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 نوبت دوم

فرمانده کل سپاه: 

داعشتادوماهدیگرنابودمیشود
فرمانده کل ســپاه گفت: اکنون داعش پس از پنج سال 
در حال جمع آوری و نابودی اســت. ان شاءاهلل همانطور 
که حاج قاســم ســلیمانی قول داده اند داعش تا دو ماه 

دیگر جمع می شود.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار محمدعلی 
جعفری اظهار کــرد: این مراســم در خصوص احداث 
منزل هایی برای مددجویان خوزســتان برگزار شده و از 
همه فرماندهان و مدیران اســتانی که در این کار خیر 
تالش کرده اند تشــکر می کنم و امیــدوارم این حرکت 
جهادی گسترده ادامه داشــته باشد.وی افزود: با توجه 
به مشکالت کشور، تحریم های دشمنان، عقب ماندگی ها 
و مشکالت معیشــتی جامعه موضوع خدمت رسانی به 
مردم و معیشــت و اشتغال زایی یک جهاد ویژه است در 
کنار جهاد فرهنگی، سیاسی و دفاعی که سپاه پاسداران 

مشغول آن است.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه طول کشیدن جنگ به 
مدت هشــت سال دســتاوردهای بزرگی داشت، اظهار 
کرد: بزرگترین دســتاورد جنگ پیروزی مســتضعفین 
و مظلومین تحت ســتم بوده است. محور اصلی انقالب 
اسالمی ایستادگی در برابر ظلم است.جعفری بیان کرد: 
ایستادگی در برابر نظام سلطه با دستگیری از عاشورا و 
حرکت گســترده جوانان ما در منطقه مشخص است و 
تجلی آن در شــهید حججی است که خداوند اراده کرد 
که این شهید نماد شود و معنای آن اقتدار اسالم، مکتب 
تشیع و مکتب عاشورا است.وی گفت: فرهنگ شهادت 
در بین جوانان امروز ترویج شده و می بینیم که مدافعان 
حرم در نقطه درگیری که کیلومترها دورتر از مرز ایران 
است برای انقالب اسالمی و در راستای مقاومت اسالمی 
از کشــورهای مختلف در جبهه سوریه می جنگند زیرا 
می دانند که ایــن جبهه ادامه همان جبهه حق و باطل 
اســت.فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: اســرائیلی ها از 
  ً اتفاقاتی که در منطقه رخ می دهد می ترســند و اخیرا
بیان کردند که ایران پیروزمندانه در مرزهای ما حضور 
دارد و در حال از بین بردن داعش است. آن ها این افراد 

را لشکر ایران می نامند ولی این ها لشکر اسالم هستند.
وی با اشاره به دستاورد دیگر دفاع مقدس افزود: پس از 

یک سال و هشت ماه با پس گرفتن مناطق تصرف شده، 
حتی یک وجب خاک از کشور به دست دشمن نماند و 
ادامه جنگ در خاک عراق بود.جعفری تصریح کرد: نکته 
اساســی در دفاع مقدس تجربه جنگ مردمی و حضور 
مردم برای حل بحران های بزرگ ملی در کشور است که 
متأسفانه دولتمردان این موضوع را فراموش کرده اند و از 
به کار گرفتن مردم برای حل مشکالت بزرگ و بحران ها 

در اقتصاد مقاومتی عاجزند.
فرمانده کل ســپاه بیــان کرد: دســتاورد دیگر دفاع 
مقدس تثبیت و محکم شــدن نظام اســالمی است 
که در جنــگ اتفاق می افتد و دقیقــاً برخالف هدف 
دشــمن بود. همچنین خودکفایــی در توان دفاعی و 
امنیتی دســتاورد مهم دیگر اســت.وی عنوان کرد: 
مردم در انقالب اســالمی مقــاوم بودند ولی با جنگ 
مقاوم تر شــدند و همه دنیا متوجه شدند که اگر همه 
کشورها با تجهیزات مدرن در برابر یک کشور بایستند، 
یک کشور با ایســتادگی و اتکا به خود پیروز می شود 
و باید این درس را بین کشــورهای دیگر اشــاعه داد.

جعفری گفت: انقالب هــای نصفه و نیمه مثل انقالب 
مصر که نخواســتند از تجربیات انقالب اسالمی ایران 
اســتفاده کنند، نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت 
و می بینیم که اعضای انقالب مصر دســتگیر شــدند.
فرمانده کل ســپاه گفت: داعش که یک توان بســیار 
خطرنــاک بوده که از درون اســالم ســرمایه گذاری 
کرده بود و هدف شــان تصرف سرزمین های اسالمی و 
برپایی حکومت بود. اکنون داعش پس از پنج ســال 
در حال جمع آوری و نابودی است. ان شاءاهلل همانطور 
که حاج قاســم سلیمانی قول داده اند داعش تا دو ماه 
دیگر جمع می شــود.وی تصریح کرد: خانواده شهدا و 
جانبازان بزرگترین ذخیره سرمایه معنوی هستند که 
هر کشوری از این ذخیره های بی نظیر برخوردار نیست. 
این فرهنگ از عاشــورا برگرفته و در حال گســترش 
اســت.جعفری گفت: توسعه به سبک غربی در کشور 
ما جواب نمی دهد و باید بومی باشــد همانطور که در 
جنگ عملیات بیت المقدس به صورت کالسیک اجرا 

نمی شد، در توسعه کشور نیز نگاه باید بومی باشد.

احتمال برگزاری مناقصه 
برای فازهای ۲و۳ پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس
 

عضو هیات مدیره تاپیکو از احتمال برگزاری مناقصه برای فازهای 
۲ و ۳ پاالیشــگاه خلیج فارس خبر داد و گفت:برای تامین منابع 
مالی تکمیل فازهای پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس روش های 
مختلفی پیشــنهاد شــده که یکی از آن ها این است که فازهای 
۲ و ۳ پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس به مناقصه گذاشته شود. این 
مناقصه ممکن است داخلی یا خارجی باشد، اما این روش فعال در 

حد یک مذاکره است.
اسالم خســروی در گفت وگو با ایســنا، درباره  تامین منابع مالی 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس اظهار کرد: تاپیکو همه تالش خود 
را می کند که به نســبت ســهم ۴۹ درصدی که از این پاالیشگاه 
دارد منابع مالی را تامین کند. تاپیکو از سایر سهام داران در زمینه  

تامین منابع مالی عقب تر نخواهد بود حتی جلوتر هم اســت.وی 
از تامین مالی داخلی در پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس خبر داد 
و افزود: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از 
یکی از بانک ها تامین مالی کرد. این ۱۰۰ میلیارد وامی بوده که از 
بانک ســامان به ضمانت تاپیکو اخذ شده است. اگر تخفیفات الزم 
برای خرید خوراک به این پاالیشــگاه داده شود، سهامداران رغبت 
بیشتری برای تامین سرمایه باقی مانده خواهند داشت.همچنین می 

توان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
وی افزود: روشــی دیگری که برای تامین منابع مالی پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس مطرح شده، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده  
این اســت که فازهای ۲ و ۳ پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به 
مناقصه گذاشته شود. این مناقصه ممکن است داخلی یا خارجی 
باشــد، اما  این روش فعال در حد یک مذاکره است.بر اساس این 
گــزارش، معاون مالی و تامین منابــع و عضو هیات مدیره تاپیکو 
پیش از این به ایســنا گفته بود ســرمایه ثبتی این پروژه ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان بوده که البته تاکنون ســه میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
یورو از طریق صندوق توســعه اخذ و صرف شده است. برای ادامه 
راه حدود ۷۰۰ تا یک میلیارد یورو دیگر الزم است که برای تامین 
آن چند راه وجود دارد.برای جذب این ســرمایه یا سهامدار جدید 
به سهامداران اضافه خواهد شد یا سهامداران قبلی سرمایه خود را 
افزایش خواهند داد و یا موضوع مجددا در صندوق توسعه مطرح 
می شود تا این وجه از طریق این صندوق تامین شود. ممکن است 
راه چهارم مذاکره با سرمایه  گذاران خارجی و قرار گرفتن آنها در 
کنار ما باشد. البته فعال با سرمایه  گذاران خارجی مذاکره ای صورت 

نگرفته است.

مخالفان برجام منتظر نیمه اکتبر هستند تا ترامپ در مسیر از 
بین بردن برجام گام بر دارد. کالین کال از مشاوران ارشد دولت 
اوباما در حوزه سیاست خارجی، ضمن این که با ارائه دالیلی از 
وهم و خیال بودن توافق جدید با ایران سخن گفته، اظهارات و 
ایده های پشــت پرده نتانیاهو در باره توافق هسته ای با ایران را 

افشا کرده است.
مخالفان برجام منتظرند تا نیمه اکتبر فرا رسیده و ترامپ با اعالم 
عدم پایبندی ایران به توافق هســته ای در مسیر از بین بردن آن 
گام بردارد. کالین کال از مشــاوران ارشــد دولت اوباما در حوزه 
سیاســت خارجی، ضمن ارائه دالیلی از وهم و خیال بودن توافق 
جدید با ایران سخن گفته، اظهارات و ایده های پشت پرده نتانیاهو 
درباره توافق هسته ای با ایران را افشا کرده است.به گزارش زمان به 
نقل از»تابناک«؛ کالین کال که در دوره اوباما به عنوان کارشناس 
ارشد و موفق سیاست گذاری سیاست خارجی با مقامات مختلف 
آمریکایی از جمله وزیر دفــاع، رئیس جمهور و جو بایدن معاون 
وی همکاری کرده است، در مطلبی مفصل درباره اینکه آیا ممکن 

است با فشار به ایران شرایط توافق را تغییر داد، فاش ساخته است 
که در دوره اوباما، نتانیاهو مکرر در گفت و گو با مقامات آمریکایی، 
نگرانی خود از هر گونه ســازش و توافق با ایران را ابراز می داشت، 
زیرا به عقیده وی، توافق با ایران به حکومت ایران مشروعیت داده 
و موضع منطقه ای آن را تقویت می کند و شرایط توافق هر چقدر 
هم که سخت باشد، سرانجام ایران با فریبکاری آن را نقض خواهد 
کرد.کال که به خاطر خدمات برجسته خود به پنتاگون مدال نیز 
دریافت کرده اســت، درباره امکان پذیر بودن رســیدن به توافقی 
جدید با ایران، در فارین پالیسی نوشته است که ۱۵ اکتبر، تاریخی 
مهم برای برجام اســت زیرا طبق قانون بررسی توافق هسته ای با 
ایران )INARA(ـ  که در ســال ۲۰۱۵ به تصویب رسیده است 
ـ رئیس جمهور آمریکا هر نود روز باید پایبندی ایران به برجام را 
تأیید و اعالم کند برداشته شــدن تحریم های ایران برای امنیت 
ملی آمریکا اهمیتی حیاتی دارد.اگر ترامپ در ۱۵ اکتبر تهدیدات 
خود را عملی کند، دوره ای شصت روزه آغاز خواهد شد که در آن 
کنگره باید در مورد بازگردانــدن تحریم های ایران تصمیم گیری 

کند. برخی تندروهای خارج از دولت از جمله جان بولتون سفیر 
ســابق آمریکا در سازمان ملل توصیه می کنند که ترامپ علنی و 
صریح عدم پایبندی ایران به برجام را اعالم کند تا رژیم تحریم های 
جهانی و طاقت فرسایی که در دوره اوباما علیه ایران وضع شده بود 
به همراه تهدید نظامی علیه ایران به جای خود بازگردانده شــود.
روشــن است که ترامپ عالقه ای به برجام ندارد و مجذوب عقیده 
پاره کردن آن شده، ولی بعید است که آمریکا سرراست از برجام 
کناره گیری کند، بلکه به نظر می رسد که دو گزینه جایگزین برای 
دولت آمریکا مطرح شده است.گزینه نخست اینکه آمریکا پایبندی 
ایــران به برجام را تأیید کند، ولی به شــکلی فزاینده تحریم های 
جدید به بهانه های غیرهســته ای علیه ایــران وضع کند تا ایران 
راضی شــود، بار دیگر بر سر برجام پای میز مذاکره بیاید. هرچند 
تردیدی نیست که ترامپ به افزایش تحریم های غیرهسته ای علیه 
ایران ادامه خواهد داد، به نظر می رســد که این گزینه اول عطش 

ترامپ برای پاره کردن برجام را فرو نخواهد نشاند.
ادامه در صفحه۳

افشای اظهارات ضد برجامی نتانیاهو

ایران در شاخص رقابت 
پذیری هفت پله صعود کرد

مجمــع جهانی اقتصاد در گزارش رقابــت پذیری ۱۸-۲۰۱۷ خود، 
رتبه رقابت پذیری کشورمان در میان ۱۳۷ کشور جهان را هفت پله 
بهبود بخشــید و آن را از ۷6 به 6۹ اصالح کرد.وضعیت کشــورمان 
در تامین نیازهای اولیه رقابت پذیری شامل زیرشاخص های نهادها، 
زیرســاخت ها، محیط اقتصاد کالن و بهداشــت و آموزش ابتدایی 
6 پله پیشــرفت داشــته و رتبه آن از 6۱ بــه ۵۵ بهبود پیدا کرده 
اســت.در زیرشاخص افزایش دهنده های کارایی شام آموزش عالی، 

کارایــی بازار کاال، کارایی بازار کار، توســعه بازارهای مالی، آمادگی 
فنی و ســایز بازار نیز کشورمان با 6 پله پیشرفت از رتبه ۸۹ به ۸۳ 
دست پیدا کرده است.ایران همچنین در زیرشاخص عوامل نوآوری و 
پیچیدگی شامل پیچیدگی کسب و کار و نوآوری نیز بهبود وضعیت 

را تجربه کرده و با ۲۰ پله پیشــرفت از رتبه ۱۰۱ به رتبه ۸۱ جهان 
رســیده است.شاخص رقابت پذیری، چشم انداز رقابتی ۱۳۷ کشور 
جهــان را ارزیابــی می کند و دید منحصر به فــردی در مورد بهره 
وری و موفقیت آنها ارایه می کند.کشورهای سوئیس، ایاالت متحده 
آمریکا، ســنگاپور، هلند، آلمان، هنگ کنگ، سوئد، بریتانیا، ژاپن و 
فنالند در رتبه های اول تا دهم فهرســت امسال رتبه بندی کشورها 
به لحاظ شــاخص رقابت پذیری قرار دارند. در کشورهای همسایه 
ایران، بهترین رتبه مربوط به امارات متحده عربی با رتبه ۱۷ اســت 
و کشــورهای قطر با رتبه ۲۵، عربستان سعودی با رتبه ۳۰، بحرین 
با رتبــه ۴۴، کویت با رتبه ۵۲، ترکیه با رتبه ۵۳، عمان با رتبه 6۲ 
و اردن بــا رتبه 6۵ در رده های بعدی قرار دارند.کشــورهای چاد، 

موزامبیک و یمن نیز به ترتیب در انتهای فهرست قرار دارند.
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 مراسم عزاداری محرم 
در حضور رهبر معظم انقالب

هم زمان با فرارســیدن ایام سوگواری حضرت 
نیز  امسال  )علیه الّســالم(،  الحسین  اباعبداهلل 
همچون سال های گذشته، مجلس عزاداری در 

حضور رهبر معظم انقالب برگزار خواهد شد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، ســایت 
khamenaei.ir  اعــالم کــرد : برنامــه ی 
عزاداری ایام شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین 
امام خمینی  در حســینیه ی  )علیه الســالم( 
)رحمه اهلل( از شــب هفتم تا شــب دوازدهم 
محرم ۱۴۳۹ )چهارشــنبه ۵ مهر تا دوشــنبه 
۱۰ مهر( به مدت شــش شب برگزار می شود.

این مراســم همــراه با اقامه ی نمــاز جماعت 
مغرب و عشــا در حســینیه ی امــام خمینی  
)رحمه اهلل( واقع در خیابان فلســطین جنوبی، 
پایین تر از خیابان جمهوری برگزار می شــود.

ورود به حســینیه برای آقایان از درب انتهای 
خیابان فلسطین و برای بانوان از درب خیابان 
نوشیروان امکان پذیر است.ضمناً احکام شرعی 
هر شــب قبل از اذان مغرب بیان می شــود.از 
عموم مردم عزیز و عاشــقان اهل بیت عصمت 
و طهارت  )علیهم الّسالم( دعوت می شود تا در 

این مراسم شرکت نمایند.

 دبیر ستاد فرماندهی
 اقتصاد مقاومتی منصوب شد

معــاون اول رییــس جمهور و رییس ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حکمی »ســید 
حمید پورمحمدی« را به عنوان » دبیر ســتاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی« منصوب کرد.

 آیین نامه اجرای
 اشتغال فراگیرتصویب شد

آیین نامه اجرایی »برنامه اشتغال فراگیر ۹6« 
در نشســت مشــترک وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با مدیران عامل  بانک ها تصویب شد 
تا برنامه اشتغالی دولت، برای سال جاری رسما 

آغاز شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نشست مشترک 
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مدیران عامل بانک ها با موضوع بررسی شیوه 
نامه پرداخت تسهیالت به طرح های اشتغالزای 
برنامه اشتغال فراگیر، در محل وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی برگزار شــد که بر این 
اساس، نمایندگان و مدیران عامل بانک ها پس 
از ارائــه نقطه نظرات، آمادگــی کامل خود را 
برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر اعالم کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست 
مشترک گفت: از طریق اجرای برنامه اشتغال 
فراگیــر و ایجاد اشــتغال در قالب برنامه های 
عمومی رشــد اقتصادی، می تــوان به هدف 
نزدیک شــد. ربیعی، از اجــرای آموزش های 
توجیهــی منطقه ای در خصوص تســهیل در 
شــیوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر خبر داد و 
گفت: هریــک از اعضای بانکهای عامل، نقطه 
نظــرات خود را در مورد شــیوه اجرای برنامه 
اجرای اشــتغال فراگیر اعــالم کردند که در 
مرحله اول، بانکها شــیوه پرداخت تسهیالت 
را به شــعب اســتانی ابالغ خواهند کرد. وی 
همچنیــن در خصــوص رویکــرد دولت در 
مواجهه با پرداخت تســهیالت، گفت: رویکرد 
ما فقط پرداخت تسهیالت نیست؛ بلکه تکمیل 
زنجیره ارزش کســب و کار و رفع حلقه های 
مفقوده برخی از رسته های پر اشتغال مدنظر 
خواهد بــود که در این خصوص نیاز به تامین 
منابع مالی خواهد بود؛ بنابراین در این مرحله 
نیازمند مشــارکت بانکها در برنامه اشــتغال 
فراگیر هســتیم.وزیر کار همچنیــن از تداوم 
برگزاری جلســه مشــترک با بانک مرکزی و 
بانکهــای عامل به صورت مســتمر خبر داد.

اســحاق جهانگیری تیرماه امسال در ابالغیه 
ای به کلیه دستگاه های اجرایی، مصوبه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان »برنامه 
ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹6« را با هدف 
افزایش جمعیت شــاغل کشور به میزان ۹۷۰ 
هزار نفر در ســال ۹6 ابــالغ کرد.برای اجرای 
برنامه اشــتغال فراگیر در ســال جاری ۵۰۰ 
میلیارد تومان از محل منابع بودجه اختصاص 
یافته است که اخیرا ۱۰۰ میلیارد تومان از این 

اعتبار به وزارت کار تخصیص پیدا کرد.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

8 مأموریت دشوار برای کابینه دوازدهم 

حسین عبده تبريزی
جدای از اولویت های عمومی هشــت گانه که 
رئیس دولــت دوازدهم به وزیــران منتخب 
گوشــزد کرده ، جامعه باید بداند که سیاسی  
شــدن اقتصادی مانع مهمی در مسیر توسعه 
اقتصادی اســت و هر حرکــت اقتصادی که 
دولت انجام می دهد، با تعابیر متعدد سیاسی 
متوقــف و یــا روند آن کند می شــود.خروج 

سرمایه های انســانی و اقتصادی از کشور مانع بزرگ تری در مسیر توسعه 
اســت و این مســاله به دالیل متعدد اتفاق می افتد که مهم ترین دلیل آن 
مسائل فرهنگی است. نیروهای الیق که باید در کشور بمانند و بنگاه ها را 
اداره کنند از کشور خارج می شوند. ما باید بتوانیم این نیروها را در کشور 
حفظ کنیم و بی توجهی به این توانمندی، انحراف جدی از مســیر توسعه 

است.
حســن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرا، شــامل برخی 
دســتورالعمل ها و تعییــن اولویت ها را به وزیران منصوب شــده ابالغ کرده 
و از آنان خواســته اســت برنامه های اجرایی خود را ظــرف ۲ ماه به دفتر 
رئیس جمهور ارائه کنند.نخستین سیاست عمومی اعالم  شده از سوی رئیس 
 جمهور، ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی 
بــه اطالعات و فراهم آوردن فرصت برابر برای مردم اســت؛ اگر چه در عمل 
موانع متعــددی چون قانون  گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه عدم همکاری 
قوه قضاییه در مبارزه با فساد، مشکالت زیادی را برای دولت به  وجود آورده 
است و البته بســیاری از این موارد به دولت برنمی گردد اما ارتقای سالمت 
اداری و شفافیت اهمیت باالیی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و در این 
زمینه به  نظر می رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت 
مبارزه با فســاد باشد.فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت های اقتصادی 
را ضایع می کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشــور از 
بیــن می برد. باید دولت مبارزه با فســاد را در اولویت کاری خود قرار دهد. 
این مانع بزرگی در مسیر توســعه است.اما درباره اولویت دوم، یعنی اعمال 
شایسته ســاالری به  عنوان تنها معیار انتخــاب همکاران و مدیریت تعارض 
منافــع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات، باید گفت دولت با موانع 
بسیار زیادی روبه روســت؛ وزرای انتخاب شده نمی توانند حتی کارمندی را 
تشــویق یا تنبیه کنند و در چنین شرایطی، بعید است وزارتخانه ها بتوانند 
در ارتقای بهره وری نیروی انســانی خود موفقیت چندانی به  دســت آورند 
چرا که اصاًل دســت آنان در انتخاب، باز نیست.حفاظت از محیط  زیست در 
برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری ها در حالی به  عنوان اولویت ســوم به وزرا 
گوشــزد شده است که منابع آبی کشــور تخلیه شده و کشور با بحران های 
متعدد محیط  زیستی از بحران کمبود منابع آب گرفته تا بحران گرد وغبار 
مواجه اســت. به  نظر می رســد منابع زیست  محیطی کشــور به سرنوشت 
صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بودجه و... دچار شده اند؛ یعنی از همه آنها 

سوء استفاده شده و مدیریت همه آنها مشکل داشته است.
فراهم آوردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی نیز در حالی به عنوان یک 
اولویت مهم یادآوری شــده که واگذاری های گذشــته به  ویژه در دولت های 
نهــم و دهم، مورد قبول دولت یازدهم نبوده اســت، چرا که عمدتاً خصولتی 
بوده اند.در چهار سال گذشته، دولت در واگذاری ها زیاد فعال نبود، چون از این 
سابقه می ترسید و بســیار آرام اقدام کرد.اکنون نیز گرچه بعد از گذشت ۳۰ 
سال ازن خستین خصوصی سازی ها، هنوز فضای عمومی، فرهنگی و سیاسی 
برای خصوصی ســازی آماده نیست اما به  نظر می رســد در این دوره وزرا در 
واگذاری ها مصمم تر عمل کنند.با وجود همه مســائل و کاســتی ها، در مورد 
هفتمین اولویتی که رئیس جمهور به وزرا گوشــزد کرده یعنی اعمال اولویت 
ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، می توان امیدوار بود 
که گام  های بلندی برداشــته شود.به  نظر من وزیر امور اقتصادی و دارایی، به 
لحاظ پیشــینه خود در گمرک، گام های عمــده ای در این حوزه در نهادهای 
تحت کنترل خود یعنی خزانه و بودجه برخواهد داشت و به شفافیت مجموعه 
خود خواهد افزود و از بوروکراسی دولتی خواهد کاست.به  نظر می رسد در این 
مســیر موانع جدی بر سر راه دولت نباشد فقط باید ساختارها و زیرساخت ها 
فراهم شــود و با برخی قانون شکنی ها برخورد قانونی و جدی و قاطع داشت. 
در اولویت هشــتم، بر به  کارگیری جوانان، زنان و شهروندان، اقوام و مذاهب 
مختلف تأکید شــده کــه جامعه نیز بر آن اصرار دارد و مصر اســت که زنان 
مشــارکت اقتصادی داشته باشند.نرخ مشــارکت زنان در اقتصاد فقط حدود 
۱۷درصد است درحالی  که با توجه به توانمندی آنان و تحصیالت باالی زنان، 
چنین نرخی اصال مناســب نیست. در این مســیر دولت گام هایی را برداشته 
است، اما هنور موانع جدی بر سر راه وجود دارد؛ از سنت ها گرفته تا بی توجهی 
به قانون و کارشکنی ها.از سوی دیگر مدیران ارشد جمهوری اسالمی با ضریب 
تکفــل ۳.۷ نمی توانند کشــور را اداره کنند، در حالی  که بیخ گوش ما، حتی 
در ترکیه  ســنتی این نرخ ۲.6 اســت. با کار کردن یک نفر نمی شود ۳.۷ نفر 
را اداره کرد و کارکردن زنان دیگر »باید« اســت. به  خصوص در شرایط امروز 
اقتصاد ایران که کارد به استخوان رسیده است و باید از همه ظرفیت ها، به  ویژه 
ظرفیت زنان و جوانان اســتفاده شود؛ البته در اروپا هم زنان برحسب تصادف 
ســرکار نرفتند.بعد از جنگ جهانی دوم و ویرانی های گسترده، اجباری وجود 
داشــت که سرکار بروند. خوشبختانه آمار نشان می دهد که در دولت یازدهم 
اشتغال بیشــتری برای زنان در مقایسه با مردان ایجاد شده است و این روند 
در ســال های آینده ادامه خواهد یافت.در باره برخی مقاومت ها در استفاده از 
ظرفیت زنان، اقلیت ها و جوانان نیز باید واقعیت های اقتصادی را درنظر گرفت 
و در این شــرایط باید از همه ظرفیت های خود بهره بگیریم؛ مشکل اصلی آن 
است که به  طور کلی اشــتغال به میزان موردنیاز ایجاد نخواهد شد.جدای از 
اولویت های عمومی ۸ گانه که رئیس دولت دوازدهم به وزرای منتخب گوشزد 
کرده  است، جامعه باید بداند که سیاسی شدن اقتصادی مانع مهمی در مسیر 
توسعه اقتصادی است، هر حرکت اقتصادی که دولت انجام می دهد، با تعابیر 

متعدد سیاسی متوقف می شود یا روند آن کند می شود.

 بیانیه مجلس
 در محکومیت همه پرسی کردستان عراق

۲۱۰ نماینده مجلس شورای اسالمی با امضای بیانیه ای برگزاری همه پرسی اقلیم 
کردســتان عراق توســط مســعود بارزانی که خطر تجزیه این کشور جنگ زده را 
تقویت خواهد کرد، محکوم کردند.محمدحســین فرهنگی در جلسه علنی دیروز 
مجلس شــورای اسالمی بیانیه مذکور را به شــرح زیر قرائت کرد:»طی سال های 
متمادی کشور عراق آماج توطئه های مختلف آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت 
اما ایســتادگی،  همبســتگی و مقاومت ملت عراق اعم از عرب، کرد، سنی و شیعه 
همه نقشــه های اســتکبار را نقش بر آب کرد. ملت عراق قانون اساسی را تصویب 
و حکومت مرکزی را با روش دموکراســی تشکیل داد همچنین همبستگی ملی با 
کمک نیروهای مردمی موجب پاکسازی عراق از لوث وجود داعش شد اما توطئه ها 
علیه عراق خاتمه نیافت و اینک همه پرســی اقلیم کردستان به صورت غیرقانونی 
می تواند همبســتگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش و عراق را در گرداب 
درگیری های جدید قرار دهد.با توجه به مواضع دولت و مجلس عراق که با صراحت 
همه پرسی اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی اعالم کرده اند و همچنین با توجه به 
نظر سازمان ملل متحد، ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی اوال ایجاد بحران در 
عراق را به ضرر مسیر دموکراتیک عراق دانسته و ثانیا هرگونه اقدام تجزیه طلبانه را 
مضر به حال ملت عراق و کل منطقه می دانیم و این اقدام اقلیم کردستان عراق را 

محکوم و از اقدامات دولت و مجلس عراق حمایت می کنیم.

سرمقاله

پیکر شهید حججی دیروز بر شانه های مردم 
تشــییع شــد و مردم ایارن در غم از دست 
دادن یکی از فرزندان شــجاع خود به سوگ 

نشستند.
به گــزارش زمان و به نقــل ازخبرآنالین، 
دیروز مراسم وداع با پیکر این شهید مدافع 
حرم در میدان امام حســین تهران برگزار 
شد. پیکر مطهر این شهید فردا پنجشنبه 
در شهرســتان نجف آباد به خاک ســپرده 
می شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیروز در کنار پیکر 
مطهر شــهید مدافع حرم محسن حججی 
در مسجد امام حسین )ع( حضور یافتند و 
ضمن قرائت فاتحه برای این شهید سرافراز 

علو درجات را مسالت کردند.
احترام تمام قد تهرانی ها به شهید 

مدافع حرم
پیکــر شــهید حججی برای آغاز مراســم 
تشییع در میدان امام حسین و در جایگاه 
مخصــوص قرار گرفــت. خانواده شــهید 
حججی نیز بــه همراه فرزند این شــهید 
در جایگاه حاضر شــدند. جمعیت زیادی 
با لباس های ســیاه و با در دســت داشتن 
پرچم های قرمز و تصاویر شــهید حججی 
برای بدرقه و وداع با پیکر این شــهید خود 
را به میدان امام حســین رسانده اند.در این 
مراسم آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس 
قوه قضاییــه، علی الریجانی رئیس مجلس 

االسالم سیدمحمد  اسالمی،حجت  شورای 
علی شهیدی معاون رییس جمهور و رییس 
بنیاد شهید وامور ایثارگران به نمایندگی از 
رییس جمهور و اعضای هیات دولت، سردار 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، 
سردار وحید حقانیان، حجت االسالم ناطق 
نوری، حجت االسالم اژه ای، حجت االسالم 
مصباحی مقدم، عباسعلی کدخدایی، دریادار 
فدوی، محمود احمدی نژاد و جمعی دیگر 
از مسئوالن نظام و فرماندهان نظامی حضور 
دارند. فرزند مقام معظم رهبری نیز در این 

مراسم حضور داشتند.

هیچ گاه قاتالن اصلی شهید حججی را 
فراموش نمی كنیم

حجت االسالم علیرضا پناهیان هم در مراسم 
تشییع شهید حججی در میدان امام حسین، 
گفت: شهید حججی افتخاری برای خانواده 
و سپاه است. شهادت حججی نشان می دهد 
ســپاه ظرفیت جذب و حفظ ایــن جوانان 
عاشــق را دارد. باید به این ســازمان تبریک 
گفت. با چنین شــهدایی نه تنها امنیت مان 
برقرار اســت بلکه با تشــییع او اقتدارمان را 
جشــن می گیریم. کشــورهایی که چنین 

نیرویی دارند، هرگز شکست نمی خورند.

پناهیان با بیان اینکه ما هیچ گاه قاتالن اصلی 
حججی را فراموش نمی کنیم، ابراز داشت: ما 
می فهمیم خنجری که ســر حججی را برید 
امریکا و اســراییل تیز کرده بودند. حججی 
قول می دهیم تا اسراییل را نابود نکنیم آرام 
ننشینیم.وی اضافه کرد: اسراییل تا تو را نابود 
نکنیم صداقت مان برای عزداری امام حسین 
ثابت نمی شــود. ما اســراییل را یزید و شمر 

زمانه می دانیم. 
 ترامپ؛ تشییع شهید حججی

 يادت باشد
حســام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز 
در کانال تلگرامی خود، مقامات دولت ترامپ 
را خطاب قرار داد و نوشــت: قابل توجه کاخ 
نشینان واشــنگتن:قبل از هر اقدام احتمالی 
علیه تهران، تشــییع پیکر بی ســر شــهید 
حججی در میدان امام حسین را بیاد داشته 

باشید.
تجلیل ظريف از شهید حججی

وزیر امور خارجه کشورمان از شهید حججی 
به مناسبت تشییع و بدرقه باشکوه او در ایام 
محرم تجلیل کرد. او نوشت: ای خوشا دولت 
آن مســت که در پای حریف /ســر و دستار 
نداند که کدام اندازد و خوشــا به ســعادت 
شــهید حججی عزیز که در ایام عاشــورای 
سرور و ساالرش، توسط رهبر فرزانه و مردم 
قدرشــناس ایران به ســوی آرامش جاودانه 

بدرقه می شود.

مردم ایران قاتالن شهید حججی را فراموش نخواهند کرد 

احترام تمام قد ایرانی ها به شهیدحججی

حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به خانواده شهید حججی 
فرمودند: خدا شــهید شما را عزیز کرده، ببینید چه غوغایی 

در کشور به خاطر شهادت این جوان به راه افتاده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رهبر معظم انقالب دیروز و در 
حاشیه مراسم قرائت فاتحه بر تابوت شهید محسن حججی 
در مسجد امام حسین)ع(خطاب به خانواده شهید حججی 
فرمودند: خدا شــهید شما را عزیز کرده، ببینید چه غوغایی 

در کشور به خاطر شهادت این جوان به راه افتاده است.
ایشان افزودند: همه شهدا پیش خداوند متعال عزیزند؛ لکن 
یک خصوصیتی در این جوان وجود داشته، خداوند هیچوقت 
کارش بدون حکمت نیســت. حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
فرمودند: اخالص، نیت پاک و بــه موقع حرکت کردن این 
جوان و نیاز جامعه به این گونه شهادت موجب شده خداوند 

متعال نام شهید شما را بلند کرده است.

رهبر معظم انقالب خطاب به خانواده شهید حججی:

چه غوغایی در کشور راه افتاده به خاطر شهادت این جوان

پارلمان عراق دیروز در جلســه ای ویژه که 
نخســت وزیر و وزیران کشور، دفاع، نفت و 
مشــاور امنیت ملی عراق حضور داشتند، 
مصوبه نهایی برای تنبیه اقلیم کردســتان 
عــراق بــه خاطر برگــزاری همه پرســی 
غیرقانونی را تصویب کرد و مسعود بارزانی 
را تحت پیگرد قضایــی قرار داد.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، این مصوبه که دوشنبه 
گذشته به تصویب اولیه گذاشته شده بود، 
بعد از اصالح نگارشــی مواد آن، در حضور 
نخست وزیر و وزیران امنیتی و نفت عراق 
به تصویب گذاشــته شد و با اکثریت اعضا 
به تایید رســید.پاره ای از مواد این مصوبه 
شــامل تاکید بر ضــرورت اجرایی کردن 
تمامی مصوبات شــورای امنیت ملی عراق 
است که دوشــنبه شب گذشته علیه همه 
پرسی اقلیم کردستان عراق تصمیم گیری 
اجرایی  تمامی عوامل  شــد.پیگرد قضایی 
همه پرسی از جمله بارزانی که دوره ریاست 
اش بر اقلیم کردســتان عراق پایان یافته و 
تحویل او به دادگاه برای محاکمه قضایی از 
مواد مهم این مصوبه تنبیهی پارلمان عراق 
اســت.پیگرد قضایی تمامی کارکنان کرد 
شــاغل در ادارات دولت مرکزی عراق که 
در اجرای همه پرسی شرکت کردند، یکی 

دیگر از مواد مصوبه پارلمانی است.
بستن تمامی گذرگاه های مرزی که خارج 
از کنتــرل دولت مرکزی عــراق در اقلیم 
کردســتان عراق هســتند و درخواست از 
کشــورهای همجوار برای کمک به بغداد 

در این خصوص نیــز ماده تنبیهی دیگری 
است که تعامل تجاری اقلیم را با کشورهای 
همجوار متوقف می کند.به نوشــته مصوبه 
پارلمانی عــراق، هر کاالی ورودی به عراق 
از این گذرگاه ها به عنوان کاالهای قاچاق 
قلمداد می شود.پارلمان عراق همچنین از 
حیــدر العبادی به عنوان فرمانده کل قوای 
مســلح عراق خواسته است که به نیروهای 
امنیتی عراق برای بازگشــت و استقرار در 
مناطق مورد اختــالف از جمله کرکوک و 
بازگرداندن تمامی چاه های نفت شــمال 
در کرکوک به زیر نظــر وزارت نفت عراق 
دســتورات الزم را صادر کند.به نوشته این 
مصوبــه پارلمانی، دولــت مرکزی عراق بر 
اساس قانون اساسی و دیگر قوانین وضعی 
این کشــور موظف به حمایت و حفاظت از 
جان تمامی شهروندان عراق است. مصوبه 
پارلمان عراق تاکید کرده اســت که همه 
پرسی در اقلیم کردســتان عراق، براساس 
قانون اساســی از جمله مــاده یک قانون، 
فاقد مشروعیت است.هیات دولت عراق نیز 
سه شــنبه در مصوبه ای یک ضرب االجل 
سه روزه برای دولت اقلیم کردستان عراق 
جهت تحویل تمامی گذرگاه های مرزی و 
فرودگاه ها را در دو شهر اربیل و سلیمانیه 
بــه دولت مرکزی عــراق تعیین کرده بود.
این ضرب االجل از جمعه شــروع می شود 
و دولت مرکــزی عراق همه پروازها از و به 
اقلیم کردســتان عراق را تا اطالع ثانوی به 

حال تعلیق درآورده است.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه 
گفت: دنیــا بیــش از این پایبنــد نبودن 
کشورهای هســته ای به تعهدات خود برای 
امحای سالح های هسته ای را تحمل نخواهد 
کرد.ســیدعباس عراقچی در نشست عالی  
مجمع عمومی سازمان ملل برای بزرگداشت 
روز بین المللــی امحای کامل ســالح های 
هسته ای با انتقاد از پایبند نبودن کشورهای 
هســته ای به تعهداتشان برای امحای کامل 
این سالح ها تصریح کرد: در گذشته برخی 
اقدامات برای جلوگیری از مسابقه سالح های 
هســته ای آغاز شــده بود اما عملکرد اخیر 
آمریــکا بــرای تضمیــن اینکــه زرادخانه 
سالح های هســته ای اش قوی تر از دیگران 
باشد، دعوتی آشــکار به آغاز دور جدیدی 
از مسابقه ســالح های هسته ای است.وی از 
برنامه دارندگان ســالح های هسته ای برای 
مدرن ســازی این سالح ها نیز انتقاد و اعالم 
کرد: این اقدام منجر به آغاز یک دور جدید 
از مسابقه مدرن سازی سالح های هسته ای 
اســت.معاون وزیر امور خارجــه افزود: این 
اقدامات نگران کننده است و موجب تشدید 
وضعیت امنیت بین المللی خواهد شد و باید 
خاتمه پیــدا کند.عراقچی افــزود: تصویب 
معاهده ممنوعیت ســالح های هسته ای در 
سال جاری در ســازمان ملل نشان داد که 
کشــورهای جهان دیگر این روند را تحمل 
نخواهند کرد.وی با اشــاره به حمایت ایران 
از اهداف کلی ایــن معاهده گفت: برخالف 
برخی کشــورها، ایــران معتقد اســت که 

ایــن معاهده نه تنها پیمان منع گســترش 
سالح های هسته ای )ان پی تی( را به مخاطره  
نمی اندازد بلکه آن را تقویت نیز خواهد کرد.

معاون وزیر خارجه کشورمان افزود: آنچه که 
ان پی تی را به مخاطــره انداخته نقض ماده 
6 آن از سوی کشورهای هسته ای است که 
به بهانه های مختلف طی حدود ۵۰ ســال 

گذشته ادامه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، عراقچی 
در ادامه ســخنان خود در این نشســت  با 
بیــان اینکه هدف اصلــی ان پی تی این بود 
که هیچکس نباید ســالح هسته ای داشته 
باشــد، بر لزوم جهان شــمولی این پیمان و 
ضرورت ورود رژیم صهیونیستی به آن برای 
رهایی از خطر سالح های هسته ای این رژیم 
تأکید کرد.عراقچی در پایان، برجام را نشانه 
موفقیت تاریخی دیپلماسی و بخش مهمی 
از نظام عدم اشاعه دانست و اعالم کرد: ایران 
طی دو سال گذشته به تعهدات خود پایبند 
بوده که این موضوع توسط ۸ گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز تایید شده است.

وی با اشــاره به  حمایــت جامعه جهانی از 
ادامه اجرای برجام خواســتار پایبندی همه 
کشورهای ذیربط به تعهدات خود بر اساس 
برجام شد.بر اســاس این گزارش، در سال 
۱۳۹۲ به پیشنهاد رییس جمهور کشورمان 
در جنبــش غیرمتعهدها، ۲6 ســپتامبر از 
سوی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
بــه عنــوان روز بین المللی امحــای کامل 

سالح های هسته ای نام گذاری شد.

مصوبه هنایی اپرملان عراق علیه اقلیم

بارزانی  مسعود 
قرارگرفت قضایی  پیگرد  تحت   

سیدعباس عراقچی:

مسابقه  به  را  دنیا  یکا  آمر
می کند دعوت  هسته ای  سالح های 

دعوای لفظی ادامه دار ایران و تلگرام
کشــمکش های لفظی میان مقامات ایرانی و مدیران تلگرام، 
داســتان دنباله داری اســت و این بار در حالی که دادستانی 
تهــران از اعالم جرم علیه تلگرام خبــر داده، مدیرعامل این 
پیام رسان مثل همیشه ســاکت نمانده و از این موضوع ابراز 
شــگفتی کرده است.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، در حال 
حاضر پیام رسان تلگرام با به عضویت گرفتن ۵۸ درصد از افراد 
باالی ۱۸ ســال جامعه ایرانی و اشــغال 6۰ درصد از ترافیک 
پهنای باند کشــور، مهم ترین پیام رســان در ایران محسوب 
می شــود و اگرچه مسئوالن ارتباطات و دیگر مقامات قضایی 
به دنبال جایگزینی یک پیام رسان بومی هستند، این شرایط 
هنوز مهیا نشده است. با وجود این، هر از چند گاهی اخباری 
از نارضایتی مســئوالن داخلی از فعالیت های تلگرام به گوش 
می رســد.در تازه ترین مورد از این ابــراز نارضایتی ها، عباس 

جعفری دولت آبادی - دادســتان تهران - با بیان اینکه علیه 
مدیریت تلگرام اعالم جرم شــده و این پرونده به ناحیه  امور 
بین الملل دادسرای تهران ارجاع شده است، گفت: اینکه شبکه 
تلگرام خود را تابع قوانین غربی  می داند، مانع از رســیدگی به 
این اعالم جرم نخواهد بود. به موجب این اعالم جرم، شــبکه 
تلگرام عالوه بر ارائه خدمات به گروه های تروریستی از جمله 
گروه داعش، به بســتری مناسب برای فعالیت سایر گروه های 
مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزه نگاری 
کودکان، قاچاق انســان و مواد مخدر را ترویج و تسهیل کرده 
اســت.در واکنش به این اظهارات،  پــاول دورف - مدیرعامل 
تلگرام - که معموال در پاسخ به توییت دنبال کنندگان خود در 
شبکه اجتماعی توییتر،  به اظهارات این چنینی واکنش نشان 
می دهد، نوشــت: از شنیدن این موضوع تعجب  می کنم. ما به 

طور فعال محتوای تروریستی و پورنوگرافی را در ایران مسدود 
می کنیم. فکر می کنم دالیل اصلی، متفاوت از این موضوعات 
باشــد.حال باید منتظر ماند و دید که اعالم جرم دادســتانی 
تهران علیه یک پیام رســان که به طور کلی خارج از مرزهای 
ایران فعالیت می کند و به گفته دادستانی، خود را تابع قوانین 
غربی می داند، چه تاثیری بر روند فعالیت این پیام رســان در 

کشور خواهد داشت.
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 تقویت مشارکت مردم
 در عرصه مبارزه با قاچاق کاال

رضا فروانی
مشــارکت دادن مردم در مبارزه به اعتبار مســئله محور بودن مردم و 
حساس بودن آن ها نسبت به پیامدهای منفی قاچاق کاال وارز منجر به 
این می شود که نقش و ظرفیت بی بدیلی برای سازمان های مردم نهاد 
مهیا کرده است.مسأله ی ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی 
یک ضرورت است. به نظر می رســد برای این که مبارزه با قاچاق کاال 
موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت کلی، که کامال 
جزئی تعیین کرد. یعنی تقسیم بندی خود را از حالت مردم و مسئولین 
به یک تقســیم بندی تخصصی تبدیل کنیم که شامل اساتید دانشگاه، 
اساتید حوزه، دانشجویان، طالب، دانش آموزان، معلمان و زنان خانه دار و 
همه ی اقشار دیگر شود. این نیاز وجود دارد که مهارت های مردم کامال 
رصد گردد تا در روز مبادا از این مهارت ها اســتفاده شــود و مشخص 
شــود که چه کسانی برای این کشور به کار می آیند و اگر کسانی چند 
مهارت دارند، کدام مهارتشــان در اولویت اســتفاده قرار دارد.درهمین 
راستا مبارزه با قاچاق و کاال و ارز برای ادامه فعالیت خود نیازمند تشکل 
های غیردولتی هستند و این تشکل ها ضامن بقا و موفقیت این مبارزه 
اســت. اگر قرار باشد اقدام به نهادسازی در مبارزه با قاچاق کاال گردد، 
هیچ لزومی ندارد که این نهادســازی را دولت انجام دهد، بلکه ضروری 
اســت که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود معضالت دولتی اعم از 
بروکراســی، موازی کاری، ناهماهنگی و رانت خواری جلوگیری شود. 
نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان های مردم نهاد می توانند نقش بسیار 
پررنگ و تعیین کننده ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان 
مؤمن و خاّلق ایران اســالمی در عرصه ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعا 

تحوالت مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
 ضرورت تشکیل نهادهای غیر دولتی در عرصه مبارزه 

با قاچاق كاال
قطعا سازمان های غیردولتی مردم نهاد محدودیت های متعددی دارند 
اما نکته ی مهم این است که اینها به پشتوانه ی شهروندان قابل اعتماد 
، هم اعتبار و اطمینان کسب کردند و هم توانسته اند به صورت سازمان 
یافته در قبال مســائل اجتماعی عمل کنند. این سرمایه ی اجتماعی 
قابل اعتمادی اســت جهت ورود جــدی آن ها به مبارزه با قاچاق کاال 
و این بدین معنی اســت که مردم آماده و حســاس نسبت به فراخوان 
این سازمان ها جهت اقدام علیه قاچاق هستند.نکته دیگر آن است که 
همراهی و همکاری نهادهای مذهبی و دینی با ســازمان های مردمی 
نهاد، در عملکرد و موفقیت آنها بســیار مؤثر است. البته سازمان های 
مردمی نهاد همــواره از فقدان اطالعات و آگاهی و گاه قدرت کافی در 
کســب اطالعات رنج می برند اما با گذر زمان و جلب اعتماد دســتگاه 
های حاکمیتی، توانســته اند با اتکاء بــه ابزارهای جدید و قدرتمندی 
چون ابزارهای تجاری، آموزش تخصصی، مطبوعات، تجمعات، سنجش 
و مقایسه، بیانیه ها، گزارشات ساالنه و انتشار مقاالت علمی-پژوهشی 
متعدد در زمینه ی فعالیت خود، منابع و امکانات در دســترس فراوانی 
را جذب کرده و به کار بگیرند.ســازمان هــای غیردولتی در قانون به 
گونه ای پیش بینی شــده که به ساماندهی امور اجتماعی بپردازند نه 
سیاســی، اگرچه این ســازمان ها مانند احزاب دارای کارکرد سیاسی 
نیســتند، وارد عرصه قدرت نمی شــوند و اصوال هویت این سازمان ها 
از هویت احزاب جداســت، اما نقش حســاس این سازمان ها به اعتبار 
داوطلبانه و مســتقل بودنشان بر هیچکس پوشیده نیست. چرا که کار 
در این ســازمان ها بر مبنای ذوق و عالقه و اشتیاق فردی، با کمترین 
چشــم داشت مادی، با هدف رسیدن به افق های متعالی و انسانی پایه 
ریزی شده است. اما شرط موفقیت سازمان های مردم نهاد در استقالل 
آن از دولت و حاکمیت اســت. اگر ســازمانی واقعا مردم نهاد است و با 
مشــارکت داوطلبانه مردم تأسیس شده باشد، دولت وظیفه حمایت و 
اداره ی مســتقیم آن را به عهده نخواهد داشت و می تواند آرا و نظرات 
مــردم را نمایندگی کند و در امور و حقوق شــهروندان به ایفای نقش 
بپردازد.همانطور که مطرح شد نظارت عمومی و علی الخصوص کارکرد 
جامعه ی مدنی و سازمان های غیر دولتی در استراتژی مبارزه با قاچاق 
کاال بســیار مؤثر است. غالب کشورها علی الخصوص کشورهای توسعه 
یافتــه به خوبی به خطر قاچــاق کاال و ارز پی برده اند و می دانند اگر 
فورا با آن برخورد نکنند، تهدید بزرگی برای ثبات سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی آن ها خواهد بود. ضمنا مردم نسبت به این مسأله حساس اند 
و مسئوالن آن جوامع هم نمی خواهند که حساسیت آن ها کاهش یابد. 
در ایجاد این حساســیت که ضمانتی مهم برای پیشگیری از این گونه 
خطرات است، نظام مقتدر و هم چنین دسترسی به رسانه ها و مشارکت 

سازمان های مردم نهاد در مبارزه و تصمیم گیری نقش مهمی دارند.
مشــارکت دادن مردم در مبارزه به اعتبار مســئله محور بودن مردم و 
حســاس بودن آن ها نسبت به پیامدهای منفی قاچاق کاال وارز منجر 
به این می شــود که نقش و ظرفیت بی بدیلی برای سازمان های مردم 

نهاد مهیا کرده است.

 نبرد شبانه روزی سپاه
 با تکفیری ها

جانشین فرمانده نیروی زمینی ســپاه، گفت: امروز 
در ســوریه، عراق همچنین در شمال غرب، جنوب 
شرق، غرب و شمال شرق کشور نیروی زمینی سپاه 
با اقتدار در حال جنگ با تکفیری ها است.به گزارش 
زمان به نقل از مهر، ســردار عبداهلل عراقی جانشین 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه در حاشــیه مراســم 
تشییع پیکر شــهید مدافع حرم محسن حججی در 
جمــع خبرنگاران با تقدیر از مــردم به خاطر حضور 
پرشــکوه در این مراسم اظهار کرد: این حضور بیانگر 
آن اســت که مردم با هر نــگاه و از هر گروه و جناج 
زمانی که بحث شــهید و شهادت و ارزش ها به میان 
می آید منسجم می شوند و راه انقالب، اسالم والیت 
و ارزشها را قبول دارند.وی افزود: حضور مردم بدین 
معنا است که ما راه را قبول داریم و معتقدیم که این 
راه صراط مستقیم و مســیر امام حسین)ع( و یاران 
با وفایش اســت. امروز همه مــردم با حضور خود در 
مراسم تشییع شهید حججی درستی این راه را تایید 
و اعالم می کنند که ما ادامه دهنده راه شهدا هستیم 
و هر کجا که الزم باشــد حاضریم جــان و فرزندان 
خود را تقدیم کنیم. آنها امروز به مقام معظم رهبری 
لبیک گفتند و اعالم کردند که هر فرمانی که ایشان 
صادر کند، ما در رکابشــان حرکت و از ارزش ها دفاع 
می کنیم و در مقابل اســتکبار جهانی و صهیونیسم 
می ایستیم.جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در 
پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه زمانی انتقام خون 
شهید حججی گرفته خواهد شد گفت: ما تقاص خون 
همه شــهدای خود را با ادامــه دادن راه آنها و دفاع 
از حــق و حقیقت و همچنیــن حمایت از مظلومین 
و مســتضعفین جهان و مبارزه با اســتکبار خواهیم 
گرفت.عراقی با بیان اینکه هر کجا که استکبار وجود 
داشــته باشــد ما نیز در میدان هستیم و با او مبارزه 
خواهیم کرد تاکید کرد: ما انتقام خون شهدای خود 
را با ادامه راه آنها می گیریم و اینگونه نیســت که به 
یکبــاره در یکی دو روز کار فوق العاده ای برای انتقام 
خون آنها انجام دهیم. ما مسیر شهدا که مسیر مبارزه 
با ظلم اســتکبار جهانی اســت و حمایت از مدافعان 
مســتضعفان و کسانی که به دنبال ارزشها هستند را 
طی خواهیم کرد.وی ادامه داد: امروز عمال در سوریه، 
عراق همچنین در شــمال غرب، جنوب شرق، غرب 
و شــمال شرق کشور نیروی زمینی ســپاه با اقتدار 
در حال جنگ بــا تکفیری ها بوده و امنیت پایدار را 
برای کشور به ارمغان آورده است. این امنیت حاصل 
تالشــهای شــبانه روزی و بی خوابی همــه بچه های 

انقالب، اسالم و والیت مدار است.

تمایل ترکیه به افزایش همکاری های 
نظامی - امنیتی با ایران

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس گفت: احتماال اقلیم کردستان، امنیت منطقه 
و وضعیت عراق از مهم ترین محورهای گفت وگو در 
جریان سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه 
به ایران خواهــد بود.جلیل رحیمی جهان آبادی در 
گفت وگو با ایسنا درباره اهمیت حضور رییس ستاد 
کل نیروهای مسلح ترکیه در ایران پس از ۴۰ سال 
که به زودی انجام خواهد شــد، گفت: این سفر در 
پاسخ به سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
به ترکیه اســت که مردادماه امســال انجام شد.وی 
تصریح کرد: واقعیت امر این است که اوضاع امنیتی 
منطقــه چه مســایل مربوط به داعــش چه اقلیم 
کردســتان و چه همکاری های دو جانبه بین ایران 
و ترکیه می تواند مورد بررســی قــرار گیرد که این 
همکاری ها رو به افزایش است.نماینده مردم تربت 
جام و تایباد در مجلس همچنین بیان کرد: ترکیه به 
عنوان عضو ناتو در طی تحوالتی که در این سال های 
گذشته اتفاق افتاده به نظر می رسد یک نوع سیاست 

مستقل تری را از ناتو در پیش گرفته است.

یاد   د   اشتخبر

رییس جمهور در جلســه هیــات دولت و 
در آستانه عاشــورای حسینی تصریح کرد: 
عاشورای حســینی، رویدادی کامال ممتاز 
اســت و سراســر زندگی امام حسین )ع( 
و فرهنگ عاشــورا بــرای جامعه انســانی 
نجات بخــش از هر گونه مســیر انحرافی به 
مســیر حق است.حجت االسالم والمسلمین  
حســن روحانی دیروز در این جلسه با بیان 
اینکه عشــق به امام حســین)ع( و کربال و 
فرهنگ عاشــورا شفابخش اســت،  افزود: 
عاشــورا تجلی مبارزه حــق در برابر باطل، 
با آن شــکوه بــزرگ تاریخی بــود که امام 
حســین)ع( را تبدیل به مظهر اســتقامت، 
ایستادگی، شــهامت و شــجاعت در برابر 
قدرت هــای ســتمگر کرد.روحانــی امــام 
حســین )ع( را مظهر ایثار و فداکاری توأم 
با مظلومیت معرفی کرد و اظهار داشت: هم 
فداکاری امام حســین)ع( در تاریخ بی نظیر 
اســت و هم مظلومیت امــام)ع(. باید همه 
ابعاد فرهنگ عاشــورا و کربــال برای مردم 
تبیین شود.رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
امام حســین)ع( نه تنها مظهر ایستادگی ، 
شجاعت ، شــهامت و ایثار بلکه امام صلح و 
فتوت هم بود، تصریح کرد: زمانی که لشکر 
حر مقابل کاروان امام حسین)ع( قرار گرفت 
و حتی مانع از این شــد که امام حسین)ع( 
راه دیگری غیر از راه کوفه را برگزیند، زهیر 
به امام پیشــنهاد کرد که اگر کار ما با اینها 
به جنگ کشیده می شــود، امروز جنگ را 
شروع کنیم چرا که تعداد آنها کمتر است و 
احتمال پیروزی و موفقیت ما خیلی بیشتر، 

تا اینکه صبر کنیم لشــکریان فراوان دیگر 
آنها از راه برســند. روحانی خاطرنشان کرد: 
امام)ع( فرمود »زهیر من کســی نیستم که 
آغازگر جنگ باشم«. این خیلی نکته مهمی 
است یعنی آنجایی که امام حسین)ع( یک 
لشکر محدودی در مقابلش بود و به راحتی 
می توانســت با آنها مبارزه کند، فرمود من 

آغازگر جنگ نخواهم بود.
رییس جمهور با اشــاره به اینکه این رفتار 
امام حســین)ع( مشــابه رفتار پدر بزرگوار 
ایشان حضرت علی )ع( در جنگ صفین بود 
کــه ماهها منتظر آغاز جنگ از طرف مقابل 
شدند، گفت: وقتی یاران امیرالمومنین علی 
)ع( نیز به ایشــان می گفتند که چرا شــما 
دســتور حمله نمی دهید، فرمود من آغازگر 

جنگ نخواهم بود و این نکات برای ما بسیار 
مهم اســت.روحانی اضافه کــرد: در زندگی 
ابی عبداهلل الحســین)ع(، از زمان حرکت از 
مدینه تا زمانی که به کربال رسیدند، در تمام 
خطبه هایی که امام حســین)ع( ایراد کرد، 
درباره علت قیامــش فرمود، »نمی بینید به 
حق عمل نمی شــود و در برابر باطل کسی 
فریاد نمی زند«. اینجا جایی اســت که یک 
آدم مؤمن باید آرزوی مرگ بکند که بخواهد 
در چنین وضعیتی حیات و زندگی داشــته 
باشد، حیات و زندگی که واقعیتش مردگی 
و مرگ اســت؛ حیات واقعی، ایستادگی در 

برابر باطل و تبیین حق است.
رییس جمهور اظهار داشــت: امام حســین 
)ع( فرمود وقتــی باطل در جامعه اینچنین 

باشد، آن وقت مردن، کشته شدن و شهادت 
، سعادت اســت. ما نمی توانیم در برابر ظلم 

ساکت باشیم و سر به زیر بیندازیم.
روحانــی تصریح کرد: ایــن مکتب بود که 
تبدیــل به مکتب الگو برای جهانیان شــد. 
عاشــورا تنها برای شیعیان نیست، فرهنگ 
عاشــورا تنها برای مسلمانان جهان نیست، 
فرهنگ عاشــورا برای همه آزادگان جهان 
است.رییس جمهور ادامه داد: امروز کشورها 
و ملت های زیادی هستند که در روز عاشورا 
پرچم سیاه را برافراشته و عزاداری می کنند 
و غمگین هســتند. اینها فقط مســلمانان 
نیســتند، درشــبه قاره هند صدها میلیون 
نفر برای امام حسین)ع( عزاداری می کنند. 
اینان مســلمان نیســتند، اما به یــاد امام 
حسین)ع( هستند، چون امام حسین)ع( را 
الگوی آزادی و آزادگی می دانند و به همین 
مناسبت در شــبه قاره هند، روز عاشورا به 
احترام اباعبداهلل)ع( تعطیل عمومی اســت. 
روحانی گفت: امام حسین )ع( تربیت یافته 
دامن پاک اسالم است و وجود و بقای اسالم 
در تاریخ هم در ســایه فداکاری و ایثار ابی 
عبداهلل الحسین)ع( اســت. امام حسین)ع( 
مرد آزادگی، شرف، استقامت و جهاد بود، اما 
مرد فتــوت و مردانگی به تمام معنا هم بود 
وقتی لشکریان حر، که دشمنان او بودند، به 
ایشان رسیدند، آنها و حتی چهارپایان آنها را 
سیراب کرد.رییس جمهور همچنین در این 
جلسه دقایقی به ذکر مصیبت سرو و ساالر 
شــهیدان حضرت ابی عبداهلل الحسین)ع( 

پرداخت .

روحانی بیان کرد:

عاشورا تجلی مبارزه حق در برابر باطل

بودجه100میلیاردتومانی
برایشرکتهایتولیدی

افزایش۲۵برابریهزینههایسالمت
در1۵سال

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
امســال بودجه ای بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد 
تومــان برای شــرکت های تولیدی که در 
حوزه صادراتی فعالیــت دارند، اختصاص 
یافته است.محمدرضا مودودی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: آنچه که در خصوص 
کریدور ســبز نتیجه بخش بود، این است 
که مــا فهرســتی از شــرکت های خوب 
که مشــروعیت الزم را داشــته و برندها و 
صادرکنندگان مطرح ما بشمار می روند، در 
اختیار گمرک قرار دادیم و آن ها از طریق 
همان روابطی که با کشور روسیه داشتند، 
این اســامی را معرفی کردند و محصوالت 

آن ها نیز مورد آزمایش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مقرر شد گمرک تشریفاتی 
را که برای ســایر صادرکننــدگان تعیین 
کرده انــد، با توجه با جایــگاه و مزیت  این 
شــرکت ها، برای آن ها استثنا قائل شوند. 
این شرکت ها بیشتر در حوزه های صنعت 
لبنیات، آبزیان و بخش کشــاورزی فعال 
هستند.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: آن چیزی که مهم بود، مشــکالت 
مربــوط به قیمــت اظهار شــده گمرکی 
اســت که طی رایزنی قرار شد این مشکل 
رفع شــود و قیمتی لحاظ شود که به آن 
مالیات ســنگین وارد نگردد.مــودودی با 
اشــاره به اختصاص یارانه سود تسهیالت 
به واحدهای تولیدی بــا بیان اینکه ما در 

خصوص سود تســهیالت تقسیم استانی 
انجام نداده ایم، تصریح کرد: در حال حاضر 
برای توســعه تسهیالت بســته حمایت از 
صادرات غیرنفتی در قالب مصوبه ای توسط 
معاون اول رییس جمهور ابالغ شده که بر 
اساس آن ما دو بودجه در نظر گرفته ایم که 
یکی ۱۲۰ میلیــارد تومان و دیگری ۱۰۰ 
میلیارد تومان اســت. این مبلغ اخیر برای 
یارانه  ســود تســهیالت برای شرکت های 
تولیــدی که صــادرات انجــام می دهند، 
لحاظ شده است.وی اضافه کرد: همچنین 
آن ۱۲۰ میلیارد تومان نیز برای توســعه 
زیرســاخت ها و کمک های غیرمستقیم به 
واحدهای تولیدی بوده و بخشی از آن هم 
مربوط به حمایت هایی نظیر یارانه ســود 

تسهیالت به تجار است.

اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد که 
هزینه های سالمت در ایران در سال ۱۳۸۵ 
معــادل ۴۲۸۷ میلیــارد و ۲۳۷ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان برآورد شــده اســت. این 
میزان در ســال ۱۳۹۴، ۲۷ برابر شــده و 
بــه عدد ۱۰۸ هــزار و ۷۱ میلیارد و ۷۱۸ 

میلیون تومان رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، اطالعات 
مرکــز آمار ایران نشــان می دهــد که در 
ســال ۱۳۹۴ مجموع هزینه های سالمت 
در ایران معــادل ۱۰۸ هزار و ۷۱ میلیارد 
و ۷۱۸ میلیــون تومــان بوده اســت که 
بررســی هزینه های ملی سالمت برحسب 
عاملین تامین مالی آن نشــان می دهد از 
این میزان ۴۰ هــزار و 6۹ میلیارد و ۹۴۳ 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تومــان آن را خانوار 

تامین کرده اند که ۳۷ درصد از هزینه های 
کل سالمت را شامل می شود.گفتنی است 
سهم دولت عمومی معادل ۵۷ هزار و ۳۹ 
میلیون و 6۰۰ هزار تومان یا ۵۲ درصد کل 
هزینه های درمان بوده است.بیمه تکمیلی 
اعم از شــرکت های بیمه تکمیلی دولتی و 
خصوصی نیز سهمی معادل ۵۹۴۴ میلیارد 
و ۳۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داشته اند 
که نیم درصد از کل هزینه های ســالمت 
را تشــکیل می دهند.بررســی هزینه های 
ســالمت در سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که 
کل هزینه های سالمت در آن سال معادل 
۴۲۸۷ میلیــارد و ۲۳۷ میلیــون و ۹۰۰ 
هزار تومان بوده اســت کــه از این میزان 
ســهم خانوار به عنوان عامل تامین مالی 
آن معــادل ۲۲۹۸ میلیارد و ۴6۷ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که سهم ۵۳ 
درصدی از کل هزینه های ســالمت را به 

خود اختصاص داده است.
تامیــن مالــی دولت عمومی نیــز معادل 
۱۸۵۳  ملیارد و ۴۸۲ میلیون و 6۰۰ هزار 
تومان بوده که سهم ۴۳ درصدی را به خود 
اختصاص می دهد.در آن سال تامین مالی 
هزینه سالمت توســط بیمه های تکمیلی 
نیــز معادل 6۴ میلییــارد و ۱۱۰ میلیون 
تومان بوده است که سهم ۱.۴ درصدی را 
از کل هزینه های سالمت آن سال به خود 

اختصاص داده است.
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افشای اظهارات ضد برجامی نتانیاهو
ادامه از صفحه ۱

به همین سبب است که گزارش ها حاکی از این است که ترامپ به 
سوی گزینه دوم متمایل شده که بر اعالم عدم پایبندی و مذاکره 
مجدد برجام مبتنی است. این همان ایده ای است که در سخنرانی 
نیکی هیلی، نماینده فعلی آمریکا در ســازمان ملل در مؤسســه 
امریکن اینترپرایز نیز مطرح شــده است.مسأله مهم این است که 
حتی تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا نیز اخیرا به پایبندی ایران به 
برجام اعتراف کرده و با اینکه شــاید تصور شود که ترامپ تالش 
خواهــد کرد، نهادهای اطالعاتی آمریکا را با سیاســی کاری وادار 
کند، ادعای تخلف ایران از برجام را مطرح کنند، به چنین اقدامی 
نیاز نیست. طبق قانون مصوب کنگره، کافی است که ترامپ اعالم 

کند، ادامه برجام به نفع منافع ملی آمریکا نیست.
بــا این حال، هــدف اولیه اعالم این مســأله، از بین بردن برجام 
نیســت، بلکه ادعا می شود که اعالم آمریکا در این خصوص، ایران 
و دیگر طرف های شــریک در برجام را تحت فشار قرار خواهد داد 
تا به مذاکره مجدد بر ســر برجام تن دهند. حتی ممکن اســت 
ترامپ تهدیــد کند که برای آخرین بار اســت پایبندی ایران به 
برجام و مفید بودن آن برای آمریکا را تأیید می کند، ولی سه ماه 
بعد این کار را نخواهد کرد، مگر این که دوباره مذاکره آغاز شــود.

هر کدام از این حالت ها که اتفاق بیفتد، ظاهرا هدف این است که 
معایــب برجام از نظر آمریکا و اســرائیل در مذاکره دوباره از بین 
برده شــود؛ یعنی این که محدودیت های موقت برنامه هسته ای 
ایران که در برجام تعیین شــده، دائمی ســازی شــود؛ در توافق 
جدید، محدودیتی برای برنامه موشــکی ایــران در نظر گرفته و 
مسائل منطقه ای نیز در آن گنجانده شود.بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اســرائیل از جمله افرادی است که به دولت ترامپ فشار وارد 
می کنــد کــه یا برجام را اصــالح کند و یا این کــه آن را از بین 
ببرد.دو گزینه باال ضمن راضی کردن هواداران ترامپ که مخالف 

توافق هسته ای هستند، فرصتی برای نشان دادن این ادعای ترامپ 
اســت که خود را مذاکره کننده ای قهار معرفی می کند. این تصور 
که که رســیدن به توافقی بهتر با ایران عملی اســت، عمیقا در 
این عقیده مخالفان برجام از جمله اســرائیلی ها و اندیشکده های 
هوادار آنها ریشه دارد که دولت اوباما مهارت کافی برای مذاکره با 
ایران در ســال ۲۰۱۵ نداشته و به همین دلیل به برجام تن داده 
است.ولی مسأله مهم این است که این تصور مخالفان برجام یک 
افســانه است و افزایش فشار به ایران نمی توانست به توافقی بهتر 
منجر شود.در سال ۲۰۱۵، بر سر این افسانه که امکان رسیدن به 
توافقی بهتر با ایران وجود دارد، جنجال زیادی به پا شد. نتانیاهو 
در ســخنرانی خود در اجالس مشترک مجلسین آمریکا در سوم 
مارس ۲۰۱۵، از قانونگذاران آمریکایی خواست که توافق در حال 
انعقاد با ایران را رد و توافقی را درخواســت کنند که در آن برنامه 
هسته ای برچیده شــود، به موضوع موشکی و اقدامات منطقه ای 
ایران و همچنین رفتار ایران در قبال اسرائیل نیز در آن توجه شود.
نتانیاهو مدعی بود که تحریم ها، ایران را به ضعیف ترین حالت خود 
رســانده و ادامه فشارها در تحمیل همه درخواست های آمریکا به 
ایران مؤثر واقع خواهد شــد.چند هفته بعد از توافق بر سر برجام، 
مارک دوبویتز و آنی فیکســلر از مؤسسه دفاع از دموکراسی ها در 
نوشته ای پرخواننده درخواست کردند که کنگره برجام را رد کند، 
زیرا تحمیل درخواست های امروزی در مورد دوره محدودیت های 
هسته ای ایران، مسأله موشکی و ادعای حمایت از تروریسم عملی 
است؛ به شرط این که تحریم های جدیدی علیه ایران وضع شود.

مسأله مهم این است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا واقعا 
هیچ توافقی با ایران وجود دارد که دوبویتز و نتانیاهو از آن راضی 
شوند یا خیر. در مالقات هایی متعدد بین مقامات ارشد آمریکایی 
و نتانیاهو در دوره خدمت من در دولت اوباما، نخست وزیر اسرائیل 
همواره این نگرانی را ابــراز می کرد که توافق با ایران به حکومت 

ایران مشــروعیت داده و موضع منطقــه ای آن را تقویت می کند 
و شــرایط توافق هر چقدر هم که سخت باشــد، ایران سرانجام 
بــا فریبکاری آن را نقض خواهد کرد.به طور مشــابه، دوبویتز در 
مقاالت متعددی در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، تنها راه مسأله ایران را 
تغییر رژیم می دانست.برای عملی نشدن خواست مخالفان برجام 
در خصوص موضوع هســته ای، موشکی و اقدامات منطقه ای سه 

دلیل وجود داشت؛
نخســت این که حمایت جهانی از درخواســت های حداکثری از 
ایران وجود نداشــت. در میان خود ۵+۱ نیز بر ســر فشار آوردن 
بر ســر موضوع موشکی اجماع نبود و متحدان آمریکا و البته تیم 
مذاکره هســته ای آمریکا بر این عقیده بودند که به میان کشیدن 
مباحــث منطقه ای کار را بدتر و اهرم های فشــار آمریکا تضعیف 
خواهــد کرد و مثال ممکن اســت ایران در مذاکــرات با پذیرش 
برخی محدودیت های منطقه ای، امتیازات هســته ای بیشــتری 
را درخواســت کند.دوم آنکه حتی در صــورت همراهی متحدان 
آمریکا و تشــدید تحریم ها تضمینی وجود نداشــت که ایران به 
دادن امتیازهای بیشتر وادار شود. بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵، 
ایــران به میزان ۱6۰ میلیــارد دالر از درآمدهای نفتی خود را از 
دست داد و اقتصاد ایران به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد کوچکتر شد.با 
وجود این از نظر داخلی، تسلیم شدن در مقابل فشار غرب، حتی 
نسبت به تحمل فشار اقتصادی بیشتر اولویت داشت، چون دولت 
ایران حدود یکصد میلیارد دالر برای رسیدن به توانایی هسته ای 
هزینه کرده بود و تحقق حقوق هســته ای کشور، در حفظ هویت 
انقالبی حکومت تأثیر مهمی داشــت. سوم؛ مسأله زمان در میان 
بود. برآوردهای رسانه ای نشان می داد، در آن شرایط فاصله ایران 
با به دست آوردن مواد غنی  شده برای ساخت یک بمب هسته ای 
از شش ماه در سال ۲۰۱۰ به حدود یک یا دو ماه در سال ۲۰۱۳ 

کاهش یافته است.

روابط عمومی شهرداری 
 و شورای اسالمی

 شهر چهارباغ
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آگهی
دفتر ازدواج ۱۴ و طالق ۱۳۷ فریدونکنار 

حکم  داشتن  با  اکبری  عباس  آقای  احتراما  اجدادی  مینا  محترمه  خانم 
۹6۰۹۹۷۰۹۹۸۲6۰۰۲۴۱ مورخه ۹6/۲/۱۷ و قطعیت حکم ۹6/۴/۲۵ از شعبه اول 
فریدونکنار به دفتر مراجعه لطفا به مدت ۷ روز جهت  اجرا طالق مرجعه بفرمایید 
سر دفتر طالق 137 فريدونکنار مسعود واحدی

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره ۱۳۹66۰۳۰۱۰۵۹۰۰۱۰۷۷/۲۲۷۴ مورخ ۱۳۹6/۰۴/۱۷

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آقای شاهپور  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  اسالمشهر تصرفات  ثبتی  واحد  مستقر در 
رافعی فرزند علی  به شماره شناسنامه ۳۲۲۳  صادره از بندر امام خمینی  به شماره 
ملی۱۹۵۰۰۳۲۲۵6  نسبت شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۰۳/۸۳  متر مربع به پالک 6۸۷۹   فرعی از ۳6 اصلی مفروز و مجزی شده قسمتی ازاعیانی 
پالک ۱۲۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه چهاردانگه  بخش ۱۲ تهران خریداری از 
مالکیت رسمی آقای وراث سید علی کاشانی نژاد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۱۱۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/۰6/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/۰۷/۰6

كفیل ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سادات حسینی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
سهیال خاکرند به ش ش ۳۴۲ باستناد شهادتنامه و گوهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه      به شرح دادخواست به کالسه ۹6۰۲۹۲ این شورا  درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد خاکرند به ش ش ۴   در تاریخ 
۹6/6/۲اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به: سهیال خاکرند فرزند ابوطالب به ش ش ۳۴۲همسر متوفی 
نوری احمدی فرزند فغان به ش ش ۲۳۰ مادر متوفی 

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

الف ۹6/۴۴۹
قاضی  شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

آگهی مزایده نوبت اول 
مطابق  میاندرود  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  اجرائی   ۹۱۰۱۸۸ کالسه  پرونده  در 
شهرستان  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  از  ۸۹۰۹۹۷۱۵۱۱۴۰۰6۱۴صادره  شماره  دادنامه 
ایراهیم  البنین ۳- محمد تقی ۴- محمد ۵-  امو  ساری محکوم علیها ۱- علی ۲ 
6- عباس همگی دباغیان محکوم به تقسیم و تسهیم ماترک متوفی گل حسن می 
اقدام نمود بر  باشند که حصه هر یک می بایست از طریق فروش ملک و مزایده 
این اساس قطعات ۸ گانه بشرح ذیل اعالم میگردد ۱- خانه سرا واقع در سورک 
ریال  متر مربع ۲/۱6۰/۰۰۰  قرار هر  از  متر  بمساحت ۸۰۰  بابازاده  خیابان شهید 
گت  ملک  به  معروف  سورک  صحرا  گت   -۲ ۱/۷۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال  بمبلغ  جمعا 
از قرار هر مترمربع ۱۹۰/۰۰۰ریال جمعا بمبلغ  صحرا بمساحت ۲۴۵۰ متر مربع 
۴6۵/۵۰۰/۰۰۰ریال ۲- راهبند معروف به زمین زهرا واقع در سورک جنب ایستگاه 
بمبلغ  جمعا  ریال  مربع ۲۵۰/۰۰۰  متر  هر  قرار  از  متر  بمساحت ۲۸۲۰  آهن  راه 
۷۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴- دینه کش واقع در سورک بمساحت ۱۵6۰ متر مربع از 
قرار هر متر مربع ۲۰۰/۰۰۰ ریال جمعا بمبلغ ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵-  جنب زمین 
سیمرغ واقع در سورک معروف به تاشه لو جنب شرکت سیمرغ ۲۱۵۰ متر مربع از 
قرار هر متر مربع ۲۰۰/۰۰۰ ریال جمعا بمبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 6- میولی باغ 
واقع در سورک بمساحت ۲۴۴۸۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۲۵۰/۰۰۰ ریال 
جمعا بمبلغ 6/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- چشمه رو واقع در سورک بمساحت ۷۰۰۰ 
متر مربع از قرار هر متر مربع ۲۰۰/۰۰۰ ریال جمعا بمبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۸- جوله واقع در سورک بمساحت ۹۷۱۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۱۳۰/۰۰۰ 
ریال جمعا بمبلغ ۱/۲6۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که جمعا کل مبالغ اعالمی بمیزان 
۱۲/۴۲۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال اعالم گردیده است و از طریق مزایده در مورخ ۹6/۷/۳۰ 
روز یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج 
روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 
میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی 
است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده فی المجلس ده درصد بهای 
پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ 
را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیعی است تحویل مال مورد 

مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود 
مدير دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان میاندرود محسن نامدار 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۰۳۰۹۰۰۷۵۰  شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

فردیس تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۳۰۳۰۹۰۰۵۴۳
خواهان:آقای ورقاءاله مقصودی قجلو فرزند روح اله با وکالت خانم مائه چینی ساز فرزند 
کاظم به نشانی : فردیس -              خ حافظیه - روبروی اداره گاز - ساختمان پارسیان 
- ط 6 - واحد ۲۲ و آقای حسین هدایتی فرزند داود به نشانی البرز- کرج - فردیس - 

حافظیه - روبروی اداره گاز - ساختمان پارسیان - ط 6 - واحد ۲۲ 
آقای غالمرضا  تیموری ۳.  آقای محمد  عبدالحسین سعیدی ۲.  آقای  خواندگان: ۱. 

تیموری ۴. آقای غالم حسین باقری همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها:۱.مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک  

۳. مطالبه خسارات دادرسی 
))رأی دادگاه((

درخصوص دعوای آقای ورقاءاله مقصودی فرزند روح اله با وکالت حسین هدایتی و مائده 
چینی ساز به طرفیت عبدالحسین سعیدی ۲- محمد تیموری ۳- غلم رضا تیموری 
۴- غالمحسین باقری به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 
مالکیت مقدار ۱۷۰ متر مربع قطعه ۸۷ تفکیکی شماره فرعی ۳۳۲ فرعی مجزی شده 
از ۲۳۷ از ۱6۳ اصلی به انضمام خسارات دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال باتوجه به 
رونوشت های مصدق وکالت نامه های پیوست پرونده و مبایعه نامه تنطیمی فی مابین 
خواهان وخوانده اول که بیان گر انتقال ملک از مالک اصلی خوانده ردیف چهارم به 
خواهان می باشد و نتیجه استعالم ثبتی شماره ۲/۱۳۳۳۲ مورخ ۹6/۲/۱۱ که مؤید 
مالکیت مشارالیه می باشد و دادنامه های پیوست پرونده که مبین ابطال اسناد صادره 
به نام جهانگیر اکبرپور و مهدی مطلب زاده می باشد و عدم حضور خواندگان علی رغم 
دعوت از طریق نشر آگهی و عدم ارئه دلیل مخالف ادعای خواهان، دعوی وارد تشخیص 
وبا استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف چهارم به انتقال سند رسمی مالکیت 
ملک موضوع خواسته به نام خواهان و پرداخت خسارات دارسی شامل هزینه تمبرهای 
الصاق شده روی اوراق پرونده و فیش های واریزی به حساب سپرده دادگستری و حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق مشارالیه صادر و اعالم می گردد رای صادره 
در مورد محکومیت خوانده ردیف چهارم غیابی بوده ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان البرز می باشد و در مورد سایر خواندگان به لحاظ اینکه سند 
ملک به نام آنها نمی باشد لذا ادعا متوجه آنها نبوده با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ 
ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی صادر می گردد قرار مزبور حضوری ظرف مدت 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع اخیرالذکر می باشد. م/الف ۱۲۰۹
داود برادری  رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی فرديس 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان مصطفی حبیبی کفشگر 

فر  نوایی  رضا  خواهان  میگردد  ابالغ  الذکر  فوق  المکان  مجهول  به  بدینوسیله 
دادخواستی دائر مطالبه وجه بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و 
از ثبت بکالسه ۱۲/۹۹۴/۹6 جهت رسیدگی بروز ۹6/۸/۹ ساعت ۱۰ تعیین  پس 
وقت گردیده لیکن بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده ۷۳  
قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر 
االنتشار آگهی می شود تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم حاضر گردددر غیر اینصورت شورا غبابا 
به  نیازی  منبعد  چنانچه  نمود ضمنا  اتخاذ خواهد  را  شایسته  تصمیم  و  رسیدگی 

انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت

 فراز مندان نوين مامطیر سهامی خاص به شماره ثبت 4828و شناسه ملی 
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ذیل  تصمیمات   ۹6/6/۱۲ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ شد 

۱- آقای محمد حسن رمضانی فوکالئی به کد ملی ۴۹۸۹۵۰۲۸۹۲به سمت بازرسی 
اصلی و آقای رجبعلی فالحت به کد ملی ۲۰6۳۲6۹۲۸۹به سمت بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 
۲-اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹۸/6/۱۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند 

-خانم هدی موقر نژاد به کد ملی ۲۰6۳۳۱۷۹۸۴
-آقای داود اجابنیان بیشه به کد ملی ۲۰6۳۵۰۵۳۲۲
-آقای تقی اجابنیان بیشه با کد ملی ۲۰6۰۷۳۰۸۳۱

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب مدیران انتخاب روزنامه کثیر 
االنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکیرونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت  و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد 
اداره  كل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیر مجاز بابل 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت

 فراز مندان نوين مامطیر سهامی خاص به شماره ثبت 4828و شناسه ملی 
10861069406

ذیل  تصمیمات   ۹6/6/۱۵ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ شد 

پستی  توحید۳۴-کد  نبش  غربی  کمربندی  بابل  از  شرکت  نشانی   -۱
 – بابل توحید  کوچه اطلسی ۱۲  ۴۷۱۸۹۳۴۹۷۵به آدرس جدید مازندران شهر 
کوچه شهیدان کاکا۲- پالک ۱۰۴- طبقه همکف کد پستی ۴۷۱۴66۵۴۳۵تغییر 
مستند  این  ثبت  با  گردید  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
تصمیمات تغییر محل تغییر نشانی در یک واحد ثبتی انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترسی میباشد 
اداره  كل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیر مجاز بابل  

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت

 فراز مندان نوين مامطیر سهامی خاص به شماره ثبت 4828و شناسه ملی 
10861069406

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ ۹6/6/۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
-آقای تقی اجابنیان بیشه به کد ملی ۲۰6۰۷۳۰۸۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره 

به مدت دو سال 
-خانم هدی موقرنژاد به کد ملی ۲۰6۳۳۱۷۹۸۴به سمت نایب رئیس هیدت مدیره 

به مدت دو سال 
-آقای داود اجابنیان بیشه به کد ملی ۲۰6۳۵۰۵۳۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیر عامل به مدت دو سال 
انتخاب گردیدند 

-مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات 
قرار دادها و عقود اسالمی و همچنین نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای 
مهر  با  (همراه  مدیره  هیئت  اصلی  عضو  و  عامل  )مدیر  بیشه  اجابنیان  داود  آقای 

شرکت دارای اعتبار می باشد 
مدیران  سمت  تعیین  امضاء  حق  دارندگان  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت  و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد 
اداره  كل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیر مجاز بابل  

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای فرید یاوری خازن دیوان به وکالت آقای محمد محمدزاده دارای شناسنامه 
شماره ۳۲۸۹ به  شرح دادخواست به کالسه ۳۷/۲۰۰/6۸۲ از این شورا درخواست 
حشمتی  پاکیزه  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
بشناسنامه  شماره ۲۰۹۴۴ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ اقامتگاه دائمی خود را بدرود 

زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متولد ۱۳۵۸ صادره  - ش ش ۳۲۸۹-  فرهاد  فرزند  دیوان  خازن  یاوری  فرید   .۱

ازتهران - پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۲۰۴
 رئیس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فرديس

خبــــر

سکونت ۷ میلیون نفر در بافت های 
فرسوده

به  اشاره  با  اجتماعی مجلس،  عضو کمیسیون 
در  نقشی  اجتماعی  اورژانس  اندازی  راه  اینکه 
مهاجرت  ندارد،گفت:  نشینی  حاشیه  کاهش 
های بی رویه جمعیت روستاییان را به ۲۹ درصد 

کاهش داده است.
های  صحبت  درخصوص  خدادادی  سلمان 
معاون اول رییس جمهور درباره شرایط نامناسب 
۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور،گفت: سال 
گذشته در کمیسیون اجتماعی مصوب شد که 
سازمان بهزیستی در تمامی شهرهای بیش از ۵۰ 
هزار جمعیت اورژانس اجتماعی را راه اندازی کند، 
خوشبختانه بهزیستی دراین حوزه اقدامات خوبی 
را انجام داد؛ حتی در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار 

نفر هم اورژانس اجتماعی برقرار شد.
نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسالمی، 
افزود: اما معضل حاشیه نشینی با این مسائل 
 ۱۸ تا   ۱۱ حاضر  درحال  نیست،  حل  قابل 
و  غیرقانونی  های  درسکونتگاه  نفر  میلیون 
غیررسمی زندگی می کنند؛ البته طبق آمار۱۱ 
میلیون نفردرحاشیه شهر و ۷ میلیون نفر هم 
دربافت های فرسوده قرار دارند که شرایطی بدتر 

از حاشیه نشینی ندارند.
وی تاکید کرد: مشکل حاشینه نشینی با اورژانس 
اجتماعی قابل حل نیست، اما یک اقدام قابل قبول 
برای رسیدگی به معضل حاشیه نشینی برداشت 
۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه 
ملی برای ایجاد اشتغالزایی درشهرهای کوچک 
و بزرگ است، باید برای رفع این مشکل توسعه 
روستاها را مدنظرقرار داد؛ متاسفانه روستاییان به 
دلیل نبود امکانات کافی به شهرها مهاجرت می 

کنند.
هزینه باالی چین برای دور زدن 

مسیرهای ترانزیتی ایران

گفت:  مجلس،  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
چین برای دور زدن مسیرهای ترانزیتی ایران 

هزینه های باالیی می کند.
کمیسیون  نشست  به  اشاره  با  بدری  صدیف 
عباس  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  عمران 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان 
این  در  که  یافتند  در کمیسیون حضور  خود 
جلسه موضوع مهم ترانزیت و جایگاه ایران در 
ترانزیت منطقه ای و بین المللی هدف گذاری 
و برنامه ریزی دولت در این بخش و عملکرد 
مورد  شهرسازی  و  راه  وزارت  محوریت  با  آن 

بررسی قرار گرفت.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی، با بیان اینکه ترانزیت نقش مهمی در 
درآمد، افزایش درآمد و درآمد پایدار کشورها 
از نظر تجارت منطقه ای و بین المللی دارد، 
کشور  استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  افزود: 
در منطقه و دنیا و با توجه به تاریخ مبادالت 
تجاری و مسافری به ویژه از طریق راه ابریشم، 
موقعیت  این  از  شاید  و  باید  که  آنگونه  اما 
در  که  آماری  براساس  و  است  نشده  استفاده 
از  مطلوبی  جایگاه  ایران  ارائه شد  جلسه  این 

نظر ترانزیتی ندارد.

خبــــر

ریزش قنات ها در کمین پایتخت نشینان

عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: مدیریت معضل فرونشست 
تهران نیازمند شکل گیری و توجه به نظام جامع مدیریت شهری 

است.
عبدالرضا هاشم زایی با هشدار نسبت به اینکه فرونشست زمین جان 
و مال شهروندان تهرانی را تهدید می کند، تصریح کرد: متاسفانه نظام 
جامع مدیریت نه تنها در تهران بلکه در تمامی کالنشهرهای کشور 

وجود نداشته و باعث عدم مدیریت چنین آسیب هایی شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی، خشکی قنات ها و انجام پروژه های عمرانی مترو و 
احداث ساختمان های بلندمرتبه در اطراف قنات ها، مصرف بی رویه 
آب های زیرزمینی و عدم تکمیل شبکه فاضالب و تعلل در ایجاد آن 
را از جمله عوامل موثر در پدیده فرونشست زمین پایتخت دانست 
و گفت: بسیاری از چاه های فاضالب که  به صورت غیرمجاز حفر 
شده اند داخل قنات ها رها شده و زمینه فرونشست زمین را فراهم 

آورده است.
به جای  و  نشده  تکمیل  پایتخت  فاضالب  سیستم  داد:  ادامه  وی 
فاضالب، چاه های مختلفی حفر شده که باعث نشست بیشتر زمین 

می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی، افزود: اگرچه با راه اندازی و تکمیل سیستم شبکه 
فاضالب پدیده فرونشست تا حدودی کنترل می شود، اما آب های 
ها،  قنات  به  ورود  با  نقاط مختلف جاری هستند  در  سطحی که 

نشست زمین را شدت می بخشد.
عضو مجمع نمایندگان تهران، با بیان اینکه باید از احداث ساختمان 
های بلندمرتبه و همچنین انجام پروژه های عمرانی در اطراف قنات 
ها خودداری کرد، گفت: مدیریت معضالتی مانند فرونشست زمین 
در تهران نیازمند شکل گیری و توجه به نظام جامع مدیریت شهری 
است؛ اگر مسئول مدیریت یکپارچه مشخص شود تا حدودی می 

توان مشکالت شهری پایتخت را حل کرد.

افزایش قیمت قارچ در بازار به ضرر 
تولیدکننده

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برای بریده 
شدن دست دالالن از بازار فروش قارچ راه کاری ارائه کرد.

سیدراضی نوری با اشاره به افزایش دو برابری قیمت قارچ از مرزعه 
تا بازار، اظهار داشت: بر اساس اخبار طی هفته گذشته قیمت قارچ 
خوراکی در بازار مصرف افزایش یافته و به کیلویی حدود ۱۰ هزار 
تولید کننده  از  از محصول  این در حالی است که  تومان رسیده، 

کیلویی ۵ هزار تومان خریداری می شود.
شورای  مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  عضو 
اسالمی ادامه داد: برای پیگیری اختالف دو برابری قیمت قارچ از 
مزرعه تا بازار، الزم است که تولید کنندگان قارچ انجمنی تشکیل 

دهند تا مجلس بتواند موضوع را پیگیری کند.
نماینده مردم شوش در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه 
افزایش قیمت قارچ در بازار به نفع تولید کننده نیست، گفت: این 
موضوع باعث می شود مصرف کننده تمایلی به تهیه خرید محصول 
را رقم  بیکاری کشاورز  به طور غیرمستقیم عامل  باشد و  نداشته 
بازار  یا  از طرق شهرداری ها  بنابراین الزم است موضوع  زند،  می 
مصارف داخلی پیگیری شود.  وی عنوان کرد: در شرایطی قیمت 
قارچ خوراکی در بازار افزایش یافته است که هنوز این محصول در 
سفره ایرانی جا نیافتاده است، بنابراین باید به فکر تشویق مصرف 
کننده برای خرید آن باشیم اما باافزایش قیمت عمال تاثیر معکوس 
بر بازار خواهد داشت. این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: اگر تولیدکنندگان قارچ 
انجمنی تشکیل دهند و موضوع افزایش قیمت محصول را به مجلس 
بیاورند کمیسیون کشاورزی مستقیما برای حل مسئله با مجموعه 
شهرداری ها و تعاونی ها وارد گفت و گو می شود تا دست دالالن از 

بازار قارچ بریده شود.

خبر افزایش ازدواج زیر1۵ سال با جمع آوری کودکان کار
عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: طرح جمع آوری کودکان سبب افزایش 

مشکالت و سوء استفاده از کودکان می شود.
ناهید تاج الدین، در گفت و گو با خانه ملت 
درخصوص طرح ساماندهی کودکان کار، گفت: 
طرح جمع آوری کودکان کار در واقع  پاک 
اجتماعی  های  آسیب  مسئله  صورت  کردن 
است. نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای 
اسالمی، افزود: این طرح به جای مبارزه با علت 
نوعی  مبارزه با معلول بوده و عمال وضعیت 
کودکان کار را در ایران وخیم تر می کند. وی 
تصریح کرد: برخی کارشناسان مسائل اقتصاد 
شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ 
میلیون عنوان می کنند، ضمن اینکه این رقم 
برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می 
شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ 
گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این 
زمینه نمی توان ارائه کرد. این نماینده مردم 
درمجلس دهم، افزود: جمع آوری کودکان کار 
با توجه به کثرت این کودکان  و نیز گستردگی  

این آسیب اجتماعی  عمال امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه طرح جمع آوری کودکان کار 
منجر به زیرزمینی شدن این شغل می شود، 
این  های  آسیب  همچنین  طرح  این  گفت: 

کودکان را افزون تر می کند. تاج الدین ادامه 
داد: اگر پیشتر این کودکان مقابل چشم ما در 
خیابانها کار می کردند، با طرح جمع آوری به 
کارگاه های زیرزمینی منتقل می شوند، یعنی 

آسیب های آنها بیشتر می شود.
وی تاکید کرد : ورود این کودکان به بازار شغلی 
زیرزمینی باعث شکل گیری معضل بهره کشی 
می شود، ضمن اینکه زمینه را برای سو استفاده 

از این کودکان بیش از پیش فراهم می آورد.
اجتماعی،  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
گفت : درخصوص این طرح بیشترین آسیب 
کودک  عنوان  به  که  است  دخترانی  متوجه 
کار در خیابان کار می کنند، بنابراین ممکن 
است با طرح جمع آوری کودکان کار،  حتی 
به  دختران  سال  زیر ۱۵  های  ازدواج  تعداد 
شکل تصاعدی باال برود. وی افزود: زمانی که 

کار مختل شد، خانواده های  اقتصاد کودک 
کودکان کار دچار فروپاشی و شرایط اضطرار 
خواهند شد، بنابراین در شرایط اضطرار و به 
دلیل تحمل فشار فرساینده و با توجه به اینکه 
پسران در این خانواده ها بواسطه طرح جمع 
آوری کودکان کار از چرخه تولید خارج شده 
اند، ممکن است این خانواده ها دختران خود 
را بیشتر و زودتر از قبل مجبور به ازدواج کنند. 
تاج الدین با تاکید براینکه باید تبعات بلند مدت 
طرح جمع آوری کودکان کار را در نظر داشت، 
تصریح کرد: این کودکان  پشت هر چراغ قرمز و 
پس از هر التماس یکبار  درهم می شکسته و به 
لحاظ شخصیتی دچار اختالالت فراوان هستند، 
ازاین رو برخورد دفعی و تحکم آمیز همراه با 
آینده   تواند در  دستگیری و جمع آوری می 
منجر به شعله ور شدن حس انتقام جویی و 
حتی شکل گیری جرم نهادینه شده در قالب 

انتقام در این کودکان شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی،گفت: 
هایی  و طرح  کار  آوری کودکان  طرح جمع 
از این دست بیش از هر چیز  نیاز به پیوست 
های اجتماعی دارد، پیوست هایی که تبعات 
اجتماعی و هزینه ها و فایده های طرح را کامال 

بررسی و در بوته نقد قرار دهد.

لزوم پرداخت خسارت به مسافران
 در قبال تاخیر پروازها

رشد 2 برابری مصرف سیگار
 در میان دختران

بیان  با  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
پروازهای  در  تاخیر  درخصوص  اینکه 
به  را  راه وشهرسازی  از وزیر  کشور سوال 
باید  گفت:  کردم،  مجلس  رئیسه  هیئت 
تاخیر  قبال  در  تا  شود  برقرار  قاعده ای 
پرداخت  خسارت  مسافران  به  پروازها 

شود.
درخصوص  راد،  ملکشاهی  محمدرضا 
اظهار داشت:  پروازهای کشور،  تاخیر در 
و  راه  وزیر  از  بنده  سوال  مسئله  این 
رئیس  هیئت  به  و  است  بوده  شهرسازی 
زیرا  شد،  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس 
باید  که  دارد  حقوق  یکسری  مسافران 

طبق آیین نامه رعایت شود.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
پرواز  مسافران  اینکه  بیان  با  اسالمی 
انتخاب  بیشتر  سرعت  به دلیل  را  هوایی 
اقتصادی  کاری،  به مسائل،  تا  می کنند 
گفت:  کنند،  رسیدگی  خود  مدیریتی  و 
را پرداخت می کنند  این هزینه  مسافران 
و  اقتصادی  حوزه  در  را  خود  درآمد  تا 
اینکه  یا  و  کنند  کسب  خود  مدیریتی 
حتی در برخی از موارد جان یک بیمار و 
انسان در خطر است تا در زمان مقرر به 

بیمارستان انتقال یابد.
نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه تا کنون 
نگرفته  قرار  توجه  مورد  مسافران  حقوق 

بر مردم  پروازها خساراتی  تاخیر در  با  و 
از  برخی  در  کرد:  اضافه  می شود،  وارد 
اتفاقی  اما  می شود  کنسل  پرواز  موارد 
مهری  که  است  این  که صورت می گیرد 
وجه  تا  می شود  زده  مسافران  بربلیط 

پرداختی خود را دریافت کنند.
این به تنهایی در قبال  آیا  ادامه داد:  وی 
هزینه و وقت مسافرانی که پولی پرداخت 
برسند  مقصد  به  به موقع  تا  کرده اند 
مسئله  این  اینکه  ضمن  می کند،  کفایت 
نظام  و  مردم  شخصیت  به  بی توجهی 
مسافران  خسارت  است  مداری  مشتری 

را چه کسی باید پرداخت کند.
ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه ما در این 
داریم  زیادی  بسیار  فاصله  دنیا  با  حوزه 
شود،  تامین  باید  مسافر  اولیه  حقوق  اما 
از  یک  هیچ  تاکنون  چرا  کرد:  عنوان 
مسئولین را مورد مواخذه قرار نداده اند و 
یا اگر این اقدام صورت گرفته شده کسی 

آن را ندیده است.
دوره در مجلس  و  مردم خرم آباد  نماینده 
دهم در پایان خاطرنشان کرد: باید قاعده ای 
به  پروازها  تاخیر  قبال  در  تا  شود  برقرار 
مسافران خسارت پرداخت گردد و همچنین 
در بهترین هتل ها با غذای گرم از مسافرانی 
پذیرایی  است  داشته  تاخیر  آنها  پرواز  که 
به  پروازها  بودن  ایمن  کنار  در  باید  شود، 

مسئله زمان بندی نیز توجه کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
از افزایش ۲ برابری مصرف سیگار در میان 

دختران انتقاد کرد.
مصرف  شیوع  از  انتقاد  با  حمزه،  احمد 
رواج  و  مصرف  سن  کاهش  و  دخانیات  
دختران،  میان  در  قلیان  و  سیگار  مصرف 
گفت: متاسفانه میزان مصرف دخانیات در 
به  و دختران  پایین  ویژه سنین  به  کشور 
سرعت در حال رشد است و قبح مصرف 
سیگار و قلیان در میان زنان کشور از بین 

رفته است.
منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
رودبار و قلعه گنج در مجلس دهم، با بیان 
اینکه دختران مادران آینده کشور هستند و 
دخانیات روی فرزندان آنها تاثیر می گذارد، 
با  مسئوالن  آمارهای  طبق  کرد:  تصریح 
افزایش ۲ برابری مصرف سیگار در دختران 
کشور مواجه هستیم و این هشداری جدی 
است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

وی دسترسی آسان، بی توجهی نسبت به 
اجرای قانون مبارزه با دخانیات و آموزش 
و فرهنگ سازی، نبود و کمبود تفریحات 
دخانیات  پایین  قیمت  و  مالیات  سالم، 
و گفت:  دانست  موثر  را در شیوع مصرف 
پدیده  یک  مخدر  مواد  مانند  دخانیات 
اجتماعی،  مسائل  و  بوده  چندوجهی 
اقتصادی، اقتصادی و سیاسی زیادی پشت 

آن نهفته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید 

با  دخانی  مواد  مصرف  با  مقابله  اینکه  بر 
فرهنگ سازی امکان پذیر است، گفت: باید 
با فرهنگ سازی مناسب و آگاهی بخشی 
به جوانان گامی جدی در کاهش مصرف 
تفریحات  نبود  البته  برداشت  دخانی  مواد 
روی  در  موثر  عوامل  از  بیکاری  و  سالم 
آوردن جوانان به سمت دخانیات است که 
دولت باید نهایت تالش خود را برای رفع 
ایجاد  زمینه  و  برد  کار  به  بیکاری  معضل 

مراکز تفریحی را فراهم کند.
حمزه با بیان اینکه سیگار نباید به راحتی 
در دسترس نوجوانان و جوانان کشور قرار 
گیرد، تصریح کرد: در اغلب کشورها سیگار 
به راحتی در دسترس افراد قرار نمی گیرد 
تدوین  خاصی  شرایط  آن  عرضه  برای  و 
و  ممنوع  پایین  سنین  به  عرضه  و  شده 
نظر  در  سنگینی  مجازات  متخلفان  برای 
گرفته شده اما متاسفانه در ایران سیگار در 
سوپرمارکت ها و دکه های روزنامه فروشی 

به راحتی در اختیار عموم قرار دارد.
منوجان،  فاریاب،  کهنوج،  مردم  نماینده 
رودبار و قلعه گنج در مجلس دهم، افزایش 
کاهش  راهکارهای  مهمترین  از  را  مالیات 
مصرف سیگار دانست و ادامه داد: همانطور 
برخی  در  مواد دخانی  مالیات  افزایش  که 
کشورها در کاهش مصرف کارساز بوده در 
کشور ما هم می تواند مثمرثمر واقع شود 
در این رابطه بهتر است مالیات سیگار روی 

پاکت سیگار قید شود.
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استخدام 11هزار و ۵00 نفر نیروی 
تخصصی در وزارت بهداشت 

بهداشت،  وزارت  انسانی  منابع  کل  مدیر 
سازمان  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان 
استخدام  مجوز  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
را  تخصصصی  نیروی  نفر  و ۵۰۰  هزار   ۱۱
آزمون  و  کرده  صادر  بهداشت  وزارت  در 

استخدامی آن آذر امسال برگزار می شود.
احمد ماهی افزود: وزارت بهداشت با کمبود 
شدید نیرو به خصوص در رسته های بالینی 
و تخصصی مانند پزشکی، پرستاری، مامایی 
این  بر  است،  مواجه  بیمارستانی  کادر  و 
جبران  و  نیرو  استخدام  درخواست  اساس 
این کمبود را به سازمان مدیریت و برنامه 
و  مدیریت  سازمان  و  کردیم  ارسال  ریزی 
انسانی  نیروی  تامین  برای  ریزی  برنامه 
مورد نیاز مراکز تازه تاسیس،مجوز استخدام 
جدیدی را در سال ۹6 برای وزارت بهداشت 
مجوز  این  اساس  بر  گفت:  کرد.وی  صادر 
امسال ۱۰ هزار نفر نیرو به صورت پیمانی 
رسته  در  قراردادی  نیروی  نفر   ۱۵۰۰ و 
نیاز دانشگاه های علوم  های مختلف مورد 
پزشکی به خصوص رسته های بالینی مانند 
پرستار، پزشک، ماما در دانشگاه های علوم 

پزشکی استخدام می شوند.
بهداشت  وزارت  انسانی  منابع  کل  مدیر 
افزود: آزمون استخدامی وزارت بهداشت را 
سازمان سنجش برگزار می کند. هماهنگی 
ها برای نحوه برگزاری آزمون با این سازمان 
فراخوان  زودی  به  و  است  انجام  حال  در 
استخدام به صورت دانشگاهی از سوی هر 
اعالم پزشکی  علوم  های  دانشگاه  از   یک 

 می شود.

مرگ ساالنه ۷ میلیون نفر 
در دنیا به دلیل آلودگی هوا

بیان  با  بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون 
جهان  جمعیت  درصد   ۸۰ از  بیش  اینکه 
در محیط هایی با کیفیت پایین هوا زندگی 
عنوان  به  هوا  آلودگی  گفت:  می کنند، 
ساالنه  جهان،  در  مرگ  علت  پنجمین 
در  نفر  میلیون   ۷ از  بیش  مرگ  موجب 
دنیا می شود. دکتر علیرضا رئیسی - معاون 
بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت چهارم 
مهرماه روز جهانی بهداشت محیط بیانیه ای 

صادر کرد.
بهداشت  اعالم روابط عمومی معاونت  بنابر 
آمده  بیانیه  این  متن  در  بهداشت  وزارت 

است:
جهانی  روز  با  مصادف  مهرماه  »چهارم 
نقش  به  را  همگان  توجه  محیط،  بهداشت 
بهداشت محیط در تامین زندگی سالم فرا 
انتخاب شعار »کیفیت  می خواند. همچنین 
هوای آزاد و داخل ساختمان« لزوم توجه به 
آلودگی  با  در کشورهای  بویژه  را  مهم  این 

باال گوشزد می کند.
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت بیش از 
۸۰ درصد جمعیت جهان در محیط هایی با 

کیفیت پایین هوا زندگی می کنند.
پنجمین علت مرگ  عنوان  به  هوا  آلودگی 
 ۷ از  بیش  مرگ  موجب  ساالنه  جهان،  در 
کاهش  می گردد.  جهان  در  نفر  میلیون 
با  خانه  داخل  و  آزاد  هوای  آلودگی 
بهداشت،  سطح  ارتقای  و  محیط  بهسازی 
شناسایی  دوم،  دست  دود  تنفس  کاهش 
یا  حذف  منظور  به  آالینده ها  مهم ترین 
هوا  آلودگی  کننده  آلوده  مهم ترین  کاهش 
نقش  می تواند  کار  و  زندگی  محیط  در 
ویژه ای در کاهش میزان مرگ  و میر و بروز 
بیماری های مرتبط داشته و موجبات کاهش 
و  بیماری ها  درمان  سرسام آور  هزینه های 

بهبود شاخص های بهره وری شود.
بیشتر  چه  هر  اهتمام  هدف  با  شعار  این 
سطوح  در  تصمیم گیران  و  تصمیم سازان 
مختلف ملی برای کنترل یکی از مهم ترین 

عوامل بروز بیماری ها انتخاب شده است.
نشست های  برگزاری  راستا  این  در 
کارشناسی و جلسات بین بخشی با حضور 
انجام  تمامی دستگاه های ذیربط به منظور 

اقدامات همه جانبه می تواند راهگشا باشد.
اساسی  اقدامی  ضرورت  بهداشت  وزارت 
جمله  از  موثر  عوامل  تمامی  به  توجه  با 
فرهنگ سازی، تدوین و اجرای آموزش های 
مشارکت های  جلب  مدارس،  در  مقدماتی 
هوای  قانون  صحیح  اجرای  و  مردمی 
این  مهم ترین  جمله  از  را  کشور  در  پاک 
از  مناسبت  همین  به  و  می داند  اقدامات 
فعاالن  دست اندرکاران،  مسئوالن،  تمامی 
درخواست  زیست  محیط  سالمت  حوزه 
می نماید تا با انجام اقدامات عملی بخصوص 
تدوین  و  پاک  هوای  قانون  صحیح  اجرای 
موجبات  عاجل  و  مؤثر  اجرایی  راهکارهای 
آحاد  تمامی  برای  را  سالم  محیطی  تامین 

مردم فراهم آورند.
شبانه روزی  و  بی وقفه  تالش  از  انتها  در 
بهداشت  بازرسان  و  کارشناسان  تمامی 
مردم  برای  را  سالم  محیطی  که  محیط 
قدردانی  و  تشکر  می کنند  فراهم  عزیزمان 

می نمایم.
با آرزوی هوای پاک برای تمامی مردم ایران 

عزیز«
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پیش قدمی علمای اهل سنت برای جلوگیری از 
»ازدواج کودکان« 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: گزارش هایی 
از  درمان  هزینه های  برخی  دریافت  اینکه  بر  مبنی  شده  ارائه 
مشکل  دچار  را  آنها  بلوچستان  و  سیستان  در  باردار  مادران 
کرده است که این موضوع را از طریق وزارت بهداشت پیگیری 

و مشکل مادران باردار استان را برطرف خواهیم کرد. 
ارائه  زمینه  در  کرد:  بیان  خبری  نشستی  در  ابتکار  معصومه 
در  باردار  زنان  و  مادران  به  ویژه  به  بهداشتی  اولیه  خدمات 
یازدهم  دولت  در  زیادی  پیشرفت های  بلوچستان  و  سیستان 

انجام شده است.
معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: در بحث خدمات درمانی 
بیمارستان شاهد  فاقد  بهداشتی حتی در شهرهای  امکانات  و 
با  که  درمانی  خدمات  ویژه  به  هستیم  زیادی  پیشرفت های 

کیفیت باال در اختیار مادران و زنان قرار گرفته است.
ابتکار اظهار کرد: اقدامات ارزنده ای توسط دولت یازدهم برای 
توسعه کارآفرینی زنان در معرض آسیب و تحصیل کرده انجام 
اشتغال،  آموزش،  بهداشت،  بحث  به  توجه  با  شده،  همچنین 
هنر و ورزش زنان و بانوان شاهد پیشرفت های زیادی در کل 

کشور و در سطح بین المللی بودیم.
امید در  و  تدبیر  معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت 
تالش است تا پایان دولت دوازدهم ۳۰ درصد از مناصب دولتی 

در اختیار بانوان قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه دستورات الزم به تمام بخش های 
مدیریتی کشور ابالغ شده است تا از ظرفیت بانوان در مناصب 

دولتی استفاده کنند.
ابتکار گفت: با گذشت چهار سال شاهد بهبود وضعیت زنان در 
آموزش  و  سواد  وضعیت  بهبود  جمله  از  مختلف  شاخص های 
جمعیت  که  طوری  به  هستیم  تحصیل  از  بازمانده  دختران 
چشمگیری  شکل  به  تحصیل  از  بازمانده  نوجوانان  و  دختران 

رو به کاهش است.
در  بلوچستان  و  سیستان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
واگذاری مناصب دولتی به بانوان در کشور پیشرو است انتظار 
را  دولت  برنامه  بتواند  زودتر  استانها  سایر  به  نسبت  رود  می 

محقق کند.
وی ادامه داد: مشارکت بانوان سیستان و بلوچستان در عرصه 
سیاسی و اجتماعی به ویژه در شوراهای اسالمی شهر و روستا 

بسیار چشمگیر است.
معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به نشست خود با علمای 
این نشست  بلوچستان تصریح کرد: در  اهل سنت سیستان و 
تصمیمات بسیار خوبی در مورد جلوگیری از ازدواج دختران در 

سنین پایین اتخاذ شد.
وی بیان کرد: با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی می توان از 
ازدواج دختران در سنین پایین جلوگیری کرد که علمای اهل 

سنت سیستان و بلوچستان در این زمینه پیش قدم شده اند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به زنان 
بدسرپرست و خود سرپرست نیز گفت: دولت در تالش است 
تا با ارائه تسهیالت و تقویت مشاغل خانگی در این زمینه گام 

های موثری برای این افراد بردارد.

شناسایی۸00 هزار بیمار مصروع در کشور

دبیرعلمی چهاردهمین کنگره بین المللی صرع اصفهان با اشاره 
هزار  نفر ۸۰۰  میلیون  با جمعیتی حدود ۸۰  اینکه کشور  به 
مصروع دارد که یک چهارم تا یک سوم این بیماران صرع های 

مقاوم به درمان دارند.
همایش  چهاردهمین  برگزاری  آستانه  در  مهوری  جعفر 
لپسی  اپی  یا  کرد: صرع  اظهار  ایران  کنگره صرع  المللی  بین 
Epilepsy یکی از مهم ترین بیماری های مغز و اعصاب است 
و شاید به قدمت اولین بیماری های انسان باشد که همه ساله 
تعداد زیادی از انسان ها را درگیر خود کرده است؛ البته در طی 
این  بر روی درمان های جدید  ۵۰ سال گذشته توجه ویژه ای 

بیماری معطوف شده است.
وی ادامه داد: حدود یک درصد از جمعیت جهان از این بیماری 
حتی  و  مختلف  تروماهای  همچون  آن  از  ناشی  عوارض  و 
مرگ های ناگهانی رنج می برند. کشور ایران با جمعیتی حدود 
۸۰ میلیون نفر ۸۰۰ هزار مصروع دارد که یک چهارم تا یک 
سوم این بیماران صرع های مقاوم به درمان دارند و از این تعداد 

حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باید تحت عمل جراحی قرار گیرند.
خاطرنشان  صرع  المللی  بین  کنگره  چهاردهمین  دبیرعلمی 
کرد: بنابراین توجه ویژه بر روی شناخت، تشخیص، درمان های 
دارویی و جراحی می تواند بسیاری از این مشکالت را که باعث 

مرگ این بیماران و جراحات ناشی از آن را برطرف کند.
مهوری با اشاره به چهاردهمین کنگره بین المللی صرع اضافه 
به  اصفهان  در  سال جاری  بهمن ماه   6 الی   ۴ کنگره  این  کرد: 
اعصاب  و  نخبگان متخصص مغز  و  پژوهشگران  اساتید،  همت 

ایران برگزار می شود.
 6 الی   ۴ ایران  کنگره صرع  المللی  بین  همایش  چهاردهمین 
همت  به  اصفهان  میالد  بیمارستان  در  سال جاری  بهمن ماه 
ایران  اعصاب  و  مغز  متخصص  نخبگان  و  پژوهشگران  اساتید، 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان  و  می شود  برگزار 
 http://www.iranianiec.com سایت  به  می توانند 

مراجعه کنند.

روسیه پس از ایران به موسس تلگرام تذکر داد

پس از اعالم جرم دادستانی تهران علیه پاول دوروف بنیانگذار 
برای موضوع  به وی  نیز  امنیت فدرال روسیه  تلگرام، سازمان 
استفاده تروریست ها از این سامانه پیام رسان بازخواست کرد.

روسیه برای استفاده تروریست ها از سامانه تلگرام هنگام برنامه 
ریزی و انجام عملیات انتحاری سن پترزبورگ که ۱۴ فرودین 
ماه سال جاری در قطار مترو رخ داد و جان ۱۴ نفر را گرفت، از 

دوروف بازخواست کرده است.
نوشت:  باره  این  در  روز)چهارشنبه(  گازتا  نزاویسیمیا  روزنامه 
شبکه  در  پنهانکاری  مورد  در  روسیه  فدرال  امنیت  سازمان 
تلگرام و ارائه نکردن اطالعات در مورد کاربران به بنیانگذار و 

مالک این پیام رسان تذکر داده است.
جدید  قانون  نقض  به  را  تلگرام  روسیه  گزارش،  این  به  بنا 

مطبوعات روسیه معروف به »بسته یارووایا« متهم کرده است.
تذکر  که  کرده  اعالم  موضوع  این  به  واکنش  در  هم  دوروف 
اطالعات  نکردن  ارائه  به  مربوط  روسیه  فدرال  امنیت  سازمان 

کاربران تلگرام بوده است.

خبر
طرح ضربتی بانک مرکزی مشکل »وام ازدواج«  حل کرد

خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
وام  دریافت  از  جوانان  و  ورزش  وزارت 
نوبت  در  متقاضیان  تمام  توسط  ازدواج 
سال گذشته خبر داد و گفت: با اقدامات 
ورزش  وزارت  پیگیری  و  مرکزی  بانک 
جوانان، در کمتر از یک سال کلیه افرادی 
که متقاضی این وام بودند توانستند آن را 
دریافت کنند چراکه باطرح ضربتی بانک 
مرکزی در دو ماه گذشته مشکل پرداخت 

وام ازدواج برطرف شده است.
وام  مبلغ  اینکه  بیان  با   ، صبحی  ناصر 
میلیون  به ۱۰  از مرداد سال ۹۵  ازدواج 
کرد:   اظهار  است  یافته  افزایش  تومان 
بانک های  شعب  به  مراجعه  با  متقاضیان 
عامل می توانند فرایند دریافت وام را آغاز 

کنند. 
خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 
نمایندگان  پیگیری  با  ازدواج  وام  مبلغ 
از سال  بانک مرکزی  مجلس و همکاری 
۹۵ به بیش از ۳ برابر افزایش یافت گفت: 
امیدواریم وام ازدواج به زودی به میزانی 
زندگی  تشکیل  شایسته  که  یابد  افزایش 
به شرایط  توجه  با  که  جوانان شود، چرا 
افزایش  مبلغ  این  که  هرچند  اقتصادی 
یافته اما الزم است افزایش بیشتری پیدا 

کند.
به گفته وی، حتی مبلغ کنونی جوابگوی 
ازدواج  آستانه  در  جوانان  اصلی  نیازهای 
تعالی  و  ازدواج  دفتر  نیست.مدیرکل 
خانواده وزارت ورزش و جوانان از دریافت 
وام توسط تمام متقاضیان در نوبت سال 
در  داد:  خبر  ایسنا  به  و  گفت  گذشته 
برای  امسال  که  افرادی  تنها  حال حاضر 
انتظار  در  کرده اند،  نام  ثبت  ازدواج  وام 

وزارت  وی  گفته  به  وام هستند.  دریافت 
ورزش و جوانان تنها مسئولیت هماهنگی 
عهده  به  را  زمینه  این  در  مطالبه گری  و 
پرداخت  برای  پیگیری های الزم  و  دارد 

به موقع وام ها را انجام می دهد.
صبحی با اشاره به افزایش آمار متقاضیان 
وام ازدواج بعد از افزایش مبلغ آن تصریح 
هزار   ۷۵۰ تا   ۷۰۰ حدود  هرساله  کرد: 
با  اما  هستند،  ازدواج  آستانه  در  زوج 

سال  در  ازدواج  وام  برابری  سه  افزایش 
به  امیدی  یا  رغبت  که  کسانی  گذشته 
خواهان  یک باره  به  نداشتند  وام  دریافت 
شلوغ  باعث  که  شدند  وام  این  دریافت 
شدن صف های متقاضیان دریافت وام در 

بانکها شده است.
وی ادامه داد: با اقدامات بانک مرکزی و 
کمتر  در  جوانان،  ورزش  وزارت  پیگیری 
از یک سال کلیه افرادی که متقاضی این 
کنند  دریافت  را  آن  توانستند  بودند  وام 
چراکه باطرح ضربتی بانک مرکزی در دو 
ازدواج  وام  پرداخت  مشکل  گذشته  ماه 

برطرف شده است.
خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 
اسفند  پایان  تا  مرداد  ابتدای  از  بود  قرار 
وام  هزار  و ۲۰۰  میلیون  یک  ۹۵ حدود 
میزان  این  گفت:  شود  پرداخت  ازدواج 
می  که  است  افرادی  تعداد  حداکثر 
کنند.  نام  ثبت  سامانه  این  در  توانستند 
نوبت  در  نفر  هزار   ۴۰۰ حدود  در  یعنی 
بودند که با افزایش سه برابری وام پیش 
از جمعیت  برابر دیگر  بود دو  بینی شده 
پیش  شوند؛  سیستم  این  وارد  متقاضی 
و  میلیون  یک  حدود  نام  ثبت  بینی ها 

۲۰۰ هزار متقاضی بود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: »عرضه 
»تقاضا  به  باید  پرورش  و  آموزش  در  محوری« 

محوری« تبدیل شود.
و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل  ادهم  نوید  مهدی 
پرورش در جلسه مشترک شورای معاونان و رؤسای 
تحول  سند  داشت:  اظهار  سمنان،  استان  مناطق 
بنیادین زمانی حالت اجرایی پیدا خواهد کرد که به 
مطالبه عمومی تبدیل شده و در راستای آن نیز عزم 

ملی را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین بر شش ساحت 
در  محوری«  »عرضه  داد:  ادامه  دارد،  تأکید  تربیتی 
آموزش و پرورش را باید به »تقاضا محوری« تبدیل 
کنیم که این امر در سند تحول بنیادین اشاره شده 
»تقاضا  عینی  تجلی  کرد:  تصریح  ادهم  است.نوید 
محوری« در آموزش های فنی وحرفه ای قابل مشاهده 
است و به صورت غیرعینی نیز در کل نظام تعلیم و 

تربیت باید حاکم باشد.
وی با تأکید بر اینکه »تقاضا محوری« سبب پویایی 
و دگرگونی در آموزش و پرورش می شود، گفت: معلم 
در نظام تعلیم و تربیت یاددهنده نیست بلکه فراهم 
بگیرد،  یاد  باید  آنکه  و  است  یادگیری  زمینه  آورنده 
دانش آموز است پس باید شوق، هدف و تشنگی را در 

دانش آموز ایجاد کنیم.

فزونی»عرضه محوری« بر
»تقاضا محوری« در آموزش و پرورش 

تامین  سازمان  های  سیستم  راهبری  دفتر  مدیرکل 
کارفرمایان  بیمه  حق  پرداخت  گفت:  اجتماعی 
درگاه های  تمامی  از  برخط  صورت  به  سازمان  این 

الکترونیکی بانک رفاه کارگران امکان پذیر شد.
اظهار  معیری  علی  مهندس  زمان،  پیام  گزارش  به 
داشت: کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی می توانند 
به صورت برخط )آنالین( نسبت به پرداخت حق بیمه 
بانک  الکترونیکی  درگاه های  تمامی  از  کارکنان خود 
رفاه کارگران اعم از موبایل بانک، اینترنت بانک، تبلت 
کیوسک  و  تلفنبانک  خودپرداز،  دستگاه های  بانک، 

بانکی اقدام نمایند.
پرداختی  وجوه  لحظه ای  واریز  کرد:  تصریح  وی 
اجتماعی  تامین  سازمان  حسابهای  به  کارفرمایان 
این  مزایای  جمله  از  مبلغ،  سقف  محدودیت  بدون 

خدمت به شمار می رود.

پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین 
اجتماعی به صورت برخط

ایرانی،  و  اسالمی  طب  درباره  مناقشاتی  طرح  از  پس 
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و 
مکمل سازمان غذا و دارو نیز تاکید کرد که توصیه های 
طبی که در برخی روایات آمده، قابل تعمیم نیست و در 
عین حال این روایت باید از نظر درست یا غلط بودن از 

سوی علمای فن بررسی شوند.
با اشاره به اظهارات مطرح  امیرحسین جمشیدی  دکتر 
باید توجه  شده در زمینه طب سنتی و اسالمی، گفت: 
کرد که طب سنتی از سال های گذشته وجود داشته و 
استفاده از گیاهان و فرآورده های طبیعی و سنتی بخشی 
از فرهنگ مردم مان بوده است. بر همین اساس در این 
حوزه همواره این احتمال وجود دارد که بسیاری از افراد به 
نام طب سنتی و به نام فرآورده های طب سنتی به سمت 

سودجویی روند.
وی با بیان اینکه به نظر من تغییر نام طب سنتی به طب 
باید توجه کرد که  اتفاق بسیار خوبی بود، افزود:  ایرانی 
حال  عین  در  است.  وسیع تر  بسیار  ایرانی  طب  شمول 
نمی توان طب ایرانی را کامال از طب جدید تفکیک کرد 
و به نظر می رسد ما زمانی می توانیم سامانه درمانی خوبی 
در کشور داشته باشیم که از قابلیت های طب ایرانی هم در 
طب جدیدمان استفاده کنیم. به عنوان مثال بسیار خوب 
است که پزشکان ما قابلیت هایی مانند نبض شناسی طب 

ایرانی را بدانند و آن را در طب جدید هم به کار برند.

سودجویی عده ای 
از  نام طب سنتی 

ایران،  انجمن مددکاران اجتماعی  رئیس 
خیابان  و  کار  کودکان  از  بسیاری  گفت: 
رو  کار  این  به  نیازمندی  و  فقر  دلیل  به 
بیاوریم  فشار  آنان  به  اگر  و  آورند  می 
اما  بروند  ها  خیابان  از  است  ممکن 
مشاغل  مانند  زیرزمینی  مشاغل  گرفتار 
آنها  به  کار درکارگاه هایی که دسترسی 
چلک  موسوی  است،شوند.حسن  سخت 
به  آوردن  فشار  با  همچنین  کرد:  اظهار 
کودکان کار و خیابان، ممکن است درگیر 
مشارکت در سرقت و جرائم دیگر از جمله 

جرائم مربوط به مواد مخدر شوند. 

ساماندهی  اخیر  طرح  به  اشاره  با  وی 
کودکان کار و خیابان، تاکید کرد: انجمن 
شیوه  با  کامال  ایران  اجتماعی  مددکاران 

ساماندهی کودکان در طرح اخیر مخالف 
است. وی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم 
کودکان کار و خیابان یا کار کودک را از 
بین ببریم یا به صفر برسانیم چون امکان 
مددکاران  انجمن  رئیس  نیست.  پذیر 
زمینه  در  داشت:  اظهار  ایران،  اجتماعی 
ساماندهی کودکان کار و خیابان نیز پیش 
بود  شده  انجام  اقداماتی  چنین   ، این  از 
که  دهیم  می  انجام  را  کارهایی  چرا  اما 
نتیجه ندارد و عین بی تدبیری است که 
نخواهیم از تجارب گذشته استفاده کنیم. 
ساماندهی  نامه  آیین  به  اشاره  با  وی 
 ۸۴ سال  مصوب  خیابان  و  کار  کودکان 
آیین  این  اساس  بر  ، گفت:  هیات دولت 
مسئولیت  زمینه  این  در  نهاد   ۱۲ نامه، 
دارند. چلک ادامه داد: گفته می شود که 
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان از 
سوی فرمانداری تهران مطرح شده است 
طرح  این  برابر  در  ها  گیری  موضع  اما 

بصورت  کار  که  است  آن  نشان دهنده 
غیرکارشناسی اجرا شده است . 

مراجع  مخالفت  و  مقاومت  افزود:  وی 
رسمی و تشکل های مردمی در برابر این 
آن  غیرکارشناسی  اقدام  تبعات  از  طرح 
است.  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
ساماندهی  نامه  آیین  در  گفت:  ایران، 
کودکان کار و خیابان، موضوع شناسایی 
و  شده  مطرح  کار  کودکان  جذب  و 
بهترین کار این است که در این موضوع، 
نه  کنند  پیدا  ورود  اجتماعی،  مددکاران 
اینکه کودکان دستگیر شوند. بهتر است 
مربوطه  مراکز  به  خیابان  و  کار  کودکان 
 ۸۰ از  بیش  افزود:  چلک  شوند.  معرفی 
دلیل  به  خیابان  و  کار  کودکان  درصد 
شوند  می  مقوله  این  وارد  معاش  تامین 
بنابراین نباید به آنان فشار آورد و مددکار 
اجتماعی می تواند با این کودکان ارتباط 

برقرار کند. 

برخورد با کودکان کار 

می تواند آنها را گرفتار 

مشاغل زیرزمینی کند

هالل  جمعیت  جوانان  سازمان  رئیس 
سازمان  این  اقدامات  تشریح  ضمن  احمر 
در تابستان، از توجه به آموزش رفتارهای 
ترافیکی در دوره بعدی طرح دادرس خبر 
فعالیت های  مورد  داد. مسعود حبیبی، در 
در  هالل احمر  جمعیت  جوانان  سازمان 
تابستان اظهار کرد: به لطف خدا در طول 
برای  را  متنوعی  برنامه های  ما  تابستان 
مشترک  وجه  که  کردیم  برگزار  جوانان 
تعمیق بشر دوستی میان  آنها گسترش و 
سازمان  بود.رییس  نوجوانان  و  جوانان 
کرد:  تصریح  هالل احمر  جمعیت  جوانان 
طرح  تابستان  در  ما  فعالیت های  جمله  از 
شوق رویش بود که برای پر کردن اوقات 
از  بیش  در  نوجوانان  و  جوانان  فراغت 
شد  اجرا  اجتماعی  فرهنگی  پایگاه   ۵۰۰۰
که میزبان چندصد هزار نفر شرکت کننده 
در  سازمان  این  کرد:  اضافه  بود.حبیبی 
مانند  آموزشی  برنامه های  تابستان  طول 
آموزش کمک های اولیه کارگاه مهارت های 
متنوع  برنامه های  همچنین  و  اجتماعی 
و  اردوها  گشت،  گل  همچون  دیگری 
با مفاخر  زبان و قرآن و دیدار  کالس های 

کشور را برگزار کرد.
رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
در مورد اردوهای نشاط و امید هم تصریح 
کرد: این اردوها با حضور دبیران کانون های 
برنامه های  در  که  افرادی  و  دانشجویی 
شد.  برگزار  بودند  سرگروه  ما  مخلتف 
آینده  برنامه های  اردو  این  در  همچنین 
میان  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  سازمان 
دانشجویان قرار گرفت. شرکت کنندگان در 
این اردو، از حضور در طبیعت استان گیالن 
زیستی  محیط  برنامه های  و  انزلی  شهر  و 
دانش آموزی  اردوی  کردند.  استفاده  نیز 
برنامه های  از  دیگر  یکی  نیز  دوستی 
به  اشاره  با  بود.حبیبی  تابستان  در  ما 
آماده«  »المپیاد  پنجم  مرحله  برگزاری 
گفت: مرحله پنجم این المپیاد که آخرین 
مرحله طرح دادرس محسوب می شود، در 
تابستان برگزار شد. طرح دادرس از جمله 
همکاری  و  کمک  با  که  است  برنامه هایی 
وزارت آموزش و پرورش برگزار شد و بیش 
از ۴۰۰ هزار نفر از دانش آموزان پایه هشتم 
آشنا  اولیه  کمک های  مهارت  هشت  با 
در  ابتدا  کننده،  شرکت  گروه های  شدند. 

سطح مدرسه به رقابت پرداختند و عالوه 
بر تمرین و یادگیری کمک های اولیه، کار 
پس  گرفتند.  یاد  یکدیگر  با  را  »گروهی« 
مرحله  نهایی،  تیم های  شدن  مشخص  از 
حضور  با  انزلی  مهر  اردوگاه  در  کشوری 
تیم   ۳۱ شامل  کشور  سراسر  از  تیم   6۲

خواهران و ۳۱ تیم برادران برگزار شد
رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
با  گفت:  سازمان  این  روی  پیش  مورد  در 
توجه به آغاز سال تحصیلی جدید در نظر 
داریم طرح دادرس را از ۸۰۰۰ مدرسه به 
با  امیدواریم  و  برسانیم  مدرسه  هزار   ۲۲
پرورش  و  آموزش  همکاری  و  خدا  عنایت 
آن  راستای  در  تا  بگیرد  صورت  کار  این 
بتوانیم مهارت های الزم را به دانش آموزان 

ارائه دهیم. یکی از اهداف ما این است که 
دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه در زمان 

حوادث از خودشان مراقبت کنند.
حبیبی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس 
این تصادف دیدیم  دانش آموزان گفت: در 
ایمنی  کمربند  دانش آموزان  اگر  که 
و  می شد  کمتر  حادثه  تلفات  می بستند 
به  باید  ما  که  می دهد  نشان  مساله  این 
داشته  ویژه ای  توجه  ترافیکی  رفتارهای 
به  را  »به رفت«  طرح  رو  همین  از  باشیم 
»دادرس«  طرح  کنار  در  آیتمی  عنوان 
بتوانیم  آن  از  استفاده  با  تا  می دهیم  قرار 
دانش آموزان  به  را  ترافیکی  رفتارهای 
رفتار  و  نگرش  تغییر  در  و  دهیم  آموزش 

جامعه نسبت به عبور و مرور موثر باشیم.

گسترش طرح دادرس در 22 هزار مدرسه
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دادنامه
کالسه پرونده: ۱۵/۲۱۱/۹۵          شماره دادنامه:۹6/۱/۲6-66 

خواهان: بانک ملت با وکالت سیده فاطمه پاکنهاد بابل خ قائمشهر خ اسالم روبروی 
مدرسه ابتدایی مدیریت شعبه مازندران 

خوانده: ۱- علیرضا شجاعی ۲- مینا کربالیی آقازاده ۳- طاهره شجاعی ۴- عین اله 
فرهادیان ۱و ۳- بابل جنب پاساژ کشوری – امالک شجاعی و ۲و ۴ مجهول المکان

رای تصحیحی- نظر به اینکه در دادنامه شماره ۳۹۵-۹۵/۵/۴ در سطر سیزدهم اشتباها 
حق الوکاله نوشته نشده است فلذا حسب ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی 
مذکور از رای مذکور اصالح می گردد و حق الوکاله قید می گردد. رای تصحیحی به 

طرفین ابالغ ضمنا تسلیم رو نوشت رای اصالحی بدون رای اصلی ممنوع است.
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل – محمد ابراهیم زاده 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-لیال ملکی فیضی فرزند علی شاه به نشانی :لرستان –خرم آباد 
تاریخ حضور : ۱۳۹6/۸/۱6 سه شنبه ساعت ۰۹:۰۰ محل حضور :استان لرستان- 

شهرستان خرم آباد –آبفا 
به  گالبتون  رکسانا  و  ساالری  ظهرابی  کاظم  و  گالبتون  رضا  دعوی  خصوص  در 
طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه سفته در وقت مقررفوق جهت رسیدگی در این 
شعبه واقع در سه راه اسد آبادی جنب بانک ملی مجتمع شهید مطهری شعبه ۲۵ 

حاضر شوید 
شعبه 25 شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری خرم آباد

آگهی مفقودی 
کارت ماشین و برگ سبز و خودرو سواری سیستم پژوتیپ ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۸/۱ 
مدل ۱۳۸۵ رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ۱۲۴۸۵۰۲۲۷۷۳ به شماره شاسی 
۱۴۲۹۸۹۳۱ به شماره پالک ۳۱-۲۲۱ ج ۸۹ به نام مرادعلی نعمتی شاهیوند فرزند 

خدامراد به شماره ملی 6۱۳۹۷۷۹۹۱۱  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان –شهرستان خرم آباد . 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  ۱-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:  ۱-مرتضی  تقی زاده  فرزند داود به نشانی 

: : استان لرستان شهرستان خرم آباد
محکوم به :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹6۱۰۰۹66۹۰۱۰۰۵66  
به پرداخت  و شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷66۹۰۱۰۰۱۸۰ محکوم علیه محکوم است 
مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۵6۰/۰۰۰ 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 
ساکن   ۴۰۷۲۳۲۲۴۷۴ ملی  شماره  به  علی  امید  فرزند  بازگیر  اله  خلیل  خواهان 
:خرم آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک ۱۰کد پستی 6۸۱۳۹۷۳۴۳۴ 
تلفن ۰۹۱۲۲۱۴۰۲۱۸ خواندگان :۱-عبدالرضا فاضلی  فرزند خلف  به شماره ملی : 
66۲۹۷۳۲۷۱۵ساکن :رامشیرپانصد دستگاه خیابان ارشاد جنب مدرسه ۵آذر پالک 
۴6  کد پستی : 6۳۸۷۱۵۴۳۳۱-  ۲- جعفر فاضلی فرزند :عبدالرضا به شماره ملی 
۵آذر  مدرسه  جنب  ارشاد  خیابان  دستگاه  رامشیرپانصد   : ساکن   ۱۹۰۰۰6۰۴۵۰
پالک ۴6  کد پستی  6۳۸۷۱۵۴۳۳۱خواسته :صدور رای به محکومیت تضامنی 
تعهدات  انجام  عدم  لحاظ  به  ۱/۳۰۲/۸۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
اسناد  دفتر  ۱۳۹۵/۱۱/۳تنظیمی  مورخه   ۲۱۱۹۲ شماره  رهنی  سند  در  مندرج 
رسمی شماره ۳۹ شهرستان خرم آباد به میزان ۱۰۰ 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 :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیرفرزند امید علی به موجب درخواست 
صدور رای مورخه ۱۳۹6/6/۲۳  به طرفیت خواندگان آقای : عبدالرضا فاضلی فرزند خلف 
و آقای جعفر فاضلی فرزند عبدالرضا به خواسته صدور رای محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ ۱/۳۰۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند 
رهنی رسمی شماره ۲۱۱۹۲  مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۳  تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 
۳۹  شهرستان خرم آباد 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 به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با 
ماده ۴۵۴ 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 ۱۱قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشارمورخ ۱۳۹6/6/۲6  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 ۲ 
قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند . بنابراین مستندا 
به ماده ۲۰۱ ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد 
فی 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 در بند ۵ قرارداد روزانه مبلغی به میزان ۲ درصد اصل بدهی مندرج در 
بند ۱ قرارداد به قرار هر روز ۱۳/۰۲۸/۰۰۰ ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن 
و ضامن در انجام تعهدات به میزان ۱۰۰ روز اعالمی خواهان رای به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/۳۰۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از قبیل 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه 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 ۱۰ قرار داد قطعی است . 
داور قرار داد ناصر مرادی     

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۵/۲۱۱/۵          شماره دادنامه:۹۵/۵/۴-۳۹۵ 

خواهان: بانک ملت با وکالت سیده فاطمه پاکنهاد – بابل – خ قایمشهر- خ اسارم 
روبروی مدرسه ابتدایی- مدیریت شعبه مازندران

خوانده: ۱- علیرضا شجاعی ۲- مینا کربالیی آقازاده۳- طاهره شجاعی۴- عین اله 
فرهادیان ۱و ۳ بابل – جنب پاساژ کشوری – مشاور امالک شجاعی ۲و ۴ – مجهول 

المکان 
خواسته: مطالبه وجه

پاکنهاد  فاطمه  وکالت سیده  با  ملت  بانک  آقای  دعوی  موضوع  قاضی شورا-  رای 
شجاعی  طاهره   -۳ آقازاده  کربالیی  مینا   -۲ شجاعی  علیرضا   -۱ آقای  بطرفیت 
با عنایت به مجموع  اله فرهادیان بخواسته مطالبه مبلغ ۱۷۷/۸۵۳/۱۰۷  ۴- عین 
و  ابرازی  مستندات  و  خواهان  اظهارات  و  تقدیمی  دادخواست  و  پرونده  محتویات 
قرار داد فروش اقساطی خودرو با التفات به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه حاضر نگردیده نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و دفاعی به عمل 
نیاورده است فلذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به موارد ۱۹۸و۵۱۹ 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۹ قانون شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت 
هزینه  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ ۱۷۷/۸۵۳/۱۰۷  پرداخت  به  خوانده 
مهلت  ظرف  غیابی  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس بعد از بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل – محمد ابراهیم زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان خانم روح انگیز رشیدی دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- آقای داود اکبر 
دخت ۲- خانم سمیه قبادی اصل به خواسته تقاضای سلب صالحیت خواندگان طفل 
بنام اهورا اکبر دخت و نگهداری و تقاضای حضانت و سرپرستی طفل مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۳۴۱۱۵۰۰۵6۳ شعبه ۴دادگاه خانواده 
شهرستان کرمان )۱۵ خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹6/۰۹/۱۳ ساعت 
۱۱:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خواندگان 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 دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمان )15 خانواده سابق ( – كرباسی 
م. الف 1391

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه ۱۰۱  پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱۲۵۰۰۳۷۵ 
خرم آباد )۱۰۱ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷66۱۳۵۰۰6۷6 شاکی 
:آقای داریوش پاپی فرزندامام قلی  به نشانی استان لرستان –خرم آباد خیابان ناصر 
خسرو و ۱6 متری خ دانش سمت راست کوچه 6 متری برقی پ ۱ –متهم :آقای 

رضا بیرانوند )متواری می باشد(-اتهام :ایراد جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام رضا بیرانوند فرزند فرضی معروف به رضا پاچناری )به 
علت متواری بودن اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد (دایر بر جرح 
عمدی بوسیله چاقو در مورخه ی ۱۳۹۵/۵/۵ موضوع شکایت آقای داریوش پاپی 
فرزند امام قلی و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 
آباد به شماره ی ۹6۱۰۴۳66۱۱۰۰۱۹۷۴ مورخه ی ۱۳۹6/۵/۲ دادگاه با عنایت 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل :شکایت 
شاکی –گواهی پزشکی قانونی مورخه ی ۱۳۹۵/۵/۲۴ به شماره ی ۲۲۱۸۷۷۹ و 
مورخه ی ۱۳۹۵/۸/۱۰ به شماره ی ۲۲6۱۴۰۷ که حاکی از ایجاد جراحات در اثر 
اصابت جسم برنده در تاریخ ادعایی شاکی می باشند –گزارش مورخه ی ۱۳۹۵/۵/۵ 
مراجعه ی  زمان  در  شاکی  بودن  مجروح  بیانگر  که  پلیسی ۱۱۰  فوریتهای  مرکز 
همان  نیزدر  و شاکی  بوده  عشایر  بیمارستان شهدای  به  انتظامی  نیروی  مامورین 
به  را   ) بیرانوند فرزند فرضی )مشتکی عنه  آقای رضا  اولیه ی وقوع جرم  لحظات 
عنوان ضارب معرفی نموده است تصویر پرونده ی بالینی شاکی که از بیمارستان 
شهدای عشایر شهرستان خرم آباد اخذ و ضم پرونده گردیده است مفاد اظهارات 
ادعای  انتظامی که مبین صحت  ناحیه ی شاکی در مرجع  از  تعرفه شده  گواهان 
شاکی و مجروح شدن وی توسط مشتکی عنه می باشد متواری شدن متهم پس از 
ارتکاب جرم تا کنون و عدم حضور وی در جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این 
مرجع علی رغم صدور دستورات جلب مکرر و احضار نامبرده از طریق انتشار آگهی 
در روزنامه ی کثیر االنتشار بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده 
و مستندا به تبصره ی ماده ی 6۱۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 
۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۲ و ۴6۲و ۴۸۸ و ۵۵۹ و 
۷۱۰و ۷۱۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ از حیث جنبه ی خصوصی بزه 
معنونه که همان دیه می باشد حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت ۱-دودرصد 
بابت ارش تعبیه ی لوله ی سینه ای سمت راست قفسه صدری  از دیه ی کامل 
۲-چهارو نیم درصد ازدیه ی کامل بابت ارش سه بریدگی بخیه شده ی ناحیه ی 
خلف کتف و تنه ی راست )سه متالحمه ( ۳-چهار و نیم درصد از دیه ی کامل بابت 
ارش سه بریدگی بخیه شده قدام قفسه ی صدری راست )سه متالحمه ( ۴-یک 
سوم از دیه ی کامل بابت بریدگی عمیق جدار خلف قفسه ی صدری راست )جائفه(
در حق آقای داریوش پاپی فرزند امام قلی )شاکی پرونده ( ظرف یکسال قمری از 
زمان وقوع جنایت و از حیث جنبه ی عمومی بزه معنونه حکم بر محکومیت وی به 
تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و مستندا به ماده ی ۴۰6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات 
و الحاقات بعدی ظرف مدت ۲۰ روز پس از تاریخ ابالغ وقعی قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 101 دادگاه كیفری 2 خرم آباد – سید مجید همتی . 

آگهی مزایده نوبت اول
میاندرود  شهرستان  دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   ۹۴۰۰۸۴ کالسه  پرونده  در 
مطابق دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۸۴۲۰۰۰۱۸ مورخ ۹۴/۱/۲۰ صادره از شعبه دوم 
دادگاه محکوم علیه نعمت اله جر محکوم به پرداخت مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در 
حق محکوم لهم کلثوم فرخی نیا و غیره و مبلغ ۲/۱۵۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی 
با معرفی مال یک قطعه زمین واقع در اسالم  محکوم گردیده است محکوم علیه 
آباد به آدرس سه راه فرودگاه بعد از دکل فشار قوی روبروی فروشگاه قاسمزاده به 
مساحت ۲۴۰ متر مربع که کاربری مسکونی دارد و حدود اربعه آن شماال به زمین 
محمد حسن آذریان با طول ۱۲  متر شرقا به منزل مسکونی ابراهیم گدایی و جنوبا 
به متصرفی عذرا سرکزی غربا به زمین وحید پیری د خدابخش صفا منش متصل 
می باشد این مالک فاقد خدمات شهری از جمله آب و برق و گاز و تلفن می باشد 
ارزش ملک با ملحقات آن برابر ۴۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است و از طریق 
مزایده در مورخ ۹6/۸/۹ روز سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح بفروش میرسد 
متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطاالعات بیشتر به دفتر 
شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق 
شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده 
دریافت  دیگر  یکماه  بقیه حداکثر  و  اخذ  پیشنهادی  بهای  ده درصد  المجلس  فی 
خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم 
پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزیده به نفع دولت ضبط خواهد شد 

بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.
مدير اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرستان میاندرود – محسن نامدار

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹66۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰6۹۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم میرزائی بادیزی به شناسنامه شماره 
۱۳۹6 کدملی ۳۰۹۰۷۲6۹۰۴ صادره زرند فرزند حسن در ششدانگ خانه به مساحت 
۲۳۰/۲۵متر مربع پالک شماره ۲۳۸۸ فرعی مجزی از 6۰ فرعی از ۲۳6۸ اصلی واقعی 
در بخش ۱۳ حوزه ثبت ملک زرند خیابان شهید فهمیده کوچه ۴ خریداری از مالک 
رسمی آقای اکبر رهنما محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه  ۹6/۰۷/۰6
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه ۹6/۰۷/۳۰

م.الف 168حسین توحیدی نیا - رئیس ثبت اسناد و امالک   

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک 
ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت
شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  بیوک ضمن  فرزند  ستاری  عباس  آقای 
اعالم نموده است که سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
بشماره ۷۵۱۵ فرعی از ۳6۷اصلی قطعه ۲۰۸واقع در چهار دانگه جزء حوزه ثبتی 
شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت ۹۱۲6۰دفتر ۷۵۸صفحه۲66 بنام داود محمد بیگی 
فرزند قدرت اله ثبت و سند مالکیت تک برگ به شماره چاپی ۲۴۸۹6۸ثبت وصادر 
مالکیت  سند  درخواست صدور  و  است  مفقود شده  جابجائی  علت  به  که  گردیده 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ ایین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 

عمل گردد. م/الف ۲۹۴
محمد افخمی رعیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

 

آشنایی با نوشیدنی های تسکین دهنده سرفه

برای تسکین سرفه، راه های زیادی وجود دارند که در ادامه به 
بهترین آنها اشاره می کنیم:

چای های تسکین دهنده سرفه
 ۱. آویشن، نوعی گیاه دفع کننده و خلط آور است و ترکیبات 

مهمی دارد که دستگاه تنفسی را تسکین می دهند. 
تازه  آویشن  قاشق غذاخوری  دو  باید  آویشن  تهیه چای  برای 
را )یا یک قاشق غذاخوری آویشن خشک( در یک فنجان آب 
جوش بریزید. بعد از این که آویشن کامال خیس خورد، باید گیاه 
را از فنجان خارج کنید، مقداری عسل به آن بیفزایید و بعد آن 
را بنوشید. ۲. چای دیگری که برای سرفه مناسب است، چای 
گل ختمی نام دارد. وقتی که گل ختمی با آب مخلوط می شود، 
نوعی لعاب چسبناک به وجود می آورد و طوری گلو را می پوشاند 
که درنهایت خروج مخاط اضافی را راحت تر می سازد. برای تهیه 
از گل ختمی  قاشق چای خوری  باید ۲  دم نوش،  یا  این چای 
خشک شده را درون یک فنجان آب جوش بریزید. نوشیدن ۳ 
فنجان از دم نوش گل ختمی در طول روز برای تسکین سرفه 
برای  دیگری  گزینه  شیرین بیان،  دم نوش   .۳ می شود.  توصیه 
تسکین سرفه است. برای تهیه این دم نوش، باید ۴۵ قطره از 
عصاره شیرین بیان را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و 
بعد از دم کشیدن، آن را بنوشید. شیرین بیان، میزان خلط ها را 
کاهش می دهد و اسپاسم های احتمالی در نایژه را هم تسکین 
شیرین بیان  دم نوش  که  باشید  داشته  توجه  البته  می بخشد. 
هرگز نباید بیشتر از یک هفته به صورت مستمر مصرف شود، 

چون می تواند فشار خون را باال ببرد. 
افراد مبتال به بیماری فشار خون باال نیز نباید از این دم نوش 
استفاده کنند. ۴. یکی از دم نوش هایی که در طب آیورودا برای 

تسکین سرفه توصیه می شود، چای تُند یا فلفلی است.
باید نصف قاشق چای خوری  یا چای  این دم نوش  برای تهیه   
از پودر زنجبیل را با مقدار کمی از گل میخک و پودر دارچین 
به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و بعد از دم کشیدن این 

ترکیب، آن را بنوشید. 

شربت های خانگی

 ۱. آب لیمو را با کمی عسل مخلوط کنید و بعد مقداری پودر 
فلفل قرمز به آن بیفزایید. وقتی این ترکیب را به خوبی مخلوط 

کردید، باید آن را سر بکشید.
 عسل، پوشش محفاظت کننده ای را روی گلو ایجاد می کند و 
بافت های ملتهب شده را تسکین می دهد. از طرف دیگر، لیمو 
بدن  به  مناسبی   C ویتامین  و  می کند  کمتر  را  التهاب  هم 

می رساند.
 فلفل قرمز هم گردش خون در ناحیه گلو را ارتقا می دهد و 
درنتیجه روند بهبودی را تسریع می کند. ۲. یکی از ساده ترین 
شربت ها خانگی برای مقابله با سرفه، شربت عسل و آب لیمو 
است. برای تهیه این شربت باید ۲ قاشق غذاخوری از آب لیمو 

را با یک قاشق غذاخوری از عسل مخلوط کنید. 
این ترکیب باید حرارت ببیند تا کامال گرم شود. اضافه کردن 
می کند.  تقویت  را  آن  اثربخشی  این شربت،  به  رنده شده  پیاز 
پیاز حاوی ترکیبات مهمی است که خلط های اضافی را بیرون 

می آورند و سرفه را تکسین می دهند.

اگر فرزندتان در مدرسه ناهار 
می خورد، بخوانید

اجتماعی،  فشارهای  مدرسه،  فصل  شروع 
دانش آموزان  به  را  خاصی  روانی  و  عاطفی 
نقش  با  تغذیه  که  درحالی  می کند،  وارد 
تا  می کند  کمک  آنان  به  مهمش  و  حیاتی 
بتوانند اعتمادبه نفس و قدرت الزم را برای 
از  باشند. یکی  این فشارها داشته  با  مقابله 
همواره  که  دانش آموزان  تغذیه ای  مسائل 
مورد بحث بوده است، نوع ناهاری است که 
الیزابت  دکتر  می کنند.  استفاده  مدرسه  در 
را  نکات  مهم ترین  تغذیه(،  )متخصص  وال 

در این زمینه به ما می گوید.
غذاهای خانگی يا غذاهای فوری در مدرسه

 دکتر الیزابت وال می گوید: »تغذیه نامطلوب 
منجر  روانی  و  جسمی  خستگی  به  می تواند 
شود، و این مشکل در ادامه می تواند اختالل 
حتی  و  آهسته  شناختی  تکامل  تمرکز،   در 
به وجود  دانش آموزان  در  را  رفتاری  مشکالت 
بیاورد. بنابراین، آماده سازی بسته ناهار خانگی 
نظارت  و  کنترل  تا  می دهد  اجازه  والدین  به 
داشته  فرزندشان  تغذیه  نحوه  بر  مناسبی 
باشند. به عالوه،  دانش آموزان مبتال به آلرژی یا 
عدم تحمل مواد غذایی، با استفاده از ناهارهای 
نمی شوند«.  مختلف  مشکالت  دچار  خانگی 
از  یکی  نیز  ناهار  تهیه  برای  مالی  هزینه های 
است.  والدین  میان  در  بحث برانگیز  مسائل 
ناهارهای  که  والدین مدعی هستند  از  بعضی 
رستوران ها  از  غذا  تهیه  یا  مدرسه  در  فوری 
واقعا گران تر تمام می شود، درحالی که بعضی 
ناهار  آماده سازی  هزینه  می گویند  آن ها  از 

سالم در خانه واقعا بیشتر است.

استانداردهای الزم برای ناهار مدرسه
سن،  به  توجه  با  دبستانی  دانش آموزان   
روزانه  رشدشان،  سرعت  و  زندگی  سبک 
به ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کالری نیاز دارند. دکتر 
هم  که  ایده آل  ناهار  »یک  می گوید:  وال 
باید  مغذی،  و هم  متعادل  است، هم  سالم 
شامل انواع ریزمغذی ها و درشت مغذی های 
پیچیده  کربوهیدرات های  باشد.  مهم 
 )Slow releasing( آهسته رهش  و 
ماکارونی های  یا  سبوس دار  نان های  مانند 
کمک  خون  قند  تنظیم  به  سبوبس دار 
در  تدریجی  به صورت  را  انرژی  و  می کنند 
برای رشد  پروتئین هم  آزاد می کنند.  بدن 
واقعا ضروری  دانش آموزان  بدن  بازسازی  و 
بدون  قرمز  گوشت  مانند  منابعی  است. 
لوبیا  لبنی،  سویا،  ماهی، محصوالت  چربی، 
برای  مناسبی  فرنگی،  گزینه های  نخود  و 

دریافت پروتئین هستند«.

 سالمت و تغذیه کودکانه

تغییرات  با  همراه  که  اتفاقاتی  از  یکی   
وضعیت  در  تغییر  می آید،  به وجود  فصلی 
آنها  انرژی  سطح  و  افراد  خلق وخویی 
سازمان ها  از  زیادی  تعداد  درواقع،  است. 
در  که  داده اند  گزارش  معتبر  نهادهای  و 
وضعیت  زمستان،  و  پاییز  فصل های  طول 
با افت شدید  افراد  از  خلق وخویی بسیاری 
حتی  آنان  از  بعضی  و  می شود  مواجه 
تجربه  را  پاییزی  افسردگی  یا  غمگینی 
می کنند. اگر شما هم یکی از همین افراد 
زیر  راهنمای  نکات  از  می توانید  هستید، 

برای مقابله با این مشکل کمک بگیرید.

بیرون رفتن از خانه 
اوقاتی  از  اوایل مهر، یکی  و  اواخر شهریور 
بمانید.  خانه  در  صرفا  نباید  که  است 
مطالعات متعددی نشان داده اند که حضور 
انواع فضاهای  و  در طبیعت، فضاهای سبز 
بیرون از خانه می تواند فواید روانی زیادی 
میزان  کاهش  باشد.  داشته  انسان ها  برای 
استرس، کاهش افسردگی و تسکین عالئم 
این  از  مورد  چند  فقط  اضطرابی،  اختالل 

فواید هستند.

 D مصرف ويتامین
روزهای  آخرین  در  خانه  از  آمدن  بیرون 
اولین روزهای مهر،  پوست شما  شهریور و 
تابش های  آخرین  با  تماس  معرض  در  را 
مطالعات  می دهد.  قرار  تابستانی  خورشید 
کمبود  بین  که  داده اند  نشان  زیادی 

ویتامین D و افت خلق وخو در این اوقات از 
سال،  ارتباط محکمی وجود دارد و ویتامین 
عملکرد  در  را  مهمی  و  حیاتی  نقش   ،D
بنابراین،  می کند.  ایفا  شما  ایمنی  سیستم 
هستید،  مبتال   D ویتامین  کمبود  به  اگر 
بهتر است برای مصرف مکمل این ویتامین 

با پزشک مشورت کنید.

مصرف امگا-3 
ضدالتهابی  اثرات  امگا-۳،  چرب  اسیدهای 
قابل توجهی دارند و بررسی جامعی درباره 
نشان  نیز  اخیر  مطالعات  از  مورد   ۲6
در  ماهی  حداکثری  مصرف  که  می دهد 
هفته، خطر ابتال به افسردگی را ۱۷ درصد 
انواع  از  بنابراین،  استفاده  می دهد.  کاهش 

و  سالمون  قزل آال،  مانند  چرب  ماهی های 
خال مخالی واقعا می تواند اُفت خلق وخویی 

شما را در پاییز کمتر کند.

خوردن غذاهای گرم و مرطوب 
سطح  تغییر  و  هوا  دمای  تغییر  با  همراه 
هم  غذایی  عادت های  ما،  بدن  در  انرژی 
مصرف  که  درحالی  شوند.  دگرگون  باید 
واقعا  تابستان  در  سرد  و  سبک  ساالدهای 
باید  پاییز  در  اما  است،  مناسبی  انتخاب 
مواد  انواع  و  مرطوب  گرم،  غذاهای  از 
بنابراین،  کنیم.  استفاده  مغذی  غذایی 
پروتئینی  منابع  یا  گوشت ها  کردن   اضافه 
مرغوب دیگر به وعده های غذایی، می تواند 
راهکار مناسبی برای مقابله با افسردگی یا 

غم آلودگی پاییزی باشد.

تمركز در زندگی
استراحت  و  تفریح  با  معموال  تابستان   
باید به  با فرارسیدن پاییز  اما  همراه است، 
و  بازگردیم  خودمان  زندگی  منظم  برنامه 
زندگی  ادامه  برای  را  مشخصی  هدف های 
برای  کردن  ورزش  کنیم.  تعیین  خودمان 
داشتن تناسب اندام مطلوب، یادگیری زبان 
جدید، یا هر فعالیت دیگری که چالش های 
ایجاد  شما  زندگی  در  را  موثری  و  کارآمد 
تقویت  برای  خوبی  ترفندهای  واقعا  کنند، 
پاییزی  غم آلودگی  با  مقابله  و  خلق وخو 

به شمار می روند.

مراقبت از دستگاه گوارش
خلق وخو  بدانید،  شاید  که  همان طور   
خصوصا  و  گوارش  دستگاه  بر  می تواند 
روده های شما تاثیر بگذارد. مطالعات اخیر 
نیز  روده  باکتری های  که  داده اند  نشان 
باشند.  داشته  تاثیر  خلق وخو  بر  می توانند 
ایمنی بدن  از سیستم  به عالوه، ۷۰ درصد 
انسان در روده هایش نهفته است و درواقع، 
روده ها به عنوان اولین خط دفاعی درمقابل 
پاتوژن های  انواع  و  باکتری ها  ویروس ها، 
محصوالت  مصرف  می کنند.  عمل  دیگر 
پروبیوتیک یا مکمل های حاوی باکتری های 
پزشک،  نظر  تحت  روده  برای  مفید 
استراتژی مناسبی است که هم خلق وخو را 
تقویت می کند و هم عملکرد سیستم ایمنی 

و دستگاه گوارش را ارتقا می بخشد. 

چطور از افسردگی پاییزی پیشگیری کنیم؟ 

 ۹۰ از  بیش  می دهد  نشان  تحقیقات 
انتقال  عامل  حمام  حوله های  از  درصد 
بسیاری از باکتری ها و بیماری ها هستند.

انجام بررسی هایی در این زمینه مشخص 
کرد، حوله حمام باید به طور مداوم بعد 
از هر ۳ یا ۴ بار استفاده شسته شوند و 
بیشتر  که  است  کاری  همان  تقریبا  این 
تحقیقات  امروزه  نمی دهیم.  انجام  ما 
زیادی در زمینه میزان آلودگی حوله های 
حمام انجام شده و اطالعات بیشتری در 
دسترس عموم قرار گرفته است. متاسفانه 
از حوله های  زیادی  مقدار  مشخص شده 

از  بیماری ها  دادن  سرایت  عامل  حمام 
طریق باکتری های موجود بر روی حوله ها 
ایالت  در  آزمایش  یک  انجام  با  هستند. 
نزدیک  که  شد  مشخص  آمریکا  آریزونا 
آلوده  حمام،  حوله های  از  درصد   ۹۰ به 
)موجودات  کلی فرم  به  نام  باکتری  به 
زنده ی کوچک که در آب زیست می کنند 
باشند(  بیماری  انتقال  عامل  می توانند  و 
درصد   ۱۴ تقریبا  این،  بر  عالوه  هستند. 
از حوله ها حاوی باکتری ای کوالی بودند. 
باکتری  وجود  خاص  موارد  از  بعضی  در 
به نام سالمونال هم یافت شد. نکته بسیار 
از یک  استفاده  روز  از ۲  بعد  اینکه  مهم 
باکتری  میزان  صورت،  مخصوص  حوله 
زیاد  حدی  به  آن  در  موجود  ای کوالی 
است که اگر سرتان را درون کاسه توالت 
میزان  بکشید  را  سیفون  و  دهید  قرار 
می شود  منتقل  سرتان  به  که  باکتری 

نمی تواند با میزان باکتری های روی حوله 
برابری کند.

اين حجم آلودگی از كجاست و برای 
چیست؟ 

حوله  محل بی عیب و نقصی برای به دام 
تکثیر  و  رشد  و  باکتری ها  انواع  انداختن 
اینکه شما صورت تان  از  بعد  آن ها است. 
را با حوله خشک می کنید به طور طبیعی 
باکتری های موجود بر روی پوست  خود را 
همراه با بسیاری از جرم ها و میکروب های 
دیگر به آن انتقال می دهید. عالوه بر این، 
حوله هایی که برای مدت بیشتری نم دار 
توان و ظرفیت  باقی می مانند  و مرطوب 
باکتری   پرورش  و  تولید  مثل  در  باالیی 
میکروب   ابر  به  معروف  خطرناک تری 
دارند.  را   MRSA مثل  )سوپرباگ ( 
این  اینکه  خوب  خبر  نباشید،  نگران  اما 

به  که  هم  آنقدر ها  باکتری ها  از  دسته 
ما  بدن  نیستند.  خطرناک  می رسد  نظر 
خود را به طور طبیعی با محیط پیرامون 
میکروب ها  انواع  با  هم زیستی  و  خود 
می دهد.  تطبیق  جانوران ذره بینی  و 
شخصی  حوله  یک  از  استفاده  بنابراین، 
که تنها حاوی باکتری های مخصوص بدن 
خودتان است به ندرت می تواند خطرناک 
و عامل بیماری های جدی تری باشد. حتی 
استفاده  از حوله شخص دیگری هم  اگر 
کنید باز هم احتمال ابتال به بیماری های 
مختلف آنقدرها هم زیاد نیست که نگران 
کننده باشد. نکته مهم دیگر اینکه اگر بعد 
از هر بار استفاده از حوله تا مصرف بعدی، 
حوله کامال خشک شده باشد شانس ابتال 
انتقال باکتری ها و بیماری ها از یک  و یا 
و  می یابد  کاهش  دیگری  به شخص  فرد 

تقریبا به صفر درصد می رسد.

۹0 درصد از حوله های 
حمام، آلوده به باکتری به 

 نام کلی فرم هستند
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کاروان ورزشــی ایران با نام شهید پرافتخار 
مدافع حرم ›محسن حججی‹ با ۱۱۸ نشان و 
پربارتر از چهار دوره قبلی برای نخستین بار بر 
سکوی سوم بازی های داخل سالن و هنرهای 
رزمی آسیا و اقیانوسیه ایستاد و در عین حال 
رکورد افزایش تعداد ورزشکاران زن و کسب 

مدال در این دوره شکسته شد.
به  گزارش زمان، پنجمیــن دوره از بازیهای 
داخل ســالن آســیا به میزبانی ترکمنستان 
برگزار شد و کاروان ایران در آخرین روِز بازی 
ها، در شطرنج یک مدال طال و یک مدال نقره 
کســب کرد تا در مجموع با ۱۱۸ مدال، بعد 
از کشــورهای ترکمنستان و چین در جایگاه 
سوم بازیها قرار گیرد.۳6 مدال طال، ۲۳ مدال 
نقره و ۵۹ مدال برنز، ســهم نمایندگان ایران 

در رشته های شطرنج، فوتسال، کشتی فرنگی 
و آزاد، وزنه برداری، کیک بوکسینگ، سامبو، 
کشــتی ســنتی، تکواندو، دوچرخه سواری، 
جوجیتسو، دو و میدانی، موی تای، کوراش، 

بیلیارد و اسنوکر و سوارکاری بود.
نتايج نمايندگان ايران در روز پايانی

رقابت های شــطرنج بازی های داخل سالن 
آسیا آخرین مسابقات برای نمایندگان ایران 
بود. در بخش برق آســا، ایــران با چهار تیم 
حاضر شد که در نهایت دو تیم زیر ۲۳ سال 
در بخش پسران و دختران به مدال طال و نقره 
دست یافتند.دو تیم پسران و دختران زیر ۲۳ 
سال با ترکیب های پرهام مقصودلو، علیرضا 
فیروزجا و ســارا خادم الشریعه و مبینا علی 

نسب به مدالهای طال و نقره رسیدند.

سبد پربار کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا؛

کسب سکوی سوم با 11۸نشان رنگارنگ  بازتاب شکست پرسپولیس
 در رسانه های عربی

پیروزی مقتدرانه تیم فوتبال الهالل برابر پرسپولیس 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا بازتاب زیادی 
در رســانه های عربی داشت.به  گزارش زمان به نقل 
از  ایســنا، الهالل عربستان در دور رفت نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا خیره کننده ظاهر شد و توانست 
با چهار گل پرســپولیس را در هم بکوبد و کار سرخ 

پوشان ایرانی را در همین دیدار نخست تمام کند.
پیروزی الهالل برابر تیم فوتبال پرســپولیس بازتاب 
زیادی در رسانه های عربی داشت و آنها از این پیروزی 
که تیم آبی پوش به دســت آوردند غرق در شــادی 
هســتند.العرب الیوم: الهالل نمایشی خیره کننده ای 
در لیگ قهرمانان آسیا داشت و توانست نماینده ایران 
را با چهار گل در هم بکوبد تا شادی عربستانی ها بعد 
از صعود به جام جهانی هم چنان ادامه  داشته باشد. 
الهالل با این پیروزی که به دست آورد تا حدود بسیار 
زیادی فینالیســت لیگ قهرمانان آسیا شد. الهالل با 
وجود این که در این دیدار ۱۰ نفره شــد اما باز هم 
تیم برتر میدان بود و توانست با شایستگی به پیروزی 
برســد.اخبارنا: این سایت عربســتانی نوشت: الهالل 
در شــبی که عمر خربین هت تریک کرد توانســت 
پرســپولیس را در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا با 
چهــار گل در هم بکوبد تا صعود این تیم به فینال تا 
حدود زیادی نهایی شــود.الرایة: الهالل عربستان در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا با درخشش مهاجم 
ســوریه ای خود توانست تیم فوتبال پرسپولیس را با 
چهار گل از پیش رو بردارد تا شــانس این تیم برای 
صعود به فینال بســیار زیاد باشد. خربین، ستاره این 

دیدار بود و توانست سه گل به ثمر رساند.

رونالدو، غول سرزمین ژرمن ها 

مهاجم رئال مادرید به یک غول در آلمان تبدیل شده 
است.به  گزارش  ایســنا  و  به نقل از آس، کریستیانو 
رونالدو زمانی پا به ورزشــگاه سیگنال ایدونا پارک 
گذاشــت که در مورد او ابهام وجود داشــت. با این 
حال مهاجم رئال مادرید برابر دورتموند نشــان داد 
که برای آلمانی ها یک غول محســوب می شــود. او 
توانســت در دیدار دیشب )سه شنبه( دو گل از سه 
گل مادرید را به ثمر برساند و تعداد گل هایش را به 
۲۵ گل )چهار پاس گل( در ۲۱ بازی برساند یعنی 

۱.۱۹ گل در هر بازی.

خبـر خبر

 بررسی خصوصی سازی تیم ها ی ورزشی
 در فراکسیون ورزش

رئیس فراکســیون ورزش مجلس از بررســی خصوصی سازی تیم ها، حق 
پخش تلویزیونی و توقیف حســاب های لیگ برتر و روند آماده سازی تیم 
ملی در جلســه دیروز فراکسیون ورزش با حضور رئیس فدراسیون فوتبال 
خبر داد.رئیس فراکســیون ورزش مجلس همچنین خواســتار تسریع در 
خصوصی سازی دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس به عنوان یک تکلیف 
قانونی شد و گفت: در این زمینه برخی مسائل امنیتی و اجتماعی را مطرح 
می کنند که برای ما قابل قبول نیســت. چراکــه وقتی مخابرات را با آن 
زیروبم و تاثیرگذاری خصوصی سازی می کنیم باید به این تکلیف قانونی 
هم عمل کنیم ضمن اینکه وزیر ورزش در جریان رای اعتماد این قول را در 
جمع اعضای فراکسیون ورزش  و کمیسیون فرهنکی داده لذا می خواهیم 

این موضوع را به جد در  دستور کار قرار دهد.

تبریک بانک  پاسارگاد به قهرمانان و ورزشکاران 
در کاروان ورزشی ایران

بانک  پاسارگاد، کسب مقام قهرمانی توسط تیم  ملی کشتی فرنگی 
و تیم ملی فوتســال ایران در پنجمین دوره بازی های داخل سالن 
آســیا و اقیانوسیه در ترکمنســتان و همچنین درخشش کم نظیر 
قهرمانان و ورزشــکاران در کاروان ورزشــی ایران را به اعضای این 
کاروان و ملت شــریف ایران صمیمانه تبریک می گوید و از خدوند 
منان، سالمتی و موفقیت های بیش از پیش را برای جامعه ورزشی 

کشور خواستار است.

 حضور عنوان داران جهان و المپیک 
در لیگ کشتی ایران

دور برگشت لیگ کشتی باشگاه های کشور از هفته آینده با حضور 
۱۲ کشتی گیر عنوان دار جهان و المپیک پیگیری می شود.

لیگ کشــتی آزاد باشگاه های کشــور با حضور هشت تیم در دو 
گروه برگزار می شــود. در گروه نخست تیم بیمه رازی صدرنشین 
اســت و ایزی پایپ کاشان، هیات کشتی مرند و رعد پدافند تهران 
در رده های بعدی قرار دارند. در گروه دوم نیز ســتارگان ساری در 
رده نخســت قرار دارد و تیم های پاس رســتم کال، هلدینگ فراز، 
خراســان رضوی و هرسین کرمانشاه در رده های بعدی قرار دارند.

همچنین لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور نیز با حضور هشت 
تیم برگزار می شود. در گروه نخست بیمه رازی تهران صدرنشین 
است و شــهدای مدافع حرم، مرحوم حسین خواجه وندی و پاس 
اندیمشــک در رتبه های بعدی قرار دارند و در گروه دوم نیز سینا 
صنعت ایذه در رده نخست قرار دارد و دانشگاه پیام نور خوزستان، 
آکادمــی امید نوروزی و رعد پدافند تهران رتبه های دوم تا چهارم 

را به خود اختصاص داده اند.

خبر

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۰۳۰۹۰۰۸۱۵ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

فردیس تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۳۰۳۰۹۰۰۵۴۱
با وکالت مائده چینی ساز فرزند کاظم  خواهان:آقای محمود رحمی فرزند محمد 
به نشانی البرز- کرج - م آزادگان - روبروی  پارک نبوت - ساختمان ونوس - ط 
اول - واحد ۲  و آقای حسین هدایتی فرزند داود به نشانی البرز - مکرج - فردیس 

- حافظیه - روبروی اداره گاز - ساختمان پارسیان - ط 6 - واحد ۲۲ 
خواندگان: ۱. آقای ابوالفضل علی اکبر فرزند نصرت اهلل ۲. آقای غالمرضا تیموری ۳. 
آقای غالمحسین باقری فرزند حسین  ۴. آقای عبدالحسین سعیدی فرزند سعید ۵. 

آقای محمد تیموری فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها:۱.مطالبه خسارات دارسی ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک  

))رأی دادگاه((
درخصوص دعوای آقای محمود رحمی فرزند محمد  با وکالت حسین هدایتی و مائده 
چینی ساز به طرفیت عبدالحسین سعیدی فرزند سعید ۲- محمد تیموری فرزند 
ابوالفضل علی  باقری فرزندحسین ۵.  تیموری ۴- غالمحسین  حسن ۳- غالم رضا 
اکبر سعیدی فرزند نصرت ا... به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظسم 
سند رسمی مالکیت مقدار ۱۷۸/۵ متر مربع قطعه ۸۷ تفکیکی به شماره فرعی ۳۳۲ 
مجزی شده از ۲۳۷ از ۱6۳ اصلی و خسارات دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال با 
توجه به رونوشت های مصدق وکالت نامه های پیوست پرونده و مبایعه نامه تنطیمی             
فی مابین خواهان وخوانده ردیف پنجم که بیان گر انتقال ملک از مالک اصلی و خوانده 
ردیف ۴ به خواهان می باشد و نتیجه استعالم ثبتی شماره ۲/۱۳۳۳۲ مورخ ۹6/۲/۱۱ 
ابطال اسناد  که مؤید مالکیت مشارالیه می باشد و دادنامه های پیوست که مبین 
صادره به نام جهانگیر اکبرپور و مهدی مطلب زاده می باشد و عدم حضور خواندگان 
علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی و عدم ارئه دلیل مخالف ادعای خواهان، دعوی 
وارد تشخیص وبا استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ 
از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف چهارم به انتقال سند 
رسمی مالکیت ملک موضوع خواسته به نام خواهان و پرداخت خسارات دارسی شامل 
هزینه تمبرهای الصاق شده روی اوراق پرونده و فیش های واریزی به حساب سپرده 
دادگستری و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق مشارالیه صادر و اعالم 
می گردد رای صادره در مورد محکومیت خوانده ردیف چهارم غیابی بوده ظرف مدت 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت ۲۰ روز پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان البرز می باشد و در مورد سایر 
خواندگان به لحاظ اینکه سند ملک به نام آنها نمی باشد لذا ادعا متوجه آنها نبوده با 
استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی صادر می 
گردد قرار مزبور حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

مرجع اخیرالذکر می باشد. م/الف ۱۲۰۷
داود برادری   رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی فرديس 30

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۰۳۰۹۰۰۸۱۴ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

فردیس تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۳۰۳۰۹۰۰۵۴۰
خواهان:آقای بهروز ایقانی قجلو فرزند صفرخان با وکالت آقای حسین هدایتی فرزند 
داود به نشانی : البرز - کرج-  فردیس - حافظیه - روبروی اداره گاز - ساختمان 
پارسیان - ط 6 - واحد ۲۲ و خانم مائده چینی ساز فرزند کاظم به نشانی البرز- 

کرج - م آزادگان - روبروز پارک نبوت - ساختمان ونوس - ط اول - واحد ۲ 
خواندگان: ۱. آقای غالمحسین باقری فرزند حسین ۲. آقای غالمرضا تیموری ۳. 
آقای محمد تیموری فرزند حسن ۴. آقای عبدالحسین سعیدی فرزند سعید همگی 

به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها:۱.مطالبه خسارات دارسی ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک  

))رأی دادگاه((
درخصوص دعوای آقای بهروز ایقانی قجلو فرزند صفرخان با وکالت حسین هدایتی 
و مائده چینی ساز به طرفیت عبدالحسین سعیدی فرزند سعید ۲- محمد تیموری 
فرزند حسن ۳- غالم رضا تیموری ۴- غالمحسین باقری فرزند حسین به خواسته 
صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مالکیت مقدار ۱۸۰ متر مربع 
خسارات  انضمام  به  اصلی   ۱6۳ از  فرعی   ۳۳۲ فرعی  شماره  تفکیکی   ۸۷ قطعه 
دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال باتوجه به رونوشت های مصدق وکالت نامه های 
پیوست پرونده و مبایعه نامه تنطیمی فی مابین خواهان وخوانده ردیف اول که بیان 
گر انتقال ملک از مالک اصلی خوانده ردیف چهارم به خواهان می باشد و نتیجه 
استعالم ثبتی شماره ۲/۱۳۳۳۲ مورخ ۹6/۲/۱۱ که مؤید مالکیت مشارالیه می باشد 
و دادنامه های پیوست پرونده که مبین ابطال اسناد صادره به نام جهانگیر اکبرپور و 
مهدی مطلب زاده می باشد و عدم حضور خواندگان علی رغم دعوت از طریق نشر 
آگهی و عدم ارئه دلیل مخالف ادعای خواهان، دعوی وارد تشخیص وبا استناد به 
مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف چهارم به انتقال سند رسمی مالکیت ملک 
موضوع خواسته به نام خواهان و پرداخت خسارات دارسی شامل هزینه تمبرهای 
الصاق شده روی اوراق پرونده و فیش های واریزی به حساب سپرده دادگستری و 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق مشارالیه صادر و اعالم می گردد رای 
صادره در مورد محکومیت خوانده ردیف چهارم غیابی بوده ظرف مدت ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان البرز می باشد و در مورد سایر خواندگان 
به لحاظ اینکه سند ملک به نام آنها نمی باشد لذا ادعا متوجه آنها نبوده با استناد به 
ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی صادر می گردد قرار 
مزبور حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع 

اخیرالذکر می باشد. م/الف ۱۲۰۸
داود برادری  رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی فرديس 

ابالغ 
مربوطه   دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
اله زند خانی فرزند قاسم محکوم  ۹۵۰۹۹۷۲۹۲۹6۰۰۱۰۸ محکوم علیه حشمت 
مجموعا   ۱۳۹۵/۳/۱۰ و   ۱۳۹۵/۲/۲۰ های  تاریخ  در  مبالغ  پرداخت   .۱ به  است 
مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواهان بپردازد. ۲. سپس از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۰ الی 
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ماهیانه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواهان بپردازد. ۳. پرداخت 
نیم عشر دولتی قابل محاسبه در زمان وصول محکوم به در حق صندوق در آمد 

دولت.
مدير دفتر دادگاه بخش شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- رسول نجفی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به شخص خوانده 

واخواه مرتضی صادقی ده چشمه ی  فرزندحافظ باوکالت رامین مردانی دادخواستی 
به طرفیت واخوانده غالمرضا یدالهی فرزندقباد به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه 
۸۸۰۹۹۷۳۸۲۲۸۰۰۱۹۰ درپرونده ۸۸۰۱۵۹ ونیزدادخواستی مرتضی  صادقی ده 
فرزندقباد  یدالهی  بطرفیت غالمرضا  رامین مردانی  باوکالت  فرزندحافظ  چشمه ی 
)قبادیدالهی  ثالث خوانده ردیف دوم  به خواسته جلب  فرزندرحیم  قبادیدالهی  ۲ـ 
ووقت  نموده  ارایه  دادگاه  این  به  المکان  مجهول  نشانی  به   ۸۸۰۱۵۹ درپرونده   )
رسیدگی به تاریخ ۹6/۸/۷ ساعت ۱۱/۳۰تعیین گردیده لذا به علت مجهول المکان 
بودن قبادیدالهی خوانده فوق الذکر به تجویز م ۷۳ق .ا .د.م مهلت داده میشود تا 
اقدام  دادخواست وضمایم  تحویل گرفتن  به  ونسبت  نموده  مراجعه  دادگاه  این  به 
نمایند. ودروقت مقررذکرشده دراین دادگاه حاضرشوند درغیراین صورت دادگاه وفق 

مقررات اقدام خواهد نمود . ضمنا برای یک نوبت مراتب اگهی خواهدشد. 
حسن اسالمی ـ دفترشعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم ۹۵21۹6
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش ملک متعلق به محکوم علیه اسداهلل غالمی راد در حق اکبر  محمدی روز 
پنج شنبه در تاریخ ۹6/۷/۲۰ ساعت ۱۰ از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل 
اقدام نماید کارشناس ارزش یک قطعه زمین فاقد سابقه ثبتی بمساحت ۲۵۰۰ متر 
مربع واقع در روستای متکه حریم  کمربندی زرگر محله به احمد چاله پی شمال به 
عبور زراعی و جنوب به عبور کشاورزی و شرق به کمربندی احمد چاله پی و غرب 
به زمین قلی زاده به شکل مستطیل و عرض بیشتر در حریم جاده و در مسیر شرقی 
یک عدد تیر برق نصب شده را بدون کسر حریم قانونی راه بلحاظ موقعیت مکانی را 
متری ۷۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش کل آنرا ۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد نموده است 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می 
شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه 
پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در 

حق دولت ضبط خواهد ضمنا هر گونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی 

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالسه ۹۲۰۲۳۴ اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرستان میاندرود مطابق 
دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۹۸۴۲۰۰۱۵۴ مورخ ۸۹/۳/۱۷ صادره از شعبه دوم دادگاه 
 ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محکوم  سورکی  نجفی  عباسعلی  علیه  محکوم 
ریال در حق محکوم له رضا مجیدی سورکی و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر 
دولتی بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر مجوعا به مبلغ محکوم 
گردیده است محکوم علیه با معرفی مال یک قطعه زمین واقع در سورک به آدرس 
سورک جنب کالنتری ۱۷ سورک به مساحت ۷۸۱/۷۵ متر مربع باغ مرکبات اما 
الباقی  به  اربعه آن شماال به کوچه بن بست شرقا  کاربری مسکونی دارد و حدود 
مترفی آقای نجفی )منزل مسکونی( و جنوبا به متصرفی آقای عابدی غربا به خیابان 
عام متصل می باشد این مالک دارای خدمات شهری از جمله آب و برق و گاز و تلفن 
برآورد گردیده  ریال  برابر ۱/۱۷۲/6۲۵/۰۰۰  آن  ملحقات  با  ارزش ملک  باشد  می 
است و از طریق مزایده در مورخ ۹6/۸/۲۱ روز یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح 
بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطاالعات 
بیشتر به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت 
کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد 
از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه 
دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در 
صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزیده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.
مدير اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرستان میاندرود – محسن نامدار

دادنامه
پرونده کالسه : ۳۳۴،۹6            دادنامه : ۳۳۳- ۹6،۰6،۲۹         شعبه حکمی 

شورای حل اختالف داالهو
خواهان : سیروس عوبری فرزند بابامراد به آدرس کرندغرب شهرک ۳۰۰ دستگاه 

خیابان احد
خوانده : وحید ساالر آباد فرزند جعفر مجهول المکان 

خواسته : مطالبه
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و با توجه به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی شعبه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور و رای مینماید .
)) رای شورا ((

در خصوص دعوای آقای سیروس عوبری فرزند بابامراد به طرفیت آقای وحید ساالر 
آباد فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال توام با خسارت تاخیر 
تادیه و کلیه خسارات دادرسی ، نظر به مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق یک 
فقره چک به شماره سریال ۱۴۹۸۹۳۱۹۳ به تاریخ ۹۵،۹،۲۳ ، عهده بانک صادرات 
،گواهینامه عدم پرداخت آن ، وجود مستندات مذکور در ید خواهان و عدم ارایه ی 
هر گونه دفاع از سوی خوانده مبنی بر پرداخت دین و کسب برائت ذمه ی خویش 
شورا دعوای مطروحه را وارد دانسته مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت ، 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  ۵۱۵،۱۹۸و۵۲۲  مواد 
مدنی و مواد ۱۹،۱۸،۹ و ۲۵ الی ۲۷ قانون شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت 
مبلغ  ۱-پرداخت   : دارد  می  اعالم  و  صادر  خواهان  در حق  ذیل  شرح  به  خوانده 
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۲- پرداخت مبلغ ۳،۸۵۰،۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی ۳- خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۵،۹،۲۳( 
لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی . رای 
صادرشده غیابی محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و پس از انقضای مهلت مذکور ظر ف مدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان داالهو خواهد بود .
اختالف  حل  شورای  حکمی  شعبه  دفتر  مدیر  اداریست  و  اصل  با  برابر  رونوشت 

شهرستان داالهو - قاسمی
قاضی شورای حل اختالف داالهو – زهرا نظری

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی کاردانی رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاداسالمی واحد شوشتر بشماره 
۷۹۷۸ و شماره سریال۸۴۲۰۴6۲۹۴۹۹مورخه فارغ التحصیلی۸۴/۷/6بنام اعظم سرافراز 
فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه۴۳۸مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.از 
یابنده تقاضامی شودآن رابه صندوق پستی یابه دانشگاه آزاداسالمی واحدشوشترارسال 

نماید. 
نوبت اول:پنج شنبه۱۳۹6/۷/6- نوبت دوم:پنج شنبه۱۳۹6/۷/۱۳- نوبت سوم:پنج شنبه۱۳۹6/۷/۲۰

شهرستان دزفول

آگهی 
ساکن   ۴۰۷۲۳۲۲۴۷۴ ملی  شماره  به  علی  امید  فرزند  بازگیر  اله  خلیل  خواهان 
:خرم آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک ۱۰کد پستی 6۸۱۳۹۷۳۴۳۴ 
تلفن ۰۹۱۲۲۱۴۰۲۱۸ خواندگان :۱- ستاربهاروند  فرزند احمدی  به شماره ملی : 
 : پستی  کد  بهاروند  منزل  مرکزی  روبه  بید  اندیمشک   : ساکن   ۱۹۳۱۱۲۵۰۹۰
6۴۸۵۱6۹۴۷۴ - ۲-حمید نیازی  فرزند :هادی  به شماره ملی  ۴۰۷۳۰۸۷۲۴۱ ساکن 
: خرم آباد جاده کمربندی روستای چنار خیری منزل نیازی  کد پستی  6۸۱۷۸۵۷۹۴6 
خواسته :صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/۱۵6/۰۰۰/۰۰۰ 
مورخه    ۲۰۵۳۹ شماره  رهنی  سند  در  مندرج  تعهدات  انجام  عدم  لحاظ  به  ریال 
۱۳۹۵/۷/۱۸ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ شهرستان خرم آباد به میزان ۱۰۰ 
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 :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیرفرزند امید علی به موجب درخواست 
صدور رای مورخه به طرفیت خواندگان آقای : ستار بهاروند فرزند احمدی و آقای حمید 
نیازی فرزند هادی به خواسته صدور رای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
۱/۱۵6/۰۰۰/۰۰۰ ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی شماره 
۲۰۵۳۹   مورخه ۱۳۹۵/۷/۱۸ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹  شهرستان خرم 
آباد 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 به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده ۴۵۴ 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 ۱۱قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشارمورخ ۱۳۹6/6/۲۷  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 ۲ 
قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند . بنابراین مستندا 
به ماده ۲۰۱ ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد 
فی 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 در بند ۵ قرارداد روزانه مبلغی به میزان ۲ درصد اصل بدهی مندرج در 
بند ۱ قرارداد به قرار هر روز۱۱/۵6۰/۰۰۰  ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن 
و ضامن در انجام تعهدات به میزان ۱۰۰ روز اعالمی خواهان رای به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/۱۵6/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از 
قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه 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 ۱۰ قرار داد قطعی است . 
داور قرار داد ناصر مرادی

آگهی احضار متهم 
آقای محسن قنبری فرزند محمد و سجاد بیرانوند فرزند عابد –عبداله بابایی فرزند فتح اله 
و اله رحم بیرانوند فرزند یداله موضوع شکایت آقای حمیدرضا میردریکوند فرزند نصیر به 
اتهام تخریب کشت سیفی جات می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز 
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر 

گردد در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
داديار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی . 

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۵6۰۳۱6۰۰۲۰۰۲۰۳۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
محمدی  تورج  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت 
فرزند قاسم  بشماره شناسنامه ۵  صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان 
به مساحت ۱۴۴،۹۴  متر مربع پالک ۲۹ فرعی  از ۱۸ اصلی واقع در اسالم آباد 
نامه عادی وعدم دسترسی  بلوار معلم کوچه شهید صیفوری  شامل مبایعه  غرب 
به مالک اولیه  محرزگردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹6،۷،6  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹6،۷،۲۳

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

 علی اشکانی:
 انتظار ۶ طال را نداشتم

گزارش ای اف سی از فرمانروایی 
فوتسال ایران در آسیا

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی ایران 
گفت: ایــن مدالها حاصــل زحمات تمام 
مربیان اســت و امیدوارم این بازیها سکوی 
پرتابی برای کشتی گیران جوان ایران باشد.

به  گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، علی 
اشــکانی پس از کسب شــش مدال طال و 
دو نقره در بازیهای داخل ســالن آســیا و 
قهرمانی مقتدرانــه در این رقابت ها اظهار 
کرد: به تمام تیم های ملی خسته نباشید 
می گویم.  این مدال ها حاصل زحمات تمام 
مربیان داخل ایران و کسانی است که قبل 
از مــا کار کرده اند. امیدوارم با کســب این 
نتایج توجهات نسبت به کشتی بیشتر شود.

ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ 
به این پرســش که فکر می کرد تیم ملی 
شش مدال طال بگیرد ،گفت: انتظار مدال 
طال داشتم اما نه این تعداد. البته باید این 
توضیــح را بدهم که به غیراز دو نفر ازملی 
پوشان،ســایر فرنگی کاران ایــران دومین 
رقابت بین المللی خود را تجربه می کردند. 

امیــدوارم این بازیها ســکوی پرتابی برای 
این نفرات باشــد تا در سالهای بعد متکی 
به یک نفر نباشیم.وی در مورد داوریها نیز 
خاطرنشــان کرد: باید از بنی تمیم تشکر 
کنم کــه ارتباطات خوبی بــا نمایندگان 
اتحادیه جهانی کشــتی ایجاد کرده است. 
خدا را شــکر به آن صورت حقی از کسی 
ضایع نشــد و کشــتی گیــران در فضایی 

عادالنه مبارزه کردند.

تارنمای رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: تیم ملی 
فوتســال ایران با پیروزی مقابل ازبکستان، 
برای پنچمیــن دوره متوالی مدال طالی 
رقابت های فوتسال بازی های داخل سالن 
آســیا را از آن خود کرد. این کنفدراسیون، 
فوتســال ایران را فرمانروای آسیا توصیف 
کرد.به گزارش تارنمای رسمی ای اف سی، 
تیم ایران با نتیجه هفت بر یک ازبکستان 

را شکســت داد. مهدی جاوید و علی اصغر 
حسن زاده ســتاره های این بازی بودند و 
شش گل این مســابقه را به ثمر رساندند. 
حمیــد احمدی نیز زننــده یک گل دیگر 
ایــران بود. ایــران از ابتدای بــازی برتری 
داشت و در دقیقه چهار به گل رسید. تیم 
ایــران در دقیقه ۹ نیز بار دیگر گلزنی کرد 
تا نیمه اول را با برتری دو بر صفر به پایان 
برساند. در نیمه دوم شاگردان سید محمد 
ناظم الشــریعه پنج گل دیگر زدند. مهدی 
جاویــد با ۱۵ گل باالتریــن آمار گلزنی را 
در ایــن تورنمنت به نام خــود ثبت کرد. 
ناظم الشــریعه سرمربی ایران گفت: خیلی 
خوشــحالم. این تورنمنت بــزرگ دیگری 
برای ما بود.وی گفــت: ما توانمندی ایران 
را در فوتسال نشــان دادیم. به همه نشان 
دادیم تیم اول آسیا هستیم و در جهان نیز 
بهتر خواهیم شد.وی گفت: ازبکستان خوب 
بازی نکرد. آنهــا دفاع کردند و در حمالت 

خود موفق نبودند.
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آگهی احضار متهم 
زینب  خانم  شکایت  خصوص  در   ۹۵۰۹۹۸66۱۳۱۰۰۳۱۴ کالسه  پرونده  در 
یاراحمدی فرزند مرید علیه هوشنگ یاراحمدی فرزند علی محمد دائر بر ضرب و 
جرح عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا ظرف ۳۰ روز در 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
شعبه يازدهم دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

متن آگهی 
از دادگاه شعبه  احتراما به عرض می رساند که خواهشمنداست طبق رای صادره 
پنجم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان رای صادره را به آقای مهران 
بهرامی به نشانی خرم آباد اسبستان کوچه قلعه پالک ۱۵ اخطار و ابالغ فرمائید تا 
ظرف یک هفته به دفتر خانه طالق ۲ خرم آباد واقع در خیابان انقالب روبروی ناصر 
نماید.در صورت عدم حضور  یاسمن پالک ۱۱ مراجعه  اول مطهری کوچه  خسرو 

طالق ثبت خواهد شد. 
سردفتر طالق 2 خرم آباد –مهرداد كشوری 

دادگستری كل استان كرمان
آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و شکوائیه و ضمائم به آقای حسن رضوی 
خواهان شکوائیه به طرفیت خوانده آقای سیدحسین امیری ده احمدی فرزند سید علی 
به خواسته حادثه در حال انجام کار مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۴۰۹۹۸۳۴۳۹۴۰۰۵۲6 شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان 
زرند ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹6/۰۸/۲۹ ساعت ۰۹:۳۰ تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳قانون آئین دارسی 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 ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
استان کرمان – شهرستان زرند – میدان فردوسی – دادگستری شهرستان زرند – کد 

پستی : ۷۷6۱6۵۳۳۸۹ تلفن : ۰۳۴۳۳۴۲۵۱۰۱ - ۰۳۴۳۳۴۲۲۴۴۲
منشی دادگاه كیفری شعبه 101 دادگاه كیفری دو دادگستری شهرستان زرند – مهدی محمدی 

اكبر آبادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  ۷66به  شماره  شناسنامه  دارای  زمانی  حسن  آقای   
۱/۹6ش۸۱6از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که 
شادروان سلطنت آذر افروز بشناسنامه  شماره ۱۹6در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۰ اقامتگاه دائمی 

خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به :
۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر متولد ۱۳۵۴ پسر متوفی

۲-سهراب زمانی ش ش ۲۹۱متولد۱۳۳۹ پسر متوفی 
۳-شهروز زمانی ش ش 6۰۲ متولد ۱۳۴۸ پسر متوفی 

۴-محمد زمانی ش ش۷۳۱ متولد ۱۳۵۱پسر متوفی 
۵-فوزیه زمانی ش ش ۵۳6متولد ۱۳۴۱دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 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 یک ماه به شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد و گواهی 

صادر واهد شد  
م الف 6526رئیس شعبه يک شورای حل  اختالف شهرستان قرچک 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمحسین ابراهیمی آهنگران فرزند 
خواهان آقای سید محمد رحیم موسوی  دادخواستی به طرفیت خوانده غالمحسین 
ابراهیمی آهنگران به خواسته اعسار به تقسیط مطرح که به این شعبه ارجاع که به 
شماره پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸66۱۰۸۰۰۲۲۱ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  ۱۳۹6/۸/۳۰ ساعت 
۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت 
از  پس  ماه  یک  خوانده ظرف   تا  میگردد  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
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 حصر وراثت
آقای موسی عظما جعفرقلی خانلو دارای شناسنامه بشماره ۱6۱۰۳۲۸۲۹۹ به شرح 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  پرونده کالسه ۹6-۹۵۸ 
توضیح داده که شادروان سواد عظما جعفرقلی خانلو به شماره شناسنامه ۵۷ در 
تاریخ ۹۵/۳/۲۱ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم 

منحصر است به: 
۱-محمدعظما جعفرقلی خانلو به ش ش ۴۵۰ فرزند سواد پسر متوفی.

۲-حسین عظیمی نیا به ش ش ۱ فرزند سواد پسر متوفی.
۳-موسی عظما جعفرقلی خانلو به ش ش ۱6۱۰۳۲۸۲۹۹ فرزند سواد پسر متوفی.

۴-مطلب عظیمی جعفرقلی خانلو به ش ش ۴۲۲ فرزند سواد پسر متوفی.
۵-عیسی عظیمی جعفرقلی خانلو به ش ش ۱6۱۰۱6۰6۷۳ فرزند سواد پسر متوفی.

6-سکینه عظیمی جعفرقلی خانلو به ش ش ۳۷۲ فرزند سواد دختر متوفی.
۷-آمنه عظیمی جعفرقلی خانلو به ش ش ۴۲۴ فرزند سواد دختر متوفی.
۸-منظر عظیمی جعفرقلی خانلو به ش ش ۴۲۳ فرزند سواد دختر متوفی.

۹-رقیه عظما جعفرخانلو به ش ش ۳۲ فرزند سواد دختر متوفی
۱۰-تلی ناز آذری به ش ش ۱۷ فرزند یاور زوجه متوفی. 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید، 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی حصروراثت
پدرمحمدبشناسنامه۱۱صادره  نام  رویس  شرهان  عبدالمنعم  آقای 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  گواهی حصروراثت  بخواسته صدور  ازخرمشهردرخواستی 
خرمشهردرتاریخ۱/۴/۲6 بشناسنامه۲۹۴صادره  رویس  محمدشرهان  مرحوم  پدرم 

با مشخصات  ۳۹6درخرمشهراقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی 
بشماره  شناسنامه۳۷۲خرمشهر۳-اسماعیل  بشماره  الذکر۲-عبدالرسول  فوق 
شناسنامه۱۳خرمشهر۵- بشماره  متوفی(۴-ماجده  شیراز)پسران  شناسنامه۸۱6 
شناسنامه۳۷۱خرمشهر۷- شناسنامه۴خرمشهر6-هاجربشماره  بشماره  ساجده 
خرمشهر۹- شناسنامه۲۰  بشماره  شناسنامه۱۳خرمشهر۸-آمنه  لیالبشماره 
شهنازبشماره شناسنامه۵خرمشهر)دختران متوفی(۱۰-بدریه حسن جزیره بشماره 
قانونی  تشریفات  باانجام  6۳۰۷خرمشهر)همسرمتوفی(والغیر.اینک  شناسنامه 
نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.          شماره م.الف)۹/6۷۲(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول – نوبت دوم
 بموجب  پرونده  اجرایی  کالسه ۹6۰۰۵۵  اجرای  احکام مدنی  حوزه قضایی  
بخش  رودبنه  و به  موجب  رای  صادره  از سوی  شعبه  دوم دادگاه  عمومی  
حقوقی  شهرستان  الهیجان  حکم  به تقسیم  ترکه  مرحوم  عیسی  حاجی  پور 
از فروش  فی مابین  وراث   از طریق  فروش خانه  و محوطه  و تقسیم  حاصل 
صادر  و قطعی  گردیده  است  که مراتب  بدوا  جهت ارزیابی  به کارشناس  رسمی 
دادگستری  ارجاع  که  ایشان  پس از  بررسی  و مطالعه  پرونده  از ملک  موردنظر  
بازدیذ  بعمل  آورده  و سپس  نظر خود  را  که مصون  از اعتراض  طرفین  پرونده  

بوده  به شرح  ذیل  اعالم  داشته  اند.
 مشخصات  ملک و ارزش  ریالی

 ملک  موصوف  عبارتست از  یک محوطه بمساحت  تقریبی  ۲6۵۰  متر مربع  
ارزش  به   واقع  در جنوب  غربی   بر  یک خانه  مسکونی  یک طبقه   مشتمل 
۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال و یک  خانه  مسکونی  یک  طبقه  واقع  در غرب  به ارزش  
۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال  و یک انباری  واقع  در میانه  محوطه  با ابعاد  x۱۲ ۵/۳ متر 
با دیوار  بلوکی  و شیروانی  حلب  و با  قدمت ۳۰ سال  به ارزش ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  
و ارزش  زمین ۱/۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد حدود  اربعه  ملک  طبق  حدود 
تعرفه  شده  و اظهارات  طرفین  شماال  بطور  منکسر  پرچین  بطول  تقریبی  ۳۱  
متر  به خانه  و محوطه  آقای  علیرضا  صابری  شرقا  بطور منکسر  خندق  وورای 
آن سیم  خاردار بطول ۸۲  متر به خانه  و محوطه  وراث  قربان  ذهبان  جنوبا بطول 
تقریبی ۲۵  متر ابتدا  به کوچه  خاکی  و سپس  دیوار  بلوکی  به خانه  و محوطه  
وراث  موسی  قاسم  پور نیک  فرجام  و غربا  بطور  منکسر  سیم خاردار  بطول  
تقریبی  ۷۸  متر به خانه  و محوطه  وراث  آقا بزرگ  علی  محمدزاده  محدود و 
متصل  می باشد  خانه  مسکونی  یک  طبقه  واقع  در جنوب  غربی  بمساحت  زیر 
بنا  ۸۷  متر مربع  با قدمت  ۳۰  سال  مشتمل بر  یک سالن ، هال ، آشپزخانه  ، 
سرویس  بهداشتی  کرسی  بلوک  ، دیوار  آجر نما  سیمانی  دیوار  و سقف  گچ  
کف  لیسه ای  شیروانی  چوب  با پوشش  حلب  پنجره  آلومینیوم  درب  چوبی  
و آلومینیوم می باشد  و از امتیاز آب و برق  و گاز مستقل  برخوردار  است. در یوم 
کارشناسی  خانه  مسکونی  یک  طبقه  واقع  در غرب  بهمراه  انباری  و بخش  
شمالی  محوطه  در تصرف  آقای  محمد صادق  حاجی پور بوده است. الزم به  
ذکر است بنا به  اظهارات  طرفین  ملک  تعرفه  شده  فاقد  سند رسمی  می باشد 
سنجش  ابعاد با استفاده از متر دستی  و براساس  حدود  تعرفه شده  توسط  طرفین  
انجام گرفته  و در صورت لزوم  تعیین  ابعاد  و مساحت  دقیق  استفاده از  ابزار  و 
افراد متخصص ) نقشه  بردار(  ضروری  می باشد.بنابراین  و با توجه به  موقعیت  
ملک  ، نوع و کیفیت  بنا  و بررسی  های  بعمل  آمده  از معتمدین  و مطلعین  
محلی  و با درنظر  گرفتن  جمیع  جوانب  موثر  در قضیه  ارزش  پایه  ششدانگ  
عرصه  و اعیان  ملک  موصوف  با امتیاز  تاسیسات  متعلق  بمبلغ ۱/۹۷۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال  معادل  یکصد و نود و هفت  میلیون  و پانصد هزار تومان ارزیابی  و بر آورد  
می گردد.که در روزدو شنبه مورخه ۱۳۹6/۷/۱۷  از ساعت ۱۱ الي ۱۲ در محل 
مقام  قائم  نماینده  با حضور  رودبنه  بخش  قضائي  حوزه  مدني  احکام  اجراي  دفتر 
فروش  به  حضوري  مزایده  طریق  از  رودبنه  بخش  قضائي  حوزه  دادستان  محترم 
مي رسد ومزایده در روز و ساعت تعیین شده تشکیل شده و از قیمت پایه شروع و 
به کسي که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و خریدار موظف 
ثمن  مانده  و  پرداخت  المجلس  في  خریداري شده  کل  قیمت  از  درصد  ده  است 
از تاریخ برگزاري مزایده پرداخت و رسید  معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه 
آن را به اجرا تسلیم نماید و چنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده 
ثمن معامله )۹۰ درصد باقیمانده( را در فرجه مقرر پرداخت نماید سپرده او )وجه 
۱۰ درصدي واریزي( پس از کسر هزینه هاي عملیات اجرایي بنفع صندوق دولت 
ضبط و در صورت درخواست مجدد محکوم له مزایده تجدید مي گردد. متقاضیان 
مي توانند پنج روز قبل از برگزاري مزایده از ملک صداالشاره واقع در آدرس فوق 
الذکر بازدید و جهت کسب اطالع بیشتر به این اجرا مراجعه فرمایند. این آگهي یک 
بار در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار محلي درج و در معابر عمومي و نقاط پر 

تردد شهر الصاق مي گردد.
3511-  اجراي احکام مدني حوزه قضائي بخش رودبنه- علیرضا مهدی نژاد

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   ۹6۰۹۹۸66۱۰6۰۰۳۲۷ کالسه  پرونده 
آباد تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷66۱۰6۰۰۵۸۴ –  دادگستری شهرستان خرم 
خواهان :آقای سید عبدالنبی آب روشن فرزند سید سیف اله با وکالت خانم فرشته 
جودکی نژاد فرزند غالمرضا به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد خ انقالب 
نبش کوچه 6 آراسته –خواندگان : ۱-آقای مجتبی رضایی فرزند نصرت ۲-آقای 
حیدر فالوند فرزند اسد ۳- اکرم مختاری فرزند علیرضا ۴-آقای سلیمان شیروانی 
فرزند گدا ۵- ندا پور آیت فرزند علی محمد 6-آقای حامد پور آیت فرزند علی محمد 
۷-طاهره حسنوند فرزند حسنعلی ۸-امیر پور آیت فرزند علی محمد ۹-تاج دولت 
۱۱-وحیدپور  محمد  علی  فرزند  آیت  پور  ۱۰-نگار  علی  صید  فرزند  مقدم  الماس 
آیت فرزند علی محمد ۱۲-آقای رضا پور شفیع فرزند غالمرضا ۱۳-سعید بیرانوند 
فرزند صید قاسم همگی به نشانی مجهول المکان –خواسته :الزام به تنظیم سند 

رسمی ملک 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست خانم فرشته جودکی نژاد به وکالت از آقای 
سید عبدالنبی آب روشن فرزندسید سیف اله به طرفیت خواندگان ۱-حامد پور 
آیت فرزند علی محمد ۲-نگار پور آیت فرزند علی محمد ۳-امیر پور آیت فرزند 
علی محمد ۴-ندا پور آیت فرزند علی محمد ۵-وحید پور آیت فرزند علی محمد 
6-طاهره حسنوند فرزند حسن علی ۷-سلیمان شیروانی فرزند گدا ۸-تاج دولت 
الماسی مقدم فرزند صید علی ۹-رضا پور شفیع فرزند غالمرضا ۱۰-حیدر فالوند 
نصرت  فرزند  رضایی  ۱۲-مجتبی  غالمرضا  فرزند  مختاری  ۱۱-اکرم  اسد  فرزند 
۱۳-سعید بیرانوند فرزند صید قاسم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
به  دیگر خواندگان  و   )) )شیروانی  آیت  پور  علی محمد  مرحوم  ورثه  کلیه  )الزام 
انتقال سند رسمی ششدانگ منزل مسکونی تحت پالک ۱۰۵۴ فرعی از ۴۳ اصلی 
اند  نموده  اظهار  خواهان  وکیل  که  توضیح  بدین  آباد  خرم  شهرستان   ۲ بخش 
بیرانوند ششدانگ یک دستگاه  و سعید  آقایان مجتبی رضایی  از  بنده  که موکل 
آباد  دو شهرستان خرم  بخش  اصلی   ۴۳ از  فرعی  پالک ۱۰۵۴  تحت  ساختمات 
و  باشند  می  نامه  مبایعه  رهگیری  کد  دارایی  و  اند  کرده  پرداخت  آنرا  ثمن  و 
هر  آباد  خرم   ۱۳۸۷/۳/۳۰ مورخه   6۳۵۰ شماره  تحت  محضری  سند  به  مستند 
دو فروشنده کلیه اختیارات وکالت نامه تحت شماره ۱۱۷۲۵ مورخه ۸6/۱۲/۲۸ 
حق  در  را  آباد  خرم   ۲۳ شماره  خانه  دفتر   ۸6/۱۰/۷ مورخه   ۱۰۵۱۱ شماره  و 
موکل با حق توکیل که وکالتنامه های ما قبل از دو فروشنده همگی موجود است 
منتقل می نماید در نهایت با توجه به اینکه سند رسمی به نام مرحوم آقای علی 
محمد پورآیت )شیروانی (می باشد و هم اکنون وکالتنامه های داده شده با فوت 
اند از محضر دادگاه  یکی از موکلین )علی محمد پور آیت (از اعتبار ساقط شده 
مطابق گواهی حصر وراثت تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد 
با توجه  لذا دادگاه  الذکر مورد استدعاست  انتقال ششدانگ پالک فوق  و  رسمی 
اظهارات وکیل خواهان و مشاهده مدارک و مستندات  و  تقدیمی  به دادخواست 
وکالتنامه  نامه  مبایعه  و   ۸۷/۲/۱۱ مورخه  عادی  نامه  مبایعه  جمله  از  شده  ارائه 
های ایادی ما قبل خواهان و استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد که سند مالکیت ششدانگ ملک متنازع فیه به نام آقای علی 
محمد پور آیت و تا مورخه ۹6/۴/۱۱ در قید رهن و بازداشت نبوده و نیز استعالم 
بعمل آمده از اداره ثبت احوال شهرستان خرم آباد که آقای علی محمد شیروانی 
در مورخه ۷۹/۳/۲۹ نام خانوادگی خود را از شیروانی به پورآیت تغییر داده اند و 
از طرفی با توجه به اینکه خواندگان با وجود ابالغ قانونی اخطاریه از طریق نشر 
آگهی در روزنامه کثیر االنتشار به لحاظ مجهول المکان بودن در جلسه دادرسی 
حاضر نشده اند و دفاعی در مقابل خواسته خواهان و یا دلیلی دایر بر رد ادعای 
وی ارائه نکرده اند لذا با ابن وصف دعوای مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به 
مواد ۱۰و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت وراث مرحوم علی محمد پور آیت )شیروانی (به 
اسامی ۱-حامد پور آیت ۲-نگار پور آیت ۳-امیر پورآیت ۴-ندا پورآیت ۵-وحید 
به  مقدم  الماس  دولت  ۸-تاج  شیروانی  ۷-سلیمان  حسنوند  6-طاهره  پورآیت 
حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه ساختمان 
مسکونی تحت پالک ۱۰۵۴ فرعی از ۴۳ اصلی بخش ۲ شهرستان خرم آباد در 
به طرفیت  اما در خصوص خواسته خواهان  اعالم می دارد  و  حق خواهان صادر 
سایر خواندگان مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی ملک موصوف دادگاه با توجه 
به اینکه حسب استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آنان  متوجه  دعوی  توصیف  این  با  لذا  نبوده  نامبردگان  نام  به  مالکیت  سند  اباد 
نبوده و مستندا به بند ۴ از ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به خواندگان غیابی ابتدا 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف مدت بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس علی البدل دادگاههای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – محمد سپهوند.  

آگهی حصر وراثت
پرونده کالسه  به شرح  بشماره ۱۲۷۲  دارای شناسنامه  ینگجه  داننده  آقای هالل 
۹۵۴-۹6 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
تاریخ ۹6/۴/۱۹  به شماره شناسنامه ۳ در  نوروزی علی قشالقی  تورتون  شادروان 
در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به: 

۱-هالل داننده ینگجه به ش ش ۱۲۷۲ فرزند عبداله پسر متوفی.
۲-علی بخش داننده به ش ش ۱۰۲۷ فرزند عبداله پسر متوفی.

۳-ولی داننده به ش ش ۱۰۳۰ فرزند عبداله پسر متوفی
۴-فاطمه داننده به ش ش ۱۰۲۹ فرزند عبداله دختر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید، 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی وقت رسیدگی 
نصراله  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مراد  فرزند  زاده  ولی  علیرضا  خواهان 
خسارات  کلیه  بانضمام  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  عباس  فرزند  اختیارزاده 
به  رسیدگی  جهت  که  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد 
کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان 
۹6۰۹۹۸66۱۰۱۰۰۱۳۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹6/۸/۲۰ و ساعت 
۰۸:۳۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 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.
منشی شعبه اول حقوقی خرم آباد –زهرا زينی وند . 

 تأسیس آزمایشگاه فرآورده های آسفالت 
در شهرداری بابل

بابل- خبرنگار زمان؛ عملیات 
تجهیزات  ایجاد  و  تاًسیس 
های  فرآورده  آزمایشگاهی 
کارخانه  سایت  در  آسفالتی 
 )  h/T( تنی   ۱۲۰ آسفالت 

شهرداری بابل آغاز گردید.
تأسیس  به  اشاره  با  بابل  شهرداری  سرپرست  خداداد  مهندس 
داشت:  بیان  بابل  شهرداری  خاک  مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه 
این آزمایشگاه فنی در حوزه تخصصی فرآورده های  اندازی  راه 
تغییر شکل  و  فشاری  مقاومت  مخصوص،  وزن  تعیین  آسفالتی 

نسبی آسفالت بصورت علمی اقدام خواهد شد.
مهندس خداداد افزود: درصد میزان اختالط و دانه بندی مصالح 
افزایش  رشد،  باعث  و  درآمده  علمی  بصورت   آسفالت  تولیدی 
بیش از پیش کیفیت و بازده راندمان آسفالت تولیدی خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد؛ در این آزمایشگاه عالوه بر اجرای 
موارد ذکر شده فوق، نسبت درصد قیر و درنهایت تعیین درصد 

قیر بهینه برای طرح مخلوط آسفالت نیز محاسبه خواهد شد.
مهندس خداداد در پایان با بیان اینکه شهرداری بابل در تالش 
است تا عملیات ساختمانی )ابنیه( این آزمایشگاه در کوتاه ترین 
زمان به اتمام رسیده و سپس تجهیز گردد افزود: این آزمایشگاه 
بهره  به  استاندارد«  مهر »روز جهانی  تاریخ ۲۲  در  برنامه  طبق 

برداری برسد.

تجدید میثاق شورای انسجام بخشی صنعت آب 
و برق استان مرکزی با آرمانهاي شهدا

طی  آسمانیشان  آرمانهای  و  شهدا  با  میثاق  تجدید  منظور  به 
مراسمی مدیران عامل صنعت آب و برق استان مرکزی به همراه 
معاونان، مدیران و همکاران خانواده شهید شاغل در این صنعت 
و مدافعین حرم  با حضور در گلزار شهدای دوران دفاع مقدس 
شهرستان اراک، به مقام واالی این شهدا ادای احترام کردند. به 
به  استان مرکزی؛  گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مدیران عامل و پرسنل 
صنعت آب و برق استان مرکزی با حضور در گلزار شهدای دوران 
دفاع مقدس و مدافعین حرم شهرستان اراک ضمن ادای احترام 
به مقام شامخ شهدا، با قرائت فاتحه، غبار روبی و گلباران نمودن 
این  آرمان های  با  و  را گرامی  آنان  و خاطر  یاد  پاک شهدا  قبور 
مدیر  خلیلی  عبدالرضا  مهندس  کردند.  پیمان  تجدید  عزیزان 
عامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی عنوان کرد: شهدا مایه 
به شمار میروند و و  افتخار جامعه و سرمایه های معنوی کشور 
خدمت به خانواده های این عزیزان افتخاری بسیاربزرگ محسوب 
میشود. وی در ادامه عنوان کرد: رشادت های این عزیزان بود که 
ما اکنون در سایه امنیت و آسایش هستیم و حداقل کاری که 
ما میتوانیم انجام دهیم این است که آنها را الگویی برای کارهای 

خود قرار دهیم و ادامه دهنده راه آنها باشیم. 

خبر

توصیه به والدین با موضوع 
پیشگیری از انحراف فرزندان

۱-زمینه بسیاری از انحرافات ، از طریق تماشای فیلم 
های غیر اخالقی و محرک در خانواده به وجود می 

آید.
۲-درباره اعتیاد و مواد اعتیادآور اطالعات کافي کسب 

نمایید.
به  کودکی  از  را  گفتن((  ))نه  که  طور  ۳-همان 
فرزندانمان می اموزیم، اجازه دهیم ))نه شنیدن(( را 

نیز به خوبی تجربه کنند.
۴-- شرایطي را ایجاد کنید که فرزندتان شما را محرم 

اسرار خود بداند.
۵-برای مصون ماندن فرزندان خود از آسیب های 

اجتماعی، مهارت رفتار قاطعانه را به آنان بیاموزیم.
6-فرزندان خود را در انتخاب دوستان شایسته یاری 

کنیم.
۷-افراط در نصیحت کردن، آتش لجبازی و سرکشی 

را شعله ور می سازد.
۸-برا ی انتقاد از نوجوانان، بهتراست ابتدا به دنبال 
یک نکته مثبت برای تعریف و تمجید باشیم ؛ چرا که 
انتقاد به تنهایی باعث بیگانه شدن آنها با ما خواهد شد.
۹-فرزندان خود را از محبت سیراب کنیم، تا تشنه 

محبت های دروغین نشوند.
۱۰-زمینه بروز آسیب های اجتماعی ، بیشتردرخانواده 

های پرتنش فراهم می شود.
۱۱-وقتی خانه نا امن باشد، خیابان جایگزین آن می 

گردد وشیادان جایگزین پدر ومادر؛
۱۲-با آسیب های نهفته در اینترنت که تهدید کننده 
امنیت وسالمت فرزندانمان است ، بیشتر آشناشویم. 

۱۳-- سعي کنید در ساعات غذا خوردن همه ي 
اعضاي خانواده را دور هم جمع نمایید.

۱۴-اگرمی خواهیم فرزندانمان ارزش های مورد نظر 
مار اررعایت کنند، بایدخودبه آن ارزش ها پایبند 

باشیم.
بلوغ  دوران  سواالت  به  پاسخگویی  برای   -۱۵
فرزندان نوجوان خود، ناگزیر از شناخت ویژگی های 

شخصیتی، عاطفی و روانی آنها هستیم.
۱6-برای برقراری ارتباط مثبت با فرزندان نوجوان 
از شناخت ویژگی های شخصیتی،  ناگزیز   ، خود 

عاطفی و روانی آنها هستیم.
۱۷-با رعایت حقوق دیگران، الگوی عملی مناسبی 

برای فرزندان خود باشیم.
فرزندان  مثبت  رفتارهای  موقع  به  تشویق  ۱۸-با 

خود،عزت نفس را درآنها تقویت کنیم.
۱۹--  عقاید خود را به زور به فرزندتان تحمیل 

ننمایید.
۲۰-- نسبت به مضرات و عواقب مصرف مشروبات 

الکلی، فرزندان خود را آگاه سازید.
۲۱-- همواره در تقویت اعتقادات دینی و مذهبی 
فرزندانتان کوشا باشید و در درونی کردن ارزش ها، 

هنجارها و فرهنگ پذیری آنان تالش نمائید.
۲۲-- چشم پوشی از چند لحظه شادی و تفریح در 

مجالس نامطلوب حافظ سالمت شما خواهد بود.

روزنه

کرج- خربنگار زمان؛ تا پایان سال جاري، با راه 
جایگاه  ارتقاء  و  جدید  هاي  جایگاه  اندازي 
هاي موجود ظرفیت عرضه سي ان جي در 
هزار   ۴ میزان  به  و  درصد    ۳ البرز  استان 

افزایش خواهد یافت.
ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي استان البرز پیش بیني کرد؛ تا پایان 
سال جاري دو باب جایگاه سوخت سي ان جي 

در استان البرز راه اندازي شود.
استان  جي  ان  سي  عرضه  ظرفیت  توسلي 
البرز را در حال حاضر ۸۳ هزار متر مکعب در 
ساعت بیان کرد و افزود: تا پایان امسال با راه 
اندازي دو باب جایگاه جدید و ارتقاء ظرفیت 
ظرفیت  موجود  جایگاه  باب  دو  کمپرسور 
عرضه سي ان جي به ۸۷ هزار مترمکعب در 

ساعت افزایش خواهد یافت. 

در  جدید  جایگاههاي  از  یکي  گفت:  وي 
محدوده باغستان شهرستان کرج با ظرفیت 

و  ساعت  در  مکعب  متر  هزار   ۲ کمپرسور 
شهرستان  چهارباغ  محدوده  در  دیگري 

ساوجبالغ با ظرفیت هزار و پانصد متر مکعب 
در ساعت با سرمایه گذاري بخش خصوصي 

به بهره برداري خواهد رسید.
توسلي اشاره داشت: با نصب کمپرسور دوم 
مصباح  جایگاه  جي  ان  سي  عرضه  ظرفیت 
در محمد شهر کرج از پانصد متر مکعب در 
پیدا  ارتقاء  مکعب  متر  هزار  یک  به  ساعت 
امکان  روز  شبانه  طول  در  تا  کرد  خواهد 
خودروها  از  بیشتري  تعداد  سوختگیري 

فراهم شود.
فرآورده  پخش  ملي  شرکت  حاضر  حال  در 
باب   ۵۲ تجهیز  با  البرز  استان  نفتي  هاي 
دستگاه   6۲ به  موجود  ان جي  سي  جایگاه 
با  را  خودروها  نیاز  مورد  سوخت  کمپرسور، 
میانگین کمتر از ده دقیقه مدت انتظار تامین 

مي کند.

تا پايان سال جاري  در البرز صورت می گیرد؛

افزایش ظرفیت  سي ان جي استان تا 4 هزار مترمکعب در ساعت

دفاع مقدس دستاوردی سیاسی است بهره برداری از تصفیه خانه اضطراری اروندکنار

با  همزمان  زمان؛  خبرنگار  رشت- 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش 
تجلیل از رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس 
و خانواده معزز شهداء آبفای گیالن با 
خانواده  بسیجیان،  رزمندگان،  حضور 
معزز شهید مدافع حرم ، معاون هماهنگ 
جانشین  گیالن،  قدس  سپاه  کننده 
کارمندان  بسیج  سازمان  فرماندهی 
استان، مدیرعامل، معاونین و اعضاء هیأت 
مدیره شرکت برگزار شد. سید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
با اشاره به دستاوردهای  آبفای گیالن 

ارزشمند ۸ سال جنگ تحمیلی تصریح کرد: دفاع مقدس 
دستاوردهای بزرگ و فراوانی به دنبال داشت ویکی از 

مهمترین آن ها، دستاوردهای سیاسی است.
وی با بیان اینکه بسیج همگانی مردم ایران بیش از هر 
چیز نشان از وحدت ملی و حفظ منابع، مرزها و سرمایه 
های ملی بود گفت: یکی از ثمرات بزرگ دفاع مقدس، 
فرهنگ سازی است، که جوانان و رزمندگان اسالم با از 
خودگذشتی ها و ایثارگری های خود، فرهنگی ارزشی 

را بنا نهادند.
در ادامه سرهنگ بایرامی معاون هماهنگ کننده سپاه 
قدس گیالن با تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از 
منکر اظهار داشت: در برنامه های اجتماعی و فردی نیز 

باید امر به معروف و نهی از منکر سرلوحه امور قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی ۸ ساله ، نگاه 
عاشوراست  واقعه  از  برگرفته  که  عاشورایی  و  جهادی 
توانست کشور را پیروز گرداند و هر زمانی که توانستیم 
در نظام اسالمی نگاه متحدانه داشته باشیم بر هر قدرتی 

فائق خواهیم آمد.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیالن یادآور شد: 
دفاع مقدس گنج استخراج نشده ای است که نسبت 
به آن مأموریت داریم و باید حقایق جنگ و ایثارگریها و 
جانفشانی ها گفته شود و از آن الگو گرفت. گفتنی است 
در این همایش از همسر شهید امیررضا علیزاده اولین 
شهید مدافع حرم در استان گیالن و همچنین ایثارگران 

شرکت با اهداء لوح تقدیر و هدیه تجلیل بعمل آمد.

سعیدوحیدی فر-اهواز: به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خوزستان، صادق حقیقی پور درباره 
اظهار  کنار  اروند  شهر  آب  پایداری 
داشت:  به زودی اولین تصفیه خانه 
اضطراری ۱۰ هزار متر مکعبی اروند 
به  و  روزی  شبانه  صورت  به  کنار 
منظورپایداری آب در اروندکنار وارد  

مدار بهره برداری  می شود.
این  از بهره برداری  افزود: هدف  وی 
تصفیه خانه افزایش ظرفیت آبرسانی 
به شهرهای اروند کنار و چوئبده است.

با  مدیر عامل شرکت آبفا خوزستان 
این  در  شده  هزینه  اعتبار  به  اشاره 
با  تصفیه خانه  این  کرد:  بیان  پروژه 
میلیون  و۵۰۰  میلیارد  یک  اعتبار 
تومان ساخته شده است که در مراحل 

پایانی و افتتاح این پروژه قرار داریم.
حقیقی پور تصریح کرد: این تصفیه 
اروند  آبرسانی  کانال  از  را  آب  خانه 
حوضچه  در  پمپ  توسط  و  آبگیری 
انجام  از  پس  و  ذخیره  مکش  های 
عملیات تصفیه و به وسیله ۲ فیلتر 
تصفیه آب با ظرفیت ۱۰تا ۱۵ هزار 

متر مکعب از طریق خط انتقال آب 
اروند کنار وارد سیستم شبکه توزیع 
می کند. رئیس هیئت مدیره شرکت 
آب و فاضالب استان به افزایش تولید 
اروند کنار اشاره کرد و  آب در شهر 
گفت: در حال حاضر تامین آب شهر 
اروند کنار از شهرستان آبادان ۷ هزار 
متر مکعب در شبانه روز است که با 
احداث این تصفیه خانه به ۱۲ هزار 
در  کنار  اروند  شهر  در  مکعب  متر 

شبانه روز می رسد.
به  خوزستان  آبفا  تالش  به  وی  
منظور ارتقاء رضایتمندی مشترکین 
شهرهای فوق پرداخت و خاطر نشان 
خانه  تصفیه  این  اندازی  راه  با  کرد: 
مشکل کمبود آب  به شهرهای اروند 
برطرف و جمعیتی  کنار و چوئبده  
پوشش  تحت  نفر  هزار  از ۱۹  بیش 

خدمات این طرح قرار می گیرند.
 ۱۹ حاضر  حال  در  است:  گفتنی 
شهرهای  در  آب  خانه  تصفیه 
خوزستان وظیفه تولید و تامین آب 
شرب بهداشتی شهروندان را بر عهده 

دارند.
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
 شماره   6222  مورخ 1396/07/01

شركت آب و فاضالب روستايي استان گلستان در نظر دارد انجام امور مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزاری مزايده عمومی به مزايده گران واجد شرايط واگذار نمايد ،لذا بدينوسیله 
دعوت می نمايد برای شركت در فراخوان مطابق توضیحات زير و مشخصات مذكوردراسناد مزايده اقدام نمايند.

: گلستان-تلفن  استان  روستايي  فاضالب  و  آب  – شركت  مسکن  بانک  – جنب   ) سابق  نوبخت   ( شانزدهم  بهشت   – بهشتي  خیابان شهید   - گرگان   : گزار  مناقصه  نشانی  و  نام   )1  :  توضیحات 
 3- 01732158401 و 01732131400 – نمابر : 01732158405 – كد پستی : 4915658534

2( نوع تضمین شركت در مناقصه :  2-1( ضمانت نامه بانکی به نفع كارفرما با مشخصات مندرج در شرايط عمومی مناقصه
2-2(   رسید بانکی واريز وجه نقد به حساب وجوه سپرده عمرانی مناقصه گزار  به  شماره 2175214751000 بانک ملی شعبه مركزی به نشانی گرگان – میدان شهرداری     

2-3( مزايده گران بايد برای هر كد مزايده به تفکیک تضمین شركت درمزايده ارائه نمايند .    
3-3( انتشار فراخوان: نوبت اول: سه شنبه مورخ 1396/07/04 نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ 1396/07/06

4( محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد:
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  كلیه    : محل   )1  -4 

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

3-4(زمان بازديد از اقالم مورد مزايده : از تاريخ 1396/07/17 تا 1396/07/27 با هماهنگی اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شركت
4-4( آخرين مهلت تحويل اسناد تکمیل شده : پايان وقت اداری روز  شنبه مورخ 1396/07/29 در سامانه ستاد 

تذكر1: برای اطالع بیشتر به پايگاههای اينترنتی  ملی اطالع رسانی  مناقصات كشور به آدرس http:// iets.mporg.ir  ، شركت مهندسی آب و فاضالب كشور به آدرس www.Nww.co.irو 
شركت آب و فاضالب روستايی استان گلستان به آدرس www. Golestanabfar.ir  مراجعه فرمائید 

تذكر2: مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
89648 م/الفكارفرما : شركت آب و فاضالب روستايي استان گلستان

 نوبت دوم

شركت آب و فاضالب 
روستايي استان گلستان
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مفقودی 
موتور  شماره  ۴۴با  6۷۱د۷۹ایران  شهربانی  شماره  با   ۹۳ مدل  رانا  سبز  برگ 
جمیله  NAAU۰۱FE۲ET۰۵۵۰۱۱بنام  شاسی  شماره  ۱6۳B۰۰۷۱۸۱۱و 

زحمت کش اوالدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
 سند کمپانی وانت نیسان زامیاد مدل ۸۳با شماره شهربانی ۹۳۴ص۴6ایران ۸۲ 
با شماره موتور ۲۴۷۵۹۵و شماره شاسی d۴۲۵۷۰بنام احمد حسین زاده گاوزن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز پژو ۲۰6 مدل ۹۰ به شماره شهربانی ۱۵۲ج۹۲ ایران ۸۲ با شماره شاسی 
۳۳۷۸6۹و شماره موتور ۰۰۳۱۴۸۱۱۵۰۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
به ش ش  فرزند حسین  پورزرندینی  قلی  رسول  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۲۱۷۰۰۲۱۷۱۱ صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی رشته زراعی و اصالح نباتات 
صادره از واحد  دانشگاهی قایمشهر به شماره 6۱۴6مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد از یابنده تقاضامی شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر 

به نشانی قائمشهر ارسال نماید
 نکا 

مفقودی
 سند کمپانی و شناسنامه خودروی پژو ۲۰6 مدل ۸۷ با شماره پالک 6۵6م6۸ ایران ۷۲ 
با شماره موتور ۱۴۱۸۷۰۱۴6۳۳و شماره شاسی NAAP۰۳ED۹۸J۰۱۲۳۱۹بنام 

فريدونکنار ایمان اصالنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی سند  المثنی 
اینجانب محمد الهی مالک خودروسواری پژو ۴۰۵جی ال ایکس مدل ۸۷ به شماره شاسی 
اسناد  فقدان  بعلت  NAAM۰۱CA۵۸E۳66۰۸۹و شماره موتور ۱۲۴۸۷۰۵۷۰۰۰و 
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج شرکت پیکانشهر 
ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

 نوشهر ضوابط مقرر انجام خواهد شد
 رونوشت آگهی حصر وراثت 

مجتبی محمد زاده فرزند داود     به شرح دادخواست به کالسه ۱/۵۵۵/۹6 این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید 
تاریخ  در  بابلسر   از  ۴۹۸۰۳۰66۸۳صادره  ش  ش  به  مجتبی  فرزند  زاده  محمد 
۹6/۵/۱۷اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار   بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-مجتبی محمد زاده فرزند داود به ش ش ۱۳۹۱ پدر متوفی 
۲-عالمه داودی فرزند حبیب اهلل به ش ش ۱۳۵۴ مادر متوفی 

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

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

دادنامه
پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۱۱۱۰۱۰۰۰۷۹ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹۷۱۱۱۰۱۰۰۵۷۲ 
خواهان: آقای میرعسکری اکبری فرزند میرمحمود به نشانی مازندران- بابل موزیرج 

ارشاد ۱۵ کوی چمران ۷ منزل میرمحمود اکبری 
خوانده: آقای علی اکبر حجت نژاد کالریجانی فرزند غالمرضا به نشانی قم نیروگاه 

توحید ۱۰ بیست متری مخابرات ده متری والیت پالک ۲۵ 
خواسته ها: ۱- الزام به فک پالک خودرو ۲- دستور موقت 

محمود  میر  فرزند  اکبری  میرعسگری  آقای  دادخواست  در خصوص  دادگاه-  رای 
بطرفیت آقای علی اکبر حجت نژاد کالریجانی فرزند غالمرضا به خواسته فک پالک 
به شماره انتظامی ۷۷۸ص۵۷ ایران۸۲ از دادگاه نظربر مالحظه کپی مصدق سند 
مالکیت خودرو که در آن مالکیت پالک را در حق خواهان دانسته است و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ارائه ادله ای در رد ادعای خواهان دادگاه دعوی 
خواهان وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آئیین دادرسی مدنی حکم به الزام 
خوانده به فک پالک خودرو به شماره انتظامی ۷۷۸ص۵۷ایران۸۲ صادر و اعالم می 
نماید و نسبت به خواسته دستور موقت به لحاظ استرداد از سوی خواهان مستندا 
به بند ب ماده ۱۰۷ قانون مرقوم قراررد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای آن 

ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران است.
دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری بابل

اگهی مفقودی

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت خودروی سواری سایپا ۱۳۱EXمدل ۱۳۹۲ به 
به شماره موتور ۴۸۲۸۳6۳ و  ایران ۸۲  به شماره پالک ۷۵۴ل۱۲  نقره ای  رنگ 

شماره شاسی NAS۴۱۱۱۰۰D۳۴۹۲۳۴۷ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فريدونکنار

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سمند به شماره موتور ۱۲۴۸۵۱۴۷۳۵۸ و شماره شاسی 

۱۳۵۰۱۸۲۷ و شماره پالک ایران 6۲-6۳۹ع۴6 مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس به شماره موتور ۲۵۷۹۲۰۷ و شماره شاسی 

s۱۴۱۲۲۸۷۵۲۷۱۹۱ و شماره پالک ایران ۵۵-۹6۴ق۴۵ مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
بهشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول – ) مرحله دوم (
دادگستری  احکام  اجرای  واحد   ۹6۰۰۴۰ شماره  اجرای  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
داالهو در نظر دارد امالک مرحوم یوسف گرشاسبی در قریه تختگاه حسین سلطان 
گهواره شامل ۱6۵ من اراضی دیم در 6 قطعه و ۷ من اراضی آبی و یکباب منزل 
مسکونی که کل اراضی دیم به قیمت ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و اراضی آبی به 
مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و منزل مسکونی به قیمت ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال توسط 
کارشناس ارزیابی و تعیین و برآورد گردیده به تقاضای محکوم له و از طریق مزایده 
و به صورت حضوری در تاریخ ۱۳۹6،۰۷،۲۲ ساعت ۱۱ صبح در واحد اجرای احکام 

مدنی شهرستان داالهو برساند .
در اجرای مواد ۱۱۸-۱۲۲-۱۲۳ قانونی اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید و 
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نماییند و قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ پیشنهاد نمایند واگذار ضمنا برنده مزایده باید ۱۰/۰ 
ارزش کل را فی المجلس و الباقی را ظرف یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایید 
و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای 
احکام مدنی سپرده فوقالذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .
عالی بیگی دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای قاسم سواری فرزندمحیبس-
خواهان حوریه داودپورفرزندعبدالواحددادخواستی به طرفیت خوانده آقای قاسم سواری 
فرزندمحیبس به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کال
خرمشهرثبت  شهرستان  حقوقی  عمومی  سه۹۵۰۹۹۸6۱۴۱۲۰۰۷۲6شعبه۲دادگاه 
ووقت رسیدگی واجرای قرارکارشناسی مورخ ۱۳۹6/۸/۱۵ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.                شماره م.الف)۹/6۷۸(
دفترشعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی حصروراثت
پدرعبدالرضابشناسنامه۲۵۳۳صادره  نام  دریس  سلیمه  خانم 
تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  خواسته  به  ازماهشهردرخواستی 
ازماهشهردر  بشناسنامه۴۷6صادره  عساکره  علی  مرحوم  که  داده  وتوضیح 
عبارتنداز۱-متقاضی۱- اش  ورثه  ماهشهرفوت  تاریخ۹6/6/۲۵دراقامتگاه 

شناسنامه۲۵۳۳ماهشهر)همسرمتوفی(۲-خمیسه  بشماره  دریس  سلیمه 
عساکره  ۳-معین  شناسنامه۳6۵ماهشهر)مادرمتوفی(  بشماره  غبیشاوی 
شناسنامه  بشماره  شناسنامه۱۹۴۰۹۳6۱۰۱ماهشهر۴-رضاعساکره  بشماره 
۱۹۴۱۳۲۲6۱۱ماهشهر۵-زینب عساکره بشماره شناسنامه۱۹۴۸۲۴۳۳۸ماهشهر6-
متوفی( فرزندان  شناسنامه۱۹۴۱۴۴۰۳۹۸ماهشهر)همگی  بشماره  عساکره  سمانه 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفاتی  باانجام  والغیر.اینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه۴تقدیم داردواالگواهی 
ابرازشودازدرجه  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.        شماره م.الف)۱6/۴۹۲(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مركزی شعبه4

آگهی ابالغ وقت دادرسی

حسب شکایت اداره محیط زیست شهرستان داالهو علیه متهم فاضل ویسی فرزند 
مراد حاصل به اتهام شکار غیر مجاز ، با توجه به اینکه اداره محیط زیست شهرستان 
به تجویز ماده  لذا   . المکان معرفی نموده است  را مجهول  داالهو آدرس متشاکی 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری بدینوسیله به 
متشاکی ابالغ می شود : از تاریخ نشر آگهی به مدت یکماه جهت رسیدگی به اتهام 

فوق در دادگاه عمومی بخش گهواره حاضر شوید .
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش گهواره – جعفر جاسمی نژاد

آگهی مفقودی
روغنی  سفید  رنگ  ۱۳۹۴به  ۱۳۱SEمدل  تیپ  سایپا  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  ۵۳۹۱۲۰۷،شماره  موتور  شماره  ۱۴-۸۴۳ب۹۱و  انتظامی  ،شماره 
پدرسید  ،نام  افضل  موسوی  مطر  سید  NAS۴۱۱۱۰۰F۳۴۲۰۹6۵بنام 
پستی  ،کد  صدورآبادان  ۱۸۱6۳۰۱6۸۱،محل  ملی  عزیز،بشناسنامه۱۳۲۴،کد 

اهواز6۱۹۸۱۷۹۴۷۳مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

ساخت نخستین پاالیشگاه تمام ایرانی 
در سوریه

و  گفت: طراحی  نفت  پژوهشگاه  الملل  بین  و  فناوری  معاون 
نسبی  استقرار  از  پس  ایرانی  تماما  پاالیشگاه  اولین  ساخت 

امنیت در سوریه اجرا می شود.
با بیان اینکه کار ساخت این پاالیشگاه احتماال  منصور بزمی 
در پایان امسال شروع می شود، گفت: پژوهشگاه صنعت نفت 
 ۱۳۰ تاکنون  که  است  کشور  تحقیقاتی  موسسه  بزرگترین 
اختراع آن در خارج از کشور به ثبت رسیده است . پژوهشگاه 
است  کشور  تحقیقاتی  موسسات  معدود  از  یکی  نفت  صنعت 
از کشور شده  به خارج  فنی خود  دانش  فروش  به  موفق  که 

است . 
معاون فناوری و بین الملل پژوهشگاه افزود: در حال حاضر ۷ 
واحد پاالیشگاهی با دانش فنی ایرانی در حال فعالیت هستند 
و ۲ واحد دیگر در حال نصب هستند که یکی از آنها در پاییز 

به سرانجام می رسد . 
وی با تاکید بر تجاری سازی طرح های پژوهشگاه صنعت نفت 
تصریح کرد : تمام طرح های پژوهشگاه متقاضی محور است و 
ما تعامالت خوبی با دانشگاهها داریم . هم اکنون تعداد قابل 
گذاراندن  حال  در  کشور  دانشگاههای  دانشجویان  از  توجهی 
و  هستند  نفت  صنعت  پژوهشگاه  در  خود  های  نامه  پایان 

درهای این پژوهشگاه به روی همه محققان باز است .

کاهش سرمایه گذاری افزایش تولید نفت 
ایران را متوقف می کند

کشور   ۵ در  سرمایه گذاری ها  کاهش  کرد:  اعالم  بلومبرگ 
ایران، عراق، ونزوئال، نیجریه و لیبی باعث می شود تولید نفت 
این کشورها از ابتدای سال ۲۰۱۸ روند افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری اندک به ویژه در تولید 
سال  اوایل  از  را  نفت  عرضه  می تواند  باالدستی  اکتشافات  و 
۲۰۱۸ تحت تأثیر جدی قرار دهد. این سرمایه گذاری به ویژه 

در ۵ کشور ملموس تر خواهد بود.
اعالم  در سیتی گروپ  کومودیتی ها  تحقیقات  رئیس  ادمورس 
ممکن  نیجریه  و  لیبی  ونزوئال،  عراق،  ایران،  کشورهای  کرد: 
است در سال جاری میزان تولیدشان را افزایش دهند، اما به 
این کشورها وجود دارد  تولیدی که در  دلیل محدودیت های 

ادامه افزایش تولید ممکن نخواهد بود.
مورس گفت: به دلیل ترس از کاهش سهم در بازار، کشورهای 
باید  اما  می دهند،  افزایش  را  تولیدشان  به شدت  اوپک  عضو 
تأثیر  تحت  را  بازار  تا  باشد  شده  برنامه ریزی  افزایش ها  این 
افزایشی  روند  امکان  سیتی گروپ  رئیس  گفته  ندهد.به  قرار 
که  دارد  وجود  شواهدی  که  چرا  بود،  نخواهد  بی انتها  آنها 
سرمایه گذاری های  بتوانند  که  نفتی  بزرگ  شرکت های 
جدیدی انجام دهند، وجود ندارد. این مسئله به ویژه در مورد 

آن ۵ کشور یادشده بیشتر مشهود است. 

رشد 100درصدی صادرات نفت 
ایران به دهلی

از رشد ۱۰۰درصدی  ایران  در  سفیر هند 
صادرات نفت ایران به هند خبر داد و گفت: 
اعتباری معادل ۵۵۰ میلیون دالر از سوی 

هند برای ایران گشایش شد.
خط  اعطای  خصوص  در  کومار  سوراب 
به  ایران  نفت  فروش  محل  از  اعتباری 
هند گفت: در حال حاضر، ۲ خط اعتباری 
عملیاتی  ایران  پروژه های  در  هند  توسط 
میلیون   ۴۰۰ اعتباری  خط  یک  که  شده 
هند  آهن  خط  احداث  پروژه  در  دالری 
دیگر  اعتباری  و خط  دارد  ایران وجود  به 
نیز شامل پروژه ۱۵۰ میلیون دالری بندر 
میلیون  در مجموع ۵۵۰  که  است  چابهار 

دالر را دربرمی گیرد.
همچنان  البته  افزود:  ایران  در  هند  سفیر 
امیدوار هستیم که تامین مالی )فاینانس( 
انجام  را  زاهدان  چابهار-  آهن  خط  پروژه 
بر  حاضر،  حال  در  دهلی  البته  دهیم؛ 
روی اجرای چندین پروژه خاص در ایران 
ریلی  پروژه  آن،  از جمله  که  کرده  تمرکز 
چابهار  آهن  و همچنین خط  چابهار  بندر 
افزایش  خصوص  در  است.وی  زاهدان   -
صادرات نفت ایران به هند نیز گفت: البته 
پاسخ به این سوال را به دلیل نوسان نرخ 
در  اما  داد؛  احتساب دالر  با  نمی توان  ارز، 
متریک  میلیون  میالدی ۲۷  سال گذشته 
نفت از ایران خریداری کردیم که این رقم 
میلیون   ۱۳ میالدی   ۲۰۱۵ سال  برای 

متریک ثبت شده است

قیمت نفت افزایش یافت 
تحویل  برای  برنت  نفت  بشکه  هر  قیمت 
معادل  سنت،   ۲۰ با  دیروز  نوامبر  ماه  در 
 6۴ و  دالر   ۵۸ به  افزایش  درصد   ۰.۳۴

سنت رسید.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
با  دیروز  نوامبر  ماه  در  تحویل  برای  برنت 
افزایش  درصد   ۰.۳۴ معادل  سنت،   ۲۰
قیمت  رسید.  سنت   6۴ و  دالر   ۵۸ به 
نفت برنت روز سه شنبه یک درصد رشد 
داشت و تا رقم ۵۹ دالر و ۴۹ سنت، یعنی 
تاکنون   ۲۰۱۵ جوالی  از  رقم  باالترین 
افزایش داشت. این رقم بیش از ۳۴ درصد 
باالتر از پایین ترین رقم ثبت شده در سال 

۲۰۱۷ بود.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

ویژه  نماینده  دونشیا،  ژوزه  با  نفت  وزیر 
رئیس جمهوری فیلیپین درباره گسترش 
انرژی  بخش  در  کشور   ۲ میان  همکاری 

گفتگو کرد.
خوراک  تأمین  گزارش،  این  اساس  بر 
عالقه مندی  و  فیلیپین  پاالیشگاه  برای 
در صنعت  گذاری  سرمایه  برای  فیلیپین 
مورد  اصلی  محور  دو  ایران  پتروشیمی 
ژوزه  با  نفت  وزیر  زنگنه،  بیژن  مذاکره 
جمهوری  رئیس  ویژه  نماینده  دونشیا، 
وزارت  مرکزی  ساختمان  در  فیلیپین 
است  آسیایی  کشوری  بود.فیلیپین  نفت 
غرب  در  و  آسیا  شرقی  جنوب  در  که 
دریای جنوبی چین  بین  و  آرام  اقیانوس 
و دریای فیلیپین و در شرق کشور ویتنام، 
مدیرعامل  آگینو،  است.پدرو  گرفته  قرار 
اردیبهشت  فیلیپین  نفت  ملی  شرکت 

برای  ایران  با  مذاکرات  از  امسال  ماه 
نفت  بشکه  هزار   ۲6۰ تا   ۲۵۰ خرید 

تأییدیه  بود:  گفته  و  داد  خبر  روز  در 
ای  بشکه  هزار  پاالیشگاهی ۴۰۰  احداث 

آن  دنبال  به  و  گرفته ایم  فیلیپین  در  را 
هستیم بخش عمده خوراک آنرا از ایران 
تأمین کنیم.وی تصریح کرده بود: احداث 
 ۴۰۰ پاالیشی  ظرفیت  با  پاالیشگاهی 
هزار بشکه نفت در روز در برنامه شرکت 
از ریاست  ملی نفت فیلیپین قرار دارد و 
جمهوری فیلیپین تأییدیه های الزم جهت 
پاالیشگاه در منطقه مینداوو  این  احداث 

فیلیپین گرفته شده است.
جدید  پاالیشگاه  که  این  بیان  با  آگینو 
فیلیپین به گونه ای ساخته می شود که 
قابلیت انعطاف پذیری نسبت به تخصیص 
خوراک  برای  را  سنگین  و  سبک  نفت 
حاضر  حال  در  بود:  گفته  باشد،  داشته 
در مرحله انتخاب زمین برای احداث این 
پاالیشگاه هستیم و در مرحله بعدی وارد 

فاز کارهای ساختمانی می شویم.

در ديدار وزير نفت با نماينده ويژه رئیس جمهوری فیلیپین بررسی شد؛

سرمایه گذاری فیلیپین در پتروشیمی ایران

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت؛ گاز و پتروشیمی گفت: هیچ 
کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال.سی باز کند تا از طریق آن بتوانیم 
نقل و انتقاالت مالی داشته باشیم.  سید حمید حسینی با بیان اینکه پس از برجام 
و لغو تحریم ها گشایش هایی در بخش نقل و انتقاالت بانکی رخ داد،  گفت: پس 
از  برجام نظام بانکی کشور تالش کرد تا با اتصال به شبکه بین المللی بانکی نقل 
و انتقاالت بین المللی درآمدهای صادرات را تسهیل کند، اما به دلیل به جا ماندن 
برخی از تحریم های آمریکا که شامل برخی از افراد و شرکت های ایرانی می شد، 
بانک های بین المللی درباره مراودات بانکی سختگیرانه تر برخورد می کردند، چرا 
که باید اطمینان حاصل می کردند که نتیجه این مراودات بانکی شامل حال لیست 
خاص تحریمی آمریکا نشود.وی قطع رابطه ۱۰ ساله نظام بانکی کشور با نظام بانکی 
بین المللی را علت  تاخیر در عدم تطبیق با استاندارهای این سیستم بین المللی 
دانست و ادامه داد: به دلیل این دوری ۱۰ ساله، تطبیق دادن نظام بانکی کشور با 
استانداردهای بین المللی زمان بر است به همین دلیل در این مدت توانسته ایم 
تنها با بانک  درجه۲ آسیایی و اروپایی ارتباط برقرار کنیم. البته درزمینه انتقال 
درآمدهای نفت خام در اروپا، چین، کره جنوبی و هندوستان مشکل خاصی وجود 
ایران با  با اشاره به تشدید اختالفات  ندارد.این فعال بخش پاالیشی و پتروشیمی 
با برخی کشورهای عربی  ایران  برخی کشورهای عربی، تصریح کرد:سایه کدورت 
روی روابط اقتصادی و مالی کشور نیز سایه انداخته است و همین امر موجب شده 
تا همانند سابق نتوانیم به راحتی درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و فروش 
کشورها  این  طریق  از  را  خود  پاالیشی  و  پتروشیمی  های  فرآورده  و  محصوالت 
همانند امارات متحده عربی، بحرین و حتی عمان به داخل انجام دهیم.بر اساس 
گفته های حسینی، هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است برای ایران ال.سی باز کند 
تا از طریق آن بتوانیم نقل و انتقاالت مالی داشته باشیم. از سویی دیگر فشارهای 
آمریکا بر هالک بانک ترکیه و اتهام وارد کردن به برخی مقامات بلند پایه این کشور 
به بهانه دور زدن تحریم ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک های این کشور نیز 

با احتیاط با بانک های ایرانی همکاری کنند. 

مشکل انتقال ارز صادراتی همچنان پابرجاست

یک مسئول صنعت نفت با تاکید بر لزوم تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، گفت: 
تولید اتان فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی که به عنوان خوراک مجتمع های پتروشیمی 
استفاده می شود، در نیمه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۹ درصد 
یازدهم،  دولت  در  جنوبی  پارس  فازهای  توسعه  با  گزارش،  این  اساس  شد.بر  بیشتر 
میزان تولید گاز کشور افزایش یافت که عالوه بر تامین نیاز بخش خانگی به گاز سبب 
شد صنایعی مانند پتروشیمی ها نیز رونق بگیرند.تولید بیشتر گاز به معنای افزایش 
خوراک برای مجتمع های پتروشیمی و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و اشتغال 
پاالیشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درباره وضعیت  بیشستر است.مدیر 
اتان در پارس جنوبی، بیان داشت: فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی برای  افزایش تولید 
افزایش بهره وری امسال با اقدامات اصالحی، موفق به تولید بیش از ۳6۵ هزار تن اتان 

در شش ماهه نخست سال شدند.
به گفته »محمد شفیع موذنی« تولید اتان با توجه به اینکه خوراک اصلی پتروشیمی های 
منطقه را تامین می کند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و مجموعه پاالیشگاه های 
گاز پارس جنوبی برای افزایش تولید این محصول با ارزش برنامه های مناسبی در دستور 
کار دارند.موذنی تاکید کرد این محصول می تواند مواد اولیه را برای سایر پتروشیمی ها 
و صنایع زیر مجموعه تامین کند و گفت: اتان به عنوان محصولی راهبردی باعث ایجاد 
ارزش افزوده و اشتغال افزایی در تمام نقاط کشور می شود.وی افزود: مطابق طراحی ها، 
فازهای پاالیشگاه سوم روزانه توان تولید ۲ هزار و ۱6۰ تن اتان را دارند.به گفته وی، 
در 6ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۳۱ هزار تن اتان بیشتر 
تولید شد که معادل حدود ۱۵ روز افزایش تولید در این دوره است. به گزارش ایرنا، 
میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین منبع گازی جهان است که روی خط مرزی 
مشترک ایران قرار دارد؛ مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که سهم متعلق 
به ایران ۳۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد.ذخیره گاز این بخش از میدان ۱۴ تریلیون 
مترمکعب گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است که هشت درصد کل گاز 
دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود.منطقه عسلویه، عالوه بر 

فازهای گازی پارس جنوبی، محل استقرار مجتمع های متعدد پتروشیمی نیز است.

خوراک مجتمع های پتروشیمی در عسلویه افزایش یافت
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حضور خارجی ها در صنعت خودرو 
یک طرفه نباشد

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: مشارکت در تولید خودرو 
تکنولوژی  انتقال  و  مالی  سرمایه گذاری  نیازمند  خارجی ها  با 
طرف  شد،  تحمیل  اقتصادی  تحریم های  اگر  تا  است  کشور  به 
کشور  خودروسازی  با  خود  تعهدات  زیر  سادگی   به  خارجی  

نزند. 
با  مشترک  گذاری  سرمایه  نباید  گفت:  فر  سبحانی  رمضانعلی 
داخلی  خودروسازان  تا  باشد  بعدی  تک  و  یک طرفه  خارجی ها 
تنها دانش و تکنولوژی را وارد صنعت خودروسازی کنند بلکه 
باید سرمایه گذاران  خارجی را نیز مجاب کرد، با سرمایه گذاری 
مادی در کنار انتقال دانش توسعه صنعت خودروسازی  را رقم  

بزنند. 
با  خودرو  تولید  در  مشارکت  کرد:  تصریح  مجلس  نماینده  این 
به  انتقال تکنولوژی  نیازمند سرمایه گذاری مالی و  خارجی های 

کشور است.
 

 راه اندازی سامانه صادرات نرم افزار کشور

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه ای 

برای میزان صادرات نرم افزارهای کشور ایجاد می شود. 
محصوالت  عرضه  سامانه  توسعه  گفت:  اسماعیل زاده  فرزاد 
صدور  اطالعات،  فناوری  توسعه  دانش بنیان،  و  پیشرفته 
جذب  با  نرم افزار  صنعت  تقویت  و  بهره برداری  پروانه های 
از  بنگاه ها  کسب وکار  توسعه  خصوصی،  شرکت های  مشارکت 
طریق ارتقاء سطح نفوذ فناوری اطالعات در بنگاه های تولیدی 

و صنعتی در سال ۹6 توسط این مرکز پیگیری شد. 
وی افزود: سال گذشته حدود ۴۵ پروانه بهره برداری صادر شد و 
با صدور این پروانه ها برای حدود ۳ هزار و۳۱ نفر اشتغال ایجاد 
شد. یکی از برنامه های سال ۹6 صدور همین تعداد پروانه است.

 
ثبات نسبی قیمت انواع سکه

سکه  بازار  )چهارشنبه(  تهران،  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
ارز کاهش یافت و طال  انواع  شرایط آرامی را سپری کرد، نرخ 

ارزان شد.
سکه  بازار  )چهارشنبه(  تهران  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
قدیم  طرح  سکه  قیمت  تنها  و  کرد  سپری  را  آرامی  شرایط 
تمام  نرخ هر قطعه سکه  اساس  براین  افت کرد؛  تومان   ۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید با کاهش جزئی یک میلیون و ۲۴۴ هزار 
و ۵۰۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک 
میلیون و ۲۱۲ هزار تومان، نیم سکه 6۴6 هزارتومان،  ربع سکه 

۳66 هزارتومان و سکه گرمی ۲۴۸ هزار تومان بود.
به  ۱۲۹۲  بازارهای جهانی  در  اونس طال  هر  قیمت  همچنین 
دالر و ۴۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار با حدود ۱۰۰۰ تومان 

کاهش به ۱۲۰ هزار و ۸۸۱ تومان رسید.
براین اساس قیمت دالر ۳۹۰6 تومان، یورو با ۱۴ تومان کاهش 
با  لیر ترکیه  امارات ۱۰۸۱ تومان، پوند و  ۴6۹6 تومان، درهم 

6 تومان کاهش به ترتیب ۵۲6۳ تومان و ۱۱۴۱ تومان است. 
 

  دعوت افغانستان از ایران 
برای سرمایه گذاری در بخش معادن

افغان ها  افغانستان گفت:  و  ایران  بازرگانی مشترک  اتاق  رئیس 
عالقمندند که ایران در بخش معادن غنی آهن و مس این کشور 
این  اداری  شدید  بروکراسی  که  حالی  در  کند  سرمایه گذاری 

کشور مانع جدی سرمایه گذاری در این بخش است. 
به  ایران  صادرات  مورد  در  فارس  با  گفتگو  در  سلیمی  حسین 
فرهنگی  ویژگی های  و  مشترک  زبان  علیرغم  گفت:  افغانستان 
کشور  دو  بین  تجارت  حجم  متاسفانه  کشور  دو  بین  مشترک 

بسیار ناچیز است. 
افغانستان  به  ایران  صادراتی  کاالهای  ارزش  اینکه  بیان  با  وی 
حالی  در  این  افزود:  می شود،  برآورد  دالر  میلیارد  یک  حدود 
است که ایران ظرفیت ۵ میلیارد دالر صادرات به این کشور را 
دارد. سلیمی اظهار داشت: 6۰ درصد تولیدات کارخانه سیمان 

سیستان و بلوچستان به افغانستان صادر می شود..
 

  فروش رنو در ایران
 به مرز ۱۰۰ هزار دستگاه رسید

جاری  سال  نخست  ماهه   ۸ در  ایران  به  فرانسه  رنو  فروش 
میالدی با رشد ۸۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

۹۹6۱۷ دستگاه رسید. 
به گزارش تسنیم، شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعالم کرد در 
هشتمین ماه سال جاری میالدی ۱۴۵۱۹ دستگاه از محصوالت 
خود را روانه بازار ایران کرده است. فروش رنو فرانسه به ایران 
درصدی   ۱۳ افت  یعنی جوالی  قبل  ماه  به  نسبت  ماه  این  در 
داشته است. رنو در جوالی ۱6۷۳۳ دستگاه از محصوالت خود 

را روانه بازار ایران کرده بود. 
ماهه۲۰۱۷   ۸ در  ایران  به  رنو  فروش  مجموع  اساس  این  بر 
و  داشته  درصدی   ۸۲ رشد  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
اوت  تا  ژانویه  های  ماه  در  است.  رسیده  دستگاه   ۹۹6۱۷ به 
بود.  شده  اعالم  دستگاه   ۵۴۵۴۸ ایران  به  رنو  فروش   ۲۰۱6
سال  ماهه   ۱۲ در  ایران  به  رنو  فروش  گزارش  این  براساس 
داشت  درصدی   ۱۱۰ رشد  آن  از  قبل  سال  به  نسبت   ۲۰۱6
بر  بالغ   ۲۰۱۵ سال  در  رنو  رسید.   دستگاه   ۱۰۸۵۳6 به  و 
سال  در  و  دستگاه  ۳۳هزار  بر  بالغ   ۲۰۱۴ سال  در   ،۵۱۵۰۰
۲۰۱۳ بالغ  بر ۳۹هزار و 6۰۰ دستگاه از محصوالت خود را به 

ایران فروخته بود.

خروج از گران فروشی 
در بازارسنگ با اتیکت گذاری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: 
با صادرات فرآوری شده سنگ های تزیینی به 
بازارهای هدف نه تنها می توان برای بسیاری 
از افراد اشتغالزایی ایجاد کرد بلکه می توان با 
صادرات کاالهای متنوع، بازارهای مختلف را 

نیز در قبضه بازار سنگ کشور درآورد. 
علی اسدی کرم در گفتگو با خانه ملت درباره 
از  شده  فرآوری  معدنی  محصوالت  صادرات 
جمله سنگ به بازارهای هدف، گفت: چینی ها 
با خرید خام سنگ فیروزه درگذشته و انتقال 
آن به خارج  از کشور با تکنولوژی نوین، فیروزه 
چندبرابری  نرخ های  با  متنوع  رنگ های  با  را 
روانه بازار مصرفی کردند. این نماینده مجلس 
به  تزیینی  سنگ های  صادرات  کرد:  تصریح 
بازارهای جهانی باید فرآوری شده باشد و این 
افزوده  ارزش  با  تاکاال  قانونی است  یک اصل 

برای صادرات قرار بگیرد. 
در  ارزآوری  برای  داد:  ادامه  کرم  اسدی 
با  باید  تزیینی  سنگ های  صادرات  راستای 
روش های مدرن سنگ ها تزیینی برش خورده 
تولید  در چرخه  متنوع  قالب طرح های  در  و 
و بازار مصرفی قرار بگیرند تا بتوان کاال را با 
ارزش افزوده چند برابری با تنوع مثال زدنی 
به  بازار جهانی سنگ صادر کرد. اسدی کرم 
سنگ  بازار  برای  منطقی  نرخ  تعیین  گفت: 
ایرانی  برای سنگ های  اتیکت گذاری  نیازمند 
از  بر جلوگیری  بتوان عالوه  تا  بازار است  در 
کاالهای  بتوان  سنگ  بازار  در  گران فروشی 
بازار  روانه  صادراتی  شناسنامه  با  را  داخلی 

اقتصادی کرد.
 

پتروشیمی تضمین کننده
 آینده ایران

توسعه صنعت  و معدن  تجارت  وزیر صنعت، 
ایران  آینده  کننده  تضمین  را  پتروشیمی 
دانست. محمد شریعتمداری گفت: پتروشیمی 
با ارزش  توانسته مواد اولیه را به محصوالتی 
دلیل  همین  به  و  کند  تبدیل  باال  افزوده 
صنعت  عرصه  تالشگران  همه  قدردان  باید 
آینده  کننده  تضمین  که  باشیم  پتروشیمی 
کشور هستند. وی افزود: با وجود رشد صنایع 
در  محدودیت  دلیل  به  پتروشیمی  باالدست 
سرمایه گذاری، صنایع پایین دست در مقایسه 
از  بخشی  که  داشته  کمی  پیشرفت  آن  با 
باالدست به کشورهای دیگر  تولیدات صنایع 
صنایع  گفت:  شریعتمداری  می شود.  صادر 
کشور  صنعت  امید  پتروشیمی  دست  پایین 
به پشتوانه صنایع تکمیلی می توانیم  و  است 
صنعتی  و  فنی  لحاظ  به  را  کشور  توانایی 

گسترش دهیم.
 

 نرخ تورم شهریورماه
 به ۹.۹ درصد رسید

شهریور  به  منتهی  ماه  دوازده  در  تورم  نرخ 
۱۳۹6 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور 
۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل 

۹.۹ درصد است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
تورم به کانال تک رقمی بازگشت، اعالم کرد: 
در  مصرفی  خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص 
مناطق شهری ایران در شهریورماه ۱۳۹6 به 
عدد ۱۰۸.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ 
اساس داده  بر  یافت.همچنین  افزایش  درصد 
 ۱۳۹6 شهریورماه  در  مذکور  شاخص  های 
 ۸.۴ معادل  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 

درصد افزایش داشته است.
 

  جایگزین تندر ۹۰
 از روسیه می آید

الدا وستا امید روس ها برای جایگزینی با ال 
۹۰ یا تندر در ایران است که از سال ۸6 تولید 

می شود. 
با  اسپوتنیک  خبرگزاری  روزان  گزارش  به 
بازیگر  خودرو  »کدام  که  پرسش  این  طرح 
خواهد  ایران  خودروسازی  صنعت  در  اصلی 
اخبار منتشره در  به  استناد  با  نوشت:  بود؟« 
برگیرنده  در  می تواند  آینده  سال  رسانه ها، 
در  خودرو  حوزه  با  مرتبط  اساسی  تحوالت 
ایران باشد. در بخش دیگری از گزارش رسانه 
روسی آمده است: خودروهایی مانند خانواده 
پراید، پژو ۴۰۵ و حتی تندر ۹۰ امکان خروج 
از  نتوانند  است  ممکن  زیرا  دارند،  را  بازار  از 
عهده استانداردها برآیند و بدین علت موضوع 

جایگزینی آنها مطرح می شود. 
گمانه زنی های  است:  داده  ادامه  اسپوتنیک 
زیادی برای جایگزینی تندر ۹۰ وجود دارد، 
باره  در  رنو  فرانسوی  شرکت  تاکنون  اما 
جایگزین این خودرو اطالعات دقیقی منتشر 

نکرده است.

خبر خبر

گروه صنعت، معدن و تجارت: درحالی که 
بازار فروش لباس های چینی و ترک در داخل 
کشور رونق باالیی دارد و واردات لباس های 
غیررسمی  و  رسمی  صورت  به  خارجی 
درحال انجام است اما در این بین برخی از 
به  ایرانی  لباس  واردات  از  جهان  کشورهای 
این  براساس  می کنند.  استقبال  کشورشان 
آلمان،  کشورهای  به  ایرانی  پیراهن  گزارش 
عربی،  متحده  امارات  استرالیا،  انگلیس، 
آذربایجان، افغانستان، عراق و قطر صادر شده 
است. در همین حال طبق اخبار منتشر شده 
نخستین محموله صادراتی  در خبرگزاری ها 
پوشاک تولید داخلی با درج نام »ایران« در 
برچسب نشان تجاری یک شرکت ترکیه ای، 

روانه بازارهای هدف می شود.
میلیون   6۰۰ و  میلیارد   ۲ حدود  ساالنه 
دالر پوشاک به سمت ایران هدایت می شود 
درحالی که ۲۰ هزار واحد صنفی دوزندگی 
برای  واحدها  این  و  دارند  فعالیت  ایران  در 
که  است  کرده  ایجاد  شغل  نفر  ۳۰۰هزار 
برندهای  با  نابرابر  شرایط  در  مجبورند 
ماجرا  تمام  این  اما  کنند.  رقابت  خارجی 
نیست؛ روی دیگر سکه زمانی است که سیل 
بیرویه ورود کاالهای قاچاق به کشور سرازیر 
میشود و هیچ تولیدکنندهای یارای رقابت با 

آن را ندارد.
این  به  قاچاق  بگوییم  اگر  میان   این  در 
از  را  توپ  آورده،  وارد  زیادی  لطمه  صنعت 
پوشاک  چراکه  کردهایم  رد  خودمان  زمین 
کشورهای  و  ترک  برند  با  ایران  تولیدی 
عربی در حال توزیع است، ولی ما در درون 
دسته  این  هستیم.  مواجه  مشکل  با  کشور 
باورها  اگر  که  باورند  این  بر  کارشناسان،  از 
باشند  داشته  باور  ایرانیان  و  شود  اصالح 
روشهای  ارائه  و  پیش فرضها  با  میتوانند  که 
درست، زمینههای تولیدات نساجی کشور را 
فراهم کنند به توسعه آن کمک خواهد شد.

دفترصنایع  مدیرکل  حال  همین  در 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  نساجی 

و  دانش  فناوری،  فناوری،  از  استفاده  گفت: 
صادرات  همچنین  و  دنیا  روز  ماشین آالت 
ایران  در  خارجی  شده  تولید  محصوالت 
از  یکی  جهانی  بازارهای  به  ایرانی  برند  با 
برای  پسابرجام  دوران  در  ایران  شروط 
کشورهای  سایر  با  اقتصادی  همکاری های 
دنیا بود. افسانه محرابی با اعالم این مطلب 
ماده  کردن  عملیاتی  راستای  در  اظهارکرد: 
۳ دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک به 
منظور انتقال دانش فنی و مهارتی در زمینه 
طراحی و مد، ورود به زنجیره جهانی ارزش 
نخستین  بین المللی  بازارهای  به  پیوستن  و 
ایران  نساجی  صنعت  در  جدی  و  بلند  گام 
برداشته شد. وی با اشاره به همکاری معاونت 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کارآفرینی  توسعه 
تحقق  برای  تعاون  توسعه  بانک  و  اجتماعی 
سهم صنعت نساجی از اشتغالزایی افزود: به 
تکاپو  اجرای طرح  این هدف؛  تحقق  منظور 

کلید زده شد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت، 
طرح  در  کرد:  خاطرنشان  تجارت  و  معدن 
تکاپو و برنامه اشتغال فراگیر که با همکاری 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و بانک توسعه تعاون 
و یکی از برندهای تجاری پوشاک ترکیه به 

تا  صادرات  اولیه  مراحل  در  درآمده؛  اجرا 
انواع پوشاک  سقف ساالنه ۲۰ میلیون یورو 
تولید  ظرفیت  )با  ایرانی  تولیدکنندگان  از 
اشتغال  و  البسه  قطعه  میلیون   ۲  .۵ حدود 
با  متعددی  قراردادهای  انعقاد  نفر(   ۵۰۰۰
بینی  پیش  داخلی  پوشاک  تولید کنندگان 
شده است. محرابی ادامه داد: همچنین تعهد 
فنی  دانش  انتقال  آموزش های تخصصی،  به 
تولید انبوه، افزایش بهره وری و کاهش قیمت 
ارتباط  از دیگر مزیتها و تعهدات  تمام شده 
با این برند بین المللی است. وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به سیاست های دولت در زمینه 
اینکه  و  پسابرجامی  اقتصادی  همکاری های 
مقررشد تا طرف خارجی نیز سهمی از بازار 
صادراتی خود را در اختیار ایران قرار داده و 
محصوالتی که در ایران تولید می کنند را به 
راستا  همین  در  کنند،  صادر  کشورها  سایر 
تولید  پوشاک  صادراتی  محموله  نخستین 
شده در ایران با درج نام ایران در لیبل برند 

خارجی روانه بازارهای هدف خواهد شد.
هجوم  مورد  همواره  نساجی  و  پوشاک  بازار 
بوده  کشور  در  قاچاق  صورت  به  کاال  ورود 
که موجب پایین آمدن سطح تولید و حتی 
تعطیلی واحدهای بی شماری در این صنعت 
نفوذ  نظر می رسد که ضریب  به  شده است. 

برابر  نیم  و  یک  ایران  به  پوشاک  واردات 
متوسط جهانی است. بحث قاچاق مهمترین 
به  و  نساجی  صنعت  روی  پیش  مشکل 
خصوص پوشاک کشور است. با رشد واردات 
قاچاق پوشاک در دهه ۸۰ و رسیدن آن به 6 
میلیارد دالر، حدود نیم تا یک میلیون شغل 
گمرک  آمار  طبق  رفت.  بین  از  کشور  در 
در۱۰  پوشاک  و  نساجی  رسمی  واردات 
سال گذشته ۲۳.۷ میلیارد دالر بود، اما آمار 
قاچاق نساجی و پوشاک در همین مدت ۲۵ 
میلیارد دالر بوده است که بدین لحاظ کل 
واردات پوشاک و نساجی 6۰ میلیارد دالر و 
تنها در سال ۹۰، ۱۰ میلیارد دالر بوده است.
قاچاق  میزان  از  مسئوالن  آمار  هرچند 
پوشاک به کشور بیش از ۲.۵ میلیارد دالر در 
سال است، اما برخی از اعضاء اتحادیه صنف 
پوشاک بر آوردی باالتر از این رقم دارند. به 
اعتقاد برخی فعاالن این حوزه قاچاق پوشاک 
است  دالر  میلیارد   6.۵ تا   ۴.۵ را  کشور  به 
مرزهای جنوبی کشور  از  آن  که ۸۵ درصد 
صورت میگیرد که عمدتاً از کشورهای چین، 
و شاید  وارد میشود  بنگالدش، هند  ویتنام، 
کشور  از  قاچاق  پوشاک  ۱۸درصد  تا   ۱۷

ترکیه باشد.
با این همه به اعتقاد کارشناسان اشکالی که 
در صنعت نساجی و پوشاک کشور وجود دارد 
این است که برندسازی صورت نگرفته و عمده 
را  تولیدات زیرپله ای است و شرایط معقولی 
ندارد. به نظر می رسد که ساماندهی در توزیع 
نیز وجود ندارد، کیفیت پوشاک و منسوجات 
خارجی  تولیدات  برخی  از  بهتر  اگر  داخلی 
نباشد بدتر نیز نیست. از طرف دیگر شرایط 
بسیار خوبی در زمینه کیفیت دوخت و پارچه 
می تواند  قاچاق  هرچند  است.  آمده  به وجود 
تاثیر منفی بر تولید کسب و کار کشور داشته 
باشد، اما اگر خود صنوف و وزارت صنعت یک 
هماهنگی و ساماندهی در بحث کنترل قاچاق 
داشته باشند می تواند شرایط خوبی را به وجود 

آورند.

هدف گذاری های بزرگ برای صادرات پوشاک ؛

پـوشاک ایـرانی در بـازار 36 کـشور جـهان

 آموزشهای مهارتی
 رمز بهره وری نیروی کار انسانی

 توسعه ترانزیت
 نیازمند ۵00 هزارمیلیارد ریال اعتبار

قائم مقام ســازمان آموزش فنی وحرفه ای 
کشور می گوید: ارائه آموزشهای مهارتی در 
تمام بخش های اقتصــادی موجب افزایش 
بهــره وری نیــروی کار، ارتقــای کیفیــت 
محصوالت و ارائه خدمات بهتر پس از فروش 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، رحمت اله 
رحمتــی اظهــار کــرد: اگــر می خواهیم 
آموزشــهای فنی و حرفه ای تاثیرگذار باشد 
باید بر اساس رویکرد تقاضا محور ارائه شود. 
آموزشــهای فنی و حرفه ای با آموزشــهای 
رســمی تفــاوت بســیاری دارد و یکی از 
ویژگی هایش این اســت که گران قیمت و 
با ارزش اســت.وی افزود: ویژگی دیگر این 
است که آموزشهای رسمی اگر ثابت باشند 
به هیچ وجه آموزشــهای فنــی و حرفه ای 

نمی توانند ثابت و یکنواخت باشند.
رحمتی گفت: جهان به طور مستمر در حال 
تغییر اســت و این تغییــرات تابع تحوالتی 
اســت که در تکنولوژی شکل می گیرد،  به 
عنوان مثال اگر در صنعت خودرو بخواهیم 
آموزش بدهیــم، باید این آموزش مبتنی بر 
تکنولوژی های جدید باشد و به همین دلیل 
تاکیــد داریم که با ورود هــر تکنولوژی به 

کشور یک پیوست آموزشی هم وارد شود.
به گفته وی، آموزشهای مهارتی در هر حوزه 
منجر بــه افزایش بهره وری نیروی کار و باال 
بردن کیفیت محصول  و ارائه خدمات بهتر 

پس از فروش و رضایت مشتری می شود.
قائم مقام ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
که در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری 
با شــرکت مدیران خودرو سخن می گفت، 
امضای ایــن تفاهم نامــه را گام بزرگی در 
جهت توانمندســازی نیروی انســانی ماهر 

و متخصص دانســت.وی گفــت: به موجب 
ایــن تفاهم نامه کارگاه های جدید توســط 
این شــرکت خودروســازی تجهیز می شود 
تا آموزشــهایی کــه ارائه می کنیــم دقیقا 
بر اســاس نیاز روز بازار کار باشــد.رحمتی 
اقتصادی،  صاحبان صنایع  بنگاه های  افزود: 
و صنوف باید به این نتیجه برســند که هر 
هزینــه ای که برای مهــارت می کنند نوعی 
سرمایه گذاری اســت و در باال رفتن ضریب 
بهره وری و ارتقای دانــش و مهارت نیروی 
انسانی موثر است.قائم مقام سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای با اشاره به نام گذاری امسال 
از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: 
افزایش تولید و باال بردن کیفیت تولیدی که 
بتواند هــم از نظر کیفیــت و هم از جهت 
قیمت با بازارهای جهانی رقابت کند نیازمند 

نیروی کار ماهر در محیط است.
او از امضــای 6۰ تفاهم نامه با ســازمانها و 
اقتصادی  دستگاههای مختلف و بنگاههای 
خبر داد و گفت: ســازمان فنــی وحرفه ای 
این تفاهم نامه ها را بــا رویکرد نیاز بازار کار 
منعقد کرده است.وی گفت: شرکت مدیران 
خودرو ۱6۰ نمایندگی در سراسر کشور دارد 
و تعداد شاغالن فنی این مجموعه ۲۵۰۰ نفر 
است که به موجب تفاهم نامه همکاری، قرار 
شــده ۳۲ مرکز در سطح کشور تجهیز شود 
و مربیان فنی و حرفه ای نیز نیروهای مورد 
نیاز آنها را بر اساس استانداردهای مشترک 
آمــوزش دهند.قائم مقام ســازمان آموزش 
فنی و حرفــه ای در پایان ابــراز امیدواری 
کرد: این تفاهم نامــه گام موثری در جهت 
توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت نیروی 
کاهر ماهر باشــد و به توسعه اشتغال و رشد 

اقتصاد منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مدیریت 
تجاری سازی در بخش ترانزیتی تا سال های 
اخیر وجود نداشته و همه به دنبال ساخت 
جاده بودند، گفت: توسعه ترانزیت در کشور 
افزاری ۵۰۰ هزار میلیارد  در بخش سخت 
در  آخوندی  دارد.عباس  نیاز  اعتبار  ریال 
نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که اقدامات نرم 
افزاری به بودجه زیادی نیاز ندارد، پیشنهاد 
کرد که کمیسیون امنیت ملی نیز در مساله 
با  ای  ترانزیت درگیر شود و جلسه  توسعه 
حضور کمیسیون عمران و کمیسیون امنیت 
ملی مجلس با این وزارتخانه برگزار شود.وی 
مسائل  به  ترانزیتی  امور  برخی  کرد:  تاکید 
سیاسی برمی گردد که نمی توان این مسائل 
را در نظر نگرفت. آخوندی به اهمیت ترکیب 
عملیات  افزود:  و  کرد  اشاره  بندر  و  ریل 
داشته  رشد  درصد  بنادر ۳۰  در  کانتینری 
که این روند باید به صورت دائم افزایش یابد 
از برنامه های مهم ما تمرکز بر  البته یکی 
ریلی  ترانزیت  اکنون  و  است  ریلی  توسعه 

چندین برابر ترانزیت جاده ای است.
عمر هواپیماهای كشور بیش از 23 سال است

تأخیرهای  بحث  خصوص  در  آخوندی 

پروازها  تأخیرهای  داشت:  اظهار  پروازی 
این  و  بوده  هوایی  صنعت  عملکرد  نتیجه 
زیادی  فشار  تأخیر  سال  چند  در  صنعت 
اینکه  بیان  با  است.وی  شده  متحمل  را 
سال   ۲۳ از  بیش  کشور  هواپیماهای  عمر 
است، افزود: سن ۲۳ سال سن بازنشستگی 
صنعت  در  شاخصی  لذا  است،  هواپیماها 
از  برداری  بهره  قابلیت  به عنوان  هوانوردی 
از سن  هواپیماها وجود دارد که زمانی که 
آن بگذرد قابلیت بهره وری آن کاهش می 
یابد.وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه 
و  سرمایه  بسیار  هوانوردی  ناوگان  نوسازی 
عملیات  خوشبختانه  گفت:  است،  بر  زمان 
نوسازی ناوگان هوایی آغاز شده و در حال 
پیشرفت است.وی یادآور شد: برای یک دوره 
کیلومتر  صفر  هواپیمای  ایران  در  طوالنی 
وجود نداشت و در سیستم ناوبری آن مدت 

ها سرمایه گذاری صورت نگرفته بود.
میزان تأخیر پروازها روند كاهشی دارد

آخوندی با اشاره به تصویب آیین نامه حقوق 
مسافر گفت: اگر حقوق مسافری مورد تعدی 
قرار گیرد، می توان از حقوق مسافران دفاع 
روند  پروازها  افزایش  با  که  هرچند  کرد، 

تاخیر پروازها کاهشی بوده است.

دارویی  گیاهان  توسعه  ملی  طرح  مجری   
زعفران  از  درصد   ۸۸.۸ ایران  اینکه  بیان  با 
جهان را تولید می کند، گفت: با این وجود 
هفدهم  آن  جهانی  تجارت  در  ایران  جایگاه 
سال  اینکه  بیان  با  آذر  یوسفی  است.پیمان 
شد،  تولید  کشور  در  زعفران  تن   ۳۳6 ۹۵؛ 
امسال  شود  می  بینی  پیش  اظهارداشت: 
میزان تولید حدود ۳6۵ باشد.وی اضافه کرد: 
طبق برنامه میزان تولید تا سال ۱۴۰۰ باید 
توسعه  ملی  طرح  برسد.مجری  تن   ۵۰۰ به 
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی درباره 
تولید  اینکه  بر  مبنی  شده  عنوان  مباحث 
از  گرفتن  پیشی  حال  در  ایران  در  زعفران 
نیاز جهان است و این تولید باید کاهش پیدا 
کند؟ گفت: الگوی صحیح این است که وقتی 
ما تولیدمان افزایش می یابد تقاضا را تحریک 
کنیم و مصرف را افزایش دهیم نه اینکه تولید 
را کاهش دهیم.یوسفی آذر سطح زیر کشت، 
سال  در  زعفران  جهانی  عملکرد  و  تولید 

۲۰۱6  را مورد اشاره قرار داد و افزود: ایران 
با تولید ۳۳6 تن زعفران در رتبه اول تولید، 
با  یونان  تولید ۲۲ تن در رتبه دوم،  با  هند 
با  افغانستان  سوم،  رتبه  در  تن   ۷.۲ تولید 
تولید 6تن در رتبه چهارم، مراکش با تولید 
۲.6 تن در رتبه پنجم، اسپانیا با تولید ۲.۳ 
تن در رتبه ششم، ایتالیا و چین با تولید یک 
تن در رتبه های هفتم و هشتم و آذربایجان 
داشته  قرار  نهم  رتبه  در  تن   ۰.۲۳ تولید  با 
در  را  سرخ  طالی  کشت  زیر  سطح  اند.وی 
 ۵ هند  در  هکتار،   ۲۷۰ و  هزار   ۱۰۵ ایران 
هزار و ۷۰۷ هکتار و افغانستان ۲ هزار و ۸۱۱ 
مسئول  مقام  این  گفته  کرد.به  اعالم  هکتار 
در وزارت جهاد کشاورزی ۸۸.۸ درصد سهم 
تولید زعفران در جهان مربوط به ایران است.

وی ادامه داد: میزان تجارت جهانی زعفران 
در دنیا، ۸.۲ میلیارد دالر است؛ متاسفانه کل 
همین  است.  دالر  میلیون   ۲۸6 ما  صادرات 
ایتالیا،  اسپانیا،  اختیار  در  بازار  کل  االن 

آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است؛ سهم 
است.یوسفی  جهان  هفدهم  یک  ما  تجارت 
را  زعفران  صادرکننده  عمده  کشورهای  آذر 
فرانسه،  پرتغال،  افغانستان،  اسپانیا،  ایران، 
و  آلمان  چین،  یونان،  هلند،  کنگ،  هنگ 
از  ایران  سهم  کرد:  اضافه  و  اعالم  سوئیس 
 ۴۲ ۲۰۱6؛  سال  در  زعفران  ارزی  صادرات 
 ۸ افغانستان  درصد،   ۲۹ اسپانیا  درصد،   
درصد، پرتغال ۵ درصد، فرانسه ۳ درصد و 
سایر کشورهای جهان ۱۳ درصد بوده است.

وی عمده کشورهای واردکننده زعفران را نیز 
سوئد،  فرانسه،  هند،  آمریکا،  ایتالیا،  اسپانیا، 
کنگ،  هنگ  سعودی،  عربستان  آرژانتین، 
بریتانیا، سوئیس و امارات عنوان کرد.مجری 
وزارت  دارویی  گیاهان  توسعه  ملی  طرح 
جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان 
سرخ  طالی  صادرات  میزان  درباره  خود 
اینکه  بیان  با  گذشته  سال  در  کشورمان  از 
صادر  زعفران  تن   ۲۰۳ ۹۵؛  سال  در  ایران 

این صادرات ۲۸6  ارزش  است، گفت:  کرده 
میلیون دالر بوده است.یوسفی آذر با اشاره به 
اینکه طی سال های اخیر روند رشد صادرات 
صادرات  افزود:  است،  بوده  کند  زعفران 
اما روند  این سالها رشد داشته  زعفران طی 
تواند  مساله می  این  که  بوده  کند  آن  رشد 
به چند دلیل باشد؛ نبود یک برند معتبر در 
عرصه جهانی و عدم توجه به جهانی سازی 
های  کانال  با  ارتباط  وجود  عدم  زعفران؛ 
تامین و توزیع جهانی زعفران و فقدان تولید 

و فرآوری منطبق بر استانداردهای جهانی.
وی با بیان اینکه در نتیجه موارد فوق، زعفران 
فله  و  بزرگ  های  بندی  بسته  قالب  در  ایران 
فروشی)فاقد کیفیت الزم( به کشورهایی مانند 
اسپانیا، ایتالیا، امارات، افغانستان و ... رفته و در این 
کشورها با بسته بندی مجدد در غالب برندهای 
معتبر جهانی به بازار ارائه می شود، گفت: این 
مسائل در بلند مدت باعث کاهش قیمت و ضربه 

خوردن برند زعفران ایران خواهد شد.

ایران تولید کننده ۹۰ درصد زعفران جهان



جایي که راه نيست خداوند راه مي گشاید .
 اسکاول شين

سخن حکیمانه

چشم بد دور کزان تفرقه ات باز آورد 
 طالع نامَور و دولت مادر زادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
 ورنه طوفان حوادث ببرد بنيادت

امروز با حافظ

»چه یخ بندانی در من است« و 
»مقدمه ای بر شعر کودک« چاپ شد

مجموعه شعر »چه یخ بندانی در من است« 
شعر  بر  »مقدمه ای  و  فعال  مهسا  سروده 
سوی  از  جلولی،  شمسی  نوشته  کودک« 

انتشارات آنیما روانه بازار نشر شدند.
شعر  بر  »مقدمه ای  کتاب  مهر،  گزارش  به 
جلولی،  شمسی  پژوهش  شامل  کودک« 
آموزگار و کارشناس ارشد رشته روانشناسی 
فعلی  وضعیت  و  تاریخچه  درباره  کودک 

شعر کودک در ایران است.
این کتاب شامل ۲۰ فصل است که عناوین 
از: »شاعر کودک«،  عبارتند  ترتیب  به  آن 
شعر«،  »خصوصیات  شعر«،  »سبک های 
دبستان«،  از  قبل  سنین  کودکان  »شعر 
شعر  »حجم  کودکان«،  شعر  »انواع 
کودکان«، »دیدگاه ادبیات سنتی و گذشته 
در مورد کودکان«، »ادبیات کودک در دوره 
مشروطه«، »ادبیات کودک در روزگار نو«، 
»گذری در ادبیات نوین کودکان در ایران«، 
»تاریخچه  ایران«،  در  کودک  شعر  »تولد 
معاصر  شعر  »ویژگی های  کودک«،  شعر 
پیشین«،  دوره های  با  سنجش  در  کودک 
»کاربردهای  کودک«،  شعر  »ماموریت 
شعر برای کودکان«، »شعر و نقش آن در 
بین  »تفاوت  کودکان«،  شخصیت  تکوین 
شعر  »آیا  خردساالن«،  و  بزرگساالن  شعر 
نوعی بازگشت به کودکی است؟«، »مفهوم 
و  کودک«  اجتماعی  مفهوم  و  بیولوژیکی 

»رابطه کودک و شعر«.
من  در  یخ بندانی  »چه  کتاب  همچنین 
است« شامل ۳۴ شعر در قالب آزاد سروده 
مهسا فعال است. شاعر در اشعار این کتاب 
دلمشغولی های  و  ناکامی ها  دغدغه ها،  به 
امروز  انسان  تنهایی  و  جامعه  در  زنان 

پرداخته است.

د            ر د            نیای كتاب

دلنوشته زيبای محمد خانی برای شهید محسن حججی 

برای شهیدی که بیچاره مان کرده است!

عبارت  این  که  بار  هر  عمر،  آخر  تا  خیالم  به  اما  نمی شناختمت؛   
هیچ  با  نمی شود  دیگر  بیفتم.  تو  یاد  بشنوم؛  را  بگیر«  باال  را  »سرت 

دوربینی مواجه شد. حتی دوربین سلفی موبایل.
به گزارش پیام زمان ،عبدالمطهر محمد خانی در کانال تلگرامی خود 
هر  عمر،  آخر  تا  خیالم  به  اما  نمی شناختمت؛  نوشت:  یادداشتی  در 
بار که این عبارت »سرت را باال بگیر« را بشنوم؛ یاد تو بیفتم. دیگر 

نمی شود با هیچ دوربینی مواجه شد. حتی دوربین سلفی موبایل.

يکم؛ لنز دوربین
نمی شناختمت؛ اما به خیالم تا آخر عمر، هر بار که این عبارت »سرت 
را باال بگیر« را بشنوم؛ یاد تو بیفتم. شاید هم حاال حاالها، هیچ جا و 
در هیچ جمعی، روی آن را نداشته باشم که سرم را باال بگیرم. اصال 
نگاه  هم  هنوز  یعنی  می کردی،  نگاه  دوربین  لنز  در  تو  که  آن طور 
دوربین  حتی  شد.  مواجه  دوربینی  هیچ  با  نمی شود  دیگر  می کنی، 
بود.  خواهند  حقارت  سلفی  سلفی ها  همه  تو  از  بعد  موبایل.  سلفی 
یاد  نگاه می کنم  به دوربین  و  رفقا و بستگان می خندم  با  وقتی دارم 
تو خواهم افتاد، یاد آن داعشی زشت منظر که پشتت ایستاده است. 
یاد آن چهره زیبای تو که اصال اثری از غم یا شکست در آن نیست. 

خنده ام تلخ خواهد شد...
                   

دوم؛ شرمندگی ما
یعنی  می شنوی؟  را  من  صدای  محسن_حججی!  آقای  جناب  آهای! 
صدای ما به شما می رسد؟ می شود کمی هم به این پایین ترها توجه 
داشتیم  می خواهی؟  چه  ما  جان  از  کردی؟!  چه  ما  با  تو  آخر  کنی؟ 
مدافعان حرم  و  داستان سوریه  اصال گفتیم،  را می کردیم.  زندگیمان 
نیازی  دیگر  و  گذشت  خیر  به  هم  این  شکر  را  خدا  شد.  تمام  دیگر 
به حضور و دفاع نیست؛ که از نبودن در آن معرکه شرمگین باشیم. 

شرمندگی خیلی چیز بدی است...

سوم؛ غريبی
روضه خوان ها چند سالی است در اوج روضه سیدالشهداء، یک عبارت 
را تکرار می کنند، که بیشتر به تکه کالم لوطی ها و مشتی های تهران 
حرف  برایشان  مردانگی  و  #جوانمردی  که  همان ها  می ماند.  قدیم 
شنیده ای.  حتما  باشی.  شنیده  خودت  شاید  می زد.  را  آخر  و  اول 
حتما شنیده ای و از خود ارباب همین را خواسته ای. روضه خوان های 
سنگ دل شهر ما، در اوج حرارت روضه قتل گاه، خطاب به سیدالشهداء 
شعله ور  را  مردانگی  که  آن جمالتی  از  گیرآوردنت.  غریب  می گویند: 
می کند. از آنها که غیرت سوز می کند مرد را. از آن دست حرف هایی 
که جان آدم را در روضه به لب می رساند، اما صد افسوس که به در 

نمی برد...

چهارم؛ فرمانده فاتح
غریبی خیلی چیز بدی است. داعش هم حسابی ترسناک است. یعنی 
به  چهره ات  نترسیدی.  ظاهراً  که  تو  چون  است.  ترسناک  ما  برای 
مستحکم  چنان  نمی ماند.  ترسیده ها  به  باشد  شبیه  هرکه  و  هرچه 
چشم دوخته ای به دوربین که انگار تو آنها را به اسارت گرفته ای. اگر 
دستانت بسته نبود، چهره پلشت آن داعشی بد سیرت، بیشتر به یک 
اسیر ترسیده و مستأصل می مانست تا تو که انگار فرماندهی یک سپاه 

فاتح در صبح نبرد را برعهده داری...                   

يتیمی پنجم؛ 
به حس شما شهدای مدافع  فرزندت دو ساله است. گاهی  می گویند 
حرم که همسر جوان و فرزندان خردسال در خانه دارید فکر کرده ام. 
خانواده  ترک  سادگی  این  به  حرم  از  دفاع  برای  چطور  اینکه  به 
می کنید. اما داستان تو فرق می کند. فرزندت٬ حاال که دو سال بیشتر 
فکر  هم،  آن  از  بعد  نمی کند.  درک  چندان  را  یتیمی  درد  و  ندارد 
می کنم تو پدری را در حق او با همین تصویر تمام کرده ای. برای یتیم 
برای همیشه  پدر  قاب عکس  باالتر که  این  از  یک شهید چه فخری 
پر از صالبت و مردانگی است. از آن قاب عکس ها که با دیدنشان دل 

آدم گرم می شود...
                         

ششم؛ چهره تو
نمی دانم در هنگام ثبت آن عکس، داعشی ها به تو چه گفته اند. شاید 
به سخت ترین شکنجه ها  شاید هم  غربتت می خندیدند،  و  تنهایی  به 
روش های  همان  از  می کردند.  تهدیدت  قتل ها  نوع  دردناک ترین  و 
سبوعانه و وحشیانه که فقط از دست آنها بر می آید. پس تو چرا خم 
از خدا بی خبر که آماده  این وحوش  به  اینقدر  نیاوردی؟ چرا  ابرو  به 
ذبح تو می شوند بی اعتنایی؟ قبل از سفر به سوریه فیلم جنایات آنها 
را ندیده بودی؟ یا داعشی ها را نمی شناسی یا مرگ را و یا پاک هوش 
و حواست را به کسی باخته ای. که اگر جز این است چرا در چهره ات 
ترس نیست؟ چرا؟ می بینی! چهره تو در آن تصویر مرا دیوانه کرده؟ 
از  از جوانان هم وطنت را. دو سه شب است که دست  مرا و بسیاری 

سر ما بر نمی دارد. بیچاره مان کرده ای آقا محسن...
                          

هفتم؛ روضه
هم  اولیا  و  شهدا  با  دیگر  حاال  نمی گیرم.  را  وقتت  زیاد  محسن جان! 
صحبتی و کالم چون منی جز مالل برایت نیست. اما بگذار بگویم که 
است.  انداخته  عباس  حضرت  روضه  یاد  مرا  چشم ها،  آن  و  چهره ات 
برایش  می گویند،  روضه خوان ها  که  آنجا  حسین.  برادر  وفای  روضه 
#امان نامه آوردند تا دست از برادر بردارد و او با ناراحتی آن را پس 
افتاده ای.  روضه  کدام  یاد  آخر  لحظات  آن  در  خودت  نمی دانم  زد. 
حتما در آن لحظات غریبی، در حلقه پر سر و صدای وحوش داعشی، 
است  شده  قتل گاه  واپسین  لحظات  در  اربابت  شبیه  آنقدر  وجودت 
همان  روضه  باشد.  نبسته  نقش  یادت  در  آن،  جز  دیگری  روضه  که 
َصبراً  بِِرِضاَک،  ِرضاً  لهی  می کرد:  زمزمه  لب  زیر  اربابت  که  لحظاتی 

َقضائِک. َعلی 
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کبوتران  »کوکوی  نمایش  کارگردان 
خود  دغدغه  را  اجتماعی  تئاتر  حرم« 
عنوان کرد و گفت: مردم باید با نمایش 
ارتباط و همذات پنداری داشته باشند تا 

مفهوم به آنها منتقل شود.
و  خبری  نشست  در  ماهیان  افسانه 
»کوکوی  نمایش  پوستر  رونمایی 
نقش  ایفای  به  اشاره  با  کبوتران حرم«، 
سال  در  نمایش  این  اجرای  در  خود 
کارگردانی  و  نویسندگی  به   ۱۳۸۷
این  مجدد  اجرای  فزود:  نادری  علیرضا 
و  نویسنده  نگاه  بازتولید  نمایشنامه، 

کارگردان نمایش نیست.
عالقه  سال  همان  از  اینکه  بیان  با  وی 
داشتم،  را  نمایشنامه  این  کارگردانی  به 
بهره  نویسنده  تجربیات  از  کرد:  اظهار 
اجرای  خود  دیدگاه  با  اما  شدم  مند 

نمایش را پیش بردم.
کارگردان نمایش »دوزخ« با بیان اینکه 
حساسیت  نمایش  متن  انتخاب  در 
به  نمایشی  ادبیات  گفت:  دارم،  بسیاری 

عنوان رکن اصلی اجرای نمایش و قدرت 
بیان موضوع در نمایشنامه بسیار اهمیت 
دارد تا کارگردان بتواند نمایش اصولی را 

به صحنه ببرد.
وی با بیان اینکه تئاتر اجتماعی دغدغه 
باید  مردم  کرد:  خاطرنشان  است،  من 
و  کرده  برقرار  ارتباط  نمایش  با  بتوانند 

آنها  به  مفهوم  تا  کنند  پنداری  همذات 
اینکه  بر  تاکید  با  شود.ماهیان  منتقل 
موضوعی  حرم«  کبوتران  »کوکوی 
انسانی، دیالوگ هایی ساده و پر مفهومی 
نمایشنامه  این  کرد:  تصریح  دارد، 
شنیدن را شرط درک کردن می داند و 
موضوعات روزمره را با تمام جزییات خود 

برای تعیین مسیر مهم می داند.
تا پشت  زیرزمین  »از  نمایش  کارگردان 
علیرضا  های  نوشته  اینکه  بیان  با  بام« 
می  سازی  جریان  تئاتر  در  نادری 
حرم«  کبوتران  »کوکوی  گفت:  کند، 
نمایشنامه ای محکم، ادبی، پر از نشانه و 
با غنای دراماتیک است که دارای رویکرد 

اجتماعی با ۱۲ شخصیت زن است
وی اظهار امیدواری کرد که این نمایش 
برقرار  با مخاطب  را  ارتباط کامل  بتواند 

کرده و دغدغه های آنان را بیان کند.
به  حرم«  کبوتران  »کوکوی  نمایش 
کارگردانی  نادری،  علیرضا  نویسندگی 
افسانه ماهیان و بازیگری مرضیه بدرقه، 
مسیح  مسلمی،  ناهید  جعفری،  بهناز 
قجابگلی،  فروغ  رضوی،  عاطفه  کاظمی، 
فرزانه  عباسی،  یلدا  وفامهر،  مرضیه 
دهقان  شقایق  قاسمی،  گیتی  سهیلی، 
شب  هر  ماه  مهر   ۱۳ از  خلیق  شیدا  و 
به  شهرزاد  تئاتر  پردیس  در   ۱۹ ساعت 

صحنه می رود.

افسانه ماهیان: دغدغه ام تئاتر اجتماعی است

محرم،  ماه  در  سیدالشهدا)ع(  عزاداری  روزهای  در 
آغاز  را  »سرگشته«  سریال  پخش  فیلم  آی  شبکه 
می کند.مجموعه تلویزیونی »سرگشته« به کارگردانی 
سیدافضل  تهیه کنندگی  و  حقیقی  محمدحسین 
از شبکه قرآن سیمای  میرلوحی که در سال ۱۳۹۰ 
جمهوری اسالمی پخش شد، روی آنتن کانال فارسی 

شبکه آی فیلم قرار می گیرد.
داستان این سریال تلویزیونی سرگذشت زندگی عبیداهلل 
اباعبداهلل  حضرت  ندای  به  که  است  جعفی  حر  بن 
الحسین )ع( لبیک نگفت. او هنگامی که امام حسین 
)ع( به سمت کوفه حرکت کرد، از کوفه بیرون آمد تا با 
ایشان مواجه نشود اما در نزدیکی کربال با ایشان روبه رو 
شد. حضرت او را به یاری خود دعوت کرد اما او دعوت 
آن حضرت را رد کرد و بعد پشیمان شده و همراه مختار 
قیام کرد. او اولین زائر مزار مطهر امام حسین )ع( است.

اکبری،  عبدالرضا  زهیریاری،  سجادیه،  گلچهره   
انوشیروان ارجمند، امیر دژاکام، سولماز حسابی، فرداد 
صفاخو، بهار ارجمند، شهرداد وثوقی و احمد عالمه دهر 

در این اثر نقش آفرینی کرده اند.
اولین قسمت از این مجموعه تلویزیونی جمعه ۷ مهر 
و رأس ساعت ۲۱ پخش خواهدشد. تکرار آن نیز در 

ساعت های ۵ صبح و ۱۳ روز بعد خواهدبود.

پخش سریال »سرگشته« 
از شبکه آی فیلم

به گفته کارگردان فیلم »سالم بمبئی ۲«، به زودی 
برای انتخاب بازیگر نقش دختر شیطان در این فیلم 

به هندوستان سفر می کند.
قربان محمدپور کارگردان سینما در گفتگو بامهر با 
اشاره به آخرین اخبار از تولید پروژه »سالم بمبئی 
۲« گفت: هفته آینده و بعد از ایام سوگواری تاسوعا 
و عاشورا به هندوستان سفر می کنم تا با تعدادی 
پروژه  این  در  حضور  برای  نظر  مورد  بازیگران  از 
انتخاب  دیدار،  این  از  هدف  کنم.  گفتگو  سینمایی 
بازیگر نقش دختر شیطان است که امیدوارم بتوانم 

نتیجه دلخواه خود را به دست آورم.
وی با تاکید براینکه فیلمبرداری »سالم بمبئی ۲« 
در شهر بمبئی انجام می شود، بیان کرد: هفته آینده 
با سفر به هندوستان از لوکیشن های مورد نظر برای 

فیلمبرداری این پروژه سینمایی بازدید می کنم.
این کارگردان در بخش دیگری از صحبت های خود 
توضیح داد: بیش از هر چیز در انتظار صدور ویزای 
کاری از سوی دولت هند هستیم تا بتوانیم کار خود 
بین  ویزا  این  البته صدور  کنیم.  آغاز  بالیوود  در  را 
از  بعد  کرد:  تاکید  کشد.وی  می  طول  ماه   ۳ تا   ۲
دریافت ویزای کار که امیدوارم آبان ماه صادر شود، 

یک ماه پیش تولید فیلم طول می کشد.

رایزنی برای انتخاب بازیگر دختر 
شیطان

تمامی نمایش های به صحنه رفته در تاالرهای نمایشی 
مجموعه تئاتر شهر از هفتم تا یازدهم مهر ماه اجرایی 

نخواهند داشت. 
مجموعه  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
تئاترشهر، تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر، از روز 
جمعه هفتم تا پایان روز سه شنبه یازدهم مهر ماه به 
مناسبت فرا رسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و 

شهادت امام زین العابدین)ع( اجرایی ندارند. 
»هفت  های  نمایش  اکنون  هم  است  ذکر  شایان 
عصرهفتم پاییز« به کارگردانی ایوب آقاخانی در تاالر 
چهارسو، »چه کسی سهراب را کشت؟« به کارگردانی 
شرقی«به  »شب  قشقایی،  تاالر  در  کرمی  شهرام 
کارگردانی ناصح کامگاری در تاالر سایه و »قند خون« 
تئاتر  مجموعه  اجرا  پالتو  در  عاج  لیلی  کارگردانی  به 

شهر میزبان عالقه مندان تئاتر است. 
آگاهی  برای  توانند  می  تماشاگران  و  مندان  عالقه 
نمایشی  آثار  اطالعات  و  رویدادها  ترین  تازه  از 
آدرس با  مجموعه  این  سایت  به  شهر  تئاتر   مجموعه 

 www.teatreshahr.com  مراجعه کنند.

تاسوعا و عاشورای حسینی تاالرهای 
نمایشی تئاتر شهرتعطیل است

»نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر نسل کشی مذهبی در میانمار« فراخوان کرد
همکاری  با  هنری  حوزه  تجسمی  مرکز 
هدف  با  فتح،  روایت  تجسمی  انجمن 
علیه  یافته  سازمان  جنایات  محکومیت 
مردم مظلوم میانمار نمایشگاه بین المللی 
در  مذهبی  »نسل کشی  پوستر  طراحی 

میانمار« برگزار می  کند.
تجسمی  مرکز  زمان،  پیام  گزارش  به 
حوزه هنری با همکاری انجمن تجسمی 
روایت فتح طی انتشار فراخوانی، با هدف 
علیه  یافته  سازمان  جنایات  محکومیت 
مردم مظلوم میانمار نمایشگاه بین المللی 
در  مذهبی  پوستر»نسلکشی  طراحی 

میانمار« برگزار می  کند.
محورهای موضوعی:

مجامع  و  غربی  های  رسانه  ۱-سکوت 
در  بشر  حقوق  مدافع  های  سازمان  و 

خصوص کشتار مسلمانان میانمار۲-آنگ 
سان سوچی؛ جایزه نوبل۳- نسل کشی 

قومی و مذهبی در میانمار
و  مسابقه  در  شرکت  مقررات  و  شرایط 
دو  در  آثار  آثار:۱-ارسال  ارسال  نحوه 
به  اول  مرحلة  شود:  می  انجام  مرحله 
 6۴۷  ×  ۹۲۴ قطع  در  پوستر  صورت 
RGB/،پیکسل با کیفیت ۷۲دی پی آی

JPEG )فایل jpg یا png( و ارسال از 
طریق ایمیل.مرحلة دوم در صورتی است 
که پوستر در مرحلة اول انتخاب شود، از 
تا  شد  خواهد  داده  اطالع  ایمیل  طریق 
اولیه  قطع  در  اصلی  پوستر  ارسال  برای 
)۷۰ × ۱۰۰سانتی متر( اقدام شود.۲-هر 
ارسال  اثر   ۳ می تواند  حداکثر  متقاضی 
همة  برای  نمایشگاه  در  به کند.۳-شرکت  مبلغی  شامل  و  است  آزاد  طراحان 

نمی شود.۴-الزم  نام  ثبت  هزینة  عنوان 
یک  ارسالی  آثار  از  یک  هر  برای  است 

نام انتخاب شود.

بر حضور در جشنواره  به کارگردانی کاوه مظاهری عالوه  فیلم کوتاه »روتوش« 
وایادولید اسپانیا، ۱۱ حضور خارجی را در ماه اکتبر تجربه خواهد کرد.

جشنواره بین المللی فیلم وایادولید که با نام سمینسی Seminci نیز شناخته 
می شود، یکی از جشنواره های معتبر جهان است که هر ساله در شهر وایادولید 

اسپانیا برگزار می شود.
سمینسی یکی از قدیمی ترین جشنواره های فیلم های مستقل در اروپا محسوب 
می شود و در سال ۱۹۵6 میالدی پایه گذاری شد. ابتدا در آن زمان تنها فیلم های 
از سال  اما  داده می شد،  نمایش  کاتولیک  به مذهب مسیحیت  مربوط  مذهبی 
۱۹۷۳ فعالیتش را گسترش داد و به عنوان یک جشنواره بین المللی برای هر نوع 

فیلمی آغاز به کار کرد.
»خوشه طالیی« به همراه ۳۵ هزار یورو جایزه نقدی و »خوشه نقره ای« به همراه 
۱۷ هزار و ۵۰۰ یورو جایزه نقدی مهم ترین جایزه های این جشنواره هستند که 

به فیلم های بلند تعلق می گیرند.
شصت و دومین دوره جشنواره فیلم وایادولید ۲۱ تا ۲۸ اکتبر برابر با ۲۹ مهر تا 

شش آبان در اسپانیا برگزار خواهد شد.

»روتوش« به جشنواره فیلم وایادولید رفت 

کیت بالنشت و جک بلک در فیلمی از الی راث با هم جلوی دوربین می روند.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، »خانه ای با یک ساعت روی دیوارهایش« فیلمی است 
که دو بازیگر سرشناس یعنی جک بلک و کیت بالنشت در آن نقش آفرینی می کنند.

اکران  سینماها   در   ۲۰۱۸ سال  سپتامبر   ۲۱ از  راث  الی  کارگردانی  به  فیلم  این 
می شود.

»خانه ای با یک ساعت روی دیوارهایش« اقتباسی از رمان ترسناک گوتیکی به همین 
نام است که سال ۱۹۷۳ منتشر شد. جان بلیرز نویسنده این رمان و ادوارد گوری 

تصویرپرداز آن بوده اند.
داستان این فیلم بر لوییس با بازی اوون واکارو متمرکز است که پسری ۱۰ ساله است 
و می رود تا در کنار عمویش در یک خانه قدیمی با یک ساعت اسرارآمیز زندگی کند.

در این فیلم کایل مک الکالن، کولن کمپ، رنی الیس گولدزبری، ونسا آن ویلیامز و 
سانی سالجیک نیز بازی می کنند.

اریک کریپکی نویسنده فیلمنامه و از تهیه کنندگان این فیلم است.

کیت بالنشت و جک بلک در یک فیلم هم بازی شدند

ضوابط و شرایط بخش آثار 
رادیویی سوگواره عبرات اعالم شد

سومین  رادیویی  بخش  ضوابط  و  نامه  آیین 
سوگواره بین المللی عبرات منتشر شد.

به گزارش ستاد خبری سومین سوگواره بین 
المللی  بین  سوگواره  سومین  عبرات؛  المللی 
عبرات ضوابط زیر را جهت شرکت در بخش 
و  مستند  نمایش،  زیربخش  سه  در  رادیویی 

گزارش اعالم کرد.
نمایش،  زیرمجموعه  سه  شامل  بخش  این 
مستند و گزارش است که ضوابط زیر را برای 
شرکت مخاطبان در سوگواره عبرات ضروری 

اعالم می کند:
صاحبان آثار در هر زیربخش ۵ اثر می توانند به 

سوگواره ارسال نمایند.
آثار ارسالی باید حداقل در یکی از حوزه های 

زیر باشد:
اربعین  روز  در  مسلمانان  عظیم  -اجتماع 

حسینی
-پیام ها و تاثیرات اربعین در میان مسلمانان

با  پیاده روی  مسیر  طول  در  زائران  -ارتباط 
یکدیگر

-شهدای مدافع حرم
-شور و شوق زائران کشورهای دیگر در واقعه 

پیاده روی
-سبک زندگی اسالمی در اربعین و نقش آن در 

تمدن سازی نوین اسالمی
فرمت آثار ارسالی می بایست mp۳ باشد.

حداکثر تایم هر اثر ۵ دقیقه است.
بالمانع  زیربخش  شرکت هنرمندان در هر ۳ 
گروهی،  صورت  به  اثر  تولید  صورت  است.در 
عنوان  به  سامانه  در  کننده  نام  ثبت  شخص 

نماینده گروه در نظر گرفته شده است.

خبر


