز  و  سوخت  در  که  می شود  گفته 
چربی ها  است.  این  آمده  وجود  به  اختالل 
پوست  زیر  در  مواد سمی  برخی  به همراه 
رسوب می  کنند. این مشکل بیشتر در خانم 

ها رایج است.
تنها در خانم هایی که اضافه وزن  سلولیت 
بلکه  ندارد،  وجود  هستند  چاق  یا  دارند 
وزن ایده آلی  از  که  آنهایی  یا  و  الغر  زنان 
برخوردارند نیز ممکن است سلولیت داشته 
باالی  خانم های  درصد    85 تقریبا  باشند. 
20 سال در سراسر دنیا با هر نژاد و رنگی 
شکایت  چربی ها  خواسته  این  نا  رسوب  از 
دارند. در واقع سلولیت شرایط فیزیولوژیکی 
است که دارای علت شناسی های چندگانه 

ای است.

علل تشکیل
و  تحرک  نکردن:  ورزش  و  تحرک  عدم   *
بافت  به  رسانی  خون   بهبود  باعث  ورزش 
بهتر  ساز  و  سوخت  و  پوستی  زیر  چربی 

چربی ها می شود.
مادر  اگر  که   معنی  بدین  ژنتیک:   *
این  احتماال   هم  شما  دارد  سلولیت  شما 
اندام های  در  را  شکل  بد  فرورفتگی های 

خود خواهید یافت. 
می شود  توصیه  آب:  ناکافی  نوشیدن   *

روزانه شش تا هشت لیوان آب بنوشید. 
نظر  از  ناسالم  و  غذا های چرب  خوردن   *

تغذیه ای 
* سیگار کشیدن 

* جریان ناکافی سیستم لنفاوی 
* جریان ناکافی خون در ناحیه زیر پوستی 
* پیروی از رژیم های غلط غذایی به منظور 

الغر شدن

سموم موجود در بدن شما دلیل ایجاد 
سلولیت است؟ 

ممکن است بعضی از داروهای بدون نسخه 

و یا دستور پزشک در این زمینه ادعا کنند 
که دارای خاصیت سم زدایی و از بین بردن 
سایر ناخالصی های موجود در بدن هستند. 
اما فایده ی این داروهای درمانی و اثربخشی 
آن ها در زمینه علل تشکیل و ایجاد سلولیت 
هنوز مورد شک است و ریشه علمی موثقی 
ندارد. سلولیت ها زمانی ظاهر می شوند که 
رسوبات چربی نهفته در بدن شروع به فشار 
وارد کردن به الیه های رشته  ای کالژن و یا 
بافت های پیوند دهنده زیر پوست می کنند 
حتی  و  ران ها  و  باسن  ناحیه  در  ویژه  )به 
پیوند  بافت های  غیره(.  و  شکم  بازوها، 
دهنده می توانند تحت تاثیر هورمون ها، کم 
تحرکی و کمبود حجم عضالت، چربی های 
قرار  غیره  و  ضعیف  خون  جریان  اضافه، 
و  شوند  بیماری  و  ضعف  دچار  و  بگیرند 
استحکام الزم خود را از دست دهند. پس 
لزوما باال بودن میزان سموم بدن تنها علت 

ایجاد سلولیت نیست!
سلولیت در خانم ها رایج تر است

خانم ها  در  سلولیت  به  ابتال  احتمال   
این  و  است  رایج   بسیار  آقایان  به  نسبت 
و  باسن  نواحی  در  چربی  تجمع  دلیل  به 
نسبت  خانم ها  بدن  در  ضمنا  است.  ران ها 

کمتری  دهنده  پیوند  بافت های  آقایان  به 
برای استحکام و در نتیجه در محل درست 
قرار گرفتن بافت ها، عضالت و پوست وجود 
دارد. تخمین زده می شود تقریبا 10 درصد 

از آقایان مبتال به سلولیت باشند.
سلولیت با باال رفتن سن بدتر می شود

و  تشکیل  در  سزایی  به  نقش  هورمون ها 
میزان  می کنند.  ایفا  سلولیت  شدن  ظاهر 
تولید استروژن با باال رفتن سن، مخصوصا 
استروژن  می یابد.  کاهش  خانم ها  در 
جریان  و  نرمی  باعث  که  است  هورمونی 
کمبود  می شود.  خونی  رگ های  داشتن 
خون    ضعیف  جریان  معنای  به  استروژن 
است و در نتیجه میزان تولید کالژن کاهش 
بافت های  پیری  باعث  نهایت  در  و  می یابد 

پیوند دهنده در بدن می شود.

سلولیت می تواند ژنتیکی باشد
می تواند  سلولیت  که  است  این  حقیقت   
شما  مادر  اگر  باشد.  خانوادگی  یا  و  ارثی 
به سلولیت  مبتال  مادربزرگ تان  یا حتی  و 
بوده اند احتماال شما هم مبتال خواهید شد. 
در حقیقت آزمایشاتی در این زمینه وجود 
داشتن  از  آن  انجام  با  می توانید  که  دارند 

سلولیت  های  به  ابتال  و  احتمالی  ژن های 
از  اما  شوید.  مطلع  طاقت فرسا  و  سخت 
آنجایی که بیشتر خانم ها به سلولیت دچار 
می شوند و تنها زمانی متوجه می شوند که 
این برجستگی ها و تو رفتگی ها را با چشم 
آزمایش های  این  انجام  پس  می بینند، 
بود  نخواهد  صرفه  به  مقرون  خیلی  خاص 
و اگر شما هم به میزان الزم خوش شانس 
سلولیت  دچار  ارثی  شکل  به  و  نبوده اید 
ژنتیکی  مساله  بدانید  است  خوب  شده اید 
به  ابتال  معمای  حل  از  قسمت  یک  تنها 
مثل:  دیگری  مهم  است.عوامل  سلولیت 
رژیم های غذایی، حرکات ورزشی و تناسب 
اندام نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا 

می کنند.

انجام  حرکات ورزشی می تواند باعث 
کاهش سلولیت شود

 حرکات ورزشی منظم و مرتب نمی توانند 
نقش  می توانند  اما  باشند  سلولیت  درمان 
موثری در پیشگیری و کاهش میزان ظهور 
و پیدایش آن ها داشته باشند. همان طور که 
پیش تر هم گفته شد، سر  و کله سلولیت ها 
پیوند  بافت های  که  می شود  پیدا  زمانی 
و  می شوند  ضعیف  پوستی  زیر  دهنده 
خاصیت کشسانی و یا قابلیت ارتجاعی خود 
را از دست می دهند؛ در نتیجه قدرت الزم 
می رود.  دست  از  دیده  آسیب  نواحی  این 
پس سوختن و از بین رفتن چربی های زائد 
این نواحی می تواند کمک مهمی به کمتر 
شدن سلولیت ها کند. سفت و محکم کردن 
و کشیدگی طبیعی عضالت، هم زمان باعث 
سفت و فشرده شدن پوست هم می شود و 
نتیجه سلولیت ها کمتر دیده می شوند.  در 
انجام حرکات یوگا به ویژه در نواحی باسن 
و  پیشگیری  در  موثر  کارهای  از  ران ها  و 
آسیب  نواحی  برای  دوباره  قدرت بخشی  یا 
جریان  تقویت  و  عضالت  بازسازی  و  دیده 

خون خواهد بود.

آشنایی با حقایقی جالب درباره سلولیت 

به گفته محققان، مصرف روزانه رژیم غذایی 
سالم همراه با ورزش مناسب می تواند عالئم 
آسم را کاهش داده و به کیفیت زندگی فرد 
و  شایع  بیماری  یک  کند.آسم  کمک  بیمار 
بلندمدت است که بر یک نفر از هر 10 نفر 

در دنیای غرب تأثیر می گذارد.اکثر بیماران 
برای کنترل عالئمی مانند خس خس سینه، 
دارو  روزانه  نفس  تنگی  و  سینه  قفسه  درد 
مصرف می کنند و بسیاری به خاطر ترس از 
تشدید عالئم، از ورزش کردن می هراسند.

لوئیس لیندردونتسن، سرپرست تیم تحقیق 
این  در  دانمارک،  بیسپربجرگ  دانشگاه  از 
نشان  روزافزون  »شواهد  گوید:  می  باره 
می دهد که بیماران مبتال به آسم که چاق 
و  بهتر  غذایی  رژیم  از  توانند  می  هستند 

مطالعه،  این  ببرند.«در  بهره  بیشتر  ورزش 
تیم محققان گروهی متشکل از 149 بیمار 
را مورد بررسی قرار دادند.این افراد به طور 
تقسیم شدند: گروه  به چهار گروه  تصادفی 
از  سرشار  غذایی  رژیم  از  کننده  پیروی 
پایین؛  گلوکزی  شاخص  دارای  و  پروتئین 
گروهی که سه بار در هفته در کالس ورزش 
شرکت می کردند و فعالیت های شدیدی را 
کالس  در  هم  سوم  گروه  دادند؛  می  انجام 
رژیم  از  هم  و  کرده  شرکت  ورزشی  های 

غذایی پیروی می کردند؛ و گره کنترل که 
انجام نمی دادند. را  این کارها  از  هیچ یک 

نتایج نشان داد تلفیق رژیم غذایی و ورزش 
موجب بهبودکنترل عالئم بیماری و کیفیت 
میزان  بهبود  همچنین  و  بیماران  زندگی 
طورمیانگین،  شد.به  شان  اندام  تناسب 
کرده  ورزشی شرکت  در کالس  که  افرادی 
بودند و از رژیم غذایی مربوطه پیروی کرده 
بودند در مقایسه با گروه کنترل، عالئم آسم 

شان 50 درصد بهتر شده بود.

کاهش عالئم آسم با 
ورزش و تغذیه سالم
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277ص51ایران 82 با  شماره موتور M131353017و شماره شاسی 059866مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی اخطار اجراییه 
پرونده کالسه 7/426/95 محکوم له : مهدی صفری فرزند محمد تقی 

محکوم علیه خدامراد حمیدی علی آبادی فرزند یداهلل محکوم به : الزام به تنظیم سند 
رسمی 

بموجب درخواست اجرای حکم بشماره دادنامه 62/96 موضوع پرونده کالسه 7/426/95 
صادره از شعبه 7 حل اختالف دادگستری جویبار و شماره دادگاه تجدید نظر جویبار که 

قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به 
محکومیت مشارالیه به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل به شماره 

انتظامی 367ل95 ایران 72 به نام خواهان صادر گردد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ این آگهی مفاد فوق را بموقع اجرا 
بگذارد با ترتیبی برای پرداخت محکوم به و  یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر 
اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگساری محل تحویل خواهد شد 
دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

مفقودی 
شماره سالح  به  2096593مربوط  سریال  بشماره  شکاری  سالح  حمل   مجوز 
  N1  -84010980   متعلق به آقای بخشعلی بابازاده کانی فرزند ابوالقاسم مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل 

ابالغ 
شکایت آقای رحمت اکبریان فرزند محمد علیه متهم علی محمد پیرایش کاشانی به تهام جعل 
امضاء و مندرجات چک تقدیم دادسرای عمومی شهرستان جویبار نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی سابق ارجاع و به کالسه 
101/960522 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/8/7 و ساعت 10:30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری  و 
دستور دادگاه   مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی سابق سید 

کاظم مهدی زاده 

آگهی احضار متهم 
فرزند  حسینی  رسول  سید  شعبه  9609971295000113این  کالسه  پرونده  در 
مجید به اتهام سرقت گوشی و تحصیل مال گوشی ار طریق نامشروع تحت تعقیب 
قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه   از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار 

 آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9609981295000370این شعبه محمد دیانتی به اتهام تخریب 
محیط زیست از طریق برداشت غیر مجاز شن و ماسه تحت تعقیب قرار گرفته است 
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
این شعبه  انتسابی در  اتهام  از  انتشار آگهی جهت دفاع  تاریخ  از  ماه    ظرف یک 
غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر 

بعمل خواهد آمد 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم کلثوم قریمی حمزه کالیی فرزند 

صفر علی و محمد علی معروف به اصغر  قدیمی حمزه کالئی فرزند صفر علی 
خواهان خلیل قدیمی حمزه کالئی به طرفیت محمد علی معروف به اصغر قدیمی 
مریم  کالیی  حمزه  قدیمی  کلثوم  کالیی  حمزه  قدیمی  مهری   – کالئی  حمزه 
به  قدیمی حمزه کالیی  اکبر  قدیمی حمزه کالیی  مولود   – قدیمی حمزه کالیی 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ترکه  تقسیم  خواسته 
و  ثبت  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه   9109981110700457
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  وقت رسیدگی مورخ 96/9/27ساعت 8:15 
المکان بودن  موضوع 73قانون آیین دادرسی دادگاه های مدنی وبه علت مجهول 
خواندگان و در خواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
این شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل انسیه عسکری فیروزجائی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  خلیل     فرزند  فریدونی  بهرامی  رضا  محمد 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این    1 ح  601/96/ش 
ش  ش  به  محمد  فرزند  منقاری  فدائی  ساره  مرحوم  شادروان  که  داده  توضیح 
دائمی خود شهرستان  96/2/2اقامتگاه  تاریخ  در  بابلسر  از  4680184588صادره 

فریدونکنار   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- محمد رضا بهرامی فریدونی فرزند خلیل    به ش ش 3297فرزند متوفی 
2- حمید رضا بهرامی فریدونی فرزند خلیل    به ش ش3084فرزند متوفی 

3- حسین الهی فرزند شهباز به ش ش 9فرزند متوفی 
4- راحیل بهرامی فریدونی فرزند خلیل    به ش ش3083فرزند متوفی 

5- رویا بهرامی فریدونی فرزند خلیل    به ش ش93فرزند متوفی 
6- رخساره بهرامی فریدونی فرزند خلیل    به ش ش98 فرزند متوفی 

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

صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له  شرکت تعاونی اعتباری ثامت االئمه با مدیریت محمد حسین 
نظری با وکالت منصوره حسن پور به نشانی بابل میدان کارگر روبروی قرض الحسنه 

توسعه عصر شمال ساختمان امیریان 
مشخصات محکوم علیه 

1- نکار خانپور 2- علی محمد فریدی 3- ماشاهلل محمدی 
به نشانی آمل بازار سر پوشیده تکیه مشاعی – مجهول المکان 

بموجب رای شماره – 4 تاریخ 96/1/15 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان 
بابل به قطعیت یافته 

به  بپرداخت مبلغ 1469701774ریال  نحو تضامنی  به  محکوم علیه محکوم است 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/250/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی اجرای احکام 
عالوه  داد 6٪به  قرار  مفاد  ماده 7  الف  بند  به  توجه  با  را  تادیه  تاخیر  است  مکلف 
نرخ سود تسهیالت بر مطابقت جاری بعنوان وجه اقدام است مانده اقسام به میزان 
به  محکوم  وصول  95/1/3لغایت  دادخواست  تقدیم  زمان  از  ریال   143/190/460

محاسبه و در حق محکوم له ابطال نماید 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
محبوبه کشت کار کناری فرزند عباسعلی     به شرح دادخواست به کالسه 594/96/ش 
ح 1  این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  بابلسر  از  به ش ش 108صادره  قربان  فرزند  کناری  کار  عباسعلی کشت 
96/6/16اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار   بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- سعید کشت کار کناری فرزند عباسعلی به ش ش 4743فرزند متوفی 
2- حبیب کشت کار کناری فرزند عباسعلی به ش ش5636فرزند متوفی 
3- حمیده کشت کار کناری فرزند عباسعلی به ش ش 641فرزند متوفی 

4- محبوبه کشت کار کناری فرزند عباسعلی به ش ش6546فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له 

مازندران  نشانی  به  نژاد  چالی  ادریس  وکالت  با  اله  رمح  فرزند  زاده  حسین  حسن 
شهرستان سیمرغ کیاکال خ امام روبروی شهرداری طبقه دوم 

مشخصات محکوم علیه 
محمد نبیان به نشانی بابل کمربندی غربی امیر کال  مجهول المکان 

بموجب رای شماره 164 تاریخ 95/2/11 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بابل 
به قطعیت یافته 

محکوم علیه محکوم است به بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به بانضمام هزینه 
94/11/21تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی 
دادخواست لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر 

و اعالم می نمید 
مدیر دفتر شعبه هفتم  شورای حل اختالف بابل 

گفت:  ایران  ووشوی  ملی  تیم  سرمربی 
قصد داریم در رقابت های قهرمانی جهان 
را  ایران  قهرمانی  نایب  عنوان  روسیه 
به  اشاره  با  اوجاقی،  کنیم.حسین  تکرار 
برای  ایران  ووشوی  ملی پوشان  آمادگی 
اظهار  جهانی،  رقابت های  در  شرکت 
سر  پشت  هم  را  اردو  آخرین  داشت: 
تیم  آماده سازی  و در مسیر  گذاشته ایم 
ملی برای رقابت های جهانی هفت مرحله 
داشتیم.  را  سنگین  تمرینات  با  اردو 
انتخابی  مسابقات  در  اعزامی  نفرات 
ملی  تیم  ترکیب  شده اند.  ملی پوش 
باتجربه ها و جوانانی مثل میالد  از  ایران 
عارفی مقام، یوسف صبری و معین تقوی 
میدان  اولین  برخی  که  شده  تشکیل 
می کنند.  تجربه  را  بزرگساالن  جهانی 
از  ورزشکاران  این  همه  که  بگویم  باید 
اند. رده جوانان به بزرگساالن وارد شده 

تیم  هدف  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
ملی ووشو و فدراسیون تکرار عنوان نایب 
قهرمانی دوره های گذشته است، توضیح 
داد: رقابت های قهرمانی جهان در روسیه 
یک میدان بزرگ است. به جز چین که 
روسیه  بوده،  ایران  اصلی  رقیب  همیشه 
هم از اصلی ترین رقبا به شمار می آید که 

تا  استفاده می کند  امتیاز میزبانی هم  از 
به جایگاه دوم دست پیدا کند اما با توجه 
در  که  جوانی  نیروهای  و  تمرینات  به 
فکر  داریم  خود  باتجربه  ملی پوشان  بین 
می کنم بهترین نتیجه را در این رقابت ها 
برای ایران کسب کنیم.سرمربی تیم ملی 
روس ها  واقعا  داد:  ادامه  ایران  ووشوی 
به  ووشو  در  تا  می کنند  زیادی  تالش 
نتیجه مطلوبی برسند. حتی قهرمان های 
رشته های  در  که  را  خود  جهانی  بزرگ 
حرفه ای فعالیت می کردند را برگردانده اند 
تا در این مسابقات نتایج خوبی گرفته و 

نه  البته  برسند.  قهرمانی  نایب  مقام  به 
روس ها و نه کشورهای دیگر نمی توانند 
با  چین  چون  کنند  فکر  قهرمانی  به 
اختالف اول است. در بخش تالو چینی ها 
البته  می کنند.  را کسب  زیادی  طالهای 
کشورهایی مثل هنگ کنگ و روسیه که 
قهرمانی  نایب  برای  دارند  خوبی  ووشو 
مانند  ایران  امیدوارم  و  می جنگند 
تکرار  را  قهرمانی خود  سال های گذشته 
کند.او افزود: در مسابقات یونیورسیاد نیز 
تیم ها با تمام قدرت شرکت کرده بودند و 
برای مثال نماینده ی 60 کیلوگرم چین 

که در یونیورسیاد توسط عرفان آهنگریان 
آسیایی  بازی های  خورد، طالی  شکست 
2014 را داشت پس نمی توان سطح این 
بازیهای  رقابت ها را پایین دانست. ما در 
گرفته  طال  یک  فقط   2014 آسیایی 
بودیم. علی ماگمادوف که در یونیورسیاد 
هم  جهانی  رقابت های  در  داشت  حضور 
مبارزه می کند که  برای روسیه  و  هست 
بنام است. واقعیت این  از قهرمانان  خود 
رفته  باال  ایران  ووشوی  سطح  که  است 
است اما حریفان هم بیکار نیستند و در 
این رشته کار می کنند.حسین اوجاقی در 
پایان این گفت و گو راجع به مصدومیت 
قلی پور  قلی پور گفت:  اعزام حمیدرضا  و 
با  خوشبختانه  اما  داشت  جراحی  عمل 
دادیم  قرار  مدنظر  او  برای  که  تمریناتی 
شرایط خوبی نسبت به گذشته دارد. اما 
چیزی که به خاطر آن نسبت به قلی پور 
اعتماد داریم تجربه بسیار باالی او است. 
قلی پور شاید از لحاظ بدنی آن چیزی که 
نسبت به گذشته فکر می کنید  نباشد اما 
رقابت های  برای شرکت در  سطح خوبی 
بخواهد طالی  اگر  قطعا  او  دارد.  جهانی 
جهانی را تکرار کند با تکیه بر تجربه خود 
بار دیگر طال را برای ایران کسب می کند.

حسین اوجاقی: 

سعی می کنیم نایب قهرمانی جهان را تکرار کنیم
وقتی ترامپ مقابل قوچان نژاد 

کوتاه آمد!

می گوید،  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مهاجم 
سیاست های  علیه  که  مصاحبه ای  از  بعد 
آمریکا  جمهور  رییس  ترامپ،  احمقانه 
انجام داده موفق شد ویزای خود را دریافت 

و اجازه ورود به آمریکا را پیدا کند.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از تلگراف هلند، 
و  دارد  ایرانی  پاسپورت  قوچان نژاد  رضا 
این  با  دارد.  آمریکا  در  هم  بستگانی  البته 
بود،  منع شده  آمریکا  به  رفتن  از  او  حال 
رییس جمهور  چرا که طبق مصوبه ای که 
رساند،  تصویب  به  را  آن  کشور  این  فعلی 
ایران حق  از جمله  شهروندان چند کشور 
نمی کنند. پیدا  را  آمریکا  خاک  به  ورود 

و  آمریکا  به  رفتن  درباره  قوچان نژاد  رضا 
همسر  گفت :  او،  برای  روادید  شدن  صادر 
خودم  من  است.  آمریکایی   - ایرانی  من 
ایرانی  پاسپورت  البته  و  هلندی  پاسپورت 
رفتن  از  شد،  اجرا  قانون  این  وقتی  دارم. 
من به آمریکا جلوگیری به عمل آمد. پیش 
خودم گفتم که این خیلی کار احمقانه ای 
است. من نمی توانستم بستگان همسرم را 
داد: یک  ادامه  آمریکا مالقات کنم.وی  در 
سال پیش از سفارت درخواست کردم که 
رفتن  زمینه  و  دهد  انجام  را  من  کارهای 
حالت  در  کنند.  فراهم  را  آمریکا  به  من 
می  آن  جواب  بعد  هفته  دو  باید  معمول 
آمد، ولی یک سال از این موضوع گذشت 

و خبری از ویزا نشد.
اتفاق  این  از  پس  کرد:  تاکید  قوچان نژاد 
در یک روزنامه  هلندی درباره این تصمیم 
اعتراض کردم و آن چه که از دونالد ترامپ 
که  گفتم  و  آوردم  زبان  به  را  دانستم  می 
از رفتن  این خیلی احمقانه است که مانع 
این  از  بعد  روز  سه  می شود.  آمریکا  به  ما 
از  بعد  رسید.  من  دست  به  ویزا  مصاحبه 
آن مصاحبه حاال می توانم به آمریکا بروم.

نارضایتی آلگری از ایگواین

آلگری  نارضایتی  از  ایتالیایی  رسانه های 
میان  به  سخن  ایگواین  محسوس  افت  از 

آوردند.
از  ایسنا،   نقل  به  زمان  گزارش  به  
جابه جایی  فصل  در  ایگواین  گونسالو 
ناپولی  از  جدایی  با  پارسال  تابستانی 
و  شود  یوونتوس  راهی  گرفت  تصمیم 
رقابت های  تاریخ  بازیکن  گران ترین  عنوان 
سری A را به خود اختصاص دهد.ایگواین 
نداده  نشان  آماده  اصال  جاری  فصل  در 
برای  که  دیداری  هشت  در  که  جایی  تا 
به  گل  دو  تنها  رفته  میدان  به  یوونتوس 
کننده  ناامید  است.عملکرد  رسانده  ثمر 
دیدار  در  آلگری  که  شد  باعث  ایگواین 
اخیر یوونتوس در رقابت های سری A او را 
میرکاتو  کالچیو  کند.سایت  نشین  نیمکت 
عملکرد  از  اصال  آلگری  که  نوشت  ایتالیا 
خاطر  همین  به  و  نیست  راضی  ایگواین 
کرد. نشین  نیمکت  قبلی  دیدار  در  را  او 

برابر  دیدار  ایتالیایی  سایت  این  نوشته  به 
المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا آخرین 
در  حضور  برای  ایگواین  به  آلگری  فرصت 
ترکیب اصلی است و اگر در این دیدار هم 
موفق به گلزنی نشود دیگر جایگاه خود در 
داد. خواهد  مانژوکیچ  به  را  اصلی  ترکیب 

فصل  در  ایگواین  محسوس  افت  وجود  با 
و  کرده  کار  خوب  بسیار  مانژوکیچ  جاری 

در کنار دیباال از بهترین ها بوده  است.

خبـر خبر

طالی تیم ایران در تپانچه خفیف 50 متر

در رقابت های تیراندازی جام جهانی معلوالن در کرواسی ، 
تیم ایران در تپانچه خفیف 50متر به مدال طال دست یافت.

های  رقابت  ادامه  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به  
این  از  روز  آخرین  در  و  معلوالن  جهانی  جام  تیراندازی 
محمودی،  عالیه  جوانمردی،  ساره  ایران؛  نماینده   4 رقابتها 
خفیف  تپانچه  های  رقابت  در  زمانی  مهدی  و  ارم  سمیرا 
مسابقات  پایان  در  و  رفتند  حریفان  مصاف  به   P4 متر   50
اول  جایگاه  در   549 رکورد   با  جوانمردی  ساره  مقدماتی 
ارم  دوم شد، سمیرا   543 رکورد  با  عالیه محمودی  ایستاد، 
با ثبت رکورد 541 سوم شد و مهدی زمانی با رکورد 521 
و  محمودی  جوانمردی،  تنها  و  ایستاد  دوازدهم  جایگاه  در 
تیراندازان  کنند.همچنین  پیدا  راه  فینال  به  توانستند  ارم 
معلول ایران متشکل از ساره جوانمردی، سمیرا ارم و مهدی 
تپانچه  تیمی  رقابتهای  در  امتیاز   1611 مجموع  با  زمانی 
خفیف بادی 50 متر به مدال طالی این ماده دست یافتند.

این موفق به کسب یک نشان طال  از  ایران پیش  تیراندازان 
بادی  تپانچه  در  نقره  نشان  یک  مردان،  بادی  تپانچه  در 
بانوان و یک نشان نقره تیمی در بخش تپانچه بادی مردان 

شدند.

ایران تیم شطرنج  رتبه  بهترین  پنجمی 
 در بخش سریع

داخل  بازی های  سریع  بخش  در  ایران  شطرنج  تیم  چهار 
های  تیم  رتبه  بهترین  پنجمی  و  کردند  رقابت  آسیا  سالن 

بود. ایرانی 
بازی  از  روز  یازدهمین  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به  
و  پنجم  دور  در  ایرانی  شطرنج بازان  آسیا  سالن  داخل  های 
تیم  دو  پرداختند.  رقابت  به  تیمی  و  سریع  بخش  پایانی 
سریع  بخش  در  سنی  رده  دو  در  دختران  تیم  دو  و  پسران 
پایان  در  که  بودند   حاضر  سالن  داخل  شطرنج  رقابت های 
رتبه های ششم، پنجم، ششم و هفتم را به دست آوردند.تیم 
با ترکیب سارا خادم  ایران در بخش سریع دختران زیر 23 
اندونزی  تیم  برابر  پنجم  دور  در  علی نسب  مبینا  و  الشریعه 
با  سریع  بخش  پایان  در  تیم  این  شد.  پیروز   1.5 بر   0.5
ویتنام،  های  تیم  گرفت.  قرار  ششم  رده  در  امتیاز  شش 
و  رسیدند  نهایی  نیمه  دور  به  قزاقستان  و  فیلیپین  چین، 
را  ایران   تیم  نیز  زنان  سریع  بخش  شد.در  پنجم  هند  تیم 
در  که  دادند  تشکیل  پور  میترا حجازی  و  پورکاشیان  آتوسا 
تیم  شدند.  پیروز  ازبکستان  برابر   0.5 بر   1.5 پایانی  دور 
قرار  پنجم  رده  امتیاز در  پنج  با  پایان بخش سریع  در  زنان 
گرفت. تیم های هند، اندونزی، ویتنام و چین به نیمه نهایی 
قائم  احسان  سریع  بخش  در  را  مردان  ایران  رسیدند.تیم 
دور  پایان  در  که  دادند  می  تشکیل  ایدنی  پویا  و  مقامی 
هم  تیم  این  خورد.  شکست   0.5 بر   1.5 قطر  برابر  پنجم 
ازبکستان  های  تیم  گرفت.  قرار  هفتم  رده  در  امتیاز   6 با 
قطر،  های  تیم  شدند.  ششم  و  پنجم  ترتیب  به  بنگالدش  و 

نهایی رسیدند. نیمه  به  چین، ترکمنستان و ویتنام 

تیم والیبال با  توافق کوتسموس 
ورامین شهرداری 

تیم  با  روسیه  اورال  تیم  اوکراینی  و  قدرتی  کننده  دریافت 
والیبال شهرداری ورامین به توافق رسید.

 ،world of volley سایت  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
کشور  اهل  قدرتی  کننده  دریافت  کوتسموس،  آندری 
برای  ورامین  شهرداری  والیبال  باشگاه  مسووالن  با  اوکراین 
بازی در فصل پیشض رو لیگ برتر به توافق رسیده است.این 
فصل  پنج  سابقه  که  سانتی متری   194 و  ساله  سی  بازیکن 
حضور در لیگ روسیه و در تیم اورال اوفا را در کارنامه دارد 
بازیکن  ایگور فوکتیووف و آندری کولسنیک سومین  از  پس 
سابقه  اوفا  اورال  می آید.تیم  حساب  به  تیمش  آور  امتیاز 
قهرمانی در چلنج کاپ  لیگ روسیه و یک  قهرمانی در  یک 
بوریس  عهده  بر  آن  هدایت  و  دارد  را   2013 سال  در  اروپا 
گذشته  فصل  در  که  هم  ورامین  است.شهرداری  گربنیکوف 
در  بود  یافته  دست  پنجم  عنوان  به  مشکالتش  تمامی  با 
روزهای  به  نفرزاده  فرهاد  هدایت  با  است  امیدوار  فصل  این 

بازگردد. خوبش 

خبر

درخشش زهرا یزدانی مورد توجه اتحادیه 
جهانی کشتی

حضور قهرمانان اتومبیلرانی ایران 
در رقابت های جهانی

به  گزارشی  در  کشتی  جهانی  اتحادیه 
ساله   18 دختر  یزدانی  زهرا  درخشش 
آسیا  سالن  داخل  بازی های  در  ایرانی 

اشاره کرد.
به  گزارش زمان به نقل از ایسنا، اتحادیه 
آورده  گزارش  این  در  کشتی  جهانی 
پهلوانی  سنتی،  کشتی  مسابقات  است: 
بازی های  دوره  پنجمین  کمربند  با  و 
در  آسیا  رزمی  هنرهای  و  سالن  داخل 
رسید  پایان  به  ترکمنستان  آباد  عشق 
بیشترین  صاحب  میزبان  کشور  که 
های  کشتی  در  شد.  طال  مدال های 
سنتی )ترکمن گورش( ترکمنستان 23 
به  را  ممکن  طالی  مدال   26 از  مدال 
دست آورد و ازبکستان و مغولستان به 
تا  گرفتند  طال  مدال  یک  و  دو  ترتیب 
تنها کشورهایی باشند که به جز میزبان 
کشتی   رسیدند.مسابقات  قهرمانی  به 
برگزار شد که  نیز در سه وزن  پهلوانی 
ایرانی ها  نصیب  طال  مدال های  همه 
شد.در کشتی با کمربند )آلیش و قزاق 
کوراسی( کشور میزبان صاحب 39 مدال 
طال شد، ضمن این که قرقیزستان )پنج 
قزاقستان  )چهار طال(،  ازبکستان  طال(، 
)چهار طال(، مغولستان )دو طال( و ایران 
)یک طال( دیگر کشورهایی بودند که به 

عنوان قهرمانی رسیدند.زهرا یزدانی در 
این رقابت ها تنها مدال طالی ایران در 
آویخت.  گردن  بر  را  کمربند  با  کشتی 
خانواده  یزدانی در کشتی ایران قهرمانان 
و  یزدانی  رضا  نظیر  المپیکی  و   جهان 
را معرفی کرده است که  یزدانی  حسن 
یزدانی ها  خانواده   از  قهرمان  سومین 
یزدانی  زهرا  یعنی  ساله  دختر 18  یک 
است که در وزن 55 کیلوگرم مسابقات 
کالسیک آلیش به مدال طال رسید و در 
کشتی  با کمربند نیز صاحب مدال نقره 
ترکمنستان  رقابت ها  این  پایان  شد.در 
62 مدال طال در رقابت های سنتی و با 
کمربند به دست آورد و به کشور میزبان 
کمک کرد تا در بین 65 کشور آسیایی 

– اقیانوسیه در صدر قرار گیرد.

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی 
در  دریفت  رشته  قهرمانان  اعزام  از  ایران 
برای نخستین  اتومبیلرانی و موتورکراس 
مرتبه به رقابت های جهانی در کشورهای 
ژاپن و انگلیس خبر داد.»محمود صیدانلو« 
به  دریفت  ملی  تیم  اعزام  حاشیه  در 
رقابت های بین قاره ای در محل پیست 
اتومبیلرانی ورزشگاه آزادی در گفت و گو 
با ایرنا،افزود: رقابت های دریفت بین قاره 
ای برای نخستین مرتبه از سوی فدراسیون 
جهانی اتومبیلرانی در روزهای 8 و 9 مهر 
ماه با حضور 32 شرکت کننده از سراسر 
جهان به میزبانی ژاپن برگزار می شود که 
تیم ملی ایران نیز در این مسابقات حضور 
پیشانی  »شهاب  داشت:  اظهار  دارد.وی 
ایران  دریفت  دوره  چندین  قهرمان  دار« 

در این رقابت ها حضور می یابد و سعی 
کردیم با توجه به اینکه این رقابت ها برای 
نخستین مرتبه در جهان برگزار می شود 
از استعدادهای ورزشکاران دیریفت ایران در 
این رقابتها استفاده کنیم.رئیس فدراسیون 
اتومبیلرانی و موتورسواری اضافه کرد: تالش 
می کنیم تا در دوره های بعد تعداد بیشتری 
را به مسابقات اعزام کنیم. پیشانی دار با 
اتومبیل بی ام او که تجهیزات آن توسط 
متخصصین ایرانی و با حمایت حامی مالی 
تجهیز شده از طریق هوایی به توکیو محل 

برگزاری رقابت ها اعزام شد.
حضور  درباره  همچنین  صیدانلو 
برای  ایران  کراس  موتور  نمایندگان 
قهرمانی  های  رقابت  در  بار  نخستین 
سوار  موتور  سه  با  ایران  گفت:  جهان 
شهر  در  مهر   18 که  پیکارها  این  به 
وینچستر انگلیس برگزار می شود، اعزام 
می شوند.وی افزود: البته با شرکت هوندا 
در انگلیس برای پشتیبانی کامل و تهیه 
و  مذاکره  نیاز  مورد  تجهیزات  و  موتور 
نمایندگان  تا  شد  خریداری  موتورهایی 
ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور 
یابند. در بحث موتور کراس ایران سابقه 
و  دارد  اتومبیلرانی  به  نسبت  بیشتری 
رشته  این  به  مربوط  های  ساخت  زیر 
 در کشور فراهم است و شرایط بهتری را 

هم دارد.

روز  ایران  نوجوانان  فوتبال  تیم  سرمربی 
سه شنبه گفت: برای موفقیت در مسابقات 
جام جهانی نوجوانان در هند برنامه داریم.

اکتبر  از 6  جام جهانی فوتبال نوجوانان 
- 14 مهر - در هندوستان آغاز می شود 

دارد.  ادامه   - آبان   6  - اکتبر   28 تا  و 
فوتبالیست نوجوان ایران در این دوره از 
رقابت ها در گروه سه با تیم های آلمان، 
گینه و کاستاریکا هم گروه است.»عباس 
در  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  چمنیان« 
فوتبالیست  سازی  آماده  روند  خصوص 
های نوجوان ایران برای حضور قدرتمند 
رقابت های جام جهانی  از  این دوره  در 
گفت: دو دیدار تدارکاتی برابر فرانسه و 
ریزی  برنامه  پوشان  ملی  برای  مکزیک 

ایران  نوجوانان  فوتبال  تیم  است.  شده 
برگزاری  منظور  به  شنبه  سه  بامداد 
دو  انجام  و  اسپانیا  در  تدارکاتی  اردوی 
مکزیک  و  فرانسه  های  تیم  با  دیدار 
کرد. ترک  کشور  این  قصد  به  را  تهران 
ایران هم  نوجوانان  فوتبال  تیم  سرمربی 
گروهی ایران با آلمان، گینه و کاستاریکا 
در جام جهانی را سخت توصیف کرد و 
سبک  کشور  سه  این  از  یک  هر  گفت: 
فوتبالی خاص خود را دارند و کادر فنی 

آنها  دیدارهای  فیلم  آنالیز  و  مشاهده  با 
قوت  و  ضعف  نقاط  از  خوبی  شناخت 
آماده  روند  گفت:  دارد.وی  تیم  سه  این 
سازی تیم فوتبال نوجوانان برای حضور 
مرحله  دو  در  جهانی  جام  در  قدرتمند 
آن  نخست  مرحله  که  شد  ریزی  برنامه 
مرحله  و  اجرا شد  سال 1395  پایان  تا 
و  تا  جاری  سال  ابتدای  از  نیز  دوم 
 پیش از دیدارهای تدارکاتی با فرانسه و

 مکزیک است. 

برنامه های فوتبال نوجوانان 
برای موفقیت در جام جهانی
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راه اندازی  اپلیکیشن تلفن همراه ایستگاه های
 سنجش در اهواز

سعیدوحیدی فر-اهواز: اپلیکیشن تلفن همراه جهت نمایش اطالعات 
لحظه ای ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی در سازمان آب و برق 

خوزستان راه اندازی شد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون مطالعات 
پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان با اعالم خبر فوق، سازمان آب 
و برق خوزستان را متولی حدود 230 ایستگاه آب سنجی و هواشناسی 
سنجش  که  خواند  همجوار  استان  هفت  و  خوزستان  استان  در 

پارامترهای کمی، کیفی و هواشناسی را بر عهده دارند.
»هوشنگ حسونی زاده« با بیان این که تمامی موارد پشتیبانی تعمیر 
های  گزارش  ارسال  و  اطالعات  مانیتور  برداری،  بهره  نگهداری،  و 
مختلف توسط دفتر ایستگاه های سنجش معاونت مطالعات پایه و 
طرح های جامع منابع صورت می گیرد، افزود: ایستگاه های مذکور 
شامل هیدرومتری، پایش کیفی، جذر و مدی، برف سنجی،  باران 
سنجی و تبخیرسنجی است که روی رودخانه اصلی و فرعی، زهکش 
ها و پساب ها، کانال ها، مناطق دشت و کوهستانی واقع و بیشتر آنها 
خودکار شده اند.حسونی زاده گفت: جهت آگاهی و دسترسی سریع 
مسئوالن سازمان به اطالعات ایستگاه های مذکور، اپلیکیشن تلفن 
همراه با قابلیت برای گوشی همراه )I.O.S و اندروید(، تبلت و رایانه 
ایجاد شده که اطالعات لحظه ای ایستگاه های سنجش به محض 
قرائت توسط سیستم خودکار در ایستگاه به صورت مستقیم روی نقشه 
های جغرافیایی قابل نمایش است. وی ادامه داد: این اپلیکیشن ها 
قابلیت فیلتر کردن بر اساس حوزه، نوع ایستگاه، نوع پارامتر، زمان و 
ساعت را دارا بوده و هر ایستگاه دارای یک نشان اختصاصی است که 
رنگ آن با توجه به اطالعات بدست آمده در شرایط نرمال، هشدار و 

بحرانی تغییر پیدا می کند.

اربعین حسینی بابلسر میزبان زائرین  
هشت کشور اروپائی در کربال

خبرنگار بابلسر - اسماعیل فالح:  همزمان با فرا رسیدن ماه محرم 
ستاد مردمی اربعین حسینی شهرستان بابلسر با حضور امام جمعه و 
دیگر مسئولین شهرستانی و ارادتمندان به اهل بیت افتتاح و آقای حاج 
اکبر قلی زاده به عنوان مسئول ستاد مردمی این شهرستان معرفی 
گردید . حاج اکبر قلی زاده مسئول ستاد اربعین حسینی طی گفتگوی 
گفت : این ستاد برای اولین سال در بابلسر راه اندازی شد و البته بنده 
حقیر چندین سال هست که در خدمت زائرین اربعین حسینی در 

کربال  می باشم و به این زائرین خدمت رسانی می کنم .
قلی زاده در بخش دیگر ی از گفتگوی خود گفت : جهت برپای و 
نصب موکب فاطمه الزهرا )س( در کربال  از سوی شهرستان بابلسر 
نیازمند کمک و مساعدت مردم شریف شهرستان و دیگر هم وطنان 
عزیز  هستیم . مسئول ستاد پیاده روی اربعین حسینی بابلسر عنوان 
داشت:جهت دریافت نذورات شهروندان عزیز و هم وطنان ، این ستاد 
به صورت شبانه روزی در بابلسر آمادگی دارد کمک های نقدی و غیر 
نقدی را جمع آوری نماید ، ضمنا اقالم مورد نیاز از قبیل برنج ، روغن ، 

گوشت مرغ ، پتو ،موکت و دیگر مواد غذای می باشد.

خبر

12 میلیون نفر در ایران در مناطق  
کم  برخوردار زندگی می کنند

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: زندگی در مناطق  
کم برخوردار به معنای آسیب دیدگی نیست.

داریوش بیات نژاد اظهارکرد: در طول چهار سال 
خدمت دولت تدبیر و امید اقدامات زیادی برای 
خدمات رسانی به مناطق حاشیه ای صورت  گرفته 

است.
وی ادامه داد: دولت قبل بسیاری از دستگاهها را 
موظف کرده بود تا به مشکالت ساکنان مناطق کم 
برخوردار و سکونتگاه های غیر رسمی رسیدگی  

کنند تا شرایط زندگی  آنها نیز تسهیل شود.
وی افزود: متاسفانه در اکثر اظهارنظرها درباره 
این  ساکنان  که  می شنویم   حاشیه ای  مناطق 
مناطق آسیب دیده و مستعد جرم و رفتارهای 
مخالف هنجارهای اجتماعی هستند که این به 

هیچ وجه درست نیست.
وی توضیح داد: بسیاری از ساکنان این مناطق 
رغم  علی  که  هستند  شریفی  انسان های 
محدودیت ها و محرومیت های مالی با حفظ عزت 

نفس زندگی خود را سپری می کنند.
این  از  نباید  البته  ابرازکرد:  مسئول  این 
به  محروم  مناطق  در  واقعیت گذشت که 
دلیل کمبود امکانات رفاهی، اجتماعی، بهداشتی 
،آموزشی و ... به نسبت سایرمناطق کمتر است و 

همین امر مشکالتی را درپی دارد.

پرداخت 57 درصد مطالبات 
گندمکاران  کرمانشاه

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
کرمانشاه با اشاره به پرداخت 57 درصد مطالبات 
گندمکاران استان اظهار کرد: تاکنون بیش از 470 
میلیارد تومان به حساب گندم کاران استان واریز 
شده است. مظفر رحیمی مانده مطالبات گندم 
و  دانست  تومان  میلیارد  را 370  استان  کاران 
تا این مطالبات در اسرع  افزود: تالش می شود 

وقت پرداخت شوند.
پیگیر  مسئولین  تمام  اینکه  بیان  با  رحیمی 
استان هستند،  کاران  گندم  مطالبات  پرداخت 
عنوان کرد: بنا به آخرین اظهارات معاون وزیر 
مطالبات  تا  شود  می  تالش  کشاورزی  جهاد 

گندمکاران در اسرع وقت پرداخت شود.
به گفته مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان کرمانشاه ارزش کل گندم خریداری شده 
در مراکز خرید گندم استان کرمانشاه حدود 850 

میلیارد تومان بوده است.

خبر

رشت- خبرنگار زمان؛ شرکت گاز استان 
ملی  تحقق شعار شرکت  راستای  در  گیالن 
تغییر  با  کیفیت  به  کمیت  از  »رسیدن  گاز 
در رفتار و فرایندها« اقدام به بهبود کیفیت 
خدمات رسانی به مشترکین عزیز و یکپارچه 
شرکت  اتفاقات  و  پیام  مرکز  سامانه  سازی 

نموده است.
اکبر  حسین  مهندس  اساس  همین  بر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اتصال 
دو شهر الهیجان و انزلی به سامانه یکپارچه 
مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز استان گیالن 

خبر داد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم 
زین پس مشترکین محترم  افزود:  این خبر 
دو شهر الهیجان و انزلی در صورت بروز هر 

تلفن 194،  با شماره  تماس  و  مشکل  گونه 
به سامانه یکپارچه مرکز پیام شرکت گاز در 

مرکز استان متصل می شوند و کارشناسان 
امدادگران  به  بررسی وضعیت،  با  پیام  مرکز 

نمودن  برطرف  جهت  مربوطه  شهرهای 
مشکل اطالع رسانی خواهند نمود.

پیام  مرکز  سازی  یکپارچه  از  هدف  وی 
و  وضعیت  بهبود  را  گاز  شرکت  اتفاقات  و 
مشترکین  به  رسانی  خدمت  در  سرعت 
محترم و تسهیل روند نظارت بر امدادرسانی 

عنوان نمود.
مهندس اکبر اظهار داشت: هم اکنون عالوه 
شامل  رشت  شهرستان  مذکور،  شهر  دو  بر 
سنگر،  خمام،  کوچصفهان،  رشت،  شهرهای 
سامانه  به  نیز  نشا  لشت  و  خشکبیجار 
مرکز  در  گاز  شرکت  پیام  مرکز  یکپارچه 
استان متصل می باشد و امیدواریم تا پایان 
این  به  استان  شهرهای  کلیه  جاری  سال 

سامانه متصل شوند.

با هدف بهبود ارائه خدمات صورت گرفت؛

اتصال امداد گاز شهرهای الهیجان و انزلی به سامانه یکپارچه مرکز پیام

مقاوم سازی 54 هزار 
واحد مسکونی  روستایی در گلستان 

تجهیزآتش نشانی اصفهان
 به تجهیزات روز

گلستان- خبرنگار زمان: مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان گلستان گفت: 
از سال 83 تاکنون. 70 هزار واحد مسکونی 
قرار  روستایی  مسکن  طرح  در  روستایی 
از 54 هزار واحد  تاکنون بیش  گرفتند که 

مسکونی پایان کار خود را دریافت کردند. 
روستایی  مسکن  درباره  زمانی نژاد  ولی اهلل 
از سال 83 تاکنون. 70 هزار  اظهار داشت: 

مسکن  طرح  در  روستایی  مسکونی  واحد 
روستایی قرار گرفتند که تاکنون بیش از 54 
هزار واحد مسکونی پایان کار خود را دریافت 
کردند و قصد داریم تا پایان این 70 هزار واحد 

این طرح ادامه دهیم.
وی افزود: عالوه بر این 70 هزار واحد مسکونی. 
استان  در  غیرمقاوم  مسکونی  واحد   129
برنامه  در  ما  هدف  که  دارد  وجود  گلستان 
مقاوم  غیر  واحدهای  همه  نوسازی  ششم. 
روستایی است. مدیر کل بنیاد مسکن استان 
گلستان تاکید کرد: برای نوسازی واحدهای 
مسکونی در جاسازی 20 میلیون تومان و برای 
مسکن روستایی در بافت روستا 18 میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت می شود و با تفاهم 
نامه ای که با بانک مهر داشتیم به عنوان متمم. 
مبلغ 5 تا 8 میلیون تومان با کارمزد 2 تا 3 

درصد پرداخت می شود.
زمانی نژاد تصریح کرد: بانک ها در خصوص 

بانک ها  اگر  نکنند.  ضمانت نامه سخت گیری 
همان طور که دولت نیز در نظر دارد.  از ضمانت 
زنجیره ای استقبال کنند. فرایند مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی روستایی سرعت بیشتری 
می گیرد. وی افزود: یک هزار و 50 روستا در 
استان گلستان وجود دارد که 968 روستا باالی 
20 خانوار هستند و برای آنها طرح تهیه شده و 

به تصویب رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
گلستان افزود: طرح هادی ساماندهی کالبد 
روستاست و اگر بخواهد کاری در روستا انجام 

شود مبنا و بستر آن طرح هادی است.
از  یکی  روستایی  مسکن  کرد:  تصریح  وی 
فعالیت های اصلی بنیاد مسکن است و قرار 
است ساالنه 200 هزار مسکن روستایی در 
کشور به شیوه فنی نوسازی و مقاوم سازی 
شوند که سهم استان گلستان 6 تا 7 هزار واحد 

مسکونی است

اصفهان- خبرنگار زمان: مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: نیروهای این سازمان تمامی آموزش های 
الزم برای عملیات را دیده اند و این سازمان به 

تجهیزات روز دنیا مجهز است.
بهزاد بزرگزاد در جمع خبرنگاران ایام عزاداری 
اباعبداهلل الحسین)ع( را تسلیت گفت و با اشاره 
اظهارکرد:  به هفتم مهرماه روز آتش نشانی 
در سال 94 میزان رضایتمندی شهروندان از 
سازمان آتش نشانی 72 درصد و در سال 95، 
این آمار به 81 درصد رسید البته اگر کسانی 
آتش  سازمان  با  نداشتند،  رضایت  ما  از  هم 

نشانی ارتباطی برقرار نکرده اند.
وی افزود: تعداد کل عملیات امداد و نجات و 
اطفای حریق در سال 95، 9 هزار و 38 مورد 
بوده است که از این مقدار 4 هزار و 32 حریق 

و 5 هزار و 6 مورد حادثه رخ داده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی با بیان اینکه 
تصادفات رتبه اول حوادث را در شهر در بر 
شدگان  فوت  کل  آمار  داد:  ادامه  میگیرد، 
حوادث رانندگی در سال 95 نسبت به سال 
قبل، 25 درصد کاهش و آمار نجات یافتگان 

19 درصد افزایش یافته است.
بزرگزاد در مورد متوسط زمان رسیدن به محل 
حادثه تصریح کرد: متوسط رسیدن به محل 
حادثه برای محل هایی که در محدوده شهر 

هستند 4 دقیقه و 11 ثانیه و برای رسیدن به 
محل های خارج از محدوده 10 دقیقه و 23 
ثانیه است. وی اظهارکرد: استقرار خودروهای 
 10 روزانه  صورت  به  نشانی  آتش  سازمان 
دستگاه است تا در مواقعی که حجم ترافیک 
سنگین است سریعتر به محل حادثه برسیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری گفت: 
در نیمه اول سال جاری حریق ها بیشتر شامل 
ضایعات و خودرو ها بوده است اما آتش سوزی 
کاهش  تجاری  و  مسکونی  های  کاربری  در 
کل  تعداد  کرد:  تاکید  بزرگزاد  است.  یافته  
پرسنل این سازمان در سال 95، 624 نفر است 
که البته مجوز های الزم برای استخدام 100 
نفر دیگر را نیز از مراجع ذیربط اخذ کرده ایم.

بزرگزاد با اشاره به حادثه پالسکو یادآور شد: 
اصفهان معین تهران در بروز حوادث و حریق 
امکاناتی  به  نیاز  بودن  معین  برای  اما  است 
امکانات حاضر  در گستره ملی داریم چراکه 
مختص شهر و شهروندان اصفهان است.این 
مقام مسئول شهری با اعالم اینکه حریق در 
10 دقیقه به باالی 700 درجه می رسد، گفت: 
شعله در ثانیه 5 تا 6 متر حرکت می کند و 
سرعت دود نیز 30 متر بر ثانیه است در حالی 
که  یک انسان در راستای افق یک متر و 20 
سانتی متر و در پله ها، 45 سانتی متر می تواند 

حرکت کند.

متن آگهی 
آقای سجاد محسنی فرد فرزند سید میران به اتهام خیانت در امانت خودرو پراید 
به شماره پالک ایران 41-152م 59 تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مصوب سال 1395 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 
روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
واقع در دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی . 

آگهی 
خواهان ناصر مرادی فرزند حمید  به شماره ملی 4072208523  ساکن : چهارراه اسد 
آبادی کوچه مرجان پالک 4 و 6 کدپستی 6813951689 تلفن: 09161619703  
 4948978035  : ملی  شماره  به  شاهمراد  فرزند  شفیعی   :1-صداقت  خواندگان 
  -  6761735326 : پستی  کد   4 نسیم  کوی  شهرداری  غرب  آباد  اسالم   : ساکن 
آباد  : اسالم  به شماره ملی 4948976873ساکن  فرزند:یارعلی  پور  2- کاکا صفر 
پستی  کد   65 پالک  آوینی  شهید  خیابان  ولیعصر  خیابان  ولیعصر  شهرک  غرب 
به پرداخت  به محکومیت تضامنی خواندگان  6761783686 خواسته :صدور رای 
رهنی  سند  در  مندرج  تعهدات  انجام  عدم  لحاظ  به  مبلغ2/500/000/000ریال 
 148 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   1395/7/26 مورخه    21110 شماره 
شهرستان کرمانشاه به میزان 100 روز  و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در 
سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 

وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

درخواست  موجب  به  حمید  فرزند  مرادی  ناصر  آقای  خواهان  دعوی  در خصوص 
فرزند  شفیعی  صداقت   : آقای  خواندگان  طرفیت  به   96/6/25 مورخ  رای  صدور 
محکومیت  رای  صدور  خواسته  به  یارعلی   فرزند  صفرپور  :کاکا  آقای  و  شاهمراد 
انجام  عدم  لحاظ  به  2/500/000/000ریال  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی 
تعهدات مندرج در سند رهنی رهنی رسمی شماره 21110 مورخه 1395/7/26 
سایر  پرداخت  و  کرمانشاه  شهرستان    148 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی 
خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق 
زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری 
به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده 454 ق آ د م 
و با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند 
رسمی مذکور و هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی 
در بند 12 قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشارزمان مورخ 1396/6/26  
و اینکه خوانده علیرغم اطالع و استحضار طبق قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت 
مقرر قانونی امتناع نموده است لهذا تخلف وی از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص 
گردیده و مطابق بند 2 قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل 
نمی گرداند .با عنایت به مفاد بند 5 قرارداد که خسارت عدم انجام تعهد روازنه سه 
را  روزانه دو درصد  پرداخت  تقاضای  راهن  آنجا که  از  و  است  قید گردیده  درصد 
داشته است و این مطلب مورد تایید خواهان است  بنابراین مستندا به ماده 201 
با توجه به مفاد قرارداد فی  ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و 
مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : درخصوص 
خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
خسارت عدم انجام تعهد  و از انجا که خواهان خواستار آن است که به ازای هر روز 
تاخیر در انجام تعهد در بند 5 قرارداد روزانه مبلغی به میزان 2 درصد اصل بدهی 
مندرج در بند 1 قرارداد به قرار هر روز 25/000/000 ریال پرداخت گردد و با توجه 
به تاخیر راهن و ضامن در انجام تعهدات به میزان 100 روز اعالمی خواهان رای به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2/500/000/000 ریال و پرداخت 
الزحمه  الوکاله وکیل و حق  دادرسی و حق  قبیل هزینه  از  قانونی  سایر خسارات 
داوری و سایر هزینه ها تا اجرای قطعی رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می 

گردد . رای داوری با عنایت به توافق و تراضی در بند 10 قرار داد قطعی است . 
داور قرار داد- خلیل اله بازگیر  

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

1-مریم نیک پور فرزند کرمی  به نشانی : استان لرستان شهرستان خرم آباد – خ 
طیب پاکدشت اول سمت چپ درب 6 
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم: 

1-داود تقی زاده  فرزند ..... به نشانی : : استان لرستان شهرستان خرم آباد
محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610096690100565  
به پرداخت  و شماره دادنامه 9509976690100179 محکوم علیه محکوم است 
مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/140/000 ریال بابت هزینه 
در حق  االداء  یوم  تا  واخواست  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی 

محکوم له می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد سمیه دلفانی . 

آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد سند رهنی رسمی شماره 21204 
و  آباد   خرم  39شهرستان  شماره  رسمی  اسناد  دفتر  1395/11/4تنظیمی  مورخ 
بازگیربه  اله  خلیل  آقای  مرتهن  توسط   داوری  رای  صدور  درخواست  حسب 
ملی  شماره  به  ورناصری  علی  روز  آقای  راهن  علیه   4072322474 ملی  شماره 
 1741749344 ملی  شماره  به  کوراوند  مهرداد  آقای  ضامنین  و   6639571201
و افشین زارعی به شماره ملی 3340125678 مبنی بر صدور رای به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال  خسارت عدم انجام تعهد 
مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و 
حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و ..... بدین وسیله به 
آقایان روزعلی ورناصری و مهرداد کوراوند و افشین زارعی و خلیل اله بازگیر ابالغ 
جاده  آباد  :خرم  محل  در  10صبح  ساعت  راس   1396/7/12 تاریخ  در  گردد  می 
کمربندی جنب شهرک صنعتی شماره 1دفتر مجتمع خدمات رفاهی بهاروند تلفن 
:09161619703        به جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور یابند . عدم 
حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی درمفاد  قرارداد قطعی 

و الزم اجرا است 
داور قرارداد ناصر مرادی

دادنامه 
پرونده کالسه 9509986612901232 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد 
101 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ی 9609976613500667 شاکی :آقای ناصر 
حسیوند فرزند ابراهیم به نشانی لرستان –خرم آباد گلدشت غربی انتهای خ ارم دماوند 
ششم –متهم :آقای مسعود حسینی )متواری می باشد ( – اتهام :ایراد جرح عمدی با قمه 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مسعود حسینی )به علت متواری بودن نامبرده 
اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد ( دایر بر ایراد جرح عمدی بوسیله قمه 
منتهی به نقص عضو در مورخه ی 1395/4/15 موضوع شکایت آقای ناصر حسیوند 
فرزند ابراهیم و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 
به شماره ی 9610436611000089 مورخه ی 1396/1/17 دادگاه با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل شکایت شاکی- گواهی 
های پزشکی قانونی مورخه های 1395/7/6 و 1396/4/15 که حاکی از ایجاد جراحات 
در اثر اصابت جسم برنده در تاریخ ادعایی شاکی می باشند –گزارش مرجع انتظامی که 
بیانگر صحت وقوع درگیری است –مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه ی شاکی 
در مرحله ی دادسرا که مبین صحت ادعای نامبرده و مجروح شدن توسط مشتکی 
تا کنون و عدم حضور وی در  ارتکاب جرم  از  –متواری شدن متهم پس  عنه است 
جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
انتشار آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار –بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به ماده ی 614 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 
1375 و مواد 2 و 18 و 19 و 27و 448 و 449 و 452 و 462 و 488 و 559 و 710 
قانون مجازاتهای اسالمی مصوب 1392 از حیث جنبه ی خصوصی بزه معنونه که همان 
دیه می باشد حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت 1-یک و نیم درصد از دیه ی کامل 
بابت بریدگی خلف دست که تا مچ دست چپ امتداد دارد )متالحمه ( 2-پنج درصد از 
دیه ی کامل بابت ارش بریدگی پنج تا ندون باز کننده ی مچ دست چپ 3-دو و نیم 
درصد از دیه ی کامل بابت ارش نقص عضوی ناشی از محدودیت  شدید حرکات انگشت 
شست دست چپ در حق آقای ناصر حسیوند فرزند ابراهیم )شاکی پرونده ( ظرف یکسال 
قمری از زمان وقوع جنایت و از حیث جنبه ی عمومی بزه معنونه حکم بر محکومیت 
وی به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه ی پنج با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و مستندا به ماده ی 406 قانون آیین دادرسی کیفری 
از تاریخ ابالغ قابل  الحاقات بعدی ظرف مدت 20 روز  با اصالحات و  مصوب 1392 
واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید مجتبی همتی 

حصر وراثت 
به  دادخواست  به شرح  شناسنامه 10309    شماره  به  نیا   شریف  مهدی  محمد 
کالسه     960449/114/96  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین شریف نیا  به شماره شناسنامه  118 
در تاریخ   96/5/9   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 زهرا سلطان کردونی ش ش 804 ت ت 1324 صادره از اهواز همسر متوفی

محمد مهدی شریف نیا ش ش 10309 ت ت 1363 صادره از اهواز پسرمتوفی
فاطمه شریف نیا   ش ش746 ت ت 1343 صادره از تهران دخترمتوفی

بتول شریف نیا ش ش 6909 ت ت 1347 صادره از اهواز دخترمتوفی
مرضیه شریف نیا  ش ش 6910 ت ت 1349 صادره از اهواز دخترمتوفی
سکینه شریف نیا ش ش 44139 ت ت 1356 صادره از اهواز دخترمتوفی
معصومه شریف نیا ش ش 524 ت ت 1358 صادره از اهواز دخترمتوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82025 دبیر  شعبه   114  شورای حل اختالف مجتمع شماره  3 تهران

حصر وراثت 
سرور زمان فیض مهدوی  به شماره شناسنامه31    به شرح دادخواست به کالسه    
چنین  و  نموده  وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   از     960534/104
در    2614 شناسنامه  شماره  به  شیرازی   عبدالحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ   95/4/14   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 سرورزمان فیض آبادی ش ش 31 ت ت 1309 صادره از کرمانشاه همسر متوفی
شاهده شیرازی ش ش 0021806640 ت ت 1351 صادره از تهران دخترمتوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82022 دبیر  شعبه   104  شورای حل اختالف مجتمع شماره3   تهران

حصر وراثت 
مریم  الواسطه  مع  وکالت  با   1374 شناسنامه    شماره  به  یزدی   هاشمی  نویده 
ثمرین دخت بهزادی  به شرح دادخواست به کالسه   60514/104    از این  شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان ام البنین 
بهزادی  به شماره شناسنامه 593  در تاریخ  95/1/4    اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 نویده هاشمی یزدی ش  ش1374 ت ت 1341 صادره از تهران دخترمتوفی

زهرا سادات هاشمی یزدی ش  ش297 ت ت 1338 صادره از تهران دختر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82024 دبیر  شعبه  104   شورای حل اختالف مجتمع شماره 3  تهران

اجرائیه 
محکوم له-میثم نوریان 

محکوم علیه-عوض باالئی صومعه 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  –به  به  محکوم 
 9509970927801076 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9610090927800080
نام  به   09121859839 موبایل  سندشماره  انتقال  به  است  محکوم  علیه  محکوم 

خواهان صادر می گردد.
110/82021  دبیر شعبه 119 مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف تهران 

آگهی
به  نیا     ارمندی  غفار  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  کرمی    داود  خواهان  
نموده که  تهران  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم   مطالبه طلب    خواسته  
جهت رسیدگی به شعبه   855مجتمع شماره 18 شورای حل اختالف تهران واقع 
بانک  روبروی  بهرامی  برادران  ولیعصر خ شهید  آذری شهرک  ه  را  تهران سه  در 
صادرات پاساژدولتی ط2-3  ارجاع و به کالسه  9609981085500459  ثبت 
است  تعیین شده  و ساعت   15:40  آن  96/8/24   گردیده که وقت رسیدگی 
به تجویز ماده 73  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
  110/82030   دبیر شعبه 855  مجتمع شماره 18 شورای حل اختالف  تهران

حصر وراثت 
کالسه    به  دادخواست  شرح  به     60 شناسنامه  شماره  به  فریور   فرنگیس 
و  نموده  وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   از      960461/114/96
چنین توضیح داده که شادروان احمد فامیلی  به شماره شناسنامه 264  در تاریخ  
95/11/22    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 فرنگیس فریور ش  ش60 ت ت 1318 صادره از داراب همسر متوفی
امیر علی فامیلی ش  ش677 ت ت 1337 صادره از تهران پسرمتوفی
امین علی فامیلی ش ش 216 ت ت 1341 صادره از تهران پسرمتوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82027 دبیر  شعبه   114  شورای حل اختالف مجتمع شماره  3 تهران

حصر وراثت 
کالسه    به  دادخواست  شرح  به    5177 شناسنامه   شماره  به  کالهی  علی   
960411/114/96    از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
تاریخ    توضیح داده که شادروان مصطفی کالهی  به شماره شناسنامه 1278  در 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین     93/7/11

منحصر است به:
 علی کالهی ش ش 5177 ت ت 1359 صادره از تهارن پسر متوفی
عماد کالهی ش ش 9019 ت ت 1361 صادره از تهران پسرمتوفی
عطا کالهی ش ش 25365 ت ت 1363 صادره از تهران پسرمتوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/82029 دبیر  شعبه  114   شورای حل اختالف مجتمع شماره 3  تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به امید عبداللهی ف حبیب اله 

 خواهان عباس صدری نیستانک دادخواستی به طرفیت خوانده  امید عبدالهی   به 
خواسته مطالبه وجه و دستور موقت    مطرح که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
تهران   بایگانی9609980213200538 شعبه 179 دادگاه عمومی شهید مطهری 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/8/23    و ساعت 11:30   تعیین که حسب 
المکان  دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
دادگاه  به دفتر  انتشار آگهی  تاریخ  از  یکماه پس  تا خوانده ظرف  آگهی می شود 
مراجعه  و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/82725 منشی دادگاه حقوقی شعبه 179  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
مطهری   تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره موتور 01315037 و 
شماره شاسی S1412284704380 و شماره پالک ایران 72-952ق76 مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر
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افتتاح 12 مدرسه طرح برکت در مناطق 
محروم مازندران

مازندران- خبرنگار زمان؛ استاندار مازندران از افتتاح و بهره برداری 
12 مدرسه طرح برکت در مناطق محروم این استان همزمان با سراسر 

کشور خبر داد.
ربیع فالح جلودار در مراسم افتتاح و بهره برداری از مدارس طرح برکت 
مازندران با بیان اینکه فلسفه  وجود بنیاد برکت برای محرومیت زدایی 
و توسعه واحدهای اقتصادی و آموزشی است، اظهار کرد: این بنیاد در 
مازندران در 15 طرح اقتصادی با سرمایه گذاری 28 میلیارد تومان 

مشارکت داشته که به ایجاد 6 هزار شغل منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 34 مدرسه تکمیل و به بهره برداری رسیده 
و 15 مدرسه نیز در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: بنیاد برکت 
در ساخت 49 مدرسه با 311 کالس درس و 29 میلیارد تومان هزینه 

مشارکت داشته که امروز 12 مدرسه به بهره برداری رسیده است.
استاندار مازندران تصریح کرد: بنیاد برکت مازندران در ساخت مساجد 
و مراکز فرهنگی نیز بسیار فعال بوده و تا به امروز 800 مسجد با 
اختصاص پنج میلیارد تومان با کمک این بنیاد در آستانه بهره برداری 
قرار دارد. ربیع فالح افزود: اعطای 9 میلیارد تومان وام قرض الحسنه به 
هزار و 499 متقاضی مناطق محروم نیز از دیگر اقدام های بنیاد برکت 
مازندران است. استاندار مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 685 طرح 
به ارزش 272 میلیارد تومان در مازندران  با همکاری بنیاد برکت 
سرمایه گذاری شده است، گفت: ساخت 500 واحد مسکونی به ارزش 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان و زیر پوشش قرار دادن 677 یتیم 
با هزینه یک میلیارد تومان نیز در سایه بنیاد برکت مازندران به انجام 

رسیده است.

مدیرکل دامپزشکی اردبیل خبر داد:

آغاز واکسیناسیون رایگان دام ها در مقابله
 با بیماری تب برفکی

ایسنا؛ مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از آغاز طرح واکسیناسیون 
رایگان دام های استان اردبیل در مقابله با بیماری تب برفکی خبر داد. 
صالحی اظهار کرد: بیماری تب برفکی که بیماری داباغ در منطقه 
معروف است همه ساله مشکالتی را برای دامداران به وجود می آورد 
که در دو سال اخیر نیز به دلیل تامین واکسن ها در برخی از مناطق 

نیز این مشکالت تشدید شده بود. 
وی افزود: در دو هفته اخیر در چندین روستا عالیمی از بیماری 
تب برفکی مشاهده شده که ما نیز برای مقابله با این بیماری سعی 
می کنیم تا طرح واکسیناسیون رایگان دام های استان را در مناطق 
روستایی و در بین دامداران انجام دهیم. مدیرکل دامپزشکی استان 
اردبیل با بیان اینکه ساالنه سه بار این واکسیناسیون انجام می شود؛ 
ادامه داد: در واکسیناسیون نیمه اول سال که تزریق واکسن به دلیل 
برخی نارسایی ها پولی انجام می شد چندان با همکاری و جلب 
را در پوشش کامل  ما یک ضعفی  و  نبود  روبرو  رضایت دامداران 
واکسیناسیون شاهد بودیم که با هماهنگی انجام شده با مسئوالن 
جهاد  سازمان  و  بحران  مدیریت  اردبیل،  استاندار  از  اعم  استان 
کشاورزی تالش کردیم تا واکسن تب برفکی تهیه و خریداری و 

نسبت به ذخیره سازی آن اقدام کنیم.
صالحی خاطرنشان کرد: قرار است به صورت رایگان این واکسیناسیون 
در اختیار دامداران و روستاییان قرار گیرد که طرح واکسیناسیون از 
دیروز شروع شده و انتظار می رود بدون مراجعه دامداران به شبکه 
های دامپزشکی و یا روستاییان به مجموعه های دامپزشکی عملیات 
واکسیناسیون به شکل رایگان و با استفاده ازز توان بخش خصوصی 
و دولتی انجام شود.  وی تصریح کرد: حتی دولت هزینه های بخش 
با همکاری  انتظار داریم  و  این طرح متقبل شده  را در  خصوصی 
انجام  به  دامداران و روستائیان عملیات واکسیناسیون تب برفکی 

برسد.  

خبر

صادرات ذوب آهن با حمل و نقل 
ریلي

اصفهان- خبرنگار زمان: سید رضا سادات 
اصفهان  استان  آهن  راه  کل  مدیر  حسیني 
صادقي  مهندس  با  آهن  ذوب  در  حضور  با 
مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو نمود . 

مهندس صادقي در این دیدار ، راه آهن را یک 
کشور  اقتصاد  و  صنعت  براي  کلیدي  بخش 
مواد  ونقل  نمود که در جهت حمل  توصیف 

اولیه ذوب آهن نقش مهمي دارد . 
وي افزود : حمل و نقل مواد اولیه ذوب آهن 
بر 8 میلیون تن است  بالغ  اصفهان در سال 
آهن  راه  توسط  آن  تن  میلیون  نیم  و   4 که 
تعامل  این  افزایش  لذا  و  گیرد  مي  صورت 
بسیار ضروري است. مدیرکل راه آهن استان 
بسیار  را  سازمان  دو  این  تعامل  نیز  اصفهان 
در   : گفت  و  کرد  توصیف  سازنده  و  خوب 
و  حمل  بار  اولین  براي  نزدیک  بسیار  آینده 
آهن  راه  توسط  نیز  آهن  ذوب  صادرات  نقل 
انجام مي شود که موجب افزایش همکاري ها 

و تعامالت في مابین مي شود .

فعالیت 40 هزار نیروی دریانورد 
در بوشهر 

مدیرکل بنادر و  زمان:  بوشهر- خبرنگار 
دریانوردی استان بوشهر گفت: این استان با 40 
هزار نیروی دریانورد فعال، رتبه نخست تعداد 

دریانوردان را در کشور دارد.
از  تجلیل  آیین  در  بنچاری  مهدی  محمد 
دریانوردان نمونه استان بیان کرد: استان بوشهر 
نقش موثری در فعالیت های تجاری کشور دارد 
و در سال گذشته 156 میلیون تن کاال معادل 
بارگیری کشور  50 درصد عملیات تخلیه و 
در بنادر این استان انجام شده و از نظر رتبه 

نخست را در کشور داریم.
امسال 85  ماه نخست  افزود: در شش   وی 
میلیون تن کاال در بنادر استان بوشهر تخلیه 
و بارگیری شده که 52 درصد حجم تخلیه و 

بارگیری در کشور است.
بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
تصریح کرد: در حال حاضر 174 هزار دریانورد 
ثبت شده داریم که 40 هزار نفر دریانورد فعال 
هستند و 30 درصد کل دریانوردان کشور را 

شامل می شود.
اجرا  اجرای طرح های در دست  روند  به  وی 
در مجتمع بندری نگین بوشهر اشاره و اضافه 
کرد: این مجتمع بندری 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا پایان آذر 
ماه امسال ساخت فاز نخست اسکله کانتینری 

مجتمع بندری نگین به پایان برسد.
با  بوشهر  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
اشاره به آغاز عملیات اجرایی الیروبی اسکله 
مجموع  در  گفت:  نگین  بندری  مجتمع 
عمق 11  به  الیروبی  مترمکعب  یک میلیون 
و نیم متر با اعتبار 200 میلیارد ریال انجام 

می شود.

خبر

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
با تأکید بر این که اگر معضل معیشت مردم 
حل شود، کشور از همه لحاظ بیمه می شود 
برکت  بنیاد  در  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
بیش از 3 هزار تقاضای مشارکت مطرح شده 
که اگر هر یک 2 میلیارد تومان آماده کرده 
برای  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   6 باشند، 

ایجاد اشتغال فراهم می شود.
به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی 
مراسم  در  مخبر  محمد  دکتر  برکت،  بنیاد 
افتتاح و بهره برداری از 130 مدرسه ی بنیاد 
برکت با 700 کالس درس در سراسر کشور 
اظهار کرد: دشمن در مواجهه ما در بسیاری 
امروز  و  شده  روبه رو  شکست  با  صحنه ها 

گرفتار شده است.
نقطه ای  به  امنیت  حوزه   در  افزود:  وی 
می فرمایند  رهبری  وقتی  که  رسیده ایم 
»این ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند« شعار 
نیست و توانمندی نظامی ما در حدی است 
که هیچ کس حتی فکر حمله ی نظامی به ما 

را به ذهنش راه نمی دهد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
بر  بر  همیشه  رهبری  این که  به  اشاره  با 
افزود:  دارند،  تأکید  اقتصادی  توانمندسازی 
با توجه به این که خداوند نعمت های فراوانی 
در کشور به ما داده است، چرا باید به لحاظ 
اقتصادی ضعف داشته باشیم؟ آن قدر که به 
بیرون نگاه می کنیم، اگر به توانمندی داخل 

نگاه کرده بودیم مشکالت مان حل شده بود. 
بر  رهبری  معظم  مقام  افزود:  مخبر  دکتر 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  به کارگیری 
مقاومتی  اقتصاد  عصاره ی  می کنند.  تأکید 
بدهیم.  مردم  دست  را  امور  که  است  این 

نمی دانم چرا از این عمل واهمه داریم.
و  عزم  یک  نیازمند  این که  بر  تأکید  با  وی 
اشتغال و  برای حل دو موضوع  نهضت ملی 
امکانات  کشور  گفت:  هستیم  کشور  در  فقر 
گوشه ای  در  این که  و  دارد  وسیعی  بسیار 
نیست.  ما  مردم  زیبنده ی  باشد،  محرومیت 
باید به تدابیر رهبری درباره ی الگوی مصرف 
و حمایت از تولید داخلی عمل کنیم. اگر این 
سمت  این  به  دشمن  بودیم  کرده  را  کارها 

نمی رفت که ما را تحریم کند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با 
بیان این که امروز در ستاد اجرایی هیچ کاری 
انجام نمی شود مگر این که منطبق با اقتصاد 
مقاومتی باشد و به ایجاد اشتغال کمک کند 
گفت: از اشتغال خرد گرفته تا اشتغال ناشی 
و  کوچک  بنگاه های  و  خرد  صندوق های  از 

متوسط را مدنظر داریم.
به  را  اقتصادی  کار  داد:  ادامه  مخبر  دکتر 
سمت مناطق محروم بردیم و نکته  مهم این 
ماندگاری  قصد  پروژه ای  هیچ  در  که  است 
نداریم و اکنون بیش از 30 شرکت آماده ی 
واگذاری به مردم از طریق بورس و فرابورس 
 40 از  بیش  از   93 سال  از  و  هستند  و... 

شرکت در حال خروج هستیم.
گروه   350 از  بیش  با  این که  بیان  با  وی 
و  حمایت  آن ها  از  و  شدیم  مرتبط  جهادی 
شاهد  امروز  کرد:  اظهار  می کنیم  پشتیبانی 
خاطرم  هستیم.  برکت  مدرسه    130 افتتاح 
فرمودند چه خوب  رهبری  روزی  هست که 
هزار  و  شود  آباد  کشور  نقطه ی  هزار  است 

مدرسه ساخته شود که بسیار حکیمانه بود.
امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  رییس 
ساخت 1357  قرارداد  از  امروز  تا  داد:  ادامه 
کالس   5100 با  را  مدرسه   930 مدرسه، 
دیگر  مدرسه    427 و  داده ایم  تحویل  درس 
هم در حال ساخت است. تا به حال بیش از 
25 هزار و 500 پروژه در حوزه های مختلف 
توانمندسازی اقتصادی، امور زیربنایی، سالمت 
و خدمات مالی و حمایتی را در کشور به انجام 
رسانده یا در دست اقدام داریم، اما کار اصلی 
اقتصادی  توانمندسازی  و  اشتغال  ایجاد  ما 
این،  بر  عالوه  ما  است.  توسعه  کم تر  مناطق 
را  صعب العالج  بیمار  هزار   60 داروی  هزینه  
پرداخت کرده ایم، 350 هزار نفر تحت پوشش 
به  گرفته اند،  قرار  الکترونیک  سالمت  طرح 
60 هزار نفر وام قرض الحسنه پرداخت کرده 
و 460 هزار نفر تحت پوشش بیمه ی برکت 
هستند، هم چنین درمان بیش از 3000 زوح 
نابارور مناطق محروم را در دست اقدام داریم 
و تاکنون 255 مورد کودک به دنیا آمده یا به 

زودی متولد می شوند.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(:

با حل مشکل معیشت، کشور از همه لحاظ بیمه می شود

نقد فیلم های دفاع مقدس توسط
 کودکان و نوجوانان چهار محال و بختیاری

مدیر کل  نوسازی مدارس استان گیالن تاکید کرد:

موفقیت گیالن در استانداردسازی گرمایش

شهرکرد- خبرنگار زمان؛ فرزاد رحیمی مدیر 
کل کانون استان از برگزاری کارگاه نقد فیلم های 

دفاع مقدس در مراکز فرهنگی کانون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان، 
وی با اشاره به اینکه نقد فیلم یکی از فعالیتهای 
تخصصی کودکان و نوجوانان در کارگاههای 
با  افزود: نمایش  فیلم  فرهنگی هنری است 
و  کودکان  آشنایی  و  مقدس  دفاع  محتوای 
نوجوانان با سینمای پایداری از جمله اهداف 

کانون در هفته دفاع مقدس محسوب می شد.
رحیمی نقد و تحلیل فیلمهایی با محتوای دفاع 
مقدس را از جمله فعالیتهای نمایشی در این 
هفته عنوان کرد و گفت: بررسی این فرهنگ 
در قالب سینما و دیدن فیلم می تواند به مراتب 
اثر بخش باشد و بخشی از تفکرات کودکان و 

در حوزه  را  دفاع مقدس  به  نسبت  نوجوانان 
فرهنگ و هنر به خود اختصاص دهد.

مدیر کل کانون افزود: اثر نقد فیلم بر مولفه های 
تفکر خالق، بسط مطالب، انعطاف ذهنی، ابتکار 
و تولید تصاویر خالق  را از جمله تاثیرات مثبت 
نقد فیلم بر اعضا دانست و افزود: در کارگاههای 
نقد فیلم اعضا به سمت ساختن فیلم های کوتاه، 
فیلم نامه نویسی و ... هدایت می شوند که تاثیر 
بسزایی در رشد ادبی و هنری آنان خواهد داشت.

بر اساس این خبر پخش فیلم ها و انیمیشن 
های با محوریت دفاع مقدس از جمله فعالیتهای 
کانون در حوزه ی کودک و نوجوان در این هفته 
محسوب می شد که در 21 مرکز فرهنگی هنری 
ثابت با پخش بیش از 50 فیلم و انیمیشن جهت 

بازدید بیش از 500 عضو صورت گرفته است.

مقدم   مهندس  زمان:  خبرنگار  گیالن- 
ترین  موفق  از  یکی  گیالن  استان  گفت: 
استاندارد سازی  بحث  در  استانهای کشور 

گرمایشی است.
مهندس مقدم مدیر کل  نوسازی مدارس 
آغاز  بازگشایی  آستانه  در  گیالن  استان 
سیمای  و  صدا  در  جدید  سالتحصیلی 
مرکز گیالن در برنامه زنده رادیویی دریچه 
درحوزه  کل  اداره  عملکرد  و  یافته  حضور 

فضاهای آموزشی استان را تشریح کرد.
ایام  رسیدن  فرا  ابتدا  در  مقدم  مهندس 
و  شهیدان  ساالر  مظلومانه  شهادت 
عبداهلل  ابا  حضرت  جهان  آزادگان  سرور 
و  تسلیت  را  باوفایش  یاران  و  الحسین)ع( 

تعزیت گفت.
وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 
یادوخاطره سرو قامتان همیشه جاویدتاریخ 
قدردان  همواره  باید  همه  نمود:  تصریح 

شهدای گرانقدر وایثارگران باشیم.
مهندس مقدم با اشاره به فرا رسیدن فصل 
در  آموزان  دانش  مدارس،برای  گشایی  باز 
موفقیت  آرزوی  نیز  جدید  تحصیلی  سال 
اصلی  رسالت  اینکه  بیان  با  کرد.همچنین 

است  مدارس  تجهیز  و  نوسازی،توسعه  ما 
بر  بالغ  مدارس  نوسازی  بحث  در  افزود: 
اجرا  دست   در  پروژه   140میلیاردتومان 

داریم.
استان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر 
سازی  استاندارد  به  باپرداختن  گیالن 
دربحث  گیالن  استان  گرمایشی،افزود: 
موفق  از  یکی  گرمایشی  استانداردسازی 

ترین استانهای کشور است.
بحث  به  توجه  اهمیت  ادامه  در  وی 
نگهداری از فضاهای آموزشی را یاد آور شد 
فضاهای  از  نگهداری  کرد:فرهنگ  تاکید  و 
آموزشی بایدنهادینه شده و بصورت جدی 

به آن پرداخته شود.
و  نقش  به  پرداختن  با  مقدم  مهندس 
بالندگی  و  رشد  در  مدارس  مهم  جایگاه 
دانش آموزان و با اشاره به اهمیت جذابیت 
مدارس برای آنان، برشاداب سازی فضاهای 

آموزشی  تاکید کرد.
یکی  اینکه  بیان  با  پایانی  بخش  در  وی 
در  سبز  فضای  بحث  من  های  دغدغه  از 
بیشتر  مشارکت  است،خواستار  مدارس 
اولیاء و دانش آموزان در اداره مدرسه شد.

آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی منصور ندیمی رزکان به طرفیت زینالعابدین لطفی به 
از دادنامه شماره 9609970213200529 بدینوسیله  خواسته تجدیدنظر خواهی 
به تجدیدنظر خواندگان مجهول المکان ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ انتشار 
با مراجعه به دفتر دادگاه ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواهی چنانچه پاسخی دارید کتبا تحویل دفتر شعبه نماید و اال با همان کیفیت به 

تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
110/82724    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 179 دادگاه عمومی تهران 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در راستای اجرای کالسه اجرایی به شماره 960290این اجرا له حمیده عارفی علیه 
مرتضی کازرونی محکوم به پرداخت سیصد میلیون ریال و مبلغ 15000000ریال 
با  له  محکوم  ازجانب  اموال  معرفی  به  توجه  با  که  دولت  درحق  دولتی  عشر  نیم 
مشخصات ذیل ارزیابی از طریق ارجاع به کارشناس وتعیین قیمت وباتوجه به ابالغ 
نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین واجرای تشریفات مقرر،جلسه برای روزشنبه 
به تاریخ96/7/22ساعت8:30به مزایده گذاشته میشودکه مزایده ازقیمت کارشناسی 
پرداخت  به  رسد.خریدارمکلف  می  فروش  به  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  وبه  شروع 
ده درصد )10%(ازقیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می 
الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد)%10( باشدکه درصورت عدم پرداخت 
ازقیمت تودیعی ضبط می گرددوضمنا هزینه نقل وانتقال به عهده خریدارملک است 
وخریدارمی تواندجهت رویت ملک تاپنج روزقبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای 
احکام حقوقی دادگستری خرمشهراقدام نماید.مشخصات ملک:دودانگ ازشش دانگ 
بین  زنبق  درخرمشهر،طالقانی،خیابان  بخش7ناحیه18واقع  ثبتی103اصلی  پالک 
خلیج فارس وآذرپالک103کل ملک به مساحت143/75مترمربع دردوطبقه همکف 
به میزان70مترمربع واعیان طبقه فوقانی به میزان35مترمربع که اعیان دوطبقه به 
میزان105مترمربع می باشدکه ارزش دودانگ سیصدمیلیون ریال ارزیابی گردیده 

است.    شماره م.الف)9/662(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

دادنامه
پرونده کالسه 9609983845000079 شورای حل اختالف شماره 10 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره 9609973845000266 
خواهان : آقای ابوالقاسم پشتوار فرزند فضل اله به نشانی چهارمحال و بختیاری - 
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خواندگان : 1. آقای محمدرضا کیانی هرچگانی 2. آقای مجید علیدوستی همگی 

به نشانه مجهول المکان 
خواسته : اعتراض ثالث اجرایی

گردشکار : خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
اخذ نظریه کتبی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی شورا

آقایان  طرفیت  به  اهلل  فضل  فرزند  پشتوار  ابوالقاسم  آقای  دادخواست  در خصوص 
1- محمدرضا کیانی هرچگانی فرزند علی اصغر و 2- آقای مجید علیدوستی دایر بر 
اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کالسه 941900 اجرای احکام شورای حل اختالف 
نسبت به اتومبیل وانت پیکان شماره انتظامی ایران 71-617ب22 با این توضیح که 
خواهان بیان داشته است اتومبیل موصوف را به موجب قولنامه مورخ 1394/4/20 
از آقای محمدرضا کیانی خریداری نمودم و بعد از مدتی در پرونده کالسه اجرایی 
در  ؛  است  توقیف شده  ثالث  بابت دین شخص  تاریخ  1394/8/12  در  ذکر شده 
مقابل خواندگان که بموجب نشر آگهی به جلسه رسیدگی دعوت شده بودند حاضر 
به  نظر  پرونده  محتویات  به  باتوجه  اند.  ننموده  ارائه  موثری هم  دفاع  و  نگردیدند 
رونوشت قولنامه ارائه شده از سوی خواهان ، مودای شهادت شاهد تعرفه شده در 
آقای محمود  برادر خواهان  نام  به  نامه مورخ 1395/12/19  بیمه  پرونده و صدور 
پشتوار و اینکه تاریخ توقیف اتومبیل موصوف موخر بر تاریخ انعقاد مبایعه نامه می 
باشد لذا دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 147 قانون اجرای 
احکام مدنی حکم به رفع توقیف از وانت شماره انتظامی ایران 71-617ب22 در 
بر  اعالم می گردد در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی  حق خواهان صادر و 
مطالبه خسارت به طرح دعوای علی حده ارشاد می گردد .رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس قابل اعتراض 

در دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد می باشد ./ن
رحیم قاسمی - قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف شهرکرد

اخطاریه
خواهان : آقای علیرضا کریمی فرزند یداله دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به 
انتقال سند یک دستگاه تراکتور فرگوسن به طرفیت آقای مسعود نوبخت فرزند........... 
به شورای حل اختالف شماره دو کوهرنگ تسلیم که به کالسه 960357 ثبت و به 
لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان طبق ماده 73 قانون آئیس 
دادرسی مدنی وقت رسیدگی به تاریخ 96/8/17 ساعت 9:30 تعیین میگردد. خوانده 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شورا مراجعه و در روز رسیدگی 

در جلسه شورا حاضر شود و در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی می نماید.
علیخانی - دفتر شورای حل اختالف شماره دو چلگرد ) کوهرنگ (

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 139660331011001266  مورخه 1396/06/11  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 خانم لیال 
اکبری بشناسنامه شماره 531 صادره از کرج فرزند شکراله در قسمتی از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 197/86 مترمربع مفروز از پالک 
شماره 262 فرعی از 170 اصلی باستثنا بهای ثمن اعیانی واقع در البرز با خریداری 
از خانم فاطمه رنجبر رفیع که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور 
فاصله 15 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. 96/5214/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/06/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/05

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

مفقودی 
برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل 88 با شماره پالک 616د12ایران 82 با شماره 
شعبانی  زینب  شاسی NAZPL140TBL191203بنام  شماره  موتور 480017و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
باب اهلل قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به شرح دادخواست به کالسه 309/96/ 
1  این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مصطفی قادیان انار مرزی فرزند مرتضی به ش ش 161صادره از جویبار  در تاریخ 
95/6/3اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
1- صبح گل زارع فرزند قنبر به ش ملی 5829686686همسر متوفی 

2- باب اهلل قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی 9-912753-582 فرزند 
متوفی 

3- فضل اهلل قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی5829127555فرزند 
متوفی 

4- منیژه قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی2160934321فرزند متوفی 
5- رعنا قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی58290678فرزند متوفی 

6- صدیقه قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی5829127547فرزند متوفی 
7- سکینه قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی5829160560فرزند متوفی 
8- نجیبه قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی5829160579 فرزند متوفی 
9- زهرا قادیان انار مرزی فرزند مصطفی     به ش ملی5829803089فرزند متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی مزایده 
به  علیه  محکوم  شورا  مدنی  احکام  950581و960207اجرای  کالسه  پرونده  در 
پرداخت 92/800/000 ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر 
تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق علی 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 :ملک یک قطعه زمین تجاری بمساحت 43.6 متر مربع متعلق به 

آقای محمد رضا جلیلی 
حدود اربعه : از شمال جنوب و شرق : وصل به زمین تجاری آقای محمد رضا جلیلی 

از غرب وصل به خیابان عمومی اسفالته 
-1- قیمت کل کارشناسی شده 785/000/000 ریال 

2- 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 پی از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 
درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد   3- موعد و زمان فروش 96/7/22 ساعت 10 
صبح 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 

دادنامه 
پرونده کالسه 9509981112901098 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 

102 جزائی سابق 
تصمیم نهایی شماره 9609971111300638

شاکی : آقای احمد رحمتی فرزند ذوالفقار با وکالت رشید نیک زاد فرزند خلیل به 
نشانی مازندران بابل واحد اجراییات دادگستری پوشه 320 

متهم : حیدر علی کتیرایی فرزند حاجی مراد به نشانی تهران بیمارستان میالد دکتر 
کتیرایی     اتهام : کالهبرداری 

رای دادگاه 
در خصوص کیفر خواست شماره 9610431112501467 صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان بابل علیه آقای حیدر علی کتیرائی فرزند حاجی مراد که مشخصات 
بیشتری از وی در کیفر خواست قید نگردیده دائر بر انتقال مال غیر موضوع دودانگ از شش 
دانگ پالک ثبتی شماره 4907 موضوع شکایت آقای احمد رحیمی با وکالت آقای رشید 
نیک زاد با توجه به شکایت شاکی مذکور فروشنامه عادی مورخه 94/3/3 بعنوان دلیل 
مالکیت اظهارات خریدار دو دانگ شاکی آقای محمد علی ملکی که متهم عالوه بر دودانگ 
خود دودانگ شاکی را نیز فروخته و گواهی گوه در دادسرا و دادگاه و عدم حضور متهم 
علیرغم نشر آگهی من حیث المجموع اتهام وی ثابت تشخیص مستندا به ماده 1قانون راجع 
به انتقال مال غیر و نیز رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء اختالس و کالهبرداری 
عالوه بر رد مال به صاحب اصلی به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال 
ماخوذ به نفع صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی کیفری دو شهرستان بابل افشین آذر هوش

اخطار اجرائیه 
مشخصات محکوم له 

حسن علیزاده فرزند ولی اله به نشانی چمستان کراتکتی خ ولیعصر منزل شخصی 
مشخصات محکوم علیه 

علی ملکی فرزند سیف اله مجهول المکان 
اختالف  حل  شورای  شهری  یک  شعبه  شماره 761تاریخ 96/10/18  رای  بموجب 

شهرستان چمستان و رای شماره به قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم الزام خوانده به انتقال سند خودرو به مشخصات خواهان در یکی 
از محاضر رسمی و نیز از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 695/000 
ریال در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دیوانی که در اجرای احکام محاسبه می گردد 
اقتصاد  توسعه  سوم  برنامه  قانون  ماده 189  اجرائی  نامه  آیین  ماده 19  استناد  به 
اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا داگستری محل تحویل خواهد شدم. الف96/446
مدیر دفتر شعبه یک شهری شورای حل اختالف شهرستان چمستان

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 950406اجرای احکام مدنی متمرکز  محکوم علیه به پرداخت روزانه  
2/000/000 ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و قابل 
محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق مجتبی دهقانی آقای علی 
ودانلو  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 :ملک یک قطعه زمین خانه سرای بمساحت 160 متر مربع  در 
حال ساخت با اسکلت بتونی بمساحت عرصه و اعیان 500 متر مربع متعلق به آقای 

علی مدانلو 
حدود اربعه : از شمال : از شرق متصل به زمین آقای علی موسوی از جنوب وصل به 

شارع عام خیابان دکتر ورداسیی از غرب وصل به متصل به شرکت سویا  
-1- قیمت کل کارشناسی شده 2/620/000/000ریال 

2- 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 پی از فروش وصول می گردد در غیر اینصورت مبلغ ده 
درصد بنفع دولت ضبط خواهد شد  3- موعد و زمان فروش 96/7/22 ساعت 9 صبح 
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 
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 پاالیشگاه نفت با دانش ایرانی
 در سوریه راه اندازی می شود

رییس پردیس پژوهش و توسعه فناوری های پایین دستی پژوهشگاه 
صنعت نفت گفت: پاالیشــگاه نفت در کشور سوریه با دانش ایرانی 
راه اندازی می شود.دکتر زمانیان با بیان اینکه تاکنون ایران خدمات 
مستشاری به سوریه ارائه داده است، افزود: با اجرای طرحی اقدام به 
راه اندازی پاالیشگاه در کشور سوریه خواهیم کرد.وی ظرفیت این 
پاالیشگاه را 140 هزار بشکه در روز ذکر کرد و ادامه داد: در فاز اول 
ظرفیت این پاالیشگاه 70 هزار بشکه در روز برنامه ریزی شده است.
زمانیان، خوراک این پاالیشگاه را نفت خام و نفت سبک و سنگین 

دانست که از کشور سوریه تامین خواهد شد.
رییس پردیس صنایع پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت، محل 
احداث این پاالیشــگاه را در نزدیکی شــهر حمص عنوان کرد و 
یادآور شــد: خروجی این پاالیشــگاه LNG، بنزین، نفت کوره 
و گازوئیل و نفت ســفید خواهد بود.وی اضافه کرد: ساخت این 
پاالیشــگاه به صورت کنسرسیوم و با مشــارکت ایران، ونزویال و 
ســوریه خواهد بود.به گفته وی، این پاالیشــگاه دارای 9 واحد 
اســت که 5 واحدآن تحت لیسانس و 4 واحد با دانش فنی ایران 
راه اندازی می شــود.زمانیان زمان احداث این پاالیشگاه را بعد از 
جنــگ و در دوران آرامش ذکر کرد و ادامه داد: در دوران آرامش 
2 پاالیشگاه دیگر این کشور نیاز به بازسازی دارد که بازسازی آن 

از سوی ایران ارائه می شود.

 راهکار پژوهشگاه نفت 
برای کاهش هرزروی سیاالت حفاری

رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت از تولید 
9 قلم افزایه های بومی خبر داد و گفت: یکی از چالش های مهم 
صنعت حفاری، هرزروی ســیاالت اســت که در مطالعات خود 
راهکارهایی برای کاهش هرزروی سیاالت ارائه دادیم.کاظم زاده 
با اشــاره به تحقیقات انجام شده در حوزه های حفاری و ازدیاد 
برداشــت، افزود: دســتاوردهای محققان در حوزه های حفاری 
زمانی اثربخشی خود را نشان می دهد که در صنعت حفاری به 
کار گرفته شــود. از این رو از سه سال قبل ما تحقیقات میدانی 
خود را آغــاز کرده ایم.وی تولید افزایه هــای مورد نیاز صنعت 
حفاری را از جمله دستاوردهای این بخش نام برد و اظهار کرد: 
تاکنون 9 قلم افزایه های مورد نیاز صنعت حفاری از ســوی این 
پژوهشکده بومی سازی شده و در صنعت حفاری به بهره برداری 
رســیده اســت.کاظم زاده یکی از چالش های مهم در حفاری را 
ســیال حفاری نام برد و یادآور شد: هر سال هزینه های زیادی 
بابت سیاالت حفاری صرف می شــود، چراکه هرزروی سیاالت 

حفاری بسیار زیاد است.
رییس پژوهشــکده مهندســی صنعت نفت از ارائه نوع خاصی از 
سیاالت حفاری خبر داد و گفت: این سیال موجب کنترل هرزروی 
سیاالت می شــود.به گفته وی، این سیال در چاه های نفت چارک 
یک، گیسکان یک، گردان سه به بهره برداری رسیده است.کاظم زاده 
تاکید کرد: بهره برداری از این ســیال موجب کاهش 70 درصدی 
هزینه  هرزروی ســیاالت حفاری شــده اســت، به گونه ای که اگر 
حفاری یک چاه 5 میلیارد تومان هزینه داشته باشد، 30 درصد این 
مبلغ صرف هرزروی سیاالت می شــود و بهره برداری از این سیال 

موجب صرفه جویی یک میلیاردی در هر چاه می شود.
وی استفاده از سیاالت سبک و فوق سبک را از دیگر دستاوردهای 
محققان این پژوهشــکده نام برد و یادآور شــد: در حال حاضر در 
حفاری از پمپ های مایع اســتفاده می شود و در این تحقیقات ما 
توانســتیم پودرهای جامدی را جایگزین این مواد کنیم که موجب 
افزایش ســرعت حفاری به میزان 10 متر در ثانیه می شــود.وی 
خاطرنشان کرد: سیاالت قبلی که با پمپ مایع بودند، برای انتقال 
آن ها به میادین نفتی نیاز به 40 تریلی بود، ولی با اســتفاده از این 
سیال جدید تنها با یک تریلی می توان سیال سبک و فوق سبک را 

به چاه نفت منتقل کرد.

40درصد بازار اوره عراق در دست ایران است

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی گفت: ایران می تواند 
تأمین کننده ماشــین آالت صنعت پالستیک عراق و افغانستان به 
همراه ارائه خدمات پس از فروش آن باشــد.رضا محتشــمی پور، 
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در همایش شناخت 
بازار صادراتی صنعت پالســتیک ایران به کشــورهای افغانستان و 
عراق گفت: در آینده ای نزدیک عراق هم با معضل ماشــین آالت 

چینی برای صنعت پالستیک روبه رو می شود.
وی با اشاره به این که عراق و افغانستان دو سوم بازار صادراتی ایران 
را تشــکیل می دهند، افزود: جنگ در این کشورها تاثیرگذار بوده 

است، اما روند به این شکل باقی نمی ماند.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان این که بیش 
از 20 درصد واردات عراق در دو سال اخیر مربوط به ماشین آالت 
اســت، ادامه داد: در آینده ای نزدیک با کشوری صنعتی روبرو می 
شویم که سهم آن در حوزه پالستیک هم افزایش می یابد و باید از 
هم اکنون برنامه ریزی درستی برای آن شرایط داشته باشد. ایران 
در صادرات ماشین آالت صنعت پالستیک به عراق 10 درصد سهم 
داشته است.این مقام مسوول با بیان اینکه سرمایه عمده ترین نیاز 
توســعه در چنین بازارهایی است، گفت: به منظور تداوم حضور در 
بازارهای صادراتی باید در پروژه های صنعتی کشــور هدف حضور 

داشت و نسبت به آن واکنش مناسب نشان داد.
رئیس دفتر توســعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان این که در 
پنج ســال گذشــته صادرات مواد خام پلیمری به عراق به بیش از 
100 هزار تن رســیده و پنج برابر رشد داشته است، تصریح کرد: 
باید بازار عراق را به رسمیت بشناسیم ؛ همین شرایط در افغانستان 
هم هست و امیدوارم عراق و افغانستان نیز ظرفیت های ایران را به 
خوبی بشناسند.محتشمی پور،  اطالعات، سرمایه انسانی و سازمان 
متناســب با فناوری را از اجزای دیگر توسعه دانست و افزود: تنها 

واردات ماشین آالت نمی تواند منجر به توسعه شود.
وی با اشاره به این که واردات حجیم ماشین آالت از مقاصد مختلف 
بدون خدمات پس از فروش مشــکالت خاص خود را دارد، گفت: 
ایران می تواند افزون بر تامین ماشین آالت، خدمات پس از فروش 

هم ارائه کند، در عین حال ایران سرمایه انسانی متخصص دارد.
این مقام مسوول با اشــاره به توان متخصصان افغانی، اظهار کرد: 
در بخــش صنعتی عراق، کارگران و متخصصان بنگالدشــی فعال 
هستند و متاسفانه از متخصصان افغانی استفاده نشده است. ایران 
2 برابــر عراق، اوره تولید و 40 درصد اوره مورد نیاز این کشــور را 
تامین می کند، همچنین ایران در بازار اوره افغانســتان سهم قابل 

توجهی ندارد.

نفت 5۹ دالری شد 

قیمــت نفت با جهش 3 دالری بــه 59 دالر و 34 
سنت در هر بشکه رســید.قیمت جهانی نفت طی 
24 ساعت گذشــته روندی صعودی داشته و بیش 
از 3 دالر در هر بشــکه افزایش یافته اســت.تهدید 
کره شــمالی مبنی بر سرنگون کردن جنگنده های 
آمریکایی در خارج از حریم هوایی این کشور عامل 
اصلی جهش 3 دالری قیمت نفت از روز گذشــته 
اعالم شــده است. وزیر خارجه کره شمالی اظهارات 
اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه این کشور در نشست 
سازمان ملل را اعالن جنگ علیه کره شمالی دانست 
و تهدید کرد هواپیماهای جنگی آمریکایی در خارج 
از حریم هوایی کره شــمالی سرنگون خواهند شد. 
ترامپ در مقر سازمان ملل کره شمالی را به نابودی 
تهدید کرده بود.بر اســاس ایــن گزارش قیمت هر 
بشــکه نفت برنت دریای شمال در جریان معامالت 
امروز به 59 دالر و 34 سنت رسیده است که نسبت 
به روز گذشــته بیش از 3 دالر افزایش داشته است. 
قیمت نفت سبک آمریکا نیز در برابر 52 دالر و 28  

دالر سنت معامله می شود.

 حرکت بازار نفت
 در جاده تعادل مجدد

مدیران ارشــد نفتی می گویند رشد قبلی تقاضا برای 
نفت در اقتصادهای نوظهور به خصوص چین و هند و 
حتی از سوی اروپا ذخایر نفت را سریع تر از حد انتظار 
پایین می آورد.به گزارش ایسنا، نفت برنت که قیمت 
پایه بازار جهانی اســت، روز سه شــنبه پس از اینکه 
ترکیه تهدید کرد صادرات نفت از منطقه کردســتان 
عراق را قطع می کند، به باالترین قیمت از ژوئیه سال 
2015 به این طرف صعود کرد.قیمت های نفت در سه 
ماهه ســوم که تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک 
تولیدشان را کاهش داده اند و توفان ها در آمریکا تولید 
ســوخت را محدود کرده است، افزایش یافته اند.آدی 
ایمسیروویچ، مدیر معامالت نفت در شرکت بازاریابی 
و بازرگانی گازپــروم در کنفرانس APPEC آژانس 
"اس اند پی گلوبال پالتــس" اظهار کرد: پیش بینی 
می کنیم بازار در شــش ماه آینده به یک دلیل ساده 
یعنــی تقاضای کامال قوی به بــاالی 60 دالر در هر 
بشکه صعود کند.پریمیوم معامالت برنت ماه نخست 
نسبت به معامالت ماه دوم به باالترین میزان از آوریل 
سال 2016 رســیده است که نشان می دهد تقاضای 
قوی برای نفت وجود دارد.فرانکو مگنانی، مدیرعامل 
شرکت بازرگانی و کشــتیرانی انی در این کنفرانس 
گفت: پیش بینی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضا 
برای نفت و میعانات در ماه های آینده یا ســال آینده 
ممکن است از سقف 100 میلیون بشکه در روز فراتر 
رود. تقاضا و عرضه به تدریج همتراز می شــوند. اکثر 
اقتصادهای جهان رو به رشــد بوده یا نســبتا ثبات 
یافته اند. اروپا پس از ســال ها مشکل ظاهرا سرانجام 
پیامدهای بحرانی که شــش یا هفت ســال گذشته 
وجود داشــت را هضــم می کند.طبق پیش بینی های 
شرکت PIRA، از سرگیری رشد تقاضا برای نفت در 
کشورهای صنعتی و مصرف قوی در چین، تقاضا برای 
نفت را 1.88 میلیون بشــکه در روز در ســال 2017 
نســبت به ســال 2016 باال خواهد برد. این شرکت 
مشــاوره انتظار دارد رشد تقاضا در سال 2018 قوی 
مانده و به حدود 1.78 میلیون بشــکه در روز برسد 
زیرا رشد تقاضای نفت هند سرعت می گیرد.در میان 
محصوالت نفتی نیز تقاضا برای میعانات شامل دیزل 
و سوخت جت نیز صنعت انرژی را غافلگیر کرده است.

در حالی که بهــای معامالت نفت آمریکا نیز افزایش 
یافتــه، اما اختالف قیمت آن با برنت به دلیل رشــد 
فزاینده تولید نفت شــیل به باالتریــن میزان از اوت 
سال 2015 به این طرف رسیده است. به گفته جفری 
کوری، مدیر تحقیقات کاالی جهانی گلدمن ساکس، 
توانایی تولیدکنندگان شیل آمریکا برای افزایش تولید 
زمانی که قیمت ها بهبود پیدا می کند، نوسان قیمت 
نفت را پایین نگــه می دارد.نادیا مارتین ویگن، نایب 
رئیس بازارها در شــرکت مشــاوره "ریستاد انرژی" 
در این باره گفــت: تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک 
ناچار خواهند شد کاهش تولید را پس از مارس سال 
2018 که مدت اجرای توافق کنونی به پایان می رسد، 
ادامه دهند تا روند تعــادل مجدد بازار را حفظ کند. 
اگر اوپک توافق کاهش کنونی را پس از سه ماهه اول 
سال 2018 تمدید نکند، ما دیگر شاهد کاهش ذخایر 
از سه ماهه دوم سال 2018 نخواهیم بود و پیش بینی 
می کنیم میزان ذخایر در سه ماهه سوم سال میالدی 

آینده افزایش پیدا کند.

افغانستان عالقه مند به واردات 
فناوری های صنعت پالستیک از ایران 

رایزن اقتصادی ســفارت افغانستان گفت: افغانستان 
نیازمند سرمایه گذاری است و این کشور عالقه مند به 
استفاده از فناوری های ایران است، همچنین افغانستان 
عالقه مند به واردات فناوری های صنعت پالســتیک 
ایران اســت. »جابر انصار« رایزن اقتصادی ســفارت 
افغانستان در همایش "شــناخت بازارهای صادراتی 
صنعت پالستیک ایران به عراق و افغانستان"، اظهار 
داشت: افغانستان به آب های آزاد راه ندارد اما از لحاظ 
راه ژئوپلتیکی، موقعیت بســیار خوبی دارد.وی افزود: 
35 تا 37 درصد بازار 300 میلیون دالری افغانستان 
به ایرانیان اختصاص دارد، اما متاسفانه ارسال کاالهای 
ایرانی تنها به غرب و جنوب غرب افغانستان می رود.
وی گفت: با بهره گیری افغانســتان از دانشــگاه های 
ایران و همچنین متخصصــان ایرانی، ایران می تواند 
برای ســال ها در این کشور حضور داشته باشد که از 
این طریق بین صنعتــکار افغانی و دانش پژوه ایرانی 

وابستگی ایجاد می شود.

کوتاه از انرژینفت در جهان

مدیــر امور بیــن الملل شــرکت ملی نفت 
گفت:52 طرح به منظور توسعه میدان های 
هیدروکربوری در نظر گرفته شده که از این 

تعداد 29 میدان نفتی و بقیه گازی است. 
سعید خوشــرو دیروز در نشســت سازمان 
همکاری های اقتصادی آسیا-پاسفیک )اپک( 
در ســنگاپور اظهار کرد: جمهوری اسالمی 
ایران با برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، 
توانسته اســت طی یک قرن گذشته به طور 
پیوسته نقش مهمی در تامین تقاضای نفت 
و فرآورده هــای نفتی جهان ایفــا کند.وی 
با بیان این که پایبندی شــرکت ملی نفت 
ایران نسبت به همه تعهدهای خود در برابر 
مشتریان غیر قابل انکار است، افزود: در چند 
ســال اخیر، اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
جمهوری اسالمی ایران سبب شد که جهان 
نتواند از همه ظرفیت های این کشور به طور 
کامل بهره مند شــود.  مدیر امور بین الملل 
شرکت ملی نفت با اشــاره به این که ایران 
با برخورداری از حدود 158 میلیارد بشــکه 
ذخایر اثبات شــده نفت خام و 34 تریلیون 
مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی به 
ترتیــب حدود 12 و 15 درصد از کل ذخایر 
جهان را داراســت، گفت:  حدود 70 درصد 
ذخایر ایــران در دریا واقع شــده که اغلب 
در خلیج فــارس قرار دارنــد.وی ادامه داد: 
همچنین حدود 500 میلیون بشــکه ذخایر 
نفت خام قابل برداشــت در بخــش ایرانی 
دریای خزر وجود دارد.خوشرو تصریح کرد: با 
وجود برداشت های انجام شده، ایران کماکان 
ظرفیت های زیادی برای اکتشاف و استخراج 

منابع جدید نفت و گاز دارد.
بازگشت سریع بشکه های نفت ایران 

به بازار
مدیر امور بین الملل شــرکت ملی نفت به 
تحریم های ظالمانه علیه ایران اشــاره کرد و 
گفت: با لغو تحریم ها، تولید و صادرات نفت 
خام ایران به سرعت افزایش یافت، تا جایی 

که تقریبا این مقدار به سطح پیش از تحریم ها 
رسیده است.وی با بیان این که بازگشت نفت 
ایران به بازارهای جهانی در زمانی اتفاق افتاد 
که مازاد عرضه وجود داشــت، گفت: بر این 
اساس، بیشتر کارشناسان انتظار داشتند که 
بازگشت تولید و صادرات نفت خام  ایران به 
ســطوح پیش از اعمال تحریم هــا، به زمان 
بیشتری نیاز دارد.خوشــرو، دلیل بازگشت 
سریع نفت ایران به بازارهای جهانی را نقش 
کلیــدی و تاریخی ایران در بازار نفت عنوان 
کرد و افزود: عالقه شدید متقاضیان نسبت به 
خرید نفت خام ایران از دیگر دالیل بازگشت 

سریع نفت ایران به بازار به شمار می آید.
مدیر امور بین الملل شــرکت ملی نفت ایران 
ادامه داد: بر همین اســاس ایران در نظر دارد 
که نســبت به افزایش مســتمر تولید خود 
مطابق با شــرایط بازار و تقاضای مشتریان، 
ادامــه دهد.به گفته وی، میزان صادرات نفت 
خام ایران در ماه های اخیر بر اساس سیاست 
شــرکت ملی نفت نسبت به ایجاد امنیت در 
تامین تقاضای جهانی نفت به سطح 2 میلیون 

و 200 هزار بشکه در روز رسیده است.

 نفت غرب کارون
 به زودی روانه بازار می شود

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
در ادامه ســخنرانی در اپک با اشاره به این 
که میزان تقاضای نفت خام در آســیا به ویژه 
پس از بحــران اقتصادی ســال 2008، در 
مقایسه با دیگر نقاط جهان در حال افزایش 
است، تصریح کرد: می توان آسیا را به عنوان 
محرک تقاضای جهانی نفت خام در سال های 
اخیر قلمداد کرد.به گفته وی، روند روبه رشد 
تقاضا در آســیا در سال های آینده نیز ادامه 
خواهد یافت.خوشرو به توسعه پاالیشگاه های 
جهان به ویــژه در آســیا و افزایش تقاضای 
انواع نفت خام  فوق ســنگین اشــاره کرد و 
گفت: همســو با این موضوع شــرکت ملی 
نفت برنامه ریزی کرده است که  2 نوع نفت 
خام جدید فوق ســنگین با نام های کوروش 
و غــرب کارون را عرضه کنــد.  وی تصریح 
کرد: نفت خام  کوروش از چند ماه گذشته به 
بازارهای جهانی صادرشــده و قرار است که 
نفت خام غرب کارون نیز بزودی به بازارهای 

جهانی عرضه شود.

تولید میعانات گازی ایران؛ 800 هزار 
بشکه در روز

»میعانــات گازی« دیگر محور ســخنرانی 
مدیر امور بین  الملل شــرکت ملی نفت در 
اپک بود که دربــاره آن توضیح داد: میزان 
تولیــد میعانات گازی ایــران هم اکنون به 
بیش از 800 هزار بشــکه در روز رســیده 
اســت که حدود 360 هزار بشــکه در روز 
برای مصارف داخلی اســتفاده می شــود.
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس و مجتمع 
پتروشــیمی بروزیه هم اکنــون بزرگترین 
مصرف کنندگان میعانات گازی در کشــور 
به شمار می آیند، طبق برنامه ششم توسعه 
قرار اســت همه میعانــات گازی تولیدی 
کشــور در داخل مصرف شــود.هم اکنون 
روزانه حــدود 100 هزار بشــکه میعانات 
گازی از پارس جنوبی به عنوان خوراک در 
اختیار پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس قرار 
می گیرد که قرار است این میزان با تکمیل 
واحدهای این ابر پاالیشــگاه میعانات گازی 
افزایش یابد، سه فاز پاالیشگاه ستاره خلیج 
فــارس، روزانه 360 هزار بشــکه میعانات 
پتروشــیمی  گازی مصرف می کند.مصرف 
بروزیــه به عنوان بزرگتریــن تولید کننده 
مواد آروماتیکی جهان نیز بیش از 100 هزار 
بشــکه میعانات گازی در روز است و دیگر 
پاالیشــگاه های کوچک و بزرگ نیز بیش از 
100 هزار بشکه میعانات مصرف می کنند.
وی افزود: بر اساس برنامه قرار است میزان 
مصرف میعانات گازی در ایران با راه اندازی 
2 پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس و طرح 
فراگیر پاالیشی ســیراف متشکل از هشت 
پاالیشگاه هر یک با ظرفیت پاالیش روزانه 
60 هزار بشکه، افزایش یابد.خوشرو از کره 
جنوبی به عنوان بزرگترین خریدار میعانات 
گازی ایران نام برد و گفت: ژاپن و کشورهای 
حوزه خلیج فارس از دیگر مشتریان میعانات 

گازی ایران به شمار می روند.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت مطرح کرد؛

عالقه مشتریان،علت بازگشت سهم صادرات نفت

 ماندگاری فرآورده های نفتی
 در گمرکات صفر شد

 ٣برابر واردات
 برق صادر می کنیم

ایران گفت:  مدیرکل صادرات گمــرک 
فرآورده  اصالح دستورالعمل صادرات  با 
های نفتی و مشتقات مایع نفت و گاز که 
مربوط به ده سال پیش بود، صف آزمایش 
این نوع فرآورده ها از بین رفت. علی اکبر 
شامانی گفت: در چارچوب ماده 45 آئین 
نامه مواد 56 قانون مبارزه با قاچاق کاالو 
ارز، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و وزارت نفت دستورالعمل گذشته 
را اصالح و از خرداد برای اجرا ابالغ کرده 
اند.مدیرکل دفتر صادرات گمرک کشور 
در دستورالعمل گذشته ابتدا باید ماهیت 
فرآورده های نفتی از ســوی استاندارد و 
کارگروه مربوطه درخصوص وجود مواد 
یارانه ای بررســی و اعالم نظر و سپس 
مجوز صادرات داده می شــد.وی ادامه 
داد:در این دســتورالعمل به جز محموله 
هــای تولید کنندگان خــوش نام که با 
تعهد مدیر عامل ارســال می شد، بقیه 
فــرآورده های نفتــی بایــد 20 تا 30 
روز در گمــرک می مانــد تا ماهیت آن 
تعیین شود.شــامانی تصریح کرد : این 
صف انتظــار عالوه بر مخاطــرات برای 
گمرکات، بــا افزایش هزینه های توقف، 

صادر کنندگان را هــم متضرر می کرد 
که با رویکرد تسهیل صادرات همخوانی 
نداشت.وی افزود: در اصالحیه اخیر همه 
واحدهــای تولیدی خوش نام هســتند 
مگــر اینکه خالف ان ثابت شــود و هر 
واحد تولیدی که کاالیش کد استاندارد 
سازی سازمان استاندارد را دریافت کرده 
باشــد می تواند صادرات کند و پس از 
انجــام خواهد  آن آزمایش اســتاندارد 
شد.مدیرکل دفتر صادرات گمرک کشور 
خاطر نشــان کرد : فرآورده های نفتی 
دیگر مانــدگاری در گمــرکات ندارد و 
اتحادیه ها و انجمن های مربوطه نیز این 

اقدام را رضایت بخش خواندند. 

مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: صادرات 
برق در 6 ماه اول امســال نسبت به مدت 
مشابه پارسال 30 درصد رشد داشته است. 
آرش کردی، مدیر عامل شرکت توانیر در 
حاشیه نخســتین همایش مدیران آینده 
صنعت برق کشور در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه اگر برق ایران با عراق سنگرون 
شــود، زمینه ای برای گسترش مبادالت 
برقی ایران با افغانســتان و پاکستان نیز 
فراهم می شــود، گفت:در 6 ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
شــاهد رشــد 30درصدی صادرات برق 
بودیم.به گفته این مقام مسوول به صورت 
عادی، ساالنه حدود 700 تا 750 میلیون 

دالر برق از ایران به کشــورهای همسایه 
صادر می شود.کردی با بیان اینکه ما به 
عراق، افغانســتان و پاکستان برق صادر 
و در زمان اوج مصرف از ارمنســتان برق 
دریافت می کنیم، تصریح کرد:تراز تجاری 
صادرات و واردات برق ایران 2.5 تا 3 برابر 
است و همواره 2.5تا3 برابر میزان واردات، 
برق صــادر مــی کنیم.مدیرعامل توانیر 
درباره صــادرات برق به عراق و مطالبات 
ایران از این کشــور گفت: برای دریافت 
مطالبات مشــکالتی در مسایل بانکی و 
نقل و انتقاالت پول وجود داشــت که با 
ورود بانک مرکزی و گشایش های بعد از 
برجام، آن مشکالت در حال رفع و رجوع 
است.کردی افزود: در مورد برطرف کردن 
موانع انتقــال پول، در حــال مذاکراتی 
با طرف عراقی هســتیم که اگر به جمع 
بندی برسیم، دریافت مطالباتمان از عراق 
بــه روز خواهد شــد.مدیرعامل توانیر با 
اعالم اینکه بر اساس مذاکرات انجام شده 
با عراق، مقرر شــده است که 50 درصد 
مطالبــات ایران که حــدود 400 تا500 
میلیون دالر است، تا پایان سال میالدی 

جاری تسویه شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس خبر داد:

آغاز مذاکرات با اروپایی ها برای اجرای طرح جدید PDH در ایران 
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: 
مذاکرات مقدماتی با شرکت های صاحب الیسنس و سرمایه 
بــرای اجرای طرح جدید تبدیل پروپان به پلی پروپیلن آغاز 

شده است.
»محمود امین نژاد« مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس در حاشــیه برگزاری نمایشگاه ایران پالست در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: پــروژه پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس که همان پروژه پاالیشگاه بیدبلند 2 سابق است، 
در حالی که 14 تا 15 سال به عنوان یک پروژه تعریف شده 
بود، به علت کمبود کمنابع مالی و تغییرات مکرر در مدیریت 
ها تا نیمه ســال 94 به پیشــرفت فیزیکی 18.6 درصدی 
رســیده بود.وی افزود: از نیمه ســال 94 با تغییر مالکیت و 
ســپس مدیریت این پاالیشگاه شاهد تســریع در عملیات 
احداث آن با سیاســت گذاری های مالی و مدیریتی جدید 
بودیم به طوری که پیشــرفت فیزیکی ساخت پاالیشگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس اکنون به  62 درصد رسیده است.امین 
نژاد تصریح کرد: مجموع پیشــرفت ســاخت این پاالیشگاه 
شــامل واحدهای فرآیندی پاالیشگاه، 570 کیلومتر خطوط 
لوله انتقال خوراک و محصوالت و تاسیســات ذخیره سازی 
در ماهشــهر به بیش از 58 درصد رســیده است.مدیرعامل 
شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با بیان اینکه "بر 
اساس برنامه زمان بندی باید پیشرفت ساخت این پاالیشگاه 

تا پایان امسال به 75 درصد افزایش یابد"، گفت: پیش بینی 
ها و برآوردها حاکی از این است که تا پایان سال 97 عملیات 
ســاختمان و نصب پاالیشــگاه به پایان می رسد و از سال 
1398 مراحــل راه اندازی و در نهایت بهــره برداری از این 
پاالیشگاه آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: اشتغال آفرینی فعلی 
این پروژه در حال حاضر به صورت مســتقیم بالغ بر 4780 
نفر  و به صورت غیرمستقیم بالغ بر حدود 8000 نفر است.
امین نژاد با بیان اینکه "یکی از اهداف ساخت این پاالیشگاه 
تولید اتان برای تامین خوراک طرح پتروشــیمی گچساران 
و ســپس تامین اتیلن مورد نیاز طرح های پتروشیمی خط 
لوله دنا اســت"، گفت: هم اکنــون یک تن اتان حدود 240 
تــا 260 دالر ارزش دارد کــه با تبدیل اتان بــه اتیلن این 
ارزش بــه 800 تا 850 دالر و ســپس تبدیل به پلی اتیلن 
به 1100 تــا 1200 دالر در هر تن ارتقا می یابد.وی افزود: 
در راستای سیاســت های کالن اقتصاد مقاومتی و تکمیل 
زنجیــره ارزش قصد داریــم پروپان تولیدی در پاالیشــگاه 
بیدبلنــد خلیج فارس را هم به محصــوالت پلیمری تبدیل 
کنیم که بر این اساس هم اکنون مطالعات اجرای یک طرح 
PDH به منظور تبدیل پروپان به پلی پروپیلن در دســتور 
کار قرار گرفته اســت.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس با  بیان اینکه "مذاکرات و گفتگوهای مقدماتی 
با شــرکت های صاحب الیسنس و سرمایه برای اجرای این 

طرح جدید تبدیل پروپان به پلی پروپیلن آغاز شده"، گفت: 
ســاخت این واحد جدید دســت کم به یک تا 1.5 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که تاکنون مذاکرات مقدماتی 
و اولیه با شرکت های توتال فرانســه، اوده آلمان، میتسوئی 
ژاپن و چند شرکت معتبر بین المللی انجام گرفته است.وی 
ادامه داد: با وجود اینکه ما موظف به استفاده از 58.3 درصد 
از توان پیمانکاری و ســازندگان داخلی هستیم، هم اکنون 
سهم داخلی در احداث این پروژه به 64 درصد افزایش یافته 
و اســتفاده حداکثری از توان سازندگان و پیمانکاران ایرانی 
برای تکمیل و بهره برداری از این پاالیشــگاه در دستور کار 
قرار دارد.این مدیر مسئول تصریح کرد: خوراک گاز پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فــارس از واحدهای ان جی ال 900، 1000، 
1200 و 1300 تامین خواهد شــد که کل گاز غنی ورودی 
56.6 میلیــون متر مکعب در روز بوده کــه 75 درصد گاز 
تولیــدی پس از پاالیش و جداســازی در قالب گاز متان به 
شــبکه سراسری گاز کشــور باز می گردد و 25 درصد دیگر 
محصوالت جانبی است.وی خاطرنشان کرد: از میزان 56.6 
میلیون متر مکعب گاز غنی ورودی پاالیشــگاه روزانه حدود 
48 میلیون متر مکعب گاز متان اســت که به شبکه عرضه 
خواهد شد و مابقی ساالنه 1.5 میلیون تن اتان، 1.5 میلیون 
تن در سال گاز مایع )پروپان و بوتان( و 500 هزار تن پنتان 

پالس برای بنزین سازی خواهد بود.
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رکوردشکنی نوسان سکه در شهریور ماه

بازار سکه در ششمین ماه از سال جاری یکی از پرنوسان ترین دوره های 
زمانی خود در حدود یک سال اخیر را پشت سرگذاشت، به طوری که 
سکه تمام بیش از 60 هزار تومان نوسان قیمت پیدا کرد.انواع سکه در 
شروع شهریور ماه روند متعادلی داشتند، اما کم کم با نزدیک شدن به 
میانه های ماه با شیب تندی حرکت صعودی پیدا کردند و مجددا در 
اواخر ماه روندشان معکوس شد و به سمت کاهش قیمت سوق یافتند.
بر این اساس سکه تمام طرح جدید در نخستین روز شهریور به قیمت 
یک میلیون و 210 هزار تومان در بازار عرضه شد. در روزهای بعد و 
در ششمین روز شهریور سکه تمام در مسیر صعودی قرار گرفت و به 
یک میلیون و 225 هزار تومان رسید.در یازدهم شهریور شیب گرانی 
سکه تند تر شد و قیمت آن یک میلیون و 253 هزار تومان در بازار آزاد 
فروخته شد. یک روز بعد و در دوازدهمین روز از ماه سکه تمام مجددا 
در مسیر صعودی قرار گرفت و حدود 20 هزار تومان گران شد و به یک 
میلیون و 274 هزار تومان رسید.تا میانه های ماه نرخ سکه در همین 
مسیر قرار داشت تا اینکه در بیستم شهریور با روند نزولی مواجه شد و 
در بیست و سوم شهریوری نرخ آن به یک میلیون و 254 هزار تومان 
رسید. سرانجام در اواخر ماه قیمت سکه با مسیر کاهشی خود ادامه داد 
و یک میلیون و 236 هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد.بررسی قیمت 
سکه تمام طرح جدید در ششمین ماه سال جاری نشان می دهد که 
این نوع سکه در این بازه زمانی حدود 64 هزار تومان نوسان قیمت 

پیدا کرده است.

نیاز صنعت قطعه سازی به سرمایه گذاری برای 
تامین زیرساخت ها

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور معتقد 
است: در قراردادهای جاری خودروسازان ردپایی برای توسعه قطعه 
سازان دیده نمی شود. آرش محبی نژاد در گفتگو با خبر خودرو، اظهار 
نظر  اعمال  بدون  را  قراردادی  راسا  خودروسازان  که  زمانی  داشت: 
قطعه سازان منعقد می کند مشکل اساسی این است که در طرح جامع 
همکاری ها، برنامه و نقش قطعه سازی کشور دیده نمی شود. وی گفت: 
در طرح هایی مثل طرح های خودروسازی که مسلما طرح ملی محسوب 
می شود الزم است که طرح توجیهی این پروژها همه ارکان تولیدی را 
تحث پوشش قرار دهد. وی تصریح کرد: اینکه صرفا خودروسازان در 
جریان همکاری ها تصمیم گیری نماید که چه میزان و از چه منابعی 
باید سرمایه گذاری صورت گیرد و در پی آن باشند که براساس قرارداد 
از بدو شروع تولید از 40 درصد داخلی سازی آغاز و ظرف مدت یک 
تا دو سال به عمق ساخت داخل 70 تا 80 درصد برسد، پس در 
این جریان بحث سرمایه گذاری در حوزه قطعه سازی و توسعه فن آوری 
و دانش فنی قطعه سازان کجای این مطالعات دیده شده است؟ وی 
گفت: بارها اعالم شده که صنعت قطعه سازی حداقل 3 میلیارد یورو 
سرمایه گذاری ارزی به اضافه 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

ریالی نیاز دارد تا زیرساخت قطعه سازی کشور فراهم شود.

 ثبت نام 2۶ هزار بنگاه تولیدی برای
 دریافت تسهیالت

تاکنون 26 هزار و 418 بنگاه تولیدی برای گرفتن تسهیالت با نرخ 
سود 18 درصد در طرح رونق تولید که 30 هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای آن پیش بینی شده ثبت نام کرده اند. به گزارش ایسنا، در سال 
گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیالتی معادل 24 هزار 
میلیارد تومان به 17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور 
کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح 
قبلی در جهت پرداخت تسهیالت به 30 هزار واحد تولیدی مدنظر قرار 
گرفته است. در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی 
در سال جاری مدنظر قرار گیرد 20 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت 
پرداخت به 10 هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و 
نیز 10 هزار میلیارد تومان برای 5000 واحد صنعتی کوچک، متوسط 
و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است. براساس این 
گزارش تاکنون 26 هزار و 418 بنگاه تولیدی جهت دریافت تسهیالت 
اقدام کرده اند. این در حالی است که آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی در 
سامانه بهین  یاب به منظور دریافت تسهیالت بانکی از اواخر تیرماه سال 

جاری آغاز شده است.

 برطرف شدن وقفه ایجاد شده در تحویل 
محصوالت مشتریان سایپا

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه 
شرایط ارائه خدمات در سایپا براساس آمار ارائه شده از مراجع ذیصالح 
نسبت به گذشته بهبود یافته، خاطرنشان کرد: وقفه ایجاد شده در 
تحویل محصوالت مشتریان سایپا در حال برطرف شدن است. به 
گزارش سایپانیوز رضا تقی زاده با بیان مطلب فوق، افزود: خودروساز 
با توجه به روند تولید خودرو و با در نظر گرفتن همه عوامل موثر در 
تولید، برنامه زمانی مشخصی برای تولید محصوالت خود در ابتدای هر 
سال اعالم می کند و براساس این برنامه ریزی، شرایط فروش محصوالت 
و عرضه آن به بازار مشخص و در طول سال و در زمان های معین اعالم 
می شود. وی بیان داشت: امسال نیز به همت کارکنان و مهندسان گروه 
خودروسازی سایپا ضمن افزایش رشد تولید 20 درصدی محصوالت 
این گروه در هم سنجی با پارسال، شاهد افزایش کیفیت خودروهای 
تولیدی از جمله دو ستاره شدن خودرو سایپا 151 هستیم؛ همچنین 
بیشترین خودروهای چهار ستاره کیفی نیز جز محصوالت تولیدی 
گروه سایپا است. تقی زاده ادامه داد: با توجه به رشد چشمگیر تولید 
شرکای تجاری، شاهد افزایش فروش 23 درصدی کل محصوالت گروه 
خودروسازی سایپا نسبت به سال گذشته بوده ایم و همچنین در گروه 
سایپا نیز بر این اساس و با تاکیدات مدیریت ارشد گروه مبنی بر افزایش 
رضایتمندی مشتریان، همواره سعی شده که این مهم در دستور کار 
قرار گیرد و تولید، فروش و خدمات پس از فروش محصول در جهت 
افزایش رضایت مندی بیشتر مشتریان حرکت کند که خوشبختانه 

براساس آمار مراجع ذیصالح در این مسیر بوده است.

 نقشه های جدید اکتشاف آماده انتشار است

رییس هیات عامل ایمیدرو آماده انتشار بودن نقشه های جدید اکتشاف 
خبر داد. مهدی کرباسیان   تصریح کرد: نقشه هایی با مقیاس یکصد 
هزارم، که حاصل سال ها تالش و فعالیت سازمان زمین شناسی است 
آماده شده و پیش بینی می شود تا انتهای مهرماه منتشر شود. وی گفت: 
ارایه چنین نقشه هایی با توجه به دقت آنها، سبب جذب سرمایه های 
جدید داخلی و خارجی به بخش معدن می شود. معاون وزیر صنعت 
معدن و تجارت درباره معادن کوچک و متوسط گفت: به تازگی فعال 
شدن این معادن در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده تا وام هایی با 
بهره 4درصدی برای تولید و فرآوری مواد معدنی این نوع معادن ارایه 

شود

همایش سراسری مدیران و رییسان 
شعبه های بانک پاسارگاد برگزار شد

 همایش سراسری مدیران، رییسان و معاونان 
مدیرعامل،  حضور  با  بانک پاسارگاد  شعبه های 
سرپرستان  هیأت عامل،  هیأت مدیره،  اعضای 
مدیران  و  معاونان شعبه ها  و  رییسان  مناطق، 
واحدهای ستادی برگزار شد.به گزارش روابط  
که  همایش  این  در  بانک پاسارگاد،  عمومی 
برگزار  خاتم  دانشگاه  همایش های  سالن   در 
بانک پاسارگاد  موفقیت های  خصوص  در  شد، 
 ،1396 سال  اول  ماهه   6 و   1395 سال  در 
موفق  حضور  و  مشتری مداری  اهداف،  تحقق 
داده شد.  توضیح  بین المللی  صحنه های  در 
همچنین اهداف تعیین شده و برنامه های آتی 
بودن در صنعت  پیشرو  برای حفظ  بانک  این 
تشریح شد.بر  پیش  از  بیش  ارتقا  و  بانکداری 
لزوم  بر  همایش  این  در  خبر،  این  اساس 
رعایت کلیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات 
بانک مرکزی، همانند گذشته تأکید مجدد شد. 
مشتری مداری  اهمیت  خصوص  در  همچنین 
به عنوان  برای مشتریان  امن  ایجاد محیطی  و 
یکی از ویژگی های مهم و اساسی بانک پاسارگاد 
مشتریان  بی شک  که  چرا  داده شد.  توضیح 
بانکی  در  آسوده،  خیالی  با  می دهند  ترجیح 
امن و مطمئن سپرده گذاری کنند.گفتنی است 
این همایش ها به صورت مستمر و جهت ارزیابی 
ترسیم  و  بانک پاسارگاد  شعبه های  عملکرد 

مسیر پیش رو برگزار می شود

تالش برای صعود در رنکینگ 
جهانی تولید خودرو

سوی  از  گرفته  صورت  هدف گذاری  طبق 
ایران  وزارت صنعت، معدن و تجارت، جایگاه 
در صنعت خودروی جهان تا سال 1404 باید 
ایسنا،  گزارش  به  یابد.  ارتقاء  یازدهم  رتبه  به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش 
دوم »برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت« را منتشر کرد که در آن راهبردهای 
صنعت  بخش  توسعه  برای  وزارتخانه  این 
برنامه  از  کشور پیش بینی شده است. بخشی 
راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط 
به »برنامه راهبردی صنعت خودرو« است. در 
برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در 
زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت 
خودرو و قطعه ایران در حوزه های مختلف از 
جمله ارتقاء جایگاه ایران در رنکینگ جهانی 
این  در  است.  شده  پیش بینی  خودرو  تولید 
خودرو  صنعت  راهبردی  برنامه  در  زمینه 
جایگاه   1404 سال  تا  که  شده  هدف گذاری 
ایران در رنکینگ جهانی تولید خودرو باید به 
رتبه یازدهم جهان ارتقاء یابد. این هدف گذاری 
در حالی است که طبق اعالم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صنعت خودروی ایران در سال 
1394 در رتبه هجدهم تولید خودروی جهان 

قرار داشته است.

 فعالیت 700 زن کارآفرین در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور

سازمان  مدیرعامل  و  وزیر  معاون  مشاور 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از 
فعالیت نزدیک به 700 زن کارآفرین در سطح 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در حوزه هایی 
شیمیایی،  آرایشی،  بهداشتی،  صنایع  مانند 
گزارش  به  داد.  خبر  فلزی  و  کانی  سلولزی، 
و  تدبیر  دولت  گفت:  سلطانی  پریچهر  ایسنا، 
امید نگاه ویژه ای به حضور زنان در فعالیت های 
اقتصادی و مدیریتی کشور دارد و در همین 
راستا برنامه های حمایتی ویژه ای برای فعاالن 
اقتصادی و کارآفرینان پیش بینی کرده است. 
وی گفت: حضور پرشور زنان کارآفرین در این 
جلسه نشانه عزم جدی و اهمیت بانوان به مقوله 
کار و تالش است که این مهم در اثر کوشش 
و پشتکار مردمان محقق می شود. سلطانی با 
به  موجود  ظرفیت های  اطالع رسانی  بر  تاکید 
زیرساخت های  وجود  با  گفت:  جامعه،  زنان 
موجود و شمار باالی شهرک های صنعتی در 
کشور اما سهم کارآفرینی صنعتی زنان کم و 
بسیار ناچیز است و به همین منظور باید زمینه 
گذشته  از  بیش  حوزه  این  در  اطالع رسانی 

محقق شود.

 حضور بنز در ایران نقطه عطف 
صنعت خودرو

کارشناس صنعت خودرو گفت: شرکت  یک 
خودرویی  برند  ارزشمندترین  بنز  مرسدس 
و حضور  قرارداد  انعقاد  بنابراین  است  جهان 
ایران نقطه عطفی  این خودروساز آلمانی در 
است.  ایران  خودروی  صنعت  فعالیت  در 
اگرچه  کرد:  اظهار  سنجری  کریمی  حسن 
در  جهان  خودروساز  پرفروش ترین  رتبه 
از  اما  است  تویوتا  چون  شرکت هایی  اختیار 
نظر اعتبار برند و سطح تکنولوژی هنوز هیچ 
به  را  خود  نتوانسته  جهان  در  خودروسازی 
سطح مرسدس بنز برساند. وی گفت: انعقاد 
قرارداد همکاری و تولید مشترک با مرسدس 
بنز به عنوان برترین خودروساز جهان یکی از 
امید  و  تدبیر  دولت  دستاوردهای  مهمترین 
این  با  همکاری  و  است  پسابرجام  دوران  در 
شرکت می تواند سطح صنعت خودروی ایران 

را ارتقاء دهد.

خبر سازمان خبر اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
توزیع امکانات در استان ها نامتوازن است و برای 
تولید نیاز به  برخی از الزامات وجود دارد زیرا 
سرمایه گذار به دلیل وجود امکانات استان هایی را 

برای سرمایه گذاری انتخاب می کند که از امکانات 
کافی برخوردار باشد. فرشاد مقیمی تصریح کرد: 

مسئله مهم تدوین سند آمایش سرزمین نیست 
و موضوع اصلی عدم الزام به اجرای اسناد است. 

وی افزود: متأسفانه با تمام توان شروع به تهیه 
اسناد  این  اجرا  مرحله  در  و  می کنیم  اسناد 
به نتیجه نمی رسد تاکنون در دو مرحله طرح 
آمایش سرزمین مورد بازنگری قرار گرفته شده و 

اکنون مجدداً در حال بازنگری است. 

گره کور اجرای اسناد آمایش سرزمینی

که  می دهد  نشان  کار  بازار  تغییرات  بررسی 
در  کشور  استان های  اکثر  در  بیکاری  نرخ 
مدت بهار 95 تا بهار سال 96 روند افزایشی 
دارد به طوری که استان البرز با ثبت افزایش 
رتبه  باالترین  در  بیکاری  نرخ  درصدی   6.2

خیل عظیم بیکاران قرار دارد.
بررسی شاخص های عمده  فارس،  به گزارش 
نیروی کار در بهار سال 96 در مقایسه با بهار 
می دهد  نشان  استان ها  تفکیک  به   95 سال 
که نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی در بهار 
سال 96 رقم 6.3 درصد بود که این میزان با 
بهار  در  درصد   10.3 به  درصدی   4 افزایش 
امسال رسیده است. عالوه بر این در آذربایجان 
غربی هم شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم 
رقم 9.2  بهار 95  در  نرخ  این  که  به طوری 
درصد بود که اکنون با افزایش 1.8 درصدی 
است.استان  پیدا کرده  افزایش  به 11 درصد 
اصفهان نیز در میان این آمارها افزایش 0.4 
 95 بهار  به  نسبت  را  بیکاری  نرخ  درصدی 
جمله  از  استان ها  سایر  در  و  می کند  تجربه 
نرخ  در  باالیی  بسیار  اختالف  البرز  استان 
استان  این  که  به طوری  دارد  وجود  بیکاری 
با افزایش 6.2 درصدی نرخ بیکاری اکنون در 
رقم 20.4 درصدی قرار دارد و می توان گفت 
استان  این  در  بیکاری  میزان  بیشترین  که 

رقم خورده است.در این میان استان تهران با 
کاهش نرخ بیکاری از رقم 13.5 درصدی در 
بهار سال 95 به 11.2 درصد رسیده است. در 
حالی که طی این مدت یعنی بهار 95 تا بهار 
96 رقم 0.5 درصد از نرخ مشارکت اقتصادی 
میان  این  است.در  کاسته شده  تهران  استان 
را  بیکاری  نرخ  افزایش  نیز  خوزستان  استان 
تجربه کرد به طوری که در بهار سال 95 نرخ 
با  که  بود  درصد   9.4 استان  این  در  بیکاری 
افزایش 5.9 درصدی به 15.3 درصد رسیده 

 1.8 افزایش  وجود  با  قم  استان  است.اما 
کاهش  با  اقتصادی،  مشارکت  نرخ  درصدی 
نرخ بیکاری مواجه شد به طوری که آمارهای 
کار  وزارت  راهبردی  اطالعات  و  آمار  مرکز 
از   95 بهار  در  میزان  این  که  می دهد  نشان 
14.1 درصدی با کاهش 3 درصدی به 10.9 
می دهد  نشان  آمارها  رسید.همچنین  درصد 
که استان مازندران و استان مرکزی در کنار 
نرخ  در  خصوصی  به  تغییر  همدان  استان 
این  در  بیکاران  تعداد  و  نداشته اند  بیکاری 

استان ها ثابت مانده است.طبق گزارش مرکز 
با  بیکاری  نرخ   96 سال  بهار  در  ایران  آمار 
ماقبل  سال  به  نسبت  درصدی   0.4 افزایش 
خود به 12.6 درصد رسیده است که بیشترین 
است.همچنین  زنان  به  مربوط  بیکاران  آمار 
سهم اشتغال در بحث صنعت نشان می دهد 
که از افراد شاغل در کل کشور 7 میلیون و 
کار  به  بخش مشغول  این  در  نفر  هزار   342
هستند و بخش خدمات نیز با سهم بیشتری 
دل  در  شاغل  نفر  هزار   597 و  میلیون   11
خود جای داده است.نتایج این طرح آماری در 
بیکاری  نرخ  بهار سال 96 نشان می دهد که 
بوده  درصد   28.8 ساله،   24 تا   15 جوانان 
است و این نرخ در زنان نسبت به مردان و در 
به نقاط روستایی بیشتر  نقاط شهری نسبت 
می دهد  نشان  تغییرات  روند  است.بررسی 
سال  مشابه  فصل  به  نسبت  شاخص  این  که 
گذشته یعنی بهار 95 یک درصد و نسبت به 
فصل گذشته یعنی زمستان 95، 0.7 درصد 
اشتغال  سهم  بررسی  دارد.همچنین  افزایش 
می دهد  نشان  اقتصادی  عمده  بخش های  در 
بیشترین  درصد   49.8 با  خدمات  بخش  که 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و 
بخش های صنعت با 31.5 درصد و کشاورزی 
با 18.7 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

بیشترین میزان اشتغال در بخش خدمات با 11.6 میلیون نفر؛

افزایش نرخ بیکاری در اکثر استان های کشور

21 مالک سرمایه گذاران خارجی در معدن مشخص شد بررسی کاالهای با بیش از 20درصد  افزایش قیمت

الویت های 21 گانه سرمایه گذارن خارجی برای 
تحقق جذب 30 میلیارد دالر سرمایه خارجی 

در نقشه راه معدن تدوین شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون برنامه ششم 
 30 جذب  به  نیاز  معدن  حوزه  برای  دولت 
بتواند  تا  دارد  خارجی  سرمایه  دالر  میلیارد 
طی این برنامه تحول الزم را در بخش معدن 
به وجود آورد تا این محور مهم اقتصادی در 
توسعه کشور را به جایگاه خود بازگرداند.این در 
حالی است که وظیفه تدوین نقشه راه معدن 
در دولت دوازدهم بر عهده سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
گذاشته شده است که این سازمان با تدوین 
پیش نویسی از نقشه راه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در توسعه و توانمندسازی بخش معدن 
و صنایع معدنی برنامه های پیشنهادی خود را به 
منظور اجرا در چهار سال آینده گردآوری کرده 
است که در این میان فراهم کردن زمینه جذب 
سرمایه 30 میلیارد دالری یکی از محورهای 
از  بخشی  است.در  پیش نویس  این  گانه   67

که  است  آمده  معدنی  راه  نقشه  پیش نویس 
در  را  مهم  معیار  خارجی 21  سرمایه گذاران 
پروژه های معدنی مورد توجه  به  هنگام ورود 
قرار می دهد که دولت دوازدهم نیز باید آنها را 
مدنظر داشته باشد.بر این اساس از جمله این 
معیارها امکان انتقال سود به کشور سرمایه گذار 
فرآیند  تسهیل  با  مستقیم  ارتباط  که  است 
بانکی و رفع مشکالت انتقال پول بین المللی 
دارد و در کنار این پنج موضوع دیگر نیز امکان 
تشخیص میزان تعهدات مالی از قبل، پایداری 
و دوام سیاست های معدنی کشور هدف، رژیم 
مالی پایدار، ثبات در قوانین معدن اکتشاف و 
پایداری نظام ملی در بلندمدت است. چرا که 
همان گونه که پیش از این بارها به تاکید فعالین 
برای  برنامه ریزی  است،  رسیده  معدن  بخش 
ورود به یک فعالیت اقتصادی نیاز به دسترسی 
به اطالعات دقیق و پایدار باشد تا میزان سود 
آورده و سرمایه  مورد نیاز به طور دقیق برآورد 
شود و سرمایه گذار بتواند برای طرح مورد نظر 

برنامه ریزی داشته باشد. 

تأکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
درخواست  به  سریع  پاسخگویی  لزوم  بر 
رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به کاالهای 
با بیش از 20 درصد افزایش قیمت، گفت: 
توجه  برنج  محصول  بازار  تنظیم  به  باید 
صنعت،  وزارت  گزارش  به  کنیم.  جدی 
محمد شریعتمداری در جلسه ستاد تنظیم 
بازار با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت اقالم 
مداخله  افزود:  کشور،  اساسی  کاالهای  و 
افزایش تقاضای یک  با پیش بینی  بازار  در 
محصول در فصل خاص مصرف آن، ضرورت 
و  کاال  توزیع  روش های  اصالح  وی  دارد. 
نظارت بر بازار را از جمله موارد مورد تأکید 
مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست های  در 
دانست و تصریح کرد: رئیس جمهور دستور 
رسیدگی را درباره کاالهایی که بیش از 20 
کرد  صادر  داشتند،  قیمت  افزایش  درصد 
بررسی  در  دارم  انتظار  مرکزی  بانک  از  و 
علت افزایش قیمت اقالم ضروری که دولت 
مسئولیت تنظیم بازار آن ها را بر عهده دارد، 

همکاری های الزم را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت 
تنها  را  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف 
قیمت  بررسی  و  کنترل  تخصصی  سازمان 
معرفی کرد و گفت: در مجمع عمومی سازمان 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
بر  سازمان  این  نظارتی  روش های  اعمال 
همانند  کشاورزی  جهاد  وزارت  خدمات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد. 
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به واردات برنج در 6 ماهه 96، خاطر 
نشان کرد: باید از واردات بی رویه این محصول 
به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شود. 
وی افزود: باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی 
کنیم چرا که مصرف کننده داخلی به سمت 
برنج های وارداتی نمی رود. وی بررسی ترانزیت 
برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین 
میزان قاچاق این محصول در کشور تأثیرگذار 
دانست و افزود: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این 

موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.

در  درست  تجارت:  و  معدن  صنعت،  گروه 
اقلیم  در  پرسی  همه  برگزاری  که  روزهای 
در  را  زیادی  حاشیه های  عراق  کردستان 
اجتماعی  حتی  و  اقتصادی  سیاسی،  فضای 
موضوع  کرده،  ایجاد  منطقه  کشورهای 
از  یکی  همچنان  عراق  و  ایران  میان  تجارت 
را  ایران  اقتصادی  مهمترین موضوعات حوزه 
تشکیل می دهد. هرچند طی ماه های گذشته 
از  سخت گیری  درباره  مختلفی  صحبت های 
سوی عراق برای ورود کاالهای ایرانی به بازار 
این کشور مطرح شده، اما مجتبی خسروتاج، 
در  کشور  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
که  کرد  اعالم  خود  خبری  نشست  آخرین 
این سخت گیری ها هرچند موجب کند شدن 
روند صادرات کاالهای ایرانی به عراق شده اما 
در مقایسه با سال گذشته بازهم شاهد رشد 

صادرات به این کشور همسایه هستیم.
ایران برای صادرات به عراق به عنوان یکی از 
بزرگترین طرف صادراتی خود در محصوالت 
»مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد شوینده 
لوازم  پزشکی،  تجهیزات  و  دارو  بهداشتی،  و 
پوشاک،  انواع  صنعتی،  ماشین آالت  خانگی، 
یدکی،  لوازم  و  خودرو  انواع  کفش،  و  کیف 
تجهیزات صنعت نفت، برق و آب و فاضالب« 
دارای مزیت نسبی آشکار شده است.  با وجود 
عدم مشابهت ساختار صادرات ایران با واردات 
بزرگترین  از  یکی  به عنوان  کشور  آن  عراق، 
شرکای صادراتی ایران به شمار می آید. دلیل 
بر  موثر  عوامل  سایر  در  می توان  را  امر  این 
توسعه روابط تجاری میان کشورها از جمله: 
مسائل  جغرافیایی،  نزدیکی  مطلوبیت،  تشابه 

سیاسی و امنیتی جستجو کرد.
از  از نفت و منابع پولی حاصل  عراق سرشار 
فروش آن، نیازمند به واردات تمامی کاالها و 
خدمات خود می باشد )عراق ساالنه حدود 60 
میلیارد دالر از کاالها و خدماتی وارد می کند 
که ایران به راحتی آنها را تولید می نماید( و به 
لحاظ شرایط امنیتی که در حال حاضر با آن 
ایران  با  تجاری  مبادالت  امکان  است،  مواجه 
برایش راحت تر می باشد، لذا با عنایت شرایط 
افزایش  جهت  در  کشور  دو  اراده  و  موجود 

پایدار  توسعه  و  رشد  تجاری،  همکاری های 
بین دو کشور می توان امیدوار بود تا بستری 
خدمات  و  تسهیالت  افزایش  جهت  مناسب 
بانکی، در جهت توسعه هرچه بیشتر صادرات 

به عراق، همچون گذشته، فراهم شود.
می دهد  نشان  رسمی  گزارش های  آخرین 
که  در شش ماهه امسال 3 میلیارد و 200 
عراق صورت  کشور  به  دالر صادرات  میلیون 
گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
است.  داشته  رشد  درصد    3.2 به  نزدیک 
تجارت  توسعه  سازمان  مسئوالن  همچنین 
اعالم کرده اند که درصدد تکمیل تیم رایزنان 
همین  در  هستند.  عراق  مختلف  نقاط  در 
گفت  می توان  گزارش ها  برخی  طبق  حال 
به  ایران، صادرات دیگر کشورها  که برخالف 
کاهش  عراق  به  سیاسی  و  لجستیکی  دالیل 
طی  همچنان که  است،  داشته  محسوسی 
درصد   19.7 به   9 از  ایران  صادرات  سال   3
افزایش و صادرات ترکیه حدود 4.5 میلیارد 
دالر کاهش داشت. با این همه عمده افزایش 
صادرات به عراق مربوط به دو سال اخیر و به 
ویژه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی است 
غیرنفتی  از کل حجم صادرات  که 37درصد 
همچنین  می دهد.  تشکیل  را  عراق  به  ایران 
مدل  بررسی  با  حوزه  این  فعاالن  اعتقاد  به 
حضور  با  و  موفق،  کشورهای  سرمایه گذاری 
الگوی  می توان  خصوصی  بخش  پررنگ 

مناسبی برای پیشرفت در بازار عراق داشت.
واردات 2 میلیارد دالری عراق از ایران

براساس آخرین آمارها، عراق با 2 میلیارد دالر 
واردات از ایران در چهار ماهۀ نخست سالجاری، 
دومین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی به شمار 
می آید. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 
با  عراق  در  ایران  بازرگانی  رایزن  بهزاد،  ناصر 
در  درصدی   8 افزایش   پیش بینی  به  اشاره 
ماهۀ  در شش  عراق  به  ایران  صادرات  ارزش 
اخیر گفت: بالغ بر 3 میلیارد دالر صادرات ایران 
به عراق در شش ماهۀ نخست سال پیش بینی 
می شود که این افزایش از صدور کاالهایی چون 
وسایل  و  ماشین آالت  کشاورزی،  محصوالت 
مکانیکی، ادوات برقی و دارو ناشی می شود و 

و  ماکارانی  رب،  مانند  غذایی  مواد  همچنین 
آرد، فرآورده های لبنی، محصوالت پتروشمی و 
روان کننده های صنعتی نیز در زمرۀ محصوالت 

پر رونق صادراتی به کشور عراق قرار دارد.
عراق  خارجی  تجارت  آمار  درخصوص  بهزاد 
مختلف،  کشورهای  از  عراق  واردات  افزود: 
تفکیک،  به  و  است  دالر  میلیارد   30 ساالنه 
ایران  و  درصد   27 ترکیه  درصد،   28 چین 
تا سوم کشورهای  اول  24 درصد در جایگاه 
اگر  که  ایستاده اند  عراق  به  صادرکننده 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و میعانات 
گازی به آن اضافه شود، سهم ایران با ترکیه 
برای  امسال  همچنانکه  کرد  خواهد  برابری 
اولین بار صادرات گاز به عراق را با روزانه 12 
ادامه  در  وی  کردیم.  آغاز  مترمکعب  میلیون 
صادراتی  کاالی  تن  هر  سرانۀ  قیمت  گفت: 
ایران به عراق 500 دالر است که در مقایسه 
با 350 دالر سرانۀ کل صادرات ایران، ارزش 

باالتری را نشان می دهد.
بهزاد همچنین درخصوص چهل و چهارمین 
اظهار  عراق  بازرگانی  بین المللی  نمایشگاه 
مهم ترین  عنوان  به  نمایشگاه  این  داشت: 
رویداد بازرگانی عراق قلمداد شده و 20 کشور 
دنیا چون آلمان، آمریکا، ایران، کره، اوکراین، 
قطر، فرانسه، لبنان، سوریه و .... در آن حضور 
لوازم  انرژی،  زمینه های  در  و  داشت  خواهند 

هتل داری،  ساختمان،  صنعت  بهداشتی، 
و  فنی  خدمات  کشاورزی،  خودرو،  پوشاک، 
مهندسی، و ..... محصوالت و خدمات خود را 
به نمایش می گذارند. رایزن بازرگانی ایران در 
عراق با اشاره به برنامه ریزی به منظور حضور 
قدرتمند ایران در این نمایشگاه، گفت: ایران با 
در اختیار داشتن فضایی به وسعت 1200 متر 
و با دعوت از بهترین و معتبرترین شرکت ها 
در  شایسته ای  حضور  مختلف  زمینه های  در 

این رویداد خواهد داشت.
عراق  بازرگانی  بین المللی  نمایشگاه  بهزاد 
ظرفیت   معرفی  برای  خوبی  فرصت  را 
مذاکرات  انواع  انجام  ایرانی،  شرکت های 
دیگر  و  عراقی  سازمان های  و  شرکت ها  با 
و  اصالح  با  افزود:  و  کرد  عنوان  کشورها 
سرمایه گذاری،  مدل های  در  نظر  تجدید 
برای  مناسبی  محل  می تواند  نمایشگاه  این 
موفق  واحدهای  ماندگار  فعالیت  و  معرفی 
با  وی  باشد.  تولیدی-صنعتی  و  دانش بنیان 
اشاره به برنامه های عربستان برای حضور در 
با  بازرگانی عراق، گفت:  بین المللی  نمایشگاه 
 2 از  کمتر  عراق  به  عربستان  اینکه صادرات 
خیز  که  داشت  نظر  در  باید  اما  است  درصد 
دوبارۀ این کشور برای گسترش روابط تجاری 
همه  و  پایدار  مؤثر،  حضور  با  تنها  عراق  با 

جانبۀ شرکت های ایرانی بی اثر خواهد ماند.

با صادرات 2 میلیارد دالری از ابتدای سال جاری صورت گرفت؛

عراق، دومین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی



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

 ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

جز آستان توام در جهان پناهی نیست 
 سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم 
 که تیغ ما به جز از ناله ای و آهنی نیست

امروز با حافظ

معرفي بهترین کتاب هاي ایران 
در نمایشگاه فرانکفورت

منتخب  آثار  توصیفی  »کتابشناسی  کتاب 
از سوی  ایران 1395«  جشنواره های کتاب 
موسسه خانه کتاب برای عرضه در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت منتشر شده است.به گزارش 
پیام زمان از روابط عمومي خانه کتاب، کتاب 
»کتابشناسي توصیفي آثار منتخب جشنواره 
هاي کتاب ایران 1395« ویتریني از بهترین 
کتاب هاي ایران طي سال 1395 است که به 
زبان انگلیسي از سوي موسسه خانه کتاب به 
منظور عرضه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
منتشر شده است.بر اساس آمار و اطالعاتي که 
در کتاب » کتابشناسي توصیفي آثار منتخب 
جشنواره هاي کتاب ایران 1395« ارائه شده 
است، در این سال، در مجموع 27 جشنواره یا 
جایزه کتاب در سه سطح منطقه اي )استاني(، 
ملي و بین المللي کتاب، در جمهوري اسالمي 
ایران برگزار شده است؛ در این 27 جشنواره 
کتاب  عنوان   به  کتاب   473 مجموع،  در 
برگزیده یا کتاب شایسته قدرداني شناسایي 
و معرفي شده است؛ از 27 جشنواره و جایزه 
کتاب که در سال 1395  برگزار شده است، 
3 جشنواره ویژه گروه سني کودک و نوجوان 
بوده است؛ همچنین 7 جشنواره و جایزه  در 
حوزه  در  مشخص  طور  به  بزرگساالن  گروه 

ادبیات برگزار شده است.

د            ر د            نیای کتاب

مسلم بن عقیل
قبیله از  ابوطالب   نوه  عقیل  بن   مسلم 

 بنی هاشم بود.
مسلم بن عقیل پس از ورود به دوران جوانی 
بن  علی  دختر  کثوم،  ام  قولی  به  و  رقیه  با 
ابطالب، پیوند زناشویی بست. ابن قتیبۀ ثمرهٔ 
این ازدواج را دو پسر به نام های عبداهلل و علی 
دانسته است. همچنین مسلم در زمان خالفت 
عمویش علی از جانب وی متصدی منصب های 

نظامی در لشکر اسالم بود.
در دوران حسن بن علی مسلم در خدمت او بود. سپس در زمان حسین 
بن علی وی به عنوان نماینده و برای بررسی اوضاع و گرفتن بیعت از 

مردم کوفه، عازم این شهر شد و توانست از 18 هزار نفر بیعت بگیرد.
در میان این افراد می توان به شخصیت هایی همچون »شبث بن ربعی« 
و »سلیمان بن صرد« و »مسیب بن نجبه« نام برد.با عوض شدن والی 
فعالیت  برای  شرایط  زیاد  ابن  آمدن  کار  سر  بشیرو  بن  نعمان  کوفه  

مسلم سخت گردید و والی در صدد سرکوب فعالیت های وی برآمد.
مطیع  تطمیع  و  تهدید  با  را  آنان  و  آورد  گرد  را  زیاد سران شهر  ابن 
خویش ساخت. با ایجاد جو رعب و وحشت و دستگیریها، بیم و هراس 
بر مردم سایه افکند و از دور مسلم پراکنده شدند. مسلم بن عقیل در 
کوفه تنها ماند به گونه ای که از هجده هزار نفر که با او پیمان بستند 
به هنگام مغرب تنها سی نفر باقی مانند و شب هنگام حتی یک نفر 
هم باقی نماند. مسلم شب به خانه طوعه رفت و پس از آنکه جایگاه او 
برای ابن زیاد معلوم شد نیروهایی فرستاد، مسلم از خانه بیرون آمد و 
در کوچه ها و میدان شهر یک تنه با سربازان ابن زیاد جنگید تا آنکه 
گرفتار شد. او را به قصرابن زیاد بردند. مسلم در آنجا سه وصیت کرد 
که مسلماً به وصیت سوم عمل نشد. اول هفتصد درهم بدهکارم آنچه 
داردم بفروشید و وام را بپردازید. دوم جسدم را در گوشه ای به خاک 
نیاید. پس  به کوفه  بن علی خبر دهید که  به حسین  سپارید و سوم 
از گفتگوهای تندی که رد و بدل شد، به دستور ابن زیاد، او را باالی 
قصر برده، سر از بدنش جدا کردند و پیکرش را به زیر افکندند.]5[ سر 
مسلم را همراه سر هانی نزد یزید فرستادند. مرگ مسلم بن عقیل، روز 

هشتم ذیحجه سال 60 بود.
میرزا خلیل کمره ای در کتاب عنصر شجاعت یا هفتاد دو تن و یک تن 
- جلد چهارم، محاکمه مسلم بن عقیل را با محاکمه سقراط فیلسوف 

در آتن مقایسه می کند.
قبر مسلم در کوفه است و در 1282 )قمری( گنبدش کاشی و ضریحش 
از نقره شد و اطراف ضریح، مجلل و آینه کاری گشت. محدث قمی پس 
از ذکر اعمالمسجدجامع کوفه، نماز و زیارتنامهای برای حضرت مسلم 

نقل کرده است. با این شروع:
»الحمد هلل الملک الحق المبین…«

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

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
از هر  گردشگری گفت: در سال 2017 
به  مربوط  شغل  یک  جهان،  11شغل 
کاهش  به  توجه  با  و  است  گردشگری 
دستیابی  جهان،  در  صنعتی  مشاغل 
به  توسعه  ششم  برنامه  اساس  بر  دولت 
کمک  بدون  شغل،  میلیون  یک  ساالنه 
گردشگری و صنایع دستی ممکن نیست.

علی اصغر مونسان در مراسم گرامیداشت 
روز جهانی گردشگری در سالن اجالس 
سران اظهار کرد: تا دهه گذشته جهان با 
انقالب گردشگری مواجه بود و هدف از 
نگرش  تغییر  روزی،  چنین  گرامیداشت 
صنعت  این  به  مسئوالن  و  دولت مردان 
ومزیت  ها  ظرفیت  از  بتوانیم  تا  است 
های پر شمار کشور چند هزار ساله مان 

استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: امروز در حالی 47 سال 

می  گردشگری  جهانی  روز  تصویب  از 
به  جهان  گردشگران  شمار  که  گذرد 
نفر رسیده  میلیون  و 200  میلیارد  یک 
و رتبه صنعت گردشگری به جایگاه سوم 

در اقتصاد جهانی ارتقا پیدا کرده است.

شگرف  اثرات  داد:  ادامه  مونسان 
گردشگری در دپیلماسی عمومی کشورها 
بر  تاثیراتش  و  ملتها  کردن  نزدیک  و 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی در عرصه 
بین الملل بر هیچ کس پوشیده نیست از 

این جهت امسال روز جهانی گردشگری 
با عنوان »گردشگری پایدار؛ ابزاری برای 

توسعه« نامگذاری شده است.
وی تصریح کرد: در سال 1950 میالدی، 
شمار گردشگران جهان فقط 25 میلیون 
نفر بوده در حالیکه در سال 2015 این 
عدد به یک میلیارد و 186 میلیون نفر 
رسیده است و این نشان می دهد هیچ 
سرعت  به  جهانی  اقتصاد  در  بخشی 
هیچ  و  است  نکرده  رشد  گردشگری 
بخشی به این اندازه، خاصیت درآمدزایی 

و ایجاد شغل بیشتر ندارد.
 2015 سال  در  کرد:  اضافه  مونسان 
 1260 به  گردشگری  مالی  گردش 
سهم  اکنون  و  رسید  می  دالر  میلیارد 
)تولید   GDP در  گردشگری  مستقیم 
میلیارد   200 و  2هزار  داخلی(  ناخالص 

دالر و ایجاد 284 میلیون شغل است.

معاون رئیس جمهوری خبر داد:

دستیابی ساالنه به یک میلیون شغل با کمک گردشگری

از   »A157« و  هرس«  »فصل  مستند  فیلم  دو 
تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره 
نمایش  به  انگلستان  »کمبریج«  فیلم  بین المللی 

درخواهند آمد.
سازمان  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  ش  گزار  به 
»فصل  مستند  فیلم های  هنری،  حوزه  سینمایی 
هرس« به کارگردانی لقمان خالدی و »A157« به 
کارگردانی بهروز نورانی پور از تولیدات »مرکز مستند 
سوره« وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری، در 
»کمبریج«  فیلم  بین المللی  جشنواره  سی و هفتمین 

انگلستان به نمایش درخواهند آمد.
و  مهرماه   30 و   29 روزهای  در   »A157« مستند 
ماه  آبان   4 و   2 روزهای  در  »فصل هرس«  مستند 
نگاه  از  مستند  فیلم  بهترین  جایزه  کسب  برای  و 

تماشاگران، در این جشنواره اکران خواهند شد.
مستند »A157« تاکنون جوایز بسیاری را در داخل 
کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت، سینما 
حقیقت و … کسب نموده و جایزه اصلی جشنواره  
آلمان   »Zeichen der Nach« فیلم  بین المللی 
جشنواره  تماشاگران  نگاه  از  منتخب  فیلم  جایزه   ،
مستند  بهترین  جایزه  فرانسه،   »Chambéry«
هیات  ویژه  جایزه  و  لهستان  داکز«  »واچ  جشنواره 
را  فرانسه  نویی«  دو  فیلم »سینیه  داوران جشنواره 

نیز از آن خود کرده است.
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم »کمبریج« 
27 مهر الی 4 آبان در شهر کمبریج کشور انگلستان 

برگزار خواهد شد.

 نمایش دو فیلم ایرانی 
در جشنواره »کمبریج«

اداره کل  روابط عمومی  از   زمان  پیام  گزارش   به 
هنرهای نمایشی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای 
نمایشی در حکمی سعید اسدی را به عنوان مدیر 
امور بین الملل این اداره کل منصوب کرد. در متن 

این حکم آمده است:
عنوان  به  آن چه  اسدی  آقای دکتر سعید  »جناب 
می  ابعاد  تمامی  در  کشور  تئاتر  های  ظرفیت 
آموخته ی  دانش  کنار جمعیت جوان  در  شناسیم 
فعاالن تئاتر در سراسر ایران اسالمی، شرایط را بیش 
از پیش برای حضور مؤثر تئاتر کشورمان در جهان 

فراهم کرده است.
نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم 
به عنوان »مدیر امور بین الملل« منصوب می شوید.

در  کشور  نمایشی  های  گروه  حضور  از  حمایت 
با  تعامل  ارتقای  المللی،  بین  رویدادهای  و  مجامع 
کشورهای منطقه به ویژه جغرافیای ایران فرهنگی، 
ها،  جشنواره  المللی  بین  های  فعالیت  از  حمایت 
کشور  داخل  تخصصی  های  انجمن  و  مؤسسات 
در  کشور  تئاتر  های  ظرفیت  معرفی  از  حمایت  و 
تمامی ابعاد از طریق بهره مندی از تمامی امکانات 
فعالیت های  اهم  از  با رویکردی غیرتصدی گرایانه 

جنابعالی در این جایگاه خواهد بود.
امیدوارم با اتکال به خداوند، بهره گیری از ظرفیت 
نهادهای  دیگر  و  نمایشی  هنرهای  کل  اداره  های 
امور  انجام  در  عزیز  هنرمندان  همراهی  و  مرتبط 

موفق و مؤید باشید.«

 سعید اسدی
 مدیر امور بین الملل تئاتر شد

مرحله  در  را  شینا«  »دختر  سریال  که  آبیار  نرگس 
ماه  که  »شبی  سینمایی  فیلم  قرارست  دارد  نگارش 

کامل شد« را نیز بسازد.
 آبان ماه سال 95 از طرف سازمان اوج اعالم شد که 
»نفس«  های  فیلم  کارگردان  آبیار  نرگس  است  قرار 
و »شیار 143« قرار است سریال »دختر شینا« را بر 
اساس زندگی همسر شهید حاج ستار ابراهیمی بسازد.

قاسمی  محمدحسین  کنندگی  تهیه  به  سریال  این 
بناست برداشت آزادی از زندگی همسر شهید ابراهیمی 
 95 سال  ماه  آذر  از  آن  تولید  پیش  بود  قرار  و  باشد 

آغاز شود.
تکمیل  مرحله  در  گذشته  سال  که  شینا«  »دختر 
خواهد  تولید  به  قسمت   13 در  داشت  قرار  فیلمنامه 
در  همچنان  خبرها  جدیدترین  طبق  اکنون  و  رسید 

مرحله نگارش است.
دیروز سوم مهر ماه طی خبری اعالم شد که شورای 
فیلمنامه »شبی  با ساخته شدن  پروانه ساخت  صدور 
حسین  محمد  تهیه کنندگی  به  شد«  کامل  ماه  که 
با  آبیار  نرگس  نویسندگی  و  کارگردانی  و  قاسمی 

مضمونی اجتماعی موافقت کرده است.
باید دید نرگس آبیار کدام یک را زودتر به سرانجام می 

رساند فیلمش یا سریال »دختر شینا« را.

 آخرین سرنوشت
 »دختر شینا«

کاریکاتور

استقبال هنرمندان داخلی و خارجی از نخستین 
جشنواره »مسیر عشق«

جشنواره بین المللی فیلم و عکس »مسیر عشق« که با محوریت فرهنگ 
محرم و موضوع پیاده روی اربعین حسینی قرار است از یکم تا پنجم 
آبان به صورت همزمان در شهرهای مقدس مشهد و کربال برگزار شود 
در بازه زمانی دو ماهه از انتشار فراخوان این رویداد سینمایی با استقبال 

گسترده سینماگران و هنرمندان داخلی و خارجی روبرو شده است.
به گزارش پیام زمان از ستاد اطالع رسانی نخستین جشنواره بین المللی 
»مسیر عشق«، پس از تجمیع و دسته بندی نهایی آثار دریافتی از سوی 
و  داخلی  اثر در بخش های مختلف  دبیرخانه جشنواره، حدود 3500 
برای نخستین دوره یک رویداد سینمایی  المللی دریافت شد که  بین 
آماری قابل مالحظه است.در بخش ملی جشنواره »مسیر عشق« بیش از 
2700 اثر به این ترتیب رسیده است: بخش فیلمنامه: 72 طرح فیلمنامه 
بلند، 91 فیلمنامه کوتاه داستانی، 17سکانس عشق، 28 اثر جایزه شهید 
ارسال  به دبیرخانه  فیلمنامه  اثر در بخش  و در مجموع 208  حججی 
شده است. بخش عکس: عکس حرفه ای از 134 عکاس 596 عکس و 
عکس مردمی از 250 عکاس 1437عکس و در مجموع از 384 عکاس 
تعداد 2033 عکس به دبیرخانه جشنواره رسیده است. در بخش فیلم 
و سریال: بخش سینمایی21 فیلم، سینمایی ویدئویی 32 فیلم، کوتاه 
داستانی 48 فیلم، سریال 10 مجموعه، 29 مستند بلند، 229 مستند 
کوتاه، 57 نماهنگ، 38 پویانمایی و مجموعا در این بخش 464 اثر در 
بخش های مختلف شرکت کرده اند.در بخش بین الملل این جشنواره 
مستند  اثر،   354 سینمایی  و  کوتاه  داستانی  های  فیلم  بخش  در  نیز 
)کوتاه، نیمه بلند و بلند( 180 اثر، پویانمایی 88 اثر، نماهنگ 103 اثر، 
فیلمنامه 44 اثر و عکس 80 عنوان و مجموعا در بخش بین الملل تعداد 
777 اثر از 83 کشور متقاضی شرکت در جشنواره هستند. نکته قابل 
توجه تنوع و گستردگی کشورهای شرکت کننده بوده است که دبیرخانه 
ببین الملل جشنواره مسیر عشق از کشورهای اتریش، اردن، ارمنستان، 
اسپانیا، استرالیا،استونی، اسلواکی، اسلوونی، افغانستان، اکراین، اکوادور، 
امریکا،  ایاالت متحده  انگلیس،  اندونزی،  امارات متحده عربی،  الجزایر، 

ایتالیا، ایرلند، آذربایجان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، بحرین

خرب

پویانمایی  و  فیلم های کوتاه داستانی، مستند  به بخش مسابقه  اثر   38
نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس »بیطار« راه یافتند.

»بیطار«،  تخصصی  جشنواره  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
هیات انتخاب بخش فیلم جشنواره از میان 397 اثر رسیده به دبیرخانه 
برای  را  پویانمایی   12 و  مستند   22 داستانی،  کوتاه  فیلم   4 جشنواره 

شرکت در بخش مسابقه برگزیدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
تهران،  از  فرهاد مختاری  نمی گذارند« ساخته  تخم  داستانی/ »مرغها 
قم،  از  نجاتی  سعید  ساخته  دارند«  دوست  را  لک ها  لک  »سربازها 
»سهمی از سهم« ساخته کاوه جاهد از سنندج و »االغ« ساخته علی 

آقامهدی از همدان.
»فعالیت  مریوان،  از  نامدار  نوشین  ساخته  سنوور«  بی  »مالی  مستند/ 
های سازمان دامپزشکی )دکتر علی رضایی(« ساخته دکتر علیرضایی 
آباد،  خرم  از  نژاد  خسروی  فردوس  ساخته  طال«  بی  »بی  تهران،  از 
»وقتی گفتند نمی شود« ساخته فاطمه مرزبان از سنندج، »ونگ وا« 
ساخته  علف«  مشت  یک  خاطر  »به  نور،  از  زاده  نائیج  حاتم  ساخته 
محمد علی یزدان پرست از اراک، »what you resist persist« ساخته 
ساخته  نا«  »بوی  زنجان،  از  محمدی  علی  قاسم  و  لو  محمد  احسان 
اتالف  از  جلوگیری  برای  سازی  »ظرفیت  تهران،  از  نیا  جواد  ساسان 
گوشت« ساخته پیمان زندی از تهران، »هیاهوی سرخ« ساخته مهدی 
از  منصوبی  علی  ساخته  بشناسیم«  بیشتر  را  »هاری  تهران،  از  پریزاد 
تهران، »بازگشت به سینه کوه« ساخته فرسیما مظلومی از سواد کوه، 
هادی  سیدمحمد  ساخته  پرندگان«  حاد  فوق  آنفلوانزای  با  »آشنایی 
موسوی از تبریز، »صنعت طیور و آنفلوانزای پرندگان« ساخته قدرت اله 
باقریان از تهران، »لبخند سرد محافظ« ساخته زهرا مرجانی از اراک، 
»پادزهر در موسسه رازی« ساخته حسن برزیده از کرج، »بیماری تب 
مالت« ساخته سازمان دامپزشکی همدان، »زنبورها هرگز نمی خوابند« 
دامپزشک«  یک  های  »روزانه  اصفهان،  از  سلیمانی  فرامک  ساخته 
از مهاباد، »بی طال« ساخته فروزان جاویدی  ساخته سلیمان خادمی 
و  از مشهد  احمد شکیب زاده  باران« ساخته  در  یاسوج، »رستگاری  از 

»سارو« ساخته محمد عبدالهی از تهران.
پویانمایی/ »نگی نگفتیا« در سه بخش »خرید گوشت قرمز«، »معرفی 
محمدجواد  ساخته  مرغداران«  به  »هشدار  و  دامپزشکی«  حرفه 
تهران، »تب مالت« و »فروش غیر مجاز ماهی« ساخته  از  رجب بیگی 
اداره کل دامپزشکی استان مرکزی، »هیچکس« ساخته الهام طرقی از 
نیشابور، »تب مالت« و »کد رهگیری« ساخته محمد کارگر از بیرجند، 
خانگی«  »آدم  تهران،  از  تجوید  سیمین  ساخته  بریده«  دم  »روباه 
ساخته مرضیه ابرار پایدار از کرج، »عصر وارونه« ساخته هادی امیری 

از همدان و »کودکان دشت« ساخته سعادت رحیم زاده از تهران.
نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس »بیطار« با همکاری سازمان 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما، سازمان 
سینمایی حوزه هنری و فرهنگسرای شفق از 14 تا 17 مهر به دبیری 
ناصر باکیده در تهران و همزمان در چند استان کشور برگزار می شود.

اسامی فیلم های راه یافته به بخش مسابقه 
جشنواره »بیطار« اعالم شد


