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 تک تک بانوان ایران
 نماد قدرت هستند

 

  

گروه صنعت، معدن و تجارت: برداشت گام های عملی برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران آغاز شده است. 
حاال می توان گفت که دیپلماسی اقتصادی کشور عملکردی 

قابل مشاهده از خود نشان می دهد.
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خیز بخش خصوصی برای 

جذب سرمایه گذاری خارجی
رئیس جمهور ترکیه درباره سفرش به تهران گفته است: »بعد از این 
سفر، نقشه راه برای مرحله بعدی ترکیه مشخص خواهد شد.«»رجب 
و  دوجانبه  دیدار  منظور  به  ترکیه،  رئیس جمهور  اردوغان«  طیب 

برگزاری نشست راهبردی امروز به تهران می آید.

رئیس جمهوری به توانمندی های ایران در حوزه پتروشیمی 
و انرژی اشاره کرد و گفت: ایران می تواند منبع مطمئنی برای 
در  ایرلند  جمله  از  اروپایی  کشورهای  نیازمندی های  تامین 

حوزه انرژی باشد. 
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 رئیس جمهور ترکیه

  امروز به تهران می آید

ایران می تواند نیازمندی 

اروپا به انرژی را تامین کند
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رهبر معظم انقالب عنوان کردند:

شهید حججی؛ معجزه جاری انقالب اسالمی
حج بهترین فرصت برای خنثی کردن فعالیت تبلیغاتی دشمنان
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اختصاص 2 میلیارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بسته صادراتی ابالغی معاون اول رئیس جمهوری گفت: در این 
بسته پرداخت بیش از 2 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 4 درصد و افزون بر 
22 هزار میلیارد ریال منابع ریالی با نرخ ترجیحی برای کمک به صادرکنندگان پیش بینی شده 
است.»مسعود کرباسیان« دیروز در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
در دولت دوازدهم در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح تصمیمان 
افزود: جلسه دیروز 2 جمع بندی مهم داشت که نخستین آن درخصوص واحدهای  این جلسه، 
صادرکننده بویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال های 90 و 91 بود؛ این واحدها باید 

با نرخ ارزی که تسعیر می شود به تسویه حساب بپردازند.

زهرا نعمتی صدرنشین در رده بندی جهانی

یادداشت

2

معمای افزایش مصرف 
بنزین در کشور

نگاه روز

4
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 امام سجاد )ع( 
مبلغ بزرگ نهضت عاشورا

 جامعه بالزده آمریکا
 با ترامپ و ترمیناتور

بر اساس قانون تقاضا، کشش قیمتی تقاضا 
مقدار تغییر تقاضا را نسبت به تغییر قیمت 
اندازه گیری می کنــد. این کاهش قیمت در 
اشکال مختلفی مانند »کاهش ارزش« بر اثر 

»نرخ تورم« قابل محاسبه است.
محمد ابراهیمی
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ســخنگوی دولت با بیــان اینکه پیش بینی ما 
برای سال آینده تورم زیر 9 درصد است، گفت: 
حقوق کارکنان دولت در ســال 9۷، 10 درصد 

افزایش می یابد.
به گزارش زمان وبه نقل ازایسنا، محمدباقر نوبخت 
در نشســت هفتگی خود با اشاره به اینکه افزایش 
حقوق کارکنان از دو مســیر تامین می شود اظهار 
کــرد: ۵ درصد از طریق بودجه عمومی و ۵ درصد 
هم از طریق صرفه جویی دستگاه ها این رقم حاصل 
می شود. این که گفته می شود دولت حقوق کارکنان 
را کمتر از نرخ تورم افزایش می دهد، کذب اســت، 
زیرا براســاس آنچه که اعالم کردم افزایش حقوق 
کارکنان بیش از نرخ تــورم خواهد بود.وی افزود: 
البته حقوق بازنشستگان عالوه بر این 10 درصد در 
راستای همسان سازی افزایش دیگری نیز خواهد 
داشت.سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که 
اگر دســتگاه ها صرفه جویی نکردند ۵ درصدی که 
قرار است از طریق صرفه جویی به حقوق کارمندان 
افزوده شود،   چگونه تامین خواهد شد، تصریح کرد: 
دستگاه ها ملزم به صرفه جویی در هزینه های جاری 
خود هستند. البته اگر دســتگاهی اعالم کند که 
توان صرفه جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه 
مذاکراتی انجام می شــود تا مشکل آنها حل شود.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه بخشنامه بودجه 9۷ 
هفته گذشته به دستگاه ها ابالغ شد، ادامه داد: این 
بودجه به عنوان رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و 
ضد فقر ابالغ شده است. در این ابالغ نحوه برآورد 
هزینه ها و اعتبارات تملک دارایی هایی سرمایه ای و 
نحوه ایجاد اشتغال مشخص شده است تا به دنبال 
افزایش تولید و استمرار رشد اقتصادی برای سال 
9۷ هســتیم. پیش بینی ما رشد ۷ تا ۸ درصدی 
بدون نفت برای سال آینده است.وی افزود: ما برای 
ایجاد اشتغال از چند مســیر اقدام می کنیم. اول 
آنکه با اجازه رهبری و مساعدت مجلس یک و نیم 
میلیــارد دالر از صندوق ذخیــره ارزی که معادل 
۵ هزار میلیارد تومان اســت، اســتفاده می کنیم. 
۵ هزار میلیــارد تومان دیگر نیز توســط بانک ها 
ســرمایه گذاری می شود. از ســوی بانک ها تعهد 
کرده اند که 20 هــزار میلیارد تومان به بنگاه های 
تولیدی تسهیالت دهند. بنابراین ما در مجموع ۳0 
هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته ایم.
سخنگوی دولت همچنین گفت: پیش بینی ما این 
است که با اقدامات انجام شده نرخ بیکاری را کاهش 
دهیم. نرخ بیکاری تابستان امسال به 11.۵ درصد 
کاهش یافته اســت و تالش ما این اســت که این 
نرخ را به 11 درصد برســانیم.وی با اشاره به اینکه 
دولــت نزدیک به 2 هزار طرح عمرانی در دســت 

اجرا دارد، خاطر نشان کرد: به دستگاه ها گفته ایم 
که ایــن طرح ها را غربالگری کنند و طرح هایی در 
اولویت قرار بگیرند که امکان بهره برداری در سال 
9۷ داشته باشــند و در رشد اقتصادی کشور موثر 
باشند. به دســتگاه ها ابالغ کرده ایم طرح هایی که 
امــکان واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اعالم 
کنند. ما همچنین باید تا جایی که امکان دارد در 
هزینه های جــاری صرفه جویی کنیم تا بتوانیم بر 
اعتبارات عمرانی بیفزاییم. همچنین ســال آینده 
باید ۳2 درصد از منابع نفتی را به صندوق توسعه 

واریز کنیم.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: تا تاریخ دهم مهر 
۸ میلیــون و ۸۶۵ هزار تن گندم به ارزش 11 هزار 
و ۵۸4 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده و 
مبلغ ۸ هزار و 290 میلیارد تومان نیز )۷2 درصد( 
به کشاورزان پرداخت شده است. همچنین تا تاریخ 
ششم مهر ۵4 هزار و ۸۸۳ دستگاه تاکسی فرسوده 
از رده خارج و به همین تعداد تاکسی جایگزین شده 
اســت، به 2۵ هزار و ۵۵۷ واحد تولیدی، 1۷ هزار و 

9۵۵ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است.
وی درباره ســفر اردوغان به ایران و مباحث مطرح 
شــده در این سفر تصریح کرد: رابطه ایران و ترکیه 
بسیار خوب است و سفرهای متعددی بین مقامات 
دو کشــور انجام شده و در آینده هم انجام می شود. 
ســفر اردوغان به ایران برای توســعه مناســبات 
دو کشــور اســت.   در این ســفر مذاکراتی هم در 
مورد ســوریه و مقابله با تروریست ها داریم. توسعه 
مناســبات اقتصادی و لزوم اتخاذ مواضع معقول و 
منطقی درباره تحوالت منطقه ای از دیگر محورهای 
این ســفر خواهد بود. مساله کردســتان عراق هم 
مطرح می شــود، زیرا دولت ایران و ترکیه همکاری 
بســیار خوبی با دولت عراق در این مســاله دارند. 
نوبخت با اشــاره به اینکه هر کشوری منافع ملی و 
راهبردهای مختص به خود را دارد، خاطر نشان کرد: 
امنیت ملی ترکیه تحت تاثیر عوامل مختلفی است 
که برخی از آنها با امنیت ملی ایران مشترک است. 
مبارزه با تروریسم یکی از این موارد است که منافع 
ملی ایــران و ترکیه را به هم گره زده اســت و هر 
عاملی که مبارزه با تروریسم را تضعیف کنید، منافع 
ملی دو کشور،  منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار می 
دهد. دو کشــور برای مقابله با تروریست ها در کنار 
هم قرار گرفته و روابط خود را نســبت به گذشــته 
افزایــش داده اند. کمک ترکیه و ایران به عراق برای 
مقابله با تروریسم را جهان باید درک کند، البته جز 
رژیم جعلی و جانی صهیونیســتی همه دنیا مواضع 

ایران، ترکیه و عراق را درک کرده اند.
ادامه در صفحه۳

 نوبخت: نرخ تورم در سال آینده 
زیر ۹ درصد خواهد بود

ثبت تجارت 44 میلیارد دالری ایران در نیمه نخست امسال

گمرک ایران اعالم کرد: مجموع تجارت خارجی ایران در نیمه نخست 
امسال با ۶ درصد رشد به 44 میلیارد و 1۳9 میلیون دالر رسید.

به گزارش زمان از گمرک جمهوری اســالمی ایــران، در کارنامه 
عملکرد تجارت خارجی نیمه نخست امسال که دیروز منتشر شد، 
آمده اســت: ارزش صادرات غیرنفتی ایران در شهریور ماه امسال 
نســبت به مرداد مــاه 1.۷۵ درصد بهبود یافــت و واردات کاال به 
ایران در ســومین ماه از فصل تابســتان نســبت به ماه دوم 1.12 
درصد کاهش داشــت.بر این اســاس، حجم تجارت خارجی ایران 

در سال جاری تا ابتدای مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ 
درصد بزرگ تر شده است. همچنین در شش ماهه اول سال جاری 
تشــریفات گمرکی ۷۵ میلیون و ۸۳0 هــزار تن کاال در گمرکات 
کشور به طور حتم به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش 
هوشــمند انجام شده که از این مقدار 1۷ میلیون و 19۵ هزار تن 
سهم واردات و ۵۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تن سهم کاالهای صادراتی 
غیرنفتی بود.مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده 
به 44 میلیارد و 1۳9 میلیون دالر رســید کــه این رقم ۶ درصد 
بیشتر از مدت مشابه ســال 1۳9۵ است. مجموع تجارت خارجی 
ایران در شش ماهه نخست سال گذشته 41 میلیارد و ۶۷4 میلیون 
دالر بود.این گزارش می افزاید: در شــش ماهه اول ســال جاری به 
میزان 2۳ میلیارد و ۵9۵ میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که 
در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 1۵.۳۷ درصد افزایش نشان 
می دهد. این رقم در ماه گذشــته 1۶.49 درصد بود که عمده ترین 
دالیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کاالهای 
ســرمایه ای و برخی کاالهای اساسی مربوط می شود.همچنین در 
مدت یادشده متوسط قیمت کاالهای وارداتی کشورمان به ازای هر 
تن به یک هزار و ۳۷2 دالر افزایش یافت که در مقایسه با پارسال 
۶.۸۵ درصد افزایش داشته است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران 
در شــش ماهه اول سال جاری به 20 میلیارد و ۵44 میلیون دالر 

رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۳.20 درصد 
کاهش داشته اســت؛ این رقم در ماه گذشته 4.9۵ درصد بود. در 
شهریور ماه سال جاری صادرات پتروشیمی و با یک روند افزایشی 
نســبت به شش ماهه سال گذشته 1.۳1 درصد افزایش یافت و ۷ 
میلیارد دالری شــد؛ با این حال تجــارت خارجی ایران با کاهش 

صادرات سایر کاالها و میعانات گازی همراه بوده است. 
در بخش ســایر کاالها گرچه شاهد بهبود نسبت به پنج ماهه قبل 
بوده ایم، اما ۵.4۷ درصد نســبت به سال گذشته کاهش داشت که 
البتــه این رقم در مرداد ماه 9.۳0 درصــد بود. در بخش صادرات 
میعانات گازی هم شــاهد افت ۵.1۶ درصدی بوده ایم و همچنین 
متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۵0 
دالر رســید که 1.1۶ درصد افزایش داشــت.در مجموع وضعیت 
بهتــری در بخش صادرات غیرنفتی نســبت به شــش ماهه اول 
ســال جاری حاکم شــده به نحوی که صادرات کاالهای ایرانی به 
چین در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۷ درصد 
افزایش یافته است.در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد 
۵.4۷ درصدی ثبت شــد. صــادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی 
هم با افزایش 12.۸۶ درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 1۷.10 
درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی و ۶.۵2 درصدی 

به هند بوده ایم.

 سود سپرده  کوتاه مدت 
به ۱۰درصد کاهش می یابد

قائم مقام بانک مرکزی گفت: ســود سپرده های کمتر از یکسال 
طبق بخشنامه بانک مرکزی مشمول سود 10 درصد است و بانکها 

نمی توانند برای آن سود باالی 20 درصد درنظر بگیرند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اکبر کمیجانی دیروز در حاشــیه 
اولین جلســه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت 
دوازدهم گفت: ســپرده گذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک 
مرکزی درباره کاهش ســود ســپرده در بانک ها ســپرده گذاری 
کرده انــد، اگر ســپرده های بلندمدت خود را زودتر از یک ســال 
برداشت کنند، دیگر مشمول سود 2۳ درصد نمی شوند.وی درباره  
اقدام برخی بانک ها برای جذب سپرده های مردم با نرخ سود 2۳ 
درصــد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقــدام بانک ها قبل از اجرای 
بخشــنامه بانک مرکزی برای دریافت ســپرده با سود 2۳ درصد 
تخلف نبوده اســت.کمیجانی تصریح کرد: برای انجام هر کاری و 
تحلیل بخشنامه و ابالغ آن باید مقداری زمان صرف شود و اینطور 
نیســت که ما بخشــنامه ای را ابالغ کنیم و بالفاصله بشود آن را 
از صبح روز بعد اجرا کرد.وی در پاســخ به سوالی در مورد اینکه 
اما بانک ها اجازه داده اند ســپرده گذاران سپرده های خود را با نرخ 
ســود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده های بلندمدت قبل از 
یک سال شکسته شود و توسط سپرده گذاران از بانک ها برداشت 
شــود، دیگر مشمول نرخ ســود 2۳ درصد نیست و مشمول نرخ 
10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می شود.قائم مقام بانک مرکزی 
همچنین با بیان اینکه خودروسازان نرخ های سود را رعایت می 
کنند گفت:بانک مرکزی با اســتفاده از تجربه فراوان انباشــته از 

سال های گذشته در استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس های 
خارجی مراقبت ویــژه دارد و جای هیچ گونه نگرانی از این بابت 
وجود ندارد.  کمیجانی گفت: خطوط اعتباری و فاینانس ها بانک 
مرکزی با تجربه فراوان انباشــته سال های گذشته مراقبت ویژه 
دارد و جای هیچ نوع نگرانی ندارد؛ ما محاسبات فنی و کارشناسی 
خــود را داریم و در تمام تصمیم گیری ها و اســتفاده از خطوط 
اعتباری و فاینانس ها تمام این مالحظات کارشناسی مدنظر است.

وی افزود: پایبندی خودروسازان به نرخ سود مورد توافق، از سوی 
بانک مرکزی به صورت روزانه چک می شود و جای نگرانی نیست.

وی در پاســخ به ســوال دیگری درباره بازنگری در دستورالعمل 
صرافی ها متناسب با شرایط پسابرجام که بهمن ماه سال گذشته 
وعده آن داده شــده بود، گفت: آیین نامه ها و دستورالعمل های 
آن در حوزه نظارت بانک مرکزی در حال بازنگری است اما هنوز 
نتیجه آن به کمیســیون فرعی شــورای پول و اعتبار داده نشده 
است.کمیجانی خاطر نشان کرد:پس از اجرای برجام، فعالیت تجار 

به تدریج از صرافی ها به بانک ها در حال انتقال است.
قائم مقام بانک مرکزی درباره پوشش ارزی مشکل واردکنندگان 
کاال و مواد اولیه و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در 
جریان بحران ارزی ســال 91 دچار مشکل شدند و برنامه بانک 
مرکزی برای رفع این مشــکل گفت: در ماده 4۶ قانون رفع موانع 
تولید سه مفهوم اساســی یعنی قیمت گذاری احراز ورود کاال و 
همچنین حسابرســی، مطرح است که هر کدام از آنها پیچیدگی 
های خود را دارد و ســبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این 
بند از قانون با مشــکالتی رو به رو شــود.قائم مقام بانک مرکزی 
تاکید کــرد: هرچند تالش شــده با وضع برخی آییــن نامه ها 
اصالحات و نرمش هایی در روند کار ایجاد شــود اما با این وجود 
شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم و از این رو در جلسه شورای 
گفت و گو مقرر شــد موضوع توسط وزیر اقتصاد در سطح دولت 
و یا در حاشــیه جلسه شورای پول و اعتبار پیگیری شود.وی ابراز 

امیدواری کرد که این مشــکل بدون نیاز بــه اصالح در مجلس 
شورای اسالمی و در سطح دولت بازنگری یا اصالح شود.

کمیجانی در پاســخ به این پرسش که آیا قرار نیست پس از پنج 
سال مشکل ارزی ناشی از بحران ارزی سال 91 حل شود، تاکید 
کرد: این مشــکل در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی را 
برای بانک مرکزی ایجاد کرده اســت که اگر در اجرا مورد توجه 
قرار نگیرد، از سوی دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات 
کشور یا ســازمان بازرسی مورد سوال قرار می گیریم و از این رو 
مجبور هســتیم که مالحظاتی که در قانون بوده را به طور دقیق 
اجرا کنیم؛ هرچه زودتر تکلیف استفاده کنندگان از منابع ارزی و 

بانک مرکزی روشن بشود، خیلی بهتر است.

 کارت زرد مجلس به 
وزیر کشور 



2 اخبارچهارشنبه 12 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3590

 رییس جمهور ۱۵ مهرماه
 به دانشگاه تهران می رود

مشــاور عالی رییس دانشــگاه تهران با بیان 
اینکه مراســم آغاز ســال جدید تحصیلی با 
حضور رییــس جمهور 1۵ مهرمــاه در این 
دانشگاه برگزار می شود، گفت: در این مراسم 
از رتبه هــای برتر کنکور سراســری 9۶ نیز 
تقدیر خواهد شد.دکتر خضری در گفت وگو 
با ایسنا با اعالم این مطلب، به تشریح جزئیات 
آغاز مراســم سال تحصیلی جدید دانشگاه ها 
پرداخت و افزود: این مراسم شنبه آینده 1۵ 
مهرماه با حضور رییس جمهور، وزرای علوم 
و بهداشت، روســای دانشگاه ها و دانشجویان 
در دانشگاه تهران برگزار می شود.وی در ادامه 
تصریح کرد: در مراســم آغاز سال تحصیلی 
دانشــگاه ها، روسای دانشــگاه  تهران و علوم 
پزشــکی تهران، سرپرست وزارت علوم، وزیر 
بهداشت، یکی از اســاتید، یک دانشجو و در 
نهایت رییس جمهور سخنرانی خواهند کرد.
مشاور رییس دانشگاه تهران همچنین خاطر 
نشــان کرد: در مراســم آغاز سال تحصیلی 
جدیــد، با حضــور رییس جمهــور و وزرای 
بهداشــت و علــوم از رتبه هــای برتر آزمون 
دانشگاه ها تقدیر خواهد شد.دکتر خضری در 
پایان اظهار کرد: ساعت آغاز و سایر جزئیات 
برگــزاری این مراســم هنوز بــه طور کامل 

مشخص نشده و در دست بررسی است.

جالل طالبانی درگذشت

رســانه های کــردی در پی انتشــار اخباری از 
وخامت حــال جالل طالبانــی، رئیس جمهور 

پیشین عراق درگذشت وی را تایید کردند.
به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه تلویزیونی 
روداو، پیــش از ایــن یکی از مســئوالن دفتر 
جالل طالبانی، رئیس جمهور پیشــین عراق و 
دبیرکل حزب اتحادیه میهنی کردســتان خبر 
درگذشت وی را تکذیب کرد اما گفت، شرایط 
جسمانی مناســبی ندارد.جالل طالبانی که از 
رهبران کردهای عراق محســوب می شود از ۷ 
آوریل 200۵ تا 24 ژوئیه 2014 رئیس جمهور 
عراق بود گرچه در پی یک سکته مغزی شدید 
در ســال 2012، عمال از همان سال از صحنه 
سیاســی عراق خارج شــد.جالل طالبانی که 
شخصیتی کاریزماتیک در میان کردهای عراق 
و تقریبا تمامی کردها محسوب می شد، بیشتر 
عمر خود را به عنوان پیشــمرگ در مبارزه با 
رژیم بعث عراق گذرانده و رهبری جنبش های 
مســلحانه مختلفی را علیــه حکومت صدام بر 

عهده داشت.

آموزه های "دفاع مقدس" همواره 
برای ملت اقتدار و عزت است

جانشــین فرمانده کل سپاه از "دفاع مقدس" 
به عنوان تاریخی جامــع از حیات ملت ایران 
یاد کرد و گفت: آموزه ها و معارف دفاع مقدس 
همواره به عنوان سرمایه ای بی بدیل برای ملت 
ایران اعتبار، عزت، اقتدار و منزلت را به همراه 
داشته اســت.به گزارش ایسنا، سردار سرتیپ 
پاسدار حسین ســالمی جانشین فرمانده کل 
ســپاه در آیین معارفه رئیس مرکز اســناد و 
تحقیقــات دفاع مقدس ســپاه کــه با حضور 
جمعی از فرماندهان، مسئولین و معاونان این 
مرکز برگزار شــد، از "دفاع مقدس" به عنوان 
تاریخی جامع از حیــات ملت ایران یاد کرد و 
گفت: در دوران شکوهمند ۸ ساله دفاع مقدس 
اعتقاد، دانش، علم، فن و هنر با یکدیگر تلفیق 
شــد و پیروزیهای ارزشمندی را به ثمر رساند.

ســالمی با تأکید بر ضــرورت انتقال فرهنگ 
و معارف غنــی دفاع مقدس به نســل جوان 
امروز و نســلهای بعد، اظهــار کرد: هنر اصلی 
این اســت که معارف این مقطع سراسر شکوه 
و عظمــت بر پیکره جامعه منتقل شــده و در 
تاریخ به عنوان داستان باقی نماند.وی در ادامه 
با اشاره به رســالت خطیری که مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس ســپاه در ثبت، نشر و 
انتقال ارزشــهای دفاع مقدس بر دوش دارد با 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار دکتر اردستانی 
رئیس فقید این مرکــز، اظهار کرد: این مرکز 
نه تنها یک مرکز عادی پژوهشــی نیست بلکه 
ســرمایه ای بی بدیل و ارزشــمند از معارف 

مختلف دفاع مقدس می باشد.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

رابطه قیمت، تقاضا و مصرف بنزین

معمای افزایش مصرف بنزین در کشور
محمد ابراهیمی

بر اســاس قانون تقاضا، کشش قیمتی تقاضا مقدار تغییر تقاضا را 
نســبت به تغییر قیمت اندازه گیری می کند. این کاهش قیمت در 
اشــکال مختلفی مانند »کاهش ارزش« بر اثــر »نرخ تورم« قابل 
محاســبه است. در اقتصادهایی که دچار تورم باال هستند؛ افزایش 
سطح عمومی قیمت ها در صورت افزایش نیافتن قیمت یک کاالی 

پرکشش می تواند کارکردی مانند کاهش قیمت داشته باشد.
این تأثیر در مواردی که قیمت کاال در ســبد محاســبه تورم قرار 
گیرد، برجســته تر می شــود. به عنوان مثال اگرچه قیمت سوخت 
به عنــوان یکی از اقالم در ســبد اندازه گیری نرخ تــورم در گروه 
»مســکن،  آب،  برق، گاز و دیگر سوخت ها« استفاده می شود، اما با 
وجود افزایش قیمت ها از سال 1۳94 تاکنون قیمت سوخت مایع 
در کشور افزایش نیافته است. همین ثبات قیمت سبب شده است 
درخواست برای سوخت – به ویژه بنزین- به طور فزاینده ای افزایش 
یابد.با این حال قیمت تنها دلیل افزایش مصرف ســوخت مایع در 
کشور نیست و مؤلفه های متعدد دیگری نیز بر آن تأثیر می گذارد. 
بررســی گروه های اصلی دخیل در محاســبه نرخ تورم از ســوی 
بانک مرکزی )که نشــان دهنده تورم حدود 12 درصد برای ســال 
1۳94 و نرخ 9 درصد برای ســال 1۳9۵ و حدود 10 درصد برای 
پنج ماه امسال است( به خوبی بیان می کند که اگر چه نرخ تورم در 
سالیان اخیر به طور عمده کاهشــی بوده اما قیمت ها همچنان در 
حال افزایش است.از طرفی میزان مصرف بنزین که در پایان سال 
1۳94 به طور میانگین روزانه ۷1 میلیون لیتر بود، این روزها به ۸1 
میلیون لیتر رسیده که افزایش حدود 14 درصدی را نشان می دهد.
با وجود آنکه شــیب افزایش قیمت ها در کشــور مالیم تر شده اما 
تطبیق تغییرات قیمتی دیگر کاالها و خدمات با قیمت ثابت بنزین 
و مقایســه این دو مؤلفه با روند افزایشــی مصرف بنزین در کشور 
به خوبی نشــان می دهد که قانون تقاضا در باره بنزین عمل کرده و 
ثابت ماندن قیمت این فرآورده  نفتی در کنار باال رفتن ســطح رفاه 
جامعه و افزایش انواع وســایل نقلیه در سطح کشور پاسخ معمای 

دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور است.
به هرحال مادامی  که دســت دولــت  در تعیین قیمت ها در میان 
باشد، تناقضی آشکار میان ســازوکار بازار، عرضه و تقاضا وجود 
خواهد داشــت. این دخالــت دولت با توجه به شــرایط تورمی 
ســالیان پیش و افزایش قیمت ها در ســال های اخیر )همراه با 
ثابت نگه داشــتن قیمت بنزین( سبب شده نوعی نبود تعادل بین 
گروه های اصلی محاسباتی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ایجاد 
شــود. اثر ملموس چنین وضعی همانــا باالرفتن میزان مصرف 
بنزین به عنوان کاالیی راهبردی اســت.کاالیی که همچنان سهم 
قابل توجهی از یارانه دولت صرف آن شــده و افزایش مصرف آن 
بــا توجه به »تراز تولید / مصرف« این فراورده موجب اســتمرار 
پرداخت یارانه از طرف دولت می شود.با توجه به شرایط اقتصادی 
کشــور و روند مصرف فراورده های نفتــی )در رأس آنها بنزین( 
به نظر می رســد معقول ترین و اقتصادی تریــن راه برای مدیریت 
مصــرف آن، اصالح و ارتقای کیفیت خودروهای ســاخت داخل 
،برای پایین آوردن مصرف ســوخت تا میزان قابل قبول حداقل 
های جهانی و تمســک بــه روش افزایش قیمــت آن در حدی 
که با ســایر سیاســت های کالن دولت در زمینه کنترل تورم و 
سایر شاخص های اقتصادی تضاد ایجاد نکند است.راه هایی که 
بخشــی از آن در قوانین باالدســتی بر اجرای آن تصریح شده و 
ایــن امکان را به دولت می دهد تا در کنار تأمین نظر قانون گذار، 
بخش بزرگی از مشکالت مربوط به تأمین سوخت مایع کشور را 
برطرف کند.این در حالی اســت که در شرایط فعلی چشم انداز 
قابل باوری برای تعدیل حجم تولید خودرو از سوی خودروسازان 
وجود ندارد.از ســوی دیگر طبق تجارب پیشین، برقراری دوباره 
نظام ســهمیه بندی سوخت نیز خالی از اشکاالت اساسی نیست. 
بنابراین دقیق ترین نســخه ای که می توان برای مصرف بنزین در 
کشــور پیچید؛ ارتقای کیفیت خودروها و تعدیل قیمت سوخت 
اســت تا در نتیجه آن، در عمل بخشــی از قوانین مغفول کشور 
نظیر ماده )1( قانون هدفمندکردن یارانه ها که بر ضرورت اصالح 
قیمت فراورده های نفتی تصریح دارد اجرائی شده و در یک روند 
برنامه ریزی شده، دولت نقش خود را در عرضه و تقاضا به مصلحت  

کالن کشور اجرا نماید.

خروج آرام مسکن از رکود 

رییس مرکز آمار کشــور با بیان اینکه نرخ مشــارکت در کشور 
افزایش و به دنبال آن نرخ بیکاری در تابســتان امســال کاهش 
یافته اســت، گفت: بخش ساختمان و مسکن کشور به آرامی در 
حال خروج از رکود اســت.»امید علی پارسا« در حاشیه نشست 
بررسی راهکارهای رونق تولید، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری 
در گفت وگو با ایرنا درباره نتایج طرح برآورد میزان شــاغالن در 
کشــور افزود: تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نرخ 
مشــارکت کشــور افزایش یافته که این موضوع در بهار امســال 
نیز قابل مشاهده اســت.وی تصریح کرد: نرخ بیکاری همزمان با 
افزایش نرخ مشارکت کاهش یافته و به 11.۷ درصد رسیده یعنی 
نرخ مشــارکت 41 درصد شده است؛ معنی این دو عدد این است 
که بازار کار ما به آرامی در حال حرکت به ســمت حل مشکالت 
می رود و روند خوبی را پیش گرفته است.رییس مرکز آمار ایران 
درباره نرخ رشــد ساختمان در کشــور نیز گفت: نرخ رشد حوزه 
مسکن در زمستان سال گذشته منفی و در رکود بود اما از اواخر 
زمســتان به تدریج در حال خروج از رکود است به شکلی که در 
فصل بهار و تابســتان امسال شاهد رشــد سرمایه گذاری در این 
بخش هستیم.پارســا، اشتغال در حوزه مســکن را جزئی از آمار 
بخش ساختمان برشمرد و گفت: هم اشتغال و هم سرمایه گذاری 
در این بخش از رشــد منفی خارج و مثبت شده است.وی گفت: 
بنابراین می توان گفت، بخش ســاختمان و مسکن به آرامی در 

حال خروج از رکود است.

ادعای رئیس موساد علیه ایران

رئیس ســرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران 
هیچ وقت تا این حد به مرزهای اراضی اشــغالی در لبنان و سوریه 
نزدیک نبوده است.یوســی کوهن، رئیس سازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی)موســاد( در سخنانی در مقر موساد در کنار بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: اهداف موساد 
مشــخص اســت، ایران همچنان آرمان خود را درباره دستیابی به 
توانمندی های هسته ای به میزان قابل توجهی حفظ کرده است تا 

به توانایی های هسته ای نظامی دست یابد.

یادداشت

خانواده شــهید محســن حججی، با رهبر 
انقالب دیدار کردند.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز 
در دیدار خانواده شــهید محسن حججی، 
این شهید واالمقام را نشانه خدا و سخنگوی 
شــهدای مظلوم و ســر جدا، خواندند و با 
اشــاره به حضور با شکوه و کم سابقه مردم 
در تشییع آن شــهید، خاطرنشان کردند: 
خداوند بواســطه مجاهدت محســن عزیز، 
ملت ایران را عزیز و سربلند کرد و او را نماد 
نســل جوان انقالبی و معجزه جاری انقالب 
اسالمی قرار داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به فراگیر شدن نام برجسته، ممتاز 
و درخشان شهید حججی در سراسر کشور 
در اثــر مجاهدت و شــهادت مظلومانه او، 
گفتند: همه شــهدای ما مظلومند و غیر از 
محسن شما، شهدای دیگری نیز هستند که 
دشمن سر از تن شــان جدا کرده و همگی 
در نــزد خداونــد عزیز و صاحــب درجات 
هســتند اما خدای متعال بر اساس حکمت 
خود و خصوصیات این جوان، او را نماینده 
و سخنگوی این شهیدان کرد.رهبر انقالب 
اسالمی افزودند: همه شهیدانی که از ایران، 
افغانســتان، عراق و مناطق دیگر در مبارزه 
با اشــرار تکفیری و دست نشــانده امریکا و 
انگلیس به شــهادت رسیدند، در این جوان 
خالصه و دیده می شوند و خداوند او را نماد 

شهادت مظلومانه و شجاعانه کرد.
ایشان، حضور کم نظیر مردم قدرشناس در 
تشییع شهید حججی در شهرهای تهران، 
مشهد، اصفهان و نجف آباد را بسیار پر معنا 
دانستند و گفتند: خداوند دلها را مجذوب 
کرد و افــراد گوناگونی که زندگی برخی از 

آنان در ظاهر تناســبی با جهاد و شهادت 
ندارد، عکس شهید را در دست گرفته و به 
تشییع او آمدند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به تالش های فراوان دشمنان برای 
بازگرداندن ملت و بویژه جوانان از راه جهاد 
و شــهادت و به فراموشی ســپردن امام و 
گم کردن خط روشــن انقالب، افزودند: در 
چنین شــرایطی، مجذوب بــودن دل های 
بخش زیادی از جوانان به مفاهیم انقالبی، 
حیرت انگیز اســت و اگر کمیت و کیفیت 
جوانان انقالبی از دهه ۶0 بیشــتر نباشد، 
کمتر نیســت.رهبر انقالب اسالمی گفتند: 
خداوند این واقعیت را با شهید حججی به 
همــه اثبات کرد و با بــزرگ و عزیز کردن 
او و نماد ســاختن از او نشان داد که نسل 
جوان امروز، اینگونه مخلصانه و صادقانه در 
پی جهاد فی ســبیل اهلل است، و این، آیت 
الهی و نشــانه خدا و معجزه جاری انقالب 
است.ایشــان، خانواده شــهید، مسئوالن و 
همه ملت ایران را مرهون مجاهدت شهید 
حججی و امثال او دانســتند و با تجلیل از 
نقش برجســته پدر، مادر و همسر شهید 
گفتند: اگرچه فقدان شــهید برای خانواده 
او، مصیبت بزرگی اســت اما عزتی که خدا 
بواسطه او به کشور داد، مایه تسال و آرامش 
آنها خواهــد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین بر تصویر ماندگار شهید حججی 
در لحظه اســارت، این جمــالت را مرقوم 
کردند: »ســالم و درود حق بر این شهید 
پر افتخار و ســرافراز که در حساس ترین و 
خطیرترین لحظه ی زندگی، نماد حق پیروز 
و آشکار در برابر باطل رو به زوال شد. سالم 
خدا بر او که با جهاد مخلصانه و شــهادت 
مظلومانــه، خود را و همــه ی ملت خود را 

عزیز کرد.«

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده شهید محسن حججی:

شهید حججی؛ معجزه جاری انقالب اسالمی

حج بهترین فرصت برای خنثی کردن فعالیت تبلیغاتی دشمنان

رهبر انقالب اسالمی »حفظ امنیت، عزت و احترام حجاج« را از جمله دل نگرانی های مهم خود خواندند 
و گفتند: بر اساس گزارش مسئوالن، حجاج امسال از حفظ احترام و عزت خود در اغلب موارد راضی 
بوده اند، اگرچه برخی موارد تخلف نیز گزارش شده که باید پیگیری شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
دیدار سرپرست حجاج ایرانی، مسئوالن و دست اندرکاران حج امسال با ابراز خرسندی از بازگشت همراه 
با سالمت و عزت حجاج ایرانی، به وجود یک جبهه بین المللی و عظیم تبلیغاتی در مقابل جمهوری 
اسالمی اشاره و خاطرنشان کردند: راه مقابله با این جبهه خطرناک، روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال 
و تهاجمی است و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی برای این اقدام است.ایشان با اشاره به وجود یک 
جبهه بسیار خطرناک و فعال و مجهز به انواع وسائل و امکانات تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسالمی، 
گفتند: نظام اسالمی ظرفیت و توان فراوانی برای ایستادگی و تهاجم علیه این جبهه دارد و فرصت حج 
بهترین منبر تبلیغی برای ارتباط گرفتن با مردم دنیا و خنثی کردن تبلیغات طرف مقابل است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی ایران با مردم در حج همچون دعای 
کمیل، مراسم برائت، اجتماعات و همایش های تبلیغی را ترفند دولت سعودی علیه جمهوری اسالمی 
خواندند و افزودند: امروز در دنیای اسالم، تعداد بی شماری از نخبگان مایل به شنیدن حقیقت از زبان 
جمهوری اسالمی هستند، بنابراین باید مسائل مهمی همچون استکبارستیزی، افشای ماهیت غرب، 
برائت از دشمنان اسالم و مضامین بلند دعای کمیل را با ادبیات نافذ، لحن خوب و استدالل عمیق از 

طریق ابزارهای نوین تبلیغاتی به مخاطبان منتقل کنید.

 رئیس جمهور ترکیه
  امروز به تهران می آید

 هرگونه تجزیه طلبی را
 محکوم می کنیم 

رئیس جمهور ترکیه درباره سفرش به تهران 
گفته اســت: »بعد از این سفر، نقشه راه برای 

مرحله بعدی ترکیه مشخص خواهد شد.«
به گــزارش مهــر، »رجب طیــب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه، به منظور دیدار دوجانبه 
و برگزاری نشســت راهبردی امروز به تهران 
می آیــد.وی در نشســت خبــری در آنکارا 
دربــاره اهداف و محــور مذاکراتش در تهران 
گفت: »ســفرم به ایران در راستای مشارکت 
در نشست شورای مشترک استراتژیک انجام 
می شود و همه پرسی اقلیم در شمال عراق در 
رأس دســتور کار و رایزنی های من با حسن 
روحانی، رئیس جمهور و همچنین رهبر ایران 
قرار خواهد گرفت«.رئیس جمهور ترکیه افزود: 
بعد از این ســفر، نقشه راه برای مرحله بعدی 
برای ترکیه مشخص خواهد شد. این کشور در 
حال تماس دائم با کشــورهای منطقه به ویژه 
درباره همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق 
اســت. اردوغان امروز به تهران سفر می کند.

بنابراین گزارش، ژنرال »خلوصی آکار« رئیس 

ســتاد ارتش ترکیه هم دیروز وارد کشورمان 
شد و مورد اســتقبال سرلشــکر باقری قرار 
گرفت. در این ســفر تعدادی از مقامات عالی 
رتبه نظامی ترکیه، ارتشــبد خلوصی آکار را 
همراهی می کنند و این ســفر از ابعاد مختلف 
حائز اهمیت اســت. بررسی ابعاد و زمینه های 
همــکاری دفاعی و نظامی بین دو کشــور و 
همچنین گفت وگو درباره مهمترین مســائل 
منطقه، محورهای گفت وگوی دو مقام نظامی 

ایران و ترکیه عنوان شده است. 

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست 
خبری مشــترک با رئیس مجلس سنای 
ایرلنــد هرگونه تجزیه طلبی منطقه ای را 
محکوم کرد. علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی در نشست خبری مشترک 
با رئیس مجلس سنای ایرلند اظهار کرد: 
گروه های دوستی میان دو کشور تشکیل 
شده اســت. بخش دیگر باال بردن سطح 
روابط تجاری اســت کــه در زمینه های 
مختلف مطابق برنامه ششم برای ما اولویت 

دارد.وی افــزود: عالقه مندی خود را نظیر 
ســرمایه تکنولوژی های نو و انرژی های 
پاک و دارو و تجهیزات پزشــکی و انرژی 
به معنی نفت و گاز نشان دادیم. امیدواریم 
تجــار ایرانــی از این فرصت اســتفاده و 
دوستان در زمینه تســهیل روابط بانکی 

تالش کنند.  
الریجانــی درباره برجام گفت: دو کشــور 
ایران و ایرلند دربــاره برجام معتقدند که 
این یک توافق بین المللی اســت که باید 
ادامه پیدا کند و همه به آن پایبند باشند.
رئیــس مجلس ادامه داد: درباره مســایل 
منطقه ای و بحران تروریستی، حساسیت 
دو کشــور در این زمینه ها احســاس می 
شد.الریجانی تصریح کرد: ما هر گونه هرج 
و مرج طلبی در حوزه مسایل منطقه ای به 
خصوص در حوزه تجزیه طلبی را محکوم 
می کنیم. سفر رئیس مجلس سنای ایرلند 
در افزایش سطح روابط تجاری و رایزنی در 
مسائل سیاسی و امنیتی بسیار مهم است.  

اختصاص 2 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان
وزیــر امور اقتصادی و دارایی درباره بســته 
صادراتی ابالغی معاون اول رئیس جمهوری 
گفــت: در این بســته پرداخــت بیش از 2 
میلیارد دالر از منابع صندوق توســعه ملی 
با نرخ ســود 4 درصد و افــزون بر 22 هزار 
میلیارد ریال منابــع ریالی با نرخ ترجیحی 
برای کمک به صادرکننــدگان پیش بینی 

شده است.
»مســعود کرباســیان« دیروز در نخستین 
جلسه شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در دولــت دوازدهم در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 
در تشــریح تصمیمان این جلســه، افزود: 
جلســه دیروز 2 جمع بندی مهم داشــت 
کــه نخســتین آن درخصــوص واحدهای 
بویــژه صادرکنندگان خدمات  صادرکننده 
فنی و مهندســی در ســال های 90 و 91 
بود؛ این واحدها باید با نرخ ارزی که تسعیر 
می شود به تسویه حساب بپردازند.به گفته 
این مقام مسئول، با رایزنی های انجام شده 
با نمایندگان مجلــس و همچنین کارگروه 
مربوطه، مقرر شد در دولت تصمیماتی برای 
اصالح آییــن نامه ها و همچنین هماهنگی 
بیــن وزارت اقتصاد، بانــک مرکزی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان 
برنامه و بودجــه برای انجام این کار صورت 
گیرد.وی اظهار داشــت: دســتور کار دوم 
جلســه امروز درخصوص تجدیــد ارزیابی 
دارایی هــای واحدهایی بود که مشــمول 
مــاده 141 قانون تجارت می شــدند و اگر 
این شــرکت ها بیش از ۵0 درصد سرمایه 

خود را از دســت می دادند به بحران دچار 
و در نهایت ممکن اســت به ورشکســتگی 
کشیده شوند.کرباســیان ادامه داد: در این 
زمینه مقرر شــد تا موضوع از سوی شورای 
گفت وگو به دولت ارائه شــود تا در الیحه 
بودجه ســال 9۷ کل کشور گنجانده شود.

وی با اشاره به ابالغیه ریاست جمهوری برای 
اولویت وزارتخانه ها یعنی تولید و اشتغال، 
خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات، اصالح 
نظام بانکی اســت که الیحه مربوطه تقدیم 
مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس 
در حال پیگیری آن است.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی ادامه داد: موضوع دوم، کاهش نرخ 
سود سپرده ها است که فضای خوبی را برای 
کاهش سود تسهیالت بانکی فراهم خواهد 
کــرد.وی بیان داشــت: فعال کــردن بازار 
ســهام و بورس موضوع سوم است که طی 
آن اجــازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل 

شود تا پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را 
در بازار عرضه کنند.این عضو کابینه دولت 
دوازدهم همچنین در خصوص سوء استفاده 
برخــی بانک هــا از زمان ابالغ بخشــنامه 
هشــت بندی بانک  مرکزی برای نرخ سود 
1۵ درصد از 11 شــهریور ماه و تمدید یک 
ســاله قراردادهای موجود بــا افزایش نرخ 
سود ســپرده سرمایه گذاری یک ساله خود، 
تاکید کرد: این کار مورد تایید دولت، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی نیست و بانک ها آن 

را به حساب زرنگی خود نگذارند.
وی بیان داشــت: در این زمینه از بخشنامه 
تخطی شــده و حتما این مــوارد به هیات 
انتظامی بانک مرکزی برای بررســی ارسال 
می شود.کرباسیان در عین حال خاطرنشان 
کرد: با این اقدام در حقیقت پول دیداری و 
جاری تبدیل به سپرده شده و به این ترتیب 

آثار منفی آن کاهش یافته است.

کرباســیان تصریح کرد: مــا کاری به مردم 
نداریم، اما بانک هایی که باالتر از نرخ مقرر 
پول دریافت کرده اند، جزو هزینه های قابل 
قبولشان منظور نمی شود و باید مالیات آن 
را بپردازند.این مقام مســئول تاکید کرد: به 
این ترتیب یک بــار این بانک های متخلف 
را نقره داغ می کنیم تا بدانند بخشــنامه ها 
قابل اجرا هســتند.وی خبر داد: مهلتی که 
برای سهامداران سهام عدالت برای پرداخت 
پولشــان به منظور محقق شــدن مالکیت 
سهامشان در نظر گرفته شوده بود، از سوی 
شورای عالی سیاســت های کلی اصل 44 
قانون اساســی تا یک ماه دیگر تمدید شد 
و دارندگان این ســهام می توانند با مراجعه 
به ســایت ســازمان خصوصی سازی از این 
فرصت اســتفاده کنند.کرباسیان با اشاره به 
برگزاری شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی، این شــورا را یکــی از مهمترین 
ظرفیت های کشــور برشمرد که از هر سوه 
قوه در آن نمایندگانی حضور دارند و تصریح 
کرد: مشــورت و تبادل نظرهایی که در این 
جلســات انجام می شــود از قدرت تصمیم 
گیــری و اجرا برخوردارنــد و به طور حتم 
به رونق تولید و اشــتغال و بهبود اقتصادی 
در کشــور کمک خواهد کرد.وی ادامه داد: 
اهمیت موضوع از آجایی اســت که مطابق 
آنچه در قانون پیش بینی شــده، مصوبات 
این شورا باید ظرف یک ماه در هیات وزیران 
مطرح شود؛ بر این اساس جریان چند طرفه 
ای بین قوای ســه گانــه و بخش خصوصی 

شکل می گیرد.
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 نخستین کارت زرد نمایندگان مجلس دهم
 به وزیر کشور 

نمایندگان مجلس شورای اســالمی از پاسخ های وزیر کشور درباره 
علت فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسالمی 
شــهر و روستا قانع نشدند و عبدالرضا رحمانی فضلی نخستین وزیر 
دولت دوازدهم اســت کــه کارت زرد از مجلســیان دریافت کرد.به 
گزارش زمان وبه نقل ازایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای 
پاسخ به سوال هشــت نماینده درباره علت فقدان نظارت فرمانداران 
به مصوبات و عملکرد شــوراهای اسالمی شهر و روستا و عدم کارایی 
هیات حل اختالف استان ها که موجب مخدوش شدن اعتماد مردم 
به کارآمدی این نهاد شــده است، در جلسه علنی امروز - سه شنبه 
- مجلس حضور یافت.علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز به نمایندگی 
از هشــت نفر از نمایندگان با طرح این ســوال گفت: وزارت کشــور 
مسئول نظارت بر شورای های شهر است، قانون گذار برای مسوولین 
و دســتگاه ها اختیاراتی را تعریف کرده که بتواند نقطه آسیب را به 

یک نقطه قوت تبدیل کند.
وی افزود: وقتی فســادی با این گستردگی در شورای شهر تبریز اتفاق 
افتاده که منجر به دســتگیری و بازداشــت بیش از ۷0 نفر از معاونین 
شهردار، اعضای شورای شهر، مسووالن حراستی و نظارت و شهرداران 
مناطق شد، از مسئوالن و مدیران آنچه اتفاق افتاده به نحوی مدیریت 
کنند که اســباب دلگرمی مردم شــود.نماینده مردم تبریز در مجلس 
یادآور شــد: در مورد شورای شــهر تبریز متخلفین پس از دو ماه که 
بازداشــت بودند و دعوت از اعضای علی البدل مجددا اعضای متخلف 
در شورا دعوت به جلسه می شوند که این موضوع موجب سرافکندگی 
برای مسئوالن استان اســت، اما چون ارائه الزم در استان وجود ندارد 
برخورد جــدی و قانونی صورت نمی گیرد و به رغم تعیین نمایندگان 
ناظر قوه مقننه در شــورای حل اختالف، از طرف مســووالن اســتان 
رسیدگی درستی صورت نمی گیرد.وزیر کشور به این سوال پاسخ داد 
اما علیرضا بیگی پس از پاسخ های رحمانی فضلی اعالم کرد که از پاسخ 
های وزیر کشــور قانع نشده اســت از این رو این سوال به رای مجلس 
گذاشــته شد.نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نهایت با 11۵ رای 
موافق، ۸1 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 22۳ نماینده حاضر از پاسخ 
های وزیر کشــور قانع نشدند.علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در 
این مورد گفت: ما از وزیر کشــور می خواهیم بیشــتر به مطالبات در 
این زمینه توجه کنند.وی همچنین در بخشی از زمان طرح این سوال 
گفت: این سوال منطقه ای است اما مراحل خود را طی کرده بدین معنا 
که مهلت 10 روزه ای که کمیســیون باید راه حل مشخص و به سوال 

کنندگان و هیات رئیسه ارائه دهد را پشت سر گذاشته است.

لزوم تعقیب و استرداد تروریست ها

نماینــده دائم جمهوری اســالمی ایران در ســازمان ملل از طرف 
جنبش عدم تعهد، با محکوم کردن هر شــکل و شــیوه تروریسم، 

بر لزوم تحت تعقیب قراردادن و استرداد تروریست ها تاکید کرد.
به گزارش زمان وبه نقل ازایرنا، غالمعلی خوشــرو در نشست کمیته 
حقوقی مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با موضوع »اقدامات برای 
امحای تروریسم« به نمایندگی از جنبش عدم تعهد بیانیه ای قرائت 
کرد. وی افزود: جنبش عدم تعهد صراحتا تروریســم در کلیه اشکال 
آن را بــه عنــوان اقدامی جنایی محکوم کــرده و آن را نقض قوانین 
بین المللی و انسانی می داند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل ادامه 
داد: تروریسم نباید با حق تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال و مبارزه 
با اشــغالگری و استعمار یکسان پنداشته شــود و رفتارهای خشن و 
بی رحمانه با مردم تحت اشــغال باید به عنوان شدید ترین نوع عمل 
تروریســتی محکوم شود. خوشــرو اضافه کرد: تروریسم نبایستی به 
هیچ مذهب، ملیت، تمدن یا گروه قومی نســبت داده شــود و مبارزه 
با تروریســم نیز نباید بهانه ای برای پرونده ســازی برای افراد یا بهانه 
ای برای دخالت در زندگی خصوصی افراد قرار گیرد.ســفیر و نماینده 
دائم ایران در ســازمان ملل متحد تصریح کرد: جنبش عدم تعهد هر 
گونــه تهدید یا کاربرد زور و اقــدام علیه اعضای جنبش عدم تعهد به 
بهانه مبارزه با تروریسم، و از جمله اقدامات یکجانبه گرایانه در معرفی 
این کشورها به عنوان دولت های حامی تروریسم را رد می کند.خوشرو 
مراتــب نگرانی جدی از تهدید رو به افزایش تروریســت های خارجی 
که با هدف اقدامات تروریســتی از کشورهای خود به کشورهای هدف 
ســفر می کنند را اعالم و بیان داشت که کشورهای عضو عدم تعهد از 
همــه دولتها می خواهند که به این موضوع از جمله از طریق عمل به 
تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل توجه کنند. وی همچنین مراتب 
نگرانی خود را از تفســیر های غلط گروه های تروریســتی از مفاهیم 
مذهبی برای توجیه اقدامات تروریســتی و نفــرت پراکنی در اذهان 
جوانان و توجیه اقدامات وحشــیانه خود بیان کــرد و ایجاد گفتمان 
های جامع بــرای مقابله با آنها از طریق مشــارکت رهبران جوامع و 
روحانیون کلیه ادیان و مذاهب و توجه به ریشــه های این مشــکل را 
امری ضروری دانست.ســفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: جنبش 
عدم تعهد از همه دولت ها می خواهد که از هرگونه اعمال تروریســتی 
و هرگونه کمک سیاســی، مالی، معنوی به تروریسم خودداری کرده 
و بر اســاس تعهدات بین المللی خود اجازه ندهند که مرتکبان اعمال 
تروریستی از وضعیت پناهندگی سوء اســتفاده کنند. خوشرو یادآور 
شــد: ادعای گروه های تروریستی مبنی بر انگیزه سیاسی اقداماتشان 
نباید مانع از استرداد آن ها شود.وی همچنین تاکید کرد: برای مبارزه 
موثر با تروریسم، همه دولت ها باید به وظایف قانونی و بین المللی خود 
برای مقابله با تروریســم عمل کرده و اقدامات الزم را از جمله تعقیب 
و استرداد عامالن تروریسم انجام دهند و از هرگونه حمایت سیاسی و 
مالی از تروریســت ها در داخل یا خارج و فعالیت آن ها در خاک دیگر 
کشــورها یا کمک تسلیحاتی یا آموزشــی به آن ها و فعالیت آن ها در 

خاک کشورهای دیگر خودداری کنند.

مصر خرید سالح از کره شمالی را تکذیب کرد

 وزارت خارجه مصر خبر منتشــر شــده در روزنامه آمریکایی مبنی 
بر خرید ســالح از کره شمالی توسط این کشــور را تکذیب کرد.به 
گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانســه، »احمد ابوزید« سخنگوی 
وزارت خارجه مصر مطلب منتشــر شده در روزنامه واشنگتن پست 
در خصوص ادعای خرید ســالح از کره شمالی توسط قاهره را کذب 
دانست.واشنگتن پست در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد اعالم 
کرده بود ارتش مصر خریدار ناشــناس یک محموله آر.پی.جی کره 
شــمالی به ارزش 2۳ میلیون دالر در ســال 201۶ بوده اســت.این 
روزنامــه آمریکایی خبر خود را به نقــل از منابع دیپلماتیک آگاه در 
این زمینه منتشــر کرده است. با این حال وزارت خارجه مصر تاکید 
کرده است چنین مطلبی صحت ندارد.گفتنی است آمریکا در آگوست 
201۶ به مصر هشدار داد یک کشتی از کره شمالی در حال حرکت 
به سمت کانال سوئز است. در بازرسی از این کشتی در گمرک کانال 

سوئر بیش از 24 هزار قبضه سالح آر پی جی کشف شد.

 تکذیب شایعه طرح موضوع ایجاد 
نظام پارلمانی از سوی الریجانی 

ســخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: شایعه طرح 
موضوع ایجاد نظام پارلمانی از سوی علی الریجانی 
رییس مجلس صحت ندارد و رییس مجلس نظری 
در ایــن رابطه ندارد.به گزارش زمان وبه نقل ازایرنا، 
بهــروز نعمتی دیروز در جمــع خبرنگاران در مورد 
شــایعه طرح موضوع ایجاد نظام پارلمانی از سوی 
علــی الریجانی که برخی رســانه هــا مطرح کرده 
اند، گفــت: در این خصــوص مذاکــره ای با علی 
الریجانی داشــتم و رییس مجلس بیان کرد که از 
طــرح این موضوع بی اطالع اســت و نظری در این 
رابطــه ندارد.وی گفت: این موضــوع از طرف آقای 
عزت اهلل یوســفیان مال نماینده آمل به عنوان نظر 
شخصی ایشان مطرح شده و تعدادی از نمایندگان 
نیــز آن را پیگیری می کنند، اما این مســاله ربطی 
به الریجانی ندارد و ایشــان در جریان این موضوع 
نبوده اند.وی ادامه داد: نمایندگان حق دارند درباره 
مســائل مختلف، اظهار نظر کنند، اما نسبت دادن 
این موارد به رئیس مجلس شورای اسالمی، صحت 
ندارد.اخیرا برخی از رســانه ها موضوع طرح ایجاد 
نظام پارلمانی از سوی علی الریجانی رییس مجلس 

شورای اسالمی را مطرح کرده اند.

راه اندازی مرکز پایش ماهواره ای 
در ماهدشت

رییس ســازمان فضایی ایران با بیان اینکه دو پروژه 
ماهواره کوچــک و مکعبی دانشــجویی با همکاری 
سازمان اپسکو را در دستور کار داریم، گفت: مسابقه 
»تاس واره ها« با هدف طراحی ماهواره های مکعبی با 
همکاری دانشــگاه کاشان اجرایی می شود.به گزارش 
زمان وبه نقل ازایسنا، دکتر محسن بهرامی دیروز در 
افتتاحیــه هفته جهانی فضا با اشــاره به اینکه ایران 
سابقه بسیاری در نجوم داشته است، افزود: با عضویت 
ایران در کمیته فعالیت های صلح آمیز سازمان ملل در 
ســال 1۳۳۷، ایران به صورت رسمی فعالیت خود را 
در فضای جدید این حوزه آغاز کرد.بهرامی با اشــاره 
به اینکه فعالیت های بســیاری در سال های گذشته 
انجام شده اســت، گفت: پرتاب موجود زنده، ساخت 
ماهواره های "ســینا"، "امید" و "نوید" بخشــی از 
فعالیت های انجام شــده در سال های گذشته در این 
حوزه اســت.وی با اشاره به فعالیت های فضایی انجام 
شــده در دولت یازدهم، افزود: تکمیل و آماده سازی 
ماهواره "دوســتی" که در نوبت پرتاب اســت و در 
آینده نزدیک پرتاب می شــود، یکی از پروژه های در 
دست اقدام سازمان فضایی ایران است.رییس سازمان 
فضایی ایران از آماده سازی ماهواره "پیام امیرکبیر" 
خبــر داد  و تاکید کرد:  پروژه ماهــواره "ناهید 1" 
نیز در پژوهشــگاه فضایی در حال انجام است که در 
مرحله تحویل گیری قرار دارد.وی با اشاره به پیشرفت 
سامانه انتقال مداری، اظهار کرد: این سامانه در انتقال 
ماهواره مدار متوسط کاربرد دارد و همچنین ماهواره 
"ظفر" علم و صنعت نیز ســاماندهی شــده است و 
امیدواریم در سال 9۷ برای پرتاب آماده شود.بهرامی 
از تکمیل و راه اندازی مرکز فضایی قشم نیز خبر داد 
و گفت: مرکز کنترل ماهواره های بومی و مرکز پایش 
ماهواره ای زمین نیز در ماهدشت راه اندازی شده است 
و مــا از این طریق می توانیم وقوع آتش و ســیل را 
مشــاهده کنیم و به مراجع مربوطه اطالع دهیم.وی 
همچنین با اشــاره به مشارکت با ماهواره عرب ست، 
تصریح کرد: این ماهواره تا سال 1409 با ماهواره های 
بدر ۵ و ۷ که پشتیبان این ماهواره هستند، خدمات 
پهنای باند را ارائه می کند.رییس سازمان فضایی ایران 
درباره فعالیت های آینده ســاز این سازمان نیز گفت: 
پروژه ماهواره مکعبی در حضور رییس جمهور در سال 
1۳94 افتتاح شــد و با 20 تیم دانشگاهی انجام شد 
و در دور نخســت طراحی جزئی آن به پایان رسیده 
و در مرحله ســاخت قرار دارد که در روز فناوری نیز 
آغاز دور دوم آن اعالم می شــود.وی به کار مشترک 
ســازمان فضایی ایران با دانشــگاه کاشان به عنوان 
مسابقه تاس واره ها اشــاره کرد و گفت: این مسابقه 
برای تعریف ماموریت ماهواره های مکعبی اســت که 
در روز فناوری نتیجه این مسابقه نیز اعالم می شود.

بهرامی از اتصال تلسکوپ های موجود کشور در قالب 
طرحی به نــام "رصدگران" خبــر داد و افزود: این 
تلســکوپ ها و دو تلسکوپ مربوط به سازمان فضایی 
ایران و اپسکو با تجهیز به ربات به عنوان یک شبکه 
می توانند در اختیار عالقه مندان این حوزه قرار گیرند 
و به صورت آنالین از این امکانات اســتفاده شود.وی 
در ادامه سخنان خود به همکاری بین المللی با اپسکو 
نیز اشــاره کرد و گفت: دو پــروژه ماهواره کوچک و 
دانشــجویی را با اپسکو در برنامه های خود داریم که 

این پروژه ها برای اجرا به دانشگاه ها واگذار می شود.

انزوای آمریکا با خروج از برجام 

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی گفت: برجام معاهده ای نیست که ایران تنها 
با آمریکا امضاء کرده باشد. برجام یک توافق جهانی 
اســت که در ســازمان ملل متحد و شورای امنیت 
مورد تأیید قرار گرفته و اگر آمریکا از آن خارج شود 
منزوی خواهد شــد.ژرژیک آبرامیان در گفت وگو با 
ایســنا در خصوص خروج احتمالی آمریکا از برجام 
و چگونگــی واکنش ایران در صــورت اتفاق افتادن 
این موضوع، اظهار کرد: هنوز مطمئن نیســتیم که 
آمریکا از برجام خارج شــود. خروج آمریکا از برجام 
نشانه تحت تأثیر قرار گرفتن این کشور از عوامل و 
اهرم های فشار رژیم صهیونیستی و عربستان است. 
خروج از برجام به هیچ وجه به نفع آمریکا نیســت 

چرا که سبب انزوای این کشور خواهد شد.

روزنهخبر

ادامه از صفحه 1
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
اثرات توقف بازرگانی ایران و کردستان عراق 
در پی بســته شــدن مرزهای غربی کشور 
گفت: بســته شدن مرزها تحت شعاع مساله 
مهم حق حاکمیت دولت عراق است که برای 
ایران اهمیت زیادی دارد. هنوز بخش هایی از 
عراق و سوریه در دست تروریست هاست و هر 
عاملی که انسجام برای مقابله با تروریست ها 
را بر هم بزند مورد تایید جمهوری اســالمی 
ایران نیســت. برای مقابله با تروریست ها و 
حق حاکمیت کشورها ما اقداماتی انجام می 
دهیم که ممکن است آثار سوء کوتاه مدتی 
مثل بسته شــدن مرزها را داشته باشد که 
در برابــر اهداف بلند ایران، ترکیه و عراق به 
چشم نمی آید. بســته شدن مرزها در کوتاه 

مدت حل می شود.در ادامه نوبخت در پاسخ 
به این پرسش که وزیر کشور آمار بیکاری را 
در برخی استان ها ۶0 درصد اعالم کرده است 
و برنامه دولت برای حل این مشکل چیست، 
تصریح کرد: مرجع رسمی اعالم آمار بیکاری، 
مرکز آمار ایران و ســایت این مرکز اســت. 
اعالم بیکاری نرخ ۶0 درصد درست نیست، 
زیرا در تابســتان امسال نرخ بیکاری کاهش 
یافته اســت. البته دولت از طریق تسهیالت 
بانکی، یــک و نیم میلیــارد اعتبار صندوق 
توسعه ملی و اعتبارات عمرانی به دنبال حل 
مشــکل بیکاری در برخی استان ها از جمله 
کرمانشاه است و اولویت هم با مناطقی است 
که آمار بیکاری باالیی دارند. اولین پروژه ای 
که به زودی در کرمانشــاه افتتاح می شود، 
 خط راه آهن اســت.وی در پاسخ به پرسش 

دیگری مبنی بــر برنامه دولت برای افزایش 
نرخ بنزین اظهار داشت: دولت هیچ برنامه ای 
برای افزایش حامل های انرژی ندارد.در ادامه 
خبرنــگاری درباره اهداف دیــدار نوبخت با 
موالنا عبدالحمید و رویکرد دولت نسبت به 
اهل ســنت،   پرسید که وی در پاسخ گفت: 
ما روابط خوبی با اهل ســنت داشــته و آنها 
را سرمایه ملی کشور می دانیم. این سیاست، 
سیاســت جدید ما نیســت و مــا در دولت 
یازدهم هــم همین سیاســت را دنبال می 
کردیم. من بارها به مناطق اهل سنت کشور 
ســفر کردم. هر وقت هم به استان سیستان 
سفر می کنم با موالنا عبدالحمید دیدار دارم 
که او مشکالت را منعکس می کند و ما هم 
برنامه های دولت را بیان می کنیم.سخنگوی 
دولت در پاســخ به این پرســش که چرا به 
وضعیت کارگــران هپکــو و آذرآب پس از 
تجمع اعتراضی آنها رسیدگی شد و پیش از 
آن توجهی به مشکالت آنها نمی شد، گفت: 
این دو شرکت غیر دولتی هستند و تقاضای 
آنها این اســت که دوباره دولتی شوند. من 
چند مــاه پیش در هپکو حاضر شــدم و با 
کارگــران صحبت کردم که تقاضای آنها هم 
احیای هپکو بود. آنها قبل از مســاله حقوق 
خود خواهــان احیای هپکو بودند اما دولتی 
کــردن هپکو مغایر سیاســت های اصل 44 
اســت. ما به بانک ملی نامه نوشتیم و تقاضا 
کردیم تســهیالت در اختیار هپکو قرار دهد 
و خود ســازمان برنامــه و بودجه هم تعهد 
تضمین کرد. هپکو از نظــر دولت فراموش 
شــده نبود، ما در دولت طرحی در دســت 
اجرا داشتیم تا به هپکو سفارش کاال بدهیم. 
کارگران هپکو  و آذرآب انسان های شریف و 
عزیزی هســتند و باید شرایط زندگی آنها را 
درک کنیم. چند وزیر هم مسئول شده اند تا 

مشکالت این دو کارخانه را حل کنند.

ســخنگوی دولت در مورد اظهــارات اخیر 
ترامپ درباره برجــام و احتمال پایدار بودن 
آن اظهار داشــت: نهادهای قانونی در ایران 
باید در مــورد ادامه برجــام تصمیم گیری 
کنند. این قــرارداد تا زمانی پابرجا می ماند 
که منافع ملی و مصالح ما را تامین کند. اگر 
اتفاق دیگر بیفتد متناسب با آن، ایران اقدام 
می کنــد و در صورت تصمیم نظام ما حقوق 
خود قبل از برجام را مجددا از سر می گیریم. 
در کوتاه مــدت ما می توانیــم به وضعیت 
قبل برجام برگردیــم و گزینه های مختلفی 
را هــم روی میز داریــم.در ادامه خبرنگاری 
با بیان اینکه حج تمتع امســال برگزار شد و 
آیــا برنامه ای برای برقراری حج عمره دارید، 
که ســخنگوی دولت در پاسخ خاطر نشان 
کرد: خدا را شــاکریم که حج تمتع امسال 
با تالش مســئوالن با عزت برگزار شــد. در 
مورد برقراری حج عمره سیاست دولت این 
اســت که هر جا که عزت و شرافت ایرانیان 
و زوار تامین شــود، از آن بهره ببریم.نوبخت 
در پاســخ به این پرسش که آیا طرح تحول 
ســالمت در دولت دوازدهم ادامه می یابد، 
تصریح کرد: این طرح جزء طرح های مثبت 
دولت بوده که اشکاالت آن باید برطرف شده 
و ادامه یابد. دولت در حال تالش اســت که 
بدهی های انباشته شده به بیمه ها را پرداخت 
کند و بدهی جدیــد هم ایجاد نکند،   عالوه 
بر آن بالغ بر 4 هــزار میلیارد تومان جدا از 
بودجه دانشــگاه های علوم پزشکی و وزارت 
بهداشــت برای اجرای طرح تحول سالمت 
پرداخت شــد، البته باید اشکاالت این طرح 
رفع شــود. در حال حاضر از جیب بیمار ۷ 
تا ۸ درصد هزینه ها پرداخت می شود که ما 
معتقدیم باید دامنه خدمات محدود شده و 
هر عمل یا جراحی انجام نشود، بلکه خدمات 

ضروری به بیماران ارائه شود.

سخنگوی دولت در نشست خبری: افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد است

نرخ تورم در سال آینده زیر ۹ درصد خواهد بود

 هیچ یک از بحران های منطقه
 راه حل نظامی ندارد

 شهید حججی
 از رویش های انقالب اسالمی است

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار امیر قطر 
بر آثار زیانبار برخوردها و منازعات خشونت بار 

در منطقه تاکید کرد.
به گزارش زمان وبــه نقل ازمهر، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه 
ســفر خود منطقــه خلیج فــارس، دیروز با 
شــیخ »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر در 
دوحه دیــدار و در مورد موضوعات مربوط به 
روابــط دو جانبه و اوضاع منطقه گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار بر سیاست اصولی دولت 
جمهوری اسالمی ایران برای داشتن بهترین 
روابط با همه همســایگان خود تاکید و ابراز 
امیدواری کرد روابــط دو جانبه ایران و قطر 
در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد 
و دستگاه های رســمی دو کشور، امکانات و 
تسهیالت برای مراودات بیشتر مردم و بخش 
خصوصی را بــرای اســتفاده از فرصت های 
تجاری و اقتصــادی یکدیگر فراهم کنند.وی 
همچنین با مرور شرایط حساس منطقه و آثار 
زیانبار برخوردها و منازعات خشونت بار تاکید 
کرد هیچ یــک از بحران های منطقه راه حل 
نظامی ندارد و همه طرف ها باید به گفتگو و 
راه حل های مســالمت آمیز پای بند باشند.  
ظریف در ادامه افزود: ایران خواستار بهترین 
روابط با همه همســایگان خود است و اعتقاد 
دارد همه طرف ها باید به ابتکارات منطقه ای 
در جهت ثبات و امنیت دســته جمعی الویت 

دهند.در این دیــدار امیر قطر نیز ضمن ابراز 
خشنودی از روند رو به توسعه روابط دو جانبه 
بین قطر و ایران تاکید کرد دولت و ملت قطر 
همواره خواستار بهترین روابط با همسایگان 
شــمالی خود بوده اند.وی ضمن استقبال از 
دیدگاه کشورمان در خصوص مسایل منطقه 
ای و ضرورت یافتن راه حل های مســالمت 
جویانه برای بحران های جاری گفت: مشورت 
و رایزنی مستمر با کشورهای منطقه از جمله 
ایران یک ضرورت اجتماب ناپذیر اســت.وی 
در این دیدار ضمن خشــنودی از روند رو به 
توسعه روابط دو جانبه و داشتن روابط حسنه 
با جمهوری اسالمی ایران بر ضرورت گسترش 
روابط بین کشــورهای ساحلی خلیج فارس و 

ایران تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در ســپاه بــا بیان اینکه 
شــهید حججی یکی از رویش های انقالب 
اسالمی است، گفت: ســه ویژگی اخالص، 
توســل و جهاد فی ســبیل اهلل سبب رشد 
انسان می شــود و این شهید مدافع حرم در 
راه رسیدن به این سه خصلت، تالش و عزم 

جدی داشت.
بــه گــزارش زمــان وبه نقــل ازایســنا، 
حجت االســالم والمســلمین علی سعیدی 
در گفت وگویی با اشــاره به فضایل اخالقی 
وویژگی های برجســته شــهید مدافع حرم 
پاسدار محســن حججی، اظهار داشت: سه 
ویژگی اخالص، توســل و جهاد فی سبیل 
اهلل سبب رشــد انسان به ســمت درجات 
عالیه و معنوی می شود و شهید حججی در 

راه رســیدن به این سه ویژگی تالش و عزم 
جدی داشت.وی تصریح کرد: تشییع بسیار 
با شکوه این شهید مدافع حرم  بیش از یک 
رویداد تاریخی بلکه شــبیه یک معجزه بود 
که با هیچ یک از مظاهــر مادی قابل قیاس 
نیست.نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه 
شــهید  حججی یکی از رویش های انقالب 
اســالمی و از جوانان مؤمن در نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران اســت، افزود: این 
نیروی توانمند، مؤمــن و انقالبی با جهادی 
اثربخش، حماســه ای عظیم را خلق کرد و 
ســبب ایجاد جرقه برای بازگشــت به سوی 
خداوند متعال و زندگــی معنوی و هدایت 
قلوب بســیاری از انسان ها به سمت معارف 
الهی شد.ســعیدی بابیان اینکه تا زمانی که 
ملت ایران برخــورداراز روحیه غیرتمندی، 
ایثارگــری و شــهادت طلبی اســت، هیچ 
توطئه ای از جانب دشــمنان کارساز نیست، 
خاطرنشان کرد: کسی که حافظ آرمان های 
انقالبی اســت هیچ گاه زیر بار ظلم و ســتم  
نمی رود.نماینده ولی فقیه در ســپاه  با اشاره 
به اهمیــت ترویج فرهنگ ناب عاشــورایی 
در جامعه تصریح کرد: نهضت عاشــورا برای 
ملت در دفاع مقدس تکرار شد که با انتقال 
اهداف، پیام ها و درس های این فرهنگ ناب 
به نسل جدید، باید این واقعه را همه ساله در 

جامعه بیش از گذشته تقویت کنیم.

 جامعه بالزده آمریکا
 با ترامپ و ترمیناتور

هنوز جامعه بین الملل از شوک سخنان جاهالنه، سخیف و جنگ 
طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع ســازمان 
ملل علیه برخی کشــورهای مستقل جهان بیرون نیامده بود که 
خبر کشــتار تعدادی از مردم الس وگاس توسط یک ترمیناتور 

دیوانه همه را بهت زده کرد.
به گزارش زمان وبه نقل ازایرنا، کشــته شــدن ۵9 تن و زخمی 
شــدن بیش از ۵00 تن دیگر از مردم آمریکایی در کنسرتی که 
در الس وگاس برپا شده بود، بالفاصله در صدر اخبار رسانه های 
جهــان قرار گرفت. پلیس اعالم کرد که ضارب و عامل اصلی این 
جنایت هولناک پیش از سر رسیدن نیروهای انتظامی و امنیتی 
خودکشــی کرده است.»نانسی پلوســی« رهبر دموکرات های 
مجلس آمریکا ، درگیری ها و خشونت های مسلحانه در کشورش 
را یک اپیدمی دردناک عنوان کرد و گفت که خشــونت ها تنها 

در سال جاری جان 12 هزار نفر از آمریکایی ها را گرفته است.
ایــن نماینده دموکرات مجلس آمریکا حفاظت از جان مردم این 
کشور را وظیفه برتر کنگره کشورش دانست و افزود: قانونگذاران 
این کشــور بایستی بدور از جهت گیری های سیاسی با شهامت 
و تصمیــم گیری قاطع برای خاتمه دادن به چنین تراژدی هایی 
متحد شوند.پلوســی تصریح کرد که ابراز همدردی با بازماندگان 
و خانواده های قربانیان این حادثه در صورتی که با تالش عملی 
برای خاتمه بخشیدن به عوامل این تراژدی ها همراه نباشد فقط 

ســخنانی تو خالی و بی تاثیر خواهند بود.به عقیده بســیاری از 
کارشناسان، عرضه گســترده و استفاده آزاد از اسلحه در جامعه 
آمریکایــی به بهانه حفاظت از حریم شــخصی و افزایش ضریب 
امنیت فردی فارغ از ادعاهای رسمی و خشن دولتمردان آمریکایی 
برای ژاندارمی جهان، تناقض چند مجهولی در تحلیل نبود امنیت 
در جامعه آمریکا ایجاد می کند.کشوری که دولتمردانش ادعای 
کدخدایی دنیا را دارند در اداره کشور خود و تامین امنیت فردی 
و اجتماعی مردمانش درمانده به نحوی که همه روزه در خروجی 
رســانه ها خبری از کشته شدن فردی و جمعی در این کشور از 
ســوی افراد مختلف قرار می گیرد.اما کشــتار در الس وگاس به 
اعتراف رســانه ها و مســئوالن آمریکایی در تاریخ جدید ایاالت 
متحده بی سابقه بوده اســت. رویدادی که هضم و تحلیل آن را 
برای صاحبنظران اجتماعی و امنیتی این کشور نیز دشوار کرده 
و پرســش های بی پاسخ بســیاری همچون »مگر می شود در 
کشوری که خود را در صف مقدم مبارزه با تروریسم و ناامنی می 
داند چنین اتفاقی روی دهد؟« و »گروهی که دســت ساز غرب 
بوده و برای ایجاد ناامنی در نقاط دیگر جهان ایجاد شده، اکنون 

به بالی جان شهروندان غربی بدل شود؟«
هرچند خلق شــخصیت »ترمیناتور« با بازی »آرنولد شوارزنگر« 
در دهه ۸0 میالدی از ســوی هالیوود و پر و بال دادن به ســری 
فیلم های اینچنینی کمتر تحلیل گری را به این ســمت ســوق 
می داد که جامعه آمریکایی خود نیز با تاســی به این شخصیت 
های خیالی و پوشالی روزگاری تاوان اسطوره سازی کاذب برای 
دیگران را خواهد داد. قرار نیست به زعم دستگاه تبلیغاتی - رسانه 
ای غرب همواره جهان را نظامی های چشــم آبی، اطو کشیده و 
شیک که خود عامل بی ثباتی و ناامنی آن بوده اند، نجات دهند.

رویکرد دروغین و اونجلیستی هالیوود اکنون جامعه آمریکایی را 
متاثر کرده و افراطیون حال در لباس هر مذهب و مسلک، غرب 
را دچار مخاطره کرده اند به نحوی که تئوریسن های غربی خود 
در تشــخیص عالج و پی جویی نسخه شفا برای جوامع خویش 
مانده اند.به عقیده کارشناسان، جنایت الس وگاس هشداری برای 
دولتمردان خشــن آمریکایی که بی محابا دنیا را از تربیون های 
مختلف تهدید می کنند، است. تیغ در دست زنگی و مست و شهر 

در تسخیر سیاستمداران و سیاست بازان دیوانه است.
ترامپ که در دوران زمامداریش در کاخ ســفید ناامنی و مصیبت 
در جامعه آمریکایــی افزایش یافته در پیامی حادثه الس وگاس 
را اقدامی شــرورانه خواند. رئیس جمهــوری آمریکا این اقدام را 
شــرورانه محض نامیــد و گفت که ملت امروز در غم، شــوک و 
اندوه با هم متحد هستند.ترامپ در واکنش به تیراندازی شامگاه 
یکشــنبه در محل برگزاری کنسرتی در الس وگاس، دستور داد 
پرچم های کاخ سفید، همه مراکز دولتی، قرارگاه های نظامی و 
کشــتی های نیروی دریایی در آمریکا و قلمروهای آمریکایی، به 
احترام قربانیان این حمله به حال نیمه افراشته درآیند. در حالی 
که گروه داعش مدعی حمله الس وگاس بود، ترامپ بدون اشاره 
به ادعای تروریست ها ، گفت: در لحظات فاجعه و وحشت، آمریکا 
به شــکل یک ملت واحد متحد می شود، ضمن اینکه وحدت ما 
با اقدام شــرارت آمیز قابل برهم خوردن نیســت و تعهدات ما با 
خشونت شکسته نمی شود.صاحب نظران عقیده دارند که تعهد 
آمریکا در قبال خشونت دخالت نکردن در امور جهان و پرداختن 
به امورات کشور خود برای ساختن جامعه ای امن برای آمریکایی 
هاست.ترویج رسمی خشونت، جامعه را خشن و بیگناهان قربانی 

عصیان افراطی ها می شوند.
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السالم  علیه  سجاد  امام  نام  به  محرم  دوازدهم 
اختصاص یافته است. بزرگ مبلغ نهضت عاشورا 
و  ایفا  شایسته  نحو  به  را  خویش  رسالت  که 
خود  رسای  بیان  با  را  معاویه  بن  یزید  مجلس 

دگرگون کرد.
از پیروزی سرمست و خود  یزید بن معاویه که 
برپایی  دستور  می دانست،  کربال  نهضت  فاتح  را 
اسیران  خاصی  تشریفات  با  تا  داد  را  مجلسی 
اهل بیت ـ علیهم السالم ـ را وارد کنند و او اهل 
بیت را تحقیر کند. مأموران دربار موظف شدند 
که قافله اسرا را با ریسمان به یکدیگر ببندند و 
علی بن الحسین ـ علیهما السالم ـ را که بزرگ 
ایشان بود، با زنجیر ببندند و وارد مجلس یزید 

کنند. مراسم اجرا شد.
غبار  شدند.  یزید  مجلس  وارد  اسیران،  کاروان 
غم و اندوه و درد بر چهره اسرا نشسته، لبخند 
غرور و شادی بر چهره یزید و اطرافیانش نمایان 
السالم ـ سکوت  العابدین ـ علیه  امام زین  بود. 
به  مبارکش  چشم  که  همین  ندانست.  جایز  را 
یا  افتاد فرمود: »انشدک اهلل  چهره خبیث یزید 
یزید ما ظنک برسول اهلل لو رانا علی هذه الحالة 
اگر رسول خدا  به خدا سوگند،  را  تو  یزید  / ای 
ما را بر این حال مشاهده کند با تو چه خواهد 

کرد؟« 
جمله،  کوتاه ترین  با  ـ  السالم  علیه  ـ  امام 
یزید  مجلس  در  حاضرین  به  را  پیام  بلند ترین 
خلیفه  را  یزید  که  شام  مردم  می کند.  منتقل 
رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله می دانستند و برای 
بودند،  قائل  احترام  وآله  علیه  اهلل  پیامبرصلی 
خود  از  ـ  السالم  علیه  ـ  امام  فرمایش  این  با 
نسبتی  پیامبر  با  اسیران  میان  مگر  می پرسند: 

هست؟ 
چنان  ـ  السالم  علیه  ـ  سجاد  امام  سخنان 
که  کرد  وارد  یزید  حکومت  ارکان  بر  ضربه ای 
سبب رسوایی او شد و او دستور داد غل و زنجیر 
از دست و پا و گردن امام زین العابدین ـ علیه 

السالم ـ باز کنند. 
مأموران  است. چون  یزید همچنان مست غرور 
سر سیدالشهداء را پیش یزید گذاردند، به شعر 
»یغلقن  جست:  تمثل  مری  حمام  بن  حصین 
و  اعق  کانوا  هم  و  علینا  اعزة،  رجال  من  هاما 
می شکافند  را  مردانی  سر  ]شمشیر ها[   / اظلما 
که نزد ما گرامی هستند ]ولی چه می توان کرد 
که[ آنان در دشمنی و کینه توزی پیش دستی 

کردند!« 
امام سجاد ـ علیه السالم ـ در 
جواب یزید فرمود: »ای یزید! 
خواندی،  که  شعری  جای  به 
بشنو  قرآن  از  را  آیه  این 
»ما  می فرماید:  خداوند  که 
اصابکم من مصیبة فی االرض 
و فی انفسکم اال فی کتاب من 
علی  ذلک  ان  نبرا ها  ان  قبل 
اهلل یسیر. لکیال تاسوا علی ما 
فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم و 
اهلل الیحب کل مختال فخور / 
نرسد هیچ مصیبتی در زمین 
مگر  شما  جان های  در  نه  و 
است  محفوظ  لوح  در  آنکه 
پیش از آنکه آن را پدید آریم. 
به درستی که آن بر خدا آسان 
است، تا بر آنچه از شما فوت 
شد غمگین نشوید و به آنچه 
خدا  نشوید،  شاد  داد  شما  به 

متکبران را دوست ندارد «. 
علیه  ـ  امام  منظور  که  یزید 
السالم ـ و پیام آیه را دریافته 
شد  خشمگین  شدت  به  بود، 
خود  ریش  با  که  حالی  در  و 

قرآن  در  هم  دیگری  آیه  گفت:  می کرد،  بازی 
هست که سزاوار تو و پدر توست: »و ما اصابکم 
عن  یعفوا  و  ایدیکم  کسبت  فبما  مصیبة  من 
نتیجه  برسد،  شما  به  که  مصیبتی  »هر  کثیر«؛ 
دست آوردهای خود شماست و خدا بسیاری را 

عفو می کند «. 
علیهما  ـ  الحسین  بن  علی  به  خطاب  سپس  و 
السالم ـ گفت: علی، پدرت، پیوند خویشاوندی 
را برید و حق مرا ندیده گرفت و بر سر قدرت 
کرد  آن  وی  با  خدا  برخاست،  ستیز  به  من  با 

که دیدی. 
»ما  آیه  مجددا  ـ  السالم  علیه  ـ  سجاد  امام 

اصابکم من مصیبة  «. را تالوت کرد. 
بگو.  را  او  پاسخ  گفت:  )خالد(  پسرش  به  یزید 
خالد ندانست چه بگوید و یزید مجددا آیه ای را 

خواند که قبال متعرض آن شده بود. 
یزید انتظار داشت که امام سجاد ـ علیه السالم 
ـ در برابر اهانت ها و کردار زشت او سکوت کند، 
ولی حضرت پیش رفت و در برابر یزید ایستاد و 

فرمود: »طمع نداشته باشید که ما را خوار کنید 
و ما شما را گرامی بداریم. شما ما را اذیت کنید 
و ما از اذیت شما دست برداریم. خدا می داند ما 
دوست  را  ما  شما  اگر  و  نداریم  دوست  را  شما 

ندارید، سرزنشتان نمی کنیم «. 
راست  گفت:  بود،  رسیده  بست  بن  به  که  یزید 
گفتی لیکن پدر و جد تو خواستند امیر باشند. 
را  خونشان  و  کشت  را  آنان  که  را  خدا  سپاس 
ریخت. سپس سخن قبلی خود را تکرار کرد که: 
علی، پدرت، خویشاوندی را رعایت نکرد و حق 
مرا نادیده گرفت و در سلطنت من با من به نزاع 

برخاست و خدا چنان کرد که دیدی. 
علی بن الحسین ـ علیهما السالم ـ فرمود: »ای 
پسر معاویه و هند و صخرا! پیش از اینکه به دنیا 
نیاکان  و  پدر  آن  از  و حکومت  پیغمبری  بیایی 
پرچم  احزاب،  و  احد  بدر،  روز  است.  بوده  من 
پدر  دست  در  وآله  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول 
من بود و پدر و جد تو پرچم کفار را در دست 
می دانستی  اگر  یزید!  فرمود: ای  سپس  داشتند. 
چه کرده ای و بر سر پدر و برادر و عموزاده ها و 

می گریختی  کوه ها  به  آورده ای  من چه  خاندان 
بر  فریاد  و  بانگ  و  می خفتی  ریگ ها  بر  و 

می داشتی «. 
تا بر منبر رود و  از خطیب دربار خواست  یزید 
علی  و حضرت  ـ  السالم  علیه  ـ  امام حسین  از 
او طبق دستورش  و  بگوید  بد  ـ  السالم  علیه  ـ 
از  ـ  السالم  علیه  ـ  سجاد  امام  کرد.  عمل 
»خداوند  فرمود:  و  برآشفت  خطیب  گستاخی 

جایگاهت را آتش دوزخ قرار دهد «. 
پایان  به  مزدور  خطیب  سخنان  که  هنگامی 
به  خطاب  ـ  السالم  علیه  ـ  سجاد  امام  رسید، 
یزید گفت: »سخنگوی شما آنچه را خواست، به 
مردم  با  تا  بده  اجازه  به من هم  داد.  نسبت  ما 
اینکه  تا  نداد  یزید رضایت  ابتدا  بگویم «.  سخن 
و  مجلس  در  حاضران  و  اطرافیان  اصرار  به  بنا 
علیه  ـ  امام  به  یزید  خلیفه،  فرزندان  از  یکی 
از آنچه  السالم ـ اجازه داد و گفت: منبر برو و 

پدرت کرد، معذرت بخواه. 
امام سجاد ـ علیه السالم ـ از پله منبر باال رفت 
کرد  بیان  توحیدی  گرم  نوای  با  را  خطبه ای  و 

خطبه  آن  از  فرازی  به  اینجا  در  که 
انا  منی،  و  مکة  بن  »انا  می پردازیم: 
محمد  بن  انا  الصفا;  و  الزمزم  بن 
انا  المرتضی.  علی  بن  انا  المصطفی؛ 
مکه  فرزند  من   / الزهراء  فاطمة  بن 
صفایم;  و  زمزم  فرزند  من  منایم.  و 
من فرزند محمد مصطفایم. من فرزند 
فاطمه  فرزند  من  مرتضایم.  علی 

زهرایم...«. 
امام زین العابدین همچنان به معرفی 
که صدای  آنجا  تا  داد،  ادامه  خویش 
ارکان  و  شد  بلند  گریه  به  مردم 
از  یزید  و  درآمد  لرزه  به  یزید  کاخ 
سخت  مردم  گرفتن  قرار  تاثیر  تحت 
قطع  برای  رو  این  از  شد،  بیمناک 
السالم  علیه  ـ  امام  سخنان  کردن 
مؤذن  داد.  اذان  دستور  مؤذن  به  ـ 
همه  که  صدایی  با  و  برخاست  دربار 

می شنیدند، اذان گفت. 
اهلل  رسول  محمدا  ان  اشهد  به  وقتی 
امام  رسید،  ـ  وآله  علیه  اهلل  صلی  ـ 
داشت،  قرار  منبر  باالی  بر  هنوز  که 
خطاب به یزید فرمود: »ای یزید! این 
محمد ـ صلی اهلل علیه وآله ـ که هم 
اکنون نامش را مؤذن بر زبان آورد و 
به پیامبری او گواهی داد، جد توست یا جد من 
وآله  علیه  اهلل  صلی  ـ  پیامبر  بگویی  اگر  است؟ 
ـ جد توست، دروغ گفته ای و کفر ورزیده ای و 
اگر باور داری که پیامبرصلی اهلل علیه وآله جد 
او  خاندان  به چه جرمی  و  چرا  پس  است،  من 

را کشتی؟« 
عاشورا رسالت خویش  نهضت  مبلغ  بزرگ  آری 
را به نحو شایسته ایفا نمود و چهره مجلس را با 
یزید  تبلیغ رسای خود دگرگون کرد و مجلس 
معاویه  بن  یزید  و  امیه  بنی  خاندان  رسوایی  با 

پایان یافت. 
سجاد  حضرت  اسالم؛  مبلغان  بزرگ  سخنان 
السالم  علیها  کبری  زیبب  و  ـ  السالم  علیه  ـ 
که  گذاشت  تأثیر  شام  مردم  روحیه  در  چنان 
که  کسانی  دریافتند  شامیان  کرد.  پا  به  انقالب 
شدند،  شهید  کربال  در  فجیعی  وضع  چنین  با 
که  آنان خاندان کسی هستند  نبودند.  شورشی 
می کند.  حکومت  مسلمانان  بر  وی  نام  به  یزید 
شگفتی  با  و  کرد  اعتراض  یزید  به  دربار  مؤذن 

فرزندان  این ها  می دانستی  که  »تو  پرسید: 
و  کشتی  را  آنان  علت  چه  به  هستند،  پیامبر 

دستور دادی اموال آنان را غارت کنند؟«. 
از  پس  بود،  یزید  مجلس  در  که  یهودی  عالم 
از  ـ  السالم  علیه  ـ  امام سجاد  شنیدن سخنان 
گفت:  یزید  »این جوان کیست؟«  پرسید:  یزید 
»فرزند حسین ـ علیه السالم ـ  «  یهودی گفت: 
دانست  تا  پرسید  قدر  آن  حسین؟  «.  »کدام 
علیه  اهلل  صلی  اکرم  پیامبر  خاندان  از  این ها 
مظلومانه  که  است  کسی  حسین  هستند.  وآله 
دختر  فرزند  او  و  رسیده  شهادت  به  کربال  در 
را  یزید  است.  وآله  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول 
دیروز  »شما  گفت:  و  داد  قرار  سرزنش  مورد 
را  فرزندش  امروز  و  شدید  جدا  پیامبرتان  از 

کشتید!«.
از  تا  برابر سرزنش دیگران مجبور شد  یزید در 
موضع جابرانه و ظالمانه خود دست بردارد و از 
علیه  اهلل  پیامبر ـ صلی  به خاندان  آنچه نسبت 
انجام داده است، معذرت خواهی کند و  ـ  وآله 
السالم  علیه  ـ  حسین  امام  شهادت  مسؤولیت 
یعنی،  کوفه  فرماندار  گردن  به  را  یارانش  و  ـ 
ضمن  بیندازد.  مرجانه  پسر  زیاد  بن  عبیداهلل 
پسر  بر  لعنت  و  خود  عملکرد  از  ندامت  اظهار 
مرجانه، از امام سجاد ـ علیه السالم ـ می خواهد 
که اگر درخواست یا پیشنهادی دارد، بنویسد تا 

آن را انجام دهد. 
بدیهی می نماید که نخستین تقاضای امام سجاد 
ـ علیه السالم ـ و دیگر اسرای کربال، سوگواری 
برای شهیدان به خاک آرمیده شان در سرزمین 
پیامبرصلی  شهر  به  بازگشت  و  نینوا  گلگون 
زنده  خاطره های  شهر  مدینه،  وآله،  علیه  اهلل 
شهیدانشان باشد. مدت توقف امام سجاد ـ علیه 
السالم ـ واسرای خاندان پیامبر ـ صلی اهلل علیه 
وآله ـ را در شام از ده روز تا یک ماه نوشته اند. 

شهادت امام سجاد ـ علیه السالم 
علیه  ـ  العابدین  زین  امام  حلم،  و  علم  اسوه 
السالم ـ ، پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا 
و پس از ابالغ پیام عاشورا به جوامع بشری، به 
و  مسموم  عبدالملک  ولیدبن  یا  و  هشام  دست 
در 2۵ محرم سال 9۵ هجری قمری به شهادت 
پاک  تربت  کنار  در  را  مطهرش  بدن  و  رسید 
امام حسن مجتبی ـ علیه السالم ـ در بقیع به 

خاک سپردند.

امام سجاد )ع( مبلغ بزرگ نهضت عاشورا

احضار متهم 
بنام  محمد  المکان  متهم   مجهول  به  آدک  ماده 1۷4 ق  اجرای  در  بدینوسیله 
صفی فرزند علی اکبر باتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در رابطه با شکایت مهدی 
هاشمی فرزند داداشعلی  در یکی از جراید کثیراالنتشار یا محلی آگهی می شود 
که ظرف مدت یک ماه از انتشار در وقت اداری در این شعبه جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در پرونده 9۳099۸02۳۵900۷4۶ بکالسه بایگانی 9۳0۷۵۵ حاضر شوند 

در صورت عدم حضور بصورت غیابی رسیدگی و اظهار عقیده خواهدشد    
532۹1/م الف    بازپرس شعبه 4 دادسرای ناحیه 14 تهران 

آگهی
کیفرخواستی موضوع شکایت حمیدرضا حسین گرگانی علیه عزیزاله مشیری باتهام 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 112۸ دادگاه کیفری 2 تهران 
شهید  قضایی  مجتمع  جنوبی   ابوذر  خ  محالتی  شهید  بزرگراه  تهران-  در  واقع 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۶0۵۶۳/112۸ کالسه  به  و  ارجاع  محالتی 
9۶/۸/29 و ساعت 9/00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز قانون  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.
532۹3/م الف    منشی دادگاه کیفری 2 شعبه 1128 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

احضار متهم 
باستناد ماده 1۷4 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  حسین 
یاسری گیلوانی اعالم می گردد که شکات محمد خلج خلجستانی و محمود عسگری 
و  جعل  باتهام  ایشان  علیه  گیلوانی  اسفندیاری  حمیدرضا  و  رضایی  علیرضا  و  فر 
استفاده از سند مجعول  شکایت نموده و پرونده بکالسه 9ب/9۶001۵ در شعبه 9 
بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران صادقیه مطرح رسیدگی می باشد مراتب طی یک 
نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود 
532۹2/م الف    بازپرسی شعبه ۹ دادسرای ناحیه 5 تهران

ابالغ وقت
 رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسین فرهادی  

مسئول  فرهادی  حسین  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  میرزائی  صدراله  خواهان 
پارکینگ ناحیه 2 شهرداری منطقه 14 تهران بخواسته خیانت در امانت    تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
112۶ دادگاه کیفری 2 تهران واقع در تهران- بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی  
مجتمع قضایی شهید محالتی ارجاع و به کالسه 9۵099۸02۳۶۳00242 و بشماره 
بایگانی 9۵0۶۳0  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/۸/2۳ و ساعت 10/00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده ظرف یک ماه 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.
532۹4/م الف    منشی دادگاه کیفری 2 شعبه 1126 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

آگهی مفقودی
شماره  12به  کالیبر  زنی  ساچمه  پرکوسه  ته  تکلول  سالح  مجوزحمل 
شناسنامه  شماره  اکبر  فرزند  رضایی  سهراب  نام  به  ایران  11۷042۷۳ساخت 

باغملک۶۳۸محل صدورایذه ،مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگه اوراق مشارکت مربوط به سازمان بنادر و کشتیرانی متعلق به اینجانب عبدالرضا دماوندی 

فرزند ابراهیم به شماره ملی 21۸041۶42۳ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

مفقودی 
موتور  شماره  با   ۸2 1۸۵ج۶۶ایران  پالک  شماره  با   ۸9 مدل  پراید  سبز  برگ 
حسینی  جعفر  سید  آقای  S14122۸94۷۶۳۶۷بنام  شاسی  شماره  ۳4۷90۳۵و 

 بابل شیروانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳۳10۵۷001۶۵0هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه هاشم خانی فرزند اصغر بشماره شناسنامه ۷۷2 صادره از کرج در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 2۵9/00 مترمربع پالک 1۸2۸ فرعی از 9 اصلی واقع 
در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای صاحبعلی دوستی محرز گردیده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم کرج مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می  شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و 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. ۳2۸ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره 1۳9۶۶0۳۳10۵۷001۵2۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
در  رودبار  از  بشماره شناسنامه 1۷ صادره  فرزند حسن  اله غالمی شمامی  حجت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳۵ مترمربع پالک ۳۶0 اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی وراث مرتضی واثقی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم کرج مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می  شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و 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. ۳29 م/الف
 ایرج فهیمی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین ارونی فرزند مهدی 

خواهان پست بانک ایران دادخواستی به طرفیت خوانده حسین ارونی به خواسته 
خلع ید از پالک ثبتی 11099 فرعی از 4 اصلی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9۶099۸19۶4۳00۳۶1 شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۶/۸/29 ساعت ۸:۳0 تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر 
از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه بدفتر  تا خوانده پس  االنتشار آگهی می شود 
دادگاه  مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددم. الف 9۶/4۵۵
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی عقوقی شهرستان نور صمد منصوریان 

آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه  پرونده  در  احتراما  وفازاده  حسن  غالمعلی  و  زاده  مهدی  خدیجه  سیده 
9402۶۵ شعبه اول دادگاه میاندرود مورد دعوی بانک ملت بطرفیت سیده خدیجه 
مهدی زاده و غالمعلی حسن وفازاده بخواسته مطالبه وجه در مورخه 94/10/21 
به  توجه  با  است  94099۷19۸410100۳گردیده  شماره  رای  صدور  به  منتهی 
قطعیت حکم و مجهول المکان محکوم علیهم و به تجویز ماده ۷۳ ق آ د م یک 
نوبت اجراییه به نامبرده ابالغ که طی آن محکوم علیهم می باشند به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ ۵۸/۳00/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1/9۳9/000 ریال 
هزینه دادرسی و ۳- حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و 4- به پرداخت خسارت تاخیر 
ادخواست 94/۳/10  تقدیم  تاریخ  از  ریال  مبلغ ۳۶/000  روز شمار  با ماخذ  تادیه 
مبلغ   -۵ نماید  می  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  لغایت  داد  قرار  مطابق 

2/91۵/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود اعظم رضایی 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین ارونی فرزند مهدی 

خواهان پست بانک ایران دادخواستی به طرفیت خوانده حسین ارونی به خواسته 
خلع ید از پالک ثبتی 1109۶ مطرح که به خواهان پست بانک ایران این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۶099۸19۶4۳00۳۶1 شعبه ۳ دادگاه عمومی 
تعیین  نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۶/۸/29 ساعت ۸:۳0  حقوقی شهرستان 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه  مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددم. الف 9۶/4۵4

مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صمد منصوریان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
اسماعیل قلی پور فرزند مسلم    به شرح دادخواست به کالسه ۶14/9۶/ش ح1 این 
شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم 
قلی پور فرزند علی اصغر به ش ش 1۸4صادره از بابلسر ر تاریخ 91/۵/19اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان فریدونکنار    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-شهربانوقلی پور فرزند مسلم به ش ش 1۳2 دختر متوفی 

2-ابراهیم قلی پور فرزند مسلم به ش ش۳1پسر متوفی 
۳-علی اصغر قلی پور فرزند مسلم به ش ش1۳۵4پسر متوفی 

4-کاظم قلی پور فرزند مسلم به ش ش۳۳پسر متوفی 
۵-اسمعیل قلی پور فرزند مسلم به ش ش2۷24پسر متوفی 

۶-هاجر قلی پور فرزند مسلم به ش ش۳4 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در  مشارکت  اتهام  به  خلیل،  فرزند  عسگری  درویشعلی  آقای  متهم  به  بدینوسیله 
سرقت 1۸ راس گوسفند، تحت تعقیب این دادگاه می باشد ابالغ می شود که در 
وقت رسیدگی 9۶/۸/1۷ روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح جهت رسیدگی در 

این دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند.
م الف: ۹6/20/5836 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به سیف اله اکبری فرزند قاسم 

خواهان علی ذاکر زواردهی با وکالت خانمها محبوبه و زینب کوچک تبار دادخواستی 
به طرفیت سیف اله اکبری فرزند قاسم به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع  و به شماره پرونده کالسه 9۵099۸11109004۷۷ شعبه 9 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۶/9/۸ ساعت 11:1۵ 
آیین دادرسی مدنی  با استناد ماده ۷۳قانون  تعیین که حسب دستور دادگاه   و 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه  مراجعه و  ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – علیرضا ذبیح اله نژاد 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/420/9۶  شعبه اول شورای حل اختالف  شهرستان جوانرود 
آقای کریم کریمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته شادروان 
عبدالرحیم کریمی  در تاریخ1۵/ ۵۸/4 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از:
1.کریم کریمی     زایچه : ۳۳۸-۳۳/۶/1۵   کد ملی: ۵9۵-9۵2۵2۶-۷  

2.ریحان کریمی     زایچه :  2-1۳1۸/1/1۵   کد ملی: ۵9۵-990۸۷۶-1  
۳.سلیمان کریمی   زایچه : 11۳-1۳0۷/۷/1  کد ملی : ۵9۵-9۵2۳00-0  

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

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله به آقای محمود قوامی مجهول المکان ابالغ می شود که آقایان و خانم ها 
خسرو – اسداله – محمد رئوف – بهزاد – ملک تاج – سهیال و شهال – زمانه و فریده 
شهرت همگی معاونی با وکالت طاهر سدری دادخواست تجدیدنظر به خواسته تخلیه 
و مطالبه خسارت مطرح که وقت رسیدگی برای مورخ 1۳9۶/12/۷ ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است لذا مراتب وفق ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی یکبار در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این دفتر 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در موعد مقرر در جلسه رسیدگی حاضر 

و در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
شیروانی – مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی گواهینامه موقت پایان تحصیلی کاردانی رشته زبان و ادبیات فارسی 
دارای شناسنامه21۶و شماره سریال  فرزند شکراهلل  تکریمی  به شماره 1۵0۵نادر 
ازیابنده تقاضا می  باشد  اعتبارساقط می  ۸11۶۵22۷411مفقود گردیده وازدرجه 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به نشانی صندوق پستی 

۶4۶1۶4۵1۶9ارسال نماید.نوبت سوم:1۳9۶/۷/12
دزفول

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9۵1040۶۶11001۸44 در خصوص شکایت آقای 1-امیر آقایی 
فرزند مرتضی 2-شهرام قربانپور چگنی فرزند خدارحم علیه هادی کولیوند فرزند 
خدامراد دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به واسطه معلوم نبودن محل 
کیفری مصوب 1۳92  دادرسی  آیین  قانون  ماده 1۷4  راستای  در  و  متهم  اقامت 
تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳0 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای  از  نامبرده 
عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 

نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی وقت رسیدگی
بدین وسیله به اطالع می رساند آقای برزو میرزائی پرونده ای به کالسه 9۶0۳21 
به طرفیت ذوالفقار اسالمی زاده فرزند علی نظر مجهول المکان در این شورا مطرح 
دارند و فعاًل مجهول المکان می باشند لذا وقت رسیدگی 9۶/۸/14 راس ساعت 11 
صبح جلسه رسیدگی برگزار می گردد خواهشمند است جهت نشر در روزنامه و یک 

نسخه از آن جهت درج در پرونده ابالغ گردد.
قنبری – شورای حل اختالف اردل

حصروراثت
آقای حسین آرمندپور  دارای شناسنامه شماره ۳۳۶9901129  به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  دادگاه درخواست گواهی حصروراثت  این  از  به کالسه 9۶00۷9  
توضیح داده شادروان کریم پاالنی جافی به شناسنامه 49499۳4۸۵۷4  در تاریخ 
آن مرحوم منحصر  ورثه  زندگی گفته،  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه     1۳۶۵/4/2۳
است به: 1-حسین آرمندپور       کد ملی     ۳۳۶9901129    متولد  1۳۳۳   

نسبت پسر متوفی
2-خاور خانم سان احمدی    کد ملی    ۳۳۶9۶۸42۸4    متولد  1۳0۳   نسبت 

همسر متوفی
۳-اسماء پاالنی    کد ملی    ۳۳۶9۶4904۷    متولد  1۳2۷   نسبت دختر  متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر
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عرضه قلیان در قهوه خانه ها 
عامل اشاعه مواد مخدر

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
بیکاری  افزایش  از  ممانعت  گفت:  مجلس 
با  برخورد  عدم   برای  قابل قبولی  توجیه 
همتی  نیست.احمد  متخلف  قهوه خانه های 
نسبت  موضع مجلس  بیان  نماینده مجلس 
به نحوه برخورد با قهوه خانه هایی که قلیان 
عرضه می کنند گفت: بی تردید ضرر مصرف 
قلیان به مراتب بیشتر از سیگار بوده و اگر 
در مراکز عمومی عرضه شود، ریسک انتقال 
بیماری های عفونی را افزایش می دهد، ضمن  
نیز  دخانیات  استعمال  تبلیغ  موجب  اینکه 
خواهد شد.نماینده مردم سمنان، مهدیشهر 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  و سرخه 
به هیچ وجه  مراکز عمومی  در  قلیان  عرضه 
شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در 
مصرف  حتی  دنیا  کشورهای  از  بسیاری 
سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعالم 
این دیدگاه که مصرف  با  بنابراین  کرده اند، 
قلیان سالمت جامعه را هدف قرار می دهد، 
مسئوالن  و  مجلس  نمایندگان  از  بسیاری 
فعالیت  مخالف  درمان  و  بهداشت  وزارت 
قلیان  آنها  در  که  هستند  قهوه خانه هایی 
عرضه می شود.همتی با اشاره به قانون جامع 
مصوب  دخانیات  با  ملی  مبارزه  و  کنترل 
اماکن  در  دخانی  مواد  عرضه  که   1۳۸۵
ادامه  است،  کرده  اعالم  ممنوع  را  عمومی 
داد: بر اساس قانون، عرضه قلیان در مراکز 
عمومی ممنوع بوده و در بسیاری از شهرها 
نیز این قانون اجرا شده هرچند ممکن است 
مورد  قانون  این  اجرای  شهرها،  برخی  در 
غفلت واقع شده یا نظارت دقیقی بر اجرای 

آن صورت نگرفته باشد.

نرم افزار تامین اجتماعی 
همراه رونمایی شد

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان 
تامین اجتماعی گفت: نرم افزار تلفن همراه 
آگاهی  و  عمومی  رسانی  اطالع  حوزه  در 
»تامین  عنوان  با  زمینه  این  در  بخشی 
گزارش  شد.به  رونمایی  همراه«  اجتماعی 
پیام زمان  به نقل از روابط عمومی سازمان 
راهبری  دفتر  مدیرکل  اجتماعی،  تامین 
اجتماعی  تامین  سازمان  های  سیستم 
در  سازمان  این  رویکرد  به  توجه  با  گفت: 
راه  از  پس  غیرحضوری،  خدمات  ارائه 
اندازی سامانه مبتنی بر USSD، نرم افزار 
حوزه  در   )Mobile-App( همراه  تلفن 
ارتقاء سطح دانش  اطالع رسانی عمومی و 
این  در  بخشی  آگاهی  و  اجتماعی  تامین 
همراه«  اجتماعی  »تامین  عنوان  با  زمینه 
داشت:  اظهار  معیری  شد.علی  رونمایی 
بر  اپلیکیشن که  در استان خوزستان  این 
اساس نسخه اندروید طراحی و تولید شده 
است، در قالب نسخه آزمایشی ارائه و شامل 
به سامانه  از جمله دسترسی  هایی  قابلیت 
سامانه  کارکرد  آموزش  غیرحضوری،  های 
ها، اطالعات شعب بیمه ای و مراکز درمانی 
دسترسی  اجتماعی،  تامین  پوشش  تحت 
و سایر  پاسخ متداول  و  قوانین، پرسش  به 
برنامه ریزی  افزود: طبق  امکانات است.وی 
انجام شده به زودی نسخه رسمی اپلیکیشن 
افزار  نرم  بررسی  از  پس  اجتماعی  تامین 
آزمایشی و رفع اشکاالت احتمالی با امکان 
رونمایی  غیرحضوری  های  سرویس  ارائه 
سرویس  گفت:  شد.معیری  خواهد  ارائه  و 
تامین  سازمان  غیرحضوری  خدمات  و  ها 
 USSD ارتباطی  از کانال های  اجتماعی 
اپلیکیشن   ،*4*1420# دستوری  کد  با 
قابل  اجتماعی  تامین  سایت  و  موبایل 
ها   سرویس  این  جمله  از  و  بوده  دسترس 
می توان به استعالم وضعیت بیمه پردازی، 
استحقاق درمان، سابقه بیمه پردازی، فیش 
مستمری، امکان پرداخت حق بیمه، کنترل 
رابطه بیمه ای، نوبت دهی مراکز درمانی و 

غیره اشاره کرد.

بارش پاییزه کاهش می یابد
کاهش  از  شناسی  اقلیم   پژوهشکده  رئیس 
خبر  پاییز  فصل  در  کشور  بارش  مجموع 
داد و نسبت به ضرورت مدیریت واقع بینانه 
حبیبی  داد.مجید  هشدار  کشور  آب  منابع 
نوخندان ، ضمن پیش بینی وضعیت بارشی 
کشور طی ماه های آینده اظهار کرد: انتظار 
بارش هایی در  می رود در نیمه اول مهرماه 
به  خزر  ساحلی  استان های  در  نرمال  حد 
شمال  شمالی  مناطق  و  غربی  نیمه  ویژه 
غرب کشور رخ دهد اما مجموع بارش فصل 
جنوب  در  ویژه  به  کشور  سطح  در  پاییز 
غرب به کمتر از میانگین بلندمدت گرایش 
دارد.وی با بیان اینکه بارش پاییزه در نوار 
شمالی کشور بدون تاخیر آغاز شده است، 
گفت: انتظار می رود در یک ماه آتی شرایط 
بارشی در مناطق مذکور به ویژه نیمه غربی 
و حتی  نرمال  در حد  خزر  دریای  سواحل 
وضعیت  این  باشد.  نرمال  از  بیش  قدری 
کمابیش تا پایان فصل پاییز در این نواحی 
پایدار خواهد بود و مجموع بارش پاییزه در 
حدود  در  خزر  دریای  ساحلی  استان های 

میانگین بلندمدت پیش بینی می شود.

خبــــر

 تکذب خبر چاپ محل زندگی و تعداد اصحاب
 امام زمان)عج( در کتب  دینی 

اخباری  درباره  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  رئیس سازمان 
مبنی بر درج تعداد و محل زندگی اصحاب امام زمان در کتاب 
درسی دینی گفت: می دانیم که بر اساس روایات، اصحاب امام 
زمان ۳1۳ نفر هستند و در برخی روایات هم آمده است که از 
کجا بر می خیزند، اما این موارد مربوط به کتب درسی نیست.

در  محمدیان  بهرام  الدین  محی  والمسلمین  االسالم  حجت 
محرم  ایام  گرامیداشت  ضمن  رسانه  اصحاب  با  خود  نشست 
و  ها  کاستی  همه  رغم  علی  توانستیم  امسال  کرد:  اظهار 
مشکالت کتب پایه یازدهم در دوره نظری و فنی را از نو تدوین 
و سپس منتشر و توزیع کنیم. 1۳۸ میلیون جلد کتاب تولید 
کردیم که تا کنون 12۸ میلیون جلد آن توزیع شده است لذا  
10 میلیون کتاب اضافه چاپ شده که ضریب اطمینانی است تا 

در مواردی خاص اگر الزم شد مورد استفاده قرار بگیرد.
وی افزود: تا پایان مهرماه تولید برخی اجزای بسته آموزشی و 
کتب گویا که شنیداری هستند نیز به اتمام رسیده و تا 1۵ آبان 
در دسترس دانش آموزان قرار می گیرند.رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه امسال کتب جدیدالتالیف 
تولید  گفت:  کردیم  چاپ  هم  دروس  همان  معلمان  برای  را 
ما در معرض  معلمان  و  افتاده  اتفاق  الکترونیکی هم  محتوای 
بر  تالیف،  دفتر  بر سایت  را عالوه  این محتوا  آموزش هستند. 
روی شبکه رشد هم بارگذاری خواهیم کرد و معلمان می توانند 
به  را  دروس  بندی  بودجه  و  تدریس  های  روش  کتاب،  خود 
درسی  کتب  معتبر  سایت  تنها  کنند.  مالحظه  آنالین  صورت 

سامانه اداره کل تدوین، چاپ و نشر کتب درسی است.
زندگی  و محل  تعداد  بر درج  مبنی  اخباری  درباره  محمدیان 
اصحاب امام زمان در کتاب درسی دینی گفت: می دانیم که 
در  و  هستند  نفر   ۳1۳ زمان  امام  اصحاب  روایات  اساس  بر 
برخی روایات هم آمده است که از کجا بر می خیزند، اما این 
موارد مربوط به کتب درسی نیست.وی افزود: متاسفانه عده ای 
بی اخالق و بی انصاف هستند که نمی خواهند آنچه واقعیت است 
منعکس شود. آنچه در بیرون منتشر شده متعلق به ما نیست 
و بیرون بایدپاسخگو باشد. اخباری درباره کتاب »لک لکی در 
کار نیست« هم چند ماه پیش مطرح شد که مربوط به ما نبود. 
تولید  را  آن  که خودمان  پذیریم  می  را  مواردی  مسوولیت  ما 

کرده باشیم.

10درصد سالمندان کشور دچار 
آلزایمر  می شوند

رئیس مرکز سالمت جمعیت وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
به  سال   ۶0 باالی  سالمندان  حداقل 10درصد  گفت:  پزشکی 
افزایش سن  با  و  آلزایمر مبتال می شوند  یا  فراموشی  بیماری 
شیوع این بیماری بیشتر می شود.محمد اسماعیل مطلق اظهار 
ایران  در  سال   ۶0 باالی  افراد  موجود  تعاریف  اساس  بر  کرد: 
سالمند تعریف می شوند، هم اکنون هفت میلیون و 414 هزار 
و 91 فرد سالمند در ایران زندگی می کنند که 9.2۸ درصدد 
جمعیت  رشد  گفت:  دهند.وی  می  تشکیل  را  کشور  جمعیت 
سالمندی در ایران افزایش یافته است. رشد جمعیت سالمندان 
به 1.24درصد رسیده و رشد  اکنون  ایران  باالی ۶0 سال در 
جمعیت سالمندان باالی ۶۵ سال به رقم بسیار نگران کننده 
۶.1 درصد رسیده است که چندین برابر رشد جمعیت موالید 
ایران است که حدود 1.۸درصد است.رئیس مرکز سالمت  در 
پزشکی  آموزش  و  بهداشت،درمان  وزارت  خانواده  و  جمعیت 
باعث  به ۷4 سال  ایرانیان  زندگی  به  امید  افزایش سن  گفت: 
شده که تعداد بیشتری از مردم به سن پیری و سالمندی برسند 
اما سن امید به زندگی سالم و بدون ناتوانی ایرانیان ۶4 سال 
با بیماری و  ایرانیان 10 سال پایانی عمر خود را  است، یعنی 
و  ناتوانی  داد: شایعترین  ادامه  ناتوانی زندگی می کنند.مطلق 
بیماری در بین سالمندان، بیماری های مزمن غیر واگیر مانند 
فشارخون،دیابت و بیماری های قلبی-عروقی است. آلزایمر نیز 
10درصد  حدود  دارد،  توجهی  قابل  شیوع  سالمندان  بین  در 
افراد باالی ۶0 سال به این بیماری مبتال می شوند و در بین 

افراد باالی ۸0 سال شیوع دیابت بیش از 1۳درصد است.
رئیس مرکز سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اضافه 
های  برنامه  سالمندان  سالمت  برای  بهداشت  وزارت  کرد: 
بهداشتی-درمانی  در شبکه  که  کرده  تعریف  مفصلی  مراقبتی 

کشور در صورت مراجعه سالمندان به آنان ارائه می شود.
وی گفت: از مجموع حدود هفت میلیون و ۵00 هزار سالمند 
وزارت  بهداشتی  مراکز  به  نفر  میلیون  پنج  تاکنون  ایرانی 
شده  تشکیل  پرونده  آنان  برای  و  اند  کرده  مراجعه  بهداشت 
است و حداقل سه میلیون نفر از این افراد خدمات مراقبتی و 
آموزشی دریافت کرده اند.مطلق به ایرنا گفت: خدمات مراقبت 
آموزش گروهی  و  به چهره  آموزش چهره  از سالمندان شامل 

است.

آسیب پذیری زنان بیش از مردان در اعتیاد 
یک پژوهشگر حوزه اعتیاد گفت: آسیب  پذیری زنان در اعتیاد 
بیشتر از مردان است و مداخالتی که برای بهبودی آنان انجام 
می شود باید به صورت مداوم و پیگیرانه باشد.رویا نوری گفت:اگر 
زنان معتاد برای بهبودی بستری نشوند باز به چرخه آسیب ها 
وارد می شوند و آسیب های اجتماعی تسری بیشتری می یابد.

اگر مردی مصرف کننده مواد مخدر  ادامه توضیح داد:  وی در 
سالم  او  خانواده  اینکه  احتمال  سالم،  زن  یک  وجود  با  باشد 
مصرف کننده  زن  که  هایی  خانواده  در  اما  است  بیشتر  بماند 
باشد آن خانواده از هم می پاشد و از بین می رود.نوری تصریح 
کرد: اعتیاد مساله ای اجتماعی است و تا وقتی که مردم در این 
امر مشارکت نکنند کاری از پیش نخواهد رفت.این پژوهشگر 
با تاکید بر اینکه برای تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با 
مواد مخدر نیازمند آگاه سازی و اطالع رسانی به مردم هستیم؛ 
توانایی  که  دیگری  وعوامل  رسانه  که  است  سالی  چند  افزود: 
موضوع  این  به  دارند  را  اعتیاد  با  مبارزه  زمینه  در  آگاه سازی 
پرداخته اند؛ معتقدم اگر این روند به طور متعادل و هماهنگ 
پیش برود بطور قطع موفق می شویم 9۷ درصد پاک جامعه از 

بالی اعتیاد مصون بداریم.
یعنی  مردمی  جامعه  اگر  گفت:  اعتیاد  حوزه  پژوهشگر  این 
به  شوند  گرفتار  فرزندشان  یا  خودشان  می ترسند  که  افرادی 
حوزه پیشگیری از اعتیاد وارد شود و این جزو دغدغه شان شود 
مواد  با  مبارزه  اجتماعی شدن  رویکرد  توانسته ایم  بدون شک 

مخدر را محقق سازیم.

خبر شیوه توسعه مشاغل خانگی براساس الگوی جدید

پرداخت وام 20 میلیونی به متقاضیان طرح توسعه مشاغل خانگی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
طرح  ذیل  شغلی  رسته   ۳۵0 انتخاب  به 
مدرک  گفت:  خانگی  مشاغل  توسعه 
نیست  الزامی  متقاضیان  برای  دانشگاهی 
وام  تومان  میلیون  متقاضی 20  هر  به  و 

اعطا خواهد شد.
انعقاد  مراسم  حاشیه  در  ربیعی  علی 
دانشگاهی  جهاد  همکاری  تفاهمنامه 
اجتماعی  رفاه  و   کار  تعاون،  وزارت  با 
خانگی  مشاغل  توسعه  قرارداد  انعقاد  و 
نفر  هزار   20 برای  استان  هشت  در 
با  از قبل  اظهار کرد:  درجمع خبرنگاران 
طرح  این  خصوص  در  دانشگاهی  جهاد 
مذاکراتی داشتیم و در نهایت ۳۵0 رسته 
 IT صنعتی،  تبدیلی ،  صنایع  ذیل  شغلی 
استان  هشت  در  را  هنری  و  فرهنگی   ،

مشخص کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
رویه کار در این طرح افزود: افراد متقاضی 
نام درسامانه مشاغل  ثبت  در  توانند  می 
رسته های  با  متناسب  کار  وزارت  خانگی 
شناسایی شده در هشت استان، به جهاد 
دانشگاهی معرفی شوند و جهاد به عنوان 
نهاد تسهیل گر آموزش های فنی حرفه ای 

به این متقاضیان ارائه دهد.
وی ادامه داد: پس از این آموزش ها افراد 
و  نظارت  با  سپس  و  می شوند  ارزیابی 

اخذ  برای  دانشگاهی  جهاد  پشتیبانی 
معرفی  امید  آفرینی  کار  صندوق  به  وام 

خواهند شد.
با  بازار  به  اتصال  اینکه  بیان  با  ربیعی 
کار  وزارت  و  دانشگاهی  جهاد  همکاری 
الزاما  متقضیان  گفت:  یابد  می  سامان 
اما  باشند؛  دانشگاه  التحصیل  فارغ  نباید 
داشته  اولویت هایی  می تواند  مسئله  این 
باشد. برای هر متقاضی 20 میلیون تومان 
بستگی  مبلغ  این  اما  گرفته ایم  نظر  در 
است در  و ممکن  دارد  به شغل منتخب 

مواردی افزایش یابد.

تاکید  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
صندوق  از  که  وام ها  این  ضمانت  کرد: 
ساده  می شود  پرداخت  امید  کارآفرینی 

ترین نوع ضمانت است.
وی یادآور شد:  جهاد دانشگاهی به عنوان 
دراین  تسهیل گر  و  ناظر  اشتغال،  مروج 
سیستم های  و  کرد  خواهد  عمل  طرح 
جهاد به ما قدرت نظارت به روز را می دهد.
به مشاغل خرد  اشاره  با  ادامه  در  ربیعی 
موفقیت  حوزه  دراین   : گفت  کوچک  و 
 ۵ طی  توانستیم  و  کردیم  کسب  نسبی 
سال 4هزار ۸00 میلیارد تومان وام اعطا 

 ۵0 ساالنه  توانستند  متقاضیان  و  کنیم 
هزار شغل را تثبیت کنند.

بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
مالی  تامین  مباحث  با  معموال  ما  اینکه 
آشنا  درستی  به  را  تسهیل گری  و  خرد 
حرکت  مسیر  این  در  امروز  اما  نیستیم 
می کنیم افزود: متقاضیان مشاغل خانگی 
این  برای  رو  این  از  خویش فرما هستندو 
افراد باید  ایجاد نظام بیمه ارزان قیمت را 

در دستور کار قرار دهیم.
جمع  در  نیز  طیبی  رضا  حمید  دکتر 
خبرنگاران با بیان اینکه جهاد دانشگاهی 
نفر در  دارای ظرفیت آموزش ۶00 هزار 
دانشگاهی  جهاد  کرد:  اظهار  است  سال 
دانش  اشتغال  زمینه  در  سال۷۸  از 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  و  آموختگان 
فعالیت هایی انجام داده است از این رو با 

آمادگی کامل وارد این طرح شدیم.
رییس جهاد دانشگاهی افزود:  اجرای این 
فرهنگی  آموزش های  به  نیاز  مهم  پروژه 
حوزه  دو  هر  در  که  دارد  فناوری  و 

تجربه های موفقی داشتیم.
وی با بیان اینکه  اجرای این پروژه از اول 
بر  داد:  ادامه  است  شده  آغاز  عمال  مهر 
زمینه های  استانی  ظرفیت های  اساس 
متقاضیان  و  شناسایی  شغل  ایجاد 

پشتبیانی خواهند شد.

کمیته  گفت:  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
قانونی  منع  رفع  درصورت  خمینی)ره(  امام  امداد 
تحت  را  شناسنامه  فاقد  نیازمندان  دارد  آمادگی 

حمایت قرار دهد.
پرویز فتاح با بیان این که روند شناسایی مددجویان 
اظهارکرد:  )ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته  توسط 
به  اظهاری  خود  با  نیازمند  افراد  نخست  درمرحله 
اظهاری  در خود  که  کنند  می  مراجعه  امداد  کمیته 
الزامی به مراجعه حضوری افراد نیست. افراد نیازمند 
توانند  دیگران می  آگاهی  بدون  به سایت  مراجعه  با 

درخواست شان را ثبت کنند.
امداد  کمیته  مددجویان  از  بخشی  کرد:  اضافه  وی 
و  جمعه  ائمه  مساجد،  مسئوالن  خیران،  طریق  از 

نمایندگان مردم معرفی می شوند.
ائمه  توسط  نیازمندان  بیشتر  البته  یادآورشد:  وی 
جمعه و امام جماعت مساجد معرفی می شوند، چرا 
که مردم و علما از گذشته افراد نیازمند را معرفی می 
به  را  افراد  این  گذشته  همانند  نیز  اکنون  و  کردند 

کمیته امداد معرفی می کنند.
فتاح با بیان این که کمیته امداد بر اساس قانون عمل 
را  شناسنامه  فاقد  نیازمندان  تواند  نمی  و  کند  می 
تحت حمایت قرار دهد، گفت: کمیته امداد از دولت 
قانون  تواند خالف  نمی  و  می گیرد  بودجه  مجلس  و 
عمل کند، بنابراین اگر قانونی تصویب شود که افراد 
شناسنامه  فاقد  و  باشند  کشور  ساکن  که  نیازمند 

باشند را تحت حمایت قرار دهد.

افراد نیازمند فاقد شناسنامه تحت 
پوشش کمیته  امداد قرار میگیرند

و  سنتی  طبیعی،  فراورده های  بر  نظارت  کل  مدیر 
مکمل سازمان غذا و دارو در واکنش به خبری مبنی 
فروش  و  بازار  به  یارانه ای  شیرخشک های  نشت  بر 
این  توزیع  نحوه  به  اشاره  توسط دستفروشان، ضمن 
نوع  این  فروش  و  خرید  گونه  هر  گفت:  فرآورده، 

شیرخشک ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
ایسنا  خبر  درباره  جمشیدی  امیرحسین  دکتر 
توسط  یارانه ای  شیرخشک های  فروش  زمینه  در 
شده  لحاظ  کارهای  و  ساز  همچنین  و  دستفروشان 
این  توزیع  چگونگی  زمینه  در  سازمان  این  سوی  از 
شیرخشک ها و رسیدن آن به دست بیماران واقعی و 
اطفال محروم از شیر مادر، توضیح داد و گفت: باید 
توجه کرد که سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر لزوم 
تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی، مسئولیت 
تامین شیرخشک یارانه ای ویژه اطفال محروم از شیر 

مادر را به طور کامل بر عهده دارد.
وی افزود: در سال جاری تعداد ۵ میلیون شیرخشک 
توسط سازمان غذا و دارو از منابع تولیدات ملی تامین 
شیرخواران  اختیار  در  یارانه ای  صورت  به  و  شده 
است. جمشیدی در  قرار گرفته  مادر  از شیر  محروم 
این  و فروش  عین حال تصریح کرد: هر گونه خرید 
جعبه  در  ویژه  بسته بندی  با  که  شیرخشک ها  نوع 
مقوایی زرد رنگ طرح خاص و درج کلمه »یارانه ای« 
بر روی مندرجات بسته بندی عرضه می شود، به جز 
در محل های مجاز از پیش تعیین شده، ممنوع بوده و 

پیگرد قانونی دارد.

واکنش به فروش غیر مجاز
 شیر خشک هاي یارانه اي

معاون وزیر کشور در امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
گفت : توسعه اشتغال از مهم ترین ماموریت های ماست.

دین پرست در جلسه بررسی راهکارهای رونق تولید، ایجاد 
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با حضور جمعی از استانداران 
تاالر  در  استانی  و  ملی  ذیربط  دستگاههای  مسئوالن  و 
پیامبر اعظم وزارت کشور افزود: استانداران 1۷ استان که 
بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را در سال 9۵ و بهار 9۶ 
داشتند در این جلسه حضور دارند.وی گفت: استان البرز 
در بهار 9۶ بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان های 
کشور داشته است.دین پرست افزود: تاکنون اقدامات خوبی 
برای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال انجام شده است و 
در سال 9۵ جمع بندی نظر استانداران در 24 بند با هدف 
بهبود وضع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تقدیم معاون اول 
رئیس جمهور شد.وی با اشاره به علل و عوامل افزایش و 
از همه  کاهش نرخ اشتغال و بیکاری در استان ها گفت: 
دستگاه ها انتظار مشارکت جدی در بهبود اشتغال داریم و 
تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی راکد در اولویت قرار دارد.

 توسعه اشتغال
 از مهم ترین ماموریت های دولت

وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان 
بسیجی گفت: مختصات فرهنگ بسیجی 
همواره باید چارچوب عمل ما قرار بگیرد.

محمد  سید  زمان،  پیام  گزارش  به 
پایگاه  مشترک  گردهمایی  در  بطحایی 
آموزش  وزارت  فرهنگیان  بسیج  های 
در  که  یاران  یاد  موضوع  با  پرورش  و 
ایام  سازمان بسیج برگزار شد، با تسلیت 
سوگواری سید الشهدا و یاران باوفایش و 
سالروز شهادت امام سجاد)ع( و همچنین 
به  شهدا  همه  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
حججی  شهید  و  حرم  حریم  شهدا  ویژه 
انقالب و آرزوی سالمتی و  و رهبر کبیر 
طول عمر برای رهبر معظم انقالب، اظهار 
از  ماه   20 از  کمتر   ،۵9 سال  در  کرد: 
پیروزی انقالب اسالمی سپری نشده بود 
و پایه های نظام قوام الزم را پیدا نکرده 
از سوی  ایران  اسالمی  که جمهوری  بود 
همه کشورهای شرق و غرب مورد هجمه 

سنگین قرار گرفت. 
جنگ  که  هایی  ابرقدرت  افزود:  وی 
پشتیبانی  را  ایران  علیه  عراق  تحمیلی 
می کردند هرگز تصور نمی کردند در آن 
شرایط، مردم ایران بتوانند ۸ سال یعنی 

2 برابر جنگ های جهانی مقاومت کنند و 
ذره ای از خاک کشور را از دست ندهند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بسیج 
در تداوم انقالب و مقاومت ۸ ساله دفاع 
و  قوام  و  کرد  ایفا  اساسی  نقش  مقدس 
های  دهه  طی  را  اسالمی  انقالب  دوام 

گذشته برعهده داشته است.
وی ادامه داد: بسیج ابتدا با اهداف ایفای 
نقش مکمل برای نیروهای نظامی توسط  

رهبر کبیر انقالب ایجاد شد اما در ادامه 
نظام  بسیجی،  فرهنگ  شدن  نهادینه  با 
و  قوام  توانست  ایران  اسالمی  جمهوری 

دوام خود را تضمین کند.
همان  بسیجی  فرهنگ  افزود:  بطحایی 
فرهنگ عاشورایی است که هرساله در ماه 
محرم آن را مرور می کنیم و درس هایی 
از جمله ایثار، شهادت، عزت، جوانمردی، 
استکبار ستیزی را در ذهن خود یادآوری 

مختصات  کرد:  کنیم.وی خاطرنشان  می 
امام  قیام  از  برگرفته  که  بسیج  فرهنگ 
باید در زندگی  حسین )ع( است همواره 
ما عملیاتی شود و تنها به شعار فرهنگ 

بسیجی بسنده نکنیم.
روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
وزیر  پرورش،  و  آموزش  وزارت  عمومی 
جمهوری  نظام  تداوم  پرورش  و  آموزش 
اسالمی را منوط به ادامه فرهنگ بسیجی 
افتخار  کرد:  اظهار  و  دانست  جامعه   در 
دارم از ابتدای تشکیل بسیج به عضویت 
ا م و معتقدم فرهنگ  نهاد در آمده  این 
های  تالطم  خطر  از  را  انسان  بسیجی 

سیاسی حفظ می کند.
پرورش  و  آموزش  رستگاری  افزود:  وی 
داشت  خواهد  پی  در  را  نظام  موفقیت 
کارگیری  به  در  تنها  رستگاری  این  و 
میسر  اجرایی  حوزه  در  بسیجی  فرهنگ 

خواهد شد. 
خاطرنشان  امید  و  تدبیر  کابینه  عضو 
کرد: مختصات فرهنگ بسیج باید همواره 
چارچوب عمل ما قرار گیرد و مراقبت از 
وظیفه  یک  عنوان  به  را  بسیجی  مسیر 

اصلی خود بدانیم.

بطحائی:

 فرهنگ بسیجی همواره باید چارچوب عمل ما باشد

خاکی  کره  ساکنان  از  نفر  میلیارد  یک 
هستند؛  مبتال  کم شنوایی  از  درجاتی  به 
از  جهانی  بهداشت  سازمان  که  هشداری 
اپیدمی خاموش یاد می کند.  آن به عنوان 
خارج  نگرانی ها  این  دایره  از  هم  ایرانیان 
نیستند؛ بطوری که سال گذشته آمار تولد 
۳.۷ درصدی از نوزادان مبتال به مشکالت 

شنوایی در کشور به ثبت رسید.

در  شنوایی  مشکالت  افزایش  از  نگرانی 
سازمان  و  یافته  افزایش  جهان  سراسر 
بهداشت جهانی با ارایه آمار و ارقام مبتالیان 
و افرادی که در معرض خطر ابتال به آن قرار 
دارند، تاکید کرده که زمان آغاز برنامه های 
نیز   است.ایران  رسیده  فرا  شنوایی  سالمت 
دلیل  به  اما  نگرانی هاست،  این  مشمول 
اجرا و ادغام برنامه های سالمت شنوایی در 
همکار  عضو  عنوان  به  خود  سالمت،  نظام 
سازمان بهداشت جهانی انتخاب شده است. 
زمینه  این  در  فعال  نهادهای  و  مسئوالن 
نیز تالش می کنند عالوه بر سیاستگزاران، 
خود  شنوایی  سالمت  به  را  مردم  توجه 
ناتوان کننده  بیماری  به عنوان دومین  که 

شناخته می شود، جلب کنند. دکتر سعید 
محمودیان- رئیس اداره سالمت شنوایی و 
گوش وزارت بهداشت- در گفت وگو با ایسنا 
افزایش روند پیرگوشی در  نسبت به خطر 
میان جوانان و نوجوانان هشدار داد و گفت: 
جوانان و نوجوانان به طرز نگران کننده ای 
از وسایل  به حد صوتی مجاز،  بدون توجه 
صوتی استفاده می کنند. این موضوع خطر 
زودهنگام  پیرگوشی  و  شنوایی  کم  بروز 
باید  دلیل  همین  به  می دهد؛  افزایش  را 

مداخله های آموزشی الزم انجام شود.
با  شده  متولد  نوزدان  آمار  درباره  وی 
میزان  گفت:  کشور،  در  شنوایی  مشکالت 
شیوع کم شنوایی در کشور ۳.۷ مورد در 

هر هزار تولد زنده مشخص شده، اما این 
رقم در استان های مختلف، متفاوت است. 
و  چهارمحال  مانند  استان ها  بعضی  در 
بختیاری این رقم تا دوبرابر نیز اعالم شده 
است. این استان ها از نظر ژنتیکی، ازدواج 
دچار  شنوایی  و سالمت  بهداشت  فامیلی، 
این  از  یکی  داد:  ادامه  هستند.وی  مشکل 
غربالگری  پوشش  افزایش  ما  برنامه های 
اجرای  دنبال  به  است.  بوده  کشور  موالید 
در سال 9۵  که  آماری  و طبق  این هدف 
گرفته شده، تعداد نوزادانی که با همکاری 
حدود  شدند  غربالگری  بهزیستی  سازمان 
یک میلیون و ۳00 هزار نوزاد، معادل ۷۶ 

درصد موالید کشور بود.

خطر، بیخ گوش 
جوانان ایرانی
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ابالغ وقت
 رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  نسیم زمانی تخملوئی فرزند اکبر  

شاکی حدیثه امین دهقان  علیه متهم نسیم زمانی تخملوئی دایر بر سرقت    تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
112۷ دادگاه کیفری 2 تهران واقع در تهران- بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر جنوبی  
ثبت   9۵099۸02۳4۳0104۵ کالسه  به  و  ارجاع  محالتی  شهید  قضایی  مجتمع 
گردیده که وقت رسیدگی آن 9۶/۸/24 و ساعت 9/۳0 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 11۵-1۸0  قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه 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.
532۹5/م الف    منشی دادگاه کیفری 2 شعبه 1127 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   1004 شعبه   92099۸21۳۵400149 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۶099۷21۸۵400۷۳۷ 
شاکی : حسنعلی دهنادی فرزند قاسم 

متهم : احمدرضا لطفی پور 
اتهام : خیانت در امانت نسبت به ۷۳ گرم طال 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام احمدرضا لطفی پور فرزند علی اصغر فاقد مشخصات بیشتر برابر 
کیفرخواست دایر بر خیانت در امانت نسبت به ۷۳ گرم طال بارزش 1۸0/000/000 
ریال این شعبه از دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوراق موجود از جمله شکایت 
بی شائبه شاکی خصوصی گواهی گواهان اقرارنامه موجود در پرونده که مصون از 
تعرض باقی مانده استعالم صورت گرفته از بانک عدم حضور متهم یا ارسال الیحه 
دفاعیه ای و سایر قرائن  و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم 
و مستندا بماده ۶۷4 ق م ا بخش تعزیرات و با رعایت ماده 2۷9 ق آدک مصوب 
1۳92 وی را بتحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
532۹7/م الف    دادرس شعبه 1004 کیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   112۷ شعبه   9۵099۸02۳۵۶01۳۳0 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۶099۷02۳2۸00۶۳1 
شاکی : سوسن اکبرخان زاده فرزند قاضی امامقلی 

متهمین : 1- محمود خسروانی فرزند فیض اله 2- علی راسخی 
اتهام ها : 1- مشارکت در سرقت 2- تهیه هر گونه وسیله برای ارتکاب جرم 

رای دادگاه 
دایر  راسخی  علی   -2 اله  فیض  فرزند  خسروانی  محمود   -1 اتهام  خصوص  در 
به  نظر  ۳1ط۸۶2  بشماره  پراید  خودروی  دستگاه  یک  سرقت  در  مشارکت  بر 
انتظامی و عدم حضور  کیفرخواست صادر شده و شکایت شاکی و گزارش مرجع 
متهمین در جلسه رسیدگی و کشف خودروی موصوف  و استرداد آن ارتکاب بزه 
نامبرده  انتسابی محرز و مسلم بوده و مستندا به ۶۵۶ ق م ا حکم بر محکومیت 
بازداشت قبلی و پنجاه  ایام  با احتساب  بتحمل هر کدام یک سال حبس تعزیری 
ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می گردد راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان تهران مي باشد و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه 
وسیله ارتکاب جرم با توجه به محتویات پرونده ارتکاب بزه انتسابی محرز نبوده و 
مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعالم می گردد راي 
صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 

20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
532۹6/م الف    دادرس شعبه 1127 کیفري 2  مجتمع شهید محالتی تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   11۶2 شعبه   94099۸02۸2۵014۶۳ کالسه  پرونده 

دادنامه 9۶099۷21۸02009۵9
شاکی : شایان قاسم زادگان با وکالت ناصر بیگ زاده فیروز ساالری فرزند علی 

متهمین : 1- فرهاد ازلگیلی باغدره 2- مهدی مطهری نژاد ۳- حسین سبحانی با 
وکالت فرزین کیوان فرزند نعمت اله 

اتهام ها : 1- استفاده از اوراق مجعول 2- کالهبرداری ۳- جعل 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام فرهاد ازلگیلی باغدره فرزند فرض اله فاقد سایر مشخصات مجهول 
المکان و آزاد بجهت عدم دسترسی به وی دایر بر معاونت در جعل و معاونت در 
استفاده از سند مجعول موضوع قرار جلب به محاکمه دادگاه مالحظه می شود متهم 
اصلی حسین سبحانی طی دادنامه 9۵099۷21۸0200۸۷9 صادره از سوی همین 
شعبه محکومیت حاصل نموده است حسب شکایت شاکی و اظهارات وکیل وی و 
با توجه به نتیجه تحقیقات انجام شده متهم فرهاد ازلگیلی دسته چک را از بانک 
محال علیه اخذ و در اختیار مباشر جرم قرار داده است لذا معاونت در جرم جعل 
و استفاده از سند مجعول محرز است و با توجه به مجازات جرم جعل و استفاده از 
سند مجعول و با رعایت ماده 12۷ ق م ا مصوب 1۳92 و مواد 19-1۳4 همان قانون 
نامبرده را بابت معاونت در جعل به مجازات درجه هفت پرداخت 20/000/000 ریال 
جزای نقدی بنفع صندوق دولت و بابت معاونت در استفاده از سند مجعول نیز به 
مجازات درجه هفت بپرداخت 20/000/000 ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت 
محکوم می نماید و در اجرای ذیل ماده 1۳4 قانون  یاد شده مجازات اشد اجرا می 
شود راي صادره غیابي ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
532۹8/م الف    رییس شعبه 1162 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

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  1۳9۶۶0۳1۶01۳000101 مورخ 1۳9۶،۵،21 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماهیدشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  شرکت 
کرمانشاه دانه به شماره ثبت ۵۶۷ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به 
مساحت 21۶۶۳2 متر مربع در قسمتی از پالک 220 اصلی  واقع در روستای جامه 
شوران بخش سه حومه کرمانشاه خریداری شده از وارث مرحوم فرخ فالحی به نام 
های اقایان فرج، فرمان و هیبت اله و مروت ونصرت اله و خانم ملوس فالحی واحد 
به  اله سلیمی محرز گردیده است.لذا  بنام قدرت  اله سلیمی  از وارث مرحوم فتح 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ آگهی می شود در صورتی که 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۶،۶،2۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۶،۷،12

رهبر قامشلو رئیس ثبت اسناد وامالک ماهیدشت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سنقر

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 شماره1۳9۶۶0۳1۶009000101مورخه 1۳9۶/02/24هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در 
طال  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  سنقرتصرفات  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
یک  در  سنقر  از  10۳صادره  شناسنامه  بشماره  بشماره  خان  صفی  فرزند  شریفی 
قطعه زمین وبنای احداثی در آن به مساحت ۷2.۷2متر مربع در قسمتی از پالک 
از  گردو،بعد  درخت  ،ماقبل  پشم  شهدا،چمن  ،شهرک  سنقر  در  واقع  2221اصلی 
محرز  حریری  مجتبی  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  الواسطه  مع  کارگر  کوچه 
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و 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:1۳9۶/0۶/29

تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳9۶/0۷/12
محمد ابراهیم بشیری رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر

دادنامه
خواهان:فایق مرادی  –جوانرود – روبروي بانک ملت-لوازم خانگی مرادی

خوانده: ادریس صمدی تودار –مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی

با توجه به محتوایات پرونده  و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و 
به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:

رأی شورا
مطالبه  بخواسته  تودار  صمدی  ادریس  بطرفیت  مرادی  فایق  دعوای  خصوص  در 
به  بانک صادرات شعبه مریوان  وجه یک فقره چک بشماره 14۶/0201۸۸ عهده 
مبلغ هیجده میلیون ریال تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت 
بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، 
لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است ،مستندا به مواد 
19۸ و ۵1۵ و ۵19 ق.آ.د.م و تبصره ماده 2 قانون صدور چک دعوا را وارد دانسته و 
رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۵۳۵/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
94/12/1۵ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای 
صادره غیابی و ظرف مدت مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
است و بیست روز دیگر پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم حقوقی 

)عمومی( جوانرود است.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مفقودی
به   ۸4 مدل  متالیک  ای  نقره  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  خودروی  سبز  برگ   
موتور 1021۳۳0و شماره شاسی  با شماره   ۷2 ایران  انتظامی ۷22ص۸9  شماره 

19۳۳۳۸۵۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نوشهر 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان قاسم طهماسبی 

بابایی  گل  قاسم  خواهان  میگردد  ابالغ  الذکر  فوق  المکان  مجهول  به  بدینوسیله 
دادخواستی دائر مطالبه وجه بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و 
پس از ثبت بکالسه 12/۷۸9/9۶ جهت رسیدگی بروز 9۶/۸/1۵ ساعت 9:۳0 تعیین 
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 وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای غالمرضا امین پور فرزند کرم علی فعال مجهول المکان با توجه به 
محتویات پرونده کالسه ۳2۷/10۷/9۶ ک م این دادگاه متهم است به مزاحمت برای 
بانوان موضوع شکایت مژگان خدادادی که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده 
اتهامی نامبرده در تاریخ 1۳9۶/9/۷ ساعت 0۸:۳0 صبح مراتب در اجرای ماده ۳44 
قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در 
صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
منشی شعبه 107 دادگاه کیفری دو خرم آباد – مرتضی سپه وند.  

آگهی ثبتی
تاسیس موسسه 

غیر تجاری حقوقی و داوری کاوه شکریدر تاریخ 1۳9۶/۷/4 به شماره ثبت ۶01 به 
شناسه ملی 1400۷09294۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع: 

فعالیت های حقوقی و داوری و حل و فصل دعاوی از طریق وکالی دارای پروانه در 
صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.

مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی: کردستان - شهر سنندج- لوله سازی – کوچه )لوله سازی 1(– خیابان 

کردستان– پالک 4 – طبقه همکف – کد پستی ۶۶1991۶1۳1
سرمایه شخصیت حقوقی: 1.000.000 ریال می باشد.

اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:
براتی مصلح به شماره ملی ۳۸۷24۷۵۷۳۸ دارنده 100.000  آقای محمد سعید 

ریال سهم الشرکه.
سهم  ریال   900.000 دارنده   ۳۷۳240۳0۵1 ملی  شماره  به  شکری  کاوه  آقای 

الشرکه.
اولین مدیران:

براتی مصلحبه شماره ملی ۳۸۷24۷۵۷۳۸ و به سمت رییس  آقای محمد سعید 
هیئت مدیره به مدت نامحدود.

آقای کاوه شکری به شماره ملی ۳۷۳240۳0۵1 و به سمت مدیرعامل و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود.

دارندگان حق امضا:
قراردادها  برات  سفته  قبیل چک  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه 
با مهر  با امضا کاوه شکری به شماره ملی ۳۷۳240۳0۵1 همراه  و عقود اسالمی 

شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سنندج

3 راه تاثیرگذاری قهوه
 بر بیماری های التهابی روده

افرادی که عاشق قهوه هستند، به خاطر مشکالت و بیماری ها 
طبق  بگذارند.  کنار  را  قهوه  نوشیدن  که  نیستند  حاضر  نیز 
معتبر  مجالت  از  )یکی   Nutrition Journal گزارش 
آن   ،201۵ سال  در  غذایی(  مواد  و  تغذیه  زمینه  در  جهانی 
دسته از مصرف کنندگان قهوه که مبتال به بیماری های التهابی 
روده )IBD( مثل بیماری کولیت یا کولیت اولسراتیو هستند، 
حتی اگر بدانند که نوشیدن قهوه می تواند عالئم بیماری شان 
را تشدید کند، باز هم به مصرف قهوه ادامه می دهند. محققان 
 IBD می گویند که نوشیدن قهوه برای بعضی از افراد مبتال به
بدن  در  مختلفی  اختالل های  چون  نیست،  مناسب  اساسا 
تشدید  اسهال،  به  ابتال  شانس  افزایش  می آورد.  به وجود  آنان 
اختالالت خواب و افزایش استرس، فقط چند مورد از پیامدهای 

مصرف قهوه در این بیماران هستند. 
قهوه، روده ها را تحریک می کند

 IBD تاثیرات تحریک کننده قهوه برای بعضی از افراد مبتال به 
از  دسته  آن  برای  خصوصا  نمی آیند،  به حساب  مناسب  اصال 
بیماران که با عالئم شایع و روزانه این بیماری ها مانند اسهال 
ترشح  قهوه،  که  داده اند  نشان  اخیر  مطالعات  هستند.  مواجه 
فعالیت های  و  می کند  بیشتر  بدن  در  را  گاسترین  هورمون 
حرکتی روده را از این طریق افزایش می دهد. به عالوه، همین 
اتفاق می تواند پوشش معده و روده کوچک را تحت تاثیر قرار 
بدهد و درنتیجه سرعت تخلیه روده ها را هم بیشتر کند. قهوه 
مطالعات  نیست.  مناسب  بیماران  این  برای  نیز  کافئین  بدون 
مختلفی نشان داده اند که قهوه بدون کافئین از نظر تاثیرگذاری 
بر روده های افراد مبتال به IBD، فقط مقدار کمی تفاوت دارند. 
 IBD متخصصان توصیه می کنند که در دوره های تشدید عالئم
استفاده  قهوه  از  هرگز  بیماران  این  شدید(،  اسهال  )خصوصا 
 IBD نکنند. از طرف دیگر، این را هم باید اضافه کرد که اگر
شما باعث ابتال به یبوست شده باشد، اثرات شل کننده قهوه بر 

روده می تواند به بهبودی شما کمک کند.
قهوه می تواند باعث ابتال به بی خوابی شدید شود 

افراد  از مشکالت شایع در میان  خواب بی کیفیت و خستگی، 
به  ابتال  باعث  IBD می تواند  IBD هستند. درواقع،  به  مبتال 
با  شود.  شب  طول  در  ناخودآگاه  رفتن  راه  حتی  و  بی قراری 
این که قهوه دارای اثرات خاصی است و می تواند بسیاری از افراد 
را در ساعات مختلف روز بیدار نگه دارد، اما این توانایی را هم 
افزایش بدهد و درنهایت خواب شبانه  دارد که میزان ادرار را 
 Gastroenterology افراد را مختل کند. یکی از مطالعات
Hepatology & نشان می دهد که کمبود خواب می تواند 
 IBD از عوامل موثر در تشدید التهاب برای بیماران مبتال به
باشد و اثرات منفی شدید هم بر عملکرد سیستم ایمنی به جا 
بگذارد. پس اگر می خواهید قهوه بنوشید، به ساعت استفاده از 
این نوشیدنی دقت کنید. بعضی از مطالعات نشان می دهند که 
فاصله ۶ ساعت  در   ،IBD به  مبتال  افراد  افراد، خصوصا  همه 

مانده به خواب شبانه اصال نباید قهوه بنوشند.

کافئین قهوه، استرس ایجاد می کند 
کافئین می تواند حس اضطراب، بی قراری و استرس را افزایش 
بدهد. افرادی که مستعد ابتال به چنین حس هایی هستند و افراد 
عامل  مانند  آنان  برای  اضطراب  یا  استرس  که   IBD به  مبتال 
محرک عمل می کند، بهتر است که مصرف قهوه و محصوالت 
این  مصرف  از  کلی  به طور  یا  برسانند  حداقل  به  را  کافئین دار 

محصوالت صرف نظر کنند.

کلمه 
*معصومه سلطانی

آنگاه که خداوند از روح خود بر خاک تن انسان 
معجزات  کنون،  تا  شد،  متولد  آدم  و  دمید 
فراوانی رخ داده است، آنچه در گذشته اتفاق 
کلمه  ی  وسیله  به  و  کتاب  در  است،  افتاده 
زمان  در  که  هایی  معجزه  و  است  ثبت شده 
زندگی ام اتفاق افتاده است را با چشم دیده 
و دل مشاهده و در ذهن ثبت و به وسیله ی 

کلمه در کتاب ثبت می شود.
معجزات بسیاری اتفاق افتاده است، اما آنچه 
از نظر من، معجزه ی برتر محسوب میشود و 
ورای زمان و عصر و نسل، همچنان واال ترین 

معجزه است، ..کلمه.. میباشد.
امروز  آنچه  هر  که  است  ای  معجزه  ..کلمه.. 

داریم. با وجود اوست.
تشکیل  دارد.  ساده  فرایندی  گرچه  ..کلمه.. 
برای  انسانها  که  حرف،  چند  از  است  شده 
اختراع  را  آن  یکدیگر،  با  ارتباط.   ایجاد 
کرده اند، اما آنچه واژه ی معجزه را به میان 
انتقال  در  کلمات.  باالی  قدرت  آورد،  می 
قدرتی،  هیچ  بدون  کلمات  میباشد،  احساس 

میتوانند آنچه در دل داریم را انتقال دهند.
به مجازی  دنیای  ما،  عصر  در  و   امروز 

مثل  البته  که  است،  شده  وارد  ها  زندگی   
سایر موارد، که در ابتدا مخالفت و منع و ......

اما  شود.  می  برخورد  آن  با  میگیرد،  صورت 
آنچه اهمیت دارد، حضور آن در زندگی است. 
و باز هم مثل باقی موارد، مبارزه با آن. سادگی 
است. چون میتوان از قدرت های آن استفاده 
کرد. چرا که از هر موضوعی میتوان، مضرات 
بسیار پیدا کرد، اما باهوش کسی است که از 
اتفاقی که افتاده است، به سود خود بهره گیرد 
و با شناخت ضررهای آن، با تمام توان خود را 

از آنها دور نماید.
..کلمه..  مجازی،  دنیای  در  ابزار  ترین  مهم 

است.
ها.  زمان  تمام  ی  معجزه  این  بدانیم،  باید 
در  میشود  قدرتی  هر  از  و  است  قدرتمند 
کرد،  استفاده  بدی  هم  و  خوبی  هم  راستای 
گاهی میتوان با کلمات دنیای دروغی را چنان 
را  چشمانش  که  کرد،  تصویر  مخاطب  برای 

خیره سازد و لحظه ای به آن شک نکند.
فجنس  کنیم  سعی  که  دارد  اهمیت  پس 
کلمات را بشناسیم و بار احساسی آن را درک 

کنیم.
دایره ی کلمات خودمون رو بزرگ تر کنیم. 
با حرف زدن، مهم تر از اون شنیدن و گاهی 

ام گوش کردن.
میتونستیم  چطور  نبود،  ..کلمه..  اگر 
به  رو   ..... و  هامون  خواسته  احساساتمون، 

همدیگه بگیم.
فقرف  روزی که کلمات جنگ، درد،  امید  به 
و  حسادت  حرص،  کینه،  دشمنی،  بیماری، 
.......، در انبار ذهنمان خاک بخورند و هیچ گاه 

از آنها استفاده نکنیم.

 سالمت و تغذیه یادداشت

براساس اعالم دبیر کل سازمان ملل متحد، 
 20۳0 سال  تا  جهان  سالمندان  جمعیت 
نفر  میلیون   400 و  میلیارد   1 حدود  به 
خواهد رسید و این جمعیت تا سال 20۵0 
نفر  میلیون   100 و  میلیارد   2 از  بیش  به 
است  بدیهی  ارقام  و  آمار  این  با  می رسد. 
فکر  به  اگر  سالمند،  جمعیت  این  که 
از  عظیمی  سیل  نباشند،  خود  سالمت 
دردسر  به  را  آن ها  مشکالت،  و  بیماری ها 
پیشنهادی  نکات  از  یکی  انداخت.  خواهد 
با سالمتی،  همراه  ُعمر  داشتن طول  برای 
در  این رو،   از  است.  تغذیه ای  موارد  رعایت 
ادامه با مهم ترین توصیه های تغذیه ای برای 

سالمندان آشنا می شویم.

1. حجم میوه ها و سبزی ها را در رژیم 
غذایی تان افزایش دهید

با  معموال  سالمندان  که  آن جایی  از 
به  ابتال  خطر  افزایش  و  بدن  ایمنی  افت 
مواجه  ویروسی  و  عفونی  بیماری های 
دریافت  است که حجم  بهتر  هستند، پس 
بیشتر  را  برنامه غذایی خود  ویتامین ها در 
 ۳ حداقل  روزانه  مصرف  این رو،  از  کنند. 
میوه فصل و دو لیوان سبزیجات به این افراد 
توصیه می شود. از طرف دیگر، سالمندان به 
دلیل مصرف حجم زیادی از داروها و کم آب 
شدن بدن شان، با برخی مشکالت گوارشی 
مانند یبوست هم دست وپنجه نرم می کنند 
که در این مورد هم خوردن ۵ وعده میوه و 
سبزی در طول روز به دلیل فیبر باالیی که 
این ترکیبات غذایی دارند، می توانند به رفع 
با  سالمندان  اگر  کند.  کمک  آن ها  مشکل 
جویدن یا هضم میوه ها و سبزی ها مشکل 
دارند، می توانند آن ها را رنده کنند یا حدود 

دو دقیقه حرارت غیرمستقیم بدهند.

2. ناهار، وعده اصلی غذایی تان باشد
با  معموال  سالمندان  که  آن جایی  از   
مواجه  خواب  اختالل  و  گوارشی  مشکالت 
غذایی  اصلی  وعده  که  است  بهتر  هستند، 
از  دهند.  اختصاص  ناهار  وعده  به  را  خود 
می تواند  کامل  ناهار  خوردن  دیگر،  طرف 
سایر  انجام  برای  الزم  انرژی  و  کالری 

فعالیت های روزانه را به سالمندان بدهد.

 3. مراقب کم آبی بدن تان باشید
کم آب شدن بدن می تواند در کاهش تمرکز 
سالمندان  در  هوشیاری  اختالل  ایجاد  و 
که  است  مهم  بسیار  این رو،  از  باشد.  موثر 
کنار  آب  ظرف  یک  همیشه  سالمندان 
دست خود داشته باشند و پیش از احساس 
آب  نوشیدن  بنوشند.  آب  دهان،  خشکی 
کافی، به بهبود عملکرد گوارشی این افراد 

هم کمک می کند.

4. حجم غذاهای خود را کم کنید
جلوی  بتوانند  سالمندان  این که  برای 
در  ناگهانی  تغییرات  و  گوارشی  مشکالت 
بگیرند،  را  خود  خون  فشار  و  قند  میزان 
کم  را  خود  غذایی  وعده های  حجم  باید 
کنند.  زیاد  را  غذایی  وعده های  تعداد  و 
 ۶ سالمندان،  که  می شود  توصیه  معموال 
داشته  روز  طول  در  کوچک  غذایی  وعده 
نباید  آن ها  غذایی  وعده  آخرین  باشند. 
کمتر از 2 ساعت با زمان خواب شان فاصله 

داشته باشد.

5. انرژی خوراکی های خود را باال ببرید
مشکالت  به دلیل  سالمندان  معموال   
می کنند،  مصرف  که  داروهایی  و  گوارشی 
کاهش  این  می شوند.  اشتها  کاهش  دچار 
دریافت  کاهش  به  منجر  می تواند  اشتها، 
درنهایت  و  روز  طول  در  کافی  کالری 
بدن  در  تغذیه ای  کمبودهای  ایجاد  باعث 
سالمندان شود. به همین دلیل هم توصیه 
غذایی  مواد  عزیزان،  این  که  می کنیم 

کالری  اما  پایین  حجم  با  را  خود  مصرفی 
مثال،  کنند.  دریافت  باال،  ریزمغذی های  و 
موز، کره  مقداری  لبنیات خود،  یا  به شیر 
یا  بیفزایند،  را  میوه ها  سایر  یا  بادام زمینی 
انواع نوشیدنی های خود، مقداری  با  همراه 

شیره انگور مصرف کنند.

6. توجه ویژه ای به سوپ ها داشته باشید

 انواع سوپ، جزو بهترین گزینه های غذایی 
برای سالمندان محسوب می شوند، زیرا هم 
خوردن آن ها ساده است و نیاز به جویدن 
زیادی ندارد، و هم می توان حجم کوچکی از 
سوپ را با مغذی ترین مواد اولیه تهیه کرد. 
هفته ای  حداقل  سالمندان  که  است  بهتر 
از  سرشار  که  سوپ هایی  انواع  مرتبه   ۳
گوجه فرنگی،  هویج،  مانند  سبزیجاتی 
قرمز  مانند گوشت  و گوشت هایی  جعفری 
بدون چربی، گوشت مرغ، گوشت بوقلمون 
برنامه  در  را  هستند  بلدرچین  گوشت  یا 

غذایی خودشان داشته باشند.

 7. حتما هفته ای 2 مرتبه ماهی بخورید
سالمون،  ماهی  مانند  چرب  ماهی های   
از  سرشار  کیلکا،  و  ساردین  قزل آال، 
اسیدهای چرب امگا-۳ هستند و می توانند 
به انعطاف عروق افراد سالمند و پیشگیری 
از ایجاد التهاب در بدن آنان کمک فراوانی 
جویدن  به  نیاز  ماهی  این که  ضمن  کنند. 
هضم  هم  راحت  بسیار  و  ندارد  چندانی 
که  سالمندانی  برای  این رو،  از  می شود. 
دندان مصنوعی یا مشکالت گوارشی دارند 

هم گزینه مطلوبی به شمار می رود.

 8. روزی یک عدد سیب بخورید
از نوعی آنتی اکسیدان  انواع سیب سرشار   
باعث  می تواند  که  هستند  پکتین  به نام 
در  خون  کلسترول  افزایش  از  پیشگیری 
در  خونی  عروق  گرفتگی  و  سالمند  افراد 
سیب،  عدد  یک  روزانه  مصرف  شود.  آنان 
را  سالمندان  در  قلبی  سکته های  شانس 
جویدن  توان  اگر  می دهد.  کاهش  شدیدا 

سیب را ندارید، آن را رنده کنید

 ۹. همراه چای خود، کشمش بخورید
برای  خوراکی  گزینه های  بهترین  از  یکی   
است.  سالمندان، کشمش  چای  با  همراهی 
هم  خشک،  میوه  یک  به عنوان  کشمش 
کالری کافی و هم مقداری آهن غیر ِهم به 
مصرف  به عالوه،  می رساند.  سالمندان  بدن 
کشمش می تواند از ابتال به بیماری های لثه 
در سالمندانی که دندان مصنوعی دارند هم 
جلوگیری کند. 10. از مصرف مغزها و دانه ها 
غافل نشوید. بهتر است که سالمندان همیشه 
حداقل ۳ یا 4 نوع مغز یا دانه مانند پسته، 
بادام، گردو، تخمه آفتابگردان، کنجد، یا تخمه 
کدو را آسیاب و به ساالد یا انواع غذاهای خود 
این کار، هم کالری مصرفی  با  اضافه کنند. 
آن ها به سادگی باال می رود و هم چربی های 
خوب موجود در مغزها و دانه ها باعث کاهش 
چربی بد خون و افزایش چربی خوب خون 
ابتال  احتمال  ترتیب،  این  به  می شود.  آن ها 
آنان در  هم  قلبی-عروقی  بیماری های   به 

 پایین می آید.

10. از مصرف مغزها و دانه ها غافل نشوید

حداقل  همیشه  سالمندان  که  است  بهتر   
بادام،  پسته،  مانند  دانه  یا  مغز  نوع   4 یا   ۳
گردو، تخمه آفتابگردان، کنجد، یا تخمه کدو 
خود  غذاهای  انواع  یا  ساالد  به  و  آسیاب  را 
مصرفی  کالری  هم  کار،  این  با  کنند.  اضافه 
و هم چربی های  باال می رود  به سادگی  آن ها 
خوب موجود در مغزها و دانه ها باعث کاهش 
افزایش چربی خوب خون  و  بد خون  چربی 
ابتال  احتمال  ترتیب،  این  به  می شود.  آن ها 
آنان پ قلبی-عروقی هم در  بیماری های   به 

ایین می آید.

 10 توصیه تغذیه ای به سالمندان
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دارنده مدال طــالی بازیهای پارالمپیک ریو 
گفت: تمام تالشم بر این است که بتوانم هم 
در بازیهای آسیایی و هم پاراآسیایی شرکت 
کنم.زهرا نعمتی پس از قرار گرفتن در صدر 
جدول رده بندی جهانی در رشته تیروکمان 
به ســایت کمیته ملی پارالمپیک گفت: این 
اتفاق برای من خیلی خوشایند و خوشحال 
کننده اســت، زیرا این اتفاقات فقط به زهرا 
نعمتی تعلق ندارد و متعلق به بانوان و ورزش 
زنان ایران اســت. تک تک بانوان ایران نماد 
قدرت هستند و چه بسا وقتی یک زن ایرانی 
صدرنشین جدول رده بندی جهانی می شود 

برای من هم باعث افتخار خواهد بود.
وی افزود: وقتی اســم ایران و یک زن ایرانی 
در جوامع بین المللی مطرح باشــد افتخار 
خیلی بزرگی برای کشورمان خواهد بود. این 
امر برای ســایر بانوان مسلمانی که در اقصی 
نقاط جهان تالش می کنند نشانگر این امر 
اســت که هیچ مانعی بر ســر راه آنها وجود 
ندارد و با وجود ســختی ها و مشکالت می 
توان اتفاقات خیلی خوبی را رقم زد. مهم این 

اســت که به خودمان امیدوار باشیم. بانوان 
ایرانی باید اعتماد به نفس کافی داشته باشند 
و بدانند همیشه بهترین بوده و هستند و می 

توانند از توانمندی خود دفاع کنند.
بانــوی پرافتخار ایران بــه انعکاس موفقیت 

هایش در کشورهای دیگر اشاره کرد و اظهار 
داشــت: برای من خیلی خوشایند است که 
بانوان کشورهای دیگر در میدان مسابقه مرا 
تشویق می کنند و می گویند من الگوی آنها 
هســتم. این اتفاق چندین بار برای من رخ 

داده و بانوانــی از کشــورهای برزیل، ژاپن و 
چین از من به عنوان الگوی خود نام برده اند. 
این اتفاقات برای من باعث افتخار بود و آنجا 
احساس کردم که یک بانوی توانمند ایرانی 
هســتم. وقتی عکس العمل و احساسات زن 
هایی که در شرایط دیگری زندگی و تالش 
می کننــد را می بینم امیدوار می شــوم و 
افتخار می کنم، چراکه زنان ایرانی می توانند 

برای جوامع بین المللی الگو باشند.
وی هــدف اصلــی خود را حضــور در بازی 
های آسیایی و پاراآســیایی دانست و افزود: 
امیــدوارم که اتفاقات و برنامه ها به گونه ای 
باشــد که در هر دو رویداد شرکت کنم. این 
امر خیلی ســخت و مستلزم برنامه ریزی از 
طرف کمیته ملی پارالمپیک و فدراســیون 
تیراندازی با کمان است.زهرا نعمتی در پایان 
گفت: بعد از بازگشت از رقابت های قهرمانی 
جهــان در چین ریکاوری خود را آغاز کردم. 
زیرا مسابقات سنگینی بود، اما آسیب دیدگی 
ام رو به بهبود اســت و امیدوارم بتوانم روند 

تمریناتم را به همین شکل ادامه دهم.

زهرا نعمتی: صدرنشینی یک زن ایرانی در رده بندی جهانی افتخار است

تک تک بانوان ایران نماد قدرت هستند برگزاری والیبال جام کنفدراسیون 
آسیا در ۲سطح

مســابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیا در سال 
201۸ برای نخســتین بار در دو ســطح یک و دو 
برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم 
کنفدراســیون والیبال آســیا مســابقات جام این 
کنفدراســیون در ســال 201۸ برای نخستین بار 
در دو ســطح یک و دو برگزار می شود که میزبان 
ســطح یک مردان و زنان به کشورهای چین تایپه 
و تایلند واگذار شده است.همچنین میزبان رقابت 
های ســطح دو جام کنفدراســیون والیبال آسیا 
در ســال 201۸ در گروه مردان به قرقیزســتان و 
در گروه زنان به هنگ کنگ واگذار شــده اســت. 
کنفدراسیون والیبال آســیا هنوز تعداد تیم های 
شــرکت کننده در هر سطح این رقابت ها را اعالم 
نکرده است اما در نشست کمیته فنی کنفدراسیون 
والیبال آسیا در اسفندماه سال گذشته هشت تیم 
برتر آسیا در سطح یک و هشت تیم دوم در سطح 
دو پیشنهاد شــده بود.زمان و محل برگزاری جام 
کنفدراســیون والیبال آسیا در سال 201۸ به قرار 
زیر است:ششمین دوره جام کنفدراسیون والیبال 
آســیا )ســطح یک( در گروه مردان از 1۸ تا 24 
مردادماه سال 9۷ به میزبانی چین تایپه.ششمین 
دوره جام کنفدراسیون والیبال در گروه زنان )سطح 
یک( از 19 تا 2۵ شهریورماه سال آینده به میزبانی 
تایلند.نخستین دوره سطح دوی جام کنفدراسیون 
والیبال آسیا در گروه مردان از 1۵ تا 21 مردادماه 
در کشور قرقیزستان.نخســتین دوره سطح دوی 
جام کنفدراســیون والیبال آسیا در گروه زنان نیز 
از ۸ تا 14 مردادماه سال 9۷ در کشور هنگ کنگ.

رقابت ایران، برزیل،پرتغال و مکزیک 
در مسابقات بین  قاره ای فوتبال ساحلی

هشــت تیم حاضر در رقابت های فوتبال ساحلی 
جام بین قاره ای ســال 201۷ مشخص شدند که 
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز یکی از تیم های 
حاضر در این پیکارها است.ایران در کنار تیم های 
پرتغال، روســیه، برزیل، مصر، مکزیک، پاراگوئه و 
امارات متحده عربی بــه عنوان میزبان، تیم های 
حاضر در رقابت های فوتبال ساحلی بین قاره ای 
در سال 201۷ هستند.این رقابت ها 9 تا 1۳ آبان 
ماه سال جاری برگزار می شــود.تیم ملی فوتبال 
ساحلی ایران اواخر سال 9۵ در پیکارهای قهرمانی 
آســیا در امارات متحده عربی برای دومین مرتبه 
قهرمان آسیا شد و پس از آن در جام جهانی سال 
201۷ که اردیبهشــت ماه در کشور باهاما برگزار 
شــد در دیدار رده بندی با برتــری ۵ بر ۳ مقابل 
ایتالیا برای نخستین بار به عنوان ارزشمند سومی 
جهان دســت یافت.این تیــم همچنین در رقابت 
های جام بین قاره ای سال 201۶ )آبان سال 9۵( 
که در دبی برگزار شده بود در دیدار نهایی با قبول 
شکست ۶ بر 2 مقابل تیم قدرتمند برزیل به مقام 

نایب قهرمانی دست یافت.

خبـر خبر

پرسپولیس برترین تیم باشگاهی ایران 

پایگاه اطالعاتــی فوتبال دیروز در تازه ترین فهرســت رده بندی 
باشگاه های جهان، تیم فوتبال پرســپولیس را علی رغم نتایج نه 
چندان رضایت بخش در ماه گذشــته میالدی همچنان با اختالف 

نسبت به استقالل، برترین تیم باشگاهی ایران معرفی کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطالعاتی فوتبال، این رده  بندی مربوط به 
ماه اکتبر 201۷ اســت و تیم فوتبال پرسپولیس با یک پله سقوط 
نسبت به ماه گذشــته میالدی در جایگاه هشتم برترین تیم  های 
آسیایی و بهترین تیم ایرانی قرار دارد.تیم الهالل عربستان با 1۶۶۷ 
امتیاز در صدر تیم  های آسیایی قرار دارد.بر اساس این رده بندی، 
رئال  مادرید با کســب 209۷ امتیاز، عنوان نخست را در فهرست 
بهترین تیم  های باشگاهی جهان دارد و بارسلونا و یوونتوس نیز در 
جایگاه دوم و سوم این فهرست قرار دارند.بارسلونا اسپانیا با 2040 
امتیاز، یوونتوس ایتالیا با 19۶۸امتیاز، پاری  ســن  ژرمن فرانسه با 
19۵۵امتیاز، بایرن مونیخ آلمان با19۵0 امتیاز، منچسترســیتی 
انگلیس بــا 1942 امتیاز، ناپولی ایتالیا با 1942 امتیاز، چلســی 
انگلیس بــا 192۸ امتیــاز، تاتنهــام انگلیس بــا 1921امتیاز و 
آتلتیکومادرید اســپانیا با 190۸ امتیاز پس از تیم رئال مادرید در 
جایگاه دوم تا دهم تیم های برتر باشگاهی جهان ایستاده اند.الهالل 
عربســتان با 1۶۶۷ امتیاز، جئونبوک کره جنوبی با 1۶0۵ امتیاز، 
کاشیما انتلرز ژاپن با 1۶0۵ امتیاز، گوانگژو اورگراند چین با 1۶0۳ 
امتیاز، االهلی عربســتان با 1۶01 امتیاز، العیــن امارات با 1۵۸2 
امتیاز، کاوازاکی فرونتاله ژاپن با 1۵۷4 امتیاز، پرسپولیس ایران با 
1۵۶0 امتیاز، الدحیل قطر با 1۵44 امتیاز و اوراوا رد دایموندز ژاپن 
با 1۵۳9 امتیاز، 10 تیم باشــگاهی برتر آســیا در رده بندی اکتبر 

201۷ هستند.

نماینده اسکواش ایران در قطر نشان طال گرفت

علیرضا شاملی کاپیتان تیم اسکواش جوانان ایران دیروز با شکست 
حریف کهنه کار پاکســتانی خود به مدال طــالی رقابت های بین 
المللی قطر رسید.به گزارش زمان و به نقل ازایرنا؛ این رقابت ها که 
از هشتم مهرماه در قطر آغاز شد دیروز با کسب نشان زرین نماینده 
ایران در بخش انفرادی پایان یافت.شــاملی که در دو مســابقه مهم 
درمرحله در رده بندی در قطر با بدشانسی روبرو شده بود در مسابقه 
نخســت موفق به کسب برنز این رقابت ها شــد و در رویداد بعدی 
که ماه گذشته برگزار شــده بود با شکست مقابل حریف پاکستانی 
در کســب مدال طالی آسیا ناکام ماند و به نقره بسنده کرد.اما این 
ورزشــکار صاحب نام کشــورمان در فینال رقابت های قطر در سه 
ســت پیاپی موفق شد با غلبه بر این حریف پاکستانی نخستین 19 
ساله ایرانی باشد که برسکوی نخست می ایستد.علیرضا شاملی مدال 
طالی خود را به علی روغنی ملی پوش سابق اسکواش ایران که هفته 

گذشته جان خود را از دست داد، تقدیم کرد.

جدایی مصطفوی از استقالل

مربی اســتقالل با این تیم قطع همکاری می کند.به گزارش زمان 
و به نقل ازایســنا، با سرمربی شدن شفر در استقالل، ظاهرا صالح 
مصطفوی مربی اســتقالل از این تیم جدا می شود. او که به عنوان 
دستیار منصوریان و در ادامه دستیار میک مک درموت با استقالل 
کار کرده بود، بنا دارد مانند سایر دستیاران منصوریان، از این تیم 
جدا شــود.ظاهرا او در مدت اخیر هم به دلیل مشکالت استقالل با 
این تیم ادامه کار داده بود.از دین محمدی و محمد نوری به عنوان 

دستیاران احتمالی شفر در استقالل یاد می شود.

خبر

 جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
 از نگاه آمار

 اعزام رکابزنان ایران
 به کاپ جهانی لهستان

هفدهمین دوره رقابتهای جام جهانی فوتبال 
نوجوانان )زیر 1۷ ســال(، از 1۵ مهر 1۳9۶ 
با حضور 24 تیم به میزبانی هند شروع می 
شــود.به گزارش تارنمای فیفا، این اولین بار 
اســت که این رقابت ها در هند برگزار می 
شود. این رقابت ها اولین بار در سال 19۸۵ 
در چین و پس از آن در کنفدراســیون های 
شــش گانه فیفا)کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
کنفدراســیون فوتبال آفریقا، کنفدراسیون 
فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب، 
کنفدراسیون آمریکای جنوبی، کنفدراسیون 
اروپا(  فوتبال  و کنفدراســیون  اقیانوســیه 
برگزار شــد. نیجریه اولین کشوری بود که 
عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم های 
نیجر، کالدونیای جدیــد و هند میزبان این 
دوره از رقابــت ها، برای اولیــن بار در جام 
جهانی فوتبال زیر 1۷ ســال حضور دارند. 
هند به جام جهانی 19۵0 فیفا دعوت شده 
بود، اما موفق به ســفر به محــل برگزاری 
رقابت ها نشــد و پس از آن نیز نتوانســت 
صعود کند. اتحاد جماهیر شــوروی سابق و 
سوئیس کشورهایی هستند که به ترتیب در 
ســال های 19۸۷ و 2009 موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شدند.سرنوشت چهار فینال 
از 1۶ فینال برگزار شــده این رقابت ها در 

ضربات پنالتی تعیین شــد. هر یک از چهار 
تیم قهرمان از کنفدراســیون های مختلف 
بودند: اتحاد جماهیر شــوروی سابق)اروپا(، 
و  جنوبی(  برزیل)آمریکای  عربستان)آسیا(، 
نیجریه)آفریقا(.نیجریه در رقابت های 201۵ 
در شیلی، اولین تیمی بود که برای پنجمین 
بار عنوان قهرمانی را کســب کرد. 'ویکتور 
اوســیمن' نیجریه ای پــس از زدن 10 گل 
در یــک دوره از این رقابت ها، برترین گلزن 
این رقابت هاست. دوازده بازیکن که قهرمانی 
جام جهانی را در کارنامه دارند، سابقه حضور 

در جام زیر 1۷ را نیز داشته اند. 

 پس از این که ســطح رقابت های دوچرخه 
ســواری بازی های داخل ســالن آسیا نشان 
داد رســیدن به مدال سخت تر از قبل شده، 
فدراسیون تصمیم گرفت با استفاده از سهمیه 
کاپ جهانی، رکابزنان را به رقابت های سطح 

باالتر اعزام کند.
بــه گــزارش زمان و بــه نقل از ایســنا، در 
رقابت های دوچرخه سواری بازی های داخل 
ســالن آســیا، قزاقســتان در بخش سرعت 
بسیاری از کشورها از جمله ایران را غافلگیر 
کرد به طــوری که در ماده تیم اســپرینت 
ایران بــرای این که مدال طــال را از چنگ 
قزاقســتان درآورد جدال نزدیکی با این تیم 
داشت. در اسپرینت هم قزاقستان اجازه نداد 
مدال طال و برنز به ایران برسد و در این ماده 
سهم ایران تنها یک نقره شد.در  کایرین هم 
قزاقستان توانست مدال طال را به دست آورد 
و زنگ خطر برای دوچرخه ســواری ایران به 
صدا درآمد چرا در مســابقات قهرمانی آسیا  
و بازی های آســیایی غیــر از  ژاپن  و مالزی، 
قزاقســتان هم به حریفان اصلی ایران اضافه 
شــد تا کار برای کســب مدال بیش از پیش 
سخت تر شود. هم چنین مشخص شد تنها با 
برگــزاری چند رقابت داخلی نمی توان توقع 
مدال آوری از رکابزنان ایران را داشت. با توجه 

این که ایران موفق به کسب سهمیه در کاپ 
جهانی لهســتان شده اســت، حضور در این 
رقابت ها فرصت خوبی برای رکابزنان اســت 
تا تجربه بیش تری به دســت آورند.محســن 
ســلگی، مدیــر تیم های ملــی در گفت وگو 
با ایســنا درباره ی حضور رکابزنان ســرعتی 
در کاپ جهانی لهســتان بیان کــرد: ما در 
ماده های اســپرینت، تیم اسپرینت و کایرین 
سهمیه گرفته ایم و ثبت نام رکابزنان را انجام 
داده ایم و به زودی وقت سفارت می گیریم.او 
تصریح کرد: واقعا فکر نمی کردیم قزاقستان 
در بخش سرعت چنین پیشرفتی کرده باشد. 

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   114۵ شعبه   9۵099۸0292100۷02 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۶099۷0211000۶2۶ 
شاکی : سعید رضا طبع عربانی  فرزند هادی 

متهم : هاجر جهانی فرزند محمد 
اتهام : سرقت موبایل 

داشته  تقدیم  باال  متهم  بطرفیت  فوق  خواسته  به  شکایتی   شاکی  کار:  گردش 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  احدیت  درگاه  از  استعانت  و  دادرس  ختم  پرونده 

صدور رای می نماید
رای دادگاه 

در خصوص اتهام هاجر جهانی فرزند محمد که هویت وی بلحاظ عدم حضور در 
گوشی  دستگاه  یک  تحصیل  بر  دایر  نیست  معلوم  این  از  بیش  دادگاه  و  دادسرا 
تلفن همراه مسروقه متعلق  به سعید رضا طبع عربانی دادگاه با مالحظه محتویات 
پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی و فعال گردیدن 
سیم کارت متعلق به متهم در گوشی مسروقه و کیفرخواست اصداری از دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه ۳4 تهران و عدم حضور و عدم دفاع موثر متهم در مرحله 
اقرار  اینکه در کیفرخواست سهوا قید گردیده اظهارات و  از  تحقیقات صرف نظر 
صریح متهم و نیز در جلسه دادرسی اتهام وارده به متهم فوق الذکر محرز بوده لذا 
مستندا بماده ۶۶2 ق م ا مصوب 1۳۷۵ و ماده 40۶ ق آدک حکم به محکومیت 
متهم فوق الذکر بتحمل شش ماه حبس تعزیری و ۷4 ضربه شالق صادر و اعالم 
این  در  واخواهي  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 غیابي ظرف  راي صادره  می گردد 
مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران 

مي باشد .
532۹۹/م الف    رییس شعبه 1145 کیفري 2  مجتمع بعثت تهران

دادنامه 
تهران   2 کیفری  دادگاه   11۷۶ شعبه   9۵099۸02۸01002۶4 کالسه  پرونده 

دادنامه 9۶099۷21۸1۶00۸۷۶ 
شاکی : عبدالرحمن درخشان فرزند سلمان 

متهم : پوریا دوستی 
اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع بمیزان یکصد و پنجاه میلیون ریال 

رای دادگاه 
و  تکمیلی  مشخصات  فاقد  ساله   ۳1 ایرج  فرزند  دوستی  پوریا  اتهام  خصوص  در 
بدون تامین کیفری بجهت عدم دسترسی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 
بمیزان یکصد و پنجاه میلیون ریال دادگاه از توجه به شکایت عبدالرحمان درخشان 
اظهارات گواهان تعرفه شده شاکی گزارش مرجع انتظامی استعالم صورت پذیرفته 
ناحیه دادسرا و ضمن  از  بانک مربوطه تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره  از 
تصحیح عنوان اتهامی از کالهبرداری بتحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به 
قانونی  ابالغ  با وصف  یاد شده اخیر  آنجاییکه  از  از سوی متهم و  نحوه اخذ وجوه 
در هیچیک از مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و جلسه دادرسی حضور پیدا 
ننموده و الیحه ای نیز ارائه نداشته است از اینرو با عنایت به سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا بماده 2 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری متهم را بتحمل دو 
سال حبس تعزیری و رد مال ماخوذه به شاکی محکوم می نماید راي صادره غیابي 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
53301/م الف    رییس شعبه 1176 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 

تهران   2 کیفری  دادگاه   11۶2 شعبه   94099۸02۸2۳00۶44 کالسه  پرونده 
دادنامه 9۶099۷21۸020092۵ 

شاکی : علی مردان محمودی درویشی فرزند محمود 
متهمین : 1- سروش نخجوان 2- ناصر طالب 

اتهام : ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار 
رای دادگاه: 

در خصوص  اتهام ناصر طالب و سروش نخجوان دایر بر عدم رعایت مقررات ایمنی 
ناحیه 10  بدنی غیر عمدی موضوع کیفرخواست دادسرای  ایراد صدمه  به  منجر 
تهران نظر به اوراق پرونده صرف نظر از گذشت شاکی نظر به اینکه حسب نظریه 
بلکه شرکت عمران گستر بصیر مقصر  اند  کارشناس متهمان مقصر حادثه نبوده 
اتهام نسبت به متهمان وجود ندارد لذا  حادثه معرفی شده است دلیلی بر توجه 
نامبردگان صادر و اعالم می شود رای  به استناد ماده 4 ق آدک حکم بر برائت 
صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران 

مي باشد .
53300/م الف    رییس شعبه 1162 کیفري 2  مجتمع قدس تهران

دادنامه 

تهران   2 کیفری  دادگاه   1004 شعبه   9۶099۸21۳۶4001۸2 کالسه  پرونده 
دادنامه 9۶099۷21۸۵400۷۳۶

شاکی : پروانه عبدالکریمی فرزند سید احمد 
متهم : مجید حقیقت پژوه فرزند حسین  اتهام : ترک انفاق 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام مجید حقیقت پژوه فرزند حسین اهل و ساکن تهران فاقد سابقه 
محکومیت کیفری موثر دایر بر ترک انفاق این شعبه از دادگاه با توجه به محتویات 
گواه  گواهی  خصوصی  شاکی  شائبه  بی  شکایت  جمله  از  موجود  اوراق  و  پرونده 
کیفرخواست اصداری عدم حضور متهم یا ارسال الیحه دفاعیه ای بزهکاری نامبرده 
را محرز و مسلم دانسته و مستندا بماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و ماده 2۶۵ ق 
آدک نامبرده را بتحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید راي صادره غیابي 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهي در این مرجع و سپس ظرف 20 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد .
53302/م الف    دادرس شعبه 1004 کیفري 2  مجتمع ولیعصر تهران

اگهی مفقودی
و  به شماره شهربانی ۷2-۷1۳ج۸1  پژو 40۵ مدل 9۶  برگ سبز ماشین سواری 
 NAAM۳1FE۸HK۶29۳۵4 1۸1 و شماره شاسیB0014۶92 شماره موتور

به نام سید محمد کوچک زاده شیاده مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بابل

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت خودروی سواری پراید GTX مدل 1۳۸۷ به رنگ خاکستری 
و شماره شاسی  موتور 24۶4۵4۳  به شماره  ایران ۷2  به شماره پالک ۵۷۳م4۳ 

S14122۸۷44۸۶۶۶۷ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی مفقودی

اصل کارت هوشمند ناوگان مسافری به شماره هوشمند 29۳۳۷۸۳ و شماره پالک 
سوء  گونه  هر  لذا  گشته  مفقود  خودرو  فنی  مشخصات  با  و  4۷4ع۸۳   -۶2 ایران 

استفاده یا جعل از آن را خود عهده دارم و پایانه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
سنندج

اگهی مفقودی

به شماره شهربانی ۸2-۵29ج۷۳ و  برگ سبز ماشین سواری پژو 40۵ مدل ۸9 
شماره موتور 124۸9190۵2۸ و شماره شاسی NAAM11CA۶BK۶۳4۳29 به 

نام علیرضا رحیمی کاردرمفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بابل

اگهی مفقودی
کارت دانشجوئی آقای مهدی ولی زاده دنج کالئی فرزند کیومرث دانشجوی رشته 
کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد بهشهر به شماره 

دانشجوئی 941204۵۳ و کدملی 21۵04۸۵12۵ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
با شماره موتور  ایران 11  با شماره پالک ۵۸۶د1۸   برگ سبز پژو20۶ مدل ۸۳ 
روشن  نیا  عزیز  علی  محمد  ۸۳۶24۳09بنام  شاسی  شماره  fsm۸4۷0۷249و 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودي 
شهربانی    شماره  با  سفید  رنگ   ۸9 مدل  آریان  پژو20۶  سواري  کمپاني  سند 
موتور  ۵۳۵ص1۶ایران ۸2 شماره شاسي NAAP۳1EG1AJ2۳۷۸۵۷ شماره 
۳۸2049۶  ) قبلي 141۸901۵0۵0( بنام ظهور علي نژاد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

تجدیدآگهی مناقصه عمومی
 معامالت عمده روستای قوهه

شورای اسالمی و دهیاری روستای قوهه در نظر دارد جهت اجرا پروژه بسترسازی، زیر سازی، جدولگذاری 
و آسفالت ریزی پروژه  خیابان شهید حسن قره حسنلو روستا بطول بالغ بر450 متر اقدام نماید.

موضوع مناقصه: اجرای پروژه برداشت وضعیت موجود بستر سازی، زیرسازی، تسطیح و رکالژ، شیب 
بندی، جدولگذاری، آسفالت ریزی

مبلغ اجرای عملیات تحت مناقصه: از قرار 2/459/000/000ریال 
محل تامین اعتبار: ازمحل تامین بودجه دهیاری قوهه 

هزینه درج آگهی:  به عهده برنده مناقصه میباشد.
کاری  روز   4 مدت  ظرف  مربوطه  اسناد  ودریافت  مناقصه  شرایط  از  اطالع  جهت  آید  می  بعمل  دعوت  ازمتقاضیان  لذا 
ازانتشاراولین آگهی به واحد دبیرخانه دهیاری واقع دربخش چهارباغ، دهیاری ،روستای قوهه مراجعه ویا با شماره تلفن 

های ذیل درساعات اداری تماس حاصل نمایند:
09194631417           026-44483096      026-44483216

حمزه علی قره حسنلو   - دهیار قوهه

 نوبت دوم

متن آگهی

به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1۵  کلثوم عالمی  ام  خانم 
.............از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین عالمی  به شماره شناسنامه  2۵9 در  مورخ  1۳۶9/۳/9 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به :
1-فرخنده صدیقی سامانی فرزند غالمحسین به شماره ملی 4۶2۳0۳۵9۷2 زوجه 

دائمی 
2-ربابه عالمی یاسه چاهی به شماره ملی 4۶22۸۷۳9۵۸  فرزند اناث

۳-ام کلثوم عالمی به شماره ملی 4۶2290۶9۸۸  فرزند اناث
4-فاطمه عالمی به شماره ملی 4۶22990490  فرزند اناث

۵-صاحب جان عالمی به شماره ملی 4۶2۳0۵۳۷۸4  فرزند اناث
۶-زهره عالمی به شماره ملی 4۶2119۸99۸  فرزند اناث

۷-سعادت قلی عالمی به شماره شناسنامه 2 فرزند ذکور و الغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا  هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
صولت سلطانی سامانی – رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان
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احضار متهم 
باستناد ماده 1۷4 ق آدک بعلت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم  رامتین 
نظم جو و محمد جعفری  اعالم می گردد که شاکی حمید رضا شاه محمدی  علیه 
نامبرده باتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین شکایت نموده و پرونده بکالسه 
تهران صادقیه مطرح   ۵ ناحیه  دادسرای  بازپرسی  در شعبه چهارم  4ب/9۵04۷۶ 
رسیدگی می باشد مراتب طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند 

نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
53287/م الف    بازپرسی شعبه 4 دادسرای ناحیه 5 تهران

ابالغ وقت
 رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مهدی اکبری 

شاکی قدرت امینی نسب علیه متهم مهدی اکبری دایر بر    تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 112۷ دادگاه 
ابوذر جنوبی  مجتمع  کیفری 2 تهران واقع در تهران- بزرگراه شهید محالتی خ 
قضایی شهید محالتی ارجاع و به کالسه 9۵099۸02۳۵201۶0۶ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 9۶/۸/29 و ساعت 9/۳0 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 11۵-1۸0  قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
از نشر  تا خوانده ظرف یک ماه پس  از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  یکی 
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.
5328۹/م الف    منشی دادگاه کیفری 2 شعبه 1127 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 ق آدک بمتهم مجهول المکان متهم نجات بیاتی 
 11 کالسه  پرونده  در  تخریب   توهین  و  تهدید  انفاق  ترک  باتهام  خیراله  فرزند 
بازپرسی 9۵114۵  موضوع شکایت فاطمه شکرانه فرزند فرجاله  اخطار می گردد 
انتشار در  از  اتهام منتسبه ظرف یک ماه پس  از  انجام دادرسی و دفاع  که جهت 
بازپرسی واقع در ضلع شمالی ترمینال جنوب تهران حاضر  روزنامه در شعبه 11 

گردد در غیر اینصورت این شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
53288/م الف    بازپرس شعبه 11 دادسرای ناحیه 16 تهران 

آگهی
باشد  المکان می  فعال مجهول  که  نصرتی  فرزاد  به  آدک  ماده 1۷4 ق  اجرای  در 
پرونده کالسه 9۵099۸21۵14012۳۶  در شعبه 14 دادیاری دادسرای  و طبق 
ناحیه 4 تهران باتهم خیانت در امانت موضوع شکایت فاطمه خوش صحبت یزدی  
تحت تعقیب این شعبه می باشد بموجب این آگهی که یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر می گردد ابالغ می گردد که ظرف یک ماه پس از درج آگهی 
جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این دادیاری  حاضر در غیر اینصورت وفق 

مقررات قانونی نسبت به موضوع غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد 
532۹0/م الف    دادیاری شعبه 14 دادسرای ناحیه 4 تهران 

آگهی مزایده اموال  غیر منقول  نوبت اول
بموجب پرونده  اجرایی  کالسه 9۵00۳9  اجرای  احکام مدنی  حوزه قضایی  بخش  
رودبنه  و حسب  نیابت  واصله  از اجرای  احکام مدنی  شهرستان  الهیجان  نظر  به  
محکومیت  احمد – زهرا – بتول – صغری – عذری و صفورا  جملگی  اسدی  بین 
کالیه به مبلغ 10۷/۸1۷/۸۸۶ ریال  بابت  محکوم  به  در حق  فضل اله  ثاقبی  با  وکالت  
آقای  محمدرضا  غالمپور  و نظریه گزارش  واصله  از مرجع انتظامی  مبنی بر  توقیف  
یک  قطعه  زمین  به مساحت  ۵000 متر مربع ) ۵00 درز محلی( جهت  تعیین  دقیق  
مساحت  نیاز به مساحی با دوربین  نقشه  بردار  می باشد  که چند سالی  بالکشت  می 
باشد و بنا  به اظهارات  گواهان  در تصرف  و بهره برداری  کسی  نمی باشد  که  مراتب  
جهت ارزیابی به کارشناس  رسمی  دادگستری ارجاع  که  ایشان  پس از بررسی  و 
مطالعه  پرونده  از ملک  مورد  نظر  بازدید بعمل  آورده  و سپس نظر  خود را به شرح  

ذیل  که مصون  از اعتراض  طرفین  بوده  اعالم  داشته است.
مشخصات  ملک  و ارزش ریالی

ملک  موصوف  عبارتست از  یک قطعه  زمین  شالیکاری  به مساحت  حدود ۵000 متر 
مربع  ) ۵00 درز محلی (واقع  در رودبنه روستای  مهدی  آباد  که حدود  اربعه  آن بنا 
به  اظهارات  دهیار  محل ، شماال  خندق  و ورای  آن  جاده  خاکی  و شرقا  خندق  و 
ورای  آن جاده  خاکی  جنوبا  به شالیزار  جبار  رئوف  و غربا  به شالیزار  حبیب  حسن  
زاده  محدود  و متصل  می باشد  و ظرف  مکانیزه  نمودن  شالزارها  در آن  اجرا  گردیده  
است. بر اساس  بازدید  بعمل  آمده  و با توجه به  موقعیت  مکانی  ، نوع کاربری  و بررسی  
های بعمل  آمده  از معتمدین  و مطلعین  محلی  و درنظر  گرفتن  جمیع  جوانب  موثر 
در قضیه  ارزش  پایه  ششدالنگ  شالیزار  موصوف  بمبلغ 200/000/000  ریال  معادل  
بیست  میلیون  تومان  قیمت  پایه  کارشناسی  ملک  مذکور بوده  که  در روز یکشنبه 
مورخه 1۳9۶/۷/2  از ساعت 10 الي 11 در محل دفتر اجراي احکام مدني حوزه قضائي 
بخش رودبنه با حضور نماینده قائم مقام محترم دادستان حوزه قضائي بخش رودبنه از 
طریق مزایده حضوري به فروش 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 است ده درصد از قیمت کل خریداري شده في المجلس پرداخت 
و مانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاري مزایده پرداخت و 
رسید آن را به اجرا تسلیم نماید و چنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده 
ثمن معامله )90 درصد باقیمانده( را در فرجه مقرر پرداخت نماید سپرده او )وجه 10 
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.
3720-  اجراي احکام مدني حوزه قضائي بخش رودبنه- علیرضا مهدی نژاد

آگهي فقدان
خانم پرستو یوسفی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۶4/۸۳ مترمربع قطعه ۶ تفکیکی به 
پالک ۵1۸۸ فرعی از 9 اصلی مفروز از ۳44۳ فرعی واقع در اراضی مردآباد جزء حوزه ثبتی 
ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 200۷42 صفحه 2۸0 دفتر جلد 1۳2۸ بنام مژگان 
حیدرزاده ثبت و صادر گردیده است که برابر سند شماره  14۷29  مورخ 9۳/4/2۵ دفتر 
۶۶ شهریار به مالک انتقال و برابر سند شماره 14۷۳0 مورخ 9۳/4/2۵ دفتر ۶۶ شهریار در 
رهن بانک مسکن قرار گرفت که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آئین 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می  شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. ۳۶4م/الف 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمي

مفقودی 
با   91 مدل  دوکابین  مزدا  وانت  اسناد  تسلسل  و  برگه  شناسنامه  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  fea0۷۸91و  موتور  شماره  با   ۷2 294م۵۷ایران  شهربانی  شماره 
از  و  گردیده   مفقود  آهنگری  قاسم  NAGPXPE12B20۸04۷12000بنام 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان سند مالکیت
ی1۶24- شماره  به  درخواستی  ارائه  با  حسین  فرزند  قنبری  علی  آقای  احتراما: 

 24 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  مصدق  استشهادیه  برگ  دو  به  منضم   1۳9۶/۵/۸
جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال ۷44۷۷۳ مربوط به پالک ۵۳۵ 
از 1 اصلی جوانرود،واقع در بخش 1۳ کرمانشاه )به  از 12۸ فرعی  از 4۶2  فرعی 
علت جابجایی و اسباب کشی(گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور،در 

دست اقدام است.
الزم به ذکر است که: سند مالکیت مذکور متعلق به ششدانگ یک باب ساختمان ،به 
مساحت14۶/۵۶ مترمربع است و در تاریخ 1۳۶۶/1/29 ذیل ثبت 2۷۶ صفحه ی 
2۳۵ دفتر جلد 1۳/2 به نام آقای علی قنبری فرزند حسین صادر و تسلیم گردیده 
است و طی سند شماره ۳۳۵۳۳ مورخ 1۳9۳/۸/1۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره 
بانک  وثیقه  در  ماه   240 بمدت  ریال   ۵۸1۷4111۶ مبلغ  قبال  در  جوانرود   4۶

صادرات جوانرود گزارده شد ،در این تاریخ در قید بازداشت نمی باشد.
لذا مراتب، در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ی آن، در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند 
انتشار این آگهی، ظرف مدت 10روز اعتراض  از تاریخ  مالکیت، نزد خود هستند، 
غیر  در  نمایند.  تسلیم  اداره  این  به  کتبا  مالکیت،  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود 
اینصورت المثنای سند مالکیت، پس از انقضای مهلت مذکور ،طبق مقررات صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 9۶/۷/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

دادنامه 
 101 شعبه   92099۸۶۶11۵00۷21 کالسه  پرونده 
جزایی   101( آباد  خرم  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه 
سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۶099۷۶۶1۳۵00۶۷1 
فرزند  مظفرغیبی  1-آقای   : متهمین  و  –شکات 
وکالت  با  غضنفر  فرزند  غیبی  بهروز  2-آقای  غضنفر 
اله گراوند فرزند صید حسین به نشانی  آقای صحبت 
دفتر  وکال  –ساختمان  شهدا  –میدان  آباد  خرم 
سردار  فرزند  ماسوری  بهزاد  آقای  و  ماسوری  وکالت 
2-آقای  وکال  دفتر  شهدا  میدان  آباد  خرم  نشانی  به 
فرزند  پاپی  فرزاد  4-آقای  یاور  فرزند  پاپی  رضا  کرم 
جواد  ۶-آقای  یاور  فرزند  پاپی  مهرداد  ۵-آقای  یاور 
جد  پیری  روستای  نشانی  به  همگی  یاور  فرزند  پاپی 
۷-آقای احسان پاپی فرزند پرویز ۸-آقای علی راست 
پاپی فرزند پرویز 9-آقای سام پاپی فرزند پرویز همگی 
به نشانی روستای پیری جد کاکاشرف 10-آقای فرزاد 
بخش  جد  پیری  روستای  نشانی  به  آزاد  فرزند  پاپی 
جمعی  دسته  نزاع  در  1-مشارکت   : –اتهامات  دهنو 
منتهی به ضرب و جرح 2-ایراد جرح عمدی با استفاده 
و  4-حمل  منزل  شیشه  عمدی  ۳-تخریب  اسلحه  از 
۵-ایراد  مجاز جنگی کالشینکف  غیر  نگهداری سالح 

ضرب و جرح عمدی 
1-سجاد  آقایان  اتهامات  خصوص  در   : دادگاه  رای 
پاپی فرزند یاور متولد 1۳۶۳ شغل کارگر –بی سواد 
لحاظ  به  –بازداشت  کیفری  سابقه  –دارای  –متاهل 
عجز از تودیع وثیقه اهل و مقیم شهرستان خرم آباد 
مشارکت   ) الف  بر  دایر  رستمی  علی  آقای  وکالت  با 
جرح  و  ضرب  ایراد  به  منتهی  جمعی  دسته  نزاع  در 
عمدی ب ( حمل و نگهداری یک قبضه سالح جنگی 
کالشینکف به صورت غیر مجاز 2-مظفر غیبی فرزند 
–مجرد-  –باسواد  کارگر  شغل   1۳۶۸ متولد  غضنفر 
–اهل  وثیقه  قبولی  قرار  با  کیفری-آزاد  سابقه  دارای 
صحبت  آقای  وکالت  با  آباد  خرم  شهرستان  مقیم  و 
اله گروند-دایر بر الف (مشارکت در نزاع دسته جمعی 
و  (حمل  ب  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  به  منتهی 
به  کالشینکف  جنگی  سالح  قبضه  یک  نگهداری 
صورت غیر مجاز ج( ایراد جرح عمدی بوسیله ی سالح 
آقای سجاد  به  نسبت  استخوان  به شکستگی  منتهی 
گواهی   ۳ و   2 1و  بندهای  )موضوع  یاور  فرزند  پاپی 
پزشکی قانونی مورخه ی 1۳92/9/۶ ( ۳-بهروز غیبی 
– –باسواد  کارگر  شغل   1۳۷1 متولد  غضنفر  فرزند 
متاهل –فاقد سابقه کیفری –آزاد با قرار قبولی وثیقه 
اهل و مقیم شهرستان خرم آباد با وکالت آقای صحبت 
اله گراوند دایر بر الف ( مشارکت در نزاع دسته جمعی 
منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی ب ( ایراد ضرب 
و جرح عمدی نسبت به آقای سجاد پاپی فرزند یاور 
)موضوع بندهای 4 و ۵ گواهی پزشکی قانونی مورخه 
ی 1۳92/9/۶ 4-فرزاد پاپی فرزند آزاد متولد 1۳۶0 
کیفری  سابقه  دارای  متاهل   – –باسواد  کارگر  شغل 
مقیم شهرستان  و  –اهل  کفالت  قبولی  قرار  با  –آزاد 
خرم آباد ۵-علی راست پاپی فرزند پرویز ۶-سام پاپی 
۸-مهرداد  پرویز  فرزند  پاپی  ۷-احسان  پرویز  فرزند 
10-فرزاد  یاور  فرزند  پاپی  9-جواد  یاور  فرزند  پاپی 
برخوردار )کلیه  فرزند  پاپی  یاور 11-یاور  فرزند  پاپی 
دایر   ) باشند  می  متواری   11 الی   ۵ ردیف  متهمین 
ایراد  به  منتهی  جمعی  دسته  نزاع  در  مشارکت  بر 
فرزندیاور  پاپی  رضا  12-کرم  عمدی  جرح  و  ضرب 
نزاع  در  مشارکت   ) الف  بر  (دایر  باشد  می  )متواری 
دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی ب 
( عدم تمدید مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی 
–موضوع شکایت شکات سابق الذکر و کیفر خواست 
خرم  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادسرای  از  صادره 
مورخه   92104۳۶۶110041۳۳ ی  شماره  به  آباد 

و  اوراق  جمیع  به  عنایت  با  دادگاه   1۳92/9/24 ی 
موجود  امارات  و  قرائن  و  دالیل  و  پرونده  محتویات 
قانونی  پزشکی  –گواهی  شکات  شکایت   : قبیل  از 
کامل  و  جامع  تحقیقات  و  –گزارش  مجروحین 
صورت گرفته از ناحیه ی مرجع انتظامی –نظریه ی 
متهم  به  مربوط  –تصویر  مهمات  و  سالح  کارشناس 
کالشینکف  سالح  قبضه  یک  حالیکه  در  اول  ردیف 
است  سالحی  از  غیر  مذکور  )سالح  دارد  اختیار  در 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  جمعی  دسته  نزاع  در  که 
است (-کشف سالح و مهمات و تعدادی پوکه در محل 
داشتن  حضور  و  درگیری  وقوع  –پذیرش  درگیری 
سوم  و  دوم  و  اول  ردیف  متهمان  ناحیه  از  نزاع  در 
دوازدهم  الی  پنجم  ردیف  متهمان  شدن  –متواری 
در  ایشان  حضور  عدم  و  کنون  تا  جرم  وقوع  از  پس 
جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع علی 
رغم احضار از طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر 
ردیف  متهمان  بالوجه  انکار  و  –دفاعیات  االنتشار 
های اول الی چهارم در مرحله ی دادسرا و جلسه ی 
و  محرز  را  مشارالیهم  بزهکاری  مرجع  این  رسیدگی 
مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ی ۶14 
و تبصره ی آن و ۶1۵ )بند سوم ( از قانون تعزیرات و 
مجازاتهای بازدارنده مصوب 1۳۷۵ و مواد ۶ )بند پ(

و 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان 
سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 1۳90 و مواد 2 و 
1۸ و 19 و 2۷ و 12۵ و 1۳4 و 44۸ و 449 و 4۵2 
و 4۶2 و 4۸۸ و ۵۵9 و ۵۶9 و ۶41 و ۶42 و ۷09 
اسالمی مصوب  قانون مجازات  و ۷1۳و ۷14  و ۷10 
1۳92 با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم در جرایم 
ردیف  متهم   ) الف  محکومیت  بر  حکم  تعزیر  موجب 
درجه ی شش  تعزیری  یکسال حبس  تحمل  به  اول 
با احتساب ایام بازداشت قبلی )بابت بزه مشارکت در 
نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی 
(و پنج سال حبس تعزیری درجه ی پنج با احتساب 
یک  نگهداری  و  حمل  بزه  )بابت  قبلی  بازداشت  ایام 
ردیف  متهم  (ب(  کالشینکف  جنگی  سالح  قبضه 
با  شش  درجه  تعزیری  حبس  یکسال  تحمل  به  دوم 
در  مشارکت  بزه  )بابت  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب 
نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی 
(و پنج سال حبس تعزیری درجه ی پنج با احتساب 
بابت  جداگانه  و  مجزا  )به صورت  قبلی  بازداشت  ایام 
هر یک از بزه های حمل و نگهداری یک قبضه سالح 
ی  بوسیله  عمدی  جرح  ایراد  و  کالشینکف  جنگی 
پرداخت  نیز  (و  استخوان  به شکستگی  منتهی  سالح 
1-یک دهم دیه ی کامل بابت جرح نافذ به دست چپ 
)نافذه( 2-یک سوم از یک سی ام دیه ی کامل بابت 
هر فقره خردشدگی استخوان بند اول انگشتان حلقه 
و کوچک دست چپ ۳-دو درصد از دیه ی کامل بابت 
ارش آسیب نسج نرم در نواحی ساعد و انگشت اشاره 
ارش  بابت  کامل  از دیه ی  دست چپ 4-پنج درصد 
محدودیت شدید حرکتی انگشتان 4 و ۵ دست چپ 
ردیف  ج(متهم  یاور  فرزند  پاپی  سجاد  آقای  حق  در 
سوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ی شش 
1-دو  پرداخت  نیز  و  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با 
درصد از دیه ی کامل بابت جوشگاه جراحت در حال 
از  پیشانی 2-نیم درصد  ناحیه ی  در   ) )دامیه  التیام 
دیه ی کامل بابت خراش پوستی قدام ران پای چپ 
بابت  کامل  دیه ی  از  هزارم  نیم  و  ۳-یک   ) )حارصه 
پاپی  آقای سجاد  کبودی قدام ران پای چپ در حق 
فرزند یاور د(متهمان ردیف چهارم الی یازدهم هر یک 
به صورت مجزا و جداگانه به تحمل چهار ماه حبس 
به  دوازدهم  ردیف  (متهم  ه  درجه ی  شش  تعزیری 
بزه  )بابت  تعزیری درجه شش  تحمل چهارماه حبس 
مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و 

جرح عمدی (و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
دولت  صندوق  حق  در  هفت  ی  درجه  نقدی  جزای 
شکاری  سالح  حمل  مجوز  تمدید  عدم  بزه  )بابت 
در  .همچنین  گردد  می  اعالم  و  (صادر  زنی  ساچمه 
اسالمی  مجازات  قانون   21۵ ی  ماده  اعمال  راستای 
مصوب 1۳92 و مستندا به ماده ی 1۸ قانون مجازات 
مهمات  و  سالح  ودارندگان  مهمات  و  اسلحه  قاچاق 
و  ها  سالح  ضبط  بر  حکم   1۳90 مصوب  مجاز  غیر 
مهمات غیر مجاز مکشوفه به نفع دولت )وزارت دفاع 
اعالم می گردد  نیروهای مسلح (صادر و  و پشتیبانی 
یکسال  ظرف  متعلقه  ارش  و  دیات  پرداخت  مهلت 
است  بدیهی  باشد  می  جنایت  وقوع  زمان  از  قمری 
دوم  و  اول  ردیف  متهمان  مجازات  اجرای  مقام  در 
فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد 
غیر  یا  تبدیل  یا  یابد  تقلیل  قانونی  علل  از  یکی  به 
گردد  می  اجراء  بعدی  اشد  مجازات  شود  اجراء  قابل 
مقررات  دوازدهم  ردیف  متهم  خصوص  در  همچنین 
در  تعیینی  مجازاتهای  و  شود  نمی  اجراء  جرم  تعدد 
خصوص  در  لکن  گردند  می  جمع  نامبرده  خصوص 
دیگر اتهامات متهم ردیف اول دایر بر الف ( ایراد جرح 
عمدی بوسیله سالح نسبت به آقای مظفر غیبی فرزند 
غضنفر ب (تخریب عمدی شیشه های منزل مشارالیه 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به اینکه :مطابق نظریه ی کارشناس سالح و مهمات 
که بر اساس اظهارات آقای مظفر غیبی نیز ارائه شده 
با توجه به چگونگی تیر خوردگی و حالت قرار  است 
آقای مظفر غیبی  به  پاپی نسبت  آقای سجاد  گرفتن 
داخلی  قسمت  در  گلوله  که  مسیری  طی  و  زاویه  و 
بازوی شخص مجروح داشته است ادعای نامبرده قابل 
ناحیه مشتکی عنه  از  تیراندازی  امکان  نبوده و  قبول 
و مجروح نمودن آقای مظفر غیبی بعید به نظر رسید 
ه و گواهان تعرفه شده از ناحیه ی شاکی نیز صرفا به 
صورت کلی و بدون ذکر جزئیات و به صورت تلقینی 
مطالبی بیان نموده اند که مفید علم و یقین برای این 
مرجع نمی باشد و از طرف دیگر حسب گزارش عوامل 
نیروی انتظامی که در محل حاضر شده اند صرفا یک 
داشته  وجود  داده  رخ  نزاع  در  کالشینکف  اسلحه ی 
و  است  بوده  غیبی  مظفر  آقای  ی  استفاده  مورد  که 
در خصوص تخریب عمدی شیشه های منزل نامبرده 
نیز گواهان تعرفه شده از ناحیه ی ایشان مطالبی بیان 
ننموده اند و هیچ گونه تصویری از تخریب های صورت 
از  اثباتی که حاکی  گرفته ضم پرونده نبوده و دالیل 
وقوع بزه تخریب عمدی توسط مشتکی عنه باشد در 
پرونده موجود و منعکس نمی باشد فلذا با عنایت به 
ناحیه ی  از  الذکر  ارتکاب جرائم سابق  مراتب مذکور 
ایشان محل شبهه و تردید این مرجع بوده و مشارالیه 
های  بزه  پرونده  به  رسیدگی  مراحل  کلیه ی  در  نیز 
است  نموده  انکار  مصرانه  و  قویا  را  خود  به  انتسابی 
متعالی  و  کلی  اصل  حاکمیت  به  عنایت  با  بنابراین 
اساسی جمهوری  قانون  اصل ۳۷  به  و مستندا  برائت 
ایران و ماده ی 120 قانون مجازات اسالمی  اسالمی 
مصوب 1۳92 و ماده ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
بر  بعدی حکم  الحاقات  و  اصالحات  با  مصوب 1۳92 
صادره  رای  گردد  می  اعالم  و  صادر  نامبرده  برائت 
و سوم حضوری  دوم  و  اول  ردیف  متهمان  به  نسبت 
و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان بوده لکن 
و  غیابی  صادره  رای  پرونده  متهمین  سایر  به  نسبت 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
انقضاء مهلت واخواهی مدت  از  در این دادگاه و پس 
20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید مجید همتی .

تصویب ایجاد سازمان فناوری اطالعات شهرداری 
اراک درشورای شهر

اراک- خبرنگار زمان؛ فلک افالکی در صحن علنی شورای اسالمی 
کالنشهر اراک، اظهار داشت: سابقه کاری داود تاجران شهردار منتخب 
دوره پنجم شورای اسالمی در بررسی ها موفق بوده اما برای اینکه این 
موفقیت ها در کالنشهر اراک به دست آید، باید به فرد منتخب اعتماد 
کرد و با حمایت اعضای شورای شهر و سایر مدیران دلسوز اراکی و 
استان مرکزی زمینه فعالیت های بزرگ و در شان مردم این شهر 

فراهم شود.
تایید است و  پایانی  وی بیان کرد: مدارک داود تاجران در مراحل 
امید است شهردار منتخب شورای اسالمی دوره پنجم کالنشهر اراک 
در روزهای آینده در اراک مستقر شود. در نشست شورای اسالمی 
کالنشهر اراک تقسیط جرایم کمیسیون ماده 100 تا آخر سال جاری 
بر اساس سنوات گذشته و بدون دریافت کارمزد به تصویب رسید. در 
این نشست بحث مطالعات جامع برای مکان یابی و ساخت کشتارگاه 
جدید مطابق با آخرین استانداردها و ضوابط بهداشتی مطرح و پیشنهاد 
شد این مهم در سطح ایجاد کشتارگاه صنعتی استان مرکزی به کمیته 
برنامه ریزی استان مرکزی ارایه شود . همچنین ایجاد سازمان های 
مشخص و فعال در شهرداری اراک برای فناوری اطالعات و سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی با مدیریت نیروی انسانی موجود، احیای 
خطوط ویژه و استفاده بهینه از سرویس های عمومی و جلوگیری از 
پارک و تردد خودروهای شخصی در این خطوط و تغییر روز دوشنبه 
عصر صحن علنی شورای اسالمی، از دیگر مصوبات این نشست بود. در 
این نشست ایرج رضایی به عنوان نماینده شورای اسالمی کالنشهر در 

شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان اراک انتخاب شد.

فرماندار رشت تاکید کرد:

تقویت تیم های بخش مدیریت بحران

رشت- خبرنگار زمان؛ سیروس شفقی در جلسه ستاد حوادث 
غیرمترقبه شهرستان رشت با بیان اینکه در شش ماه دوم سال بارش 
های زیادی در این شهرستان شاهد هستیم گفت: هدف از این جلسه 
آمادگی بیش از پیش همه دستگاه های شهرستان در فصل بارندگی 
است و تالش خواهیم کرد تا در حوزه های عمرانی، راه روستایی، پل 
ها بازنگری های انجام شود.  فرماندار شهرستان رشت در مورد اخطاریه 
های هواشناسی گفت: سرمای زود هنگام نشانه های خوبی نیست و این 
یک هشدار است که باید هر لحظه شاهد یک اتفاق غیر مترقبه باشیم و 
از هواشناسی میخواهیم که تغییرات جوی را در زمان کوتاه به دستگاه 
ها ارسال کنند تا بتوانیم برای مناطق بحران خیز مدیریت زمان کنیم.

 وی در مورد بخشها گفت: باید تیم های مدیریت بحران بخشداری ها 
قوی تر شوند و بخشداران با دهیاران در مورد تجهیزاتی که دارند یک 
باز بینی داشته باشند و آسیب شناسی گذشته را انجام دهند تا به یک 

نقطه مطلوب در مورد مدیریت بحران برسند.
 وی همچنین ادامه داد: موضوعاتی چون آمادگی و هماهنگی بیشتر 
دستگاه های عضو ستاد بحران شهرستان، مدیریت بهتر جمع آوری 
آبهای سطحی در مواقع الزم، مدیریت برف روبی معابر شهری و راه 
بحران  گاز در شرایط  و  برق  و  و مدیریت سوخت  مواصالتی  های 

احتمالی توسط دستگاهای مربوطه انجام شود .

خدمات رسانی  درکلینیک سیار 
دندانپزشکی مناطق روستایی دیر 

شبکه  سرپرست  زمان؛  خبرنگار  بوشهر- 
بهداشت و درمان دیر استان بوشهر گفت: کلینیک 
سیار دندانپزشکی برای ارایه خدمات رایگان به 

مناطق روستایی این شهرستان اعزام شد.
کلینیک  اعزام  حاشیه  در  آخوندی  احمد 
میانی  خط  روستاهای  به  دندانپزشکی  سیار 
سالمت  تحول  طرح  اجرای  در  افزود:  دیر 
به کلینیک سیار  یک دستگاه کامیون مجهز 
داندانپزشکی به شهرستان دیر اختصاص یافت 
که فعالیت خود را با اعزام به مدارس و مناطق 

روستاها آغاز کرده است.
اعزام  با  سیار،  واحد  این  کرد:  اضافه  وی 
دندانپزشک به مناطق روستایی و کم برخوردار 

خدمات دندانپزشکی ارائه می  کند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
خدمات  ارائه  بر  عالوه  اظهارداشت:  دیر 
ارتقای  برای  سازی  فرهنگ  و  پیشگیری 
کلینیک  این  در  دندان،  و  دهان  بهداشت 
خدمات دندانپزشکی به کودکان زیر 14 سال 
ارائه  باردار و شیرده به صورت رایگان  و زنان 
می شود. وی ادامه داد: مرکز خدمات سالمت 
دهان و دندان دیر در ابتدای دولت دوازدهم با 
2 دستگاه بونیت دندانپزشکی فعالیت خود را 
قالب طرح دندانپزشک  آغاز کرده است و در 
خانواده به شهروندان دیری خدمات رسانی می 
امید  و  تدبیر  دولت  کرد:  بیان  آخوندی  کند. 
افزایش  و  بهبود  راستای  در  خوبی  گام های 
است  برداشته  مردم  به  دندانپزشکی  خدمات 
که اجرای طرح دندانپزشک خانواده، کلینیک 
سیار دندانپزشکی و ایجاد مراکز سالمت دهان 
و دندان از جمله طرح های موفق اجرا شده در 

این دولت است.
در  دندانی  شاخص های  به  اشاره  با  آخوندی 
در  دندان  پوسیدگی  شاخص  گفت:  کشور 
ایران مناسب نیست اما در چهار سال گذشته 
شاخص پوسیدگی دندان بهبود یافته و از 2.9 
دندان پوسیده به 1.۸ در کشور کاهش یافته 
است. وی تاکیدکرد : باید با تداوم آموزش های 
پیشگیرانه و فرهنگ سازی به سمت پیشگیری 

و ارتقای بهداشت دهان و دندان گام برداریم.
به  دندانپزشکی  سیار  کلینیک  اعزام  با 
دیر  شهرستان  نوکن  و  آباد  احمد  روستاهای 
مشکالت  پیشگیرانه  آموزش های  ارایه  ضمن 
دهان و دندان، خدمات دندانپزشکی به ساکنان 

آن ارایه شد.

خبر خبر

انجام 18کیلومتر عملیات راهسازي 
 طي 8 ماه در اصفهان

 شرکت 95 تیم در پانزدهمین دوره
 مسابقات ملی بتن

اصفهان- خبرنگار زمان: اصلي ترین پروژه از 
محل اعتبارات ملي در شهرستان نطنز و کاشان، 
جاده بادرود– کاشان است که جزو مصوبات سفر 
ریاست جمهوري بوده که ۳۷0 میلیارد ریال براي 

آن هزینه خواهد شد.
پرخطر  جاده هاي  از  یکي  کاشان  بادرود-  جاده 
کشور است که روزانه اتفاقات ناگواري در آن رخ 
مي دهد به گونه اي که یکي از آرزوهاي دیرینه 
جاده  این  بانده شدن  دو  کاشان  و  بادرود  مردم 
مي باشد. این جاده دو طرفه راه اصلي و ترانزیت 
تهران- بندرعباس نیز هست که روزانه شاهد تردد 
صدها و بلکه هزاران ماشین سنگین و تریلر از این 

مسیر هستیم.
با دو بانده شدن این مسیر  عالوه بر کاهش آمار 
تلفات و سوانح جاده اي در این محور، ترافیک و 

مدت زمان سفر نیز کاهش مي یابد.
باند دوم جاده کاشان- بادرود به طول ۵۳ کیلومتر 
است که ۳۵ کیلومتر آن در حوزه کاشان و 1۸ 

کیلومتر آن در حوزه نطنز قرار دارد که 1۸ کیلومتر 
آن افتتاح و 14 کیلومتر آن نیز تا پایان سالجاري در 

صورت تامین اعتبار به افتتاح خواهد رسید.
حجت اله غالمي مدیرکل راه وشهرسازي استان در 
این باره گفت: اصلي ترین پروژه از محل اعتبارات 
ملي در شهرستان نطنز جاده بادرود – کاشان است 
که جزو مصوبات سفر ریاست جمهوري بوده که 

۳۷0 میلیارد ریال براي آن هزینه خواهد شد.
حمیدرضا امیرخاني مدیر ساخت وتوسعه راههاي 
اداره کل راه وشهرسازي نیز بیان داشت: این مسیر 
در دو قطعه در حال ساخت است که قطعه اول 
آن از طرف کاشان به سمت بادرود و قطعه دوم 
از بادرود به سمت کاشان در دست اجرا مي باشد.

امیرخاني افزود: 1۸ کیلومتر این محور توسط مقام 
عالي وزارت افتتاح وبه بهره برداري رسید که 29 
کیلومتر دیگر آن توسط این اداره کل در دستور کار 
قرار دارد که از این میزان 14 کیلومتر آن تا پایان 

سالجاري افتتاح و به بهره برداري مي رسد.

زمان:   خبرنگار  سلیمانی-  اصغر  علی 
 29 بتن  ملی  مسابقات  دوره  پانزدهمین 
آزاد  دانشگاه  رئیس  پیام  قرائت  با  شهریور 
اسالمی و با همت دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علی آباد کتول و همکاری انجمن بتن ایران 

آغاز به کار کرد.
آزاد  دانشگاه  رئیس  رهبر  فرهاد  دکتر  پیام 
اسالمی به پانزدهیمن مسابقات ملی بتن از 
سوی دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آبادکتول در 
این همایش قرائت شد. در متن پیام آمده 
است:افق توسعه همه   جانبه کشور در برنامه 
ششم توسعه و سند چشم   انداز 20 ساله، 
»تحقق اقتصاد دانش   بنیان« نام گرفته که 
شالوده و اساس آن توجه به سرمایه   های 
انسانی نظیر نخبگان، فرهیختگان، مهندسان، 

محققان، دانشگاهیان و دانشجویان است.
بدون شک، »توسعه علمی« رمز بقا و راهبرد 

اصلی حفظ سرمایه   های مادی و معنوی در 
جهان امروز است و برای دستیابی به جایگاهی 
شایسته در عرصه   های مختلف، باید در 
زمینه تولید علم طلیعه   دار شد و همت بلند 
بزرگترین  ایرانی،  استعداد سرشار جوانان  و 
سرمایه را برای رشد متوازن و توسعه پایدار 
کشور فراهم ساخته که امیدوارم ایران اسالمی 
با پیشینه درخشان فرهنگی و علمی و تمدنی 
عظیم و ظرفیت های واال و جوانان خالق و 
مستعد، همچون گذشته بر قله رفیع دانش 

جهان بایستد.
از این رو، ضرورت ها ایجاب می کند تا همه 
و  بالندگی  برای  جامعه  آحاد  و  مسئوالن 
حرمت  پاسداشت  و  ها  دانشگاه  شکوفایی 
از  یکی  عنوان  به  استادان  و  دانشجویان 
گرانقدرترین سرمایه   های کشور و محور 
بنیادین توسعه، اندیشه   ای راسخ و عزم ملی 

داشته باشند.

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛  رئیس پلیس 
نابسامانی  از  البرز  رانندگی  و  راهنمایی 
سرویس های مدارس در سطح استان انتقاد 

کرد.
سرهنگ سید همایون شریفی روز گذشته 
درجمع خبرنگاران گفت: با فرا رسیدن مهر 
نشده  حل  مدارس  سرویس  مشکل  هنوز 
با مشکالت  را  آنان  اولیا  و  آموزان  و دانش 
آنکه  حال  است  کرده  مواجه  ای  عدیده 
این مشکل در سالهای گذشته نیز کماکان 

وجود داشت.
 ۶ عملکرد  تشریح  با  نشست  این  طی  وی 
سال  اول  ماهه   ۶ در  افزود:   پلیس  ماهه 
جاری ۳4 فقره تصادف منجربه فوت دراین 
استان رخ داد که ۳1درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بوده که 

این نشان نوید سالی کم خطر است.
شریفی اضافه کرد: درسال جاری 901 فقره 
رخ  البرز  استان  در  جرح  به  منجر  تصادف 
داده که دراین مدت 94۸ نفر مجروح شدند 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1۵ 

درصد کاهش نشان می دهد.
درمجموع  افزود:  شریفی  همایون  سید 

خسارتی  تصادف  فقره   992 تصادفات 
مدت  به  نسبت  که  داد  البرزرخ  دراستان 
داشته  افزایش  2درصد  ماقبل  سال  مشابه 

است.
رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی البرزگفت: 
 4۶0 ۵هزارو  تاکنون  جاری  سال  ازابتدای 
این  شهری  درمعابر  متخلف  نقلیه  وسیله 
2هزارو  مجموع  در  که  شد  توقیف  استان 
مربوط  بقیه  و  خودرو  به  مربوط  آن   ۸۶9

شریفی  است.  بوده  موتورسیکلت  به 
یادآورشد: همچنین دراین مدت ۷۷9هزارو 
۷۵۷ وسیله نقلیه متخلف به دلیل ارتکاب 
تخلفات اعمال قانون شدند که ازمجموع آن 
ها 142هزارو 2۵2فقره آن تخلفات حادثه 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده  ساز 
این  است.  بوده  افزایش  درصد  گذشته 14 
مسوول افزود: دراین مدت نیز ۷00 خودرو 
دراین  ریال  میلیون   10 باالی  جریمه  با 

استان توقیف شده است.
در  البرز  ورانندگی  راهنمایی  پلیس  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  سخنانش  از  دیگر  بخشی 
 ۳9۷ هزارو   ۸۶ گذشته  تحصیلی  درسال 
دانش آموز آموزش های ترافیکی را آموخته 
اند. شریفی همچنین با اشاره به هفته ناجا 
از برنامه های اجرایی این هفته سخن گفت 
جمعه  درروز  ناجا  هفته  شروع  با  افزود:  و 
14 مهرماه همایش موتورسواران قانونمند، 
پارک  افتتاح  و  سواری  دوچرخه  همایش 

ترافیک برگزار می شود. 
وی در بخش دیگری از سخنانش به افتتاح 
داران  طالیه  همایش  و  ترافیک  شهرک 
کرد:افتتاح  نشان  خاطر  و  اشاره  ترافیک 
داران  طالیه  همایش  و  ترافیک  شهرک 
ناجا  هفته  های  ازدیگربرنامه  ترافیک 

دراستان البرز است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با عملکرد 
مثبت پلیس راهور استان البرز در ماموریت 
های محوله روز بروز موفق تر عمل کرده و 
با تالش شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی 
مهمترین مولفه که کاهش تصادفات فوتی 

است به میزان بیشتری کاهش یابد. 

رئیس پلیس راهور استان البرز مطرح کرد:

نـابسامانی سـرویس های مـدارس استان 
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متن آگهی 
شاکی به نام احمد مرادی میر فرزند علی عباس شکایتی علیه متهمان  به اسامی 
1-سجاد گل پور به اتهام توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی 2-رضا گل پور به اتهام 
ایراد صدمه بدنی عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی 
سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  کالسه 9۶099۸۶۶11۶002۷9   به  و  ارجاع 
1۳9۶/۸/21 و ساعت 0۸:۳0تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متهمان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق (-بیرانوند 

آگهی حصر وراثت
دادخواست  بشرح   14 شناسنامه  دارای  فرزندعباس   بهامین  محمد  آقای 
رضا   فرزند  بهامین  عباس  شادروان  داده  توضیح   1۳9۶.۷.۵ شماره122.9۶مورخ 
بشناسنامه1۶4  در تاریخ 1۳9۶.2.۳ در شهررفسنجان  فوت شده و وراثت منحصر 

حین الفوت وی عبارتند از:
1-فاطمه غالمی نژاد فرزند محمد متولد 1۳۳۸ به شناسنامه 214 صادره از رفسنجان 
فرزند متوفی2-طاهره غالمی نژاد فرزند محمد متولد 1۳4۵ به شناسنامه ۸2۸9 صادره 
از رفسنجان فرزند متوفی۳-علیرضا غالمی نژاد فرزند محمد فرزند محمد متولد 1۳۵1 
به شناسنامه 11۵۵۸ صادره از رفسنجان فرزند متوفی4-سیب گل خدادادی لری فرزند 

امامعلی متولد 1۳11 به شناسنامه ۷4 صادره از بردسیر همسر متوفی.
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای 
جز رسمی و سری که بعد از این موعد  ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. م-الف۳۳0۵
دفتر شورای حل اختالف شماره اول  شهرستان رفسنجان 

متن آگهی
آقای هوشنگ کاظمی شورابی دارای شناسنامه شماره 1۵ به شرح دادخواست به کالسه 
40۸/9۶ ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدرضا کاظمی شورابی  بشناسنامه  شماره ۷1 در  تاریخ 1۳9۶/4/14 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به :

1-سیده زهرا طاهری چم کاکائی به شماره ملی 4۶2۳24۶1۳2زوجه دائمی 
2-فرخ محمودی چمطاقی به شماره ملی 4۶20929204  مادر متوفی 
۳-هوشنگ کاظمی شورابی به شماره ملی 4۶22۸۶29۸0 پدر متوفی

4-کوثر کاظمی شورابی به مشاره ملی 9-1422۳9-4۶1 والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا  
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

صولت سلطانی سامانی – رئیس شورای حل اختالف سامان شعبه یک 

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه1۷صادره  اله  پدرسیف  نام  زارع  علی  بانوالهام 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم سیف اله علی زارع 
بشناسنامه۷۸1صادره رامهرمزدر تاریخ9۵/۳/1۵دررامهرمزاقامتگاه دائمیش فوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی1-الهام علی زارع فرزندسیف اله بشماره شناسنامه1۷وکدمل

ی1911۶9۷۳۵۸متولد1۳۶1/۵/14صادره ازرامهرمز 2-فرشته علی زارع فرزندسیف 
ازرامهرمز۳- شناسنامه4وکدملی1911۶۵1404متولد1۳۵1/1/2صادره  بشماره  اله 
اله بشماره شناسنامه21وکدملی1911۶۵۳۸۳0متولد  فرزانه علی زارع فرزندسیف 
بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی  ازرامهرمز4-فروزان  1۳۵2/۶/۳0صادره 
ازرامهرمز۵-الهه  1911۷214۳۷متولد1۳۶۳/1/1صادره  شناسنامه۳وکدملی 
شناسنامه1۶۵وکدملی19119۳01۷۶متولد2 بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی 
شناسنامه/ بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  ازرامهرمز۶-آناهیتاعلی  1۳۶۷/1/۵صادره 
متوفی(۷- ازرامهرمز)دختران  کدملی19000۵1۵91متولد1۳۶۸/۸/۸صادره 

شناسنامه99۷وکدملی1910۷920۵۵  بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی  عباس 
بشماره  اله  فرزندسیف  زارع  علی  ازرامهرمز۸-رامین  متولد1۳۵۷/۶/9صادره 
علی  ازرامهرمز9-امین  1911۶۷۵9۳1متولد1۳۵9/۷/1صادره  شناسنامه4وکدملی 
زارع فرزندسیف اله بشماره شناسنامه۳۷وکدملی191192۸۸99متولد1۳۶4/۶/۳0
صادره ازرامهرمز)پسران متوفی(10 -پری گل بیگدلی فرزندنصراله بشماره شناس
رامهرمز)همسرمتوفی( از  نامه14۸وکدملی1910۷۷1۳۷۶متولد1۳۳2/4/10صادره 

آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      شماره م.الف)12/۳۷۷(
رئیس شعبه شورای حل اختالف رامهرمز-حسن رئیسی زاده

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه   آیین   1۳ وماده  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳9۶۶0۳010۶000۳2۸۷  هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
بشماره  کاظم  فرزند  ازاد  هاجر  /خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفانه  ورامین 
 112/۸۶ مساحت  /به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  تایباد  از  صادره  شناسنامه 40 
 ...... .....قریه کهنه گل ورامین  از 10۵ اصلی واقع در  متر مربع پالک 22۷ فرعی 
خریداری از مالک رسمی آقای /.....قاسمعلی اویار میرزا..... محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  از  پس 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۶/۷/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۶/۷/2۶

م.الف 457 ث  محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  حاتم  فرزند  میرک  زاده  امامعلی  آرام  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 224۷ صادره از مشگین شهر در مقطع کاردانی و کارشناسی رشته عمران 
صادره از واحد دانشگاهی تبریز به شماره و تاریخ ثبت در سازمان ۸۳102۵۳1۶۶0-
۸4/01/22 و 12۸۸10204۶۷4 – ۸9/04/1۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی  مجتمع  تهران  تبریز-  جاده  کیلومتری  دو  در  واقع 

تبریز- ساختمان اداری- اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.

آگهی حصر وراثت
دادخواست  بشرح   14 شناسنامه  دارای  فرزندعباس   بهامین  محمد  آقای 
رضا   فرزند  بهامین  عباس  شادروان  داده  توضیح   1۳9۶.۷.۵ شماره122.9۶مورخ 
بشناسنامه1۶4  در تاریخ 1۳9۶.2.۳ در شهررفسنجان  فوت شده و وراثت منحصر 

حین الفوت وی عبارتند از:
فرزند   ۳0۵1929001 کدملی   1۳4۸ متولد  عباس  فرزند  بهامین  1-محمد 
فرزند  فرزند عباس متولد 1۳۳۷ کدملی۳0۵0۶42۷۸۵  بهامین  فاطمه  متوفی2- 
 ۳0۵1۸۸11۷1 کدملی   1۳4۳ متولد  عباس  فرزند  بهامین  عصمت  متوفی۳- 
 ۳0۵1۸۸۷1۵۳ کدملی   1۳4۵ متولد  عباس  فرزند  بهامین  زهرا  متوفی4-  فرزند 
فرزند متوفی۵- صدیقه بهامین فرزند عباس متولد 1۳۵1 کدملی ۳0۵0۶0۶1۷۷ 
فرزند متوفی۶- طاهره  بهامین فرزند عباس متولد 1۳۵4 کدملی ۳0۵0۶۸۶2۵1 
کدملی   1۳1۶ متولد  ا...  اسد  فرزند  آباد  جعفر  مومنی  متوفی۷-حلیمه  فرزند 

۳0۵09۸92۷0 همسر متوفی.
چنانچه  میشود  آگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و 
هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد  ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است. م-الف۳۳0۶
دفتر شورای حل اختالف شماره11 شهرستان رفسنجان شهر صفائیه

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده: 2/201/9۶
وقت رسیدگی: 9۶/۸/1۳ ساعت 11:۳0 صبح 

خواهان: اصغر خناری نژاد به وکالت فرامرز نو فامیلی فرزند تقی 
خوانده: رضا اصغر زاده فرزند اسمعیل 

خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم  حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
آئین  قانون  به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده ۷۳  بودن خوانده 
تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
ابالغی بوسیله اگهی الزم شود  بعدا  باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه 

فقط یکنوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه دوم شورای حل اختالف بابل

آگهی حصروراثت
پدربهزادبشناسنامه4۸0صادره  نام  سیاهکل  عبداالمیرحکیمی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
سیاهکل  صادره  بشناسنامه10۵0  سیاهکل  بهزادحکیمی  مرحوم  پدرم  که 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  درتاریخ9۵/12/1۶درخرمشهراقامتگاه 
بامشخصات فوق فرزندمتوفی2-فریده حکیمی سیاهکل بشماره شناسنامه4۷9صادره 
شناسنامه2۵2صادره  بشماره  سیاهکل  حکیمی  ازخرمشهر۳-سپیده 
1۸292۵9۵4۷صادره  ملی  بشماره  سیاهکل  حکیمی  ازخرمشهر4-حمیده 
شناسنامه۳1  بشماره  سیاهکل  ابوالحسنی  متوفی(۵-کبری  ازخرمشهر)دختران 
صادره ازسیاهکل)همسرمتوفی(متوفی بجزنامبردگان فوق وارث دیگری ندارد.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  باشدازتاریخ  نزداو  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)9/۶۸۸(
رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی مزایده پرونده۹50236
الذکردرروزدوشنبه1۳9۶/۸/۸ فوق  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  موجب  به 

دادگستری  مدنی  احکام  دفتراجرای  ظهردرمحل  الی12  ازساعت10صبح 
انتظامی24- شماره  به  ایکس  ال  پژو40۵جی  رامهرمزخودروسواری  شهرستان 

متالیک  ای  نقره  رنگ  موتور124۸۸020۳۳۷مدل1۳۸۸به  ایران۵1ل۳۶4شماره 
وباقیمت  ابوالفارس  انتظامی  رادمستقردرپاسگاه  احمدی  اسحاق  آقای  به  متعلق 
میرسد.متقاضیان  فروش  به  کارشناس  نظریه  طبق  1۷۵000000ریال  پایه 
بازدیدوقیمت  موردنظرمزایده  لغایت1۳9۶/۸/۷ازملک  میتوانندازتاریخ1۳9۶/۸/1 
ودرپاکت سربسته  باشدمشخص  بیشتر  پایه  حتمابایدازقیمت  پیشنهادی خودراکه 
رامهرمزتسلیم  دادگستری  مدنی  احکام  دفتراجرای  به  مزایده  درروزبرگزاری 
درروزمزایده10درصدازقیمت  مدنی  احکام  اجرای  نمایندبرابرماده129قانون 
رامهرمزواریزومابقی  دادگستری  سپرده  حساب  اخذوبه  مزایده  ازبرنده  پیشنهادی 
اخذخواهدشدوحداکثرمهلت  مزایده  ازبرنده  مزایده  موضوع  وتملک  ازتصرف  پس 
مزبورجهت پرداخت مابقی قیمت پیشنهادی ازیک ماه تجاوزنخواهدکردودرصورتیکه 
برنده درموعدمقرربقیه بهای قیمت موضوع مزایده رانپردازد سپرده اوپس ازکسرهزینه 

مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدمی گردد. شماره م.الف)12/۳۷۸(
مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز-مریم قیصری

آگهی فقدان اسنادمالکیت
دردفتراسنادرسمی  شده  گواهی  استشهادمحلی  اقلیمابموجب2برگ  الهام  خانم 
مسلسل1۷9۸49- شماره  به  سندمالکیت  که  است  شماره۵۵خرمشهرمدعی 

20خرمشهرموردثبت  پالک۳12/2بخش2ناحیه  ششدانگ  به  مربوط  91/ه 
شماره90۳99- سندقطعی  بموجب  شماره۵۶۸صفحه۳۶1دفترجلد4که 
92/12/1۵دفترخانه۵۵خرمشهربه وی منتقل شده است.بعلت جابجایی مفقودشده 
تبصره1اصالحی  لذادراجرای  است  نموده  سندمالکیت  صدور  ودرخواست 
معامله  انجام  مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آیین 
ظرف  انتشارآگهی  باشدازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی  ویاوجودسندمالکیت 
مدت10روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به این 
اداره اعالم نمایدودرغیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت 

مفقودشده وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد.      شماره م.الف)9/۶91(
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر-احمدی زاده

احضار متهم  
مجتمع قدس تهران بموجب کیفر خواست در پرونده کالسه 92099۸02۸29014۷1    
برای  امید ذوالقدر فرزند سعید باتهام ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو   تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
9۶/9/1 ساعت 9/00 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۳44 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
53283/م الف منشي  شعبه 1168 کیفري 2 مجتمع قدس تهران   

آگهی
باتهام  صالحی  حسام  علیه  شکایتی  فرهاد  فرزند  سقدل  کرامتی  ابوالفضل  شاکی 
تهدید ایراد ضرب و جرح با چاقو  تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد  بموجب 
پرونده کالسه 9۵099۸029100142۶ و بایگانی 9۶04۷۶  مطروحه در این شعبه 
114۵ کیفری 2  واقع در ضلع شمالی ترمینال جنوب جنب مسجد قدس  مجتمع 
قضایی بعثت تهران  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 9۶/۸/14 ساعت 9/۳0 تعیین گردیده است با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 1۷4 
ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد و حکم مقتضی صادر خواهد شد 
53285/م الف مدیردفتر  شعبه 1145 کیفري 2 مجتمع بعثت تهران   

احضار متهم 
غالمحسین  فرزند  راد  رضایی  حسین  متهم   9۶0۵41 بایگانی  بشماره  پرونده  در 
باتهام تهیه و عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف  تحت تعقیب مي باشد و بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده در راستای اعمال ماده 1۷4 ق آدک مصوب 1۳92  
مراتب یک نوبت در روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي مي شود تا ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهي در  شعبه ۳ دادیاری  ناحیه 19 دادسراي عمومي و انقالب تهران 
واقع در خ مطهری بعد از قام مقام  حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در وقت مقرر رسیدگی و اظهار عقیده مي گردد
53284/م الف     دادیار شعبه 3 دادسرای ناحیه 1۹ تهران 

آگهی
شاکی حامد جزی و شهاب نودهقان  شکایتی علیه  روبیک نرسسیان فرزند آلبرت 
ابالغ  باشد  می  تعقیب  تحت  مباالتی   بی  از  ناشی  غیرعمدی  جرح  ایراد  باتهام 
   9۶000۶ بایگانی  و   92099۸210۵۸00۵۵9 کالسه  پرونده  بموجب  گردد   می 
مطروحه در این شعبه 114۵ کیفری 2  واقع در ضلع شمالی ترمینال جنوب جنب 
به  نموده که رسیدگی  تقاضای کیفر  تهران   بعثت  مسجد قدس  مجتمع قضایی 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 9۶/9/11 ساعت 9/۳0 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 1۷4 ق آدک  مراتب یکنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد و حکم مقتضی صادر خواهد شد 
53286/م الف مدیردفتر  شعبه 1145 کیفري 2 مجتمع بعثت تهران   

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر 38 رباط کریم )در حال تصفیه(

شماره ثبت: 84۹
عمومی  مجمع  در  تا  شود  می  دعوت  محترم  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 
1396/07/19 واقع در رباط کریم – آبشناسان- مهر 38 – بلوک E – واحد 
15 برگزار می گردد، شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم در خصوص دستور 

جلسه راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید.
ضمنا به اطالع می رساند بموجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 

رای خواهد بود.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت تصفیه
هیئت  ماموریت  زمان  مدت  تمدید  خصوص  در  گیری  تصمیم  و  طرح   -2

تصفیه
3- طرح و تصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی سال 94 و 95

4- طرح و تصمیم گیری تعیین بودجه سال جاری
5- طرح و تصمیم گیری در خصوص تعیین محل تصفیه

6- طرح و تصمیم گیری در خصوص تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 
آگهی های دعوت

رئیس هیئت تصفیه شرکت تعاونی

استانداردسازی گرمایشی ۹۲۸ مدرسه در گیالن

رشت- خبرنگار زمان؛ مدیرکل نوسازی مدارس گیالن اعالم کرد: 
در استان گیالن  92۸مدرسه در قالب پنج هزار و ۸۶ کالس استاندارد 

سازی گرمایشی انجام شده است.
 مهندس علی اوسط اکبری مقدم، مدیرکل محترم نوسازی مدارس 
گیالن در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سالن اجتماعات 
شهید انصاری استانداری گیالن، گفت: پروژه های تحویل شده این اداره 

در سال گذشته 2۳۸ کالس در ۷0 مدرسه بوده است.
 وی در ادامه اظهار کرد: از سال 9۶ تاکنون 21 مدرسه با 11۶ کالس 

درس تحویل آموزش و پرورش شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس گیالن اعالم کرد: تا پایان سال به شرط تامین 
اعتبار ۳00 کالس درس در بیش از 40 پروژه تکمیل و تحویل آموزش 

و پرورش خواهد شد.
وی به پروژه های در دست اجرای اداره کل نوسازی مدارس اشاره کرد 
و گفت: 21 پروژه ورزشی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی و 9 پروژه 

فرهنگی با ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
مهندس مقدم همچنین از در دست اقدام بودن 9۷ پروژه آموزشی با 
۵۶0 کالس درس خبر داد و گفت: این پروژه ها ۵4 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است. وی یادآور شد: ساختمان آموزش و پروش گیالن 

نیز پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرکل نوسازی مدارس گیالن خاطرنشان کرد: 1۷۸ میلیارد تومان 
برای ساماندهی پروژه های در دست اجرای اداره کل نوسازی نیاز است 
وهمچنین با تامین اعتبار این پروژه ها طی بازه زمانی دو ساله به بهره 

برداری می رسد.

کشف ۱40 میلیاردکاالی قاچاق در آبهای بوشهر 

بوشهر- خبرنگار زمان؛ فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت: 
کاالی  مقادیری  امسال  نخست  درنیمه  فرماندهی  این  ماموران 
قاچاق به ارزش یکهزار و 400 میلیارد ریال در آبهای این استان 

کشف وضبط کردند.
میزان  این  ضبط  و  کشف  افزود:  نژاد  رضایی  ا...  ولی  سرهنگ 
کاال در آبهای استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۳4 درصد افزایش نشان می دهد. وی اضافه کرد: این کاالهای 
و ۶9۸  لباس، ۷9هزار  کیلوگرم  و ۳۸۵  هزار   ۵۸ شامل  قاچاق 
دستگاه لوازم برقی و الکترونیکی، 24هزار و 9۷0 دستگاه گوشی 
 ۸۶۵ و  142هزار  تبلت،  دستگاه   ۷0۳ و  2هزار  همراه،  تلفن 
کیلوگرم برنج، 1۳۵هزار و ۵۵0 کیلوگرم قند و شکر، شش هزار 
و ۸4۶ تخته پتو، پنج هزار و ۶9۸ عدد کیف، 1۶۸دستگاه اقالم 
مخابراتی و دیگر کاالهاست. رضایی نژاد ادامه داد: در این ارتباط 
1۳۳ متهم دستگیر و 12۷ فروند شناور نیزتوقیف که برای طی 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
قاچاق  کاالی  ورود  با  مبارزه  دریابانی  هدف  هرچند  گفت:  وی 
سالم  در  نمی  تواند  تنهایی  به  قاچاق  اما کشف  است  کشور  به 
سازی اقتصادی مؤثر باشد بلکه باید مانع از ورود این نوع کاالها 

به کشور شد.

۸ میلیارد ریال صرفه جویی 
اقتصادی در راهداری اردل

شهرکرد- خبرنگار زمان؛ مدیرکل راهداری 
و  چهارمحال  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
بختیاری گفت: تدبیر دولت و تالش شبانه روزی 
راهدارن، ۸ میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی 
طی ۶ ماه نخست امسال در شهرستان اردل به 

همراه داشت.
و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمل و نقل جاده ای استان، احمد جمشیدی با 
بیان این مطلب افزود: همچنین عملکرد راهداران 
ایمنی و نگهداری  شهرستان اردل در 2 حوزه 
حوزه  در  ویژه  به  بسیاری  دستاوردهای  ها  راه 
ایمنی راه ها، اصالح نقاط حادثه خیز، بازگشایی 
جاده های سخت گذر، امدادرسانی به مسافران 
و آزادسازی حریم جاده ها و بازگرداندن اموال 
اشاره  با  است. وی  داشته  دنبال  به  المال  بیت 
به رفع 1۷ نقطه حادثه خیز در شهرستان اردل 
طی ۶ ماه نخست امسال، ادامه داد: از این تعداد 
هفت نقطه در محورهای اصلی و 10 نقطه در 
است.  اصالح شده  فرعی شهرستان  محورهای 
جمشیدی تصریح کرد: همچنین 2۵ کیلومتر از 
محورهای اصلی و فرعی شهرستان نیز در این 
مدت شانه سازی شده است. مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به کاهش ۳4 درصدی تعداد تصادفات در 
محورهای شهرستان اردل، افزود: با استقرار اکیپ 
ایمنی راه ها که به تازگی در این شهرستان و 
سایر شهرستانهای استان برای نخستین بار در 
کشور انجام گرفته، شاهد ارتقای ایمنی محورهای 

مواصالتی و کاهش تصادفات بوده ایم.
کیلومتر   21۵ حریم  پاکسازی  از  جمشیدی 
محورهای اصلی و فرعی شهرستان اردل خبر داد 
و گفت: همچنین در راستای ارتقای سطح ایمنی 
جاده ها و بازگرداندن اموال بیت المال ۵ کیلومتر 

از حریم جاده های شهرستان آزادسازی شد.

خبر خبر

مدیرعامل  زمان:  خبرنگار  اصفهان- 
از  قدردانی  ادامه ضمن  در  فوالدمبارکه 
موفقیت های کسب شده در تولید 11۸ 
تصریح  کارکنان  افتخارات  سایر  و  ذوب 
در  جدید  رکوردهای  به  دستیابی  کرد: 
در  است.  مفید  و  ارزش  با  خود  جای 
افزایش  بدون  تولید  کمی  افزایش  واقع 
مفهوم  و  معنا  ضایعات  کاهش  و  کیفی 
ندارد. این دو مقوله را باید با همدیگر در 
به کیفیت،  توجهی  بی  زیرا  نظر گرفت؛ 
بر  شدت  به  تولید  افزایش  علیرغم 
سودآوری شرکت تأثیر خواهد گذاشت.

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
روی  پیش  خارجی  ارزیابی  درخصوص 
ازآنجاکه  کرد:  خاطرنشان  فوالدمبارکه 

با  فوالدمبارکه  خارجی،  ارزیابی  در 
همة  میشود،  مقایسه  خارجی  شرکتهای 
ضمن  باید  واحدها  مسئوالن  و  مدیران 
اطالع رسانی کافی در این خصوص، نقاط 

صورت  به  را  شرکت  بهبود  قابل  و  قوت 
همزبانی  با  بتوانیم  تا  نمایند  تهیه  مدون 

گزارش خوبی را ارائه کنیم.
ادامه  خصوص  همین  در  سبحانی  دکتر 

ضعف  نقاط  ارزیابی  انجام  فرایند  در  داد: 
این  در  تجاربی  و  مطرح  شرکت  قدرت  و 
بهبود  اینکه  مسیر منتقل می شود. ضمن 
برای  بهتر  جایگاهی  کسب  و  مستمر 

دستاوردهای  دیگر  از  شرکت  سرآمدی 
این فرایند خواهد بود.

4مهر1۳۷0،  فوالدمبارکه  مدیرعامل 
ریخته  در  محصول  اولین  تولید  سالروز 
همکاران  همة  به  را  شرکت  مداوم  گری 
تأکید  همواره  افزود:  و  گفت  تبریک 
همة  سرلوحة  ایمن  کار  که  است  شده 
همة  رو  این  از  است؛  سازمان  فعالیتهای 
و  ایمنی  مسائل  رعایت  در  باید  کارکنان 
آن  به  مربوط  های  دستورالعمل  بازنگری 
به  تجارب  انتقال  و  آموزش  همچنین  و 

کارکنان جدید، مسئولیت پذیر باشند.
مدیریت  کمیتة  جلسة  در  است  گفتنی 
مدیران  و  معاونان  فوالدمبارکه،  شرکت 
و  نواحی  از  مبسوطی  گزارشهای 
ارائه  خود  مدیریت  تحت  واحدهای 
از  ناحیه،  هر  مسائل  مطرح  با  و  کردند 
نکات  و  راهکارها  سوی مدیرعامل شرکت 

ارائه شد.  موردنظر 

مدیرعامل فوالدمبارکه تاکید کرد: 

افزایش کیفیت و تنوع محصوالت با ارزش افزوده بیشتر

 11 روز عملیات برای اصالح شکستگی

 خط انتقال آب دارخوین

سهم 30 درصدی ساوه از واگذاری زمین

 در بین شهرک های صنعتی استان مرکزی

روز  یازده  از  پس  فر-اهواز:  سعیدوحیدی 
عملیات شبانه روزی کار اصالح شکستگی خط 
انتقال ۵00 میلیمتر منطقه سه راهی دارخوین- 

شادگان با موفقیت انجام شد.
مدیر  خوزستان،  آبفا  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  گفت:  فوق  مطلب  اعالم  با  حیات  آب  اداره 
منظور تامین آب مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 
آبادان به میزان 2000 مترمکعب درشبانه روز از 
طریق یک دستگاه الکتروپمپ ۵۵کیلووات، خط 
سه  محل  در  چدنی  متری  میلی   ۵00 انتقال 
فشار  افزایش  بدلیل  شادگان  دارخوین-  راهی 
دچارشکستگی شد و روند انتقال آب به نیروگاه را 

دچار اختالل نمود.
حفیظ ا...بندار، افزود: در همین راستا جلسه ای 
فوری با حضور کارشناسان آب حیات و پیمانکار 
خط لوله و دیگر کارشناسان اهل فن تشکیل شد 
اجرای عملیاتی  به  به تصمیم گیری  منجر  که 

گردید که در نوع خود مثال زدنی بود.
با  این عملیات که  وی خاطر نشان ساخت: در 
قطع  از  جلوگیری  و  مالی  جویی  صرفه  هدف 
سایرانشعابات آب، گاز، برق و شبکه فیبرنوری، به 
مرحله اجرا رسید، 1۵0 متر خط لوله پلی اتیلن 

۳۵۵ میلی متری از داخل خط لوله چدنی ۵00 
میلی متری قدیمی عبور داده شد.

اخذ  از  پس  کرد:  تاکید  حیات  آب  اداره  مدیر 
داخلی  شورای  جلسه  در  طرح  و  تصمیم 
باحضورکارشناسان آب حیات و انجام مطالعات 
بسیار از نظر بررسی خطرات و احتماالت حین 
اجرای کار ، در نهایت عملیات لوله رانی با استفاده 
از تمام پتانسیل و استعدادهای پرسنل عملیاتی 
و اداری و به کارگیری تمام تجهیزات و امکانات 
لجستیکی آغاز و پس از11 شبانه روز تالش بی 
با  ریال  میلیون  بر۵00  بالغ  ایی  هزینه  با  وقفه 

موفقیت به اتمام رسید.
بندار خاطر نشان کرد: در این عملیات کم نظیر 
ضمن استفاده از تجهیزاتی نظیر بیل مکانیکی ، 
جرثقیل، دیزل ژنراتور، دستگاه جوش پلی اتیلن 
وتمام خودروهای عملیاتی و اداری،1۵0مترلوله 
پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر از یک جهت به محل 
شکستگی حرکت داده شد و از جهت دیگر  با 
اتیلن و  پلی  فلنج  و  اسپیکات  فلنج  از  استفاده 
به  آبرسانی  و  شد  برقرار  اتصال  سایرتجهیزات 
عادی  روال  به  آبادان  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 

بازگشت.

اراک- خبرنگار زمان؛ مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان مرکزی از سهم ۳0 درصدی 
میزان واگذاری زمین در ساوه در بین شهرک های 

صنعتی استان مرکزی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي 
استان مرکزي ، مصطفی آمره مدیرعامل شرکت 
در دیدار با فرماندار ساوه گفت: در سال جاری بالغ 
بر هشت هکتار از زمین های شهرک صنعتی ساوه 
به عنوان شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی 
به فروش رفته که این میزان به نسبت زمین های 
فروش رفته در شهرک های صنعتی استان مرکزی 

۳0 درصد است.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی صورت گرفته 
در واگذاری زمین به متقاضیان اظهار کرد: با تامین 
زیرساخت های الزم تا پایان امسال میزان واگذاری 
زمین در شهرک صنعتی ساوه از هشت هکتار به 

20 هکتار افزایش خواهد یافت.
آمره از استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی 
حوزه  در  توسعه یافتگی  شاخص های  لحاظ  به 
تالش های  با  گفت:  و  کرد  یاد  تولید  و  صنعت 
صورت گرفته در حوزه استقرار شهرک های صنعتی 
استقرار  برای  اراضی  واگذاری  میزان  لحاظ  از  و 

صنایع گوناگون و حجم شهرک های صنعتی جزو 
استان  به  نخست  رتبه  و  برتر کشور  استان های 

مرکزی تعلق دارد.
وی با اشاره به استقبال قابل توجه در شهرک های 
صنعتی استان برای استقرار صنایع کوچک و بزرگ 
با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی افزود: 
پیش بینی می شود تا پایان سال حجم واگذاری 
و  استقرار صنایع کوچک  برای  استان  در  زمین 
بزرگ به حدود 100 هکتار برسد که رقم قابل 

توجهی است.
با اشاره استقرار  این دیدار  نیز در  فرماندار ساوه 
گفت:  ساوه  در  کشور  صنعتی  شهر  بزرگترین 
عنوان  با  ساوه  در  صنعتی  شهر  دومین  احداث 
موجب  خارجی  سرمایه گذاری  صنعتی  شهرک 
تحول اقتصادی و صنعتی در استان و کشور شده 

است.
زیرساختهای  تامین  با  افزود:  بهاروند  محمد 
الزم در دومین شهر صنعتی ساوه زمینه حضور 
سرمایهگذاران خارجی در این منطقه افزایش یافته 
است و به طور مستمر شاهد حضور تجار و بازرگانان 
خارجی برای ایجاد سرمایه گذاری خارجی در این 

منطقه  هستیم.
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کاهش 7 درصدی حجم روان آب های کشور

میزان روان آب های کشور در سال آبی 9۶-9۵ در مقایسه با 
سال آبی قبل از آن )9۵-94( به میزان 4.۳ میلیارد متر مکعب 

معادل ۷ درصد کاهش داشته است.
 ۵9 برابر   94-9۵ آبی  سال  در  کشور  آب های  روان  مجموع 
میلیارد و 10۷ میلیون متر مکعب بود که در سال آبی 9۵-9۶ 
با ۷ درصد کاهش به ۵4 میلیارد و ۷۸0 میلیون متر مکعب 
در  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  گزارش،  است.بنابراین  رسیده 
سال آبی 9۶-9۵ در مقایسه با سال آبی 9۵-94 باالترین میزان 

کاهش روان آب ها را داشته است.
این حوضه در سال آبی گذشته ۳۸ درصد کاهش را نسبت به 
سال آبی ماقبل که حدود 4 میلیارد و 9۵۶ میلیون مترمکعب 
میلیارد و ۸۵ میلیون  بود، تجربه کرد و در مجموع حدود ۳ 

متر مکعب جریان های سطحی در این حوضه ثبت شده است.
بر همین اساس در سال آبی 9۶-9۵ بعد از حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه، حوضه قره قوم با 2۸ درصد، خلیج فارس با 9 درصد 
و دریای خزر با ۵ درصد کاهش حجم جریان های سطحی در 

مقایسه با سال آبی 9۵-94 مواجه بودند.
این گزارش حاکی از آن است که حوضه های آبریز مرکزی و 
مرزی شرق در سال آبی گذشته در مقایسه با سال آبی 94-9۵ 
به ترتیب 1۸ و 9 درصد افزایش حجم روان آب سطحی داشته 
مهر  اول  از  جوی  های  ریزش  کل  ارتفاع  ایرنا،  گزارش  اند.به 
پارسال تا سی و یکم شهریور امسال که شامل سال آبی 9۶-

9۵ می شود، نسبت به سال آبی قبل از آن، پنج درصد کاهش 
داشت.ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر پارسال تا سی و 
بارندگی  مقدار  این  که  بود  2۳0میلیمتر  امسال  شهریور  یکم 
نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 241 میلیمتر بود 
پنج درصد کاهش داشت.این مقدار بارندگی نسبت به میانگین 
میلیمتر  که 2۳۸  اخیر(  سال   4۸( درازمدت  مشابه  دوره های 

بود، سه درصد افت کرد.
ایران،  آب  منابع  مدیریت  شرکت  آماری  جداول  اساس  بر 
را امسال  تا سی و یکم شهریور  پارسال  اول مهر  بارش   حجم 

۳۷9 میلیارد و 4۶ میلیون متر مکعب برآورد کرده است.

نانوذرات به کمک روش های ازدیاد برداشت 
از میادین نفتی می آیند

محققان  همکاری  با  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران 
راهکاری  نانوذرات  کردن  عامل دار  با  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
برای ازدیاد برداشت از میادین نفتی ارائه دادند و به گفته آنها 
خود  عمر  نیمه  به  نفتی  میادین  از  برخی  آن که  به  توجه  با 
توان  افزایش  در  می تواند  روش  این  از  استفاده  رسیده اند، 
تولیدی کشور کمک کند.ساناز تاجیک، مجری طرح با اشاره به 
آخرین برآوردهای آژانس بین المللی انرژی، گفت: بر این اساس 
آینده در حدود ۵0 درصد  تا 20 سال  انرژی  تقاضای جهانی 
افزایش خواهد یافت و در این میان نفت خام و سایر انرژی های 
فسیلی مانند گاز طبیعی و زغال سنگ مهمترین نقش را در 

تامین نیاز آتی انرژی جهان بر عهده خواهند داشت. 
بر  فسیلی،  انرژی های  به  جهانی  نیاز  افزایش  به  اشاره  با  وی 
نقش ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر متعارف 
نفت و گاز جهان تاکید کرد و یادآور شد: این در حالی است 
مخازن عظیم کشور،  از  تولید  افزایش  و  استمرار  دلیل  به  که 
بعضی از چاه ها در نیمه دوم عمر تولیدی خود قرار دارند که  
برداشت  افزایش  جهت  توسعه یافته  طرح های  اجرای  نیازمند 
به  پاسخ  برای  رو  این  از  کرد:  اضافه  تاجیک  است.  خام  نفت 
تقاضای روزافزون انرژی و با توجه به آمار موجود درباره کمبود 
آن، باید به موازات اکتشاف مخازن جدید، برداشت حداکثری از 

مخازن نفت را در دستور کار داشته باشیم. 
برداشت  مرسوم  روش های  از  استفاده  با  محقق،  این  گفته  به 
نفت در  تا ۷0 درصد  ثانویه( حدود ۵0  و  اولیه  )مراحل  نفت 
یک مخزن دســت نخورده باقی می ماند. بنابراین انتظار می رود 
جهت  نفتی  مخازن  اکثر  در  نفت  برداشت  ازدیاد  روش های 

بازیافت مقدار زیادی از نفت استفاده شود. 
قابل  مقادیر  حاوی  که  نفتی  میادین  و  چاه ها  رهاسازی  وی، 
از نفت هستند را یک مشکل در حال رشد در حوزه   توجهی 
انرژی دانست و خاطر نشان کرد: از این رو الزم است با اعمال 
مخازن  از  نفت  برداشت  ازدیاد  جهت  در  کارآمد  روش های 
تالش شود که با پیشرفت های روزافزون فناوری نانو در صنایع 
باالدستی نفت، توجه ویژه ای به کاربرد نانوذرات با اندازه، شکل 
و خواص سطحی مطلوب به عنوان یک افزودنی مؤثر و کارآمد 

در روش های مختلف ازدیاد برداشت نفت شده است. 
دانشگاه  در  زمینه  این  در  تحقیقاتی  اجرای  از  محقق  این 
صنعتی امیرکبیر خبر داد و گفت: این تحقیق با عنوان »ساخت 
و ارزیابی نانوساختارهای بر پایه هیبرید سیلیس-گرافن جهت 
پایدارسازی امولسیون های آب و نفت حاصله به منظور ازدیاد 
با  تا  این پژوهش تالش شد  و در  اجرایی شد  نفت«  برداشت 
برداشت  بهبود  برای  راهکاری  هیبریدی  ذرات  نانو  از  استفاده 

نفت از مخازن نفتی کشور ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه در این تحقیق با مطالعه نانوذرات هیبریدی، 
تهیه  شیمیایی  بخار  نشانی  رسوب  روش  با  سیلیس-گرافن 
است،  امکان پذیر  روش  این  با  انبوه  تولید  قابلیت  که  شدند 
یادآور شد: به منظور استفاده از نانو ذرات در مخازن نفتی باید 
این نانو ذرات در محیط های آبی در شرایط مخزن )شوری، دما 
و pH( پایدار باشند. لذا برای بهبود پایداری این نانو هیبرید 
در محیط های آبی از روش های نوین برای عامل دار کردن آن 
و  سولفوریک  و  نیتریک  اسیدهای  مخلوط  بخار  از  جمله  از 

همچنین از اسیدهای ضعیف استفاده شد.
مجری طرح اضافه کرد: در این طرح با تکیه بر دانش داخلی به 
فناوری کامال بومی برای ازدیاد برداشت از میادین نفتی ایران 
دست یافتیم. میادین نفتی ایران در سخت ترین شرایط ممکن 

زمین شناختی نسبت به سایر نقاط دنیا قرار دارند. 
استفاده  زمینه  در  طرح  نوآوری های  به  توجه  با  وی  گفته  به 
از نانوذرات جدید در زمینه ازدیاد برداشت نفت، ثبت اختراع 
با حمایت  این طرح  )US patent( دستاوردهای  امریکایی 
دانشگاه  آموخته  دانش  این  است.  بررسی  حال  در  نانو  ستاد 
ماده  این  از  زتا  پتانسیل  آنالیز  کرد:  تاکید  امیرکبیر،  صنعتی 
باال  بسیار  شوری  با  محیط هایی  در  ذرات  نانو  که  داد  نشان 
را  نانوذرات  تهیه  از  پس  چالش  مهمترین  است.وی  پایدار 
شرایط  به  نزدیک  آبی  محیط های  در  آنها  داشتن  نگه  پایدار 
مخزن نفتی ذکر کرد و گفت: نتایج این طرح قابل استفاده در 
 ازدیاد برداشت نفت در حوزه باالدستی در صنعت نفت کشور
 خواهد بود و یکی از اولولویت های اصلی صنعت نفت کشور و 

دولت است.

توتال به قرارداد توسعه فاز 11 
پارس جنوبی پایبند می ماند 

تهدیدهای  وجود  با  فرانسه  توتال  شرکت 
توافق  از  خروج  درباره  ترامپ  دونالد 
هسته ای، به توافق گازی خود با ایران پایبند 
تایمز،  فایننشال  روزنامه  گزارش  می ماند.به 
از  هسته ای  توافق  نقض  احتمال  وجود  با 
سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
علیه  کشور  این  تحریم های  دوباره  وضع  و 
دارد  قصد  توتال  فرانسوی  شرکت  ایران، 
گازی مشترک  میدان  فاز 11  توسعه  طرح 
پویان،  دهد.پاتریک  ادامه  را  جنوبی  پارس 
مدیر عامل توتال، اعالم کرد هنگام امضای 
توافق توسعه فاز 11 پارس جنوبی آگاه بود 
و نشیب در پیش خواهد  فراز  پر  راهی  که 
توافق  امضای  هنگام  ما  گفت:  بود.وی 
می دانستیم که راهی آسان در پیش نخواهد 
حل  برای  چالشی  می دهم  ترجیح  اما  بود؛ 
داشته  پیش  در  مطلوب  فرصتی  و  کردن 
باشم تا این که توافقی امضا نکنم و فرصتی 
کرد  اعالم  توتال  عامل  باشم.مدیر  نداشته 
طرح  برای  قطعی  توافق  یک  اجرای  برای 
بخشی  که  جنوبی  پارس   11 فاز  توسعه 
شمار  به  جهان  گازی  میدان  بزرگترین  از 
می آید، متعهد است.به گفته پویان، تاکنون 
آمریکا درباره همکاری با ایران به توتال هیچ 
از  من  گفت:  است.وی  نکرده  وارد  فشاری 
دولت فرانسه دستوری دریافت نمی کنم و از 
دولت آمریکا هم دستوری دریافت نمی کنم؛ 
می تواند  کشور  هر  که  واقعیت  این  به 
سیاست خارجی خود را تعیین کند احترام 

می گذارم و آن را در نظر می گیرم.

قیمت نفت کاهش یافت 

سنت،   2۶ با  دیروز  نفت  جهانی  قیمت 
معادل نیم درصد کاهش به ۵۵ دالر و ۸۶ 

سنت در هر بشکه رسید.
در حالی که نشانه هایی مشاهده شده مبنی 
احتماال  نفت  جهانی  عرضه  مازاد  اینکه  بر 
با سرعتی که برخی انتظار داشتند کاهش 
برای  دیروز  نفت  قیمت  یافت،  نخواهد 

دومین جلسه متوالی کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت 
خام آمریکا دیروز با 1۵ سنت، معادل 0.۳ 
درصد کاهش به ۵0 دالر و 4۳ سنت رسید.

ماهه سوم  در سه  آمریکا  خام  نفت  قیمت 
امسال که ۳ روز قبل به اتمام رسید رشدی 
حدودا 12 درصدی را پشت سر گذاشت که 
از سه ماهه  باالترین میزان رشد سه ماهه 
دوم سال 201۶ تاکنون بود، اما قیمت این 
شاخص نفتی اکنون نسبت به باالترین رقم 
۶ ماه اخیر که روز پنجشنبه به ثبت رسید، 

حدود ۵ درصد افت کرده است.
سنت،   2۶ با  دیروز  نیز  برنت  نفت  قیمت 
معادل نیم درصد کاهش به ۵۵ دالر و ۸۶ 
قبلی  جلسه  در  رسید.  بشکه  هر  در  سنت 
قیمت نفت برنت 1.2 درصد افت کرده بود.

نفت برنت در سه ماهه سوم امسال رشدی 
که  رساند  ثبت  به  را  درصدی   20 حدودا 
های  ماهه  سه  میان  در  افزایش  بیشترین 
سوم سال از سال 2004 تاکنون بود. قیمت 
نفت برنت هفته گذشته تا رقم ۵9 دالر و 
نسبت  اکنون  اما  بود.  رفته  باال  سنت   49

به آن رقم حدود ۶ درصد افت کرده است.
جاناتان بارات، تحلیلگر بازار نفت در این باره 
گفت: »در حالی که تقاضای فصل تابستان 
در  نفت  برای  تقاضا  به  را  خود  جای  دارد 
فصل سرما می دهد، سه ماهه پایانی سال 
چندان نسبت به قیمت نفت مهربان نخواهد 
این  در  ها  پاالیشگاه  از  زیادی  تعداد  بود... 
فصل از سال عملیات تعمیر و نگهداری را 
تر  پایین  تقاضا  بنابراین  دارند،  برنامه  در 
خواهد آمد.«عراق اعالم کرده، صادراتش در 
کشور  این  جنوبی  میادین  از  سپتامبر  ماه 
اندکی افزایش یافته است. تحقیق اوپک نیز 
نشان داده که میزان کل تولید اوپک در ماه 

سپتامبر اندکی رشد داشته است.

پافشاری بغداد بر دریافت 
درآمدهای نفتی اقلیم کردستان

نخست وزیر عراق تأکید کرد: دولت مرکزی 
اقلیم  نفتی  درآمدهای  باید  کشور  این 
نوشت:  کند.رویترز  دریافت  را  کردستان 
تأکید  عراق،  وزیر  نخست  العبادی،  حیدر 
درآمد  باید  کشور  این  مرکزی  دولت  کرد 
میدان های نفتی اقلیم کردستان را دریافت 
صرف  درآمدها  این  وی،  گفته  کند.به 
عمومی  بخش  کارمندان  حقوق  پرداخت 
اقلیم کردستان می شود.تالش برای دریافت 
از  یکی  کردستان،  اقلیم  نفتی  درآمدهای 
واکنش  در  العبادی  کلیدی  راهبردهای 
است. منطقه  این  استقالل  همه پرسی  به 

اعالم  وزیر عراق در فضای مجازی  نخست 
درآمدهای  بر  مرکزی  دولت  کنترل  کرد: 
کارکنان بخش  پرداخت حقوق  برای  نفتی 
عمومی اقلیم کردستان، کامل است.پیش از 
ترکیه  دولت  بود:  کرده  اعالم  العبادی  این 
پذیرفته است در زمینه صادرات نفت اقلیم 
عراق  مرکزی  دولت  با  تنها  کردستان، 

معامله کند.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

ایران  توانمندی های  به  جمهوری  رئیس 
در حوزه پتروشیمی و انرژی اشاره کرد و 
گفت: ایران می تواند منبع مطمئنی برای 
تامین نیازمندی های کشورهای اروپایی از 

جمله ایرلند در حوزه انرژی باشد. 
جمهوری،  رئیس  روحانی،  حسن  دکتر 
دونوان،  او  دنیس  با  دیدار  در  دیروز 
اشاره  با  ایرلند  سنای  مجلس  رئیس 
بخش های  در  فراوان  توانمندی های  به 
و  پتروشیمی  معدن،  جمله  از  مختلف 
فعاالن  از  استقبال  و  ایران  در  انرژی 
مختلف  پروژه های  در  ایرلند  اقتصادی 
منبع  می تواند  ایران  گفت:  کشورمان، 
نیازمندی های  تامین  برای  مطمئنی 

کشورهای اروپایی در حوزه انرژی باشد.
به  بانکی  روابط  توسعه  ضرورت  بر  وی 
همکاری های  گسترش  اصلی  پایه  عنوان 

کرد  تاکید  کشور،   2 اقتصادی  و  تجاری 
اروپا،  اتحادیه  با  روابط  توسعه  افزود:  و 

پایداری برجام و عمل طرفین به تعهدات 
انرژی  بین المللی  آژانس  با  همکاری  و 
تروریسم سه محور  با  نیز مبارزه  و  اتمی 

مهم در سیاست خارجی ایران است.
سنای  مجلس  رئیس  دونوان،  او  دنیس 
ابراز  ضمن  دیدار  این  در  نیز  ایرلند 
جمهوری  رئیس  با  مالقات  از  خرسندی 
کشورمان، گفت: ایرلند مصمم به توسعه 
با  همکاری ها  و  مناسبات  جانبه  همه 

جمهوری اسالمی ایران است.
میان  بانکی  مناسبات  توسعه   وی 
افزایش روابط تجاری  2 کشور را موجب 
بر  و  دانست  ایرلند  و  ایران  اقتصادی  و 
بانکی روابط  بهبود  برای  تالش   ضرورت 

 2 کشور، تاکید کرد.

رئیس جمهوری در دیدار با رییس مجلس سنای ایرلند: 

ایران می تواند نیازمندی اروپا به انرژی را تامین کند

 نصب پایه های آسیب دیده
 سکوی فاز 13 پارس جنوبی

تعیین تکلیف طرح توسعه سه میدان 
نفتی در آینده نزدیک

مجری طرح توســعه فاز 1۳ پارس جنوبی از 
پایان عملیات نصب و ایمن ســازی پایه های 
ســکوی فاز 1۳ پارس جنوبی خبر داد که به 

دلیل برخورد کشتی تخریب شده بود.
اول فروردیــن ماه ســال 1۳94 یک نفتکش 
نروژی متعلق به یک شــرکت ســنگاپوری به 
جکت فاز A( 1۳( برخورد کرد که این جکت 
)پایه سکو( به  صورت کامل منهدم و تجهیزات 
نصب شده روی چاه ها، در عمق ۵0 متری دریا 
واژگون شد و چاه در وضع انفجار قرار گرفت.
پس از عملیات کارشناســان ایرانی، تجهیزات 
صدمــه دیده خــارج و عملیات کشــتن چاه 
)ایمن و غیرفعال کردن چاه( انجام شــد.پس 
از بررسی های صورت گرفته، مشخص شد این 
حادثه غیرعمدی بود و بر این اســاس، شرکت 
بیمه کننده، پرداخت هزینه را تقبل کرد. بیمه 
کننده این نفتکش نروژی یک شرکت بیمه گر 
انگلیسی اســت و بر اساس برآوردهای صورت 
گرفته قرار شــد این شــرکت خسارت 1۸0 
میلیون تا 2۵0 میلیون دالری را پرداخت کند.

در نهایت، پس از گذشت بیش از 2 سال، پایه 
های ســکو )جکت( دوباره ساخته و در محل 
این فاز نصب شــده است.به گزارش سه شنبه 
تارنمای وزارت نفت، مجری طرح توســعه فاز 
1۳ پارس جنوبی اعالم کرد: با تکمیل چاه های 
یادشده، این موقعیت در خردادماه سال آینده 
آماده بهره بــرداری می شــود.»پیام معتمد« 
یادآوری کرد: به دلیل ســهل انگاری کاپیتان 
شناور ســنگاپوری، آسیب جدی به تاسیسات 
و چاه های جکت سرچاهی طرح توسعه فاز 1۳ 
وارد آمد و همه طرح از این حادثه متاثر شــد؛ 

به گونه ای که تعمیر آن با مشکل و خطرهای 
احتمالی ایمنی و زیست محیطی فراوانی همراه 
بود.معتمد ادامه داد: پس از ارزیابی ریسک های 
مربوط و تشــکیل کمیته بحران، به ســرعت 
هماهنگی هــای الزم با ســازمان ها و مراجع 
مختلف بین المللی به منظور جبران خسارات 
وارده به تاسیســات فراســاحلی دریایی طرح 
آغاز شد. این مســوول ادامه داد: همزمان در 
یک عملیــات منحصر به فرد و پیچیده دریایی، 
با تالش غواصان اشــباع در عمق ۵۶ متری از 
سطح دریا، چاه زنده شماره پنج این موقعیت 
مهار شــد.وی اعالم کرد: عملیات آواربرداری 
بیــش از 2 هزار و ۶00 تن جکت ســرچاهی 
آسیب دیده و پاک ســازی و ایمن سازی چاه ها 
در محــل اتصــال با نظارت دقیق و مســتمر 
نمایندگان طرح انجام شد. همزمان نیز عملیات 
مهندســی، خرید و ســاخت جکت سرچاهی 
جدید برای نصب در همان موقعیت دریایی به 
دلیل استفاده، دسترسی و حفظ 11 حلقه چاه 
حفر شده پیشــین با جدیت آغاز شد.به گفته 
مجری طرح توســعه فاز 1۳ پارس جنوبی، با 
پایان ساخت و بارگیری جکت، عملیات نصب 
این سازه دریایی از هجدهم شهریورماه امسال 
در موقعیت 13A آغاز شــد و ششم مهرماه با 
پایان عملیات نصب توسط پیمانکاران داخلی و 
ایمن سازی منطقه با استفاده از عالئم دریایی 
برای جلوگیری از تکرار حادثه برخورد با توجه 
به حجــم باالی ترافیک شــناورهای عبوری، 
جکت ســرچاهی جدید به منظور قرارگیری 
 ریــگ حفــاری بــرای تکمیل حفــر چاه ها

 آماده شد.

ملی  شرکت  تلفیقی  برنامه ریزی  مدیر 
نفت از ارائه نتیجه مطالعات شرکت های 
خبر  نفتی  میدان  سه  برای  خارجی 
خارجی  شرکت  چند  گفت:  و  داد 
توسعه  برای  را  خود  مطالعات  نتیجه 
و چنگوله  تیمور  آب  منصوری،  میادین 
کمیته  در  نتایج  این  که  کرده اند  ارائه 
تا  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مشاورین 

گزینه مناسب انتخاب شود.
کریم زبیدی با بیان اینکه نتایج مطالعات 
شرکت های مختلف برای توسعه میادین 
آب تیمور و  منصوری ارائه شده، افزود: 
نتایج  لوک اویل  و  پرتامینا  شرکت  دو 
میدان  توسعه  برای  را  خود  مطالعه 
سه  همچنین  کرده اند.  ارائه  منصوری 
مرسک  و  لوک اویل  پرتامینا،  شرکت 
میدان  برای  را  خود  مطالعه  نتایج 
پیشنهادات  کرده اند.  ارائه  آب تیمور 
مشاورین  کمیته  در  ها،  شرکت  این 
مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مطالعه 
مقایسه  یکدیگر  با  مذکور  شرکت های 

شده اند تا گزینه مناسب انتخاب شود.
ملی  شرکت  تلفیقی  برنامه ریزی  مدیر 
نفت از ارائه گزارشی توسط شرکت شل 
یادآوران خبر  نفتی  توسعه میدان  برای 
گزارشی  هم  شل  شرکت  گفت:  و  داد 
ارائه  یادآوران  نفتی  توسعه میدان  برای 
بررسی  حال  در  گزارش  این  که  داده 
پیشنهاد  فقط  شرکت  این  البته  است 
بررسی  باید  و  داده  ارائه  را  خود  اولیه 

بیشتری روی این طرح انجام دهند.

زبیدی در ادامه اظهار کرد: سه شرکت 
DNO، گازپروم و PTTEP نتیجه 
چنگوله  میدان  برای  را  خود  مطالعه 
این  است  قرار  که  کرده اند  ارائه 
کمیته  در  نزدیک  آینده ای  در  نتایج 
بررسی  مورد  و  مشاوران مطرح شده 

قرار گیرد.
از  پیش  زبیدی  گزارش،  این  اساس  بر 
این درمورد روال بررسی نتیجه مطالعات 
شرکت های بین المللی در مورد میادین 
بود  داده  توضیح  کشور  گاز  و  نفت 
عمدتا   )MOU( مطالعات  این  موضوع 
مطالعات  فنی  چارچوب  و  است  فنی 
)MDP( بررسی می شود. در این راستا 
این  که  شده  تشکیل  فنی  کمیته  یک 
کمیته هفته ای یکبار با حضور وزیر نفت 
برگزار می شود. در این جلسه سرپرست 
گروه توضیحات الزم را به حاضرین ارائه 
می کند. بعد از این که مباحث در کمیته 
مشاورین  کمیته  برای  ارائه شد  مذکور 
اساتید  از  متشکل  که  مخازن  مدیریت 
تجربه  با  افراد  کارشناسان،  دانشگاهی، 
در مهندسی مخازن و غیره است ارسال 
نتایج  مورد  در  افراد  این  تا  می شود 
مطالعات اظهار نظر کنند و بعد از این 
کمیته پروپزال به شورای عالی مخازن 
و  می کنند  فعالیت  وزیر  نظر  زیر  که 
منابع  معاونت  برعهده  آن  سرپرستی 
و  می شود  ارسال  است  هیدروکربوری 
جمع بندی نهایی در این کمیته صورت 

می گیرد.

فناوری  توسعه  و  پردیس پژوهش  رئیس 
صنعت  پژوهشگاه  پایین دستی  صنایع 
مواد  تولید  واحد  راه اندازی  از  نفت 
در  تن   ۸00 ظرفیت  با  گاز  بودارکننده 
سال خبر داد و گفت: این ماده در حالی 
میعانات  در  که  می شد  وارد  کشور  به 
داشت.اکبر  وجود  جنوبی  پارس  گازی 
نیاز  مورد  فناوری های  توسعه  زمانیان، 
در  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  صنعت 
این  رسالت های  از  را  پایین دستی  حوزه 
دانش  کسب  افزود:  و  دانست  پردیس 
فنی جداسازی مرکاپتان از میعانات گازی 
است.  پردیس  این  پروژه های  جمله  از 
زیستی  محیط  سختگیری های  با  اخیرا 
ایجادشده و قوانین الزامی زیست محیطی 
در  که  سختگیرانه ای  استانداردهای  و 
یورو ۵  از جمله  دارد،  حال حاضر وجود 
کاهش  سمت  به  نفتی  فرآورده های  باید 
یابند.وی  سوق  گوگردی  فرآورده های 
توسعه ای  تحقیقات  از  بعد  داد:  ادامه 
فنی  دانش  نفت،  صنعت  پژوهشگاه  در 
با  تا  دادیم  توسعه  را   DMC عنوان  با 
در  موجود  مرکاپتان های  آن  از  استفاده 
روز  استانداردهای  به حد  گازی  میعانات 
زیست محیطی دنیا برسد، عالوه بر آن با 
استفاده از این دانش فنی ۳ واحد تحت 
لیسانس در پتروشیمی خارک طراحی و 
و  طراحی  از  شد.زمانیان  اجرا  و  ساخته 
برای  مرکاپتان زدایی  واحدهای  ساخت 
یادآور  و  داد  خبر  جنوبی  پارس  فازهای 
شد: در کنار واحدهای عملیاتی در پارس 
خارجی  شرکت های  سوی  از  که  جنوبی 
واحد  تنها  شده اند،  ساخته  و  طراحی 
تحت لیسانس ایرانی واحد DMC است 
که طراحی فازهای 2، ۳، 4، ۵، 9 و 10 
گفته  کردیم.به  اجرایی  را  جنوبی  پارس 
وی، واحد DMC فازهای 2 و ۳ پارس 
جنوبی با ظرفیت ۸0 هزار بشکه در روز 
آن  فنی  دانش  که  است  انجام  حال  در 
کار  و  نفت  صنعت  پژوهشگاه  سوی  از 
نصب و اجرای آن از سوی قرارگاه خاتم 
پژوهش  پردیس  است.رییس  بوده  االنبیا 
پایین دستی  صنایع  فناوری  توسعه  و 
پیشرفت  میزان  نفت،  صنعت  پژوهشگاه 
قرار  که  دانست  درصد   ۵0 را  پروژه  این 

است بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
تا 1۸ ماه آینده این واحد به بهره برداری 
برسد.زمانیان با بیان اینکه بعد از اجرای 
  DMCاین بخش، طراحی و ساخت واحد
برای فازهای 4،۵، 9 و 10 در دستور کار 
میعانات  نشان کرد:  قرار می گیرد، خاطر 
ترش  ترکیبات  بودن  دارا  دلیل  به  گازی 
ندارند  زیادی  افزوده  ارزش  مرکاپتانی 
زیست  قوانین  دلیل  به  دیگر  سوی  از  و 
به  فرآورده ها  این  فروش  امکان  محیطی 
راحتی میسر نیست، ولی با استفاده از این 

دانش فنی عالوه بر آنکه بازار فروش این 
بشکه  هر  در  می یابد،  افزایش  فرآورده ها 
حدود ۳ دالر ارزش افزوده خواهد داشت.

تولید کاتالیست صنعت نفت
تجاری سازی  و  انبوه  تولید  زمانیان، 
کاتالیست های مورد نیاز صنعت پاالیش و 
پتروشیمی کشور را از دیگر دستاوردهای 
مصرف  داد:  ادامه  و  برد  نام  پردیس  این 
صنعت  در  جاذب  و  کاتالیست  ساالنه 
 ۵ از  بیش  کشور  پتروشیمی  و  پاالیش 
هزار تن است که عمده این مواد وارداتی 
صورت  به  کشور  داخل  در  و  هستند 
محدودی تولید می شوند.وی کاتالیست ها 
و جاذب ها را یکی از مهمترین بخش های 
صنعت پاالیش و پتروشیمی توصیف کرد 
پژوهشگاه  در  اساس  این  بر  داد:  ادامه  و 
جهت  در  برنامه ریزی هایی  نفت  صنعت 
مورد  کاتالیست های  و  جاذب ها  تولید 
نیاز صورت گرفت که در این راستا تولید 
را  صنعت  نیاز  مورد  کاتالیست   نوع   12

پردیس  دادیم.رئیس  قرار  کار  دستور  در 
پایین  صنایع  فناوری  توسعه  و  پژوهش 
تاکید  نفت  صنعت  پژوهشگاه  دستی 
کاتالیست ها  از  مورد   ۷ تاکنون  کرد: 
به  آن ها  فنی  دانش  و  تولید  جاذب ها  و 
بخش خصوصی و تولید کنندگان داخلی 
کاتالیست   4 تعداد  این  از  و  شد  واگذار 
در  صنایع  در  که  رسید  انبوه  تولید  به 
وی،  گفته  است.به  بهره برداری  حال 
در  نیز  مواد  این  از  دیگر  مورد   ۵ تولید 
که  دارد  قرار  پژوهشگاه  این  کار  دستور 

امسال  پایان  تا  تحقیقات  تکمیل  از  پس 
و  انبوه  تولید  برای  خصوصی  بخش  به 
تجاری سازی واگذار خواهد شد.زمانیان با 
اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  بیان 
پاالیشگاه کشور  به روزترین  و  جدیدترین 
است، افزود: طراحی این پاالیشگاه تماما 
شد،  انجام  خارجی  کشورهای  توسط 
فرایند  برای  نیاز  مورد  کاتالیست  ولی 
واحد  و  پاالیشگاه  این  نفتای  ریفرمینگ 
با  بنزین  بنزین سازی که هدف آن تولید 
استاندارد یورو ۵ است، از سوی پژوهشگاه 
نفت و تولید آن توسط یک شرکت داخلی 
تامین شد.به گفته وی، این کاتالیست در 
ستاره  پاالیشگاه  در  موجود  راکتورهای 

خلیج فارس بارگذاری شده است.

طراحی واحد تولید ماده بودارکننده در 
گاز طبیعی

پژوهشگاه  پایین دستی  پردیس  رییس 
واحد  ساخت  و  طراحی  از  نفت  صنعت 
طبیعی  گاز  بودارکننده  ماده  صنعتی 

خبر داد و گفت: به منظور هشدار برای 
جلوگیری از نشت گاز طبیعی، الزم است 
تزریق  مصرفی  گاز  به  بودارکننده  ماده 
ماده  این  حالی  در  کرد:  اضافه  شود.وی 
بودارکننده تاکنون به کشور وارد می شد 
در  خدادادی  شکل  به  ماده  این  که 
میعانات گازی پارس جنوبی وجود داشت 
و  زمینه  این  در  مطالعاتی  اجرای  با  و 
انجام مراحل تحقیقاتی فاز آزمایشگاهی 
تولید  تجاری سازی  مرحله  به  پایلوت  و 
رسیدیم. طبیعی  گاز  بودارکننده  ماده 
اساس  این  بر  کرد:  اضافه  زمانیان 
گاز  بودارکننده  ماده  تولید  واحد  یک 
با ظرفیت ۸00 تن در سال در  طبیعی 
و طراحی  فنی  دانش  با  عسلویه  منطقه 
و  شد  ساخته  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
راه اندازی  پیش  مرحله  در  هم اکنون 
برنامه ریزی های  با  امیدواریم  و  است 
به  امسال  پاییز  پایان  تا  گرفته  صورت 
اولین  و نصب  برسد.طراحی  بهره برداری 
نفت  انتقال  برای  کامپوزیتی  لوله  خط 
اشاره  با  زمانیان  کشور  در  ترش  خام 
دنیا،  در  کامپوزیتی  مواد  کاربردهای  به 
گفت: در این راستا ما با حمایت شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب پروژه ای را 
یک  احداث  و  اجرا  طراحی،  زمینه  در 
و  اینچ   ۸ قطر  با  کامپوزیتی  لوله  خط 
نفت  انتقال  برای  کیلومتر   10 طول  به 
کردیم. اجرایی  اهواز  به  مارون  از  ترش 
وی، کاهش ۳0 درصدی هزینه نصب و 
کاهش هزینه نگهداری تا حد صفر را از 
کامپوزیتی  انتقال  لوله  این خط  مزایای 
دانست و ادامه داد: مراحل توسعه دانش 
اجرای  و  طراحی  استانداردسازی،  فنی، 
پژوهشگاه  توسط  انتقال  لوله  خط  این 
طرح  این  اجرای  از  پس  و  شد  انجام 
برای ساخت تجهیزات و خط کامپوزیتی 
با چند شرکت خصوصی مذاکره کردیم 
زمینه  این  در  تفاهم نامه هایی  که 
پایین دستی  پردیس  شد.رییس  امضا 
ساخت  و  طراحی  نفت،  پژوهشگاه 
تجهیزات و تاسیسات سرچاهی و خطوط 
لوله انتقال نفت و گاز و تاسیساتی که در 
سکوها مورد استفاده قرار می گیرد را از 

اهداف این تفاهم نامه ها دانست.

راه اندازی واحد بودارسازی گاز طبیعی با دانش بومی
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7۵0 شرکت در امر صادرات کاال فعالیت دارند

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: ۷۵0 شرکت تجاری در ایران فعال و صادرات 
از کشور دارند. به گزارش  باالی 10 میلیون دالر کاال به خارج 
ایرنا، مجتبی خسرو تاج با بیان اینکه در عرصه بین المللی برای 
تقویت بخش صادرات غیرنفتی کشور باید تالش شود، اظهار کرد: 
حرفه ای  آگاهی  و  دانش  روزرسانی  به  توانمندسازی،  زمینه  در 
این شرکت ها برنامه ریزی و اقدام خواهد شد. به گفته وی، وجود 
این تعداد شرکت و بنگاه تجاری در ایران درحالی است که در 
کشور آلمان یک هزار شرکت و در کشور اتریش ۵0 هزار شرکت 
و بنگاه صادراتی فعال است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
اظهار کرد: رقابتی نبودن یکی از معضالت صادرات کشور است که 
باید تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی با بخش خصوصی برای 
حمایت از صادرات همراهی و عزم ملی ایجاد شود. خسروتاج ادامه 
داد: هر استان در کشور و ایران در عرصه بین الملل برای رقابتی 
باید برای کاال و خدمات خود هویت ایجاد کند. به گفته  شدن 
خسروتاج، در حال حاضر تجارت جهانی پویا و متحول شده و نوع 
کاال و رشته های صادراتی دائم در حال تغییر و تحول هستند که 

در بخش کاال و خدمات نیز تجارت ایران باید ساماندهی شود.
 

 گشایش ال سی راه حل مشکل قطعه سازان

دبیر انجمن قطعه سازان می گوید: طرح گشایش اعتبارات ریالی 
راهکار اساسی رفع مشکل پرداخت مطالبات قطعه سازان و رفع 
بخشی از مشکل سرمایه در گردش قطعه سازان باشد. مازیار بیگلو 
در گفتگو با خبر خودرو با توجه به ارائه این طرح توسط انجمن 
قطعه سازان، از پیگیری جدی این پیشنهاد در اتاق بازرگانی تهران 
خبر می دهد و می گوید: در جلسات اتاق بازرگانی تهران به شدت 
به دنبال اجرای طرح گشایش ال سی ریالی هستیم. وی عنوان 
تاکنون  اما  دارد  زیادی  فنی  مباحث  طرح  این  هرچند  می کند: 
حالی  در  این  نشده ایم  مواجه  راستا  این  در  جدی  مشکالت  با 
است که بانک مرکزی معتقد است هیچگونه مانعی برای اجرای 
با  قطعه سازان  انجمن  دبیر  ندارد.  وجود  ریالی  ال سی  گشایش 
قطعه سازان  مطالبات  پرداخت  در  عدالت  رعایت  عدم  به  توجه 
باز شدن  می گوید: راهکار اساسی و نهایی تمامی این جریانات، 
گشایش اعتباری ال سی ریالی است تا هزینه مالی توسط خود 
سازندگان مدیریت شود. بیگلو تصریح کرد: عده بسیار کمی در 
زمانی کوتاه و یا حتی صفر روزه مطالباتشان را دریافت می کنند 
تا ۷00  معموال شامل ۶00  که  زیادی  بسیار  عده  در حالی که 
قطعه ساز می شوند باالی 120 روز مطالباتشان را وصول می کنند.

 
 چرا فوالد گران شد؟

انجمن فوالد چندین عامل را مسبب گرانی فوالد در  یک عضو 
کشور عنوان کرد و گفت: برای مدیریت این موضوع باید به جای 
تعادل قیمت در  و  اعمال مشوق های صادراتی  با  تعرفه ها  تغییر 

بازار اقدامات الزم را انجام دهیم. 
قیمت  افزایش  درباره علت  تسنیم  با  رضا شهرستانی در گفتگو 
فوالد در کشور گفت: باید به دو نکته اساسی توجه کرد نخست 
اینکه چین سال گذشته 1۵0 میلیون فوالد صادر کرده است اما 
امسال به واسطه تعطیلی کارخانجات غیراستانداد چین نیاز بازار 
آنها افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده تا آنها حجم زیادی 
این عضو  بازار داخلی خود اختصاص دهند.  به  را  تولید خود  از 
انجمن فوالد اضافه کرد: قیمت الکترود از دوهزار و ۵00 دالر به 
۳۳ هزار دالر رسیده است که همین امر تأثیر قابل توجهی را بر 
اینکه تقاضا  با اعالم  قیمت های فوالد گذاشته است. شهرستانی 
امر عاملی  برای فوالد کاهش پیدا کرده و همین  ایران  بازار  در 
شده تا تولیدکنندگان به صادرات آن تمایل پیدا کنند، تصریح 
کرد: در حال حاضر قیمت فوالد در ایران 10 درصد قیمت جهانی 
با  تعرفه ها  تغییر  جای  به  باید  موضوع  این  مدیریت  برای  است 
اعمال مشوق های صادراتی و تعادل قیمت در بازار اقدامات الزم 

را انجام دهیم
 

طرح فراگیر واکسیناسیون رایگان تب برفکی

معاون بهداشــتی و پیشــگیری سازمان دامپزشــکی کشور از 
تشکیل ستاد ملی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در سراســر کشــور خبر داد و توصیه کرد: با شروع فصل سرما 
تولیدکننــدگان صنعت طیور بایــد اقدام هــای الزم را برای 

پیشگیری و مقابله با این ویروس مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ایرنا، »قاسم رضائیان زاده« دیروز در نشست خبری 
مربــوط به روز ملی دامپزشــکی 14 مهرماه کــه در محل این 
سازمان برگزار شد، افزود: آنچه که مدنظر ما قرار دارد، در وهله 
نخســت پیشــگیری از بروز این بیماری در واحدهای تولیدی 
طیور اســت.وی اظهار داشــت: بنابراین از 2 ماه گذشته ستاد 
ملی، استانی و شهرستانی مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان با برگزاری دوره های آموزشــی، اقــدام های و تدابیر 
پیشگیرانه بتواند این ویروس را کنترل کند.وی تصریح کرد: در 
سال 201۷ بیش از ۶0 کشور جهان به ویژه کشورهای اروپایی 
که در مســیر داالن هوایی پرندگان مهاجر به کشورما هستند 
درگیر بیماری بودند و همچنان برخی کشورها درگیر هستند.
رضائیان زاده افزود: با وجود ویژگی فیزیکی بقای این ویروس در 
محیط و ماهیت حمل این ویروس توسط پرندگان مهاجر نقش 
مهمی در صنعت پرورش طیور همه کشورها دارد بدیهی است 
کشــور ما نیز به دلیل وجود ساختار پرورش طیور بومی تحت 
تاثیر قرار دارد و می تواند شــکل بروز بیماری با دیگر کشورها 
متفاوت باشد به طوری که صنعت طیور درگیری بیشتری با این 
بیماری پیدا کند.وی با تاکید بر اینکه در بحث مقابله با بیماری 
آنفوالنزای پرندگان باید پیشــگیری را جدی بگیریم زیرا بقای 
ویــروس به این راحتی از بین نمی رود، گفت: پیش بینی های 
اعتباری انجام شــده و طبق فرآیند جاری دفتر برنامه و بودجه 
ما در حال انجام اســت.به گفته معاون بهداشــتی و پیشگیری 
سازمان دامپزشکی، اکنون در بخش مالی مشکلی وجود ندارد 
اما رایزنی ها برای توســعه خدمات در این حوزه توسط سیستم 
برنامه و بودجه ما در حال انجام است.رضائیان زاده توصیه کرد: 
تولید کنندگان صنعت طیور کشــور باید با تدابیر پیشگیرانه و 
اعمال مدیریــت در واحدهای تولیدی بتوانند این صنعت را در 

مقابل این ویروس و بیماری ایمن کنند.
به گزارش ایرنا، ویروس بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
H5N1 و H1N8 بین انســان و پرندگان مشــترک اســت. 
در آغاز ماه ژوییه ســال 200۵ میالدی گزارش های رســمی 
از مســئوالن دولتی چند کشــور در مورد همه گیری ویروس 
H5N1 در مرز برخی کشورها به سازمان بهداشت جهانی دام 

)OIE ( اعالم شد.

خروج فرش ایرانی از ورشکستگی 
با صادرات 

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: 
یکی از موضوعاتی که باید برای بهبود صنعت 
سیستم  توسعه  بگیرد،  قرار  اولویت  در  فرش 
بازاریابی فرش است اما متاسفانه ما در زمینه 
نکردیم.  حرکت  محور  صادرات  فرش،  تولید 
سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خانه ملت 
از  یکی  گفت:  فرش  صنعت  وضعیت  درباره 
اهمیت  حائز  فرش  در صنعت  که  موضوعاتی 
بافت های  تولید  ذائقه  نظرگرفتن  در  است، 
اما  است،  شهروندان  سالیق  طبق  فرش 
متاسفانه در این راستا عملکرد موفقیت آمیزی 
نداشتیم. وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی 
که باید در بهبود صنعت فرش در اولویت قرار 
است  فرش  بازاریابی  سیستم  توسعه  بگیرد، 
اما متاسفانه در زمینه تولید فرش ما صادرات 
است  حالی  در  این  و  نکردیم  حرکت  محور 
فرش   صنعت  زمینه  در  مذکور  مشکالت  که 
موجب می شود، تولید بر روی دست قالی بافان 
بماند بنابراین انگیزه فرش بافان برای ماندگاری 
در چرخه تولید نیزکاهش می یابد. این نماینده 
فرش  تولید  داد:  ادامه  همچنین  مجلس 
هزینه  که  معنا  این  به  نیست  محور  صادرات 
تولید برابری با نرخ فروش می  کند، بنابراین با 
از  درآمدی  نمی تواند  تولیدکننده  اوصاف  این 
فعالیت اش در تولید فرش بدست آورد و با این 
شرایط مشخص است که فرش به سمت تولید 
صادرات محور حرکت نخواهد کرد. حسینی کیا 
گفت: صنعت فرش دچار بحران و ورشکستگی 

شده است.
 

گردش مالی تجاری ایران و 
قزاقستان ثابت ماند

قزاقستان  و  ایران  میان  تجاری  مالی  گردش 
پس از کاهش در سال های گذشته، در نیمه 
مانده  ثابت  نسبتا  جاری  میالدی  سال  اول 
اقتصادی  روابط  ایسنا،  گزارش  به  است. 
منطقه ای  اهمیت  از  قزاقستان  و  ایران  میان 
برخوردار است و پتانسیل رشد قابل توجهی را 
عرضه می کند. در سال های اخیر گردش مالی 
تجاری میان دو کشور نوسان داشته و کاهش 
و افزایش یافته اما اکنون به نظر می رسد که 
مالی  گردش  است.  رسیده  ثابتی  سطح  به 
از  قزاقستان  و  ایران  میان  دوجانبه  تجارت 
تا 201۶ کاهش داشت و طبق  سال 2014 
 9۸۶.۳4۵ به  قزاقستان،  آمار  کمیته  اعالم 
اما در  بالغ شد  میلیون دالر در سال 2014 
در  و  دالر  میلیون  به۶۳۵.۵۶۷   201۵ سال 
سال 201۶ به ۵9۶.242 میلیون دالر کاهش 
اقتصادی  روابط  حاضر  حال  در  کرد.  پیدا 
سهم  است.  مانده  قبل  سال  آمار  به  نزدیک 
بزرگی از گردش مالی تجارت میان دو کشور 
است.  ایران  به  قزاقستان  صادرات  به  مربوط 
 ۸92.۵0۳ به  ایران  به  قزاقستان  صادرات 
 ۵۶۵.۷91  ،2014 سال  در  دالر  میلیون 
 ۵۵0.۵1۸ و   201۵ سال  در  دالر  میلیون 
میلیون دالر در سال 201۶ بالغ شد. در نیمه 
اول سال 201۷میزان صادرات به 2۳9.۷۵۶ 
به  که  می رود  انتظار  و  رسید  دالر  میلیون 

سطح سال گذشته برسد.
 

 تجهیزات و سرویس های مخابراتی 
و ارتباطات زیر یک سقف

»ایران تله کام 201۷« با حضور 22۵  شرکت 
و واحد تولیدی داخلی و 9۳ شرکت خارجی 
وسعت  به  فضایی  در  آن ها  نمایندگی های  یا 
گزارش  به  می شود.  برگزار  مترمربع  ۳2هزار 
بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل  ایسنا، 
میزبان   1۳9۶ مهرماه   2۷ تا    24 تهران، 
عالقه مندان و صاحبان کسب و کار در حوزه 
سیستم ها، تجهیزات و سرویسهای مخابراتی 
و ارتباطات در ایران تله کام 201۷ است. در 
این رویداد آخرین دستاوردها و توانمندي هاي 
متخصصان و کارشناسان کشورمان و شرکت ها 
معرفی  و  عرضه  داخلي  کنندگان  تولید  و 
می شود. حضور شرکت های معتبر خارجی در 
و  فنی  دانش  انتقال  هدف  با  نمایشگاه،  این 
فناوری روز جهان به کشور و  ایجاد فرصتی 
تسهیل  ایران  مخابراتی  صنایع  ارتقای  برای 
نمایندگان  یا  خارجی  شرکتهاي  است.  شده 
آلمان،  انگلیس،  اسلوونی،  کشور   1۵ از  آنان 
تایوان، چین، روسیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، 
فنالند، قزاقستان، کانادا، لتونی، نروژ و یونان 

در نمایشگاه فوق مشارکت دارند.

خبر خبر

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: کارگران و کم درآمد حتی توان خرید پراید را 
ندارند بنابراین دولت باید فکری برای تولید خودرو برای اقشارکم درآمد جامعه بکند. نادر 
قاضی پور درباره وضعیت نرخ خودروهای داخلی گفت: در جلسات کمیسیون صنایع ومعادن 
مجلس تاکید بر این موضوع داشتم که باید برای کم درآمدها خودرو ارزان قیمت در نظر گرفته 
شود تا بتوان از بروز آسیب های اجتماعی در کشور جلوگیری شود. وی ادامه داد: خودروی 
زیر10 میلیون تومان برای طبقات متوسط جامعه در نظر گرفته شود تا بتوان  قیمت خودرو  را 
با درآمد اقشار ضعیف جامعه تطبیق داد. قاضی پور گفت: در پیش فروش خودروها باید تدبیری 

شود که سود وام را مصرف کننده پرداخت نکند.

پیشنهادخودروی۱۰میلیونیبرایکمدرآمدها

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان توانایی دریافت و حتی بازپرداخت 
تسهیالت طرح رونق را ندارند، گفت: اوضاع تولید اصال خوب نیست. عبدالوهاب سهل آبادی با 
اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به سختی موفق به دریافت تسهیالت از سیستم بانکی می شوند، 
افزود: اوضاع تولید خوب نیست و بانک ها مانع تراشی می کنند. وی با بیان اینکه سیستم بانکی 
ضمانت های سنگین برای پرداخت تسهیالت طلب می کنند، افزود: تعداد محدودی از تولیدکنندگان 
امکان دریافت وام را پیدا کرده و مابقی هم در گیرو دار تهیه وثیقه یا پرداخت بدهی های خود 
هستند. سهل آبادی گفت: بدهی های مالیاتی و تغییرات ثبت یکی از دغدغه های جدی واحدهای 

تولیدی در کنار کمبود نقدینگی است.

اوضاعتولیداصالًخوبنیست

برداشت  تجارت:  و  معدن  صنعت،  گروه 
سرمایه گذاری  جذب  برای  عملی  گام های 
خارجی در اقتصاد ایران آغاز شده است. حاال 
کشور  اقتصادی  دیپلماسی  که  گفت  می توان 
عملکردی قابل مشاهده از خود نشان می دهد. 
زیادی  سعی  یازدهم  دولت  سال  چهار  طی 
برای جلب اطمینان سرمایه گذاران خارجی در 
جهت حضور در ایران صورت گرفت. حاال و در 
نخستین ماه های دولت دوازدهم به نظر می رسد 
که این اقدامات به مرور دارد به نتیجه می رسد.

بخش  فعاالنه  حضور  برای  برنامه ریزی 
اولویت های  مهمترین  از  یکی  خصوصی 
اقتصادی دولت دوازدهم است. طی هفته های 
و  درباره حضور  متعددی  گذشته صحبت های 
نقش آفرینی پررنگ تر بخش خصوصی در اقتصاد 
کشور مطرح شده است. مسئوالن دولتی اعتقاد 
واگذاری  اقتصاد کشور در  نجات  راه  دارند که 
میدان به بخش خصوصی است. از طرف دیگر 
فعاالن بخش خصوصی هم با به نتیجه رسیدن 
برجام و انجام مذاکرات متعدد با سرمایه گذاران 
نفس  به  اعتماد  حاال  مختلف،  کشورهای 
بیشتری برای حضور در عرصه های بین المللی 

پیدا کرده اند.
از پشت سر گذاشتن چند  روز دوشنبه پس 
بخش  عملیاتی  گام  اولین  تعطیالت  روز 
سرمایه گذاری  جذب  برای  ایران  خصوصی 
خارجی برداشته شد. در این روز اتاق بازرگانی 
تهران اقدام به افتتاح دفتر نمایندگی خود در 
نشان دهنده  در عمل  اتفاقی که  کرد.  لندن 
اراده جدی فعاالن بخش خصوصی برای جلب 
همچنین  و  خارجی  سرمایه گذاران  اعتماد 

میدان داری در فضای اقتصادی کشور است.
به عنوان  روحانی  حسن  انتخاب  از  بعد 
رییس جمهور، اقتصاد ایران ثبات نسبی پیدا کرد. 
تورم ایران از 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده 
برای سرمایه گذاری فراهم  و زمینه های خوبی 
شد. همچنین بعد از برجام، بیش از 200 هیات 
تجاری به ایران آمد و اتاق تهران میزبان بیش 

از ۶0 هیات بود. اما باید اذعان کرد که تاکنون 
توفیقات عملی و اجرایی به اندازه رفت و آمد 
هیات ها نبوده است. اگرچه طبق آخرین گزارش 
کمیسیون اروپا، حجم تجارت بین دوطرف در 
شش ماه ابتدایی سال میالدی نزدیک به دوبرابر 
شده است ولی انتظار ما بیش از این رقم هاست. 
در این مدت با تعداد زیادی از بیمه های معروف 
دنیا ارتباطات خوبی برقرار شده است. هم چنین 
امضا  به  مختلفی  موافقت نامه های  شده  سعی 
برسد. ضمن اینکه در ماه گذشته بیش از ۳0 
میلیارد دالر خط اعتباری توسط کره، اتریش، 
چین، دانمارک به ایران داده شد و قطعا رقم ها 

بیش از این افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس اتاق تهران چه گفت؟

بازرگانی  اتاق  اطالع رسانی  پایگاه  که  آنطور 
تهران گزارش داده، مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق تهران در  جلسه افتتاح دفتر نمایندگی در 
لندن اظهار کرد: طبیعتا دو مشکل جدی برسر 
این راه وجود دارد؛ یک مساله خارجی است که 
بعد از آمدن ترامپ، مشکالت و نگرانی های برای 
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است. مساله بعدی 
هم مشکالت داخلی ایران به دلیل تحریم ها و 
سوءمدیریت های گذشته بوده است. این مسایل 
باعث شد اشکاالتی در سیستم بانکی و اقتصاد 
کشور داشته باشیم. خوانساری تاکید کرد: در این 

مدت چند قرارداد بزرگ منعقد شده که یکی از 
مدت  این  طی  است.  بوده  توتال  قرارداد  آنها 
خودروسازی  شرکت های  با  هم  قراردادهایی 
خارجی بسته شده است. خوانساری ادامه داد: 
بتواند  که  بود  این  تالشش  تمام  تهران  اتاق 
نیازهای سرمایه گذار خارجی را شناسایی کند و 
مطالبه گری از دولت را افزایش دهد. خوشبختانه 
دولت هم توجه بیشتری به بخش خصوصی در 
چهار سال گذشته داشته است. طی همین روابط 
در اتاق توانستیم مشکالتی بخش خصوصی که 
در ارتباط با بیمه و مالیات وجود داشت را تا 

حدودی حل و فصل کنیم.
براساس صحبت های خوانساری، اقدام دیگری 
مرکز  راه اندازی  شد،  انجام  تهران  اتاق  در  که 
چنانچه  معتقدیم  ما  گفت:  او  بود.  داوری 
صاحبان  بین  اختالفات  بتواند  بازرگانی  اتاق 
به  سریع تر  هم  کند،  بررسی  را  کسب وکار 
روند  این  هم  و  می شود  رسیدگی  اختالفات 
هزینه کمتری برای طرفین قرارداد در بر خواهد 
راه اندازی  بعدی،  اقدام  کرد:  اضافه  او  داشت. 
مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی بود که خانم 
اتاق  نمایندگان  عیات  عضو  مستوفی،  فریال 
تهران، مسئولیت آن را برعهده دارند. اولین کار 
صورت گرفته در این مرکز، بررسی قانون فعلی 
جذب سرمایه گذاری خارجی بود. دومین اقدام، 

شناخت پتانسیل و طرح های داخلی آماده برای 
سرمایه گذاری خارجی بود.

خوانساری در صحبت هایش به مشکل رتبه بندی 
و  کرد  اشاره  بین المللی  در شاخص های  ایران 
گفت: وضعیت ایران در شاخص های بین المللی 
و  اداری  فساد  اقتصادی،  آزادی  با  ارتباط  در 
اقتصادی، تورم، محیط کسب وکار مطلوب نبوده 
و نیست. خوشبختانه با دعوت از موسسه هایی 
مانند فریزر در مسیر حل این مشکالت هستیم. 
اقتصادی  ساختار  می توانند  آنها  این شکل  به 
از  بیشتر  شناخت  با  و  کنند  بررسی  را  ایران 
راهکار  ارائه  و  شده  انجام  اقتصادی  اصالحات 
برای مشکالت موجود، مسیر بهبود رتبه ایران 

را هموار کنند.
توسعه روابط اقتصادی ایران و انگلیس

شریفی  مهدی  تفاهمنامه  این  امضای  از  پس 
نیک نفس، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران به 
بیان دیدگاه های خود پرداخت. همچنین در این 
مراسم لرد المونت رئیس اتاق ایران و انگلیس 
به سخنرانی پرداخت و به ضرورت توسعه روابط 
اقتصادی میان دو کشور اشاره کرد وپس از او 
سر ریچارد دالتون نیز طی سخنرانی به همین 
رئیس  مستوفی،  فریال  کرد.  اشاره  موضوعات 
مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران، نیز با 
ایران خواهان  اقتصادی  پتانسیل های  به  اشاره 
اقدامات مشترک و هدفمند هر دو طرف برای 
در  مستوفی  باور  به  شد.  بیشتر  همکاری های 
برای  نیاز  فرآیندهای مورد  صورت طی کردن 
همکاری های  امکان  ایران،  اقتصاد  معرفی 
مراسم  این  ادامه  در  شد.  خواهد  مهیا  بیشتر 
مشایخی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی لندن 
گفت: جلسه امروز که با همراهی اتاق انگلیس-

ایرانی برگزار شد، در جهت تسهیل شرایط برای 
سرمایه گذاری خارجی بوده  است. او تاکید کرد 
که نقش این شرکت ایجاِد مکانیزم هایی برای 
از  استفاده  برای  ایرانی  شرکت های  به  کمک 
منابع مالِی خارجی است. او در پایان صحبت های 
خود نسبت به آینده ای بهتر برای بهره برداری از 

فرصت های کسب وکار ابراز امیدواری کرد.

با افتتاح دفتر اتاق تهران در لندن رقم خورد  

خیز بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی

بازگشایی نمادهای بانکی سرعت می گیرد تشکیل ستاد زنجیره فوالد

طی چند ماه گذشته بررسی های وسیعی برای 
بازنگری دستورالعمل های توقف و بازگشایی 
نمادها با هدف کاهش زمان توقف انجام شده 
و با کسب نظر از فعاالن و متخصصان بازار، 
انجام  ها  دستورالعمل  در  وسیعی  اصالحات 
سازمان  مدیره  هیئت  تصویب  به  که  گرفته 

رسیده است.
در صورت انتشار صورت های مالی حسابرسی 
شده در سامانه کدال، برگزاری مجمع عمومی 
عادی سالیانه و رعایت کامل مفاد دستورالعمل 
ثبت  های  شرکت  اطالعات  افشای  اجرایی 
شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، نماد 

معامالتی بانک ها بازگشایی می شود.
سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران 
بیان مطلب  با  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
نظام  در  موجود  مشکالت  در خصوص  فوق 
بانکداری به دلیل تاخیر یا عدم ارائه اطالعات 
طی یک سال گذشته به سنا، گفت: باتوجه به 
اهمیت بحث شفاف سازی بیشتر بازار سرمایه، 
ارائه اطالعات به موقع توسط ناشران یکی از 
پذیرفته  های  شرکت  مدیره  هیئت  الزامات 
شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ایران است و بانک ها نیز از این امر مستثنی 

نیستند.
وی ادامه داد: باعنایت به تفاهم نامه منعقد 
و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اخیر  شده 
بانک مرکزی در خصوص حل و فصل موضوع، 
مالی  های  صورت  ارائه  به  موظف  ها  بانک 
حسابرسی شده به بانک مرکزی و اخذ مجوز 

برگزاری مجمع هستند.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس 

و اوراق بهادار، فرایند اخذ گزارش حسابرس 
ارائه  و  بانک ها  به صورت های مالی  نسبت 
این صورت ها به بانک مرکزی در حال انجام 
است و در صورت اخذ مجوز برگزاری مجمع 
از بانک مرکزی، مشکلی برای برگزاری مجمع 

وجود ندارد.
بازگشایی  و  توقف  اینکه  بیان  با  علیزاده 
دستورالعمل  اساس  بر  معامالتی  نمادهای 
اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق 
پذیرد،  می  صورت  ایران  فرابورس  و  تهران 
گفت: برای رعایت یکسان حقوق سهامداران 
معامالتی  های  نماد  بازگشایی  آتی،  و  فعلی 
منوط به انتشار و افشای کامل اطالعات مطابق 
اطالعات  افشای  اجرایی  دستورالعمل  مفاد 

شرکت های ثبت شده نزد سازمان است.
احتمالی  تخلفات  موضوع  کرد:  تاکید  وی 
نقض مفاد قانون و دستورالعمل های مصوب 
هیئت  توسط  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
طرح  طریق  از  مذکور،  های  شرکت  مدیره 
در کمیته پیگیری تخلفات سازمان، در حال 
پیگیری است. مدیر نظارت بر ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار خاطرنشان شد: طی چند 
ماه گذشته بررسی های وسیعی برای بازنگری 
دستورالعمل های توقف و بازگشایی نماد ها با 
هدف کاهش زمان توقف انجام شده و با کسب 
اصالحات  بازار،  متخصصان  و  فعاالن  از  نظر 
وسیعی در دستورالعمل ها انجام شده که به 

تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این 
مقررات شاهد کاهش زمان توقف نمادها در 

آینده نزدیک باشیم.

مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو 
در نشست هم اندیشی این سازمان و انجمن 
تولید کنندگان فوالد از تشکیل ستاد زنجیره 
فوالد خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه ویژه 
صنعت فوالد در توسعه کشور، نیاز مبرم به 
تشکیل کارگروهی متشکل از دست اندرکاران 
شود  می  احساس  خصوصی  بخش  و  دولت 
تولید  انجمن  همکاری  با  هستیم  امیدوار  و 
و  دولت  ای  توسعه  اهداف  فوالد  کنندگان 
معدنی  صنایع  و  معدن  حوزه  در  وزارتخانه 
محقق شود. به گزارش ایمیدرو کرباسیان با 
اشاره به تهیه دستورالعمل ستاد زنجیره فوالد 
افزود: محتوای این دستورالعمل باید به نحوی 
تنظیم شود تا مسائل مرتبط با اشتغالزایی و 
رونق تولید با رویکرد صادراتی مورد توجه قرار 

بگیرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن بیان اینکه 
تولید  انجمن  و  ایران  فوالد  ملی  شرکت 
کنندگان فوالد به عنوان بازوان سازمان توسعه 
در این صنعت نقش آفرینی می کنند، تصریح 
کرد: 4۳درصد از سهم 2000 میلیارد دالری 
تجارت صنایع معدنی جهان در سال 201۶ به 
حوزه فوالد اختصاص یافت و این موضوع نشان 
دهنده نقش توسعه ای این بخش در کشورها 
محسوب می شود. وی درخصوص پیش شرط 
های تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق 1404 
اعالم کرد: به طور حتم تعامل بین دولت و 
بخش خصوصی زمینه های دستیابی به این 
مهم را محقق خواهد کرد و ایمیدرو و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به خصوص مقام عالی 
در  توسعه  های  زمینه  ایجاد  برای  وزارتخانه 

حوزه معدن و صنایع معدنی آمادگی دارد.
انجمن  رئیس  اسالمیان،  محمود  همچنین 
بخش خصوصی  گفت:  فوالد  تولیدکنندگان 
بحث  در  ایران  بازرگانی  اتاق  آن  در صدر  و 
مواجه  هایی  محدودیت  با  قانونی  اختیارات 
ها  تشکل  که  است  حالی  در  این  و  هستند 
می توانند یکی از اهرم های رونق اقتصادی 
باشند. وی افزود: تشکیل ستاد زنجیره فوالد 
می تواند زمینه تحرک در صنایع وابسته فوالد 
را ایجاد نماید و به تبع آن دستیابی به اهداف 
سرعت  را  اشتغال  همچون  اقتصادی  کالن 
انجمن  دبیر  ادامه خلیفه سلطان  بخشد. در 
تولیدکنندگان فوالد با تاکید بر لزوم خصوصی 
کردن صنعت فوالد کشور افزود: باید در این 
امیر  همچنین  کنیم.  عمل  بسرعت  مسیر 
خرمی شاد معاون برنامه ریزی و توانمندسازی 
ایمیدرو نیز بر راه اندازی کارگروهای مرتبط 
با فوالد در ستاد زنجیره فوالد تاکید کرد و 
امیر صباغ مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ایمیدرو ، تجمیع تشکل های ذیربط در حوزه 
فوالد را از راه های استانداردسازی کارکردهای 
بخش خصوصی در رسیدن به اهداف ارزش 

آفرین در صنعت فوالد دانست.

صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
آمار  اینکه  به  اشاره  با  ایران  نساجی و پوشاک 
ملل  سازمان  توسط  ایران  به  پوشاک  واردات 
شده،  اعالم  دالر  میلیارد  یک  معادل  )یونیدو( 
اظهار کرد: این در حالی است که آمار واردات 
پوشاک به ایران توسط گمرک در سال گذشته 
رقمی معادل ۶1 میلیون دالر اعالم شده است. 
مجید نامی در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
به  پوشاک  واردات  میزان  در  فاحشی  اختالف 
ایران طبق آمار جهانی در سازمان ملل )یونیدو( 
و نیز گمرک جمهوری اسالمی ایران وجود دارد، 
تصریح کرد: در حالی میزان واردات پوشاک به 
کشور در سال 1۳9۵ توسط گمرک ۶1 میلیون 

دالر اعالم شده که طبق آمار جهانی در سال 
رقمی  ایران  به  پوشاک  واردات  میزان  گذشته 
این دو عدد  بوده که  میلیارد دالر  معادل یک 
مورد  در  وی  هستند.  فاحشی  اختالف  دارای 
اختالف فاحش آمار وارداتی پوشاک به کشور، 
بیان کرد: علت اصلی این اختالف فاحش مقوله 
قاچاق پوشاک به کشور است. عالوه بر این برخی 
از این محصوالت به صورت قانونی به کشور وارد 
تعرفه کمتری که  و  با عنوان دیگری  اما  شده 
جزو تعرفه پوشاک به شمار نمی آید، از گمرک 
ترخیص می شوند. باید بدانیم که تعرفه واردات 
پوشاک معادل ۵۵ درصد است و به این میزان 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز اضافه کنید، 

بنابراین طبیعی است که برخی با عنوان دیگری 
همچون پارچه و یا شماره های تعرفه ای دیگری 
محصوالت خود را به کشور وارد کنند تا هزینه 

کمتری را متقبل شوند.
صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه اگر به طور 
حداقلی ارزش میزان پوشاک وارد شده از طریق 
نظر  در  دالر  هزار   100 معادل  را  کانتینر  هر 
بگیریم، یادآور شد: با توجه به آمار یک میلیارد 
ایران توسط سازمان  دالری واردات پوشاک به 
جهانی بنابراین ساالنه حدود 10 هزار کانتینر 
پوشاک به کشور وارد می شود. نامی ادامه داد: 
حال بیایید تعداد کانتینرها را براساس رقم اعالم 

شده توسط گمرک حساب 
هر  ازای  به  بنابراین  کنید. 
دالری  هزار   100 کانتینر 
حدود  میزان  و  پوشاک  از 
واردات  دالری  ۶0میلیون 
بنابراین  ایران  به  پوشاک 
ساالنه حدود ۶00 کانتینر به 
کشور وارد می شود که با 10 

هزار کانتینر محاسبه شده اختالف بسیار فاحشی 
از چه کشورهایی  اینکه  به  دارد. وی در پاسخ 
بیشترین پوشاک به ایران قاچاق می شود، اعالم 
کرد: چین و ترکیه به ترتیب دو کشوری هستند 
که بیشترین میزان قاچاق پوشاک از آنها به ایران 

صورت می گیرد که در مورد چین شرایط اندکی 
متفاوت است و عالوه بر قاچاق مستقیم شاهد 
هستیم که بخشی از محصوالت به امارات می آید 
و از آنجا به ایران و به صورت غیرقانونی قاچاق 

می شود

اختالف فاحش در آمار واردات پوشاک



پاسخگوی   ، زمان ها  بیشتر   ، سیاستمداران 
پرسش هایی هستند که دوست دارند . 

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق 
 ترک کام خود گرفتم تا بر آید کام دوست

حافظ اندر درد او می سوزد و بی درمان بساز 
 زانکه درمانی ندارد درد بی آرام دوست

امروز با حافظ

»سایه تاک« در کتابفروشی ها 

رحیم  خاطرات 
افسران  از  افشاری 
در  چترباز  پیاده نظام 
با عنوان  قالب کتابی 
منتشر  تاک«  »سایه 
سوره  شد.انتشارات 
»سایه  کتاب  مهر 
تاک« شامل خاطرات 

به  را  افشاری  رحیم  چترباز،  پیاده  سروان 
کوشش راحله صبوری منتشر کرد.

این کتاب بر مبنای زندگی گروهبان یکم 
قدیمی  نیروهای  از  افشاری،  رحیم  پیاده 
 10 قالب  در  و  شیراز   هوابرد   ۵۵ تیپ 
یافته  نگارش  پیوسته  اما  مستقل  روایت 
ابتدا  صبوری،  گفته  به  روایت ها  است.این 
طریق  از  خاطره نگاری  معمول  شیوه  به 
ادامه  در  و  شده  آوری  جمع  مصاحبه 
تمامی مصاحبه ها به صورت کامل پیاده و 
مکتوب شده است و در ادامه بر مبنای این 
مولف  دید  زاویه  از  کتاب  متن  مصاحبه ها 
برای  او  انتخابی  اولویت های  اساس  بر  و 
قرار  کتاب  در  حوادث  چینش  و  انتخاب 
مقدمه  از  بخشی  در  است.صبوری  گرفته 
همیشه  می نویسد:  کتاب  این  در  خود 
اینطور به نظر رسیده که تاریخ شفاهی هر 
جنگی فقط در دست رزمنده و خط شکن 
حتی  می دهد  نشان  کتاب  این  اما  است 
فاصله  با خط مقدم  کسانی که کیلومترها 
داشته  و مسئولیت هایی غیر از خط شکنی 
شنیده هایی  و  دیده ها  داشته اند،  عهده  بر 
و  تاریک  موقعیت های  می توانند  که  دارند 
مبهمی از آن جنگ را برای ما مشخص و 
ترسیم کند. خاطرات رحیم افشاری اگرچه 

زندگی یک نظامی ساده است.

د            ر د            نیای کتاب

کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود 

 پس از شهادت امام حسین ـ علیه الّسالم ـ در روز دهم محرم سال ۶1 
هـ .ق اهل بیت ـ علیهم السالم ـ و حرم امام به اسارت دشمن درآمدند. 
به گزارش گروه هنری پیام زمان،در بامداد دوازدهم محرم خاندان 
رسول اسالم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ به رهبری زینب کبری ـ سالم اهلل 
علیها ـ و امام زین العابدین ـ علیه الّسالم ـ از کربال بطرف کوفه حرکت 
کردند. پس از ورود به کوفه، و خوشحالی درباریان و ابن زیاد و گرفتن 
مراسمی به خاطره پیروزی، به طرف شام، محل استقرار یزید حرکت 
نمودند. وقتی سر حسینـ  علیه الّسالمـ  و یارانش و اسراء در مقابل یزید 
انجام  زیاد  ابن  بارگاه  فراوانی  به همان  حاضر شدند، تشریفات درباری 
شد. »زحر بن قیس که کاروان را به عنوان نماینده ابن زیاد هدایت می 
کرد سخنرانی طوالنی ایراد کرد و در آن به شرح چگونگی شهادت امام 

حسین ـ علیه الّسالم ـ و یارانش پرداخت.«
سپس از میان مردم، بعضی ها نسبت به اسارت خاندان نبوت اعتراض 
کردند و یزید ساکت و جوابی نداد. وقتی بزرگان و سران اهل شام که 
یزید به مناسبت پیروزی خود، دعوت کرده بود، حاضر شدند، اسراء و 

سرهای مقدس را نیز به مجلس آوردند.  
گرفتن  کنیزی  برای  اهل شام  از  پوستی  مرد سرخ  درخواست  از  پس 
فاطمه دختر حسین ـ علیه الّسالم ـ از یزید، و جلوگیری زینب ـ سالم 
اهلل علیها ـ از این کار و گفتگوهای تند بین یزید و ایشان و زدن چوب 
خیزران بر لبهای مبارک امام ـ علیه الّسالم ـ بود که حضرت زینب ـ 

سالم اهلل علیها ـ برخاست و خطبة  آتشینی ایراد کردند.
است  زیر  به شرح  کرد  ایراد  شام  در  که  زینب  از  از خطبه  قسمتهای 
گفت:  و  برخاست  ـ  الّسالم  علیه  ـ  طالب  ابی  بن  علی  دختر  »زینب 
»سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و درود خدا بر پیغمبر ـ 
صلی اهلل علیه و آله ـ و همة خاندان او باد. راست گفت خدای سبحانه 
که فرمود: »سزای کسانی که مرتکب کار زشت شدند زشتی است، آنان 
که آیات خدا را تکذیب کردند و به آن ها استهزاء نمودند.« ای یزید آیا 
گمان می بری این که اطراف زمین و  آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتی 
و راه چاره را بر ما بستی که ما را به مانند کنیزان به اسیری برند، ما نزد 
خدا خوار و تو سربلند گشته و دارای مقام و منزلت شده ای، پس خود 
بالیدی، شادمان و مسرور گشتی که دیدی  را بزرگ پنداشته به خود 
دنیا چند روزی به کام تو شده و کارها بر وفق مراد تو می چرخد، و 
حکومتی که حق ما بود در اختیار تو قرار گرفته است، آرام باش، آهسته 
تر. آیا فراموش کرده ای قول خداوند متعال را »گمان نکنند آنان که 
آنان  نفع و خیر  به  را مهلت می دهیم  آنها  ما  این که  اند  کافر گشته 
است، بلکه ایشان را مهلت می دهیم تا گناه بیشتر کنند و آنان را عذابی 

باشد دردناک«
آیا این از عدالت است ای فرزند بردگان آزاد شده )رسول خدا ـ صلی اهلل 
علیه و آله ـ ( که تو، زنان و کنیزگان خود را پشت پرده نگه داری ولی 
دختران رسول خدا ـ صلی اهلل علیه و آله ـ اسیر باشند؟ پرده حشمت 
و حرمت ایشان را هتک کنی و صورتهایشان را بگشایی، دشمنان آنان 
را شهر به شهر ببرند، بومی و غریب چشم بدانها دوزند، و نزدیک و دور 
و وضیع و شریف چهرة آنان را بنگرند در حالی که از مردان و پرستاران 
ایشان کسی با ایشان نبوده و چگونه امید می رود که مراقبت و نگهبانی 
ما کند کسی که جگر آزادگان را جویده و از دهان بیرون افکنده است، 
و گوشتش به خون شهیدان نمو کرده است. )کنایه از این که از فرزند 
هند جگر خوار چه توقع می توان داشت( چگونه به دشمنی با ما نشتابد 
آن کسی که کینه ما را از بدر و احد در دل دارد و همیشه با دیدة بغض 

و عداوت در ما می نگرد. «
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سینماهای سراسر کشور پس از پنج روز 
تعطیلی، آماده نمایش چهار فیلم جدید 
می شوند.پرویز شهبازی، حسین قناعت، 
تقی زاده  مصطفی  و  صباغ زاده  کاوه 
آثار  جدیدترین  که  هستند  فیلمسازانی 
سینمایی شان از چهارشنبه 12 مهرماه بر 

پرده سینماها نمایش داده می شود.
»ماالریا« 

فیلم سینمایی »ماالریا« به کارگردانی و 
نویسندگی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی 
مسعود ردایی محصول سال 1۳94 است 
و تاکنون توانسته در جشنواره های داخلی 
و بین المللی متعددی شرکت و جوایزی 
شهبازی  ساخته  کند.آخرین  دریافت  را 
در دهمین دوره فستیوال فیلم های ایرانی 
بهترین  اصلی  جایزه  سانفرانسیسکو سه 
بهترین  و  کارگردانی  بهترین  فیلم، 

فیلم نامه را دریافت کرد.
»قهرمانان کوچک«

چهارشنبه  از  اکرانش  که  دیگری  فیلم 
آغاز می شود، اثری از سینمای کودک و 
فیلم های  در جشنواره  که  است  نوجوان 
کودکان و نوجوانان امسال مورد استقبال 

قرار گرفت.
نویسندگی  به  کوچک«  »قهرمانان 

تهیه  و  قناعت  حسین  کارگردانی  و 
در سال 1۳9۵  منصوری  بیتا  کنندگی 
قرار  مخاطب  با  و  است  شده  ساخته 
خصوص  به  ایرانی  خانواده های  دادن 
تا  دارد  تالش  نوجوانان  و  دانش آموزان 
به  را  ایرانی  کاالی  از  حمایت  فرهنگ 

آنان آموزش دهد.

»زرد«
ساخته  »زرد«  سینماها  تازه  فیلم  دیگر 
مصطفی تقی زاده و با تهیه کنندگی کامران 
مجیدی است  و بهرام رادان هم که اخیرا 
نمایش »سی« حضور  کنسرت  پروژه  در 
داشت، در این فیلم بازی کرده است.»زرد« 
موضوعی  است،   9۵ سال  تولید  که 

اجتماعی دارد و در فضایی شهری روایتی 
روایت  را  جوان  چند  زندگی  داستان  از 
می کند. در خالصه داستان این اثر آمده 
است: آدم های عجیبی هستیم... امروزمون 

با فردا خیلی فرق می کنه.
»ایتالیا ایتالیا«

این  در  سینماها  جدید  فیلم  چهارمین 
و  کارگردانی  به  ایتالیا«  »ایتالیا  هفته 
نویسندگی کاوه صباغ زاده و تهیه کنندگی 
جشنواره  در  که  است  صباغ زاده  مهدی 

فیلم فجر سال گذشته حضور داشت.
سینمایی  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
کمدی  ژانر  در  که  دقیقه ای   100
فیلم  نیمروز  و  شده  ساخته  موزیکال 
آمده:»  است،  آن  کننده  پخش  شرکت 
من دوستت دارم و این به تو هیچ ربطی 
فرید  بهرامی،  سارا  کمیلی،  نداره.«حامد 
سجادی حسینی، رضا سخایی، همایون 
ناصر  میرشکاری،  جهانگیر  ارشادی، 
سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، فائزه 
علوی، آنامهر اخالقی، آرش مرشد و )با 
زاهدی،  حسن  مالقلی پور،  علی  حضور( 
علی جناب، درنا مدنی، پریناز کنگاوزی، 
آیدا اورنگ، ناصر مقدس، مهدی فهیمی 
و سپیده راستی فر از بازیگران این فیلم 

سینمایی هستند.

محسن چاووشی که قرار بود تیتراژ سریال محرمی »هاتف« 
را بخواند برای همکاری با سازندگان این مجموعه به توافق 
نرسید.نعمت چگینی ـ تهیه کننده سریال »هاتف« ـ در 
این زمینه توضیح داد: به دالیل مختلفی تصمیم گرفته شد 
که با آقای چاووشی در این پروژه همکاری نداشته باشیم. 
همچنین هنوز برای انتخاب خواننده بعدی که قرار است 
در این پروژه با ما همکاری داشته باشد به نتیجه قطعی 
نرسیده ایم.پیشتر چگینی در جریان بازدید معاون سیما 
از پشت صحنه سریال »هاتف«، از مذاکره برای همکاری 
با محسن چاووشی برای تیتراژ خبر داده بودکه در پی آن 
محسن چاوشی با انتشار متنی ضمن گالیه از صداوسیما، 

خبر همکاری خود با این رسانه را تکذیب کرده بود.

سازندگانسریالمحرمی»هاتف«
باچاووشیبهتوافقنرسیدند

توزیع آخرین قسمت از فصل دوم سریال »شهرزاد« به 
دوشنبه هفته آیندهـ  1۷ مهر ماهـ  موکول شد.

قسمت آخر از فصل دوم سریال »شهرزاد«، دوشنبه 
سوگواری  ایام  دلیل  به  ماه(  مهر  )دهم  هفته  این 
حسینی توزیع نشد.فصل دوم سریال »شهرزاد« در 1۵ 
قسمت آماده شده است و بر اساس زمان بندی قسمت 
آخر باید 10 مهر ماه عرضه می شد اما سازندگان این 
سریال تصمیم گرفتند با توجه به فرا رسیدن تاسوعا 
و عاشورای حسینی و ایام عزاداری شهادت اباعبداهلل 
الحسین)ع(، آخرین قسمت این مجموعه را با یک هفته 

تاخیر )1۷ مهر ماه( عرضه کنند.

آخرین»شهرزاد۲«
هفتهآیندهعرضهمیشود

سخنگوی شورای صنفی نمایش مصوبات جلسه جدید 
این شورا را اعالم کرد.

مهرماه  دهم  جلسه  جزئیات  درباره  فرجی  غالمرضا 
فیلم  اکران  گفت:  ایسنا  به  نمایش  صنفی  شورای 
چهارشنبه  از  تقی زاده  مصطفی  کارگردانی  به  »زرد« 
و  می شود  آغاز  قدس  سینمایی  گروه  در  مهرماه   12
دیگر فیلم های جدید هم پیش از این مشخص و اعالم 
فیلم »من و شارمین«  هم در  اکران  افزود:  شده اند.او 

سینماآفریقا ادامه خواهد داشت.
فیلم »ماالریا« ساخته پرویز شهبازی دیگر فیلمی است 

که از روز 12 مهرماه در سینماها اکران می شود.

ادامهاکران»منوشارمین«
در»آفریقا«

سینماها با 4 فیلم جدید جان می گیرند

بلند  های  فیلمنامه  های  طرح  عناوین 
سینمایی و فیلمنامه های کوتاه منتخب 

جشنواره »مسیر عشق« اعالم شد. 
اطالع  ستاد  از   زمان  پیام  گزارش  به 
بین المللی  جشنواره  نخستین  رسانی 
یافتگان  راه  بین  در  عشق«،  »مسیر 
سینمایی  های  طرح  مسابقه  بخش  به 

عطا  بحرانی،  شهریار  چون  هنرمندانی 
ماشاءاهلل  فیوضی،  مهدی  سلمانیان،  اله 
شاهمرادی زاده، پیام زین العادبدینی و ... 

به چشم می خورد.
اسامی منتخبان بخش مسابقه فیلمنامه 

این رویداد سینمایی به شرح زیر است: 
*طرح های فیلمنامه های بلند سینمایی 
احمدی-  سمانه   /۷20 -ستون  منتخب: 
مهدی اسدی- مویه های پنهان/ عطااله 
شهریار  می بینم/  نور  من  سلمانیان- 
بحرانی- هزار و هفتاد و دو/ سمانه استاد- 
فریدفر- مهشید  لیال/  برای  ای  گوشواره 

عمود 14۵2/ روح اله یارمحمدی- اشکی 
در فرات/ حمید بیدرام- بای قریب/ نوید 
محسن  نجات/  فرشته  کریمی-  ظریف 
صادقی-  وکیلی  )محمدحسن  وکیلی 
خورشید  فیوضی-  مهدی  عشق/  مسیر 

سر  العابدینی-  زین  پیام  است/  زنده 
ارادت ما/ بنیامین سربندی- چشم های 
روشن مهتاب/ مهراب اکبری شهپر-بهانه 
پیاده/  غمخوار-پای  اصغر  علی  پرواز/ 
شدگان/  زاده-طلب  شاهمرادی  ماشاءاهلل 
مریم سادات پور-نقش خورشید/ مهرداد 
موفق- مهرداد  روح،  اکبر  غفارزاده، 

سبز/  فرخلو-شنزار  نازنین  پدرانمان/ 
مهرآیین  فردین  آوات/  مجیدیان  حسن 
و مجتبی کاظمی-جالوت پسر داوود)ع(/ 
وکیلی  )محمدحسن  وکیلی  محسن 

صادقی(-سلطان قیس/ منصور سرتیپی

جشنواره فیلم و عکس بیطار اتفاق مبارکی است

جشنواره فیلم و عکس بیطار اتفاق مبارکی است. این جشنواره می تواند 
و  نقش  و  دامپزشکی  موضوع  اهمیت  تبیین  برای  را  مناسبی  ظرفیت 

حساسیت آن در ارتقای رفاه جامعه و امنیت غذایی تبیین نماید.
کمیسیون  رئیس  نایب  پژمانفر  االسالم  زمان؛حجت  پیام  گزارش  به 
فیلم  ملی  جشنواره  نخستین  برگزاری  آستانه  در  مجلس  فررهنگی 
گونه  این  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  گفتگویی  در  بیطار  عکس  و 
می توانند  سویه  چند  کارکردهای  تخصصی  و  موضوعی  جشنواره های 
داشته باشند. نخست اینکه فرصت مغتنم و ضروری برای معرفی کیفیت 
خدمات و فعالیت های یکی از بخش ها و اضالع مهم در سازوکار امنیت 
و سالمت غذایی به شمار می آیند و دیگر سو، افقی را می گشاید تا از 
ارائه مفاهیم اجتماعی و فرهنگی  ظرفیت و کارکرد سینما صرفا برای 
صرف استفاده نشود وبه مثابه کلید توسعه و پیشرفت در راستای تقویت 
بنیانهای اقتصادی، صنعتی و غذایی هم به کار گرفته شود و سینماگران 
و مستندسازان هم از این دریچه به ابعاد دیگر زندگی فردی و اجتماعی 
توجه نمایند.وی ادامه داد: باید باور داشته باشیم که سینما به عنوان 
یک رسانه قادر است هم مزیت های موجود در یک عرصه را به نمایش 
بگذارد و هم چالش ها و آسیب های موجود در آن را با این نگرش قطعا، 
از ظرفیت جشنواره و سینما می توان به درستی در مسیر رشد و تعالی 

اجتماعی و فرهنگی و آموزشی استفاده کرد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حرکت جشنواره 
بیطار می تواند به عنوان یکی از جشنواره های مهم و اثرگذار در کشور 
ظرفیت های باالی سینما را با اهداف و برنامه های توسعه  ای کشورهمسو 
نماید و به نمایش دستاوردها و موفقیت های کشور در حوزه دامپزشکی 
و اقتصاد و سالمت توجه کند. خاطر نشان ساخت: این رویداد سینمایی 
و  نخبگان  و  هنرمندان  میان  پیوندی  می تواند  این جشنواره  همچنین 
فعاالن حوزه دامپزشکی کشور باشد.نخستین جشنواره تخصصی فیلم و 
عکس »بیطار« توسط سازمان دامپزشکی با همکاری سازمان سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما، سازمان سینمایی 
حوزه هنری و فرهنگسرای شفق از 14 تا 1۷ مهر به دبیری ناصر باکیده 

در تهران و همزمان در چند استان کشور برگزار می شود.

خبر

اعالم عناوین طرح های 
سینمایی و فیلمنامه های کوتاه 
منتخب جشنواره »مسیر عشق«

فیلم سینمایی »یادم تو رو فراموش« 
جایزه پیام اجتماعی جشنواره آنجلیکا 
»یادم  سینمایی  کرد.فیلم  دریافت  را 
علی  کارگردانی  به  فراموش«  رو  تو 
عطشانی با حضور در دهمین جشنواره 
پیام  بهترین  جایزه  »آنجلیکا«  فیلم 
کرد.این  خود  آن  از  را  اجتماعی 
در  بیگ  شهر  در  ساله  هر  جشنواره 

انداز  کالیفرنیا برگزار می شود.این فیلم که سال گذشته در بخش چشم 
به  موفق  المللی  بین  عرصه  در  تاکنون  درآمد  نمایش  به  فجر  جشنواره 
دریافت جوایز مختلفی شده است.»یادم تو رو فراموش« پس از اکران در 
ایران توسط کمپانی نتفلیکس به صورت جهانی عرضه می شود. در این 
اثر سینمایی بازیگرانی چون میترا حجار، حسین یاری، ماه چهره خلیلی و 
مازیار فالحی حضور دارند.از دیگر عوامل »یادم تو رو فراموش« می توان به 
تهیه کننده و کارگردان: علی عطشانی، نویسنده فیلمنامه: پیمان عباسی، 
طراح  شاهوردی،  محمد  صدابردار:  عطشانی،  محمود  فیلمبرداری:  مدیر 
چهره پردازی: عبداهلل اسکندری، چهره پرداز: فرزانه زردشت، طراح صحنه 
و لباس: مجید علی اسالم، تدوین: علی عطشانی، مدیر تولید: علیرضا بیات، 
موسیقی متن: مازیار فالحی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: وحید مهین 
آقابابایی،  حسام  کننده:  تهیه  جانشین  بادامچی،  نادر  صداگذار:  دوست، 
دستیار تهیه کننده: علیرضا یگانگی، مدیر تدارکات: سعید دالوری اشاره 

کرد. این فیلم محصول بیتا فیلم تهران است.

جایزه بهترین پیام اجتماعی آنجلیکا به
 »یادم تو رو فراموش« رسید

۸4 کشور تا این لحظه فیلم های منتخب 
فیلم  بخش  در  شرکت  برای  را  خود 
اسکار  جوایز  دوره  نودمین  خارجی زبان 

اعالم کردند.
به گزارش  از سایت اسکار، در حالی که 
امروز آخرین فرصت برای معرفی اسامی 
است، بخش خارجی زبان اسکار 201۸ 
دریافت  را  نمایندگان ۸4 کشور  اسامی 

کرده است.
این بخش که از سال 19۵۶ به فهرست جوایز اسکار اضافه شده، هر سال با 
نمایندگان بیشتری روبه رو می شود. در حالیکه سال پیش ۸0 کشور در این 

بخش شرکت کرده بودند، انتظار می رفت امسال تا 90 فیلم شرکت کنند.
فیلم هایی می توانند برای شرکت از هر کشور نماینده شوند که در فاصله 
اول اکتبر 201۶ تا ۳0 سپتامبر 201۷ در کشور مبدا راهی پرده های سینما 

شده باشند.

نماینده 84 کشور برای بخش خارجی زبان 
اسکار 2018 معرفی شدند


