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محمدجواد ظریف:

 پاسخ درخوری
به ترامپ خواهیم داد

  

نائب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق 
بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تفاهم نامه های جدید میان ایران و 
روسیه در دریای خزر، تصریح کرد که این تفاهم نامه ها برای ایران 

اهمیت زیادی دارد و زمینه مناسبی را فراهم می کند.
10

جزئیات تفاهم نامه های جدید 

نفتی ایران با روسیه
طبق عملکرد و آمار تیم های ملی کشورهای مختلف درجام های 
جهانی، جمهوری اسالمی ایران برترین کشور در رده بندی فیفا از 
نظر حضور و موفقیت در این جام های جهانی است. طبق آمار و 

اطالعاتی که در سایت فیفا موجود است.

 رییس مجلس شورای اسالمی از دولت خواست تا واگذاری طرح 
با شتاب بیشتری  های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی 
دنبال شود و گفت: مجلس آماده است در صورت نیاز اختیارات 

قانونی را به دستگاه های اجرایی بدهد.
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 فوتبال ایران برترین رده

 در بررسی های فیفا

 تسریع دولت در واگذاری

 پروژه های نیمه تمام عمرانی
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 سرلشکر جعفری: اجرای »قانون کاتسا« معادل خروج آمریکا از برجام؛ 

توافق برجـام در تالطم
قانون کاتسا قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم است که بر اساس آن ایران، کره شمالی و روسیه هدف قرار گرفته شده است.این قانون راهبرد منطقه ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال 
آفریقا، اعمال تحریم های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک های بالستیک ایران، اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحریم های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر، اعمال تحریم های 

تسلیحاتی، تداوم تاثیر تحریم های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم، گزارش درباره هماهنگی تحریم ها میان ایاالت متحده و اتحادیه اروپا و گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را شامل می شود.

»پیام زمان « دیدگاه کارشناسان را بررسی کرد؛  

  افق روشن صادرات ایران
 به کشورهای منطقه

بودن  باال  ارز،  نرخ  نبودن  واقعی  به دالیلی همچون  در حال حاضر  بهنام راد:  به گزارش زمان- مریم 
تعرفه های وارداتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، فرسودگی ناوگان حمل ونقل بین المللی، 
عدم اجرای قوانین در مورد پرداخت یارانه های صادراتی، ایجاد تشکل های موازی صادراتی و هموار نبودن 
بستر دیپلماسی خارجی، صادرکنندگان با مشکالت زیادی روبه رو هستند و نمی توانند آن طور که باید و شاید 
در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت خارجی گام بردارند .در همین حال ،برنامه ریزی ها برای 

بهبود وضعیت صادرات کاالهای ایرانی در بازار کشورهای منطقه در حال به نتیجه رسیدن است. 

سرمقاله
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 شرایط برجام 
بد نیست، شاید!

نگاه روز
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 گونه شناسی کاالهای قاچاق 
و مساله الگوی مصرف

 خشکسالی؛ مهمان ناخوانده
 10 ساله کشور

گروهــی از دیپلمات هــای مقیم واشــنگتن 
می گویند مطلع شده اند، تالش هایی از سوی 
برخی مقامات دولتی درگیر با پرونده ایران در 
جریان است تا رئیس جمهور را از اتخاذ هرگونه 

تصمیم برگشت ناپذیر...

مرتضی مفید نژاد

متین مسلم
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 هاشمی رفسنجانی
 شخصیتی کم نظیر بود

روی ناخوش غول های هواپیمایی به تهدیدهای ترامپ
طی ۲۰روز گذشته شرکت های هواپیماساز هیچ گونه 
عکس العملی نســبت به مصوبه کنگره و صحبت های 
ترامپ نداشــته اند و این می تواند نشــانه مثبتی بر 
عدم عالقه آنها در همراهی با دولت آمریکا باشــد.به 
گــزارش زمان به نقل ازخبر انالیــن،  طی چند روز 
اخیر شــاهد ورود هشــتمین و نهمین هواپیماهای 
برجامی به ناوگان هوایی کشور بودیم. ناوگان هوایی 
ایران نزدیک به 4 دهه در حسرت خرید هواپیماهای 
نــو و مدرن بود. طی این مــدت مدیران این صنعت 
به حوادث همیشــگی هواپیماهای مستعمل و کهنه 
و از رده خــارج عادت کــرده بودند.دولــت یازدهم 
به خوبی توانســت از میوه های باغ برجام اســتفاده 
کند و بزرگ تریــن قراردادهای خرید هواپیماها را با 
شــرکت های ایرباس و بوئینگ منعقد کند. در حال 
حاضر میانگین هواپیماهای نــاوگان هوایی ایران در 
آســتانه ۲4 سالگی قرار دارد و هزینه تعمیر و تامین 
قطعات این هواپیماها بســیار سنگین و غیراقتصادی 
است. شــرکت ایران ایر به عنوان بزرگ ترین ایرالین 

ایــران 53 فروند هواپیما دارد کــه از این تعداد، 31 
فروند غیرفعال اســت. شــرکت آســمان 36 فروند 
هواپیمــا دارد که 17 فرونــد آن غیرفعال و از 16۲ 
فروند هواپیمایی که به پــرواز در می آیند، فقط 1۲ 
فروند آن ساخت سال ۲۰۰۰ به بعد است.بدون شک 
ورود ۲3۰ هواپیمــای جدید و به روز دنیا در چنین 
شرایط دشواری، چیزی شبیه به معجزه می تواند باشد. 

صنعت هوانوردی ایران در حال حاضر دارای 45 هزار 
صندلی بوده که حدود 3۰ هــزار مورد آن عملیاتی 
اســت و 15 هزار صندلی آن به علت فرســودگی و 
زمین گیری عمال از رده خارج شــده اســت.تمامی 
شرکت های حمل ونقل هوایی دنیا در تالش هستند 
برای کاهش هزینه ها و ارائه خدمات بهتر به مشتریان، 
ناوگان هوایی خود را به روز کنند و شرکت های ایرانی 
نیز اگر بخواهی در بازی رقابت با همســایگان نبازند، 
چاره ای جز اتخاذ این استراتژی ندارند.با اجرایی شدن 
برجام و لغو تحریم های بین المللی، همزمان با ســفر 
دکتر روحانی به پاریس، قــرارداد خرید 1۰۰ فروند 
هواپیمای ایرباس نهایی شد. پس از آن نیز با حضور 
نمایندگان شرکت بوئینگ در ایران، قرارداد خرید 8۰ 
فروند هواپیما قطعی شد که اولین فروند آن در سال 
۲۰18 تحویل ایران خواهد شد. سومین قرارداد نیز با 
شرکت ای تی آر ایتالیا منعقد شد؛ به گونه ای که ۲۰ 

فروند هواپیمای 7۲ نفره تحویل ایران دهد.
ادامه در صفحه 3

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشــاره به مرور آخرین تحوالت اقلیم 

کردستان در نشست امروز این کمیسیون گفت: 
تجزیه عراق خط قرمز ســه کشور ایران، ترکیه 

و عراق است.
بــه گزارش زمان بــه نقل از ایرنــا، عالءالدین 
بروجردی در تشریح جلســه دیروز کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی اظهار داشت: چهارمین جلسه مربوط 
به تحوالت اقلیم کردستان با حضور ارگان های 
ذی ربط در محل کمیسیون برگزار و مروری بر 
آخرین تحوالت صــورت گرفت.نماینده مردم 
بروجــرد در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
گزارشــی از مراســم بزرگداشــت خاکسپاری 
آقــای جالل طالبانی در ســلیمانیه با توجه به 
حضــور وزیر امور خارجه کشــورمان، نیز ارایه 
شــد.وی افزود: همچنین در ارتباط با گام های 

تصمیم گیری شــده برای حل مشــکل ایجاد 
شده در اقلیم کردســتان عراق بحث و بررسی 
شــد، در حقیقت »تجزیه عراق« خط قرمز سه 
کشور جمهوری اســالمی ایران، ترکیه و عراق 
اســت لذا هماهنگی های الزم بین ســه کشور 
برای حل مشــکالت به وجود آمده ادامه دارد.

بروجردی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به 
هیچ عنوان رفراندوم را به رسمیت نمی شناسد 
و با همکاری دو کشور مذکور وضعیت سابق در 
اقلیم کردســتان باید در راستای منفعت مردم 
اقلیم و عراق بازگردد.رئیس کمیســیون امینت 
ملی مجلس شورای اسالمی، گفت: جلسات به 
منظور آگاهی اعضای کمیســیون امنیت ملی 
مجلس و ارایه نظــرات آنها به مجموعه برگزار 

شد که در آینده هم ادامه خواهد داشت.

تجزیه عراق خط قرمز ایران، ترکیه و عراق است

بازگرداندن ایران بر سر میز مذاکره 
خیال بافی است

عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تاکید کرد لغو برجام 
از طرف ترامپ زخم زدن به خود و آمریکاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما کریس مورفی در گفتگو با شــبکه 
ســی ان ان درباره ایران گفت این حرف رئیس جمهور آمریکا درســت 
است که ایران رفتارهای بدی در منطقه دارد اما ما به این نتیجه رسیده 
ایم اگر ایران کشــوری مسلح به ســالح اتمی بود، این رفتارهای ایران 
بسیار خطرناکتر می شــد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم مسیر ایران را به 
سالح اتمی ببندیم. واقعیت این است رئیس جمهور آمریکا )با عدم تایید 

برجام( می خواهد زخمی بزرگ را به خود و این کشور بزند زیرا با خروج 
از توافقنامه هســته ای با ایران ، این کشور به مسیر ساخت سالح اتمی 
باز خواهد گشــت. به عالوه دیگر شــرکای ما در تحریمها علیه ایران در 
یک دهه گذشته، دیگر این تحریمها را مجدد علیه ایران برقرار نخواهند 
کرد. همچنین ایران در این قضیه قربانی نشــان داده خواهد شــد و هر 
چه بخواهد بدســت خواهد آورد و خواهد توانست برنامه هسته ای خود 
را دوباره شروع کند و همچنان از منافع توقف تحریمها برخوردار خواهد 
بود و در نهایت هم به عنوان طرفی که حقش ضایع شــده نشــان داده 
خواهد شد. به نظر من در چنین شرایطی خیال بافی محض خواهد بود 
اگــر فکر کنیم رئیس جمهور می تواند آنها را به میز مذاکرات برگرداند 
زیرا اگر ما ایــن توافقنامه را نقض کنیم ، در نهایت آنها هر آنچه را می 

خواهند بدست می آورند.

بلیط پروازهای نجف را 
اینترنتی نخرید

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: فروش بلیط 
پروازهای اربعین از طریق سایت ها یا عامالن فروش 

مجازی تخلف محسوب می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایســنا، این سازمان اعالم 
کــرده در ایام اربعین حســینی امســال حدفاصل 

روزهای 13 تا ۲۲ آبان ماه فروش بلیط هواپیما برای 
پروازهای نجف و بغداد تنها از طریق شــرکت های 
هواپیمایی و نمایندگی فروش آنها انجام خواهد شد.
از این رو رســما اعالم شده که هرگونه ارائه و عرضه 
بلیط از طریق ســایت ها یا عامــالن فروش مجازی 
تخلف به حساب می آید و در صورت اجرایی شدن با 
آن برخوردی جدی صورت خواهد گرفت.وزارت راه 
و شهرســازی پیش از این اعالم کرده بود که برای 
ایام اربعین امســال قیمت پروازهای تهران – نجف 

– تهران و تهران – بغداد – تهران برای هر مســافر 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد و 
برای پرواز مشهد – نجف – مشهد و مشهد – بغداد 
– مشهد نرخ یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان در نظر 
گرفته می شود.پروازهای یک طرفه از تهران به عراق 
6۰۰ هزار تومان و مشهد به نجف به بغداد برای هر 
نفر 75۰ هزار تومان خواهد بود.سازمان هواپیمایی 
اعالم کرده که حتی چارترکنندگان پروازهای اربعین 

نیز باید به نرخ های مصوب پایبند باشند.

سیدحسن نصراهلل: مشکل آمریکا با ایران هسته ای نیست
»سیدحسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: 
مشکل آمریکا با ایران هسته ای نیست بلکه مشکل 
اصلی این اســت که ایران نقشه آمریکا و عربستان 

سعودی در منطقه را ناکام کرد.
به گزارش ایرنا، وی این ســخنان را دیروز در مراسم 
بزرگداشت شهادت »علی هادی العاشق« و »محمد 
حسن ناصرالدین« از فرماندهان و مجاهدان مقاومت 

که در منطقه البقاع لبنان برگزار شد، مطرح کرد.
ایــن دو عضو مقاومــت هفته پیش در ســوریه به 
شهادت رسیدند.نصراهلل تاکید کرد که باید جنگ با 
داعش یکسره شود چون باقی ماندن داعش خطری 
برای عراق و ســوریه و لبنان اســت.وی هشدار داد 
که داعش نقشه بازگشت به منطقه القلمون غربی و 

ارتفاعات عرسال و بازگشت به لبنان را در سر دارد.
نیروهــای مقاومت با همکاری ارتــش لبنان حدود 
دوماه پیش موفق شــدند مناطق شــرقی لبنان را 
که سه ســال در اشغال گروه های تروریستی جبهه 
النصــره و داعش بــود، آزاد کنند.دبیرکل حزب اهلل 
از رفتار آمریکا در قبــال داعش انتقاد کرد و گفت: 
آمریکایــی ها نابودی داعش را بــه تاخیر انداختند 
و کارشــکنی کردند تا کار داعش یکسره نشود.وی 
افــزود: نباید داعش را به حــال خود رها کرد چون 
داعش، ســرطانی اســت که باید ریشــه کن شود 
وگرنه به جاهای دیگر ســرایت می کند.نصراهلل در 
ادامه سخنرانی خود به شکست نقشه های آمریکا و 
عربستان در منطقه اشاره کرد و گفت: این نقشه ها 

در عراق و سوریه و لبنان شکست خورده و در یمن 
هم نشانه های شکست آن روشن شده است.

وی تاکید کرد که ایران باعث شکســتن نقشه های 
پروژه آمریکایی ســعودی در منطقه شــد.به گفته 
نصراهلل مشــکل اصلی آمریکا با ایران این است که 
ایران عامل اصلی شکســت نقشــه هــای آمریکا و 
عربســتان در منطقه اســت برای همین نیز مساله 
پرونده هســته ای را پیش کشــیده اند. مشکل در 
پرونده هســته ای نیست چون ایران اساسا به دنبال 
ســاخت بمب اتمی نبوده و نیست.وی افزود: حزب 
اهلل هم این افتخار را دارد که در ناکام گذاشتن نقشه 
های آمریکا و عربســتان نقش داشته و این شهیدان 
شاهد این مساله هســتند.دبیرکل حزب اهلل تاکید 
کرد که آمریکایی ها می خواهند از کسانی که باعث 

شکست نقشه هایشان شدند انتقام بگیرند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان در بخش دیگر ســخنانش 
به تصویب تحریم های جدید در آمریکا علیه حزب 
اهلل اشــاره کرد و گفت: بعضی ها نگران این هستند 
که تحریم های مالی آمریکا علیه حزب اهلل بر اوضاع 
اقتصادی لبنان تاثیر منفی بگذارد، اما باید گفت که 
این قانون جدید نیســت.وی تاکیــد کرد که قانون 
تحریم های آمریکا نخواهد توانست موضع حزب اهلل 
در جهت مقابله با هیمنه آمریکا در منطقه را تغییر 
دهد.به گفته دبیرکل حزب اهلل کســی که آمادگی 
تقدیــم جان و خون خــود را دارد با موضوع تحریم 
های مالی عقب نشــینی نمی کند.نصراهلل در عین 

حال گفت که از رویکرد مســئوالن لبنان در تالش 
برای عدم تاثیر پذیری اوضــاع داخلی لبنان از این 
تحریم ها حمایت می کند.دبیرکل حزب اهلل موضع 
اخیر »ثامر السبهان« وزیر مشاور در امور کشورهای 
خلیج فارس در عربســتان ســعودی را که خواستار 
شکل گیری ائتالف علیه حزب اهلل شده بود، اعتراف 
ضمنی او به این دانســت که حــزب اهلل یک قدرت 
منطقه ای اســت.وی تاکید کــرد که امنیت و صلح 
منطقه ای زمانی به دســت می آید که عربستان و 
آمریکا در منطقه دخالت نکنند.نصراهلل یادآور شــد 
که عربســتان امروز جنگ را به کشور یمن تحمیل 
کرده و به بحرین نیرو می فرستد و مانع گفت و گو 
می شود.به گفته وی امنیت و صلح در منطقه وقتی 
حاصل می شــود که عربستان خود را کنار بکشد و 
دســت از حمایت از گروه های تروریســتی بردارد.

دبیرکل حزب اهلل لبنان عربســتان را در کنار رژیم 
صهیونیستی خطری علیه امنیت و صلح منطقه ای 
دانســت و تاکید کرد که این سخن را از روی دلیل 
و مدرک می گوید.نصراهلل در عین حال حزب اهلل را 
یکی از مهمتریــن عوامل تحقق امنیت واقعی برای 
ملت های منطقه خواند.وی تصریح کرد: ما در زمانی 
قرار داریم که هم خون بر شمشیر پیروز می شود و 
هم شمشــیر بر شمشیر! ما به این نبرد ایمان داریم 
و جبهه ما امروز قوی تر از گذشــته است. نه تحریم 
هــای آمریکا و نه تهدیدهای اســرائیل و نه هراس 

افکنی های سعودی نمی تواند بر ما اثر بگذارد.

ادامه در صفحه ۲
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 عزم بنیاد برکت برای رونق
 صنایع کوچک و متوسط

استان  مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
گیالن گفــت: حضور بنیاد برکت در اســتان به 
منظــور کمک و هم یاری برای بهبــود و ارتقای 
توانمنــدی اقتصــادی و کارآفرینــی واحدهای 
تولیدی اســتان اقدام تأثیرگذاری بود که اتفاق 

افتاد.
به گزارش زمان به نقل از بنیاد برکت، احمدعلی 
شــهیدی اظهارداشــت: بنیاد برکت با کمک به 
راه انــدازی، اجــرا و احیای طرح هــای صنعتی، 
تولیدی و اشتغال زایی در قالب مشارکت اقتصادی 
در سود و زیان طرح شریک می شود و پس از یک 
دوره ی حداکثر پنج ساله و ایجاد ثبات در تولید 
و رونق اقتصادی، با توافق شــریک، سهام خود را 
به کارآفرین واگذار می کند.وی خاطرنشان کرد: 
بنیاد برکت در راستای حمایت از تولید و اشتغال، 
از طرح هــای صنعتی اســتان گیــالن حمایت 
می کند.شــهیدی با بیان این که صنایع کوچک و 
متوسط استان گیالن محرک توسعه ی اقتصادی 
در ســال تولید و اشتغال است،تأکید کرد:صنایع 
کوچک و متوسط به واسطه ی این که حجم باالیی 
از صنایع استان را دربر دارند، محرک اصلی رشد 
اقتصادی کشــور و استان گیالن در سال اقتصاد 

مقاومتی؛ تولید و اشتغال محسوب می شوند.
استان  مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
گیالن اذعان داشــت: صنایع کوچک و متوسط، 
محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصادی محسوب 
می شوند که با رونق بخشــی به فعالیت های این 
صنایع، می تــوان پویایی جامعه را شــاهد بود.
وی بیان داشــت: کارآفرینی در صنایع کوچک و 
متوسط، دارای اهمیت فراوان بوده و با راه اندازی 
هر واحد تولیدی کوچک، می توان با کوچک ترین 
ایــده ای، به دنبــال کارآفرینی باشیم.شــهیدی 
خاطرنشــان کرد: تعامل و همــکاری واحدهای 
صنعتی کوچک و متوســط با هــم و در جهت 
رونق تولید، فروش و کمک به بازاریابی، می تواند 
در افزایش تولید و اشــتغال، نقش آفرینی مثبتی 

داشته باشد.

حمل سالح سرد ممنوع شد

سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
گفت که این کمیســیون دیروز تصویب کرد که 
حمل هرگونه سالح سرد بدون مجوز ممنوع است 

و در غیر این صورت جرم محسوب می شود.
حجت االسالم حسن نوروزی در گفت وگو با ایسنا 
در توضیح جلسه کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس، گفت: در این جلســه ایرادات شــورای 
نگهبان درباره طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 
قانون مجازات اســالمی، کتاب پنجم تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده درباره حمل ســالح سرد 
از قبیل چاقو، ســاتور و شمشــیر مورد بررسی 
قرار گرفت.وی توضیح داد: ایراد شــورای نگهبان 
ناظر به این بود که آیا ســالح ســرد تنها شامل 
پنجه بوکس می شود یا سالح های دیگری در بر 
می گیرد؟ نظر کمیسیون برای تامین نظر شورای 
نگهبان این شد که در این طرح تمامی سالح های 
سرد مدنظر قرار می گیرد.نوروزی در جمع بندی 
گفــت: بر این اســاس حمل، تولید، اســتفاده و 
واردات تمامی سالح های سرد ممنوع است مگر 
اینکه مجوزهای الزم از اصنــاف مربوطه گرفته 
شود.وی در پایان افزود: دستور دیگر امروز مربوط 
به بررســی طرح الحاق یک تبصــره به ماده ۲3 
قانون شــوراهای حل اختالف بود که کمیسیون 
مقرر کرد که افراد تحت پوشــش کمیته امداد از 

پرداخت هزینه های دادرسی معاف می شوند.

احیاء تمدن دریایی با توسعه 
سواحل مکران

فرمانده نیروی دریایی ارتش در دانشــگاه علوم 
دریایی امام خمینی)ره(،گفت: با توسعه سواحل 
مکران و توســعه پــس کرانه ها ان شــاءاهلل به 
جایگاهی می رســیم که تمــدن دریایی ما احیا 
شــود، ما باید دولت مردانمــان را توجیه کنیم 
که اهمیت دریا چقدر اســت ،لذا استفاده از دریا 
ابعاد گســترده و مختلفی دارد.به گزارش ایسنا، 
امیــر دریادار ســیاری طی ســخنانی در جمع 
فرماندهان و دانشــجویان دانشگاه علوم دریایی 
امام خمینی)ره(، گفت: مرزخشکی ما 54 درصد  
مرز رودخانه ای مــا 15 درصد و مرز دریایی ما 
31 درصد اســت و با توجه به این وسعت خاکی 
فقــط 7 درصد صادرات و واردات ما از این طریق 
اســت و ۹3 درصد صادرات و واردات ما از طریق 
مرزآبی انجام می گیرد، اینجاست که اهمیت دریا 
و نیروی دریایی برای ما مشخص میشود و ما باید 
اهمیت این منطقه دریایی را بدانیم و منطقه ای 
که امروز محل ماموریت نیروی دریایی اســت را 
بشناسیم چون بنا به فرمایش فرمانده معظم کل 

قوا کشور ما یک کشور دریایی است.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

 تسریع دولت در واگذاری
 پروژه های نیمه تمام عمرانی

 رییس مجلس شورای اسالمی از دولت خواست تا واگذاری طرح 
های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی با شتاب بیشتری دنبال 
شود و گفت: مجلس آماده است در صورت نیاز اختیارات قانونی را 

به دستگاه های اجرایی بدهد.
به گــزارش زمان به نقل از ایرنا، علی الریجانی در جلســه علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی پس از ارایه گــزارش محمدباقر 
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد واگذاری طرح های 
نیمه تمام ضمن تشــکر از رییس این سازمان برای تهیه گزارش 
افزود: این موضوع یکی از ۲۰ موضوعی بود که ابتدای ســال همه 
توافق کردیم تا آن را به سرانجام برسانیم چرا که 6۰۰ هزار میلیارد 
تومان پروژه عمرانی با شرایط موجود به نتیجه نمی رسد.وی ادامه 
داد: حتی اگر به نتیجه برسد نیز باید طبق اصل 44 قانون اساسی 
بســیاری از این طرح ها به بخش خصوصی واگذار شــود بنابراین 
عقالیی اســت که از ابتدا پروژه هــای نیمه کاره را واگذار کنیم و 
دولت بار آن را تحمل نکند.رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
جلســه مجلس برای گزارش درباره واگذاری پروژه ها به این دلیل 
بود که مجلس بررســی کند اختیاراتی که داده بود به کجا رسیده 
اســت البته آقای نوبخت نیز تاکید کردند مصمم به انجام این کار 
هستند و این موضوع ضروری است و دولت و مجلس در این زمینه 
یک فکر دارند.الریجانی خطاب به نوبخت افزود: باید بپذیرید یک 
مقداری دیر در این زمینه اقدام کردید، مجلس سه الی چهار سال 
اســت که می گوید این طرح ها را در اختیار بخش خصوصی قرار 
دهید، در حال حاضر که این کار را کرده اید هر گونه کمکی برای 

این موضوع بخواهید مجلس آماده است به دولت کمک کند.
وی در خصوص اســتفاده از تســهیالت صندوق توسعه ملی نیز 
توضیح داد: ایــن کار نیاز به اذن رهبر معظم انقالب دارد چرا که 
خارج از اساسنامه صندوق است، در موضوع استفاده از تسهیالت 
صندوق توســعه ملی برای اشتغال در روستاها نیز همین مشکل 
وجود داشــت که در این زمینه اجازه گرفتیــم و در این موضوع 
نیز یا باید خودتان از قبل اجازه بگیرید یا اگر مشــکلی وجود دارد 
الیحه بیاورید ما آن را دنبال می کنیم.رییس مجلس گفت: اگر در 
موضوع واگذاری طرح های عمرانی نیاز به قانون وجود دارد الیجه 
بیاوریــد و مجلس حتما به دولت در این زمینه کمک خواهد کرد 
چون واگذاری را کار درســتی می دانیم.الریجانی با بیان این که 
کمک می کنیم تا واگذاری طرح های عمرانی با شــتاب بیشتری 
انجام شــود، افزود: مدیران کشــور ولعی در دستگاه های مختلف 
برای نگهداری این طرح ها نداشته باشند، این کار به ضرر خود آن 
دستگاه است اما صیانت از کار شما حتما باید انجام شود، دستگاه 
های نظارتی نیز عالقه دارند درچارچوب قانون این واگذاری انجام 
شــود.وی ادامه داد: امیدواریم گزارش بعدی که رییس ســازمان 
برنامه و بودجه تا پایان سال در زمینه واگذاری پروژه ها ارایه می 
کند حکایتگر این باشد که این کار با شتاب جدی دنبال می شود.
رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: اگر در این زمینه دستگاه 
های اجرایی نیاز به اختیارات قانونی داشته باشند دولت الیحه به 
مجلس ارسال کند تا کار را به ثمر برسانیم.الریجانی افزود: گزارش 
واگــذاری طرح ها و پروژه ها که کتبی نیز به مجلس ارایه شــده 
اســت باید به طور مستمر ادامه داشته باشد و مجلس نظارت کند 
که این واگذاری ها درست انجام شود و مدیران نیز مقاومت نکنند.

موافقت دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان 
برای مذاکره

رســانه ها از موافقت دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان برای 
گفتگو جهت لغو تحریم ها خبر می دهند.به گزارش مهر به نقل 
از آناتولــی، در دیداری که بین »مســعود بارزانی« رئیس اقلیم 
کردستان و »ایاد عالوی« معاون رئیس جمهور عراق و »عثمان 
النجیفی« انجام شد دو طرف با انجام مذاکره برای لغو تحریم ها 
موافقت کردند.بر اساس بیانیه ای که دفتر بارزانی صادر کرده، دو 
طرف در ابتدای دیدار خود با آرام کردن اوضاع و کاهش ســطح 
تنش ها که به دلیل برگزاری همه پرســی در اقلیم کردســتان 
بوجود آمده موافقت کردند.در این دیدار همچنین توافق شــد تا 
دولت مرکزی عراق و اربیل مذاکراتی را با هدف لغو تحریم ها و 

بهبود روابط انجام دهند.

ادعای بی اساس ائتالف عربی علیه ایران

ائتالف عربی به رهبری عربســتان مدعی شــد که ایران باعث به 
وجود آمدن بحران یمن شــد.به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه 
خبری النشــره، ائتالف عربی به رهبری عربســتان مدعی شد که 
مسئولیت بحران یمن بر عهده ایران است و اگر دخالت های ایران 
در یمن نبود این درگیری ها به وجــود نمی آمد.این ادعا در حالی 
مطرح می شــود که ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان اخیرا 
به دلیل کشــتن، معلول و ناقص کردن حدود 7۰۰ کودک و حمله 
به مدارس و بیمارستان ها در سال ۲۰16 وارد لیست سیاه سازمان 
ملل متحد شــد.آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل دررابطه با 
درج نام ائتالف  عربی عربســتان به لیست سیاه سازمان ملل گفت 
کــه اقدامات این ائتالف در یمن به صورت عینی منجر به کشــته 
شدن و ناقص شدن کودکان شــده و 683 کودک آسیب دیده به 
این طرف نسبت داده می شود، عالوه بر این آن ها مسئول 38 مورد 
حادثه تایید شــده برای حمالت علیه بیمارســتان ها و مدارس در 

سال ۲۰16 هستند.

 اعالم بی نیازی ۱۴میلیون ایرانی
 به سود سهام عدالت

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم: علی رغم درخواست های مکرر 
ســازمان خصوصی سازی، تاکنون 14میلیون نفر از مشموالن 
سهام عدالت برای دریافت سود ســهام عدالت شماره شبای 
بانکی ندادند.ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد، از تعداد 
حدود 47 میلیون نفر افراد مجاز برای اعالم شــبای بانکی، تا 
کنون مجموع مشــمولینی که شبای بانکی خود را به سامانه 
ســهام عدالت اعالم کرده اند حدود 33 میلیون نفر است که 
بین آنان، مددجویان نهادهای حمایتی، روستاییان و عشایر و 
کارگران فصلی و ساختمانی باالترین میزان مشارکت در اعالم 
شماره شبای بانکی به ســامانه را داشته اند.مددجویان با 76 
درصد، روستاییان با 75 درصد و کارگران با 7۰ درصد، میزان 
مشــارکت باالیی در سامانه سهام عدالت و ثبت شماره شبای 

بانکی در سامانه داشته اند.

خبـــر

 ادامه از صفحه 1
قانون کاتســا چهــارم مــرداد ۹6 در مجلس 
نمایندگان آمریکا تصویب شــد و 11 مرداد ماه 
توســط ترامپ امضا شــد . بر اساس این قانون 
دولت آمریکا موظف اســت ظــرف ۹۰ روز این 

تحریم ها را علیه ایران اعمال کند. 
فرمانده کل سپاه در تحلیل رفتار دولت ترامپ با 
تشریح اقدامات خصمانه ماه های اخیر آمریکایی 
ها علیه ملت ایران، اجرای قانون کاتسا را معادل 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام دانست و تاکید 
کــرد:از فرصت رفتار احمقانــه دولت ترامپ با 
برجــام برای جهــش در برنامه هــای دفاعی، 
موشــکی و منطقه ای اســتفاده خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقــل از ایرنا از اعالم دیروز 
روابط عمومی کل ســپاه، ســردار سرلشــکر 
پاسدار محمدعلی جعفری در جلسه ی شورای 
راهبردی سپاه که با موضوع تحلیل رفتار دولت 
ترامپ تشــکیل شد،با تشریح اقدامات خصمانه 
امریکایی هــا در ماه های اخیر علیه ملت ایران 
و تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی اجرای قانون 
کاتســا را معادل با خروج یــک جانبه امریکا از 

برجام می داند، گفت: همانطور که در گذشــته 
نیز اعــالم کرده ایــم؛ در صورتی کــه قانون 
تحریم های جدید آمریکا اجرا شــود این کشور 
باید پایگاه های منطقه ای خود را تا شعاع ۲ هزار 
کیلومتری برد موشــک های ایران منتقل کند.

وی افــزود:در صورتی که اخبار پراکنده موجود 
درخصوص حماقت دولت آمریکا مبنی بر درنظر 
گرفتن ســپاه به عنوان گروه تروریستی صحیح 
باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در سراسر جهان 
بویژه منطقه خاورمیانه، همسنگ داعش درنظر 

خواهد گرفت.سرلشکر جعفری با بیان اینکه اگر 
امریکایی ها هدف نهایی خود از طرح این گونه 
مسائل را مذاکره با ایران درباره منطقه قرار داده 
اند، مسیری کاماًل اشــتباه را انتخاب کرده اند، 
تصریح کرد:جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 
مســائل منطقه را در جایی غیر از میز مذاکره 
حل کند، نه حرفی بــرای مذاکره وجود دارد و 
نه طرفی برای آن.وی در ارزیابی رفتار آمریکایی 
ها، با تأکیــد بر اینکه تحریم های جدید آمریکا 
شــانس هرگونه تعامل را برای همیشه از بین 
خواهد برد، گفت: ایــن تحریم ها تجربه برجام 
را برای ما کامل می کند و آن تجربه این اســت 
که گفت و گو برای آمریکا ابزار فشار و دشمنی 
اســت نه تعامل یا حل مسئله.فرمانده کل سپاه 
در پایان با تأکیــد براینکه رفتار آمریکا با ایران 
ثابــت کرد که نمی توانیم روابط خارجی خود را 
صرفاً براساس برجام تنظیم کنیم، تصریح کرد: 
آمریکایی ها بدانند، جمهوری اسالمی ایران از 
فرصت رفتار احمقانه دولت ترامپ با برجام برای 
ایجاد جهش در برنامه های موشکی، منطقه ای و 

دفاعی متعارف خود استفاده خواهد کرد.

سرلشکر جعفری : اجرای »قانون کاتسا« معادل خروج آمریکا از برجام

توافق برجـام در تالطم

 آمریکایی ها به نقش سپاه ایران
 در منطقه آگاهند

 توافق هسته ای 
هیچگاه نباید حاصل می شد

یــک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: دشــمنان ما به خصوص آمریکایی ها 
می داننــد نقش ســپاه در دفاع از کشــور، 
نظام و دوســتان ایران در منطقه چقدر مهم 
و حساس اســت.به گزارش ایسنا، علی اکبر 
والیتی در حاشیه هشتمین کنگره بین المللی 
بیماری های ریوی، مراقبت های ویژه و ســل 
درباره نظر خود نسبت به تحریم های آمریکا 
علیه ایــران و برخی اظهارات درباره ســپاه 
پاسداران، اظهار داشت: آمریکایی ها از ابتدای 
انقالب تاکنــون از هر گونه دشــمنی علیه 
جمهوری اســالمی ایران خودداری نکردند. 
سپاه پاسداران بر اساس تعریف قانون، حافظان 
انقالب، حدود و ثغور جمهوری اسالمی ایران 
و قانون اساسی هســتند و وظیفه سنگینی 
را نیــز بر عهــده دارند.وی ادامه داد: ســپاه 
پاســداران عمال تا کنون خطرات زیادی را از 
جمهوری اســالمی ایران با دفاع هوشمندانه 
دفع کرده اند. دشــمنان مــا هم به خصوص 
نقش  و صهیونیست ها می دانند  آمریکایی ها 
ســپاه در دفاع از کشــور، نظام و حمایت از 
دوســتان ایران در منطقه کــه عمدتا حول 

محور مقاومت هستند چقدر مهم و حساس 
است.وی همچنین به کمک های مستشاری 
سپاه در سوریه و عراق اشاره کرد و گفت: اگر 
ســپاه نبود به جای حکومت های کنونی این 
کشــورها که برخواسته از رای مردم هستند 
عوامل آمریکایی ها که همین داعشــی ها در 
راس آن قرار دارند در بغداد و دمشــق حاکم 
می شدند.این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تاکید کرد:  نقش ســپاه در حفاظت از 
جمهوری اســالمی و آرمان های اسالم بسیار 
برجسته است. همانطور که امام فرمودند اگر 

سپاه نبود کشور نبود.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای خصمانه 
خود علیه کشــورمان مدعی شــد: ایران یک 
بازیگر بد است و به عنوان یک بازیگر بد با آن ها 
رفتار خواهد شد.به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، در گفت وگوی اختصاصی 
با مایک هوکابی سیاستمدار کهنه کار آمریکایی، 
به تکرار ادعاهای بی اساس خود علیه کشورمان 
پرداخت و توافق هسته ای را توافقی وحشتناک 
خوانــد که هیچگاه نباید حاصل می شــد.وی 
مدعی شــد که توافق هسته ای در مدت زمانی 
کوتاه ایران را به ســمت تســلیحات هسته ای 
سوق می دهد.ترامپ در پاسخ به این سوال که 

آیــا توافق را کنار می گذارد یا آن را حفظ می 
کند؟ گفت: من پاسخی نمی دهم؛  چراکه شما 
طــی چند روز آینده، تقریبــا یک هفته و نیم 
دیگر دقیقا متوجه خواهید شد که ما چه کاری 
انجام خواهیم داد. البته من می توانم بگویم که 
بســیار از توافق با ایران ناخرســند هستم. من 

خیلی از رویکرد آن ها )ایران( ناراضی هستم.
وی در ادامــه ایــن گفت وگــو که بیشــتر به 
موضوعــات داخلی آمریکا اختصاص داشــت، 
مدعی شــد: قطعا روح توافق اجرا نشده است؛ 
زیرا نقاط مختلفی وجود دارد که آن ها در حال 
ایجاد مشکل و دردسر در آن هستند. آن ها به 
ویژه در خاورمیانه مشــکل ایجاد می کنند. من 
معتقدم که آن ها به کره شمالی کمک می کنند 
و براین باورم که در حال تجارت با کره شمالی 
هســتند. آن ها همکاری هایی با کره شــمالی 
دارند که کامال نامناســب اســت.وی در ادامه 
ادعاهای خود گفــت: البته آن ها می گویند که 
این ربطی به توافق هســته ای ندارد اما از نظر 
من )این موضوعات( به توافق و روح آن مرتبط 
است. شاهد خواهید بود که ما درباره توافق چه 

خواهیم کرد. 

محســنی اژه ای از بازداشت یکی از بدهکاران کالن بانکی خبر داد و 
گفت: این فرد با رانت توانســته با 14 بانــک ارتباط بگیرد.به گزارش 
زمان به نقل از مهر، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در صد 
و نوزدهمین نشســت خبری خود با خبرنگاران ضمن تقدیر از حضور 
مردم در مراســم تشییع پیکر شهید محسن حججی گفت: حقیقتا از 
مردم سپاســگزارم چرا که به نقل از مســئوالن برگزاری این مراسم، 
حضور مردم کم نظیر بوده است.سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در 
خصوص برخورد با فساد اقتصادی و امنیتی گفت: قوه قضائیه همواره 
در برخورد با مفاســد مصمم بوده و به دنبال احقاق حقوق مردم است 
که نمونه هایی از آن را اخیرا شــاهد بودیم.وی افزود: یکی از مصادیق 
فساد مسئله زمین خواری است که به خاطر مبارزه با فساد، میزان آن 
کاهش یافته است.محسنی اژه ای به آمارهای مربوط به زمین خواری 
اشــاره کرد و گفت: بیست هزار هکتار رفع تصرف شده و بیش از 47 
هکتار قلع و قمع داشتیم.ســخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت 
های بانک ها گفت: بانک ها نســبت بــه تصمیم مورد نیاز دقت نمی 
کنند و منابع بانکی به صورت محدود در اختیار عده ای قرار می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه کوتاهی از سوی بانک ها دیده می 
شــود، گفت: کسانی که خالف مقررات عمل می کنند با آنها برخورد 
می شــود. اخیرا فردی که فساد بانکی داشته دستگیر شده است و با 
14 بانک این فرد مرتبط بوده و 3۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد.وی 
افزود: این ارقام مربوط به یک بدهی این فرد است و که این فرد بدهی 
دیگری هم دارد.محسنی اژه ای تصریح کرد: مشخص است این فرد با 
رانت توانسته این کار را بکند.سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پرونده 
تعاونی اعتبار فرشــتگان گفت: در مورد پرونده های تعاونی اعتبار از 
جمله فرشتگان، کاسپین و سایر موارد شخص رئیس قوه قضائیه سه 
بار جلسه تشــکیل داده است.محســنی اژه ای با تاکید بر تداوم قوه 
قضائیه بر ارزشــهای مبارزه با فســاد گفت: قوه قضائیه در برخورد با 
مفاســد، برخورد سیاســی ندارد و در مبارزه با فساد خط قرمز ندارد 

و توصیه می کنیم افراد از این مسائل سوء استفاده سیاسی نکنند.
ســخنگوی دســتگاه قضا گفت: طی چهار ماه بیش از ۲ هزار و 8۰۰ 
برگــه چک در اختیار یک فرد قرار گرفته بود و همین فرد 64۰ فقره 
چک برگشتی داشت و اینجا سوال این است که بانک مرکزی نباید از 
این تعداد چک برگشتی مطلع باشد و از صدور چک جدید جلوگیری 
کند.محســنی اژه ای در ادامه با اشــاره به فعالیت جاعالن به عنوان 
مرتبطان با نهادها و دستگاه های اجرایی گفت: در یک مورد فردی به 
طرز ناشیانه ای اقدام به جعل امضا به نام حجت االسالم رئیسی کرده 
اســت در حالی که ایشان آن زمان معاون اول قوه قضائیه نبوده است.

وی افزود: در  مورد دیگری نامه ای از ســوی آیت اهلل آملی به دیوان 
محاسبات جعل شده است که این مورد هم به طرز ناشیانه ای نوشته 
شــده است.محسنی اژه ای گفت: بعضی از جاعالن این امضا و نامه ها 
دســتگیر شدند. اخیرا فردی هم در کرمان بازداشت شده که اقدام به 

جعل امضا می کرده است.وی افزود: به نظر می رسد این موارد همگی 
در یک طیف و جهت قرار دارد.محســنی اژه ای در خصوص اســناد 
منتشــر شده علیه قوه قضائیه گفت: این اسناد کذب محض است هر 
چند گاهی از عوامل موســاد و ســرویس های جاسوسی استفاده می 
کنند، اما خیلی ناشیانه هستند و تنظیم مطالب خالف شان هم قابل 
باور نیســت.وی افزود: اوایل انقالب هم علیه شهید  بهشتی صحبت 
هایی می کردند و جالب بود کسانی اینها را می گفتند که با اسرائیل 

همکاری می کردند.
واکنش به شایعات علیه قوه قضاییه

وی افزود: این کار مسبوق به سابقه است. این جمله در مورد این افراد 
»خدا را شــکر که دشمنان ما را از احمق ها قرار داده است«، مصداق 
دارد.محســنی اژه ای تصریح کرد: در تریبون نماز جمعه در هفته قوه 
قضائیه گفتم که فشارها و هجمه ها علیه دستگاه قضا بیشتر می شود 
و انشااهلل دست هر مجرم و مفسدی را بر اساس موازین شرعی و قانونی 
کوتاه می کنیم.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سئوال که یکی 
از مسئوالن ایرانی در یکی از سفارت های اروپایی بازداشت شده است؟ 
گفت: اخیرا چنین چیزی نشنیدم، در گذشته فردی بود که بازداشت 
شــد و حکم حبس، شالق و رد مال برایش تایید شده است.محسنی 
اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و اینکه یک 
فرد در این پرونده فراری اســت، گفت: کیفرخواست صادر نشده است 
و فرد فراری در این پرونده همچنان متواری اســت.اژه ای در پاسخ به 
این ســئوال که در حالی دادستان ویژه روحانیت اعمال محدودیت ها 
علیه رئیس دولت اصالحات را تکذیب کرده اما وکیل این فرد موضوع 
را تایید کرده اســت، آیا محدودیت جدید صادر شده ا ست، گفت: از 
جزئیات خبر ندارم دادســتان ویژه هم این موضوع را تکذیب نکردند 
و گفتند محدودیت ها مثل ســابق است. همان محدودیت های قبلی 
است که نامه ای به ضابطین داده می شد این بار هم نامه ای به ضابط 
داده شده است و همان دستورات گذشته تمدید شده است.سخنگوی 
قوه قضائیه در پاســخ به این سوال درباره گزارش سازمان بازرسی در 
خصوص آلودگی هوا و ارســال آن به روســای قوا گفت: بازرسی کل 
کشــور هر چند وقت یکبار گزارشــات خود را برای سران قوه ارسال 
می کند.وی افزود: گزارشات اگر نسبت به تخلف افراد باشد، آنها را به 
مســئول عالی آن دستگاه اعالم می کند.اژه ای افزود: برخی از گزارش 
های بازرسی کل، نه تخلف است نه جرم، بلکه یک سری پیشنهادات 
است که به آن دستگاه ارائه می کند.وی ادامه داد: تا جایی که اطالع 
دارم در خصوص آلودگی هوا جرمی به قوه قضاییه از ســوی سازمان 
بازرســی اعالم نشده است اما مواردی را به دولت متذکر شده و دولت 
هم مطلع اســت و در تالش برای رفع آن هم هستند.وی در پاسخ به 
سوال دیگری درباره اعالم جرم دادستان تهران علیه مدیر تلگرام گفت: 
اگر مســئول ابزار داشته باشــد و چنانچه از این ابزار جرایم متعدد به 

وقوع بپیوندد می شود شکایت کرد.

 پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز
 به دادگاه نرفته است

محســنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت: همه کسانی که در مظان اتهام بودند، اقدامات تامینی 
مناسب انجام شده و کسی فرار نکرده است. نمی دانم گزارش تحقیق 
و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارســال شــده است یا نه؟. هنوز این 
پرونده به دادگاه نرفته اســت.وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
حمیــد بقایی و اینکه احمدی نژاد اعالم کــرده در دادگاه حاضر می 
شود، گفت: آیا دادگاه علنی است یا خیر؟ گفت: علنی بودن یا نبودن 
برعهده قاضی است و اگر دادگاه علنی باشد می تواند شرکت کند در 

غیر این صورت نمی تواند.
علت ارسال پرونده مداحان به دادسرای کارکنان دولت

محســنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده مداحان و اینکه 
چرایی انتقال پرونده از دادگاه ویژه به دادسرای دیگری گفت: این افراد 
با قرار آزاد هستند، تفهیم اتهام شده اما کیفرخواست صادر نشده است. 
در دادگاه ویژه به پرونده های ملبسان به لباس روحانیت و افراد مرتبط 
به روحانیان که تخلف می کنند رسیدگی می شود. اینجا بستگی دارد 
که دادگاه ویژه روحانیت چه تشخیصی برای بررسی و صالحیت بررسی 
پرونــده دارد. در اینجا به خاطر اینکه ارتباط به آن روحانی که مطرح 
بوده، ضعیف بوده است پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده 
است.سخنگوی دستگاه قضا در خصوص  رای دیوان عدالت در خصوص 
یکی از اعضای زرتشتی شورای شهر یزد گفت: این مسئله دستور توقف 
موقت گرفته است. وقتی که موضوعی به دیوان منتقل می شود، دو نوع 
درخواســت دارند. یک وقت درخواست رسیدگی ماهوی دارند و گاهی 
چون رســیدگی ماهوی زمان بر است، درخواست دستور موقت صادر 
می کنند. االن دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرده و در حال 
استعالم از مراجع مربوطه است و پس از آن تصمیم نهایی را می گیرد.

محسنی اژه ای در خصوص تایید حکم پرونده عضو تیم مذاکرات هسته 
ای گفت: عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین، دوتابعیتی و متهم 
به جاسوسی و ارائه اطالعات به بیگانگان بود و با دو سرویس جاسوسی 
در ارتباط بود. دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرد و به پنج سال 
حبس محکوم می شود، حکم قطعی شده و فرد باید تحمل کیفر کند. 
این فرد فساد مالی هم دارد و برای پرونده دومش قرار وثیقه صادر شده 

و کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا تشریح کرد:

دستگیری بدهکار ۳۰ هزار میلیاردی
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توافق هسته برجام ماندنی است
شرایط برجام بد نیست، شاید!

متین مسلم
گروهی از دیپلمات های مقیم واشــنگتن می گویند مطلع شده اند، 
تالش هایی از ســوی برخی مقامات دولتی درگیر با پرونده ایران در 
جریان است تا رئیس جمهور را از اتخاذ هرگونه تصمیم برگشت ناپذیر 
در قبال برجام منصرف کنند. اما بدبینانه نمی دانند چنین تال ش هایی 
موفق خواهد شد یانه؟اواخر هفته گذشته، در میان حیرت بسیاری 
از مقامات دیپلماتیک و آگاهان سیاســی، تیلرسون و متیس وزرای 
خارجه و دفاع ایاالت متحده، در قبال توافق هسته ای ایران مواضعی 
اتخاذ کردند که با دیدگاه های رئیــس جمهور ترامپ متفاوت بود. 
آقای تیلرسون وزیر خارجه با عباراتی مانند "ارائه چند نظر متفاوت 
بــه رئیس جمهور تا قبل از 15 اکتبــر" تلویحا اعالم کرد با راه حل 
فعلی آقای رئیس جمهور موافق نیســت. متیس وزیر دفاع هم در 
جلســه سنا تاکید کرد "بهتر است دولت به توافق هسته ای با ایران 
پایبند بماند".در همین حال گروهی از دیپلمات های اروپایی مقیم 
واشنگتن می گویند مطلع شده اند، تالش هایی از سوی برخی دیگر 
مقامــات دولتی در گیــر با پرونده ایران در جریان اســت تا رئیس 
جمهور ترامــپ را از اتخاذ هرگونه تصمیم برگشــت ناپذیردر قبال 
برجام منصرف کنند. اما بدبینانه نمی دانند چنین تالش هایی موفق 
خواهد شــد یانه؟ این تردید بیشتر از آنجا ناشی می شود که رئیس 
جمهور به برجام نگاهی فنی ندارد و از موضع شــخصی به آن نگاه 
می کنــد. نکته ای که پاره ای دیپلمات ها در ســازمان ملل نیز آن را 
تایید کرده اند.یک مقام دیپلماتیک ارشد فرانسوی در سازمان ملل 
می گویــد "او با نظر محمدجواد ظریف که ترامپ از برجام اطالعات 
"آقای  دقیق و درســتی ندارد موافق است". این دیپلمات می افزاید
ترامپ مشکل فکر کردن به ابعاد این پرونده را به تندرو هایی مانند 
خانم هیلی یا ســناتور "تام کاتن"سپرده که به شدت مخالف برجام 
هســتند و معتقدند بدون نگرانی باید زیــر همه چیز زد. خب، این 
فرضیه بسیار خطرناکی است".وی در پاسخ به سوال فرضیه خود او 
چیست؟ می گوید: "فکر می کنم -البته امیدوارم- ترامپ تصمیم را 
در معادلــه ای معکوس به کنگره واگذار کند. او در گزارش 15 اکتبر 
احتماال پایبندی ایران را تایید نخواهد کرد. آن گاه کنگره به صورت 
خودکار 6۰ روز فرصت خواهد داشت تا درباره تمدید یا عدم تمدید 
لغو تحریم های ایران تصمیم بگیــرد، در واقع توپ به زمین کنگره 
پرتاب خواهد شد".احتماال این یکی از همان راه حل های پیشنهادی 
مورد اشــاره آقای تیلرسون است، البته با اطمینان نمی توان در این 
زمینه سخن گفت. ولی فکر می کنم ارجاع موضوع به کنگره با توجه 
به تصمیم قطعی رئیس جمهور به خروج از بلوک گفتگوها که وزیر 
خارجه ایران نیز آن را تایید کرده، محتمل ترین گزینه ای خواهد بود 
که هم نظر وزرای خارجه و دفاع را تامین می کند، هم کاخ سفید از 
خود سلب مسئولیت می کند و هم اروپا برخورد راحت تری با کلیت 
موضوع به عمل خواهدآورد. ""همین قدر ترامپ وسط میدان نباشد، 
کافی اســت!"".بی جهت نیست که از یک سو منابع خبری از تهران 
به نقل از سفیر بریتانیا در ایران گزارش کرده اند لندن آماده دفاع از 
برجام نزد اعضای کنگره می شود. از سوی دیگر سفیر اتحادیه اروپا و 
سفیر فرانسه در واشنگتن مشترکاً گفته اند برای قانع کردن اعضای 
کنگره به حفظ بر جام هر کاری الزم باشد خواهند کرد. دیپلمات های 
اروپایی ظاهراً متوجه شــده اند در کنگره گوش هایی برای شنیدن 
وجود دارد. چنین مکانیزم دایره گونه ای، هرچند نشان می دهد ایران 
در این نبرد دیپلماتیک تنها نیست، اما متقاباًل دیپلمات ها می گویند 
نمی توانند ارزیابی دقیقی از کیفیت این همراهی در طول زمان آتی 
ارائه دهند. به باور برخی از آنها، با استانداردهای موجود البته جای 
نگرانی وجود ندارد، ولی دربــاره آینده نمی توانند قضاوتی تضمین 
شده داشته باشــند.این که بدبینانه یا خوش بینانه به وقایع منتهی 
بــه 15 اکتبر نگاه کنیم! فکر می کنم تغییری در ماهیت "تحوالت 
آتی محــدود در یک مدار")حفظ موقعیت بین المللی برجام( ایجاد 
نخواهد کرد. خصوصاً که به نظر می رســد تهدید آقای تیلرسون به 
استعفا تا حدی موثر واقع شده. هفته گذشته شایعات نسبتاً موثقی 
از استعفای وزیر خارجه در محافل سیاسی واشنگتن انتشار یافت، اما 
آقای تیلرسون در نشست خبری روز چهارشنبه که همه منتظر اعالم 
کناره گیری او بودند، وی این شایعات را تکذیب کرد. اما نگفت آیا با 
آقای رئیس جمهور بر سر موضوعات مورد مناقشه به توافقی رسیده 
که کناره گیری اش را تکذیب می کند!؟ یا صرفاً دست به اقدامی موقت 
برای کاهش تنش ها در واشنگتن زده است! یک مقام اتحادیه اروپا در 
بروکسل می گوید "خبر تصمیم کناره گیری تیلرسون را دوشنبه شب 
دریافت کرده بود".اما نظر کلی در باره برجام که شخصاً فکر می کنم 
درست باشــد این است که اعالم عدم تایید پایبندی ایران از سوی 
ترامپ، که وجه بدبینانه سناریو است، با تأیید احتمالی کنگره به این 
پایبندی -حال به هر دلیل- که وجه خوش بینانه آن تلقی می شود 
)با توجه به 7 گزارش مثبت آژانس وین ومواضع قدرت های جهانی( 
برجام را به خودی خود در موقعیت شکست که آرزوی مخالفان آن 
است و یا در شرایط آلیس در سرزمین رویاها که آرزوی موافقان آن 
است قرار نخواهد داد! در وضعیتی کاماًل طبیعی و نه شاید دقیقاً قابل 
قبول از سوی طرفین!، برجام حفظ خواهد شد اما با تداوم حدی از 
تنش، همراه با ثبات مناسبات قابل تامل. حال قضاوت با شما که این 

چیز خوبی ست یا نه!
matinmos@gmail.com

 پاسخ سخنگوی وزارت کشور 
به منتقدان جابه جایی استانداران

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان این که "همه 
دلســوزان نظام بایــد کمک کنند تــا فرماندارانی 
شایســته انتخاب شوند" گفت: تغییرات فرمانداران 
براساس بررســی های به عمل آمده از کارکرد آن ها 
در وزارت کشــور انجام می شــود. در این انتخاب از 
همه ظرفیت های کشور استفاده می شود.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، محمد امین رضازاده با اشاره به 
در پیش بودن انتخاب برخی فرمانداران و بخشداران 
پس از اتمام انتخاب اســتانداران اظهار داشت: پس 
از برگــزاری انتخابات در اردیبهشــت ماه، عملکرد 
و کارکــرد فرمانــداران در معاونت سیاســی مورد 
بررســی قرار گرفت که البته این بررســی به پایان 
رسید. انتخاب فرمانداران هم براساس بررسی های 
انجام شــده، صورت می پذیرد.وی ادامه داد: بعد از 
اتمام انتخاب اســتانداران، درحد ضرورت، انتخاب 
فرمانداران و بخشــداران آغاز می شــود. این نکته 
را باید در نظر گرفت که اســتانداران، فرمانداران و 
بخشداران مســئول اجرای سیاست ها، برنامه ها و 
تعهدات رئیس جمهور و هماهنگ کننده همه امور 
در حوزه مسئولیت خود هستند و الزمه تحقق این 
مهم این است که وقت شود آنان توانمندی مدیریت 
متناسب با نیازها و شرایط جدید و ویژگیهای محل 
ماموریت و قدرت پاســخگویی الزم را داشته باشد.  
وی درباره ساز و کار انتخاب فرمانداران و بخشداران 
خاطرنشان کرد: فرمانداران به پیشنهاد استاندار و با 
حکم وزیر کشــور انتخاب می شوند. استانداران بر 
اساس آیین نامه "انتصاب فرمانداران و بخشداران" 
مصوب ســال۹4، فرمانداران را پیشنهاد می دهند. 
ســپس پیشــنهادات در وزارت کشــور براســاس 
صالحیت های عمومی و تخصصی بررسی می شود 
و نهایتا وزیر محترم کشور حکم فرمانداران را صادر 
می کند. وزیر کشور در دولت یازدهم اختیار صدور 
احکام بخشــداران را به اســتانداران تفویض کرده 
است.مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این 
پرسش که چه شاخصه هایی برای انتخاب فرمانداران 
در نظر گرفته می شود؟ تصریح کرد: سیاست دولت 
آقای روحانی این اســت کــه از همه ظرفیت های 
کشــور برای پیشرفت کشور اســتفاده شود. جناب 
آقای دکتر رحمانی فضلی نیز همین برنامه را دارد. 
بر همین اساس در وزارت کشور تالش شده است از 
همه ظرفیت های کشور استفاده شود البته ترجیحا 
فرمانداران از بدنه وزارت کشــور انتخاب می شوند 
همانطور که در دولت یازدهم، 83 درصد فرمانداران 
از مجموعه کادر وزارت کشــور انتخاب شــدند.وی 
همچنین افزود: فرمانداران از کســانی انتخاب می 
شــوند که سیاســت های نظام، برنامه ها و گفتمان 
دولت و رئیس جمهور را قبول داشته باشند و پیگیر 
همــه جانبه برنامه های دولت باشــند. فرماندارانی 
انتخاب می شــوند که تفکر و رویه توســعه گرایانه 
داشته باشــند البته بحث انتخاب فرمانداران بحثی 
تخصصی و حرفه ای است و اگر تحت تاثیر مسائلی 
غیر از مســائل حرفه ای مدیریتی قرار گیرد، شاید 
انتخاب به خوبی انجام نشود بنابراین همه دلسوزان 
نظام در هر جایگاهی که هســتند به وزارت کشور 
کمک کنند تا افراد شایســته ای انتخاب شوند.وی 
با اشــاره به این که "وزارت کشور با تعامل نهادهای 
ذی صــالح و از جمله نماینــدگان محترم مجلس 
شــورای اســالمی و ائمه محترم جمعه، فرمانداران 
شایســته را انتخــاب می کند" اظهار داشــت: اگر 
انتخاب فرمانداران تحت تاثیر مناقشــات محلی و 
خدای ناکرده روابط غیرمتعارف قرار بگیرد، شــاید 
نتوانیم انتخاب مناســبی داشته باشیم در حالی که 
فرمانداران شایسته و با صالحیت با عملکرد خود در 
نهایت موجب جلب رضایت مردم می شود؛ بنابراین 
در انتخــاب فرمانداران بابد منافع نظــام، دولت و 
مردم دیده شــده و شــرایط برای مدیران شایسته 
و توانمند فراهم شــود.رضازاده در بخش دیگری از 
ایــن گفت وگو، درباره نحوه تعامل وزارت کشــور با 
احزاب و جریان های سیاســی اظهار داشت: در ۲۹ 
اردیبهشــت انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت  
73 درصدی مردم برگزار گردید که این مشارکت با 
حضور مردم و همه جریان های سیاسی ممکن شد. 
انتخابات بدون قهر، تنش و درگیری کاذب سیاسی 
برگزار شد و در نتیجه این مشارکت، اقتدار، قدرت و 

منافع ملی کشور ارتقا یافت.

سرمقالهخبر

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسالمی ایران سیاست 
خود در منطقه را مستقل از لفاظی های دیگران دنبال می کند.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد ظریف دیروز درحاشیه 
همایش آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی و هشت سال دفاع مقدس 

در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوالی مبنی بر این که به نظر 
می رسد درچند روز آینده رئیس جمهور آمریکا سیاست راهبردی 
خــود در مورد ایران و برجام را اعالم می کند، نظر و موضع ایران 
در این ارتباط چیســت؟ تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران 
سیاست خود در منطقه را مستقل از لفاظی های دیگران دنبال 
می کند و البته در موقع مناسب بعد از این که  آقای ترامپ مطالب 
خود را مطرح کردند که تقریبا مشخص است چه چیزی خواهد 
بود، جمهوری اسالمی ایران پاسخی درخور به آن خواهد داد.این 
دیپلمات عالیرتبه کشورمان خاطر نشان کرد: واقعیت این است 
که منطقه ما مدت هاست که از سیاست های غط ایاالت متحده 
رنج می برد و اســتوانه ثبات و مقابله با تروریست و تکفیر ایران 

اســت و  ایران سیاســت خود را در این چارچوب ادامه می دهد 
و برای بقیه کشــورهای دنیا نیز به مرور واقعیت های منطقه در 
حال روشن شدن اســت.وزیرامورخارجه ادامه داد: آقای ترامپ 
و دوستان شــان که به دنبال فروش تسلیحات بیشتر به منطقه 
هستند در همین چارچوب برخی سیاست ها را دنبال کرده اند که 
این موضوع جز ضرر و زیان برای خودشان، ایاالت متحده آمریکا 
و منطقه چیزی به همراه نداشــته است.قرار است وزیر خارجه 
کشورمان دقایقی دیگر در همایش آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی و 
هشت سال دفاع مقدس که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
ناطق نوری و برخی از اعضای خانواده آیت اهلل  هاشــمی برگزار 

شده سخنرانی کند.

محمدجواد ظریف:

 ایران پاسخ درخوری
 به ترامپ خواهد داد

 هاشمی رفسنجانی
 شخصیتی کم نظیر بود

پیش بینی تولید ناخالص داخلی 
ایران تا سال ۲۰۲۰

ناطق نوری گفت: هاشمی رفسنجانی شخصیتی 
کم نظیر در تاریخ ما بود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم 
علــی اکبر ناطــق نوری در همایــش آیت اهلل 
هاشــمی و دفاع مقدس با بیان اینکه مرحوم 
هاشــمی آنقدر بحــث درباره اش هســت که 
هرچه بگوییم پایان پذیر نیست، گفت: مرحوم 
آیت اهلل هاشمی شخصیت اگر نگویم بی نظیر، 
شــخصیتی کم نظیر در تاریخ ما بود و معتقدم 
گرچه مدیریت، علم است و سطوح و بخش های 
مختلف دارد اما با حفــظ احترام محققان این 
رشته و نویســندگان کتاب های مربوط به آن، 
معتقدم مدیریت در خون انســان ها اســت و 
تربیت اســت کــه می تواند مدیر بــار بیاورد.
وی افزود: چه بسا کســانی مدیریت را خوانده 
باشــند و اصولش را بدانند اما در عرصه عمل 
نتوانند مدیریت درستی اعمال کنند و چه بسا 
کســانی هم باشــند که این کتب مدیریتی را 
نخوانده باشــند اما مدیران بزرگی شده باشند.
ناطق نوری با بیان اینکه سینه چاکی و تحمل 
و شــجاعت از عوامــل مدیریت اســت، گفت: 
مرحوم هاشــمی وقتی به قم آمد، تا مبارزات 
شــروع شــد به هیچ وجه دنبال مطرح شدن 
نبود، افرادی را جمع و فعالیت را شــروع کرد 
و فعالیت سختی را پی گرفت که با چاپ جزوه 
هایی که بســیار خطرناک بود کارش را دنبال 
کرد.ناطق نوری با بیــان اینکه بعد از پیروزی 
انقالب هاشــمی سردار ســرافراز عرصه قانون 
گذاری، ســازندگی و جنگ و جهاد بود، گفت: 
در سخت ترین شــرایط مجلس اول او ریاست 
مجلــس را به عهده گرفــت و در ماجرای بنی 
صدر به زیباترین شــکل جلســه مجلس برای 
رای به عدم کفایت سیاســی او را اداره کرد.وی 
ادامه داد: ایشان وقتی رییس جمهور شد نیز در 
حالی که نفت بشــکه ای هشت تا دوازده دالر 
بود و زیرســاخت های کشــور پس از جنگ از 
بین رفته بود، کشور را چنان مدیریت کرد که 
شما همین االن در کشور هرچه سد و کارخانه 
فوالد، سیمان و پتروشیمی می بینید با همان 

نفت چهارده دالر و در زمان هاشمی انجام شده 
است.ناطق نوری ادامه داد: ما در دورانی نفت را 
صد دالر فروختیم اما نیامدیم نوع مدیریت ها را 
مقایسه کنیم. این مسئله استعدادها را می کشد 
و اجازه نمی دهد که توانایی ها به فعلیت برسد.
وی گفــت: امام فرماندهی جنــگ را به مرحوم 
هاشــمی واگذار کرد، در مقطعــی که اختالف 
سلیقه بین سپاه و ارتش است هاشمی فرماندهی 
جنــگ را برعهده گرفت. همیــن اختالفات که 
بخشی از آن هم از پشت جبهه به جبهه منتقل 
شــده بود، سبب آســیب های بزرگی در جنگ 
شد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
مرحوم هاشــمی اختالف بین ســپاه و ارتش را 
چنان زیبا حل کرد و آنها را به وحدت رساند که 
خاطرم است شب آزاد سازی خرمشهر، مرحوم 
صیاد شــیرازی از پشت بیســیم می گفت فالن 
پل را بزنید، شهید حسن باقری به او گفت فکر 
نمی کنید این پل فردا روزی به دردمان بخورد؟ 
مرحوم هاشــمی این گونه وحدت را بین سپاه 
و ارتش به وجــود آورد.ناطق نــوری افزود: در 
عملیات مرصاد مرحوم هاشمی هم مراقب تهران 
بود و هم در جبهه دســتور داد به ســمت قصر 
شیرین بروند، به مردم کرمانشاه گفتند شهر را 
خالی کنید. رزمنده ها به هاشمی گفتند شما هم 
از کرمانشاه بروید اما هاشمی با عده ای قلیل در 
همــان قرارگاه ماند و گفت اگر من بروم مردم و 
رزمندگان روحیه خود را از دست می دهند، این 

رفتارها از هاشمی، هاشمی ساخت.

تولید ناخالص داخلی در ایران به طور متوســط 
فصلی در سال ۲۰۲۰ میالدی به 451 میلیارد 
دالر خواهد رســید که با توجه به میزان تولید 
3۹3 میلیارد دالری ناخالص داخلی در ســال 
۲۰16 با رشد 5.۲ درصدی روبه رو خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تولید ناخالص 
داخلی یکــی از مقیاس های انــدازه گیری در 
اقتصاد اســت که در برگیرنــده مجموع ارزش 
کاالها و خدمات نهایی اســت که در طی یک 
دوره معین که معموال یک ســال تعریف شده 
در یک کشــور تولید می شــود. در این تعریف 
منظــور از کاالهــا و خدمات نهایــی، کاال و 
خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار 
می گیرنــد و خود آنها بــرای تولید و خدمات 
دیگری خریداری نمی شوند.طی سه ماهه سوم 
ســال ۲۰17 میالدی تولید ناخالص داخلی در 
ایــران 388 میلیارد دالر بود که در ســه ماهه 
چهارم این سال به 438 میلیارد دالر می رسد؛ 
بنابر پیش بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰18 
تولید ناخالص داخلی بــه عددی معادل 38۲ 
میلیارد دالر خواهد رســید کــه این تولید در 
ســه ماهه دوم ســال ۲۰18 با کاهشی چهار 
میلیارد دالری روبه رو خواهد شــد و به عددی 
معادل 378 میلیارد دالر خواهد رســید.با این 
حال براســاس پیش بینی انجام شده در مورد 
شــاخص اقتصادی تولید ناخالــص داخلی که 
بنابر آمار و شــاخص های بین المللی توســط 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم شــده، 

تولید ناخالص داخلی به طور متوسط فصلی در 
ســال ۲۰۲۰ عددی معادل 451 میلیارد دالر 
خواهد بود.نکته قابل اشاره در مورد میزان تولید 
ناخالص داخلی این که در سال ۲۰15 میالدی 
این شاخص در ایران معادل 3۹3 میلیارد دالر 
بوده که ۰.63 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل 
می دهد. عالوه بر این متوســط تولید ناخالص 
داخلی ایران طی سال های 1۹65 تا ۲۰15 به 
میزان 15۹ میلیارد دالر بوده است.بنا بر پیش 
بینی اقتصادی صورت گرفته، نرخ رشــد تولید 
ناخالص داخلی طی سه ماهه سوم سال ۲۰17 
میالدی معادل 4.3 درصد بود که در سه ماهه 
پایانی این ســال به ۲.1 درصد خواهد رسید. 
این در حالی است که نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی در ســه ماهه اول سال ۲۰18 میالدی 
معادل 1.7 درصد خواهد بود که در ســه ماهه 
دوم آن سال با رشدی قابل اشاره به 4.4 درصد 
می رســد.عالوه بر این نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی به طور متوســط فصلی در سال ۲۰۲۰ 
میالدی به عددی معــادل 5.۲ درصد خواهد 
رسید. الزم به ذکر است تولید ناخالص داخلی 
در سه ماهه چهارم سال ۲۰16 نسبت به دوره 
مشــابه ســال قبل از آن، بیش از 15.7 درصد 
رشــد داشته و متوسط این رشد طی سال های 
1۹63 تا ۲۰16 میالدی معادل 4.5 درصد بوده 
اســت.قابل ذکر است که سهم بدهی دولت به 
تولید ناخالص داخلی در ســه ماهه سوم سال 
۲۰17 میــالدی 4۰ درصد بوده که این میزان 
در سه ماهه پایانی این سال نیز همین رقم باقی 
خواهــد ماند. همچنین ســهم بدهی دولت به 
تولید ناخالص داخلی به ترتیب در سه ماهه اول 
و دوم ســال ۲۰18 میالدی معادل 38 درصد 
است که متوســط فصلی سهم بدهی دولت به 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به عددی 
معادل 3۰ درصد می رسد.این در حالی است که 
ســهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی در 
سال ۲۰16 برابر 35 درصد بوده و متوسط آن 
طی سال های 1۹۹6 تا ۲۰16 برابر 17 درصد 

بوده است.

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰6 مدل ۹4 به رنگ سفید با شماره انتظامی 143ص85ایران 
7۲با شماره موتور 165A۰۰3۲۰۹3و به شماره شاسی NAAP۰3EE4FJ۲۲۲167بنام 

 نوشهر طاوس صیاد چلندر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
پالک  شماره  با   77 مدل  سواری  پیکان  سبز  برگه  شناسنامه  کمپانی  سند   
115ب57ایران 7۲ و شماره موتور 111۲77516۹1و شماره شاسی ۰۰77454۰8۲ 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پژو 4۰5GLXI مدل 138۹ به رنگ خاکستری متالیک 
ایران 7۲ به شماره موتور 1۲48۹۲51836 و شماره شاسی  به شماره پالک ۲۲5م63 

فریدونکنارNAAM11CA1BK6377۰5 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 13۲۲/۹5 و رای شماره 4۰78  مورخه ۹6/5/16 
به تقاضای سعید میر فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب دکان به مساحت ۲6/3۰ 
متر مربع مجزی شده از پالک  315 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد رضا میر دریکوند رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 415433 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/7/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/7/17 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۹5-1۹6 و رای شماره 3473/۹6 مورخه ۹6/5/1  
به تقاضای مهدی سپهوند فرزند مهر علی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
163/78متر مربع مجزی شده از پالک  1 فرعی از 5اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( فرخ حیدری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41543۹
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/7/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/7/17 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 11۹6 و رای شماره 1۰۰36۹4مورخه ۹6/5/5 به 
تقاضای دوست مراد ویسی فرزند موال مراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
۲۲ متر مربع مجزی شده از پالک ۹۰6فرعی از 5 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید محمود موسوی مطلق رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 415435
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/7/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/7/17 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه ۲66و رای شماره 1۰۰431۲ مورخه ۹6/5/۲1 به تقاضای محمد 
 81/37 مساحت  به  عمارت  یکباب  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند  قدسی  باقر 
بخش  در  واقع  اصلی    ۲1۲6 از  فرعی   113 پالک   از  شده  مجزی  مربع  متر 
یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( محمد رمضانی 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
ماه  دو  مدت  به  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند 
و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
ارائه حکم  به  ثبتی موکول  ادامه عملیات  و  نماید  اسناد  دادخواست تحویل ثبت 
غیر  باشد در  نهایی می  ارائه حکم  با  متقاضی  اینصورت  غیر  باشد در  نهایی می 
انقضای مدت  از  ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس  با  اینصورت متقاضی 
رای  مدلول  اساس  بر  تقاضا  مورد  مالکیت  اعتراض سند  عدم وصول  یا  و  مذکور 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 415434
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/7/۰۲  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/7/17 

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

روی ناخوش غول های 
هواپیمایی به تهدیدهای ترامپ

ادامه از صفحه 1
بــا ورود مجموع هواپیماهای خریداری شــده به کشــور در 
مجموع بیش از 6۰ هزار صندلی هوایی وارد صنعت هوانوردی 
ایران می شــود که با اشــتغالزایی بیــش از ۲4۰ هزار نفری، 
جایگاه ایران در منطقه و سطح بین الللی در صنعت هوانوردی 
بیش از پیش تقویت می شود.در این قراردادها جدای از خرید 
هواپیما، موضوعات دیگری همچون آموزش خلبان و تعمیر و 
نگهداری، حمایت از توســعه خدمات ناوبری هوایی، عملیات 

فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری های جدید و هماهنگی 
مقررات رگوالتوری گنجانده شده است. ایران در شاهراه شرق 
- غرب و شمال - جنوب در کره زمین قرار دارد و باید از این 
مزیت نسبی جغرافیایی خود در جهان به نحو احسنت استفاده 
کند، بنابراین با ورود ناوگان هوایی جدید و باالتر رفتن قدرت 
رقابت، ایران به دنبال باز پس گیری جایگاه برجسته چند دهه 
پیش خود خواهد بود.چندی پیش در راستای پروژه های ضد 
ایرانی ترامپ، شاهد بودیم که مجلس نمایندگان آمریکا تالش 
کرد با مصوبه ای در مقابل فروش هواپیما به ایران بایستد که 
البته برای اجرایی شدن آن در ابتدا باید از سوی سنا و پس از 
آن، رییس جمهور این کشــور مورد تایید قرار گیرد.سیاسیون 
و کارشناســان معتقدند که این طرح بیشــتر سیاسی بوده و 

هرگز به مرحله اجرا نخواهد رسید. در متین توافق هسته ای به 
صراحت آمده است که کشورها نباید مانعی بر سر راه فروش 
هواپیما به ایران به وجود بیاورند و از این رو، اگر آمریکا بخواهد 
به این موضوع ورود پیــدا کند، باید به جنگ محتوای توافق 
هســته ای برود که به طور حتم از ســوی ایران و کشورهای 
اروپایی مورد اعتــراض جدی قرار خواهد گرفت.باید بپذیریم 
که شرکت های هواپیماســاز نیاز جدی به بازار ایران دارند و 
طی دو ســال گذشته نیز شاهد رقابت پیدا و پنهان آنها برای 
ورود جدی و عملیاتی به بازار ایران بوده ایم، بنابراین خود این 
شرکت ها چنانچه احساس کنند ترامپ بخواهد بخواهد بازار 
آنها را با خطر از دســت دادن مواجه کند، تمام تالش خود را 

در راستای حفظ بازار جذاب ایران خواهند کرد.
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مفقودی
 سند کمپانی نیسان زامیاد مدل 86با شماره شهربانی 65۹ج5۹ایران 7۲ با شماره 
موتور 3635۹6و شماره شاسی JOSO75۰بنام محمد پاشا امیری مفقود گردیده 

بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
پالک  شماره  به   CDI1۲5 تیپ  متین  سیستم  موتورسیکلت  سبز  برگ 
تنه  شماره  و   *NDR1۲5*  ۰5۰88۰۲8 موتور  شماره  و   586-154۹6 

بهشهر NDR  *** 1۲5A88۰6۹4۹مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
ابالغیه

مشخصات ابالغ شونده حقیقی
1-نام: داود          ۲- نام خانوادگی: رحمت آبادی

کرمانشاه-  استان  حضور:  محل   1۰:۰۰ ساعت:  شنبه  سه   13۹6/8/3۰ تاریخ: 
شهرستان کنگاور- بلوار شهید چمران – ابتدای شهرک مهردشت

تاریخ: 13۹6/8/3۰     ساعت حضور: 1۰:۰۰
جهت  مقررفوق  دروقت  شما  طرفیت  به  شادرام  محمدناصر  دعوی  درخصوص 

رسیدگی دراین شعبه حاضرشوید
توجه: 

     پس از دریافت این ابالغیه,ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد وابالغ به   صورت کاغذی درموارد محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام    ومشاهده این ابالغیه وابالغیه های آتی از طریق 

سامانه اقدام نمایید.
  چنانچه جهت ورود به سامانه, حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام, به  یکی از دفاترخدمات الکترونیک قضایی ودرصورت عدم دسترسی, 

به نزدیکترین واحدقضایی مراجعه  نمایید.
 منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان کنگاور||مرادی

ابالغیه
نام: آرمین     نا م خانوادگی: رشتیانی

تاریخ حضور: 13۹6/8/3۰ سه شنبه ساعت 1۰:۰۰ محل حضور: استان کرمانشاه-
شهرستان کنگاور- بلوار شهید چمران-ابتدای شهرک مهردشت

تاریخ حضور: 13۹6/8/3۰       ساعت حضور:1۰:۰۰
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  شادرام  محمدناصر  دعوی  در خصوص 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه:

•پس از دریافت این ابالغیه, ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثنا انجام می شود؛ بنابر این 
ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق 

سامانه اقدام نمایید.
ننموده  دریافت  رمز(  و  شناسه  کاربری)  حساب  سامانه,  به  ورود  جهت  •چنانچه 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم  از دفاتر خدمات  به یکی  نام,  اید جهت ثبت 

دسترسی, به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان کنگاور/مرادی

رای هیئت /نوبت دوم

اگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  رسمی برابر رای شماره 13۹66۰3۰1۰6۰۰۰5161 
هیات اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای عقیل منصوریان فرزند ادینه محمد بشماره شناسنامه1۰851صادره 
از ورامین در /ششدانگ یک باب خانه به مساحت 71/67متر مربعپالک 3و 4 فرعی 
)))که به پال ک۲7۲فرعی  استاندارد سازی شده است (((از 1۰6اصلی واقع در ..........
قریه باغ صالح ورامین .........خریداری از مالک رسمی آقای /........میرزاعلی قره خان 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب  بکلو)))کریمی وحید (((.......محرز گردیده است 
در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :13۹6/۰7/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/۰7/17
م /الف 433 محمد رحیم پور راینی رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی دادنامه
منش  سعیدیوسفی  آقای  وندفرزندخدامرادوباوکالت  غالمرضاحسن  خواهان:آقای 
کارون  خیام-ساختمان  خرمشهرخیابان4۰متری،کوچه  نشانی  به  فرزندجمال 
للمواشی  البادی  ۲-موسسه  العتیبی  ناصرمحمدبادی  طبقه۲.خواندگان:1-آقای 
السهوالحدیث3- معرض  الغزالی-خلف  الری-شارع  الکویت  نشانی  به  همگی 
وجه. المکان.خواسته:مطالبه  مجهول  نشانی  فرزندجعفربه  احمدی  داریوش  آقای 

آقای  غالمرضاحسنوندفرزندخدامرادباوکالت  آقای  دعوای  دادگاه:درخصوص  رای 
للمواشی۲- البادی  1-موسسه  بطرفیت  دادگستری  وکیل  منش  سعیدیوسفی 
پرداخت  فرزندجعفربخواسته  احمدی  العتیبی3-داریوش  ناصرمحمدبادی 
بهای7۰۰راس گوسفندزنده صادراتی مقوم به۲1۰۰۰۰۰۰۰ریال بانضمام خسارات 
للمواشی  البادی  استموسسه  نموده  اعالم  خواهان  وکیل  که  توضیح  بدین  قانونی 
به  گوسفندزنده  برارسال3۰۰۰۰راس  مبنی  پیشنهادی  العتیبی  وناصرمحمدبادی 
کشورکویت رابه موکل ارائه نمودندومتعاقبا7۰۰راس گوسفندبه موسسه مزبورارسال 
تحویل  راازخواهان  گوسفندان  توافق طرفین  احمدی طبق  داریوش  آقای  گردیده 
پرداخت  آن  مبلغ  تاکنون  است.ولی  داده  تحویل  فوق  خواندگان  وبه  گرفته 
موجودوعدم  ومستندات  پرونده  محتویات  ازبررسی  پس  است.دادگاه  نشده 
رابدین  خواهان  قانونی،دعوی  ابالغ  رغم  علی  دادرسی  درجلسه  حضورخواندگان 
کاالبه شماره های۰47۰و ۰467که جمع  مانیفست  به  وباتوجه  وارددانسته  وصف 
علی  دادرسی  درجلسه  حضورخواندگان  موجودوعدم  گوسفندان55مستندات  وزن 
رغم ابالغ قانونی،دعوی خواهان رابدین وصف وارددانسته وباتوجه به مانیفست کاالبه 
شماره های۰47۰و ۰467که جمع وزن گوسفندان۲8/55۰کیلوگرم می باشدوطبق 
توافق هرکیلو5دالرموردمعامله قرار گرفته است،مستندبه مواد1۰و۲1۹و۲۲۰قانون 
به محکومیت  مدنی ومواد515و51۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب137۹حکم 
قیمت  عنوان  مبلغ14۲75۰دالربه  پرداخت  به  تضامنی  بصورت  خواندگان 
خواهان  درحق  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  هزینه  کاالوپرداخت 
برخی  وصول  بند14ماده3قانون  مستندبه  احکام  نماید.اجرای  می  صادرواعالم 
پس  است  مصوب1373موظف  معین  درموارد  آن  ومصرف  دولت  ازدرآمدهای 
علیه  راازمحکوم  دادرسی  هزینه  التفاوت  مابه  آن  واجرای  حکم  ازصدوروقطعیت 
بیست  وظرف  محسوب  غیابی  صادره  واریزنماید.رای  دولت  صندوق  اخذودرحق 
روزازجانب خوانده ردیف سوم وظرف دوماه توسط سایرخواندگان پس ازابالغ قابل 
واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزازجانب خوانده ردیف سوم وظرف 
تجدیدنظراستان  درمحاکم  تجدیدنظرخواهی  قابل  سایرخواندگان  توسط  دوماه 

خوزستان می باشد.     شماره م.الف)۹/6۹۹(
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر

آگهی مزایده نوبت دوم
آن  اساس  بر  که   ۹1۰۰44 کالسه  به  اجرا  این  اجرایی  های  پرونده  راستای  در 
بعنوان وثیقه گذار ضمانت زندانی  الدین هاشمی فرزند سیدفتاح  آقای سید عین 
آقای سیدنجم الدین هاشمی را تقبل نموده بود با توجه به ضبط وجه الوثاقه که 
از یک اصلی بخش سیزده  با شماره ثبت 383 فرعی  شامل یکدستگاه ساختمان 
االنبیا،ملک  خاتم  مسجد  مجاور  کوچه  سعدی  خیابان  جوانرود  در  واقع  کرمانشاه 
گذاری  ارزش  ریال  مبلغ 1/654/۰۰۰/۰۰۰  آن  اولیه  قیمت  که  کارشناسی  مزبور 
شده است نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ و مصون از تعرض مانده است .ملک 
راس  دوشنبه 13۹6/8/۲۲  روز  میباشد.بدین جهت  اجاره  در  سال  پایان  تا  مزبور 
خواهد شد  برگزار  مزایده  احکام حقوقی جلسه  اجرای  محل  در  ساعت 1۰ صبح 
.قیمت کارشناسی قیمت پایه میباشد.و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید.متقاضیان جهت بازدید از ملک مورد نظر 5 روز قبل از انجام 
مزایده با هماهنگی این اجرا میتوانند که از ملک بازدید بعمل آورند.متقاضیان می 
بایستی ده درصد از مبلغ مزایده را به همرا داشته باشند. برنده مزایده باید ده درصد 
مبلغ مزایده را فی المجلس واریز و مابقی را طی یکماه واریز نماید در صورت عدم 
پرداخت در موعد مقرر ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مربوطه به نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد. و نفر دوم بعنوان برنده اعالم خواهد شد.
دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی
شهرستان جوانرود- میدان انقالب- ابتدای خیابان شورا

آگهی حصروراثت
ازشادگان  پدریابربشناسنامه1۲478صادره  نام  البوخنفرسرخوش  حسن  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرش مرحوم 
ازخرمشهردرتاریخ13۹6/3/4درشادگان  بشناسنامه1۹۲3صادره  مطرودی  کاظمیه 
اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق۲-محمدبشن
اسنامه18۹۰7۲7۰4۰متولد1385/1/۲7صادره ازشادگان3-میعاد بشناسنامه18۹۰
333654متولد1374/۲/1۹صادره شادگان4-مریم بشناسنامه18۹۰411۹81متولد 
بشناسنامه18۹۰551686متولد11/3۰/ شادگان5-معصومه  1376/3/۲4صادره 

متوفی(6-مکیه  البوخنفرسرخوش)فرزندان  همگی  شهرت  شادگان  137۹صادره 
مطرودی بشناسنامه.اینکه پس ازتشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  متوفی  از  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
نامه بجز سری ورسمی که  یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

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

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹66۰331۰11۰۰1181مورخه 13۹6/۰6/۰۲ و رای اصالحی 
شماره 13۹66۰331۰11۰۰137۹ مورخ 13۹6/6/۲۲  هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای سید شهاب  حوزه ثبتی 
الدین حسینی بشناسنامه شماره ۲۹۲4 صادره از کرج فرزند سیدمحمد در قسمتی 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲53/5۰ مترمربع 
مفروز از پالک شماره 418   فرعی از 144  اصلی واقع در البرز با خریداری از آقای 
سیدمحمد حسینی و با مالکیت مالک اولیه شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران کرج 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹6/6۲38/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/۰7/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/۰8/۰۲

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

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹66۰331۰11۰۰138۰مورخه 13۹6/۰6/۲۲   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
کریم رحمانی بشناسنامه شماره 638 صادره از چاراویماق فرزند صمد در قسمتی 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 13۲/8۰مترمربع 
مفروز از پالک شماره 1۹۰   فرعی از 17۰  اصلی باستثنا بهای ثمن عرصه و اعیان 
واقع در البرز با خریداری از آقای فخرالدین خزائی و با مالکیت مالک اولیه خانم 
سیما ترابی تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۹6/6167/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/۰7/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/۰8/۰۲

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

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹66۰331۰11۰۰۰4۲7مورخه 13۹6/۰3/۰7و رای اصالحی 
شماره 13۹66۰331۰11۰۰1457 مورخ 13۹6/6/۲8  هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای اسداله رضائی 
بشناسنامه شماره 1۰ صادره از زنجان فرزند یداله در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت  75۰ مترمربع مفروز از پالک شماره ۹5۲   فرعی از 
14۲  اصلی واقع در البرز و با مالکیت مالک اولیه خود متقاضی تایید مینماید. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹6/61۹6/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/۰7/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/۰8/۰۲

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 7۲5-۹6 آقای حسن محمودی دعوایی را بطرفیت آقای حسین 
به  رسیدگی  که جهت  نموده  مطرح  ریال  )فاکتور(  وجه  مطالبه  بر  مبنی  علیزاده 
شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر ارجاع و وقت رسیدگی ان به تاریخ ۹6/8/۲۹ 
و ساعت ۹:3۰ تعیین گردیده لذا با استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
کثیراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  شورا،  محترم  قاضی  دستور  و  خواهان 
آگهی تا خوانده ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی به دفتر شورا مراجعه و نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حضورا یابد.

مدیر دفتر شعبه هفتم شوراهای حل اختالف شهرستان بابلسر

آگهی مزایده اموال توقیفی
بموجب دادنامه شماره ۹4۰۹۹71۹8۲7۰1148 صادره از شعبه دوم دادگاه فریدونکنار 
و پرونده کالسه۹5۰4۰۲ احکام مدنی آقای عقیل شعبانیان فرزند خلیل به نشانی بابلسر 
میدان شهربانی شبکه بهداشت محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون و ششصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ نه میلیون و ششصد هزار ریال حق الوکاله و مبلغ 84/۲۰7/7۰8 ریال بابت تاخیر 
تادیه در حق آقای علی محمد حاجی تشکری با وکالت جهانبخش غالمی و پرداخت مبلغ 
37/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه یک 
زمین کشاورزی به میزان ۲7۰۰۰ متر مربع واقع در فریدونکنار روستای کالگر سرا با حدود 
اربعه آن از شمال به شالیزاری حسین صفرپور و مرغداری و از شرق به رودخانه کالگر رود 
و از جنوب به راه عبوری بین مزارع و زمین حمزه محسنی و از غرب به عبور بین مزارع 
محدود را آقای خلیل شعبان نیا )والد عقیل شعبان نیا( بعنوان شخص ثالث به میزان ۲۰۰۰ 
متر مربع از ملک موصوف را بصورت مشاعی معرفی نموده و توسط کارشناس منتخب 
دادگاه به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ شنبه ۹6/8/6 
ساعت 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده 
گذاشته می شود، افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از 
مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده 
خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به حساب دادگاه واریز و 

مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمدحسین حاتمی داراي شناسنامه شماره 1۲ به شرح دادخواست به کالسه 
۹6۰355/66 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه دائمي  که شادروان رضا حاتمی بشناسنامه شماره 331 در تاریخ ۹6/7/1۰ 
خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1-اکرم سانی 
خانی فرزند ذبیح اله متولد 134۹ صادره از تاکستان به شماره شناسنامه 1341 نسبت 
همسر متوفی ۲-محمد حسین حاتمی فرزند رضا متولد 1353 صادره از سراب به شماره 
شناسنامه 1۲ نسبت فرزند ذکور متوفی 3-حسن حاتمی فرزند رضا متولد 134۰ صادره 

از سراب به شماره شناسنامه ۲5 نسبت فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 371 م/الف
شورای حل اختالف ماهدشت

تبیین الگوی صحیح مصــرف در مصادیق مختلف و 
اصالح فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه از مواردی است 
که در بندهای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف 
پیش بینی شده است. وقتی سراغ گونه شناسی جدول 
کاالهایی که در قاچاق کاال ســهم بیشتری نسبت به 
بقیه دارند می رویم، به این نکته می رســیم که بیش 
از هر چیزی لزوم پیوســت فرهنگی و ضعف نهادهای 
فرهنگ ساز در گسترش و توسعه مسئله قاچاق نسبت 
بــه بقیه متغیرها حــرف اّول را می زند. در این زمینه 
می توان به بحث لوازم  آرایش و بهداشــتی اشاره کرد 
که در شش ماهه نخست سال 13۹4 کشفیات قاچاق 
لوازم آرایشی و بهداشتی ازنظر تعداد دربردارندۀ  41۹/ 
۰77/ 7 قلم بوده است که این خود دال بر حجم باالی 
آن اســت.درواقع ایرانیان ساالنه حدود یک میلیارد و 
پانصد میلیــون دالر برای لوازم آرایش هزینه می کنند 
که از این میزان ۲۰ درصد به محصوالت تولید داخلی 
و درصــدی نیز به محصوالت وارداتــی و بیش از 6۰ 
درصد این مبلغ در اختیار قاچاقچیان و مواد استفاده 
گران می باشــد. فــارغ از این آســیب های اقتصادی، 
آسیب های جســمی، فرهنگی، روحی و اجتماعی نیز 
در زمره مشــکالتی فشرده می شود که از کنار توسعه 
اســتفاده از لوازم آرایش مطرح می گردد.اینجاست که 
مشــاهده می کنیم بــرای رفع این نقیصــه راهکارها 
پیچیده تــر و عمیق تر می گردد و اصالح شــرایط به 
موضوعات تربیتی، فرهنگی، نگرشی و .... بازمی گردد.

 فرهنگ سازی مهم ترین رکن در مدیریت 
کاالی قاچاق

 اگر قصد کم شــدن اســتفاده از لوازم آرایشی و به 
دنبال آن کاهش قاچاق آن مطرح است باید الگوهای 
تربیتــی از دوران نوجوانی در نظام آموزشــی فعال 
گردد و خانواده ها در این مسئله دخیل شوند و اال در 
حال حاضر هر چه که چارچوب های فرهنگی نادیده 
گرفته شــود ولع استفاده ازاین دســت کاال بیشتر 
خواهد شد. و یا به طور مثال در حال حاضر الگوهای 
رسانه ای ما چه در سینما و چه در تلویزیون افرادی 
هستند که به کّرات از لوازم آرایش استفاده می کنند 
و وقتی گروه های مرجع و الگوهای هنری مبادرت به 
این کار داشــته باشند طبیعی است که این موضوع 
قابلیت مدیریت نخواهد داشت.در کنار لوازم آرایشی 
و بهداشــتی باز در در کاالهای قاچاق در کشور به 
مواردی همچون تجهیزات ماهواره ای، مواد خوراکی، 
سیگار و دخانیات، اسباب بازی، پارچه و پوشاک و... 
برمی خوریم که گونه شناسی آنها نشان می دهد که 
مساله فرهنگی و فعالیت تبلیغاتی مهمترین رکن در 
مدیریت کاالهای قاچاق محسوب می شود.در همین 
راستا باید این نکته را اشاره کرد قبل از هر چیزی برای 
مبارزه با مقوله قاچاق نیازمند یک پیوست فرهنگی 
جامع و مانع و قوی هســتیم که بخش عمده ای از 
آن هم باید به اصالح الگوی مصرف و تعغییر نگرش 
در عادتهــای مصرفی جامعه باشــد.در حال حاضر 

یکی از مهم ترین بخش های مطرح در سبک زندگی 
اقتصادی، الگوی مصرف و ســبکی است که افراد در 
انتخاب هــا و  رفتارهای مصرفی خود بروز می دهند. 
جالب است که اولین مباحث مطرح کننده ی سبک 
زندگی در ادبیات اقتصادی متعارف نیز با طرح این 
موضوع در حوزه ی مصرف پرداخته اســت. چنان که 
وبلن اقتصاددان شــهیر آمریکایی، موضوع ســبک 
زندگی را با بیان رفتارهــای مصرفی طبقه ی مرفه 
تحت عنوان »مصرف خودنمایانه« برای نخستین بار 
مطرح کرد. وی معتقد بود سبک زندگی خودنمایانه 
ســبب می شــود گاهی افراد کاالها را نه به جهت 
کارکرد آن ها بلکه به جهت جنبه ی نمادین شــان 
مصرف کنند. مثاًل شــمع روشن سر میز غذا داللت 
بر ایــن دارد که میزبان می خواهد ســبک زندگی 
ویژه ی طبقه ی مرفه را به مهمانش نشــان دهد، نه 
این که لزوماً به روشنایی شــمع نیاز است! و از این 
دست موارد بسیاریســت که در ابتدای این نوشتار 
نیز به آن اشــاره شد.توجه به اهمیت فرهنگ سازی 
و رفتارسازی مطلوب در حوزه ی اقتصاد در دهه های 
اخیر همــواره مدنظر سیاســت گذاران اقتصادی و 
اجتماعی کشــورهای پیشــرفته قرار داشته و برای 
اجرایی نمودن آن سیاســت گذاری هدفمندی را در 
عرصه ی نظام آموزشــی و فرهنگی تدارک دیده اند. 
نمونه ی آن را می توان در تدارک برنامه های متعدد 
و هدفمند تعلیم و تربیت اقتصادی در این کشورها 

و تولید محتوای گوناگون متناسب با نیازهای جامعه 
و اقتضائات گروه های ســنی مختلــف از کودکی تا 
بزرگسالی مشاهده کرد. چراکه جهان امروز دریافته 
اســت که توجه به فرهنگ و تربیت اقتصادی افراد، 
نوعی سرمایه گذاری ملی است و هر اجتماعی که در 
این راه تالش بیشــتری نماید، بدون شک از ثمرات 
آن در آینده برخــوردار خواهد شــد.نبود فرهنگ 
مناسب اقتصادی زمانی جلوه گر خواهد شد که افراد 
در موقعیت های انتخــاب و تصمیم گیری اقتصادی 
قرار گرفته و الزم است مبتنی بر ارزش های دینی و 
مقتضیات بومی خویش به رفتاری مناسب و درخور 
دســت زنند، اینجاست که درک و فهمی منسجم و 
نظام مند از مفاهیم و روش هــای اقتصادی آن ها را 
همراهی نمی کند و نتیجه ی چنین ضعف و فقدانی 
بر پیشــرفت اقتصادی و توسعه همه جانبه ی کشور 
پیشاپیش معلوم است. چرا که این افراد هستند که 
در شــؤون مختلف خود به عنوان یک عضو خانواده، 
نیــروی کار، مصــر ف کننــده و تولیدکننده کاال و 
خدمات، پس اندازکننده و ســرمایه گذار و در تعامل 
بــا دیگر اعضای جامعه، موجبات رشــد یا انحطاط 

اقتصادی و اجتماعی ملتی را فراهم می آورند.
 کالم آخر

تبیین الگوی صحیح مصرف در مصادیق مختلف 
و اصالح فرهنــگ مصرفی حاکم بــر جامعه از 
مواردی اســت که در بندهای سیاست های کلی 

اصالح الگوی مصرف پیش بینی شده است. باید 
توجه داشت تا زمانی که این الگو و اهداف تربیتی 
آن از طریق نهادهای اثرگذار و فرهنگ ســازی 
چون آموزش و پرورش و رسانه ها منتقل نگردد، 
نارســایی های حاضر مرتفع نخواهد شــد. الزم 

است آحاد جامعه و به ویژه نسل آینده ساز کشور 
بــا برنامه ای دقیق و هدفمند نســبت به الگوی 
صحیــح مصرف در زمینه هــای گوناگون آگاه و 
آشــنا شــوند و این عزم جدی مسئولین امر در 

دولت و رسانه ها را می طلبد.

گونه شناسی کاالهای قاچاق و مساله الگوی مصرف

خشکسالی؛ مهمان 
ناخوانده 10 ساله کشور

آمارهــای 4۹ ســاله ای که از ثبت بارش ها می گذرد ، نشــان می 
دهد در 1۰ ســال اخیر میانگین بارش ها از ۲45 میلیمتر ســاالنه 
کاهش چشــمگیری پیدا کرده و خشکسالی مهمان ناخوانده کشور 

ما شده است.
بــه گزارش زمان به نقل از خبرگزاری صدا و ســیما ؛ در ســال آبی 
گذشــته )۹6-۹5( میانگین بارش به ۲3۰ میلیمتر رسید که نسبت 
به درازمدت 6 درصد کاهش نشان می دهد. مدیرکل دفتر منابع آب 
ایران درباره میزان بارش ها در سال های اخیر می گوید: خشکسالی 
از ســال آبی )87-86( اغاز شده است و به طور مثال میانگین بارش 
در ســال آبی )88-87( به ۲۰۲ میلیمتر در ســال آبی )۹۰-8۹( به 

1۹1 میلیمتر در سال آبی )۹1-۹۰( به ۲۰4 میلیمتر و در سال آبی 
۹4-۹3( به 18۹ میلیمتر رســید. فراز رابعی با اشاره به اینکه از 3۰ 
حوضه آبریز فرعی و 6 حوضه آبریز کشــور ممکن است ۲۰ حوضه 
آبریز نرمال و 1۰ حوضه آبریز فرعی دیگر پایین تر از نرمال باشــد، 
گفت : توزیع مکانی و زمانی بارش نیز در کشــور ما مناسب نیست و 
این هم عامل دیگری برای خشکسالی است. تغییر اقلیم هم به کاهش 
بارش و خشکسالی منجر شده است.به طور مثال در سال آبی گذشته 
)۹6-۹5( در ۲۲ حوضــه آبریز ، بارش کمتر از نرمال بود که آمارها 
حوضــه آبریز ارس را با 37 درصد، هراز 36 درصد، اترک 33 درصد، 
مرزی غرب 41 درصد، کرخه 34 درصد و ارومیه را هم با 37 درصد 
کاهش بارش نشــان می دهد.البته در حوضه آبریز ابرقو و سیرجان 

و هامون و جازموریان میزان بارش بیشتر از نرمال ثبت شده است. 
کمبود بــارش ها بر کاهش روان آب ها نیز تأثیر مســتقیم دارد به 
طوری که کاهش بارش در ســال های اخیر موجب شده است روان 
آب ها نیز حدود 3۰ درصد کاهش یابد. روان آب ، آبی اســت که از 

بارش ها حاصل می شود و در سطح رودخانه جاری است.
تأثیر دیگر کاهش بارش ها تشــنگی گیاهان است.وقتی بارش کم می 
شود نیاز گیاه به آب بیشتر می شود و از طرفی منابع آب سطحی مثل 
چشمه و قنوات به سمت خشک شدن پیش می رود که همه این عوامل 
موجب کاهش آبیاری زمین خواهد شــد و فشار بر منابع زیرزمینی هم 
روز بــه روز افزایش می یابد. دبیر اجرایی طرح احیاء و تعادل بخشــی 
منابع آب های زیرزمینی ایران معتقد اســت در دهه های گذشــته دو 
شــوک به منابع آبی زیرزمینی وارد شــده است که یکی در دهه 7۰ و 
سال آبی )75-74( بود و چاه های کشاورزی برقی شدند و به دنبال آن 
15۰ هزار چاه آب جدید مجوز حفر گرفتند و به تعداد چاه های مجاز 
اضافه شدند.به این ترتیب میزان برداشت آب نسبت به سال های قبل 
از آن به دلیل ســهولت برداشت ، بیشتر شد. عبداهلل فاضلی می افزاید: 
از سال های )87-86( تا ۹۰ گرچه میزان برداشت آب تغییر محسوسی 
نداشته اما به دلیل کاهش بارش ، ورودی آب به آبخوان، کاهش یافته و 
ساالنه حدود 5 میلیارد و 7۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن یا اضافه 

برداشــت داریم و از ذخایر استراتژیک استفاده می کنیم. برای کاهش 
مشکالت منابع زیرزمینی آب کشور از سال ۹4 طرح تعادل بخشی آب 
های زیرزمینی یکی از اولویت های وزارت نیروســت و چه بسا یکی از 
اولویت های دولت در بخش آب هم شــده است ، اما تخصیص بودجه 
به طــور ناقص و اندک صورت گرفت. پارســال از 4۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار بــرای این طرح میزان تخصیص تا پایان ســال ۹5 تقریباً صفر 
بوده اســت. دبیر اجرایی طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب های 
زیرزمینــی ایران مــی گوید : 1۰ درصد از تخصیــص اعتبار این طرح 
مربوط به پارسال ، در اردیبهشت سال جاری پرداخت شد که در عمل 
به کارهای عملیاتی نرسیده و بدهی 13۰ میلیارد تومانی هم برای گروه 
های گشت و بازرسی به وجود آمده است و ما تالش می کنیم این طرح 
به تعطیلی کشیده نشــود. فاضلی با اشاره به اینکه اجرای طرح تعادل 
بخشــی آب های زیرزمینی تاکنون کمک محسوســی به آبخوان های 
کشور نکرده است ، می گوید: همه اجزای طرح باید یکسان و همزمان 
اجرا شود مانند بســتن چاه های غیرمجاز یا نصب کنتور هوشمند که 

میزان برداشــت را کنترل و از اضافه برداشت جلوگیری می کند. ظاهراً 
موانع قانونی برای اجرای طرح تعادل بخشی عالوه بر تخصیص نیافتن 
بودجه تعیین شــده نیز وجود دارد که فاضلی در این باره معتقد است : 
مجلس شورای اسالمی در ۲ یا 3 سال اخیر دولت را مکلف به پرداخت 
هزینه نصب کنتورهای هوشــمند کرده اســت. پیش تر این وظیفه بر 
عهده صاحبان چاه آب کشاورزی بوده و براساس ماده 1۲ توزیع عادالنه 
آب عمل می شد.تا زمانی که این وظیفه به عهده دولت باشد و مشکالت 
مالی دولت مانع اجرای نصب کنتورهای هوشمند شود ؛ اجرای نامتوازن 
طرح کمک محسوسی به آبخوان ها نمی کند. بنابراین گزارش تشدید 
افت ذخایر آبی منابع زیرزمینی، فرونشســت زمین ، ایجاد شــکاف در 
زمین ، عمیق شــدن چاه های آب و خشک شــدن چاه ها و قنوات ؛ 
پیامد برداشــت بیش از حد آب های زیرزمینی است. از مجموع 6۰۹ 
دشت کشــور 357 دشت ممنوعه اغلب در مناطق کویری و کم بارش 
وجود دارد و پیشنهاد ممنوع شدن 7۰ دشت دیگر نیز ارائه شده است 
که همه اینها به دلیل تغذیه نشدن آبخوان ها در اثر کاهش بارش است. 

مرتضی مفید نژاد
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از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزیر 
بیماران خاص،  دستورالعمل  در  بازنگری 
صعب العالج و سرطانی در نشست شورای 

عالی بیمه خبر داد.
شصت  پایان  از  پس  ربیعی  علی  دکتر 
با  بیمه  عالی  شورای  نشست  هفتمین  و 
اعالم این خبر اظهار کرد: به منظور بهره 
مندی بهتر بیماران خاص، صعب العالج و 
به خدمات تشخیصی و درمانی  سرطانی 
مورد نیاز، دستورالعمل بسته خدمتی این 

بیماران بازنگری و مصوب شد.
بیمه  عالی  شورای  دبیرخانه  گفت:  وی 
شامل  خاص  بیماران  حمایتی  بسته 
دیالیز، تاالسمی، هموفیلی، ام اس، پیوند 
کلیه و بیماران سرطانی که نیاز به شیمی 
مصوب  را  دارند  درمانی  پرتو  و  درمانی 
اهم  اساس،  این  بر  داد:  ادامه  کرد.ربیعی 
تمام  شامل  دیالیزی  بیماران  مصوبات 
هزینه های خدمات دیالیز در بخش های 
صورت  به  دولتی  غیر  و  عمومی  دولتی، 
1۰۰ درصد تحت پوشش بیمه پایه قرار 
گرفت و بیماران یاد شده هیچگونه هزینه 

همچنین  کرد.  نخواهند  پرداخت  ای 
هزینه های مصرفی بر عهده سازمان های 

بیمه گر خواهد بود.
تاالسمی گفت:  بیماران  در خصوص  وی 
های  فرآورده  تزریق  با  مرتبط  هزینه 
فیلترهای  از  ناشی  های  هزینه  و  خونی 

خونی تحت پوشش قرار گرفت.
بیماران  خصوص  در  افزود:  ربیعی 

داروهای  و  خونی  فاکتورهای  هموفیلی 
بیمه  های  سازمان  توسط  آن  با  مرتبط 
گر پرداخت خواهد شد و آزمایش ژنتیک 
هموفیلی  فرزند  یک  که  مادرانی  برای 

دارند بدون هزینه خواهد بود.
همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیر 
بر  ام اس عالوه  بیماران  برای  کرد:  بیان 
ریپوکسی مب » تحت  قبلی »  داروهای 

پوشش قرار گرفت و بیماران پیوند کلیه 
پایه  بیمه  پوشش  تحت  کامل  شکل  به 
قرار می گیرند.به گفته وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، تمامی هزینه های بیماران 
مراکز  در  تزریق  برای  درمانی  شیمی 
دولتی و تمامی لوازم مصرفی رایگان ارائه 
خواهد شد و بیماران هیچ هزینه ای برای 

آن پرداخت نخواهند کرد.
وی ادامه داد: رادیوتراپی در مراکز دولتی 
رایگان  صددرصد  سرطانی  بیماران  برای 
پرداخت  ای  هزینه  بیمار  و  شود  می 
تصریح  پایان  در  کرد.ربیعی  نخواهد 
مقرر  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  کرد: 
بیمه  عالی  شورای  ذیل  ای  کمیته  شد 
نسبی  ارزش  کتاب  به  پاسخ  منظور  به 

خدمات ایجاد شود.
وزارت  عمومی  روابط  گزارش  براساس 
هفتمین  و  شصت  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
جلسه شورای عالی بیمه کشور به منظور 
بررسی وضعیت بیمه ، تعرفه های پزشکی 
و  تعاون، کار  وزارت  بیماران خاص در  و 

رفاه اجتماعی برگزار شد.

خبــــر

افزایش 40 درصدی شماره گذاری 
خودروهای وارداتی

 4۰ افزایش  از  ناجا  راهور  پلیس  جانشین 
درصدی شماره گذاری خودروهای وارداتی 
داد  خبر  امسال  نخست  ماهه  شش  در 
هزار   6۹3 نوشماره ها  بخش  در  گفت:  و 
ماه  شش  این  طول  در  خودرو  دستگاه 
سال  به  نسبت  که  کرده ایم  شماره گذاری 

گذشته ۲8 درصد رشد داشته است.
افتتاح  مراسم  در  امیری  موسی  سردار 
مرکز نقل و انتقال و تعویض پالک باقرآباد 
اظهار کرد: از مسئوالن موسسه راهگشا که 
را  مرکز  این  کمبودها  و  مشکالت  تمام  با 
از همکاران خودم  فعال کردند و همچنین 
در معاونت فنی و مهندسی و مرکز شماره 
هفته  تبریک  با  می کنم.وی  تشکر  گذاری 
ناجا اظهار کرد: وظیفه پلیس تامین امنیت 
است و تحقق این مسئله جز با همکاری و 
مشارکت مردم محقق نمی شود. اگر پلیس 
الهی  ودیعه ای  عنوان  به  را  امنیت  بخواهد 
همراهی  با  جز  دهد.  قرار  مردم  اختیار  در 
و مشارکت خود مردم این کار امکان پذیر 
اشاره  با  ناجا  راهور  پلیس  نیست.جانشین 
اجرایی شدن  برای  لزوم همکاری مردم  به 
خیلی  در  اگر  گفت:  پلیس  برنامه های 
و  راهنمایی  حوزه  در  ویژه  به  مسائل  از 
رانندگی توفیق داریم آن را مرهون حمایت 

مردم می دانیم. 
به  اشاره  با  ناجا  راهور  پلیس  جانشین 
رانندگی  و  راهنمایی  ماهه  شش  عملکرد 
بخش  در  گفت:  گذاری،  شماره  حوزه  در 
در  خودرو  دستگاه  هزار   6۹3 نوشماره ها 
کرده ایم  شماره گذاری  ماه  شش  این  طول 
که نسبت به سال گذشته ۲8 درصد رشد 
وارداتی  داشته است. در بخش خودروهای 
دستگاه  هزار   4۲ مدت  این  طول  در  نیز 
هم  بخش  این  در  که  شده  گذاری  شماره 
حدود  قبل  سال  مشابه  مدت  به   نسبت 

 4۰ درصد رشد را مشاهده می کنیم.

کاهش مرگ ناشی از بیماری هاری 

در ایران ساالنه به کمتر از 10مورد 

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیردار 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
گفت: با اقدام های پیشگیرانه این وزارتخانه 
از  ناشی  مرگ  میزان  اخیر،  های  سال  در 
بیماری هاری در کشور به کمتر از 1۰ نفر 
در سال رسیده است.دکتر محمود نبوی در 
المللی پایش و کنترل بیماری  کارگاه بین 
ساالنه  افزود:  آمل  شهرستان  در  هاری 
گزیدگی  حیوان  مورد  1۰۰هزار  از  بیش 
در کشور گزارش می شود و اگر اقدام های 
پیشگیرانه هاری و آموزش های الزم دراین 
ساالنه حدود  مرگ  شد،  نمی  انجام  بخش 
3هزار نفر در ایران محتمل بود.وی با بیان 
اینکه اکنون حدود 3۰ تا 4۰ درصد هزینه 
های مبارزه با هاری صرف واکسیناسیون و 
خرید سرم می شود، ادامه داد: با گسترش 
آموزشی،  های  شبکه  و  آموزش  دامنه 
کشور  از  ارز  خروج  و  درمانی  های  هزینه 
برای واردات واکسن کمتر می شود.معاون 
مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت 
اقدام  به  بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 
های پیشگیرانه برای حذف هاری در کشور 
اشاره کرد وگفت: در نخستین اقدام حذف 
شهرها  در  صاحب  بی  و  ولگرد  های  سگ 
که انواع بیماری ها آنها را تهدید و سالمت 
در  کرده،  مواجه  چالش  با  را  شهروندان 

دستور کار قرارگرفته است.

برنامه جدید شهرداری برای 
کاهش آلودگی هوا

برنامه های  با تشریح آخرین  شهردار تهران 
شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوای 
نیرو  و  نفت  وزارتخانه های  پایتخت گفت:با 
رایزنی جدی کرده ایم تا نیروگاه های اطراف 
مازوت  از سوخت  زمستان  فصل  در  تهران 

استفاده نکنند.
مراسم  حاشیه  در  نجفی  محمدعلی 
بهسازی  تفاهم نامه  بین  تفاهم نامه  امضای 
حفاظت  سازمان  بین  پردیسان  پارک 
در  تهران  شهرداری  و  زیست  محیط 
هوای  آلودگی  مورد  در  خبرنگاران  جمع 
تهران، گفت: بخشی از آلودگی ها در فصل 
زمستان مربوط به این نیروگاه هاست. وزیر 
نفت قول داده  است تا به منظور تامین گاز 
اقدام کند  تهران  اطراف  نیروگاه های  برای 
و زمستان امسال با مشکلی مواجه نشویم.

آلودگی  مورد  در  ادامه  در  تهران  شهردار 
کرد:  اظهار  سنگین  ماشین های  از  ناشی 
تردد شبانه وسایل نقلیه سنگین در آلودگی 
هوای تهران به ویژه در فصل زمستان نقش 
دارد بنابراین این موضوع را در دست بررسی 
قرار داده ایم تا راهکار مناسب را پیدا کنیم.

تولید  ضرورت  مورد  در  همچنین  نجفی 
کرد:  اظهار  برقی  اتومبیل های  و  موتورها 
برقی کردن اتومبیل ها و موتوری سیکلت ها 
مسئله زمانبری است اما سعی داریم امسال 

تا حدی این موضوع را پیش ببریم.

خبــــر

جدایی آموزش پزشکی 
 از بدنه بهداشت و درمان 

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بدهی 15 هزار میلیارد 
تومانی و طلب 18 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت خبر داد 
و گفت: اگربتوانیم آموزش پزشکی را از بدنه خدمات بهداشتی 

و درمانی در دانشگاه های علوم پزشکی جدا می کنیم.
سید حسن هاشمی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه 
علوم  های  دانشگاه  روسای  تغییر  افزود:  تهران  پزشکی  علوم 
پزشکی و به طور کلی تغییر افراد مسئوالن چندان مهم نیست، 
مهم تغییر فرآیندهاست به نحوی که بر زندگی و رفاه مردم و 

خدمات رسانی بهتر به مردم تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: یکی از تغییر فرآیندها، برداشتن مشکالت پیش 
برای  است،  بهداشتی-درمانی  و خدمات  پزشکی  آموزش  پای 
رسیدن به این هدف باید دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز 
درمانی هیئت امنایی شوند و استقالل پیدا کنند و این تغییر به 

خصوص در تهران بسیار الزم است.
آموزش  حوزه  در  که  مشکالتی  از  یکی  گفت:  بهداشت  وزیر 
بخش  به  و  دارد  وجود  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  سه  در 
آموزش پزشکی لطمه می زند، سهمیه هایی است که در قبولی 
دانشگاه لحاظ می شود، من در شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز پیشنهاد دادم که چه در دانشگاه های وزارت بهداشت و چه 
وزارت علوم، سهمیه های ورودی را حذف کنند و معادل آن را 

به سهمیه دانشگاه های خارج از تهران اختصاص دهند.

زنان بیش از 2 میلیون بیمه شده اصلی 
تامین اجتماعی هستند

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد، در زمان حاضر ۲ میلیون و 
5۹5 هزار و 785 تن از بیمه شدگان اصلی بهره مند از خدمات 

این سازمان زن هستند.
اجتماعی،این  تامین  سازمان  از  زمان  پیام  گزارش  به 
 13 شمار،  این  از  که  دارد  شده  بیمه  میلیون   4۲ سازمان، 
اصلی  شده  بیمه  عنوان  به  تن   6۲۰ و  هزار   77۹ و  میلیون 
اعالم   ۹5 سال  پایان  تا  شده  یاد  آمار  اینکه  ضمن  هستند؛ 
بیمه  میلیون  میان 4۲  از  اجتماعی  تامین  است.سازمان  شده 
و  بگیر  ،مستمری  تن  میلیون  سه  ،حدود  دارد  که  ای  شده 
بازنشسته و مابقی افراد تحت تکفل بیمه شدگان و مستمری 
بگیران هستند.بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی 
و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، از این تعداد 11 میلیون 
و 183 هزار و 835 نفر مرد و ۲ میلیون و 5۹5 هزار و 785 
راسا  که  است  شخصی  اصلی،  شده  هستند.بیمه  زن  نفر 
مشمول مقررات تامین اجتماعی است و با پرداخت مبالغی به 
عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین 
اجتماعی را دارد.همچنین بیشترین جمعیت بیمه شده اصلی 
تهران  شرق  کل  اداره  پوشش  تحت  اجتماعی  تامین  سازمان 
اصلی سازمان  بیمه شدگان  از مجموع  اساس،  این  هستند.بر 
تحت  نفر   185 و  هزار   331 و  میلیون  یک  اجتماعی  تامین 
پوشش اداره کل شرق تهران بزرگ قرار دارند که یک میلیون 
و 1۲ هزار و411 نفر مرد و 318 هزار و 774 نفر زن هستند.

تامین  سازمان  کل  ادارات  میان  در  گزارش،  این  براساس 
تهران  غرب  ترتیب  به  بزرگ  تهران  شرق  از  پس  اجتماعی، 
بزرگ، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان 
شرقی، مازندران و شهرستان های استان تهران از نظر تعداد 

بیمه شدگان اصلی در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
نوع   18 شده،  بیمه  میلیون   4۲ با  اجتماعی  تامین  سازمان 
در  بازنشستگان  و  بگیران  مستمری  بیمه شدگان،  به  خدمت 

سراسر کشور ارائه می دهد.
بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی دارای 48۰ شعبه در 
سازمان  این  گسترده  ای  بیمه  و خدمات  است  کشور  سراسر 
می شود،  ارائه  پوشش  تحت  جامعه  به  واحدها  این  از طریق 
به  مردم  تر  آسان  دسترسی  و  امور  تسهیل  برای  همچنین 
سازمان شعب اقماری و کارگزاری های سازمان نیز به عنوان 

واحدهای وابسته به شعب مشغول به فعالیت هستند.

سردار مومنی:

پیشگیری از جرایم سایبری
 به عنوان راهبرد جدی دنبال شود

از  پیشگیری  اینکه  بیان  با  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
شود،  دنبال  راهبرد جدی  یک  عنوان  به  باید  سایبری  جرایم 
مستلزم  مخدر  مواد  با  مستمر  و  پایدار  جدی ،  مبارزه  گفت: 

هزینه کردهای مادی و معنوی است.
سردار اسکندر مومنی در مالقات با وابستگان نظامی و افسران 
رابط انتظامی کشورهای خارجی مستقر در جمهوری اسالمی 
توسعه  و  ایجاد  با  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  اظهار  ایران 
انتظامی در قالب تشکیل پلیس های  نیاز  زیرساخت های مورد 
تخصصی از جمله مرزبانی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس 
سایبری  پلیس  رانندگی ،  و  راهنمایی  پلیس  عمومی،  امنیت 
حوزه های  در  را  خود  مراقبتی  و  کنترلی  اقدامات   ... و  )فتا( 
مختلف انتظامی و امنیتی انجام داده که این اقدامات منجر به 

موفقیت های بی شماری شده است.
وی افزود: به عنوان یکی از موفقیت های پلیس ایران می توان 
به اقدامات موثر در مبارزه همه جانبه با معضل قاچاق و ترانزیت 

مواد مخدر به خصوص از مرزهای شرقی کشور اشاره کرد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: قاچاق مواد مخدر 
امروزه به عنوان یک معضل جهانی مطرح است و بالیای ناشی 
از توزیع و استعمال آن باعث نگرانی بسیاری از کشورها شده 
است.این مقام عالی انتظامی خاطرنشان کرد: اما مسئله دیگر ؛ 
موضوع حفاظت از حریم سایبری و مقابله با جرایم این حوزه 
براساس  ایران  اسالمی  پلیس جمهوری  آور شد:  یاد  است.وی 
در  امنیت  تأمین  راستای  در  در ساختار خود  موضوع  اهمیت 
فضای مجازی اقدام به تأسیس و عملیاتی کردن پلیس سایبری 
پلیس  این  فعالیت  اخیر  سال های  طی  که  طوری  به  کرده، 

دستاوردهای مطلوبی داشته است.
وی تأکید کرد: پلیس ایران در راستای ارتقای احساس امنیت 
و  داده  انجام  اقدامات شایسته ای  فضای مجازی  کاربران  برای 
این رویکرد یعنی ارتقای امنیت در فضای سایبری باید رویکرد 
سایبری  پلیس  کرد:  تأکید  باشد.وی  کشورها  همه  پلیس 
پلیس های  همه  با  تا  دارد  آمادگی  ایران  اسالمی  جمهوری 
با  مقابله  و  سایبری  جرایم  به  سریع  واکنش  در  سایبری 

آسیب های این حوزه همکاری و تعامل کند.

خبر ربیعی خبرداد:

 رادیوتراپی بیماران سرطانی رایگان شد

رئیس پلیس پایتخت از ضرورت برگزاری کالس های 
شده  توقیف  خودروهای  رانندگان  برای   آموزشی 

خبر داد.
ناجا  هفته  از  روز  سومین  در  رحیمی  سردار حسین 
شهر  نمونه  رانندگان  از  تقدیر  همایش  در  حضور  با 
برگزار شد،  پایتخت  راهور  تهران که در مقرر پلیس 
گفت: امروزه تهران کالنشهری است که جذابیت ها و 
ویژگی های زیادی را در خود جای داده و به همین 
صورت  آن  در  زیادی  تردد  که  است  طبیعی  دلیل 
میلیون   ۲۰ از  بیش  روزانه  اینکه  بیان  با  بگیرد.وی 
تردد در کالنشهر تهران انجام می شود، گفت: در این 
تا  دارد  وظیفه  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  وضعیت 
نسبت به روان سازی ترافیک و تسهیل رانندگی اقدام 
و  است  طاقت فرسا  و  سخت  کار  یک  کار  این  کند. 
راهنمایی  پلیس  رئیس  قبال  که  عنوان کسی  به  من 
به شما می گویم که  بوده ام  تهران  رانندگی همین  و 
کار در پلیس سخت است و کار در پلیس راهور تهران 
به  گذشته  روز  از  کرد:  اضافه  است.رحیمی  سخت تر 
دادیم  دستور  تهران  در  ترخیص  ستادهای  تمامی 
تخلف  دلیل  به  که  خودروهایی  رانندگان  تمامی  که 
توقیف شده اند حتما قبل از ترخیص خودرو یک دوره 
آموزشی ببینند و سپس خودرو ترخیص می شود. این 
ترخیص  ستادهای  تمامی  و  الزم االجراست  موضوع 

ملزم به اجرای آن هستند.

برگزاری دوره آموزشی برای 
رانندگان خودروهای توقیفی

که کرد  اعالم  ترکیه  گردشگری  و  فرهنگ   وزارت 
پرشمار  گروه  دومین  آلمان،  اتباع  از  بعد  ها  ایرانی   
گردشگران خارجی وارد شده به شهر استانبول هستند.

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه روز چهارشنبه با 
ماه نخست  اعالم کرد در 6  آمار رسمی خود  انتشار 
سال جاری میالدی بیش از 337 هزار گردشگر ایرانی 
بعد  ایرانی  گردشگران  و  اند  کرده  سفر  استانبول  به 
دوم  رده  در  نفر  هزار   4۰3 با  آلمانی  گردشگران  از 

قرار دارند.
در  ترکیه  استانبول  شهر  شده،  اعالم  آمار  اساس  بر 
سال ۲۰13 پذیرای 386 هزار، سال ۲۰14 پذیرای 
در  و  هزار  پذیرای 755  سال ۲۰15  در  هزار،   5۹۰
گردشگر  هزار   648 پذیرای  میالدی  گذشته  سال 

ایرانی بوده است.
بنا به اعالم وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، در رده 
بندی بیشترین تعداد گردشگران خارجی استانبول به 
ورودی،  گردشگران  کل  درصد   ۹4 با  آلمان  ترتیب 
ایران با 7,5 درصد و عربستان سعودی با 5,۲ درصد، 
عراق با 4,7 درصد و روسیه با 4,4 درصد در رده های 

اول تا پنجم جای دارند.
بر اساس این آمار، فرانسه، انگلستان، اوکراین، آمریکا، 
هلند، کویت، ترکمنستان، آذربایجان، چین و الجزایر 
به  ورودی  گردشگران  بعدی  های  رده  در  ترتیب  به 

استانبول قرار دارند.

رکورد زني ایرانیان  
درسفر به ترکیه

متخصص ژنتیک مرکز ناباروری ابن سینا مستقر در 
بیمارستان کمالی کرج گفت که 15 درصد زوج های 

ایرانی مشکل ناباروری دارند.
دکتر سعید رضا غفاری در جمع خبرنگاران در سالن 
فارابی دانشگاه علوم پزشکی البرز، افزود: 36 تا 4۰ 
دارند  قرار  باروری  سنین  در  کشور  جمعیت  درصد 
ناباروری  مشکل  دارای  جمعیت  این  درصد   15 که 

هستند. 
درصد   4۰ نابارور  زوج  تعداد  این  از  داد:  ادامه  وی 
مردان و 4۰ درصد زنان و ۲۰ درصد نیز هر دو زوج 

دارای مشکل ناباروری هستند. 
این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به آمار کشوری 
ناباروری، جمعیت استان البرز ۲ میلیون و 7۰۰ هزار 
البرز  در  خانوار  هزار   3۰ تا   18 بین  که  است  نفر 

مشکل ناباروری دارند. 
وی بیان داشت: زوج هایی که به مرکز ناباروری ابن 
به آن ها  سینا مراجعه می کنند فقط یک تخصص 
بهره  مختلف  های  تخصص  از  بلکه  شود  نمی  ارائه 
مند می شوند و حول آن متخصص های دیگر وجود 

دارد تا جنین که متولد می شود سالم باشد. 
برای  بیمارستان کمالی  ابن سینا در  ناباروری  مرکز 
خدمات دهی به زوج های نابارور فعال شده و از این 
و  البرز  نابارور  های  زوج  به  مناسبی  خدمات  پس 

استان های همجوار ارائه می دهد. 

15 درصد زوج های ایرانی مشکل 
ناباروری دارند

به  واکنش  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  آموزش  مسووالن  از  یکی  اظهارات 
پرورش مبنی بر وجود چند ده هزار نفر 
در آموزش و پرورش که بدون انجام کاری 
حقوق دریافت می کنند، گفت : از همان 
سازمانی  در  است  ممکن  بپرسید  مسول 
در  اینکه  اما  باشیم  داشته  نیرو  پرتی 
بخش های اداری چند ده هزار نفر حقوق 
بگیرند و کاری نکنند نداریم و ادعای آن 

دوست را تکذیب می کنم.
محمد بطحایی در حاشیه آیین آغاز سال 
تحصیلی در دانشگاه شهید رجایی، اظهار 
کرد: با سه ساله شدن دوره فنی و حرفه 
ای قطعا نیاز ما به نیروی انسانی در بخش 
هنر آموز و آموزش های فنی و حرفه ای 

بیشتر خواهد شد.
خروجی ها  مشکل  با  البته  افزود:  وی 
نیروی انسانی و بازنشستگی قابل توجهی 
از همکاران در چهار سال آینده مواجهیم 
که رفع آن در قالب برنامه جامع نیروی 
انسانی دنبال می شود که در دست تهیه 
است.بطحایی ادامه داد: اگر ظرفیت فعلی 
مستقیم  تامین  توانایی  رجایی  دانشگاه 
با تفاهم نامه  این نیروها را نداشته باشد 
امکانات  که  دیگر  دانشگاههای  میان  ای 

و  کاربردی  علمی  دانشگاه  بویژه  دارند 
فنی و حرفه ای، این ظرفیت را ایجاد می 
کنیم تا به صورت کوتاه مدت بتوانیم این 

کمبود نیرو را جبران کنیم.
کمبود  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نیرو با سه ساله شدن هنرستان ها گفت: 
این کمبود نیرو بتدریج شیب زیادی در 
آموزش های فنی و حرفه ای پیدا خواهد 
آموزان  دانش  در  بویژه  کمبود  این  کرد. 
امیدواریم  بسیار  اما  است،  بیشتر  پسر 
از  استفاده  و  مذکور  نامه  تفاهم  روش  با 
حوزه  در  که  دانشگاهها  سایر  ظرفیت 
جبران  را  آن  دارند  تجربه  معلم  تربیت 
استخدامی  آزمون  درباره  کنیم.بطحایی 
آموزش و پرورش در بهمن ماه عنوان کرد: 
صحبت های مقدماتی انجام گرفته است 
تا در اواخر دی ماه آزمون استخدامی را 
برگزار کنیم  اما تاریخ دقیق آن منوط به 
تایید سازمان امور استخدامی است که تا 

دو هفته آینده مشخص می شود.
سازمان  با  نظر  اختالف  یک   افزود:  وی 
کمبود  میزان  خصوص  در  استخدامی 
نیروی انسانی وجود دارد که باید برطرف 
تعداد جذب  درباره  ثابتی  رقم  به  و  شود 
برسیم.وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه 

بندی معلمان گفت: رتبه بندی بر اساس 
و  انطباق  یک  باید  ششم  برنامه  قانون 
رتبه  و  پرداخت ها  نظام  بین  همبستگی 
بندی ایجاد کند که در قالب یک الیحه به 
تایید مجلس برسد. اما در متن قانون یک 
اشاره به سقف بودجه های سنواتی شده 
بندی  از رتبه  آنچه  برای  را  ما  که دست 

انتظار داریم می بندد.
وی درباره تبدیل وضعیت 1۲ هزار نیروی 
قراردادی و  پیمانی ها گفت: این سیاست 
کلی دولت برای آموزش و پرورش و سایر 
موافقت  بتوانم  امیدوارم  دستگاههاست.  
بدست  وضعیت  تبدیل  برای  را  دولت 
صورت  وضعیت  تبدیل  این  تا  بیاوریم 
همکاران  که  صریحی  پاسخ  امروز  گیرد. 
دریافت  صحبتم  از  وقراردادی  پیمانی 
کنند ندارم و این امر در  دست پیگیری 

است.وزیر آموزش و پرورش درباره کتب 
تلخی  واقعیت  این  آموزشی گفت:  کمک 
پرورش  و  آموزش  نظام  در  که  است 
نتوانستیم  بگویم  صادقانه  و  دارد  وجود 
ها  آزمون  متاسفانه  کنیم.  برطرف  را  آن 
که  کنکور  برای  آموزان  دانش  آمادگی  و 
باید از متوسطه دوم آغاز شود، در برخی 
مواقع به دوره ابتدایی نیز کشیده شده و 
به آموزش و پرورش  ایراد  این  از  بخشی 

برمیگردد.
بطحایی ادامه داد: هنگامی که برای برخی 
مدارس آزمون ورودی برگزار می کنیم و 
تعداد  پاسخگوی  مدارس  آن  ظرفیت 
بوجود  مشکالت  این  نیست  متقاضیان 
میاید اما باید به صورت جدی بر روی این 
موضوع کار شود تا حداقل اگر امکان رفع 

آن نیست، مشکالت کاهش یابد.

 تعیین تکلیف زمان برگزاری
 آزمون استخدامی آموزش و پرورش

معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان 
بهزیستی با اشاره به اینکه مشاوره ژنتیک 
اجباری نشده است، گفت: با انجام طرح 
غربالگری مجوز ازدواج به زوجین داده می 
شود.مینو رفیعی در مورد طرح غربالگری، 
اظهارداشت: غربالگری به معنای آزمودن 
است و هر آزمونی، آزمایش گرفتن نیست 
بلکه در طرح غربالگری افرادی که دارای 
ریسک هستند، بررسی شده و در صورتی 
مشاوره  به  باشد،  باال  آنها  ریسک  که 

ژنتیک معرفی می شوند.
ژنتیک  مشاوره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داد:  ادامه  نشده  و  نیست،  اجباری 
آن  که  شده  اجباری  غربالگری  طرح 

تخصصی  پرسشنامه های  کردن  پر  نیز 
لیسانس  دارای  که  است  افرادی  توسط 
چندین  و  هستند  ارشد  کارشناسی  یا  و 
بهزیستی  در  تخصصی  دوره های  روز 

گذرانده اند.
معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان 
پرسشنامه  این  در  کرد:  تأکید  بهزیستی 
افراد سئواالت را صادقانه پاسخ می دهند و 
ما متوجه می شویم که این زوج در آینده 
و  می گیرند  قرار  خطر  معرض  در  چقدر 
بارداری  در  خانواده ها  ریسک  میزان 

مشخص خواهد شد.
ازدواج  از مردم  به گفته رفیعی، بسیاری 
فامیلی را معموال فامیل  نزدیک پسر عمو 
و دختر عمو می دانند، در حالی که فامیل 
دورتر  و همچنین وجود یک فرد معلول و 
دارای مشکل ژنتیک در خانواده، می تواند 
باعث بروز بیماری های ژنتیکی در فرزند 

انجام  با  باید  آنها باشد و به همین دلیل 
دنیا  به  احتمال  ژنتیکی،  مشاوره های 
آمدن کودک دارای مشکل را بررسی کرد.

زوج  که  هنگامی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
غربالگری انجام می دهد، گواهی محضر به 
آنها داده می شود، افزود: انجام غربالگری 
محسوب  آنها  ازدواج  برای  مانعی  هیچ 
مشخص  غربالگری  از  بعد  و  نمی شود 
می شود که نیاز به مشاوره ژنتیک وجود 
انجام  با  مجموع  در  اما  خیر  یا  دارد 
در  ازدواج  برای  الزم  مجوز  غربالگری 
گفته  آنها  به  و  می گیرد  قرار  اختیارشان 
از  قبل  یا  و  فعلی  زمان  یا  که  می شود 

بارداری مشاوره ژنتیک را انجام دهند.
معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان 
 ، ها  بارداری  تمامی  بهزیستی، گفت: در 
ریسک  و  احتمال خطر  تا سه درصد  دو 
در  که  هنگامی  بنابراین  دارد؛  وجود 

مشاوره ژنتیک مشخص شد که درصد 
زمان  آن  است،  آمار  این  از  بیش  خطر 
ممکن است نیاز به آزمایش های تخصصی 

ژنتیک وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: سه سال است که این طرح 
به صورت پایلوت آغاز شده و کاماًل علمی 
و  می شود  دنبال  کارشناسی  تیم  توسط 
تحقیقاتی  به  توجه  با  ما  پرسشنامه های 
تغییر  است،  انجام  حال  در  روز  هر  که 

می کند و علمی تر می شود.
گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  رفیعی 
1۰۰ هزار زوج مورد غربالگری قرار گرفته 
و بررسی شده اند، گفت: پس از غربالگری 
زوجین  این  درصد   1۰ که  شد  مشخص 
نیاز به آزمایش ژنتیک دارند که بعضی از 
تعداد کمی  و  ژنتیک ساده  آزمایش  آنها 
ژنتیک  تخصصی  آزمایش  به  نیاز  نیز 

داشتند.

مشاوره ژنتیک 
اجباری نیست



6 سبک زندگیدوشنبه 17 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3594

دادنامه
پرونده کالسه ۹6۰۹۹8۲16۰3۰۰1۹6 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران 
خواهان-بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس با مدیریت عاملی فرج 

اله باقریان با وکالت مریم کمال آبادی فراهانی ف ایرج 
خواندگان-حمیدرضا حیدری ف فیروز –شرکت شمیم فن آور آسیا 6۲۰8347 –

حمیدرضا نادر االصلی ف احمد-حمید گلبازخانیان ف اکبر-شرکت شکوه الماس 
تهران 1۹16۰۲ –علیرضا گلبازخانیان 

خواسته ها-تامین خواسته –مطالبه خسارت تاخیر تادیه-مطالبه وجه بابت –مطالبه 
خسارت دادرسی

با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  از  بررسی  از  پس  گردشکار-دادگاه 
استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید 

اندیش  تامین  با وکالت شرکت  پارسیان  بانک  پرونده خواهان  این  رای دادگاه-در 
آبادی  کمال  مریم  الواسطه  مع  وکالت  با  قربان  با  اله  فرج  عاملی  مدیر  به  پارس 
خانیان  گلباز  حمید  و   1۹16۰1 تهران  الماس  شکوه  شرکت  طرفیت  به  فراهانی 
ف اکبر و حمیدرضا نادر االصلی فرزند احمد-حمیدرضا حیدری ف فیروز- شرکت 
شمیم فن آور آسیا 6۰۲8347 و علیرضا گلبازخانیان دادخواستی به خواسته فوق 
بعنوان اصل خواسته تقدیم و در تشریح خواسته خود چنین بیان داشته که به داللت 
و خواندگان  موکل  بین  فیما  منعقد  مورخ 85/1۰/36  نامه  قرارداد صدور ضمانت 
ضمن پذیرش سایر شرایط مقرر قراردادی متعهد به باز پرداخت تسهیالت دریافتی 
به  توجه  با  گیرد  می  قرار  خواندگان  تائید  مورد  قرارداد  ماده  وفق  که  شوند  می 
عدم انجام تعهدات قراردادی و اسباب تقدیم دادخواست را فراهم نموده است ذیل 
قرارداد مستند دعوی را به عنوان ضامن امضا نموده و مطابق ماده 13 قرارداد یاد 
شده منفردا و متضامنا پرداخت کلیه دیون ناشی از قرارداد را تعهد نموده اند حال 
قانونی  ابالغ  علیرغم  استدعاست خواندگان  مورد  به خواسته صدور حکم  توجه  با 
اخطاریه ها از حضور در دادگاه و دفاع از دعوی مطروحه خودداری نموده اند حالیه 
بر  داللت  پیوستی  مدارک  و  قرارداد  مصدق  تصاویر  و  فوق  مراتب  به  نظر  دادگاه 
اخذ تسهیالت و تضمین باز پرداخت آن از ناحیه خواندگان و نیز داللت بر اشتغال 
ذمه تضامنی خواندگان و ذحق بودن خواهان در طرح دعوی داشته و خواندگان 
نیز دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه و ابراز نموده اند لذا 
ضمن استصحاب بقای دین و پذیرش دعوی مطروحه و مستندا به مواد ۲1۹-1۰-
1۲57  قانون مدنی و مواد ۲۹۲-4۰3-3۰۹ قانون تجارت و 1-۲ قانون مسئولیت 
مدنی و مواد 1۹8-515-51۹-5۲۲ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب 137۹ و نیز قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 
68/1۰/5 و الحاق تبصره به ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان جمعا به پرداخت مبلغ ۲735۰۰۰۰۰ ریال به عنوان 
اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 86/1۰/3۰ تا تاریخ تقدیم دادخواست 
۹6/3/16 جمعا به مبلغ 417۹8۲۹3۰ ریال و نیز احتساب خسارات مذکور بانرخ 
پرداخت خسارات  نیز  و  وصول  روز  لغایت   ۹6/3/16 تاریخ  از  سال  در  درصد   31
دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
110/87831   دادرس شعبه 38 دادگاه عمومی تهران 

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو4۰5 جی ال ایکس ای 1/8 مدل 8۹ به رنگ نقره ای 
متالیک با شماره پالک 513ه41 ایران 7۲ با شماره موتور 1۲48۹147۹۲6و شماره 
شاسی NAAM۰1CA1AE۰31۹۰4به مالکیت سید محمد فرزامی فر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

ابالغیه
نام: زهرا      نا م خانوادگی:رحمت آبادی

تاریخ حضور: 13۹6/8/3۰ سه شنبه ساعت 1۰:۰۰ محل حضور: استان کرمانشاه-
شهرستان کنگاور- بلوار شهید چمران-ابتدای شهرک مهردشت

تاریخ حضور: 13۹6/8/3۰       ساعت حضور:1۰:۰۰
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  شادرام  محمدناصر  دعوی  در خصوص 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه: •پس از دریافت این ابالغیه, ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثنا انجام می شود؛ بنابر 
این ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 

طریق سامانه اقدام نمایید.
ننموده  دریافت  رمز(  و  شناسه  کاربری)  حساب  سامانه,  به  ورود  جهت  •چنانچه 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم  از دفاتر خدمات  به یکی  نام,  اید جهت ثبت 

دسترسی, به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان کنگاور/مرادی

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   53 شماره  شناسنامه  داراي  اصفهانی  رضا  آقاي 
۹6۰363/65 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمي خود  اقامتگاه  تاریخ 88/11/11  بشناسنامه ۲ در  که شادروان گوهر کیانی 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
از کرج فرزند ذکور  اله وحید نصیری متولد 1334 ش¬ش 85۹ صادره  1-عزت 

متوفی
۲-نصرت اله وحید نصیری متولد 1331 ش¬ش 8۰۰ صادره از کرج فرزند ذکور 

متوفی
اناث  فرزند  کرج  از  صادره   1114 ش¬ش   134۲ متولد  نصیری  وحید  3-مهین 

متوفی
4-فاطمه وحید نصیری متولد 1338 ش¬ش ۹4۹ صادره از کرج فرزند اناث متوفی
5-صغری وحید نصیری متولد 13۲۹ ش¬ش 7۹۹ صادره از کرج فرزند اناث متوفی
6-مریم وحید نصیری متولد 134۰ ش¬ش 1۰51 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 37۰ م/الف
شورای حل اختالف ماهدشت

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

فاقد سند رسمي

   13۹66۰331۰۰۹۰۰1۰۹۲ و   13۹66۰331۰۰۹۰۰1۰۹1 شماره  راي  برابر 
ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     13۹6/5/۲3 مورخ 
ثبت ملک  ثبتي حوزه  واحد  فاقد سند رسمي مستقر در  اراضي و ساختمانهاي 
کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 1- آقای محمد کبریائی 
فرزند  پور  جان  حسین  غالم  آقای   -۲      ۹ شناسنامه  شماره  به  کریم  فرزند 
خویشی  اکبرزاده  علی  منیره  خانم   -3         13 شناسنامه  شماره  به  محمد 
فرزند رسول به شماره شناسنامه 4۰67 هر یک نسبت به دو دانگ مشاع از شش 
رسمی  انتقال  سند  و  عادی  قولنامه  طور  به  رسمی  مالکین  از  خریداری  دانگ، 
شماره 767۰۰ مورخ 86/3/۲۲ دفترخانه 3۲ کرج و خانم منیره علی اکبرزاده 
خویشی و آقای غالم حسین جان پور مالکین رسمی مشاعی می باشند و سند 
به صورت  مالکیت آن ذیل صفحه 5۰1 دفتر 1۲55 ثبت و صادر شده است و 
شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   ۲17/5۰ مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
است.  گردیده  آباد محرز  در حسن  واقع  اصلی   -154 از  فرعی   ۲۰4۹ از پالک 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتي 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضاي مدت  صورت 

صادر خواهد شد. ۹6/6۰8۰/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/7/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/8/۲

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالسه ۹5۰34۰ اجرای احکام مدنی محکوم علیه حیدر عابد پلنگی محکوم به 
پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/683/۹64 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 13۹5/۰6/17 لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له امیر موتمن و مبلغ 45۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت محکوم 
علیه تاکنون نسبت به بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است و با معرفی شش دانگ عرصه و 
اعیان مربوط به خانم سیده ربابه اصغری فرزند سید رحیم به شماره پالک فرعی 3۲ از ۲۲ 
اصلی و شماره ثبت 5۰۲6۰ از صفحه ۲8 از دفتر ۲4 مکرر در بخش 4 حوزه ثبتی میاندرود 
واقع در روستای پلنگ آزاد روبروی حسینیه اصلی روستا کدپستی 4841765647 باب خانه 
مسکونی به مساحت عرصه 58۲/۰3 متر مربع با حدود اربعه عرصه برابر شماال به طول ۲5/1۰ 
متر متصل به متصرفی علی عابد پلنگی شرقا به طولهای ۲4/۲۲+8/7۰ مجموع 3۲/۹۲ متر 
متصل به کوچه جنوبا به طول 13 متر درب و دیواریست به خیابان اصلی روستا، غربا به طول 
33/1۰ متر متصل به متصرفی علی عابد پلنگی در عرصه تعرفه شده یک ساختمان مسکونی 
در یک طبقه بصورت نیم پیلوت به مساحت تقریبی 11۰ متر وجود دارد ساختمان مذکور فاقد 
هر گونه سازه و اسکلت خاصی برای مقابله با نیروهای جانبی بوده و دارای دو اتاق خواب خال 
و پدیرایی آشپزخانه و حمام و دستشویی میباشد آشپزخانه دارای کابینت با کاشیکاری کامل 
دیوارهای داخلی سفید و سرویس بهداشتی و حمام با کاشیکاری کامل می باشد دیوارهای 
بنا از آجر گری درب و پنجره های آن آلومینیوم سقف آن رابیتس پوشش نهایی آن ایرانیت 
با زیرسازی خز یا کف موزائیک و دارای نمای سنگی میباشد کل بنا دارای امتیاز و خدمات 
شهری اعم ازآب و برق می باشد با عنایت به مطالبه مطروحه و مشاهدات بعمل آمده ارزش 
ملک مذکور 1- ارزش عرصه تعرفه شده برابر متر مربعی 1/7۰۰/۰۰۰ ریال که در کل برای 
58۲/۰3 برابر ۹8۹/451/۰۰۰ ریال ۲- ارزش اعیانی موجود با توجه به قدیمی بودن برابر متر 
مربعی 3/۰۰۰/۰۰۰ ریال که درکل برای 11۰ متر مربع منزل مسکونی برابر 33۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال که در سرجمع معادل یکصد و سی و یک میلیون نهصد و چهل و پنج هزار و یکصد 
تومان برآورد و اعالم میگردد. و ملک مذکور طبق مبلغ محکوم به در مورخه 13۹6/۰8/۰۲ 
روز سه شنبه ساعت 1۰ الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود 
بفروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطالعات بیشتر به 
دفتر اجرای احکام میاندرورد مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی فوق شروع و برنده آن 
کس است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای 
پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را به صورت 
کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزادیه به نفع 
دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود.
م الف:96/205 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی میاندرود

ابالغ )941016(
خواهان رقیه افضلی و علیرضا حمیدی دادخواستی به طرفیت خواندگان داریوش 
حسین  و  عزیز  فرزند  عزیزی  محمد  و  احمد  فرزند  میرنیا  جالل  سید  و  خاکپور 
علومی با وکالت اکبر یوسفی و بهزاد خاکپور و مسعود یوسفی فرزند مظفر و علیرضا 
عسگریان با وکالت سعید صالح نیا و شهرام شیرود بزرگی و آزیتا کاویان منش را 
های  دادگاه  تقدیم   ۹6/۲/18 ۹6۰۹۹71۹64۲۰۰15۰مورخه  دادنامه  از  خواسته 
عمومی شهرستان شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع  نور  شهرستان  مازندران  استان  در  واقع  نور  شهرستان  حقوقی 
ساعت  و  آن ۹6/8/۲۰  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹4۰۹۹81۹64۲۰1۰۰۰
آیین  73قانون  ماده  استناد  با  و  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  8:3۰تعیین 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن و  ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت جهت رسیدگی حاضر 

گرددم. الف 337
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   53 شماره  شناسنامه  داراي  اصفهانی  رضا  آقاي 
۹6۰36۲/65 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قدرت اله ایلیات بشناسنامه 4 در تاریخ 75/11/1 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-فاطمه انجیل الی ش¬ش 6 متولد 13۲8صادره از کرج نسبت همسر متوفی

۲-اعظم ایلیات ش¬ش 46 متولد 1344 صادره از کرج فرزند اناث متوفی
3-سمیه ایلیات ش¬ش 13۰۰۲ متولد 1366 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

4-محمود ایلیات ش¬ش 1473۹ متولد 1357 صادره از کرج فرزندذکور متوفی
5-اکرم ایلیات ش¬ش 14۲4 متولد 1347 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

6-طاهره ایلیات ش¬ش 1563  متولد 135۰ صادره از کرج فرزند اناث متوفی
7-نرگس ایلیات ش¬ش 8533  متولد 1354 صادره از کرج فرزند اناث متوفی

8-ربابه ایلیات ش¬ش 14۲5 متولد 1348 صادره از کرج فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 368 م/الف
قاضی حوزه65 شورای حل اختالف ماهدشت

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   53 شماره  شناسنامه  داراي  اصفهانی  رضا  آقاي 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست  شورا  این  از   ۹6۰341/65
داده که شادروان یداله وحید نصیری بشناسنامه 7۹8 در تاریخ اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
از کرج  یداله متولد 1344 ش¬ش 85۹ صادره  فرزند  اله وحید نصیری  1-عزت 

نسبت به متوفی فرزند 
۲-نصرت اله وحید نصیری فرزند یداله متولد 1331 ش¬ش 8۰۰ صادره از کرج 

نسبت به متوفی فرزند
3-قدرت اله ایلیات فرزند یداله  متولد 1318 ش¬ش 4 صادره از کرج نسبت به 

متوفی فرزند
4-فاطمه وحید نصیری فرزند یداله متولد 1338 ش¬ش ۹4۹ صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
کرج  از  صادره   7۹۹ ش¬ش   13۲۹ متولد  یداله  فرزند  نصیری  وحید  5-صغری 

نسبت به متوفی فرزند
6-مریم وحید نصیری فرزند یداله متولد 134۰ ش¬ش 1۰51 صادره از کرج نسبت 

به متوفی فرزند
کرج  از  صادره   1114 134۲ ش¬ش  متولد  یداله  فرزند  نصیری  وحید  7-مهین 

نسبت به متوفی فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 36۹ م/الف
شورای حل اختالف ماهدشت

دالیل چین و چروک پوست که 
هیچ ربطی به افزایش سن ندارد!

 1. نور خورشید 
نباید تعجب کنید که مهم ترین عامل ایجاد 
چین و چروک در معرض نور خورشید قرار 
عمقی  به  که   UVA اشعه  است.  گرفتن 
ترین الیه های پوستی نفوذ می کند و اشعه 
سوختگی  آفتاب  ایجاد  باعث  که   UVB
می شود، هر دو می توانند منجر به پیری 

زودرس و چین و چروک شوند.

 2. کمبود خواب 
کمبود خواب باعث ایجاد چروک می شود، 
با نخوابیدن کافی تغییر  PH پوست  چون 
های  سلول  دهد  نمی  اجازه  و  کند  می 
طی  در  عالوه،  به  بمانند.  هیدارته  پوست 
از بدن دفع می شوند. سعی  خواب سموم 
شبانه  خواب  ساعت   8 تا   6 همیشه  کنید 
که برای سالمت توصیه شده است را داشته 

باشید. 

 3. استرس 
و  برده  باال  را  کورتیزول  سطح  استرس 
منجر به افزایش قند خون می شود که به 
آسیب  پوست  االستین  و  کالژن  فیبرهای 
حمایتی  ساختارهای  فیبرها  این  زند.  می 
حیاتی هستند که جلوی افتادگی و چروک 
که  کنید  پیدا  راهی  گیرند.  می  را  پوست 
بعد  رفتن  راه  دهد، چه  کاهش  را  استرس 
از شام باشد، چه وقت گذارنی با دوستان یا 

مراجعه به یک درمانگر.

  4. شکر 
شما از قبل می دانید که شکر باعث افزایش 
قسمت  در  خصوص  به  شود،  می  وزن 
از  کلی  طور  به  را  شکر  که  افرادی  شکم. 
رژیم غذایی خود حذف می کنند، موفقیت 
دلیل  ولی  دارند.  وزن  کاهش  در  بیشتری 
شیرینی  گذاشتن  کنار  برای  هم  دیگری 
این  دارد،  وجود  شیرین  های  نوشیدنی  و 

خوراکی ها پوست تان را پیر می کنند.

  5. جمع کردن چشم ها 
جمع کردن و سایر انقباضات صورت منجر 
این  چه  هر  شود.  می  عضالت  انقباض  به 
بگیرند،  قرار  استفاده  مورد  بیشتر  عضالت 
عضالت  این  حرکات  شوند.  می  تر  قوی 
پوست  های  سلول  شدن  فشرده  به  منجر 

و حالت چروک خوردگی آن ها می شوند.

6. نوشیدنی ها را بدون نی بنوشید 
قبیل  از  تیره  مایعات  نوشیدن  مطمئنا 
چای سرد و دمنوش های خنک بدون نی 
هایتان  دندان  رنگ شدن  تواند جلوی  می 
باعث  که  بدانید  است  بهتر  ولی  بگیرد،  را 
تان دهان  اطراف  های  چین   پیشرفت 

 می شود.

 گوناگون

آموزش جلوگیری از هک شدن موبایل 
حمله های  دچار  است  ممکن  ناخواسته  طور  به  شما  موبایل 
هکری قرار بگیرد و اطالعات شخصی خود را از دست بدهید. 
تا  کنیم  کمک  کاربران  به  مطلب  این  در  تا  کردیم  سعی  ما 
خود  موبایل  شدن  هک  از  امنیتی،  مسائل  برخی  رعایت  با 

جلوگیری کنند.
1- هر وقت میخواهید وارد سرویس ایمیل یا سایت بانکی خود 
https:// وارد کنید )مثال HTTPS شوید، آدرس را با پیشوند

gmail.com(. به این ترتیب به شیوه ای امن به سایت مورد 
نظر وصل میشوید و امکان سرقت اطالعات بسیار کم خواهد 
از  ایمیل  های  و سرویس  بانکی  های  سایت  تمام  تقریبا  شد. 

پروتکل امن SSL پشتیبانی میکنند.
لینک(  حاوی  ایمیل  مخصوصا  )و  ناشناس  ایمیل  اگر   -۲  
دریافت کردید، روی لینکهای موجود در ایمیل کلیک نکنید. 
میتوانند  مخرب  کد  حاوی  لینک  یک  ارسال  با  هکرها  زیرا 

موبایل یا تبلت شما را تحت کنترل در بیاورند.
 البته ایمیلهایی که از سایتهای معتبر دریافت می کنید همیشه 
امن هستند. )مخصوص سایت هایی که خودتان در آنها ثبت 

نام کرده اید(
 3- اگر به بازی و یا اپلیکیشن احتیاج دارید، سعی کنید آن 
 App ها را از منابع معتبر دریافت کنید. زیرا برخی از همین
ها و بازی ها می توانند آلوده به کدهای مخربی باشند که باعث 
بروز مشکالتی امنیتی برای موبایل شما می شود. با وجود عدم 
سایت های  ایران،  کاربران  از  استورها  اپ  از  برخی  پشتیبانی 

فارسی معتبری هم برای دانلود نرم افزار موبایل وجود دارند.
نمی  و  هستید  خود  موبایل  با  عکاسی  به  عالقمند  اگر   -4  
خواهید که اطالعات موقعیتی و برخی دیگر اطالعات شخصی 
شما توسط عکس منتشر شود، کافیست گزینه های مربوط به 

GPS Camera و Geo Tag را غیر فعال کنید.
با  عکسی  وقتی  که  دارند  را  امکان  این  جدید  های  موبایل   
 GPS موبایل خود میگیرید، اطالعات موقعیتی شما را توسط

دریافت کرده و ضمیمه تصویر کنند. 
گفتنی است این اطالعات زمانی مشخص می شود که عکس 
گرفته شده را توسط موبایل خود بر روی شبکه های اجتماعی 

منتشر کنید.
 اما اگر شما تصاویری را از قبل گرفته اید و هنوز آن ها را در 
افزار  نرم  با  کافیست  اید،  نگذاشته  اشتراک  به  شبکه ای  هیچ 
Microsoft Photo Tools تمامی مشخصات شخصی خود 
به  اقدام  و سپس  نمایید  گرفته شده حذف  تصویر  روی  از  را 

اشتراک گذاری کنید.
 5- بلوتوث و  WiFi  موبایل خود را در مراکز شلوغ خاموش 

نگه دارید )البته اگر به آنها نیازی ندارید(.
عامل های  سیستم  برای  منظمی  های  آپدیت  همیشه   -6  
آندروید، ویندوز فون، و iOS منتشر می شود. برخی از هکرها 
از این موضوع سوء استفاده کرده و فایل های آلوده خود را به 

عنوان آپدیت موبایل در اینترنت منتشر می کنند.
باشید و همیشه آپدیت سیستم عامل را  این موضوع   مراقب 

توسط برنامه Update Manager خود گوشی انجام دهید.
است  این  کنید  رعایت  باید  که  نکاتی  مهمترین  از  یکی   -7  
های  افزار  نرم  توسط  را  خود  بانکی  گاه حساب های  هیچ  که 
ناشناس باز نکنید. بلکه از نرم افزار بانکی مخصوص بانک خود 

کمک بگیرید.
جالب  اما  بودند.  ساده  بسیار  مقاله  این  در  شده  گفته  نکات   
است بدانید که بیش از ۹۰ درصد کاربران موبایل به این نکات 
توجه نمی کنند و همین باعث بروز مشکالتی مثل هک شدن 

اطالعات شخصی میشود.
cyberpolice.ir:منبع

 فناوری

آیا رژیم غذایی مبتنی بر نوع گروه خونی 
می تواند به الغر شدن ما کمک کند و در 
باشد؟  داشته  نقش  سالمتی مان  ارتقای 
از  بعضی  است که شاید ذهن  این سوالی 
دکتر  اما  باشد،  کرده  درگیر  هم  را  شما 
طبیعی درمانی  )متخصص  آدامو  پیتر 
رژیم  طراحی  با   ،)Naturopathy یا 
 Blood یا  خونی  گروه  بر  مبتنی  غذایی 
می کند.  دفاع  ایده  این  از   ،Type Diet
غذاهایی  که  است  مدعی  متخصص  این 
از ما می خوریم، واکنش های  که هر کدام 
گروه  نوع  با  متناسب  را  خاصی  شیمیایی 
خونی ما انجام می دهند. پس اگر هر فردی 
گروه  برای  طراحی شده  غذایی  رژیم  از 
هم  بدنش  کند،  استفاده  خودش  خونی 
بهتر و موثرتر غذاها را هضم خواهد کرد. 

برای  مهم  فایده  سه  درنهایت  روند  این 
وزن،  کاهش  به  کمک  دارد:  انسان ها 
به  کمک  و  بدن  در  انرژی  سطح  افزایش 

پیشگیری از مبتال شدن به بیماری ها.

چه چیزهایی می توانیم بخوریم 
این مساله کامال به نوع گروه خونی هر فرد 
بستگی دارد. دکتر آدامو، توصیه های زیر را 

برای هر گروه خونی ارائه کرده است: 

O گروه خونی

 رژیم غذایی سرشار از پروتئین، با میزان 
چربی،  بدون  قرمز  گوشت  از  بیشترین 

از  استفاده  میزان  و سبزی ها.  مرغ  ماهی، 
محصوالت  و  حبوبات  سبوس دار،  غالت 
لبنی در این افراد باید کمتر باشد. به گفته 
 O خونی  گروه  دارای  افراد  آدامو،  دکتر 
گوارشی  مشکالت  به  ابتال  مستعد  اساسا 
از مکمل های مختلف  و می توانند  هستند 
برای مقابله با این مشکالت استفاده کنند.

 A گروه خونی
مبتنی  و  قرمز  گوشت  بدون  غذایی  رژیم 
بر مقدار زیادی از سبزی ها، میوه ها، لوبیا، 
این  اگر  انواع حبوبات و غالت سبوس دار. 
واقعا  باشند،  تازه  و  ارگانیک  محصوالت، 
بهتر   A خونی  گروه  دارای  افراد  برای 
است، چون این افراد اساسا سیستم ایمنی 

ضعیف تری نسبت به دیگران دارند.

B گروه خونی
پرهیز از خوردن این مواد غذایی برای افراد 
ذرت،  است:  الزم   B خونی  گروه  دارای 
گوجه فرنگی،  عدس،  سیاه،  گندم   گندم، 
نیز  مرغ  کنجد.  دانه های  و  بادام زمینی 
برای این افراد مشکل ساز است. به همین 
توصیه  افراد  این  به  آدامو  دکتر  دلیل، 
می کند که بیشتر از سبزی های برگ سبز 
تیره، تخم مرغ، بعضی از گوشت های سُبک 
و محصوالت لبنی کم چرب استفاده کنند.

 AB گروه خونی
گروه  دارای  افراد  که  خاصی  غذایی  مواد 

کنند،  تمرکز  آن  بر  باید   AB خونی 
دریایی،  غذاهای  توفو،  پنیر  از  عبارت اند 
دارای  سبزی های  و  لبنی  محصوالت 
افراد  که  می گوید  آدامو  دکتر  سبز.  رنگ 
دارای گروه خونی AB اساسا اسید معده 
کمتری در بدن شان دارند. بنابراین، پرهیز 
از مصرف کافئین و انواع گوشت های دودی 

یا طعم دار دیگر برای آنان ضروری است.
از گروه خونی خودتان  اگر درحال حاضر 
تعیین  برای  زودتر  باید  هستید،  بی اطالع 
آن اقدام کنید. نتیجه نهایی نشان خواهد 
نیاز  چیزهایی  چه  به  دقیقا  شما  که  داد 

دارید.

محدودیت ها: 
بسته به نوع گروه خونی تان، ممکن است 
به  نسبت  شدید  محدودیت  ایجاد  که 
شما  برای  غذایی  مواد  از  بعضی  مصرف 

الزم باش. 

پخت وپز و خرید: 
که  کرد  خواهد  تعیین  خونی تان  گروه 
و  کنید  تهیه  را  غذایی  مواد  کدام  دقیقا 
کمک  آن ها  طبخ  برای  روش هایی  چه  از 
که  می کنند  فکر  افراد  از  بعضی  بگیرید. 
می توانند  خودشان  کردن  راحت تر  برای 
بسته بندی شده  وعده های  و  غذاها  از 
استفاده کنند، اما دکتر آدامو اساسا چنین 
را  آن  به  اقدام  و  نمی کند  تایید  را   کاری 

غیرضروری می داند.

رژیم مناسب گروه خونی شما چیست؟

اگر در این روزها با مشکالت ناشی از آلرژی 
از حد  بیش  نباید  مواجه هستید،  پاییزی 
تغییر  آب وهوایی،  تغییرات  کنید.  تعجب 
کربن  دی اکسید  افزایش  و  هوا  دمای  در 
در هوا، به گیاهان گرده زا اجازه می دهند 
که بیشتر ُعمر کنند و گرده های بیشتری 
به وجود بیاورند. با این حال، الزم نیست که 
غذایی  مواد  از  بعضی  چون  بکشید،  زجر 
می توانند با آلرژی های پاییزی مقابله کنند 

و عالئم آزاردهنده را کاهش بدهند.

کلم بروکلی
 کلم بروکلی که گیاه فوق العاده ارزشمندی 
نابودی  به  از دو طریق  محسوب می شود، 
بودن  آلرژی کمک می کند: سرشار  عالئم 
از ویتامین C که آلرژی را تسکین می دهد 
مسدودشده.  سینوس های  کردن  باز  و 
محققان می گویند که دریافت تقریبا 5۰۰ 
می تواند  روز  در   C ویتامین  میلی گرم 
عالئم آلرژی را کاهش بدهد، درحالی که 
بروکلی حاوی حدودا 8۰  کلم  فنجان  هر 
میلی گرم از ویتامین C است. برای افزایش 
از  گل کلم  می توانید  دریافتی   C ویتامین 
کنید.  استفاده  نیز  دیگر  کلم های  انواع  و 
هر فنجان از کلم های پخته شده دیگر نیز 
حدودا 56 میلی گرم از این ویتامین را به 

بدن می رساند.

سیر و پیاز
از کوئرستین هستند   سیر و پیاز سرشار 
می کند.  عمل  آنتی هیستامین  مانند  که 
برای  واقعا  گیاه  دو  این  مصرف  بنابراین، 
مقابله با آلرژی های پاییزی مفید هستند. 
ویژگی دیگر کوئرستین، عملکرد مشابهش 
برای  خاصش  توانایی  و   C ویتامین  با 
بنابراین،  است.  بدن  در  التهاب  تسکین 
مصرف آن ها برای مقابله با مشکالت ناشی 
بینی،  آبریزش  مانند  آلرژیک  التهاب  از 
موثر و مفید محسوب می شود. با این حال، 
مواد غذایی جذب  از  به راحتی  کوئرستین 
نمی شود و افرادی که به آلرژی های پاییزی 
مکمل های  از  باید  هستند،  مبتال  شدید 

کوئرستین استفاده کنند.

کدو تنبل 
و  بروکلی  کلم  مانند  دقیقا  تنبل  کدو 
زیادی  میزان  حاوی  برگدار،  سبزی های 

از نوعی عنصر ضدآلرژی به نام کاروتنوئید 
است. کاروتنوئید، یکی از اشکال ویتامین 
A محسوب می شود که وجودش در بدن 
برای دفع آلرژی ها واقعا ضروری است. شما 
می توانید کدو تنبل را همراه با انواع غذاها 
یا به عنوان بخشی از ساالد به رژیم غذایی 

خودتان اضافه کنید. 

هویج 
کاروتنوئید  زیادی  میزان  که  دیگری  گیاه 
زیادی  میزان  هویج،  است.  هویج  دارد، 
بتاکاروتن به بدن می رساند که آلرژی های 
دفع  به خوبی  را  گیاهان  گرده  از  ناشی 
می کند. اگر هویج را به آرامی بخارپز کنید 
روغن  مانند  سالم  چربی های  با  همراه  یا 
از  بیشتری  میزان  بدهید،  تف  نارگیل 
بدن  به  را  ضدآلرژی  و  مفید  ترکیب  این 

خودتان می رسانید.

کرفس 
از  سرشار  گیاهان  از  یکی   کرفس، 

ضدالتهابی  ترکیبات  انواع  و   C ویتامین 
مهمی  سالح  به  را  آن  درنهایت  که  است 
می کند.  تبدیل  آلرژی ها  با  مقابله  برای 
و  باال  خون  فشار  با  مقابله  این،  بر  افزون 
دردهای مزمن نیز دو مورد از فواید دیگر 

کرفس هستند. 
پخته  یا  خام  را  کرفس  می توانید  شما 
مغذی  مواد  میزان  این که  بدون  بخورید، 
محققان  بدهید.  تغییر  را  دریافتی اش 
برای  نیز  کرفس  برگ های  که  می گویند 
تهیه سوپ ها و خورش ها مناسب هستند 
نباید  C درون شان  به ویتامین  با توجه  و 

دور ریخته شوند.
گزنه دوپایه

در  مستقیما  دوپایه  گزنه  اگرچه   
خوراکی  گیاهان  یا  غذایی  مواد  گروه 
دارویی  خاصیت  اما  نمی گیرد،  قرار 
آن  نباید  و  دارد  قدرتمندی  ضدآلرژیک 
تسکین  به  گیاه  این  گرفت.  نادیده  را 
عالئم  بروز  هنگام  که  خاصی  التهاب 
کمک  واقعا  می افتد،  اتفاق  آلرژی 
است  هیستامین  حاوی  گزنه  می کند. 
بدن  در  آلرژیک  واکنش های  که درحین 
تحمل پذیری  درنتیجه  و  می شود  ترشح 
آلرژیک  واکنش های  موقعیت  در  را  بدن 

می دهد. افزایش 

در پاییز، سیر و پیاز بخورید!
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سرمربی استقالل در روزهای ابتدایی حضور خود 
در اســتقالل به دنبال رفع دو نقص بزرگ اســت. 
دوران مربــی گری شــفر در اســتقالل از عصر 
چهارشــنبه با استقالل آغاز شد. سرمربی خارجی 
استقاللی ها بعد از 15 سال چرخه حضور مربیان 
ایرانی را بر هم زد تا هدایت تیم بحران زده علیرضا 

منصوریان را بر عهده بگیرد.
 نارضایتی شفر از وضعیت بدنی

 شــفر دومین جلسه بازیکنان اســتقالل را به سالن 
بدنسازی منتقل کرد تا شائبه هایی درباره نارضایتی او 
از ضعف بدنی بازیکنان استقالل منتشر شود. شایعاتی 
که بعد از تمرینات روز جمعه و به ویژه شنبه این تیم  
قدرت بیشــتری پیدا کرد. سرمربی آلمانی استقالل 
در جریان جلســه با مک درموت در روز یکشنبه نیز 
صحبت های زیادی در این باره انجام داد.ســرمربی 
تازه وارد استقاللی ها روز شنبه نیز بازیکنان را قبل 
از تمرین به سالن وزنه برد و طبق برنامه ریزی انجام 
داده فعال بدنســازی و کار با وزنه در برنامه تمرینی 
همه روزه بازیکنان استقالل قرار دارد. شفر روز شنبه 
نیز برنامه پرفشــاری را برای بازیکنان در نظر گرفت 
تا با توجه به فاصله 3 هفتــه تا دربی، بازیکنان را از 
نظر بدنی تقویت کند. ترمیم بدنی بازیکنان، ماموریت 
اول شفر در استقالل است که سرمربی آبی ها خیلی 
جدی آن را شروع کرده و قصد دارد تا تیمی متفاوت 

از نظر بدنی را راهی مسابقات لیگ برتر کند.

همبازیان خود را حمایت کنید!
دومین ماموریت شــفر در اســتقالل اما رفع یک 
نقص بزرگ است؛ بازی بدون توپ. سرمربی آلمانی 
استقالل در جریان تمرین روز شنبه بارها با متوقف 
کردن تمرین از بازیکنان خواســته های خود را با 
یک محور مطرح کرد و از آبی ها خواست تا زمانیکه 
توپ را در اختیار ندارند، برای موقعیت سازی تالش 
کنند. شــفر در بخش های مختلف تمرین بارها با 
فریاد بلند از بازیکنان خواست تا زمانیکه توپ در 
اختیار هم تیمی های آنها قرار دارد، برای حمایت از 
او تالش کنند. بازی بدون توپ یکی از ضعف های 

بازیکنان استقالل در هفته های ابتدایی لیگ بود و 
شفر خیلی زود با درک این نقیصه به دنبال برطرف 

کردن این ضعف است. 
یک جای خالی برای چهار استقاللی

سرمربی آلمانی استقالل باید لیست خود را برای 
اضافــه کردن بازیکنان جدید خالی کند. لیســت 
بازیکنان اســتقالل یکی از دردســرهای علیرضا 
منصوریــان در پیش فصل بود و حاال شــفر نیز 
باید برای انتخاب لیســت مورد نظر 18 نفره خود 
چند تصمیم اساســی و مهم بگیرد.لیســت 18 
نفره بازیکنان استقالل با کنار گذاشتن مگویان و 

مصدومیت محســن کریمی در نهایت در ابتدای 
فصل با تصمیمات منصوریان تکمیل شد. آبی ها 
در شــروع فصل ۲۰ بازیکن را تحت قرارداد خود 
داشــتند و تنها 18 بازیکن در لیست این تیم قرار 
مــی گرفتند تا همین حــاال دو بازیکن در انتظار 
چراغ ســبز شــفر برای حضور در لیست باشند. 
مگویان البته در تمرینات استقالل حضور ندارد اما 
در صورت نیاز شفر به یک مدافع این احتمال وجود 
دارد که این بازیکن به تهران ســفر کند.شفر بعد 
از حضور در اســتقالل خبر از عقد قرارداد با بهنام 
برزای و جذب این بازیکن را داد؛ اتفاقی که با سفر 
برزای و عالقه ســرمربی طی روزهای آینده نهایی 
خواهد شد. مجتبی جباری بر اساس اختالفاتی که 
با مدیران این باشــگاه دارد، تنها بازیکنی است که 
شایعاتی پیرامون جدایی او در نیم فصل از استقالل 
به گوش می رسد. البته این موضوع با توجه به عدم 
اعالم مدیران اســتقالل، هنوز نهایی نشده و شفر 
فعال نمی تواند روی خروج این بازیکن حساب کند.
جایگاه لرزان جباری باعث شــده تا شفر 4 گزینه 
برای حضور در اســتقالل پیش رو داشــته باشد. 
شفر اگر به دنبال استفاده از بهنام برزای و محسن 
کریمی در کنار مجتبی جباری باشد، حداقل باید 
دو بازیکن را از لیست خود خارج کند و البته اگر در 
نهایت جباری از این تیم جدا شود، باید باز هم یک 

بازیکن را از لیست خود خارج کند. 

شالق سرمربی آلمانی بر تن بازیکنان نا آماده استقالل
 فوتبال ایران برترین رده

 در بررسی های فیفا

طبق عملکرد و آمار تیم های ملی کشــورهای مختلف 
درجــام های جهانی، جمهوری اســالمی ایران برترین 
کشور در رده بندی فیفا از نظر حضور و موفقیت در این 
جام های جهانی است. به گزارش زمان به نقل از سازمان 
لیگ فوتبال ایران، طبق آمار و اطالعاتی که در ســایت 
فیفا موجود است و بررسی و مقایسه عملکرد کشورهای 
 مختلف در جام های جهانی، جمهوری اســالمی ایران 
از میــان تیم های صعود کننده به جــام های جهانی 
۲۰17-۲۰16 در صدر رده  بندی فدراسیون بین المللی 
فوتبال) فیفا( قرار می گیرد. در این مقایسه ۲5 تیم اول 
رده بندی فیفا و 1۰ تیم اول رده بندی در قاره آســیا 
مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند و در جمع این کشورها 
ایران تنها کشــوری است که پنج تیمش در جام های 
جهانی مختلف فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی و جوانان 

و نوجوانان حضور پیدا کرده  است. 
بر اساس این گزارش، پنج حضور ایران در جام های 

جهانی به شرح زیر است: 
 * تیــم ملی بزرگســاالن ایــران در جــام جهانی 

۲۰18روسیه  
 *تیم ملی فوتســال ایران در جام جهانی فوتســال 

۲۰16 کلمبیا  
 * تیم ملی جوانان در جام جهانی ۲۰17 کره جنوبی
 * جــام جهانی نوجوانــان ۲۰17 هنــد) تیم ملی 
نوجوانان ایران در این مسابقات که در حال برگزاری 

است، حضور دارد.(  
 *تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام جهانی فوتبال 

ساحلی ۲۰17 باهاما  
تیم ایران در دو جام جهانی فوتسال و فوتبال ساحلی 

به مقام سوم جهان دست پیدا کرد.    

شکست اسکرا با عبادی پور

اولین هفته پالس لیگ والیبال لهستان با شکست 
اسکرا همراه شــد.یاران میالد عبادی پور در تیم 
اسکرا بلچاتوف در نخستین دیدار خود در پالس 
لیگای لهســتان 3-1 مغلوب یاســت ژنبسکی 
ویگل شدند. این تیم که از مدعیان کسب عنوان 
قهرمانی در لیگ جاری است شروع خوبی نداشت 
و لژیونــر والیبــال ایران هم نتوانســت عملکرد 
درخشان همیشگی خود را در روز شکست اسکرا 

به نمایش بگذارد.

خبـر خبر

پیشرفت تیم ملی محسوس است
حساب کی روش پر از سکه های طالست

برای دیدن قدوس در پستی که برای آن دعوت شده باید تا سه شنبه و بازی 
با روسیه صبر کرد چون بسیار بعید است که تیم ملی در کازان با شیوه بازی 
توگو به مصاف روســیه برود. اولین دیدار دوستانه ایران در راه آمادگی برای 
روســیه ۲۰18، از آن بازی های تدارکاتــی مفید بود و  کارلوس کی روش 

نهایت استفاده را از آن برد.
 1.  آزمایش وینگرهای پرتعداد

قبل از اعالم لیست بازیکنان برای دو بازی تدارکاتی مقابل توگو و روسیه، از 
ترافیک سنگین وینگرها در تیم ملی صحبت کرده بودیم:جهانبخش، طارمی، 
امیری، ســه بازیکنی بودند که دو پست وینگر راست و چپ تیم ملی را در 
اکثرقریب به اتفاق بازیهای مقدماتی جام جهانی، مونوپول و اشغال کردند. 
فرض منطقی این است که چهار بازیکن برای این دو پست در بین ۲3 نفر 
نهایی در روســیه ۲۰18 درنظر گرفته خواهد شد. تا کنون نفرات چهارم و 
پنجم انصاری فرد و مهدی ترابی بوده اند. حاال اما سخت می توان از کنار نام 
پدیده شروع فصل لیگ بلژیک عبور کرد. 6 نامزد برای چهار صندلی که اگر 
دعوت از ســامان قدوس با نیتی غیر از پست هافبک مرکزی صورت گرفته 
باشــد می شوند 7 تا.با اضافه شــدن کاوه رضایی و سامان قدوس به جمع 
نفرات تیم ملی، کارلوس کی روش برای اولین دیدار تدارکاتی، از یک سو، سه 
وینگری که بیشــترین حضور در بازی های مقدماتی جام جهانی داشتند را 
روی نیمکت نشاند و از سوی دیگر با انتخاب سیستم 4-4-۲ کالسیک)بدون 
نــوک آزمون یا قوچان نژاد(، این امــکان را به وجود آورد که در آن واحد 4 
وینگر به بازی گرفته شوند: انصاری فرد و رضایی فوروارد + ترابی و قدوس در 
خط میانی. شیوه ای اپتیمال برای ایجاد فرصت رقابت به نامزدهای باانگیزه.

 ۲.  فراهم کردن شرایط تطبیق سامان قدوس
ســامان قدوس بیشتر برای پســت هافبک مرکزی، جایی که تا کنون در 
سیســتم 4۲31، اشکان دژاگه یا مسعود شجاعی انجام وظیفه کرده اند در 
نظر گرفته شده است ولی برای اولین بازیش در تیم ملی، کی روش ترجیح 
داد مســئولیت حمل توپ از دفاع به حمله را بین او و مهدی ترابی تقسیم 
کند، هر چند آزادی بیشتری در شعاع حرکتی قدوس نسبت به جوان آینده 
دار سایپا قایل شــده بود.برای دیدن قدوس در پست اصلی اش باید تا سه 
شنبه و بازی با روسیه صبر کرد چون بسیار بعید است که تیم ملی در کازان 
با همین شــیوه به مصاف روسیه برود. دلیل تعویض قدوس در اواسط نیمه 
دوم را نیز می باید برای آماده نگه داشتن وی در آن دیدار ارزیابی کرد. شاید 
بتوان با تعمیم این فرضیه یعنی خسته نکردن بازیکنان فیکس برای بازی با 
روسیه، ترکیب تیم ملی را با نگاه به نفراتی که در برابر توگو به میدان نرفتند 

یا دقایق کمی در زمین بودند، حدس زد.  
  3.  آشنایی با سبک و فیزیک آفریقایی ها

همگروهی تیم ملی ایران با یک تیم از افریقا تقریبا قطعی است و برنامه های 
تدارکاتی برای شــبیه ســازی تیم های همگروه، دهه هاست که در دستور 
کارهمه تیم های حاضر در تورنمنت های بزرگ قرار گرفته است. هر چند با 
جهانی شدن فوتبال، در سال های اخیر، بازیکنانی از همه قاره ها در لیگ های 
کشورهای مختلف حضور دارند و این کار را برای بازیکنانی که سابقه دست 

و پنجه نرم کردن با فیزیک های مختلف را داشته اند راحت تر کرده است.

روزنه

پیام معنادار رییس فدراسیون کشتی 
برای رقبایش

 A از ستاره ایران در سری 
رونمایی شد

به نظر نمی رســد رییس فدراســیون 
کشتی رقیبی جدی برای ادامه حضورش 
در راس این فدراســیون داشــته باشد. 
ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون 
کشتی از روز گذشــته آغاز شده است. 
نکته جالب این بود که برخالف خیلی از 
روســای فدراسیون ها که ثبت نام خود 
را به روز آخر موکول می کنند، رســول 
خادم در همان ساعات اولیه شروع ثبت 
نام، حضور خود در انتخابات پیش رو را 
فدراسیون  رییس  اقدام  کرد.این  قطعی 
کشتی کامال معنادار بوده و به نظر می 

رسد او با ثبت نام در روز اول، خیلی از 
کســانی که به فکر گرفتن صندلی اش 

بودند را از ثبت نام منصرف کرد.

محمدجواد معنوی نژاد و دیگر بازیکنان خارجی 
ورونا ایتالیا در مراســمی رســما معرفی شدند. 
باشگاه ورونا ایتالیا روز گذشته نشستی خبری با 

حضور دو بازیکن ایرانی و آمریکایی خود برگزار 
کرد که برای آن از عنوان »نخســتین حضور دو 
بازیکن ایران و آمریکا در یک تیم« استفاده کرد، 
اما بررســی تاریخی والیبال نشــان می دهد که 
باشگاه زینت کازان این عنوان را در اختیار دارد. 
باشگاه ورونا ایتالیا که از دو بازیکن ایران )محمد 
جواد معنوی نژاد( و آمریکا )توماس جائشک( در 
تیــم والیبال خود بهره می بــرد، با این ایده که 
برای نخســتین بار دو بازیکن از ایران و آمریکا 
که از ســال 1۹7۹ رابطه سیاسی آنان تیره شده 
است، در یک تیم بازی می کنند، نشست خبری 

برگزار کرد.

 نوبت دوم

آگهی مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه های:1-زیرسازی معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 7/000/000/000 ریال

2-آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه با اعتبار برآوردی 11/000/000/000 ریال
را به پیمانکاران واجد شرایط دارای:

الف- دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی  آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی
ب- گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه

ج- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
د-گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر

ه- دارای سوابق اجرایی مرتبط
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرائط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت 
 اداری روز پنج شنبه مورخ 1396/7/27  با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از واحد امور مالی 

)امور قرارداد و پیمانها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-پرداخت مطالبات پیمانکار بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری میباشد.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.

شهرداری ماهدشت

آگهی مزایده
اجاره تابلو تبلیغاتی )بیلبورد(

شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به اجاره 5 عدد تابلو تبلیغاتی )بیلبورد( متعلق به خود با شرایط مندرج در اسناد مزایده 
به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی واجدالشرایط که دارای:

1-دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات( از اداره  تبلیغاتی )به استناد آئین  2-پروانه تاسیس کانون آگهی و 

فرهنگ و ارشاد اسالمی
3-مجاز به فعالیت در استان البرز )علی الخصوص شهرستان کرج( براساس پروانه تاسیس

4-گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت 1396/7/27 با در 
دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده به واحد امور مالی )امور قرارداد و پیمانها( شهرداری ماهدشت و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

 آگهی
تجدیدنظر خواه-  شعبان یگانه فرد

تجدیدنظر خوانده – کریم طهمورثی 
تجدیدنظر خواسته – تجدیدنظر از دادنامه شماره ۹6۰45۹

خواهان دادخواستی بخواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۹6۰45۹ و تقدیم 
این دادگاه نموده و به دلیل مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب یک نوبت 
آگهی تا ظرف ده روز از انتشار این آگهی با مراجعه به شعبه و اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و ظرف ده روز چنانچه پاسخی 
دارند کتبا به این دادگاه اعالم و اال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال می گردد .
110/87839   مدیر دفتر شعبه 44 حقوقی تهران 

آگهی 
تجدیدنظر خواه-  طاهر علی حسن زاده –محمد حسن زاده-اسماعیل حسن زاده-

ابراهیم حسن زاده 
تجدیدنظر خوانده – عبدالحمید صابر

تجدیدنظر خواسته – اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۹6۰۲۹1
تجدیدنظر خواهانها دادخواستی بخواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۹6۰۲۹1 
به این دادگاه ارائه و به دلیل اینکه احدی از تجدیدنظر خواندگان بنام عبدالحمید صابر 
مجهول المکان می باشد بنا به درخواست خواهان مراتب یک نوبت آگهی تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را نیز دریافت نماید و چنانچه پاسخی دارد کتبا اعالم و در 

غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران می گردد.
110/87842   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 44 دادگاه عمومی شهید صدر تهران 

اجرائیه 
محکوم له-داریوش نسبی طهرانی ف مرتضی

محکوم علیه-محمدرضا صابری 
محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹6۰۹۹7۲161۹۰۰43۹ مربوطه 
335۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته ضمن احتساب خسارات کامل دادرسی 
و نیز خسارات تاخیر قراردادی طبق حکم از تاریخ تقدیم دادخواست وتا وصول در 

حق محکوم له  و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت .
110/87849   قاضی دادگاه حقوقی شعبه 87 دادگاه عمومی شهید صدر تهران 

اجرائیه 
محکوم له-بانک صادرات ایران 

محکوم علیه-بیژن شب انگیز ف اصغر-شرکت نوای نیکسان –مریم شب انگیز ف 
اصغر-حامد شب انگیز ف بیژن 

محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
تضامنی  پرداخت  به  محکومند  علیهم  محکوم   ۹5۰۹۹7۲16۰۹۰1313 مربوطه 
مبلغ 1663۲8۲514 بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه تا ۹5/5/31 
و خسارت تاخیر تادیه اصل طلب بر اساس قرارداد فیما بین بصورت سالیانه از تاریخ 
۹5/5/31 لغایت وصول و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در 

حق محکوم له  و پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.
110/87836  قاضی دادگاه حقوقی شعبه 44 دادگاه عمومی شهید صدر تهران

ابالغ 
خواهان بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی فیض آثار و با نمایندگی سلمان معصومی 
مدیریت شعب استان سمنان و با وکالت حقوقی امیرنوریان  دادخواستی به طرفیت 
خوانده فرزانه نظامتی خامه فرزند عبدالکریم به خواسته 1- خلع ید تحویل یکدستگاه 
ویال واقع در پالک ثبتی ۹۰۰ فرعی از 77۰ فرعی از ۲ اصلی قطعه 1۲۹ تفکیکی 
واقع در قریه ایزده ۲- محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 
انتقال قطعی ۹۲/1/۲1 تا اجرای حکم تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در 
استان مازندران شهرستان نور ارجاع و به کالسه ۹6۰۹۹81۹64۲۰316 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۹6/8/۲4 و ساعت 8:3۰تعیین شده است به علت مجهول المکان 
و با استناد ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن و  ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت جهت 
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مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

دادنامه
اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر دادنامه هیات تشخیص -حکم 

دادنامه شماره:۲۲4 تاریخ   ۰8/۰5/13۹6کالسه پرونده 76/۹6مرجع رسیدگی :شعبه  
تشخیص  هیات تشخیص :اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 

خواهان :قربانعلي مرادي طویال به نمایندگي اقاي فرهاد مراد مجیدي به  نشاني  استان 
مازندران -شهرستان نوشهر-خیابان رازي -تلفن:۰۹1۲13۲7844

 خوانده :اقایان دکترمهدي یغمائي-حمید یغمائي  وورثه مرحوم میرزا ابوالحسن یغمائي  به 
نشانی  - استان خراسان رضوي   -شهرستان مشهد-فلسطین 3-کد پستي ۹183734543 
تهران -خ شهید بهشتي -بین قصرواندیشه پالک 44سردفتر37۹ تهران اقاي محمدرضا 

جناني تلفن 884۲7656 
خواسته  : حق بیمه

 گردش کار: خواهان دادخواست کتبی به شماره 6۹5 مورخ ۲3/1/۹6 به خواسته صدرالذکر 
به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این هیات به شماره ثبت وکالسه فوق 
واجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی امضاء کنندگان ذیل 
تشکیل شده است که با توجه به استماع اظهارات طرفین دعوی ومحتویات پرونده به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
حکم قرداد: در خصوص دادخواست خواهان اقاي قربانعلي مرادي به نمایندگي اقاي فرهاد 
مراد مجیدي که طي نامه شماره 6۹6 مورخ ۲3/1/۹6ثبتزدفتر اندیکاتور اداره گردیده 
بطرفیت اقاي دکتر مهدي ،حمیدومیرزا ابوالحسن یغمائي با استماع اظهارات نماینده خواهان 
به خواسته حق بیمه 3۰ از 1/1/65لغایت3۰/1۲/۹5وعدم حضور خوانندگان علیرغم ابالغ 
دعوتنامه  به استناد ماده 48 ایین  دادرسي کارواستماع اظهارات نماینده سازمان تامین 
اجتماعي مبني بر گزارش بازرس هاي مورخ 1۹/1۲/8۰ و ۲1/5/83و16/5/85وعدم تایید 
اشتغال بکارنامبرده وهمچنین فقدان مدارک ومستنداتي مبني بر احراز مشمول وقوانین 
تامین اجتماعي برمحل اشتغال مورد ادعا،از بابت خواسته خواهان در خصوص الزام خوانده 
به پرداخت حق بیمه قبل از 1/1۰/77وپس از 1۹/1۲/8۰میسرنمي باشد لذا هیات به اتفاق 
اراء ضمن احراز صالحیت ذاتي خود مستند به ماده 157 قانون کارباتوجه به نظرنماینده 
سازمان تامین اجتماعي مبني بر عدم تابید اشتغال بکارنامبرده وهمچنین دستورالعمل 
وبخشنامه هاي سازمان تامین اجتماعي که محل کاررا مشمول حق بیمه دانسته وازانجائیکه 
برابرسند 3دستورالعمل اداري مقام عالي وزارت تعاون کارورفاه اجتماعي که توسط دادنامه 
هاي شماره ۲۹۰3۰مورخ ۲6/1/86و6۰۰ مورخ 3/4/۹3 هیات عمومي دیوان عدالت اداري 
مورد تایید قرارگرفته است که مراجع حل اختالف را مکلف نموده براساس تاریخ مشمول 
کارگاه نسبت به صدور حکم به استناد ماده 148 قانون کاروالزام کارفرما به ارسال لیست 
بیمه اقدام گردد که برابر نظر نماینده تامین اجتماعي محل کاراعالم شده مشمول ماده 148 

قانون کارنمي گردد بنابراین حکم به رد خواسته صادر مي گردد. 
این راي به استناد ماده 15۹؟قاون کار ظرف پانزده روز قابل تجدید نظرخواهي در هیات 
حل اختالف مي باشد ودر صورت عدم اعتراض هریک ازطرفین وقطعي والزم االجرا شدن 
راي ،راي مذبور به استناد تبصره ۲ماده 16قانون تشکیالت وایین دادرسي دیوان عدالت 
،ظرف  سه ماه از تاریخ ابالغ براي اشخاص داخل کشور وظرف شش ماه از تاریخ ابالغ براي 

افرادخارج ازکشور قابل فرجام خواهي در دیوان عدالت اداري خواهدبود.
 نماینده وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعي حسین بیاتي اهنگر 

نماینده کارگران.  فرامرز شریفي     نماینده مدیران صنایع   سهراب رضوي 
نوشهر - خیابان رازی - نبش خیابان  آیت اله طالقانی -اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی نوشهر

آگهی مفقودی 
روغنی  قرمز  تیپ N88رنگ  ولو  فلزی سیستم  باری  کامیون  برگ سبز خودروی 
مدل 67 با شماره پالک 483ع35ایران 6۲با شماره موتور ۰۰3۰۲4و شماره شاسی 
۰۰1117به مالکیت علی دالور اومالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد
 نکا 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالسه ۹6۰۰۰6 الف م شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
کنگاور محکوم علیهم فرنگ طاهر آبادی و ناهید-علی-جعفر-اصغر همگی سیفعلی 
فرزندان صفرعلی به موجب دادنامه شماره ۹5۰۹۹7837۰4۰۰713 محکوم است به 
مطالبه دیه و نیم عشر دولتی در حق دولت, که نهایتا با توجه به عدم سازش طرفین و 
عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه و توقیف اموال نامبرده در اجرای مادتین 
به  مبادرت  ذیل  به شرح  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  و 13۹  و 137  و 118   114
صدور آگهی مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به شرح ذیل نموده است: 
ششدانگ پالک ثبتی 15 فرعی از 457 اصلی به مبلغ 58515۰۰۰۰ ریال و همچنین 
ششدانگ کامیون هوو پالک 515 ع 84 ایران 1۹ به قیمت 66۰۰۰۰۰۰۰ریال برآورد 

گردیده است.
تاریخ و ساعت محل مزایده در اجرای موارد 115 و 117 و11۹ قانون اجرای احکام مدنی 
تاریخ 13۹6/8/۲ ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام شعبه دوم دادگستری کنگاور 
اعالم می گردد. بدیهی است مال مورد مزایده به کسی تعلق می گیرد که بیشترین قیمت 
را پیشنهاد داده باشد. در ضشمن متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده از اموال مذکور در آدرس اعالمی بازدید نمایند.برنده مزایده باید 1۰ درصد 

بها را فی المجلس و مابقی را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم مدنی دادگستری شهرستان کنگاور- محمد احمدی گودینی

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی

1-نام: مهتا          ۲- نام خانوادگی: رشتیانی
کرمانشاه-  استان  حضور:  محل   1۰:۰۰ ساعت:  شنبه  سه   13۹6/8/3۰ تاریخ: 

شهرستان کنگاور- بلوار شهید چمران – ابتدای شهرک مهردشت
تاریخ: 13۹6/8/3۰     ساعت حضور: 1۰:۰۰

جهت  مقررفوق  دروقت  شما  طرفیت  به  شادرام  محمدناصر  دعوی  درخصوص 
رسیدگی دراین شعبه حاضرشوید

توجه: 
     پس از دریافت این ابالغیه,ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد وابالغ به    صورت کاغذی درموارد محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام     ومشاهده این ابالغیه وابالغیه های آتی از طریق 

سامانه اقدام نمایید.
ننموده  دریافت  رمز(  و  )شناسه  کاربری  سامانه, حساب  به  ورود    چنانچه جهت 
عدم  ودرصورت  قضایی  الکترونیک  دفاترخدمات  از  یکی  به    نام,  ثبت  اید جهت 

دسترسی, به نزدیکترین واحدقضایی مراجعه  نمایید.
 منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان کنگاور||مرادی

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم وقت دادرسی

با  رامهرمزروستای  سیدعزیزساکن  فرزند  دهیوری  موسوی  سیدرمضان  آقای 
صدی حاج بارون دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند به شماره 
پالک675ل۲6-ایران۲4  شماره  به  خودرووانت  یکدستگاه  طرفیت  4۰۹/1/۹6به 
این  به  المکان  مجهول  ساکن  علی  فرزندحمزه  محمدی  –ابراهیم  امیری  معطلی 
روز۹6/8/۲۲ساعت۹صبح  وبرای  ثبت  کالسه4۰۹/1/۹6حقوقی  وبه  ارجاع  شعبه 
باشدبنابه درخواست  المکان می  تعیین وقت گردیده است وچون خوانده مجهول 
خواهان تقاضانموده که به وسیله انتشارآگهی دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق 
ازمفاددادخواست  شودکه  مصوب1371آگهی  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون 
رسیدگی  شوراجهت  گرددودراین  مطلع  خوانده  رسیدگی  معین  درروزوساعت 
مقتضی  وصدورحکم  حضوردرشوراغیابارسیدگی  عدم  حاضرشودودرصورت 

راصادرخواهدنمود.       شماره م.الف)1۲/3۹4(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز
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آگهی تاسیس شرکت
 زرین شعله درخشان با مسئولیت محدود

ملی  شناسه  و   670 شماره  تحت   1392/2/24 تاریخ  در  فوق  شرکت 
10187002534 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/2/24 از 
لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
1-موضوع شرکت: صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی اخذ و 
از  اعتبارات  و  وام  اخذ  از کشور  و خارج  داخل  در  نمایندگی  اعطائی 
بانکهای داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی تاسیسات لوله کشی گاز مسکونی، تجاری، صنعتی و تهیه و 

توزیع انواع سیستمهای گازرسانی
2-مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3-مرکز اصلی شرکت:
1-3 - استان تهران- شهر شهر قدس سرخ حصار خ پوریای ولی کوچه 

حرمت پ 33 جدید
4-سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد

5-اولین مدیران شرکت:
1-5 - آقای غالمعلی اسماعیلی به سمت رئیس هیئت مدیره

2-5 - آقای غالمعلی اسماعیلی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند.

و  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  حق  6-دارندگان 
همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهر قدس شعبه 2 در استان البرز

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹66۰331۰۰۹۰۰1۰8۰   مورخ ۹6/5/۲۲   هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / موسی 
نجفی فرزند یونس علی بشماره شناسنامه 734 صادره از ابیک به صورت شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت ۲5۰ مترمربع  مفروز از پالک ۲۰48 فرعي از 154 اصلي واقع در 
حسن آباد که انتقال مساحت 76/5۰ مترمربع از مورد تقاضا طبق سند رسمی ۲۲776  
مورخ ۹۰/1۰/8  دفترخانه 68  کرج از مالک رسمی به آقای موسی نجفی )نامبره مالک 
مشاعی مساحت 76/5۰ مترمربع از پالک مزبور می باشد( که سند مالکیت آن ذیل 
صفحه 415  دفتر 1۲54 می باشد و انتقال مساحت 76/5۰ مترمربع آن برابر قولنامه 
عادی از طرف آقای کامبیز طهرانچی که مالک مشاعی می باشند و سند مالکیت آن ذیل 
صفحه 58۹ دفتر 1۲51  می باشد و انتقال مساحت ۲1 مترمربع آن برابر قولنامه عادی 
از طرف سیف اله اقایاری علی ابادی که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل 
صفحه ۲۲1  دفتر 1۲53 می باشد و انتقال مساحت 76مترمربع آن برابر قولنامه عادی از 
طرف نصرت اله اینانلو که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل صفحه 8۲ دفتر 
1۲57 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹6/553۰/ ف  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/7/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/7/17
عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13۹66۰331۰۰۹۰۰1۰18   مورخ ۹6/5/۲۲   هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  ابیک  از  آقای / موسی نجفی فرزند یونس علی بشماره شناسنامه 734 صادره 
صورت شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲5۰ مترمربع  مفروز از پالک ۲۰48 
فرعي از 154 اصلي واقع در حسن آباد که انتقال مساحت 76/5۰ مترمربع از مورد 
تقاضا طبق سند رسمی 57۲۰7  مورخ ۹۰/1۰/11  دفترخانه 4۲  کرج از مالک 
رسمی به آقای موسی نجفی )نامبره مالک مشاعی مساحت 76/5۰ مترمربع از پالک 
مزبور می باشد( که  سند مالکیت آن ذیل صفحه ۹  دفتر 1۲58 می باشد و انتقال 
برابر قولنامه عادی از طرف آقای حسین اکبری که  مساحت 76/5۰ مترمربع آن 
مالک مشاعی می باشند و سند مالکیت آن ذیل صفحه ۲۰6 دفتر 1۲57 می باشد و 
انتقال مساحت 76/5۰ مترمربع آن برابر قولنامه عادی از طرف علی رجبی اسالمی 
که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل صفحه 84 دفتر 1۲57 می باشد 
و انتقال مساحت ۲۰/5۰ مترمربع برابر قولنامه عادی از طرف آقای قدرت اله کریمی 
رزکانی که مالک مشاعی می باشد و سند مالکیت آن ذیل صفحه ۲۲3 دفتر 1۲56 
می باشد، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۹6/55۲8/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹6/7/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹6/7/17
عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹5۰۹۹8۲16۰7۰۰8۲۰ شعبه 4۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره ۹6۰۹۹7۲16۰7۰۰418
خواهان –جعفر فتوت ف صفر علی  
خوانده – علی معروفی ف نعمت اله 

خواسته ها – اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
گردشکار –خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با بررسی اوراق ومحتوی 

پرونده   ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
از  اعسار  بر  مبنی  دادخواستی  معروفی  علی  طرفیت  به  فتوت  دادگاه-جعفر  رای 
ارجاع  شعبه  این  به   ۹5/۹/۲3 تاریخ  در  که  کرد  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت 
شده است و الزم به ذکر است که دعوی اعسار در ضمن دادخواست مطالبه مبلغ 
به  خواهان  و  است  شده  مطرح  مربوط  خسارات  انضمام  به  ریال   1۲۰۰۰۰۰۰۰۰
منظور اثبات ادعای خود دو نفر به عنوان شاهد حاضر ومعرفی کرد و که به موجب 
ناتوانی مالی وی و گواهی داده اند و در مقابل خوانده حاضر نشده و دفاعی اقامه 
نکرده و بنابراین ادعای خواهان و گواهی شهود مصون از تعرض باقی مانده با این 
وصف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 5۰4-511 قانون آئین دادرسی مدنی 
اعالم می گردد  از پرداخت هزینه دادرسی صادر و  اعسار معافیت موقت  بر  حکم 
این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
110/87828   رئیس شعبه 42  دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی مفقودی
سند کامیونت ون،سیستم نیسان به رنگ آبی روغنی مدل 1388به شماره پالک 
۲4-۹75ه18شماره موتور 487634و شماره شاسی NAZPL14۰TIL1۹711۲به 
از  18۹۰7۲51۲۹صادره  شناسنامه  شماره  به  رسیل  فرزند  خضیراوی  طالب  نام 

شادگان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور:  شماره  به   مدل:13۹5   PARS TU5:تیپ– پارس  سیستم:  سواري 
164B۰۰88۲5۹ و شماره شاسی : NAAN11FE1GH7۲3۰۰۲ به نام محی 

الدین شکری مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
نتعلق  راس   15۰ ظرفیت  به  گوسفند  پرورش  روستایی  کوچک  دامداری  پروانه   
مورخه  15316/1۲5/ص  شماره  به  فیروزجائی  زاده  قاسمی  سلمان  آقای  به 

85/3/۲۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار 

مفقودی
شماره  با  روشن  آبی  رنگ  به   64 مدل  نیسان  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
پالک 5۹4ج۲4ایران 8۲ با شماره موتور ۰۰6865و شماره شاسی ۰۰۲۲51 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

افتتاح مسکن خانوار دارای حداقل دو عضو معلول 
در چهارمحال و بختیاری

عسگری- خبرنگار زمان؛ به مناسبت گرامیداشت روز روستا، با 
حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، معاونین سازمان 
بهزیستی استان، بخشدار گندمان و جمعی از مسئولین استانی و 
شهرستانی، مسکن خانوار دارای دو عضو معلول در روستای امام 

قیس بخش گندمان شهرستان بروجن افتتاح شد.
سهراب رئیسی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در این 
خصوص گفت: در راستای تفاهم نامه ای که این نهاد با سازمان 
بهزیستی در سطح کشور دارد، برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو 
معلول با همکاری سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان اقدام به خانه 
سازی می نماید. وی افزود: در همین راستا تا کنون برای 48 خانوار 

در سطح استان، مسکن ساخته شده است.
رییسی همچنین خاطر نشان کرد: برای ساخت هرکدام از این مسکن 
ها، سقف تسهیالت کم بهره که این نهاد ارائه می نماید 15۰تا 18۰ 
میلیون ریال می باشد که مبلغ ۲۰میلیون ریال نیز کمک بالعوض از 
محل حساب 1۰۰امام)ره( ارائه میگردد، همچنین در همین خصوص 
سازمان بهزیستی مبلغ 6۰میلیون ریال و بنیاد مستضعفان مبلغ 1۰۰ 

میلیون ریال کمک بالعوض در اختیار متقاضیان قرار میدهند.
مستضعفان  بنیاد  و  بهزیستی  سازمان  همکاری  از  پایان  در  وی 

قدردانی کرد.
 

معارفه مدیرعامل بانک کشاورزی استان مرکزی 

داودی- خبرنگار زمان؛ مدیر عامل بان ککشاورزی استان مرکزی 
معارفه شد.  

مدیر سابق بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: بخش کشاورزی 
از  یکی  به عنوان  و  است.  بانکی  سیستم  شدید  حمایت  نیازمند 
پیشگامان حوزه بانکی در ارائه خدمات با پیشینه ای تاریخی شناخته 
می شود در این میان استان مرکزی توانسته به عنوان برترین حوزه ها 

در کشور شناخته شود.
جهانپور معماریان ادامه داد: افزایش سهم بازار به عنوان مؤلفه اساسی 
و تأثیرگذار شناخته می شود و استان با تالش و همکاری همکاران به 

این شاخص کلیدی دست یافته است.
رضایتمندی  استان  کشاورزی  بانک  رویکرد  مهم ترین  افزود:  وی 
مشتریان بوده که با تالش روسای شعب فراهم شده، این در حالی 
است که شرایط نامساعد اقتصادی و کشاورزی قدرت رقابت پذیری 
را سخت کرده ولی با این حال تالش به منظور دستیابی به اهداف 

همواره مد نظر قرار داشته است.
مدیر سابق بانک کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: حرکت همسو 
با سیاست های دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی و توجه به بنگاه های 
زودبازده باور ما بوده و تالش های صورت گرفته تصدیق کننده عملکرد 
این بانک است. معماریان افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم اجرای 
برنامه های همسو با سیاست های کالن و استمرار رضایت مندی و 
انضباط مالی بوده است. وی گفت: تغییر و تحول ذات سازمان های 
پویا بوده در این زمینه فرهنگ حرفه ای نیز زمینه ساز توسعه است و 

تالش همه ما ارائه خدمات مناسب است.

کسب مقام دوم اداره کل 
استاندارد کردستان در افتتاح 

دفاتر ارتباط با استاندارد 

کرمی- خبرنگار زمان؛ استان کردستان با توجه 
به عملکرد مطلوب در زمینه افتتاح و راه اندازی 
دفاتر ارتباط با استاندارد رتبه دوم کشوری را به 
استان  استاندارد  کل  مدیر  داد.  اختصاص  خود 
ایران  استاندارد  ملی  سازمان  گفت:  کردستان 
یک سازمان برتر دولتی شناخته شده و این مهم 
باعث شده که این سازمان از رویکرد نوین مبتنی 
براصول استاندارد سازی، اندازه شناسی و ارزیابی 
گام بردارد. منصور لهونیان از تهیه و تدوین تفاهم 
نامه های مشترک بین اداره کل آموزش و پرورش 
و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و شرکت گاز و 
پیگیری افتتاح دفاتر ارتباط با استاندارد خبر داد و 
گفت: با افزایش این سه مکان تعداد دفاتر ارتباط 
با استاندارد سازی به 15 مورد و تفاهم نامه ها به 
16 عنوان رسیده و این اداره کل در زمینه افتتاح 
دفاتر در بین استانهای کشور رتبه دوم را کسب 

کرده است.

آبرسانی به متقاضیان جدید با اجرای 
360 متر توسعه شبکه در هفتکل

احداث  به  باتوجه  فر-اهواز:  سعیدوحیدی 
حوزه علمیه و تقاضای انشعاب جدید و ساخت 
و سازهای جدید واقع در خیابان نیروی انتظامی و 
احداث ساختمان مرکزی منطقه انتظامی ، شبکه 

توزیع آب هفتکل توسعه یافت.
سرپرست اداره آبفا هفتکل با اعالم این مطلب به 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان 
گفت: باتوجه به احداث حوزه علمیه و منازل آن 
در شهرستان هفتکل و نیاز به آبرسانی به محل 
موردنظر واحد عملیات و شبکه این اداره با توسعه 
شبکه پلی اتیلن به طول 1۲۰ متر و قطر 11۰ 
میلی متر،  منطقه مذکور ازنعمت آب آشامیدنی 
برخوردار شد. همچنین واحد عملیات و شبکه این 
اداره با توسعه شبکه پلی اتیلنی به طول ۲6۰ متر 
به قطر 75 میلی متر نسبت به آبدار شدن منطقه 
خیابان نیروی انتظامی اقدام کرد. سیدعلیمراد 
موسوی همچنین در ادامه به عملیات آبرسانی به 
تعمیر خط ۲5۰ میلی متر آزبست کوی شهید 
رجایی  اشاره کرد و افزود: باتوجه به فرسودگی 
لوله آزبست ۲5۰ میلی متر خط انتقال شهری 
 ، واقع در کوی شهید رجایی  و هدررفت آب 
واحد بهره برداری این اداره  نسبت به تعمیر محل 
مذکور اقدام و جریان آب در کوی شهید رجایی  

به حالت عادی بازگشت .

خبر خبر

شهردار منطقه یک رشت: 
حضور ایثارگران و خانواده های شهدا مایه 

خیر و برکت است

مدیر امور آب و فاضالب منطقه کردکوی خبر داد:

رفع 175 مورد اتفاقات انشعاب
 در سه ماهه گذشته

منطقه  شهردار  زمان؛  خبرنگار  منکویی- 
بنیاد  معاون  نصیری  مهندس  همراه  به  یک 
پور  اشکانی  شهید شهرستان رشت و مهندس 
مدیرکل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 
دوران  جانباز  کاظمی  حسن  از  گیالن  استان 

هشت سال دفاع مقدس دیدن کرد.
و  جانبازان  حضور  پورناصرانی  محمد  مهندس 
خانواده شهدا در محدوده منطقه را مایه خیر و 
برکت دانست و گفت: آرامش و آسایش امروز 
های  رشادت  و  مدیون خون شهدا  ایران  ملت 
و  است  مقدس  دفاع   سال  هشت  جانبازان 
امروز مسئولین کشور و استان باید با تمام قوا 
در جهت رفع نیازهای به حق آنان کوشا باشند.
از  استقبال  ضمن  یک  منطقه  شهردار 
پیشنهادات و نقطه نظرات جانبازان و خانواده 
این  کرد:  تصریح  شهر  توسعه  در  شهدا 
شهرداری به تالش مجموعه پرسنل خود سعی 
و  شهروندان  به  بهینه  رسانی  خدمات  تا  دارد 
خود  اصلی  کار  سرلوحه  را  جانبازان  باالخص 

قرار دهد. وی افزود: شنیدن خاطرات جانبازان 
می  سبب  تاسف،  ایجاد  علیرغم  ایثارگران  و 
روحیه  تجدید  مسئولین شهری ضمن  تا  شود 
و درس آموزی از رشادت های عزیزان مصمم 
تر از قبل به کار و فعالیت خدمات رسانی خود 

ادامه دهند.
حسن کاظمی نیز با تاکید بر دشواری مجموعه 
فعالیت های شهرداری تصریح کرد: همه ملت 
ایران چه در دوران هشت سال دفاع مقدس و 
چه امروز با صبر و بردباری خود ثابت کردند که 
نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه زندگی 
این  بود.  ایثارگر  و  از خود گذشته  میتوان  نیز 
در  مقدس  دفاع  دسال  هشت  طی  در  جانباز 
آزادی  عملیات  از جمله  گوناگون  عملیات   11
خرمشهر حضور داشته و در نهایت در سال 61 
مجروح  درصد   4۰ میزان  به  صورت  ناحیه  از 
و  تندیس  اهداء  با  دیدار  این  پایان  در  شد. 
از  یک  منطقه  شهرداری  سوی  از  سپاس  لوح 

رشادت های حسن کاظمی تقدیر شد.

سلیمانی- خبرنگار زمان؛ مدیر امور آب و 
فاضالب منطقه کردکوی از رفع 175 مورد از 
این منطقه در سه ماهه  انشعاب آب  اتفاقات 

گذشته خبر داد.
مذکور ۲۲3  در مدت  افزود:  »عباس جمال« 
فقره کنتور خراب مشترکین تعویض شده و 4۹ 

فقره انشعاب جدید نصب شده است.
به گفته وی، 13 فقره تعویض انشعاب فرسوده 
آب، 1۰ مورد رفع اتفاقات شبکه آب، ۹ مورد 
رفع اشکاالت کنتور، 8 مورد جابجایی کنتور، 6 
مورد رفع نشتی کنتور و 5 کیلومتر شستشوی 
شبکه و خط انتقال آب بخشی از عملکرد واحد 
بهره برداری در منطقه کردکوی در سه ماهه 

گذشته می باشد.
جمال با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش 
فاضالب عنوان کرد: در این مدت 38۹ مورد 
بازرسی از منهول فاضالب انجام شده و بیش 
از 1۹ کیلومتر از شبکه و خط انتقال فاضالب 

شستشو شده است.

جدید  انشعاب  مورد   8 نصب  اظهارکرد:  وی 
انشعاب  فاضالب، ۲7 مورد رفع گیر شبکه و 
دریچه  سازی  همسطح  مورد   4۲ و  فاضالب 
منهول و 3 مورد تعویض دریچه منهول فاضالب 
و 16 متر اصالح انشعاب فاضالب بخش دیگری 

از خدمات امور منطقه کردکوی می باشد.
مدیر امور آب و فاضالب منطقه کردکوی به 
انجام شده در بخش کنترل کمی و  اقدامات 
کیفی اشاره کرد و گفت: حجم آب تولید شده 
در سه ماهه گذشته یک میلیون و 734 هزار 
مترمکعب و حجم فاضالب تصفیه شده در این 

مدت 4۲7 هزار متر مکعب می باشد.
کل  بار  دو  مذکور  زمان  مدت  افزود:در  وی 
منهول های فاضالب با هدف کاهش آلودگی 

های زیست محیطی مهپاشی شده است.
جمال با بیان اینکه تعداد 51 فقره انشعاب آب 
در سه ماهه گذشته واگذار شده است، تصریح 
انشعاب  فقره   ۲8 تعداد  مدت  این  در  کرد: 

فاضالب واگذار شده است.

ساختمان  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
اتاق تعاون استان البرز افتتاح شد.

تعاون  اتاق  با حضور دبیرکل  آیین که  این 
وزارت  تعاون  توسعه  مدیرکل  ایران، 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان البرز و جمعی از 
مسوالن کشوری و استانی برگزار شد؛ مدیر 
کل تعاون استان البرز گفت: برای احیا روح 
سازسازی  فرهنگ  باید  جامعه  در  تعاون  

کرد.
و  همکاری  با  باید  افزود:  خلیلی  اسماعیل 
همیاری کارها انجام می شود در حوزه های 
اقتصادی تعاون با جمع به نتیجه می رسد 
و  گذاران  سرمایه  کمک  با  اقتصاد  این  و 

همکاری مردم صورت می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از وظایف 

بر عهده اتاق است و فرهنگ تعاون باید ایجاد 
شود.

در  کشور  اقتصاد  از  درصد   ۲5 افزود:  وی 
حوزه تعاون است و در بخش تعاون می توان 

نفع اقتصادی و جمعی را کسب کرد. 
باید در حوزه  این مسوول خاطر نشان کرد: 

اشتعال امکانات فراهم کنیم در حالی که نرخ 
بیکاری 13/8 در استان عنوان شده در حالی  
که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش 

یافته است.
خلیلی گفت:  اگر می خواهید بخش تعاون 
زنجیره  کنند  کار  همگی  باید  شود  موفق 
تولید ایجاد شود باید محصوالت بدرد مردم 

بخورد و طبق نیاز مردم تولید شود و صادرات 
محور باشد.

 مدیر کل تعاون البرز افزود: اگر می خواهیم 
روی پای خود بایستیم باید محصوالت خوب 
تولید کنیم و تعاونی ها در جهت کیفیت برتر 

و قیمت برتر پیش بروند. 
از  ادامه  در  نیز  ایران،  تعاون  اتاق  دبیرکل 

قوانین و مقررات پیش پا افتاده انتقاد کرد 
و اصالح مقررات را امری ضروری دانست. 
ها  گذاری  سرمایه  گفت:  ماشاءا...عظیمی 
صورت  نظارت  که  باشد  ای  گونه  به  باید 

گیرد و سرمایه گذار خوب جذب کنیم.
مهمترین  باید  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مشکالت بنگاه های اقتصادی مورد بررسی 
قرار گرفته و اتاق بازرگانی تعاون و اصناف 

این کار را انجام دهند.
چالش  و  ۲8مولفه  کرد:   نشان  خاطر  وی 
مالی  تامین  کار مشکل  و  در مسیر کسب 
است و تنها با یاری بازارهای فرعی توسط 
کار آفرینان می توان چشم به بهره برداری 
گفت:  نیز  مالیات  در خصوص  وی  داشت. 
عدم عدالت مالیاتی  باعث شده تا تعاونی ها 
بیشتر مالیات پرداخت کنند. چرا که شفاف 

سازی بیشتری در این امور دارند.
اشاره کرد  البرز  استان  به  پایان  در  عظیمی 
اینجا  و   کرده  عمل  خوب  الربز  استان  گفت:  و 
استانی است که موفق عمل کرده و در ایتان 
اداره کل  و  تعاون  اتاق  تعامل خوب  با  البرز 

این امر محقق شده است.

ساختمان اتاق تعاون استان البرز افتتاح شد
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 تجدید فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( 
به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : توسعه و بازسازي پراکنده شبکه جمع آوري فاضالب شرق بندرعباس

مبلغ برآورد اولیه :   28/272/278/886 ریال ) بیست و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون و دویست 
و هفتاد و هشت هزار و هشتصد و هشتاد وشش ریال ( .

) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :   1/420/000/000 ریال ) یک  میلیاردو چهارصد و بیست میلیون ریال ( 

رتبه و رشته مورد نظر : 4 آب  
مبلغ خرید اسناد : مبلغ 00/000 0 /2ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه .

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10  تاریخ  96/7/18 تا ساعت 15 تاریخ 96/7/26 
مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 13 مورخ 96/8/10
زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ  96/8/15

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در 
جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفي الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65( بازگشایي خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت 

و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و آدرس و ارائه پاکت هاي الف و ارزیابي کیفي 
به شرح ذیل مي باشد : 

 بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   
تلفن 33350582-86-87 

سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانيWWW.Abfa Hormozgan.C      :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام 
مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .

روابط عمومي و آموزش همگاني  شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
»MAIN_SIGNS«

آگهی مزایده 
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله از سوی شواری اسالمی شهر  به شماره 33/389 به تاریخ 96/07/13 

نسبت به  برگزاری مزایده  حضوری   6دستگاه از ماشین آالت  و خودروهای شهرداری  طبق جدول ذیل اقدام نماید  :

لذا ازکلیه  متقاضیان شرکت درمزایده  دعوت به عمل می آورد، جهت بازدید از خودروها  ودریافت فیش  جهت واریز مبلغ ضمانت نامه بانکی حداکثر تا 10روز ازتاریخ 
درج آگهی نوبت دوم به امورمالی شهرداری وحیدیه مراجعه نمایند. درضمن مزاید ه در محل واحد موتوری شهرداری وحیدیه راس ساعت 11صبح روز  شنبه  مورخ 
96/08/06 برگزار خواهد شد و پیشنهاد دهندگان می بایست در مزایده حضور داشته باشند و شهرداری در رد  یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست وهزینه درج 

آگهی نیز به صورت مساوی به  عهده برندگاندن  مزاید ه می باشدوبه پیشنهادات مشروط و فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر ترتیب اثرداده نخواهد شد.
شهرداری وحیدیه جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن65636200تماس حاصل نمایید.

ردیف
1
2
3
4
5
6

نوع ماشین آالت /خودرو 
کامیون زباله کش مدل 1380

پراید مدل 1382
پراید مدل 1382

وانت مزدا مدل 1382
وانت مزدا مدل 1383
وانت پیکان مدل 1386

قیمت پایه  کارشناسی  
450،000،000ریال
40،000،000ریال
65،000،000ریال
95،000،000ریال

110،000،000ریال
45،000،000ریال

مبلغ تضمین بانکي جهت شرکت در مزایده 
22،500،000ریال
2،000،000ریال
3،250،000ریال
4،750،000ریال
5،500،000ریال
2،250،000ریال

توضیحات
ال پی ظرفیت 8 تن 

صبا جی تی ایکس رنک سفید شیری
صبا جی تی ایکس رنک سفید شیری روغنی 

نوک مدادی متالیک  تیپ 2000
نوک مدادی سرمه ای  تیپ 2000

سفید روغنی تیپ1600

اداره کل پست استان کردستان

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 200961291000002

همراه  به  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  برگزاری  فراخوان  دارد  نظر  در  کردستان  استان  پست  کل  اداره 
ارزیابی کیفی خمات نظافت، باربری، نامه رسانی به بخش خصوصی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 96/07/15 می 
باشد اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 96/07/15              لغایت مورخه 96/07/22

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی: تا تاریخ 1396/08/06
سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 28800000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی 
با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا فیش واریزی به شماره حساب 2174774226009 نزد بانک ملی به نام حساب وجوه امانی اداره کل 

پست استان کردستان می باشد.
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/08/07 می باشد.

مناقصه گزار در انتخاب مناسبترین قیمت اختیار تام دارد.
مناقصه گزار در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.

هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
هرگونه دریافت و تحویل اسناد مناقصه بعد از مهلت تعیین شده در سامانه غیرقابل قبول می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: سنندج- ابتدای خیابان کشاورز- اداره کل پست استان کردستان تلفن 33240505

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
دفتر ثبت نام: سنندج- شهرک سعدی پایین تر از مسجد خالدبن ولید جنب پایگاه شبانه روزی بانک ملت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

روابط عمومی اداره کل پست استان کردستاندر استان کردستان تلفن: 33626190 آقای گیوه چیان

آگهی مفقودی
لول شماره  به  ای  ساچمه  لول  تک  روسی  شکاری  تفنگ  جوازمهمات  و  اسلحه   جواز 
بدنه شماره  ۰۰۰34۹31و  سرچوب  وشماره   1۲x7۰F    )1/۰(  65MPA   -18/4-   ۰۰۰34۹31 
NW -  18  EM-M   به نام صادق پرور به شماره ملی 417۰63۲۹31مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

است.نوبت دوم :13۹6/7/17         
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ پارس به شماره پالک ایران 7۲-413ق۲3 و به 
 NAAN۰1CA۹AE67888۰ شماره موتور 1۲488334۲۰6 و به شماره شاسی

بهشهرمفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
نقره  رنگ  138۹به  پژو4۰5GLXمدل  ماشین  کمپانی  سند  سبز(و  )برگ  مالکیت  شناسنامه 
شاسی  شماره  1۲48۹۰35435و  موتور  شماره  ۲4-۲۹1م37و  انتظامی  شماره  به  متالیک  ای 

NAAMIICA۹AK61584۰به نام امیردناک زادهمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی ابالغ احضاریه 
نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
متهم ممکن نبوده و به طریق دیگری نیز نمی توان احضاریه را 
به وی ابالغ نمود بدینوسیله به محبوبه نصیری ابالغ می گردد 
کالسه  موضوع  سرقت  بر  دایر  وی  اتهام  به  رسیدگی  جهت  تا 
۹6۰164 دا و در اجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این دادسرای حاضر شود 
شد  خواهد  قانونی  تصمیم  اتخاذ  به  منتهی  حضور  عدم  نتیجه 
آگهی مزبور صرفا برای یک نوبت انتشار یافته و مجددا منتشر 

نخواهد شد 
دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب محمود آباد – حاجی پور

اجرائیه 
محکوم له-محمدرضا شریفی ف محمد هادی  

محکوم علیه-هاشم فهد  
محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه ۹6۰۹۹7۲161۹۰۰31۰ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سه 
میلیارد  ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی و نیز خسارات 
ناشی از تغییر شاخص قیمت کاال و خدمات ا ز تقدیم دادخواست تا روز پرداخت در 

حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت .
110/87845   قاضی دادگاه حقوقی شعبه 87 دادگاه عمومی تهران 

اجرائیه 
محکوم له-آرش طوطی دوزدوزان ف عین اله 
محکوم علیه-محمد سعید شیراپور  ف محمد

محکوم به –به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹6۰۹۹7۲161۹۰۰4۲3 مربوطه 
7۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته با لحاظ خسارات کامل دادرسی و نیز 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مستند دعوی تا زمان پرداخت در حق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت .
110/87859   دادرس شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران 

آگهی ابالغ  
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به پورانداخت پیرایش و حبیب اله نوشیروانی-فاطمه 

مائده قزوینی –مائده قزوینی –مهین پیرایش 
کالسه پرونده  -۹4۰۹۹8۲161۹۰۰53 

خواهان –  سید محمد ساالری با وکالت نگار السادات عظیمی الیگودرز 
خوانده –  پورانداخت پیرایش و غیر ه    خواسته –مطالبه  اجرت المثل اموال 

موضوع آگهی –ابالغ نظریه کارشناسی 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 87  
ارجاع گردیده پس از قرار ارجاع امر به کارشناسان محترم و محبوب صادق زرنقی-امیر 
هوشنگ زاریان-اسداله باهو طرودی نامبرده نظریه کارشناسی خود را اعالم نموده است  
لذا  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسبت به 
دریافت نظریه کارشناسی اقدام نماید در غیر اینصورت نظریه کارشناس قطعی خواهد بود . 
 110/87856   مدیر دفتر شعبه  87 دادگاه  حقوقی تهران 

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
اداره کل پست استان کردستان

 نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان 

هرمزگان )سهامی خاص(

 نوبت دوم

 نوبت اول

استان مرکزی رتبه نخست احداث بازارچه های 
صنایع دستی در کشور

به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی معاون صنایع دستی، گفت: 
تا کنون در استان مرکزی تعداد 3 بازارچه صنایع دستی به بهره برداری 
رسیده، 4 بازارچه آماده بهره برداری است و  6 بازارچه دیگر در دست 
احداث است. قاسم کاظمی افزود: این روند تا جایی پیش رفته که در 
حال حاضر استان مرکزی رتبه نخست احداث و بهره برداری بازارچه 
های صنایع دستی را از آن خود کرده است. او اضافه کرد: 4 بازارچه 
آماده  اکنون  شازند  و  آشتیان  باشی،  قورچی  در شهرهای خمین، 
افتتاح است. سیاست اداره کل در استان آن است که به زودی تمام 
1۲ شهرستان استان دارای بازارچه های دائمی صنایع دستی شوند تا 
ضمن ایجاد اشتغال ثابت و کارآفرینی، هویت و فرهنگ ایرانی را به سبد 
مصرفی خانواده ها وارد کند. کاظمی تصریح کرد: یکی از ضعف های 
هنرمندان صنایع دستی استان در گذشته همواره در ارایه محصوالت 
خود و رساندن آنها به دست متقاضیان بوده است. با توجه به همین 
موضوع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور 
تالش دارد با احداث بازارچه های صنایع دستی، حمایتی چشمگیر 
از تولید این محصوالت داشته باشد تا بتوان بازارهای جدیدی را برای 

امنیت شغلی هنرمندان ایجاد کرد.

کمک ۷,۵ میلیارد تومانی به مددجویان سنندجی

 به گزارش زمان و به نقل از ایسنا، رئیس کمیته امداد منطقه دو 
سنندج گفت: هفت میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان کمک در قالب خدمات، 
پرداخت نقدی و تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان منطقه دو سنندج 
در شش ماهه نخست سال جاری پرداخت شده است.   غالمرضا آرامش، 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 1۲ هزار نفر در قالب شش 
هزار و 468 خانوار به صورت معیشت بگیر از خدمات این نهاد بهره مند 
هستند، عنوان کرد: هفت میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان کمک در قالب 
خدمات، پرداخت نقدی و تسهیالت قرض الحسنه برای این تعداد مددجو 

در شش ماهه نخست سال جاری پرداخت شده است. 
وی ضمن بیان اینکه  هزار و 16۰ دانش آموز و دانشجو از خدمات 
کمیته امداد منطقه دو سنندج بهره مند هستند، افزود: 1۲7 فقره 
جهیزیه و هدیه ازدواج به مبلغ 163 میلیون تومان در شش ماهه 

نخست سال جاری به مددجویان این نهاد پرداخت شده است. 

اضافه شدن 320 مگاولت آمپر به 
ظرفیت نامی پستهای فوق توزیع 

برق منطقه ای گیالن

بهره  و  افتتاح  با  زمان؛  خبرنگار  منکویی- 
برداری از پروژه های زیربنایی شرکت  سهامی 
برق منطقه ای گیالن تا پایان سال جاری ،  3۲۰ 
مگاولت آمپر به ظرفیت نامی پستهای فوق توزیع 
اضافه خواهد شد. »مهندس عظیم بلبل آبادی« 
مدیر عامل شرکت  سهامی برق منطقه ای گیالن، 
با اشاره به بهره برداری از چهار پروژه برق منطقه 

ای گیالن تا پایان سال جاری ، بیان داشت:
پروژه های زیربنایی و در دست اقدام شرکت نظیر 
گلسار،  توحید  کیلوولت  پسهای ۲۰/63  پروژه 
سپیدرود رشت، سلیمانداراب و صومعه سرا که از 
پیشرفت فیزیکی مناسبی هم برخوردار هستند تا 
پایان سال جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار 
خواهند گرفت. وی افزود: با بهره برداری از این 
چهار پروژه زیربنایی برق منطقه ای گیالن، 3۲۰ 
مگاولت آمپر به ظرفیت نامی پستهای فوق توزیع 

استان گیالن اضافه خواهد شد.
مهندس بلبل آبادی در خصوص تامین نقدینگی 
برای اجرای این پروژه ها ، بیان داشت: موضوع 
طریق  از  شرکت  آتی  های  پروژه  مالی  تامین 
برگزاری مناقصه فاینانس بین المللی به ارزش 
56 میلیون یورو و همچنین امکان استفاده از 
تسهیالت بانک زیرساخت توسعه آسیا به ارزش 

113 میلیون یورو مد نظر است.

روستاهای باالی 20 خانوار 
کرمانشاه صاحب گاز می شوند

به گزارش زمان و به نقل از ایسنا؛ مدیرعامل 
شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: تا دو سال آینده 
همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار کرمانشاه صاحب 
گاز خواهند شد. سیروس شهبازی با اشاره به اینکه 
هم اکنون 85۰ روستای باالی ۲۰ خانوار در استان 
کرمانشاه تحت پوشش گاز قرار دارند، اظهار کرد: 
برای جمعیت  گازرسانی  اکنون ضریب پوشش 
روستایی استان کرمانشاه 57 درصد است. وی با 
بیان اینکه تا دو سال آینده همه روستاهای باالی 
۲۰ خانوار استان از نعمت گاز برخوردار خواهند 
نفوذ  این صورت ضریب  در  کرد:  یادآوری  شد، 
گازرسانی برای جمعیت روستایی به بیش از ۹۰ 
درصد خواهد رسید. مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمانشاه در خصوص پوشش گاز برای جمعیت 
شهری استان کرمانشاه نیز یادآوری کرد: اکنون 
بیش از ۹۹ درصدی جمعیت شهری کرمانشاه از 

نعمت گاز برخوردار هستند.

خبر خبر

معاون  زمان؛  خبرنگار  زاده-  حسن 
حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
کفت:  -نوشهر  مازندران  استان  آبخیزداری  و 
معدن تجک چالوس به هیچ عنوان قابل بهره 

برداری و واگذاری نیست . 
»عبدالرضا سنگاری« افزود: نگرانی دوستداران 
طبیعت و افکار عمومی مردم منطقه را با گرفتن 
ابطال مجوز معدن از شورای عالی معادن رفع 
می کنیم . وی افزود: اخذ مجوز بهره برداری 
از معدن مازوپشته چالوس موسوم به تجک یا 
دژک بدون استعالم از منابع طبیعی صورت 

گرفت و فاقد وجاهت قانونی است. 
طبیعی  منابع  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
نوشهرهمچنین گفت : با هماهنگی دستگاههای 
ذیربط و بویژه نهادهای نظارتی و پیگیریهای 
قانونی برای جلوگیری از فعالیت بهره برداری 

اقداماتی صورت گرفته است. 

سنگاری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری 
و  خواری  کوه  هرگونه  با  مبارزه  در خصوص 
جنگل خواری تصریح کرد: منویات مقام معظم 
رهبری در این خصوص برای ما فصل الخطاب 
است و به هیچ وجه اجازه بهره برداری را در 

منطقه جنگلی و جنگلکاری نخواهیم داد. 
وی در ادامه به پیشیه این معدن اشاره کرد و 
افزود : در سال 1383 اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری نوشهراز ادامه فعالیت این معدن که 
در ضلع جنوبی شهرستان چالوس واقع گردید، 

گرفته است و دو سال بعد با کاشت درختان 
سوزنی برگ جنگلکاری نمود و این درختان 

اکنون بیش از پنج متر ارتفاع دارند. 
معاون حفاظت منابع طبیعی نوشهر، ادامه داد 
:معدن سنگ تجک چالوس طی سالهای 6۹ 
تا 77 به صوت منطقع چندین بار مورد بهره 
برداری قرار گرفته بود که در سال 81 پس از 
خلع ید و محصور نمودن عرصه نهالکاری شد و 
تقریبا قریب به دو دهه یکی از جنگلکاری های 

بسیار موفق اداره کل است.  
از  چالوس  تجک  منطقه  اینکه  اعالم  با  وی 
جمله مناطق قابل دسترسی شهروندان برای 
است،  ورزشی  سالم  تفریحات  و  کوهپیمایی 
اظهار داشت: با توجه به شرابط منطقه و وجود 
چشم انداز زیبا تمام سعی و تالشمان را برای 
نگهداری و حفاظت از این منطقه انجام خواهیم 

داد . 

برگزاری آئین معارفه مدیر عامل شرکت
 فوالد خوزستان

 شهردار اصفهان:در میدان خدمت
 افکار مخرب جایی ندارد

فر-اهواز:  سعیدوحیدی 
آئین تکریم محمدرضا مدرس 
سابق  مدیرعامل  خیابانی، 
کشانی،  محمد  معارفه  و 
شرکت  جدید  مدیرعامل 
فوالد خوزستان) دوشنبه سوم 
(با حضور عباس  ماه ۹6  مهر 
ابراهیمی، رئیس و دیگر اعضای 
فوالد خوزستان  هیئت مدیره 
از معاونان و  به همراه جمعی 

مدیران بخش های مختلف شرکت در محل سالن 
کنفرانس مدیرعامل برگزار شد.

این  در  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به 
آئین، رئیس هیت مدیره  ضمن عرض تسلیت 
اباعبداهلل  حضرت  شهادت  ایام  مناسبت  به 
الحسین)ع(از حضور در شرکت فوالد خوزستان 
اظهار خرسندی نمود و با اشاره به تالش های قابل 
تقدیر مدرس خیابانی گفت: با توجه به شناختی 
که از مهندس خیابانی داشته ام، وی به عنوان یکی 
از نیروهای ارزشی این سازمان است که با تمام 
توان برای این مرز بوم خدمت کرده است. طی این 
مدت تالش های بسیاری به منظور درخشش نام 

فوالد خوزستان نموده و کمک های قابل توجهی 
به مجموعه فوالد داشته است، که در این زمینه 
نیز سرعت عمل ویژه ای به خرج داده است. لذا با 
توجه به اینکه فوالد خوزستان یکی از قطب های 
اصلی فوالد کشور و جزو سرمایه های این مملکت 
به شمار می آید، الزم است به همان سرعت این 
در  مدیره  هیئت  رئیس  دهیم.   ادامه  را  مسیر 
خصوص معرفی مدیرعامل جدید شرکت فوالد 
خوزستان نیز گفت: مهندس کشانی نیز از جایی 
دیگر ولی از همین صنعت با سابقه کار در شرکت 
های صنعتی توکا، کالسیمین، شرکت های سرب 
و روی به این سمت منصوب گردیده است که برای 

وی نیز آرزوی موفقیت داریم.

بهادری -خبرنگار زمان: 15مهر ماه ۹6 
در  بر شایعاتی که گاهی  پایانی شد  نقطه 
سایه  اصفهان  ای  فیروزه  شهر  به  خدمت 
صحنه  در  همیشه  مردم  اما   بود،  افکنده 
با صبوری  ومنتظر برای رویدادهای خوش 
منتخب  شهردار  دیدار  ودر  کردند  سکوت 

خود قلبهایشان را به گل آراستند.
قدرت اهلل نوروزی بعد از دکتر جمالی نژاد 
شهردار مردمی استان که جا دارد واز زحمات 
وی نیز تشکر ویژه گردد، در اولین سخنرانی 
رسمی خود نشان داد که مرد میدان و عمل 
است وبه زخم های آشکار و پنهان بر پیکر 
شهر تاریخی اصفهان آشنا. و امروز شفاف 
و به صراحت اعالم کرد در میدان خدمت 
افکار مخرب جایی ندارد و قطعا برای  کار 
کردن وخدمت نمودن از خود شجاعت نشان 

میدهیم واز هیچ تهمتی نمی هراسیم.
او برای یاد آوری اندک افرادی که حاکمیت 
نمود که  اعالم  میپنداشتند  را مطلق  خود 
قدرت  وبسط  شهرداری محل سلطه گری 
داشته  خشونت  توجیه  به  نیاز  که  نیست 

باشد.

به احتمال زیاد چنانچه شهردار تازه نفس ما 
در عمل هم باهمین دست فرمان پیش برود 
در زمانی کوتاه ،شهر با چشم اندازی جدید 
تر روبه رو وقلبها را به عنوان یک شهردار با 

تدبیر ومردمی تسخیر خواهد نمود.
رسول زرگرپور،  استاندار اصفهان، در آیین 
بار دیگر  اصفهان،  و معارفه شهردار  تکریم 
انتخاب اعضای شورای پنجم  شهر اصفهان 
و به دکتر نوروزی هم به عنوان شهرداری 

جدید اصفهان تبریک گفته و اظهارکرد: 
در مورد شهر اصفهان باید بگویم که اصفهان 
شهری جهانی و بین المللی است که اقدامات 
انجام شده در آن زیر ذره بین بین المللی 
است و آنچه در اصفهان رخ می دهد الگوی 

شهرهای دیگر قرار می گیرد.
با  مردمی  اصفهان  همچنین  افزود:  وی 
باال  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی  بلوغ 
دارد که مطالبات خاص خودشان را دارند 
به  و  کند  می  فرق  دیگر  شهرهای  با  که 
شهردار  و  شهر  شورای  باید  دلیل  همین 
اصفهان ویژه باشند چون اصفهان شهری 

ویژه است.

معدن تجک چالوس قابل بهره برداری نیست
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مفقودی
 بر گ سبز خودرو کامیون یخچالدار مدل 84 با شماره پالک 857ع77ایران 6۲ با 
شماره شاسی NAB۹5۰6435A۹853۹1و شماره موتور ۹۰6۹۲1۰۰44858۰به 
مالکیت شرکت حمل و نقل باربری شکوه شمال مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
نکا 

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی

1-نام: فاطمه          ۲- نام خانوادگی:رحمت ابادی
کرمانشاه-  استان  حضور:  محل   1۰:۰۰ ساعت:  شنبه  سه   13۹6/8/3۰ تاریخ: 

شهرستان کنگاور- بلوار شهید چمران – ابتدای شهرک مهردشت
تاریخ: 13۹6/8/3۰     ساعت حضور: 1۰:۰۰

جهت  مقررفوق  دروقت  شما  طرفیت  به  شادرام  محمدناصر  دعوی  درخصوص 
رسیدگی دراین شعبه حاضرشوید

توجه: 
پس از دریافت این ابالغیه,ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد 
وابالغ به  صورت کاغذی درموارد محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین ضروری 
است نسبت به ثبت نام     ومشاهده این ابالغیه وابالغیه های آتی از طریق سامانه 

اقدام نمایید.
  چنانچه جهت ورود به سامانه, حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام, به  یکی از دفاترخدمات الکترونیک قضایی ودرصورت عدم دسترسی, 

به نزدیکترین واحدقضایی مراجعه نمایید.
 منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان کنگاور||مرادی

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی

1-نام: دانش         ۲- نام خانوادگی: رحمت ابادی
کرمانشاه-  استان  حضور:  محل   1۰:۰۰ ساعت:  شنبه  سه   13۹6/8/3۰ تاریخ: 

شهرستان کنگاور- بلوار شهید چمران – ابتدای شهرک مهردشت
تاریخ: 13۹6/8/3۰     ساعت حضور: 1۰:۰۰

درخصوص دعوی محمدناصر شادرام به طرفیت شما
دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شعبه حاضرشوید

توجه: 
انجام خواهد  الکترونیک  به صورت  قضایی  اوراق  ابالغیه,ابالغ  این  دریافت  از  پس 
شد وابالغ به     صورت کاغذی درموارد محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین 
ضروری است نسبت به ثبت نام     ومشاهده این ابالغیه وابالغیه های آتی از طریق 

سامانه اقدام نمایید.
ننموده  دریافت  رمز(  و  )شناسه  کاربری  سامانه, حساب  به  ورود    چنانچه جهت 
عدم  ودرصورت  قضایی  الکترونیک  دفاترخدمات  از  یکی  به    نام,  ثبت  اید جهت 

دسترسی, به نزدیکترین واحدقضایی مراجعه  نمایید.
 منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان کنگاور||مرادی

ابالغیه
نام: برزو       نا م خانوادگی: رشتیانی

تاریخ حضور: 13۹6/8/3۰ سه شنبه ساعت 1۰:۰۰ محل حضور: استان کرمانشاه-
شهرستان کنگاور- بلوار شهید چمران-ابتدای شهرک مهردشت

تاریخ حضور: 13۹6/8/3۰       ساعت حضور:1۰:۰۰
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  شادرام  محمدناصر  دعوی  در خصوص 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
توجه: •پس از دریافت این ابالغیه, ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثنا انجام می شود؛ بنابر 
این ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 

طریق سامانه اقدام نمایید.
ننموده  دریافت  رمز(  و  شناسه  کاربری)  حساب  سامانه,  به  ورود  جهت  •چنانچه 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم  از دفاتر خدمات  به یکی  نام,  اید جهت ثبت 

دسترسی, به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
منشی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان کنگاور/مرادی

آگهی حصر وراثت
بحکایت پروند کالسه 1/434/۹6 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم عذرا عبدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
شادروان محمدآقا مصطفی زاده در تاریخ  ۹6/6/۲7 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.عزرا عبدی زایچه : 343-1333/1۰/۲ -کدملی  4۹5۹7۹361۹  همسر متوفی 

  4۹5-۹78۹58-1 -کدملی   58/۲/1-3۰7  : زایچه  مزیدی  زاده  مصطفی  ۲.ناصر 
پسر متوفی

3.تحسین مصطفی زاده مزیدی زایچه: 3۰8-5۹/6/1 -کدملی 4۹5-۹78۹5۹-1 
پسر متوفی

کدملی 4۹5-۹۹3651-7   –6۲/4/1-1۰ : زایچه  مزیدی  زاده  مصطفی  4.حسین 
دختر متوفی

4۹5۰۰۰635۰۲-7۲/5/3-کدملی۰۰635۰-۲- زایچه:  زاده  مصطفی  5.کمال 
4۹5پسر متوفی

6.منصور مصطفی زاده مزیدی  زایچه:۲18-48/6/1- کدملی 4۹5۹788674  پسر 
متوفی

3-3۲۲۰۰1۹۹4-68/4/15-کدم زایچه:  مزیدی  زاده  مصطفی  7.جمال 
لی3-3۲۲۰۰1۹۹4 پسر متوفی

8.فرشته صحرایی  زایچه:35۹3-47/3/1- کدملی 4۹5۹665۲۰3 دخترمتوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 15۲1 و رای شماره ۲8۹۹ مورخه ۹6/4/13 به تقاضای سید فرج اله 
حسینی فرزند سید شیرخدا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 147 متر مربع 
مجزی شده از پالک  41 اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( سید شیرخدا حسینی ۲- پرونده کالسه1۲۰ و رای شماره 3۹7۲  
مورخه ۹6/5/14  به تقاضای علی نجات محبی فرد فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت 1۲8/5۹  متر مربع مجزی شده از پالک  4۲  اصلی واقع در بخش 
۲شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شاره بیرانوند رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 
تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41544۰ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/7/۰۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/7/17 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
اله  فتح  تقاضای  به   ۹6/5/16 مورخه   4۰53 شماره  رای  1۲7و  کالسه  1-پرونده 
متر   17/3۰ مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  رمضان  فرزند  بیرانوند 
مربع مجزی شده از پالک  4۲ اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( دلدار داوری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 415437
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/7/۰۲ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/7/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 1۲81  و رای شمار3477 مورخه 13۹6/۰5/۰1به تقاضای آقای 
کیومرث یاوری فرزند محمد علی  نسبت سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت 61/۲۹ متر مربع مجزی شده از پالک ۲4فرعی از۲۰۹1اصلی واقع در 
اولیه )رسمی( آقای محمد  از مالکیت مالک  آباد خروجی  بخش 1شهرستان خرم 
حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده ۲- پرونده کالسه 1۲4۲  و رای 
شمار38۰۰مورخه 13۹6/۰5/۰8به تقاضای آقای بهروز یاوری فرزند مراد نسبت سه 
به مساحت 61/۲۹ متر مربع مجزی شده  ازششدانگ یکباب عمارت  دانگ مشاع 
از  آباد خروجی  خرم  بخش 1شهرستان  در  واقع  از۲۰۹1اصلی  ۲4فرعی  پالک  از 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 415438
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹6/۰7/۰۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/7/17 

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

مفقودی
 سند کمپانی پژو 4۰5 مدل 86 با شماره شهربانی 713ج56ایران 7۲ با شماره موتور 

1۲486۰7۰۲73بنام احمد قربانی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

بورس انرژی میزبان عرضه
 بیش از 13 هزار تن میعانات گازی

تن  هزار   13 از  بیش  عرضه  شاهد  دیروز  ایران،  انرژی  بورس 
میعانات گازی پاالیش گاز ایالم و خانگیران در رینگ داخلی و 
سه هزار تن گاز مایع پاالیش نفت شازند در رینگ بین الملل 
این بورس روز شنبه،  بازار فیزیکی  این گزارش،  بود.بر اساس 
آیزوریسایکل،  آیزوفید،  کاالهای  عرضه  میزبان  مهرماه(   15
مایع  گاز  تبریز،  نفت  پاالیش   4۰4 حالل  و   4۰۲ حالل 
صنعتی، گاز بوتان صنعتی، گاز پروپان صنعتی و برش سنگین 
پاالیش   4۰۲ حالل  و  داخلی  رینگ  در  بندرامام  پتروشیمی 
نفت اصفهان، نفت کوره 38۰ سانتی استوک شرکت ملی نفت 
بهشت  شیمی  ساینا  بلندینگ  از  حاصل  سبک  هیدروکربن  و 
انجام شده  و ستدهای  داد  بود.حجم کل  بین الملل  رینگ  در 
و  میلیارد   5۹ از  بیش  ارزش  به  و  تن   3۲1۹ شنبه  روز  در 
۲۹5 میلیون ریال است.از نکات مهم داد و ستدهای روز شنبه 
می توان به معامله هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ ساینا 
شیمی بهشت در رینگ بین الملل اشاره کرد. در داد و ستدهای 
دیروز کاالهای آیزوریسایکل و حالل 4۰4 پاالیش نفت شیراز، 
سبک  نفتای  خانگیران،  و  ایالم  گاز  پاالیش  گازی  میعانات 
در  کرمانشاه  نفت  پاالیش   4۰۲ حالل  و  تهران  نفت  پاالیش 
رینگ داخلی و آیزوریسایکل و حالل 4۰4 پاالیش نفت شیراز و 
گاز مایع پاالیش نفت شازند در رینگ بین الملل عرضه شدند.از 
نکات مهم عرضه های دیروز می توان به عرضه بیش از 13 هزار 
تن میعانات گازی پاالیش گاز ایالم و خانگیران در رینگ داخلی 
و سه هزار تن گازمایع پاالیش نفت شازند در رینگ بین الملل 

بازار فیزیکی اشاره کرد.

تا دی ماه صورت می گیرد؛
امضای نخستین قرارداد توسعه میادین نفتی 

مناطق نفت خیز جنوب
امضای  از  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نخستین قرارداد توسعه میادین نفتی در این شرکت تا دی ماه 
خبر داد و گفت: این قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای 

نفتی، امضا خواهد شد.
 بیژن عالی پور با اشاره به امضای تفاهم نامه بین شرکت ملی 
اظهار کرد:از  نفت خیز جنوب و شرکت های خارجی  مناطق 
سال گذشته تا نیمه نخست سال جاری، 8 تفاهم نامه همکاری 
کرنج،  میدان   4 توسعه  برای  داخلی  و  خارجی  با شرکت های 

پارسی، رگ سفید و شادگان امضا شده است.
مورد  شرکت های  نامه ها،  تفاهم  این  اساس  داد:بر  ادامه  وی 
و  فنی  طرح  و  پیشنهاد  تا  داشته اند  مهلت  ماه  شش  اشاره 
عملیاتی خود را برای توسعه و افزایش تولید این میادین ارائه 
کنند که تعدادی از این شرکت ها برنامه های خود را ارائه داده و 
هم اکنون کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب در حال بررسی 

های فنی، حقوقی و اجرایی این پیشنهادها هستند.
با بیان اینکه  مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
امضا  توسعه آن  قرارداد  نام میدانی که  و  ادامه دارد  مذاکرات 
خواهد شد در آینده نزدیک مشخص می شود، افزود: بر اساس 
حدود  تا  می شود  بینی  پیش  شده،  انجام  های  ریزی  برنامه 
توسعه  نهایی  طرح  که  با شرکت هایی  مذاکرات  آینده  ماه  دو 
پس  و  برسد  اتمام  به  رسانده اند،  پایان  به  را  میادین  از  یکی 
جدید  مدل  اساس  بر  میادین  توسعه  قرارداد  نخستین  آن  از 

قراردادهای نفتی امضا خواهد شد.
جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  گزارش،  این  اساس  بر 
با شرکت های مختلف داخلی و خارجی از جمله پرشیا، مپنا، 
زاروبژنفت، پاسارگاد، تات نفت و تنکو تفاهم نامه همکاری امضا 
کرده است که در این راستا مطالعه شرکت مپنا روی میادین 
پاسارگاد در  انرژی  بوده و شرکت  پارسی  و  رگ سفید، کرنج 
امضای  است.  کرده  مطالعه  پارسی  و  کرنج  شادگان،  میادین 
تفاهم نامه همکاری بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و زاروبژنفت روسیه با هدف مطالعه توسعه میدان های شادگان 

و رگ سفید بوده است.

تعیین تکلیف توسعه 2 میدان نفتی 
تا پایان امسال

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
گفت:تکلیف ۲ میدان از میدان های کرنج، پارسی، 
رگ ســفید و شــادگان تا پایان امسال مشخص 

می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت؛ بیژن عالیپور 
ابراز امیدواری کرد که نخســتین قرارداد توســعه 
میدان در قالب مدل جدید قراردادی این شــرکت 
تا دی ماه امسال امضا شود.وی به هشت تفاهم نامه 
مطالعاتی که از ابتدای ســال ۹5 تاکنون بین این 
شــرکت و شرکت های داخلی و خارجی شده است 
اشــاره کرد و گفت: بر اســاس ایــن تفاهم نامه ها، 
شــرکت ها 6 ماه مهلت داشــته اند پیشــنهادها و 
طــرح فنــی و عملیاتی خــود را برای توســعه و 
افزایــش تولیــد میدان ها ارائه کننــد که تعدادی 
از این شــرکت ها برنامه های خــود را ارائه داده اند 
و هم اکنون کارشناســان مناطــق نفتخیز جنوب 
در حال بررســی های فنی، حقوقــی و اجرایی این 
پیشنهادها هستند.این مقام مسوول به فعالیت های 
عملیات محور شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
هم اشــاره کرد و افزود: برنامه های عملیاتی شامل 
حفاری چاه های جدید، امور چاه محور و تاسیسات 
روی زمینی بــه منظور افزایش تولید از 11 مخزن 
تحــت راهبــری این شــرکت نهایــی و از طریق 
برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفــت به وزارت 
نفت ارسال شده اســت.وی با بیان این که با ابالغ 
این برنامه به مناطق نفتخیز جنوب و اجرای آن، 
بسیاری از مشکالت و موانع تولید مرتفع می شود، 
ادامه داد: در این زمینه، تعدادی از شــرکت های 
داخلی و خارجی متقاضی سرمایه گذاری و تامین 
منابع مالی طرح های این شــرکت هستند که به 
زودی فهرست آنها برای تصمیم گیری در اختیار 

شرکت ملی نفت قرار داده می شود.

دعوت ونزوئال از 12 کشور برای 
پیوستن به توافق جهانی اوپک

»اولوخیو  تایمز،  فایننشال  روزنامه  گزارش  به 
دلپینو«، وزیر نفت ونزوئال، در پی بازگشت قیمت 
تولیدکننده  از 1۲ کشور  به 55 دالر،  نفت  های 
نفت دیگر در آمریکای جنوبی و آفریقا دعوت کرده 
است تا به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( بپیوندند.قیمت های نفت 
که در 1۰روز اخیر به باالترین میزان دو ساله خود، 
یعنی اندکی کمتر از 6۰ دالر رسیده بود، رو به 
به 55  پایان هفته گذشته  در  و  کاهش گذاشت 

دالر و 6۰ سنت کاهش یافت.

قیمت نفت از اواخر 2020 
میالدی افزایش می یابد

به گزارش پایگاه خبری انرژی ویس، موسسه 
تحقیقاتی مکنزی پیش بینی کرد که قیمت 
)میان  میالدی  اواخر ۲۰۲۰  تا  نفت  جهانی 
مدت( در حد 5۰ تا 6۰ دالر باقی بماند و از 

آن پس رو به افزایش برود. 
نیز  بلندمدت  در  موسسه،  این  گزارش  به 
)۲۰۲۰-۲۰3۰( قیمت این کاال به 6۰ تا 7۰ 
دالر خواهد رسید. موسسه مکنزی پیش بینی 
می کند که علل مثبت و منفی وجود دارد که 
بر سرعت توازن بازار و احیای قیمت در میان 

یا بلندمدت تاثیر می گذارد.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

نائب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی 
ضمن  ایران  بازرگانی  اتاق  پتروشیمی  و 
و  ایران  میان  جدید  تفاهم نامه های  ارزیابی 
این  که  کرد  تصریح  دریای خزر،  در  روسیه 
تفاهم نامه ها برای ایران اهمیت زیادی دارد و 
زمینه مناسبی را فراهم می کند که در توسعه 
میادین نفتی و گازی وارد تعامل و همکاری 

شویم.
به تازگی شرکت ملی نفت ایران با شرکت لوک 
اویل روسیه با هدف ارزیابی زمین شناختی در 
امضا  به  همکاری  تفاهم نامه  دو  خزر  دریای 
رساندند، این در حالی است که تا پیش از این 
تفاهم نامه ها هیچ شرکتی به طور رسمی برای 
ورود به توسعه خزر اعالم آمادگی نکرده بود.

رئیس  نائب   - پدیدار  رضا  زمینه  این  در 
و  پاالیشی  صنایع  انرژی،  کمیسیون 
با اشاره به  ایران-   بازرگانی  اتاق  پتروشیمی 
اهمیت این دو تفاهم نامه با روسیه اظهار کرد: 
این تفاهم نامه ها بر اساس هماهنگی هایی بوده 
که قبال در سر فصل فعالیت های وزارت نفت با 
همسایگان تعریف شده بود که دولت در اجرای 
برنامه ششم آن را مد نظر قرار داده است.  وی 

رفع  برای  بیشتر  تفاهم نامه ها  این  داد:  ادامه 
اختالف نظرهایی است که ما در چند نوبت با 
همسایگان مان پیدا کرده بودیم. اختالف هایی 
در  که  ترکمن ها  و  گرجستان  آذربایجان،  با 
اجرایی  ما  تفاهم نامه های  شد  باعث  نهایت 
و  نبود  درستی  کار  این  حال  هر  به  نشود. 
این  در  می شد.  داده  پایان  روند  این  به  باید 
دور جدید، مذاکراتی که با کشورهای حاشیه 

از سر فصل های  یکی  انجام شد  دریای خزر 
انجام شود  کار  تقسیم  بود که  این  مذاکرات 
و حوزه نفت دریای خزرمان را با این کشورها 
در ارتباط قرار دهیم.پدیدار افزود: باید توجه 
تعیین کننده ای در  داشت که روس ها نقش 
مهم،  موضوعات  از  یکی  دارند.  خزر  دریای 
نشست وزارتی بود که مجمع صادرکنندگان 
گازی در موسکو برگزار کرده بود که مسائل 

ما قبال گفت  بود.  مهمی در آن مطرح شده 
در  روسیه  اویل«  »لوک  شرکت  با  گویی  و 
این  داشتیم؛   IPC قراردادهای  با  ارتباط 
زمینه مناسبی را فراهم کرد که ما در زمینه 
قراردادهای نفتی و هم در حوزه میادین نفتی 
همکاری  و  تعامل  وارد  هم  گازی  میادین  و 
صنایع  انرژی،  کمیسیون  رئیس  شویم.نایب 
تصریح  بازرگانی  اتاق  پتروشیمی  و  پاالیشی 
کرد: این روند باعث شد فاصله ای که در حوزه 
کشورهای حاشیه خزر افتاده بود بر طرف شود 
و این تفاهم نامه که رئوس آن ناظر بر مطالعات 
و توسعه میادین نفتی و گازی در دریای خزر 
اهمیتش  که  تفاهم نامه ای  شود.  آغاز  است 
در  ما  است.  روسیه  از  بیشتر  ما  کشور  برای 
بخش خزر تا اندازه ای غیر فعال شده بودیم اما 
این تفاهم نامه  همکاری می تواند باعث تقویت 
همکاری کشورهای حوزه دریای خزر شود به 
خصوص شرکت »لوک اویل« که قبال با آن  
IPC داشتیم  قراردادهای  تفاهمی در حوزه 
و اکنون دریای خزر هم می تواند به آن اضافه 
بخش  در  روس ها  اکتشافی  مطالعات  و  شود 
ایرانی دریای خزر را مورد توجه قرار دهد.     

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:

جزئیات تفاهم نامه های جدید نفتی ایران با روسیه

 صادرات بیش از ۹۰درصد نفت خام کشور 
از جزیره خارگ

تولید 1۰ میلیارد متر مکعب گاز در پاالیشگاه 
نهم پارس جنوبی

در  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  رئیس 
منطقه خارگ با بیان اینکه بیش از ۹۰ 
از جزیره خارگ  درصد نفت خام کشور 
زمان  مدت  در  گفت:  می شود،  صادر 
فروند   36۰ تعداد   ۲۰17 سال  ماهه   ۹
کشتی حمل نفت خام و فرآورده ملکی و 
تحت مدیریت این شرکت به اسکله های 
تی، آذرپاد و پتروشیمی خارگ پهلودهی 
با مدت زمان  شده است که در مقایسه 
۲8درصد  حدود   ۲۰16 سال  مشابه 

افزایش داشته است.
ابراهیم عیش آبادی با بیان اینکه فعالیت 
جزیره  در  ایران  نفتکش  ملی  شرکت 
خارگ در سال 1364 با هدف پشتیبانی 
عملیاتی  و  پرسنلی  تدارکاتی،  فنی، 
نمایندگی  تحت  و  ملکی  های  کشتی 
این شرکت در محدود جغرافیایی جزیره 
خارگ، بهرگان و حوزه نفتی سروش آغاز 
۹۰درصد  از  بیش  صادرات  افزود:  شد، 
تردد  خارگ،  جزیره  از  کشور  خام  نفت 
حدود 36۰ فروند نفتکش ملکی و تحت 
مدیریت شرکتهای تابعه و ۲۰ شناور طی 
خارگ،  جزیره  به   ۲۰17 سال  ماهه   ۹
باعث فعالیت شبانه روزی این منطقه شده 
است.وی با تاکید بر اینکه هماهنگی الزم 
با ارگان های نفتی و غیرنفتی مستقر در 
جزیره خارگ جهت پهلودهی و جداسازی 
به موقع کشتی ها و جلوگیری از تاخیر در 
است،  گرفته  صورت  کشتی ها  عملیات 
گفت: در ۹  ماهه سال ۲۰17 میالدی 
تحت  و  ملکی  کشتی  فروند   38۰ به 
 نمایندگی و شناور خدماتی از قبیل اعزام 

جهت  هماهنگی  تعمیراتی،  های  تیم 
کالسهای  بازرسان  و  نمایندگان  حضور 
اقالم  تهیه  پرسنل،  تعویض  بندی،  رده 
فنی و تدارکاتی، تهیه سوخت و هماهنگی 
جهت تحویل به موقع روغن های مورد 
نیاز هماهنگی با شرکت پایانه های نفتی 
به  پهلودهی  پتروشیمی خارک جهت  و 
است.رئیس  شده  ارائه  ها  کشتی  موقع 
منطقه  در  ایران  نفتکش  ملی  شرکت 
کشتیهای  پهلوگیری  مورد  در  خارگ 
نفتکش در اسکله های خارگ نیز توضیح 
داد: در مدت زمان ۹  ماهه سال ۲۰17 
نفت  حمل  کشتی  فروند   36۰ تعداد 
مدیریت  و تحت  ملکی  فرآورده   و  خام 
پتروشیمی  و  آذرپاد  اسکله های تی،  به 
خارگ پهلودهی شده است که در مقایسه 
زمان مشابه سال ۲۰16 حدود  با مدت 
است.عیش  داشته  افزایش  ۲8درصد 
همکاری های  درمورد  ادامه  در  آبادی 
بین شرکت ملی نفتکش ایران و  شرکت 
پایانه های نفتی ایران نیز گفت: با توجه 
به اینکه حدود ۹5درصد عملیات منطقه 
با شرکت پایانههای نفتی است، تعامل و 
همکاری بسیار مناسبی بین شرکت ملی 
نفتکش و شرکت پایانه های نفتی  وجود 

دارد.
وی در ارزیابی وضعیت اسکله های جزیره 
های  کشتی  به  پهلودهی  برای  خارک 
نفتکش نیز گفت: طی چند سال گذشته 
بازسازی  مورد  آذرپاد  و  تی  های  اسکله 
قرار گرفته است و در حال حاضر نیز از 

وضعیت مناسبی برخوردار هستند.

بزرگترین  عنوان  به  نهم،  پاالیشگاه 
پاالیشگاه گازی کشور در 6 ماه نخست 
امسال بیش از 1۰ میلیارد متر مکعب گاز 

را فرآوری کرده است.
سرپرست  هاشمی،  مهدی  محمد  سید 
به منظور  نهم گفت:  پاالیشگاه  مدیریت 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  تحقق 
با  توانستند  پاالیشگاه  این  کارکنان 
افزایش توان و با انجام به موقع تعمیرات 
تولید  راستای  در  بزرگ  گامی  اساسی، 

مستمر گاز در کشور بردارند.
تمام  رعایت  با  افزود:  ادامه  در  هاشمی 
 HSE الزم  های  آموزش  و  الزامات 
واحدهای  تمام  همدلی  ی  سایه  در  و 
پاالیشگاه، در 6 ماه نخست امسال بیس 
مکعب  متر  هزار  و 7۰۰  میلیارد   1۰ از 
گاز در این پاالیشگاه فرآورش شده است.

تولید بی نظیر  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
ماه  شش  زمانی  بازه  در  گازی  میعانات 

عنوان  نهم  پاالیشگاه  در  امسال  نخست 
داشت: از ابتدای سال تا کنون، حدود 11 
میلیون و 6۰۰ هزار بشکه میعانات گازی 
نیز در فاز 1۲ تولید شده است که این 
تالش  و  همت  از  نشان  عظیم  دستاورد 
شبانه روزی دارد.این مقام مسئول، میزان 
ماه   6 در  بندی شده  دانه  گوگرد  تولید 
داد  قرار  اشاره  مورد  نیز  امسال  نخست 
نخست  ماه  و خاطرنشان کرد: در شش 
امسال، حدود 5۰ هزار تن گوگرد جامد 
نیز تولید شده است که این مهم نسبت 
 ۲۰ افزایش  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
درصدی داشته است.سید محمد مهدی 
پاالیشگاه  مدیریت  سرپرست  هاشمی، 
نهم یادآور شد: پاالیشگاه نهم به عنوان 
 11 خاورمیانه،  پاالیشگاه  بزرگترین 
درصد گاز کشور و بیش از 16 درصد گاز 
مجتمع را تامین نموده و توانسته است در 

بین پاالیشگاه های کشور سرآمد باشد.
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تحقیق و تفحص از ایمیدرو کلید خورد

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از آغاز تحقیق و تفحص از 
دلیگانی  حاجی  داد. حسینعلی  خبر  مجلس  در  ایمیدرو  شرکت 
گفت: تحقیق و تفحص از شرکت ایمیدرو در مجلس کلید خورد 
تقدیم می شود.  به هیات رئیسه مجلس  این طرح  آینده  و هفته 
به  می توان  تفحص  و  تحقیق  این  محورهای  از جمله  افزود:  وی 
هزینه  سفرهای خارجی این شرکت برای نمایندگان مجلس و سایر 
مدیره شرکت های  هیات  اعضای  انتصاب  و  انتخاب  نحوه  و  افراد 
به  مربوط  موضوعات  گفت:  وی  کرد.  اشاره  ایمیدرو  زیرمجموعه 
افراد برای سهام عدالت در این شرکت و همچنین عدم  انتخاب 
دیگر  از  ایمیدرو  شرکت  اختیار  در  توسعه  طرح های  پیشرفت 

محورهای تحقیق و تفحص است.
 

 آغاز بسترسازی برای تجارت ایران و آفریقا

نایب رئیس انجمن دوستی ایران و کامرون از آغاز بسترسازی برای 
تجارت ایران و آفریقا خبر داد و گفت: اطالعات کاربردی اقتصادی 
امیر عبداللهیان  ارایه می شود.  ایران و آفریقا  بازرگانان  نیاز  مورد 
از برنامه ایران برای افزایش تجارت با آفریقا خبر داد و گفت: بر 
 7 آفریقا  و  ایران  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  همایش  اساس،  این 
آبان برگزار می شود که با حضور بیش از 6۰۰ نفر از فعاالن بخش 
خصوصی، مقامات و مسئوالن ایران و آفریقا برگزار می گردد. وی 
افزود: این همایش با هدف ایجاد ارتباط متقابل بین تجار ایران و 
آفریقا، ایجاد بستری مناسب برای ارتباط هرچه بیشتر میان تجار و 

مسئوالن ایران و آفریقا برگزار می شود.
 

 مناطق آزاد یکی از راه های ورود پوشاک قاچاق

تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاون 
گفت: ما معتقدیم که یکی از راه های نشت کاالی قاچاق به ویژه 
پوشاک به سرزمین اصلی، مناطق آزاد است. یداهلل صادقی گفت: در 
دستورالعمل وزارت صنعت شرط اول این است که شرکت صاحب 
برند، حکم اعطای نمایندگی را امضا کند و این کار با واسطه انجام 
نشود.  صادقی گفت: دومین شرط دستورالعمل این بود که در ۲ 
سال اول فعالیت نمایندگی، ۲۰ درصد حجم واردات در ایران تولید 
شود و سومین شرط هم بدین گونه رقم خورد که پس از ۲ سال 
5۰ درصد از مقدار تولید پوشاک در ایران توسط نماینده قانونی به 

بازارهای هدف صادر شود.
 

 توضیح پلیس درباره توقف شماره گذاری
 9 مدل خودرو

جانشین پلیس راهور ناجا شرکت های خودروسازی مدیران خودرو، 
از جمله شرکت هایی  را  کرمانیان  و  ایران خودرو، کرمان خودرو 
خواند که شماره گذاری ۹ مدل خودروی آنها به علت عدم اجرای 
قانون در اسقاط خودروی فرسوده متوقف شده است. به گزارش 
ایسنا، سردار موسی امیری گفت: برابر  مصوبه ای که امسال هیات 
کلیه  است، شماره گذاری  ابالغ کرده  از ۲۰ شهریور ۹6  وزیران 
خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها 8,5 لیتر 
یک  اسقاط  نیازمند  است  پیمایش  کیلومتر   1۰۰ در  باالتر  یا  و 
خودروی فرسوده است و شرکت های خودروسازی از ۲۰ شهریور 
موظف به اجرا شدند. به گفته وی، این کار هم به دو دلیل انجام 
می شود، یکی برای کاهش آلودگی هوا و دیگری برای جلوگیری 
توقف شماره گذاری ۹  و  افزایش مصرف سوخت فسیلی است  از 
را  که مصوبه  است  به چهار شرکتی  مربوط  داخلی  مدل خودرو 

اجرا نکرده اند.
 

 افزایش حجم مبادالت ایران و نیجریه 
در سال گذشته

معاون وزیر صنعت و معدن تجارت کشورمان ، در دیدار با وزیر 
صنعت ، تجارت و سرمایه گزاری نیجریه که با حضور سفیر ایران در 
این کشور آفریقایی انجام شد با اشاره به توانمندی های کشورمان 
در عرصه های مختلف و ظرفیت های دو کشور برای توسعه مناسبات 
اقتصادی ایران و نیجریه از افزایش حجم مبادالت دو طرف در سال 
گذشته خبر داد ولی میزان آن را رضایت بخش ندانست . به گزارش 
ایسنا، محمد رضا فیاض که در راس یک هیات اقتصادی و تجاری 
به نیجریه سفر کرده در این دیدار بر عزم دولت جمهوری اسالمی 
ایران برای ارتقای این مناسبات و حمایت از بخش خصوصی برای 

حضور فعال در بازار دو کشور تاکید کرد.
 

 استفاده از قطعات تقلبی خطرات جانی را برای 
مردم به همراه دارد

مدیرعامل سایپایدک گفت: استفاده از قطعات یدکی تقلبی عالوه 
بر تحمیل هزینه های مالی زیاد، در بخش اقالم و قطعات ایمنی 

خطرات جانی را نیز برای مشتریان به همراه دارد.
 به گزارش سایپا نیوز؛ مهندس علیشاهی با بیان اینکه سایپایدک 
در چند  را  یدکی  قطعات  تامین  میزان  باالترین  در حال حاضر 
به موقع و سفارش گذاری و  تأمین  اخیر  داراست،  گفت:  سال 
این شرکت  عزم  از  نشان  این حوزه، همه  در  دقیق  برنامه ریزی 
جهت دستیابی به رضایت بیش از پیش مشتریان دارد. وی افزود: 
یدکی   لوازم  و  قطعات  اصلی  کننده  توزیع  عنوان  به  سایپایدک 
خودروهای گروه سایپا و پیشگام در مبارزه با قطعات تقلبی و بی 
کیفیت، در جهت کسب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و افزایش 
بندی  بسته  امنیتی  قابلیت های  یدکی  قطعات  اصالت  و  امنیت 

قطعات را افزایش داده است.
 

 واردات ۴۴ هزار خودرو در شش ماه
 نخست سال جاری

آمار گمرک، طی شش ماه نخست سال جاری 44 هزار  براساس 
خودروسواری با ردیف تعرفه 87۰3 به ارزش یک میلیارد و 1۹8 

میلیون و 446 هزار دالر به کشور وارد شده است. 
به گزارش فارس، طبق آمار تجارت خارجی کشور در نیمه نخست 
نخست  ماهه  شش  در  خودرو  هزار   44 از  بیش  جاری،  سال 
سال جاری وارد کشور شد. براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، طی شش ماهه نخست سال جاری 44 هزار خودروسواری با 
ردیف تعرفه 87۰3 به ارزش یک میلیارد و 1۹8 میلیون و 446 
هزار دالر به کشور وارد شده است. بر پایه این آمار طی شش ماهه 
نخست سال جاری مجموع  واردات خودرو با احتساب  قطعات آن 
به میزان 145 میلیون و ۹88 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 715 

میلیون و 1۹۲ هزار دالر بوده است.

میزان وصول حقوق دولتی 
معادن 3.6برابر شد

رشد 13.7 درصدی صدور جواز تاسیس و ۹.7 
نکات  از  صادرشده  صنفی  مجوزهای  درصدی 
قابل توجه گزارش عملکرد 5 ماهه امسال وزارت 
میزان  بود. همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بازه زمانی  این  وصول حقوق دولتی معادن در 
3,6 برابر شد و صدور پروانه های اکتشاف معادن 
3۰,3 درصد رشد داشت.به گزارش شاتا، براساس 
گزارش عملکرد ارایه شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در پنج ماهه اول امسال ۲ هزار 
و ۲38 فقره پروانه بهره برداری با میزان سرمایه 
گذاری حدود 114 هزار و 584 میلیارد ریال و 
اشتغال 36 هزار و 4۰۹ نفر صادر شد که از لحاظ 
تعداد، میزان سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب 
8,7، 1,۹ و ۲۰,۲ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال ۹5 رشد داشت. گفتنی است که در پنج 
ماهه اول سال گذشته دو هزار و 5۹ پروانه بهره 
برداری با سرمایه گذاری 11۲ هزار و 467 میلیارد 
ریال و اشتغالزایی حدود 3۰ هزار و ۲۹6 نفر صادر 

شده بود.
همچنین جوازهای تأسیس صادر شده در پنج 
ماهه اول امسال هفت هزار و 336 فقره با پیش 
بینی سرمایه گذاری 67۰ هزار و 178 میلیارد 
ریال و پیش بینی اشتغال 168 هزار و 65۰ نفر 
بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹5 از لحاظ 
تعدادی، میزان سرمایه گذاری و اشتغال پیش 
بینی شده به ترتیب 13,7 درصد، ۰,6 درصد و 
17,6 درصد رشد نشان می دهد. شایان ذکر است 
که در پنج ماهه اول سال گذشته شش هزار و 
451 جواز تأسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه 
گذاری 666 هزار و 151 میلیارد ریال و همچنین 
پیش بینی اشتغال 143 هزار و 381 نفر صادر 
شده بود. از سوی دیگر در گزارش عملکرد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مشخص شد که تعداد 
مجوزهای صنفی صادرشده در پنج ماهه اول ۹6 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹,7 درصد 
رشد داشت. بر این اساس در پنج ماهه اول امسال 
113 هزار و 78۹ فقره مجوز صنفی صادر شد، 
در  شده  صادر  صنفی  مجوزهای  که  حالی  در 
بازه زمانی مشابه در سال گذشته 1۰3 هزار و 
7۲5 فقره بود. در بخش معدن نیز صدور پروانه 
های اکتشاف در پنج ماهه اول ۹6 با رشد 3۰,3 
درصدی روبه رو بود. گفتنی است که در پنج ماهه 
اول امسال 374 فقره پروانه اکتشاف صادر شد که 
این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲87 فقره 
بود. همچنین میزان حقوق دولتی وصول شده 
معادن در پنج ماهه اول ۹6 حدود سه هزار و 457 
میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 3,6 برابر شد. میزان حقوق دولتی وصول 
شده در پنج ماهه اول ۹5 حدود ۹73 میلیارد 

ریال بوده است.
 

 گام های بانک ملی برای همسویی 
با تحوالت بانکداری جهانی

بانک ملی ایران با هدف آشنایی هر چه بیشتر 
شرایط  در  ویژه  به  خود  ارزی  بخش  کارکنان 
توسعه فعالیت های بین المللی پس از برجام اقدام 
به برگزاری دوره های مختلف آموزشی کرده است 
که بر این اساس دوره آموزشی شش روزه »اصول 
و کلیات بانکداری در اروپا« در این بانک آغاز به 

کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
دوره حسب تاکیدات  غالمرضا پناهی معاون امور 
ارزی و بین الملل و با همکاری اداره کل مشارکت 
ها و توسعه شبکه بین الملل این بانک طی ۲4 
ساعت برای معاونان ارزی شعب و کارشناسان 

حوزه بین الملل بانک برگزار می شود.
با توجه به اینکه برجام باعث از سر گرفتن روابط 
بین الملل در سیستم بانکی شده است، آشنایی 
با پیشرفت ها و تغییراتی که در جهان در زمینه 
ملزومات  از  یکی  است،  افتاده  اتفاق  بانکداری 
پیشرفت و بیشتر شناخته شدن بانکداری کشور 
در جهان خواهد بود. به همین منظور هم بانک 
ملی ایران برای آشنایی با تحوالت و پیشرفت 
بانکداری  ویژه در حوزه  به  دنیا  بانکداری  های 
الکترونیک دوره های آموزشی مختلفی از جمله 
دوره »اصول و کلیات بانکداری در اروپا« برای 

همکاران خود ترتیب داده است.
در ابتدای این دوره سید سعید وکیلی رئیس 
اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل 
بانک ملی ایران، با اشاره به برگزاری همایش ها، 
ارزی در  آموزشی و نشست های  کارگاه های 
حوزه های بین الملل بانک در سال جاری، بیان 
کرد: ورود به فضای بانکداری بین الملل نیازمند 
بانکداری در  به روز  به اصول و قواعد  آشنایی 
این حوزه است و به همین منظور برای آشنایی 
همکاران با این قواعد و اصول، سلسله نشست 
های ارزی با حضور مدرسان بین المللی، برپا 

می شود.
وی درباره این دوره توضیح داد: این دوره با حضور 
مدرسانی از آلمان ، فرانسه و روسیه با محوریت 

اصول بانکداری در اروپا در حال برگزاری است.
در ادامه، یکی از مدرسان نظام بانکی بین الملل، 

به تشریح مباحث روز این حوزه پرداخت.

خبر در جریان معامالت روز گذشته  بازار آزاد تهران، خبر
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 15 
هزار تومان افزایش و یورو نیز با 37 تومان افزایش 
مواجه شد. در جریان معامالت روز گذشته  بازار 
آزاد تهران، قیمت هر دالر با 4 تومان افزایش به 
3۹75 تومان رسید، ضمن اینکه یورو هم 4755 

تومان، پوند 5۲۹۲ تومان، درهم امارات 1۰۹8 
تومان و لیر ترکیه 114۲ تومان است. بر این 
اساس یورو 37 تومان و پوند 38 تومان گران شده 

است.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی 
طرح جدید به یک میلیون و ۲88 هزار و 1۰۰ 
تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز با 15 هزار تومان افزایش به یک میلیون و 
۲4۲ هزار تومان رسیده است.هر نیم سکه 65۹ 
هزار تومان، ربع سکه 386 هزار تومان و سکه یک 
گرمی ۲5۲ هزار تومان است.دالر پیش از ظهر 
روز گذشته  البته از مرز 4۰۰۰ تومان گذشته بود 

و به 4۰1۰ تومان رسیده بود.

جهش ناگهانی قیمت ارز و سکه در بازار

گروه صنعت، تجارت: در حال حاضر به دالیلی 
همچون واقعی نبودن نرخ ارز، باال بودن تعرفه های 
تجارت  سازمان  در  ایران  عضویت  عدم  وارداتی، 
بین المللی،  ناوگان حمل ونقل  فرسودگی  جهانی، 
یارانه های  پرداخت  مورد  در  قوانین  اجرای  عدم 
صادراتی، ایجاد تشکل های موازی صادراتی و هموار 
صادرکنندگان  خارجی،  دیپلماسی  بستر  نبودن 
نمی توانند  و  هستند  روبه رو  زیادی  مشکالت  با 
آن طور که باید و شاید در راستای افزایش صادرات 
غیرنفتی و توسعه تجارت خارجی گام بردارند .در 
وضعیت  بهبود  برای  ،برنامه ریزی ها  حال  همین 
صادرات کاالهای ایرانی در بازار کشورهای منطقه 
در حال به نتیجه رسیدن است. هرچند مسئوالن 
مرتبط به حوزه تجارت در دولت هنوز هم تاکید 
الحاق  مراحل  کردن  طی  دنبال  به  که  می کنند 
به سازمان تجارت جهانی هستند، اما مدتی قبل 
بود که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه 
پیمان های  به  پیوستن  که  کرد  اعالم  تجارت 
تجاری منطقه ای و بهبود وضعیت کاالهای ایرانی 
در بازارهای منطقه از مهمترین اولویت های دولت 

دوازدهم خواهد بود.
از سوی  بررسی گزارش های رسمی منتشر شده 
سازمان توسعه تجارت و گمرک تا اندازه ای نشان 
دهنده بهبود وضعیت صادرات کاالهای ایرانی به 
بازارهای منطقه ای هستند. با این همه طی روزهای 
اقلیم  در  استقالل  همه پرسی  برگزاری  گذشته 
صادرکنندگان  برخی  برای  اندازه ای  تا  کردستان 
که  آنطور  همه  این  با  است.  کرده  نگرانی  ایجاد 
تنها 3۰ درصد صادرات  اعالم کرده  اند  مسئوالن 
بزرگ  بازار  دومین  عنوان  به  عراق  بازارهای  به 
صورت  کردستان  اقلیم  از  ایرانی  محصوالت 
می گیرد. همچنین برخی از فعاالن حوزه تجارت 
اعالم کرده اند که با بسته شدن مرز ایران و اقلیم 
برای  صادراتی  قاچاق  افزایش  احتمال  کردستان 

کاالهای ایران افزایش پیدا می کند.
پیگیری تخصصی و منسجم مشکالت صادراتی

علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق 
ایران قیمت تمام شده باال و همچنین قیمت باالی 
با  باال در مقایسه  اولیه در کشور، نرخ تورم  مواد 
کشورهای رقیب در منطقه، نرخ باالی تسهیالت 
مهم ترین  از  را  پول  انتقال  باالی  هزینه  و  بانکی 
موانع توسعه صادرات غیرنفتی در کشور برشمرد 
.وی لزوم توسعه تولید و اشتغال را در حوزه های 
دارای مزیت را مورد توجه قرار داد و گفت: تولید و 
اشتغال را باید در رشته ای توسعه دهیم که مزیت 
داشته باشد و بخش انرژی هم بخش اصلی دارای 
مزیت در ایران است . اردکانی بر لزوم اصالح قانون 
کشور  در  اقتصادی  دیپلماسی  تقویت  و  تجارت 
هیچ گاه  خارجه  امور  وزارت  گفت:  و  کرد  تاکید 
رییس  است.  نکرده  تربیت   اقتصادی  دیپلمات 

کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز حل مشکالت در 
سه سطح صنعت، بنگاه ها و همچنین کالن را الزمه 
جهش اقتصادی دانست و گفت: پیگیری تخصصی 
و منسجم مشکالت صادراتی هم به حل مشکالت 

کمک می کند .   .
بهره برداری از ظرفیت های صادراتی

محمدرضا پورابراهیمی طبق شنیده های ما رقابت 
دیگر  کشورهای  در  یکدیگر  با  ایرانی  تاجران 
مشکالت زیادی به وجود می آورد چراکه نمی توانند 
در کنار یکدیگر فعالیت کنند و این موضوع باعث 
توسعه نیافته  ایرانی  محصوالت  صادرات  می شود 
نبریم. را  کافی  بهره  صادراتی  ظرفیت های  از  و 
پورابراهیمی همچنین در مورد تفکیک وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی 
و صنعت هم گفت: نگاه ما در مجلس به تفکیک 
وزارتخانه ها مثبت است و کمک می کنیم از این 
خارجی  تجارت  بخش  در  تحول  برای  ظرفیت 
استفاده کنیم.وی  در مورد واگذاری های برمبنای 
گفت:  اساسی  قانون  اصل 44  کلی  سیاست های 
اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 در واقع 
یا  عمومی  نهادهای  به  دولت  از  مالکیت  انتقال 
دولتی بود و وضعیتی که در حال حاضر این بنگاه ها 
دارند، حالتی بینابین و بدتر از وضعیت بنگاه های 
دولتی یا خصوصی است.پورابراهیمی تصریح کرد: 
وقتی دولت در عرصه اقتصاد این گونه عمل می کند 
دیگر چه انتظاری داریم که حضور بخش خصوصی 
در اقتصاد افزایش یابد.وی تصریح کرد: باید تکلیف 
نهادهای عمومی را مشخص کنیم تا از شرایطی 
هم  خصوصی سازی  نشدن  آغاز  از  مراتب  به  که 
بدتر است، رها شویم.این نماینده مجلس در بخش 
خود  اخیر  سفر  به  اشاره  با  از سخنانش  دیگری 
ایران در این کشور  با سفیر  به روسیه و مالقات 
گفت: کل میزان صادرات ما به روسیه معادل 3۰۰ 
میلیون دالر و بسیار ناچیز است که از دالیل اصلی 
این موضوع رقابت منفی تولیدکنندگان ایرانی با 
تصریح  است.پورابراهیمی  کشور  این  در  یکدیگر 

کرد: طبق شنیده های ما رقابت تاجران ایرانی با 
به  زیادی  مشکالت  دیگر  کشورهای  در  یکدیگر 
وجود می آورد چراکه نمی توانند در کنار یکدیگر 
فعالیت کنند و این موضوع باعث می شود صادرات 
ظرفیت های  از  و  توسعه نیافته  ایرانی  محصوالت 
صادراتی بهره کافی را نبریم.پورابراهیمی همچنین 
در مورد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت هم گفت: نگاه 
ما در مجلس به تفکیک وزارتخانه ها مثبت است و 
کمک می کنیم از این ظرفیت برای تحول در بخش 

تجارت خارجی استفاده کنیم .
رشد 36 درصدی صادرات ایران به روسیه

با این همه آخرین گزارش های منتشر شده درباره 
تجارت میان ایران و روسیه نشان می دهد که در 
چارچوب برنامه ریزی تنوع بخشی به همکاری های 
اقتصادی ایران، ارزش صادرات جمهوری اسالمی 
به روسیه در شش ماهه اول سال ۲۰17 نسبت 
به دوره مشابه سال پیش 36 درصد افزایش یافت. 
مقایسه آمار تجارت خارجی دو کشور نشان می 
دهد که صادرات ایران به روسیه از 168 میلیون 
 ۲۲8 به   ۲۰16 سال  نخست  ماه  شش  در  دالر 
میلیون دالر در دوره مشابه سال کنونی رسیده 
است. فرهاد پرند، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در فدراسیون روسیه روز یکشنبه با 
اعالم این آمار به ایرنا، گفت: نکته قابل توجه در این 
رشد، تالش موفق طرف ایرانی برای ایجاد تعادل 
منطقی در تراز تجاری با روسیه است. وی با بیان 
اینکه ارزش کل روابط اقتصادی دو کشور در مدت 
مورد بررسی 737 میلیون دالر است، اظهار کرد: 
همچنین واردات ایران از روسیه از 5۹4 میلیون 
دالر نیمه اول سال ۲۰16 به 5۰۹ میلیون دالر 
امسال رسیده که کاهش  در شش ماهه نخست 
16 درصدی آن حرکت بسوی متعادل کردن تراز 
بازرگانی است.فرهاد پرند در ادامه نیز با اشاره به 
زمینه های فراوان افزایش روابط اقتصادی دو کشور 
به برنامه برگزاری نشست چهار روزه همکاری های 

تجاری، صنعتی و معدنی ایران و روسیه اشاره کرد 
ریاست مشترک مجتبی  به  ماه  آبان  از سوم  که 
خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و گئورکی کاالمانوف معاون وزیر صنعت و تجارت 
روسیه در آستراخان این کشور برگزار می شود. وی 
افزود: امکان حضور نمایندگان شرکت های ایرانی 
در زمینه های مرتبط از جمله صنعتی و معدنی، 
ماشین آالت کشاورزی، خودرو، نفت و گاز، ساخت 
واگن، معدن، صنایع غذایی، کشاورزی، محصوالت 
دامی و لبنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، بخش 
های مختلف بانکی و سرمایه گذاری در این اجالس 

پیش بینی شده است.
35 درصد بازار افغانستان در اختیار ایران

سازمان  در  افغانستان  میز  رئیس  دیگر  طرف  از 
صادراتی  هدف  بازار  را  کابل  تجارت،  توسعه 
ماندگار برای ایران توصیف کرد و گفت: ۹5 درصد 
محصوالت مورد استفاده افغانستان وارداتی است 
که 35 درصد آن سهم ایران و 35 درصد نیز سهم 
پاکستان است. محمدمهدی جوانمرد قصاب، رایزن 
سابق ایران در کابل با اشاره به دائمی بودن تبادالت 
اظهار  ایسنا  به  افغانستان  و  ایران  میان  تجاری 
کرد: ایران و افغانستان به دلیل نزدیکی فرهنگی، 
جغرافیایی، زبانی و ذائقه در طول تاریخ و در تمام 
شرایط سیاسی و اقتصادی در کنار هم بوده اند. وی 
افزود: کاالهای ایرانی از لحاظ ظاهر و کیفیت مورد 
توجه مردم افغانستان است؛ به گونه ای که صادرات 
ایران به این کشور در سال 13۹1 از حدود یک 
میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر به حدود دو میلیارد 
و 5۰۰ میلیون دالر در سال 13۹5 رسیده است 
که پیش بینی می شود با توجه به ظرفیت صادراتی 
خواهد  نیز  دالر  میلیارد  پنج  به  رقم  این  ایران، 
رسید.رئیس میز افغانستان، از پاکستان به عنوان 
نام  افغانستان  بازار  ایران در  تنها رقیب صادراتی 
برد و اظهار کرد: ۹5 محصوالت مورد استفاده در 
آن سهم  درصد  که 35  است  وارداتی  افغانستان 
ایران و 35 درصد نیز سهم پاکستان است و دیگر 
کشورها مانند هند و چین سهم بسیار کمتری را در 
این بازار به خود اختصاص داده اند. جوانمرد قصاب 
درخصوص برنامه ریزی به منظور انتقال دانش فنی 
به افغانستان در تولید محصوالت گوناگون گفت: 
افغان ها به دلیل سهولت در ارائه خدمات پس از 
فروش و همچنین زبان مشترک، عالقمند به خرید 

ماشین آالت ایرانی هستند.
نمایشگاه های  در  ایران  حضور  به  اشاره  با  وی   
نمایشگاه  اولین  افزود:  افغانستان  در  مختلف 
بین المللی افغان پالست در سال گذشته با مشارکت 
8۰ درصدی ایران برگزار شد و شرکت های ایرانی 
اولیه و  از ماشین آالت، مواد  ارائه پکیج کاملی  با 
محصول نهایی در این نمایشگاه حضور یافتند که با 

استقبال افغان ها مواجه شد.

»پیام زمان « دیدگاه کارشناسان را بررسی کرد؛  

 افق روشن صادرات ایران به کشورهای منطقه

اجرای طرح جامع مالیاتی و تکمیل پایگاه 
اطالعات مودیان

قیمت خودروهای وارداتی در بازار 25 درصد 
افزایش یافت

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار 
اقدام مهم  دو  ودارایی،  اقتصادی  امور  وزیر  با 
سازمان در سال جاری را اجرای طرح جامع 
مالیاتی و تکمیل پایگاه اطالعات مودیان عنوان 

کرد.
مالیاتی  رسانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران، سید کامل تقوی نژاد که میزبان وزیر 
سراسری  اجالس  در  دارایی  و  اموراقتصادی 
گزارشی  ارایه  با  بود،  کشور  مالیاتی  مدیران 
گذشته  سال  در  مالیاتی  نظام  عملکرد  از 
سازمان،  وتوفیقات  دستاوردها  همچنین  و 
مهمترین برنامه های آتی این دستگاه را نیز 

تبیین کرد.
وی، مودی مداری و اعتمادآفرینی در جامعه، 
های  تبعیض  رفع  و  مالیاتی  عدالت  برقراری 
مالیاتی  فرار  با  مبارزه  همچنین  و  مالیاتی 
مهمترین  از  را  جدید  مودیان  وشناسایی 
رویکردهای سازمان در سال های اخیر برشمرد 
برنامه هایی  اقدامات و  این راستا،  وگفت: در 
تسهیل  و  تعامل  افزایش  همچون  دیگری 
خدمت رسانی به مودیان، ارتقای سالمت نظام 
اداری و برخورد قاطعانه و جدی با فساد اداری و 
ایجاد فرهنگ برخورد مناسب کارکنان مالیاتی 

با مودیان نیز در دستور کار سازمان قرار دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به 
افزایش سهم مالیات در بودجه در طی سال 
های اخیر عنوان کرد: با تحقق ۹7 درصدی 
درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹5 با رضایت 
مندی مودیان و به واسطه شناسایی مودیان 
جدید و مبارزه با فرارمالیاتی، عمال سازمان امور 
مالیاتی کشور توانست کارنامه موفقی از خود در 
زمینه عمل و اقدام در راستای تحقق سیاست 

های اقتصاد مقاومتی را به ثبت برساند.
وی ادامه داد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده 
که مالیاتی غیرمستقیم برپایه مصرف و عرضه 
کاال و خدمات است، در سال ۹5 مبلغی در 
حدود 35 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش 
افزوده و مبلغ 16 هزار میلیارد تومان عوارض 

هزار   51 میزان  به  مجموعا  و  افزوده  ارزش 
میلیارد تومان وصول گردیده است که این مبلغ 
حاکی از وزن 5۰ درصدی درآمدهای این نظام 
مالیاتی در نظام بودجه کشور در سال ۹5 است.

تقوی نژاد، توسعه خوداظهاری مالیاتی و برنامه 
ریزی به منظور حذف شیوه علی الرأس از نظام 
مالیاتی و جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران 
مالیاتی، ساده سازی قانون مالیات های مستقیم 
و شفاف سازی آن، تعدیل و کاهش نرخ های 
مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی 
و تسهیل خدمات رسانی به مودیان از طریق 
دیگر  از  را  الکترونیک  مالیات  نظام  برقراری 
اقدامات صورت گرفته در راستای اعتمادآفرینی 
در جامعه برشمرد. وی با اعالم درج 1۰۰ درصد 
اطالعات  پایگاه  در  مالیاتی  مودیان  اطالعات 
مودیان، اظهار داشت: اجرای طرح جامع مالیاتی 
منجر به اتصال و بهره گیری از شبکه های ملی 

و دستگاهی شده است.
تقوی نژاد اضافه کرد: در حال حاضر با توسعه 
اطالعات هویتی، عملکردی  پایگاه  تکمیل  و 
و دارایی مودیان در راستای ماده 16۹ مکرر 
ق.م.م، دریافت اطالعات از سامانه های مختلف 
استعالمی  به صورت برخط و  برون سازمانی 
در حال انجام است در حال حاضر حدود یک 
میلیارد رکورد اطالعات در این پایگاه ثبت شده 

است.
و  بازرسی  از همکاری سازمان  وی همچنین 
دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع اطالعاتی، 
نظارتی و انتظامی با سازمان امور مالیاتی کشور 
برای شناسایی موارد مشکوک به فرار مالیاتی و 
پولشویی و انعقاد تفاهم نامه درخصوص تبادل 
اطالعات و هم افزایی در شناسایی جرم خبر داد 
و گفت: دریافت فهرست ۲54 شخص حقیقی 
و حقوقی خریدار و فروشنده عمده ارز از بانک 
مرکزی و پیگیری جهت اخذ مشخصات هویتی، 
جهت انجام اقدامات الزم به منظور شناسایی و 
مطالبه حقوق حقه دولت، یکی از دستاوردهای 

این همکاری بوده است.

گرفته  تصمیم  حاشیه های  خودرو:  گروه 
شده درباره بسته شدن سایت ثبت سفارش 
ادامه  به کشور همچنان  واردات خودرو  برای 
اعضای  از  یکی  گذشته  هفته  هرچند  دارد. 
که  کرد  اعالم  خودرو  واردکنندگان  انجمن 
ثبت  مشکل  آینده  هفته  پایان  تا  احتماال 
و  شده  مرتفع  وارداتی  خودروهای  سفارش 
خود  فعالیت  آن  به  مربوط  اینترنتی  سامانه 
را از سر خواهد گرفت؛ با این همه هنوز این 
اتفاق عملیاتی نشده است. طی روزهای گذشته 
قیمت  افزایش  درباره  زمزمه هایی  با  هم زمان 
خودروهای وارداتی در بازار، صحبت هایی هم 
درباره شکایت انجمن واردکنندگان خودرو از 
شده  مطرح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
است. بازار خودروهای وارداتی به دنبال توقف 
طوالنی ثبت سفارش ، همچنان با سیر صعودی 
بازار  اوضاع  به طوری که  است  قیمت همراه 
وارداتی ها طی دو ماه اخیر حاکی از افزایش 
۲۰ تا ۲5 درصدی قیمت در این بازار دارد این 
در حالی است که به جهت بی ثباتی و آشفتگی 
قیمت در بازار وارداتی، طی یکی دو ماه اخیر 
شاهد ریزش شدید تقاضا در بازار خودروهای 
مهدی  حال  همین  در  هستیم.  نیز  خارجی 
در  خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر  دادفر، 
گفتگو با ایلنا درخصوص توقف سه ماهه  ثبت 
سفارش خودرو برای واردات و ضرر و زیان هایی 
که متوجه اعضای این انجمن شده گفت: سه 
مدل زیان به اعضای ما وارد شده است. اول 
که  کشور  گمرکات  در  خودروها  توقف  زیان 
باعث شده هزینه انبارداری را به قیمت نهایی 
خودروها  استهالک  هزینه  دوم  کنند.  اضافه 
در این مدت از جمله الستیک، رنگ و باطری 
توقف طوالنی مدت در  به دلیل  خودروها که 
انبار دچار استهالک شدیدی شده اند و حتی 
برخی از همکاران ما تعمیرکار به گمرک اعزام 
کردند. عالوه بر اینها هزینه های دیرکردی که 
وارد کننده باید به سفارش دهنده بدهد نیز رقم 
بزرگی است. وی ادامه داد:  اما مهم ترین آسیب 

در این حوزه توافقاتی است که وارد کننده با 
شرکت مادر داشته است و خط اعتباری که بعد 
از سال ها فعالیت برای آن باز شد، اکنون دیگر 

متوقف شده است.
با  خودروسازی  شرکت های  داد:  ادامه  دادفر 
احتساب سفارش ما و با توجه به سابقه همکاری 
که داشته ایم خط تولید خود را تنظیم می کنند. 
به طور مثال روز گذشته یکی از همکاران به ما 
اعالم کرد که خط اعتباری شش میلیون یورویی 
خود را با یکی از تولیدکنندگان خودرو از دست 
خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر  است.  داده 
دادیم  انجام  که  ابتدایی  بررسی های  با  گفت: 
اعضای انجمن ما نزدیک به 35 میلیارد تومان 
زیان کرده اند و بر همین اساس انجمن پرونده ای 
را در مراجع  قضایی  باز کرده و از وزارت صنعت 
و سازمان مسئول شکایت کرده  است تا تکلیف 
این ضرر و زیان ها مشخص شود. وی تصریح 
کرد: بحث ما شخصی نیست. همان طور که 
مردم موظف به اجرای قانون هستند مسئولین 
نیز باید به قانون احترام بگذارند و آن را اجرا کنند. 
این که فقط فالن مسئول بداند قرار است سایت 
ثبت سفارش، ظرف روزهای آینده بسته شود و 
در این میان فقط یک برند بتواند واردات خودرو 
انجام دهد باعث می شود حرف و حدیث زیادی 
به وجود بیاید. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران در گفتگو با خبر خودرو با توجه 
اظهار  وارداتی ها  بازار  کننده  نگران  اوضاع  به 
داشت: طوالنی شدن ممنوعیت ثبت سفارش 
رسمی  از شرکت های  برخی  گردیده  موجب 
واردکننده از آشفتگی بازار خودروهای خارجی 
استفاده و قیمت ها را بیش از حد افزایش دهند 
به  پیش فروشی  خودروهای  تحویل  در  یا  و 
مشتریان بد قولی نمایند. سعید موتمنی با اشاره 
به تاثیر کاهش عرضه خودرو بر جریان بازار 
وارداتی ها خاطرنشان کرد: بی شک محدودیت 
عرضه باعث ایجاد بازار سیاه خودروهای وارداتی 
می شود موضوعی که بارها نسبت به آن هشدار 

داده شده است.



همیشه  را  دلها  دروازه  ادب  با  آدم 
گشوده مي بیند . 

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
صالی سرخوشی ای صوفیان باده پرست

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود
ببین که جام زجاجی چه طرفهاش بشکست

امروز با حافظ

تمدید مهلت ارسال اثر به 
جشنواره »کتاب و رسانه«

دوره  شانزدهمین  به  اثر  ارسال  مهلت 
آبان ماه  دوم  تا  رسانه  و  کتاب  جشنواره 
آثار  می توانند  عالقه مندان  و  شد  تمدید 
خود را در بخش های رسانه های نوشتاری، 
رسانه های دیداری و شنیداری و عکس به 

دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
خبر  اساس  بر  زمان  پیام  گزارش  به 
پنجمین  و  بیست  برگزاری  ستاد  رسیده، 
ایران،  دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
با  را  رسانه  و  کتاب  شانزدهمین جشنواره 
هدف توجه بیشتر به کارکردهای رسانه در 
حوزه کتاب همزمان با هفته کتاب برگزار 
خواهد کرد. در این جشنواره با بهره گیری 
حوزه  دو  خبره  فعاالن  تجربه  و  دانش  از 
رسانه و کتاب، آثار رسانه ای انتشاریافته در 

زمینه کتاب و نشر بررسی می شود.
شانزدهمین  اعالم شده،  فراخوان  براساس 
بخش  در  رسانه  و  کتاب  جشنواره  دوره 
نشریات،  )روزنامه ها،  نوشتاری   رسانه های 
شامل  خبری(  سایت های  و  خبرگزاری ها 
سرمقاله،  )یادداشت،  مقاله  گزارش،  خبر، 
تفسیر و تحلیل و نقد( و گفت وگو، و بخش 
)تلویزیون  شنیداری  و  دیداری  رسانه های 
زمان  حداکثر  )با  گزارش  شامل  رادیو(  و 
 6۰ زمان  حداکثر  )با  گفت وگو  دقیقه(،   4
حداکثر  )با  ترکیبی  برنامه های  دقیقه(، 
)تک  عکس  بخش  و  دقیقه(   ۹۰ زمان 
 1۰ حداکثر  با  تصویری  گزارش  و  عکس 
شرکت  می شود.متقاضیان  برگزار  عکس( 
دوم  اداری  وقت  پایان  تا  جشنواره  در 
بخش  در  دارند  فرصت   13۹6 آبان ماه 
رسانه های نوشتاری، هر اثر خود را در قالب 
سه نسخه pdf یا سه نسخه اسکن شده و 
و  شنیداری  دیداری،  رسانه های  بخش  در 
بخش عکس هر اثر خود را بر روی سه لوح 
شامل  فردی  مشخصات  همراه  به  فشرده 
)نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره تماس، 
اثر  و...( و مشخصات  نشانی محل سکونت 
 ) رشته  بخش،  رسانه،  اثر،  )عنوان  شامل 
تهران،  در  واقع  جشنواره  دبیرخانه  به 
برادران  و  فلسطین  بین  انقالب،  خیابان 
دوم،  طبقه   ،1۰8۰ پالک  مظفرجنوبی، 
کنند. ارسال  کتاب  خانه  عمومی  روابط 

عالقه مندان به شرکت در بخش رسانه های 
از طریق  را  آثار خود  توانند  می  نوشتاری 
ketabresaneh@ الکترونیک  پست 

ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به   ketab.ir
با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  کنند 

شماره ۰۲166414871 تماس بگیرند.
جشنواره  دوره  شانزدهمین  پایانی  آیین 
برگزیدگان  معرفی  و  رسانه  و  کتاب 
هفته  دوره  پنجمین  و  بیست  با  همزمان 
آبان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  کتاب 

13۹6 برگزار می شود.

د            ر د            نیای کتاب

نمایش انیمیشن کوتاه 
»آنتراکت« در جشنواره کودکان »شارجه«

»آنتراکت«  کوتاه  انیمیشن 
محصول سازمان سینمایی حوزه 
هنری در پنجمین دوره جشنواره  
به  بین المللی کودکان »شارجه« 

نمایش در می آید.
روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
سینمایی  سازمان  عمومی 
کوتاه  انیمیشن  هنری،  حوزه 

سازمان  محصول  خردمندان  محمدرضا  کارگردانی  به  »آنتراکت« 
کودکان  بین المللی  دوره جشنواره   پنجمین  در  هنری  سینمایی حوزه 

»شارجه« کشور امارات متحده عربی نمایش داده می شود.
این جشنواره به منظور افزایش سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان، ارتقاء 
خالقیت کودکان و ارائه بهترین فیلم ها برای کودکان و نوجوانان در شهر 

شارجه کشور امارات متحده عربی برگزار می شود.
معنای  به  و  فرانسوی  ای  کلمه   »Entract« از  برگرفته  »آنتراکت« 
حدفاصل بین دو پرده موسیقی است. فیلم نیز در فاصله بین دو قطعه 
تیراندازی  تک  داستان  از  »آنتراکت«  ایده  شود.  می  روایت  موسیقی 
اسرائیلی است که در جریان جنگ ۲۰14 غزه با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرام خود ادعا کرد در یک روز توانسته 13 کودک فلسطینی را 

هدف قرار دهد.
کارگردان:  و  نویسنده  از  عبارتند  »آنتراکت«  کوتاه  انیمیشن  عوامل 
پور،  رجبی  بهزاد  هنری:  و  فنی  کارگردان  خردمندان،  سیدمحمدرضا 
محمدعلی  سازی شخصیت:  مدل  شورابی،  رنجبر  علیرضا  تولید:  مدیر 
شاکری، حسین عظیمی، مدلسازی محیطی سه بعدی: سعید خالقی، 
امید نژادنیک، توحید توانا، انیماتور: اعظم مهدی زاده، طراحی استوری 
بورد: میثم برزا، رندر و شیدینگ: علیرضا رنجبر شورابی، امید نژادنیک، 
نادرلو،  مجتبی  کانسپت:  افشانی،  محمد  کامپوزیت:  خالقی،  سعید 
تدوین:  ثابت،  حامد  موسیقی:  علویان،  علیرضا  میکس:  و  طراحی صدا 
ابوذر حیدری، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، محصول: باشگاه فیلم سوره 

حوزه هنری.
پنجمین جشنواره  بین المللی کودکان »شارجه« از 16 تا ۲1 مهرماه در 

شهر شارجه کشور امارات متحده عربی در حال برگزاری است.

نمایش دو فیلم ایراني در لندن

فیلم »آن سوی ابرها« و »اسرافیل« هر کدام دو نوبت در شصت ویکمین 
جشنواره فیلم لندن به روی پرده می روند.

نماینده  که  مجیدی  مجید  ساخته  جدیدترین  ابرها«  »آن سوی  فیلم 
سینمای ایران در بخش رقابتی جشنواره فیلم لندن است روزهای جمعه 
رویداد  این  جریان  در  مهرماه(   ۲۲ و   ۲1( اکتبر    14 و   13 شنبه  و 

سینمایی به نمایش گذاشته خواهد شد.
فیلم »اسرافیل« ساخته »آیدا پناهنده« که در بخش »عشق« جشنواره 
لندن حضور دارد نیز روزهای 1۰ و 11 اکتبر )18 و 1۹ مهرماه( نمایش 

خواهد داشت.
فیلم کوتاه »روتوش« به کارگرانی کاوه مظاهری، »وقت ناهار« ساخته 
عباس  از  مانده  جای  به  اثر  آخرین  فریم«   ۲4« و  قاسمی  علیرضا 
سینمایی  رویداد  این  در  حاضر  ایرانی  فیلم های  دیگر  نیز  کیارستمی 

هستند.
به  بگو ساعت چنده«  همچنین یک مستند تحت عنوان »چوکا، لطفا 
کارگردانی آرش کمالی سروستانی و بهروز بوچانی که محصول مشترک 
هلند، استرالیا و گینه نو است نیز یکی از 1۲ فیلم بخش رقابتی مستند 

این رویداد سینمایی است.
شصت و یکمین جشنواره فیلم لندن از تاریخ 4 تا 15 اکتبر )1۲ تا ۲3 

مهرماه( برگزار می شود.

راهیابی »کوپال« به جشنواره  فیلم »همیلتون« کانادا

بین المللی  جشنواره   دوازدهمین 
فیلم »همیلتون« در کشور کانادا 
کانادا میزبان نمایش فیلم ایرانی 
»کوپال« در بخش رقابتی خواهد 

بود.
از  که  سینمایی  جشنواره  این   
نوامبر ۲۰17  تا دوازدهم  چهارم 
شهر  در   )۹6 آبان   ۲1 تا   13(
می شود  برگزار  کانادا  همیلتون 

کاظم  نویسندگی  و  کارگردانی  به  »کوپال«  فیلم  مسابقه  بخش  در 
مالیی را در کنار آثاری از کشورهای لهستان، بلژیک و کانادا به نمایش 

می گذارد.
جشنواره  فیلم »همیلتون« کانادا یک جشنواره  کامال مستقل است که 
خودش را رقیب جدی جشنواره  تورنتو دانسته و تمرکز عمده اش نمایش 

خالقیت و نوآوری در سبک های مختلف سینمایی است.
»کوپال« اولین فیلم بلند سینمایی کاظم مالیی است که اولین نمایش 
و  رقم خورد  فجر  فیلم  پنجمین جشنواره   و  در سی  گذشته  سال  آن 
آخرین نمایش آن نیز مربوط به بخش اصلی دهمین جشنواره  فیلمهای 
»براشوف«  بین المللی  و ششمین جشنواره   آمریکا  آریزونای  زیرزمینی 

کانادا است.

31 عارف، ادیب، شاعر و دانشمند ایرانی در 
فهرست مشاهیر جهانی یونسکو

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: تاکنون نام 31 عارف، 
به  یونسکو  مشاهیر جهانی  فهرست  در  ایرانی  دانشمند  و  شاعر  ادیب، 
ثبت رسیده است که از جمله آنها می توان به فردوسی، سعدی، حافظ 
و ابن سینا اشاره کرد.سعد اهلل نصیری قیداری  در سومین همایش بین 
المللی شمس و موالنا افزود: در صدد هستیم نام عارف مشهور ایرانی 
شیخ شهاب الدین سهروردی را نیز در فهرست مشاهیر جهانی یونسکو 
به ثبت برسانیم که با نهایی شدن آن، مراسم ویژه ای در این خصوص 
در سهرورد زنجان برگزار می شود.وی اظهار کرد: متاسفانه محتوای الزم 
برای این مشاهیر تولید نمی شود و ما در این خصوص مشکالت زیادی 
جوانان  به  مشاهیر  شناساندن  حوزه  در  عملکرد  کرد:  اضافه  داریم.وی 
به اندازه ای ضعیف بوده که نسل جوان هیچ شناختی از این مشاهیر 
ندارند.وی با تاکید بر اینکه محققان باید دانش الزم در رابطه با فرهنگ 
را به الیه های مختلف جامعه منتقل کنند، گفت: انتقال ندادن فرهنگ 
ایرانی و اسالمی به نسل جوان عاملی مهم برای غرب زدگی جوانان است 
چرا که قشر جوان در فقدان دانش الزم برای شناختن فرهنگ اصیل 

ایرانی و اسالمی به فرهنگ غربی روی خواهند آورد.
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اوقات شرعی

»سینمای  شورای  نشست  نخستین   
اجتماعی« با حضور اعضای این شورا در 

بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
فارابی؛ در این نشست ، »روی آوردن به 
فلسفه  با  »آشنایی  گفت وگو«،  و  تعامل 
اجتماعی و علوم اجتماعی«، »تشخیص 
اولویت های راهبردی سینمای اجتماعی 
ضعف ها  شناسایی  و  آن  طبقه بندی  و 
»چگونگی  آنها«،  کردن  برطرف  برای 
با سینماگران  ارتباط این شورا  تعامل و 
بررسی  و  بحث  مورد  اجتماعی«  عرصه 
شورای  نشست  نخستین  گرفت.در  قرار 
شورا،  اعضای  اجتماعی«  »سینمای 
تعیین و طراحی راهبردها و راهکارهای 
در  و  ضروری  را  عرصه  این  فرهنگی 
نشست  دانستند.نخستین  اولویت 
حضور  با  اجتماعی«  سینمای  »شورای 
حیدریان«،  »محمدمهدی  مهندس 

»تقی  دکتر  خجسته«،  »حسن  دکتر 
آزاد ارمکی«، دکتر »عماد افروغ«، دکتر 
»حبیب اهلل  دکتر  کردونی«،  »روزبه 
صدرعاملی«،  »رسول  فرید«،  مسعود 
»فرهاد توحیدی«، »همایون اسعدیان«، 
»مسعود  دکتر  و  تابش«  »علیرضا 

فارابی  سینمایی  بنیاد  در  نقاش زاده« 
برگزار شد.بنیاد سینمایی فارابی در دوره 
در  بررسی ها  کردن  تخصصی  به  جدید 
توجه  سینمایی  مختلف  گونه های  مورد 
حوزه  در  است.  کرده  آغاز  را  شایانی 
سینمای اجتماعی، یک شورای تخصصی 

با همین نام و متشکل از اساتید دانشگاه 
موثر  مسئوالن  شناسی،  جامعه  علم  و 
و  هنرمندان  اجتماعی،  حوزه های  در 
فیلمسازان با تجربه و برجسته این گونه 
سینمایی طراحی شده که وظیفه اصلی 
این شورا، عالوه بر ترسیم چشم اندازها، 
بررسی و راهبری آثاری است که از این 

پس در چرخه تولید قرار می گیرند
»محمدمهدی  حضور  با  برنامه  این 
سینمایی  سازمان  رئیس  حیدریان« 
بنیاد  مدیرعامل  تابش«  »علیرضا  و 
مباحث  شد،  برگزار  فارابی  سینمایی 
جامع  طرح  »تدوین  چون  مهمی 
سینمایی«،  سازمان  همت  به  سینمایی 
دانش  تأمین  و  بخشی  »آگاهی 
متن«،  ارتقای  و  »پرورش  فیلمسازان«، 
سینما«،  جوان  فیلمسازان  از  »حمایت 
رفتارهای  اصالح  برای  »برنامه ریزی 

اجتماعی با بیان سینمایی« مطرح شد.

گروه بازیگران و عوامل اجرایی نمایش »هملت و ُدن 
فناییان مشخص  تاجبخش  کارگردانی  به  کیشوت« 
شد تا این اثر تمرین های خود را برای اجرا در سالن 

اصلی تئاتر شهر آغاز کند.
اجرای  و  تمرین  وضعیت  درباره  فناییان  تاجبخش 
نمایش »هملت و ُدن کیشوت«، به مهر گفت: گروه 
بازیگران نمایش مشخص شده است و با آماده شدن 
موسیقی اثر، تمرین های »هملت و ُدن کیشوت« را 
تمرین  برای  فرصت  ماه  سه  حدود  کنیم.  می  آغاز 
نمایش  برای  البته  که  داریم  اختیار  در  نمایش 
است،  پرحجمی  کار  که  کیشوت«  ُدن  و  »هملت 

زمان کمی است.
اثر  این  اجرایی  عوامل  و  بازیگران  گروه  درباره  وی 
بازیگر   3۲ حدود  نمایش  این  در  افزود:  نمایشی، 
حضور دارند. سیامک صفری، بهنام تشکر، جمشید 
جهانزاده، امیر کربالیی، کاظم بلوچی و تعدادی دیگر 
به  کیشوت«  ُدن  و  »هملت  نمایش  در  بازیگران  از 

ایفای نقش می پردازند.
به  نیز  از سعید ذهنی و خسرو خورشیدی  فناییان 
عنوان آهنگساز و طراح صحنه نمایش »هملت و ُدن 

کیشوت« نام برد.
و  زمان  درباره  کیشوت«  ُدن  و  »هملت  کارگردان 
اثر نمایشی یادآور شد: قرار است  این  مکان اجرای 
بهمن  تئاتر فجر در  از جشنواره  بعد  را  نمایش  این 
تئاتر شهر  ماه سال جاری در سالن اصلی مجموعه 

به صحنه ببریم.

 هملت و ُدن کیشوت 
مشخص شدند 

دو مستند »مانکن های قلعه حسن خان« و »والسی 
برای تهران« از امروز دوشنبه 17 مهرماه در گروه 

هنر و تجربه اکران خود را آغاز می کنند.
ستند »مانکن های قلعه حسن خان« به کارگردانی 
جشنواره های  در  حضور  بر  عالوه  کالنتری  سام 
دریافت  به  موفق  گذشته  سال  بین المللی  متعدد 
جایزه بهترین فیلم مستند از هشتمین جشن خانه 
چند  زندگی  و  تولد  داستان  فیلم  شد.این  سینما 
اما  می شوند  خلق  یکسان  همه  آنها  است.  مانکن 
دست سرنوشت پُر زور تر از آن است که عاقبتشان 
هم یک شکل باشد…پس “مانکن های قلعه حسن 

خان” شاید ،داستان سرنوشت باشد..
ساخته  تهران«  برای  »والسی  مستند  همچنین 
های  جشنواره  در  تاکنون  نیز  تبریزی  زینب 
این  است.  آمده  در  نمایش  به  بین المللی  متعدد 
نوازندگان  نخستین  از  مهدی  مهرداد  داستان  فیلم 
موسیقی خیابانی در ایران است که قصد دارد برای 
برگزاری فستیوال موسیقی خیابانی در تهران گروه 
خود را که سال ها با آنها در خیابان ها نوازندگی کرده 
است کنار هم جمع کند اما در این راه با اتفاقات و 

موانع متعددی روبرو میشود.
مراسم افتتاحیه دو مستند »مانکن های قلعه حسن 
برای تهران« دوشنبه 17 مهرماه  خان« و »والسی 

ساعت ۲۰ در موزه سینما برگزار می شود.
اکران این دو مستند به طور همزمان در یک سانس 

در گروه هنر و تجربه خواهد بود.

 آغاز اکران دو مستند
 در هنر و تجربه

 دبیر اجرایی جشنواره ملی »مدرسه عشق« از برپایی 
روز  در  جشنواره  دوره  پنجمین  اختتامیه  مراسم 

چهارشنبه و پنجشنبه، 8و ۹ آذرماه خبر داد.
از ستاد خبری جشنواره ملی  به گزارش پیام زمان 
»مدرسه عشق«؛ احمد مداحی، دبیر اجرایی جشنواره 
»مدرسه عشق« گفت: این جشنواره از سال ۹1 تاکنون 
به صورت ساالنه برگزار شده و خوشبختانه در تمامی 
از  کشور  سراسر  هنرمند  بسیجیان  استقبال  ها  دوره 
چهارم  دوره  که  طوری  به  است،  بوده  چشمگیر  آن 
جشنواره  بیش از 1۲ هزار اثر به دبیرخانه ارسال شد 
و دوره پنجم جشنواره تعداد آثار با یک جهش شش 

برابری به بیش از 7۰ هزار اثر رسید.
وی تصریح کرد: بر همین  اساس مقرر شد، نهم آذرماه 
سال جاری مراسم تجلیل از برگزیدگان پنجمین دوره 
جشنواره ملی مدرسه عشق در سالن سوره حوزه هنری 

برگزار شود.
جشنواره  به  رسیده  آثار  تعداد  خصوص  در  مداحی 
بخش  در  گفت:  بخش  هر  تفکیک  به  عشق   مدرسه 
های هنرهای تصویری و نمایشی  ۲837 اثر،  هنرهای 
و  موسیقی    ، اثر   ۲646 نشر  اثر،   34۲18 تجسمی 
سرود ۲1۲3 اثر و ایده و فعالیت های پایگاهی 3۰۲53 

اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. 
پنجمین  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم  است،  گفتنی 
فرهنگی،  )تولیدات  عشق  مدرسه  سراسری  جشنواره 
هنری بسیجیان سراسر کشور( هشتم و نهم آبان ماه 

در تهران برگزار خواهد شد..

برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره 
ملی مدرسه عشق معرفی میشوند

نخستین نشست شورای » سینمای اجتماعی« برگزار شد

آثار  زمان،اسامی  پیام  گزارش  به 
جشنواره  مسابقه  بخش  به  راه یافته 
بخش   3 در  عشق«  »مسیر  المللی  بین 
کوتاه  داستانی  های  فیلم  پویانمایی، 
گزارش  شدند.به  اعالم  نماهنگ  و 
جشنواره  نخستین  رسانی  اطالع  ستاد 
 48 میان  از  عشق«،  »مسیر  بین المللی 
 38 نماهنگ،   57 داستانی،  کوتاه  فیلم 
پویانمایی که در جشنواره شرکت کرده 
است 11 اثر در بخش پویانمایی، 1۲ اثر 
در بخش فیلم های کوتاه داستانی و 15 
مسابقه  بخش  به  نماهنگ  بخش  در  اثر 

راه یافتند.
*پویانمایی:ذوالجناح/ امین رهبر- ظهر 
روز دهم/ رحیم کریم زاده- وهب/ محمد 
محمدحسن  حرم/  سوی  به  قلم-  زرین 
باقری- ناسور/ کیانوش دالوند- عابس ابن 
ابی شبیب/ ناهید صمدی امین- لبیک یا 
حبیب  خورشیدی-  سلمان  حسین)ع(/ 

امیری  امین-  ناهید صمدی  مظاهر/  بن 
حسین/ سلمان خورشیدی- عاشورائیان/ 
ناهید صمدی امین- مردی که خودش را 

کشت/ هادی محمدیان
رضا  محمد  تولد/  داستانی:  *کوتاه 
بوستانی  مهدی  بال/  و  کرب  یکانی- 
محمدرضا  خسته/  صدا  شهربابکی- 
سجاد  سید  آید/  می  مسیح  نوروزی- 
عمرانی  عباس  باد/  بر  سجده  موسوی- 
پور  کرامت  ستون145۲/  بیدی- 
شهسواری- بی بی/ سعید نجاتی- همیشه 
تو اول سالم می کنی/ سعید نجاتی- تا 
بابک  باور/  زانیانی-  توکلی  علی  فردا.../ 
و  آب  سلیمانی-  محسن  سایه/  علوی- 

آئینه/ محمدرضا خسروی فر
کربال(/  )راه  ال  کربه  ری  *نماهنگ: 
بهشت/  راه  شکربیگی-  محمدامین 
عباسی  رضا  ام/  مانده  جا  تروان-  رضا 
مهدیار  اربعین/  تا  اربعین  از  مهرآبادی- 

محمودی-  نواب  ها/  نبادانی  عقابی- 
بکایی-  مهدی  سید   /۲ زیارت  حسرت 
اله  روح  اربعین/  های  نوشته  عکس 
اربعین کربال/ هادی  پیاده روی  جوانی- 
رمضانی- فرمانده السالم/ مجید پناهی- 
خانه  شبیر/  فیض-  مرتضی  شرفا/ 
مستند- شور حماسه/ هادی محمدیان- 
الحزن/  اوریوئی-  مجتبی  ها/  اشک 
دهم/  روز  عصر  مالعلی-  حاج  حامد 
بخش  سه  در  اثر  فرهنگیان38   سعید 
حضور  برای  مربوطه  کارشناسان  توسط 
از  آثار  شدند.  انتخاب  مسابقه  بخش  در 

انتخاب  و  نهایی  ارزیابی  برای  پس  این 
جشنواره  داوران  اختیار  در  برگزیدگان 

قرار خواهد گرفت.
و  فیلم  المللی  بین  جشنواره  نخستین 
محرم  محوریت  با  عشق«  عکس»مسیر 
عراق  در  حسینی  اربعین  راهپیمایی  و 
موسی  بن  علی  حضرت  شهادت  ایام  و 
به  بار  نخستین  برای  ایران  در  الرضا)ع( 
مقدس  شهرهای  در  همزمان  صورت 

مشهد و کربال برگزار می شود.

اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه 
جشنواره بین المللی »مسیر عشق«

رامتین خداپناهی می گوید که در فیلم 
مسعود  کارگردانی  به  »بالن«  سینمایی 
ایفا  را  آگاهی  پلیس  یک  نقش  تکاور 
بازیگر  خداپناهی  است.رامتین  کرده 
سینما و تلویزیون در گفتگو با مهر درباره 
من  گفت:  خود  های  فعالیت  جدیدترین 
چند  در  تکاور  مسعود  با  این  از  پیش 
سریال همکاری داشتم و می دانم که او 
چنین  با  آثاری  چنین  ساخت  به  نسبت 

موضوعاتی آگاهی دارد و این حوزه را می شناسد به همین دلیل در فیلم سینمایی 
»بالن« به کارگردانی او حضور یافتم و نقش یک سرگرد پلیس آگاهی را ایفا کردم.

این بازیگر اعالم کرد: ۲5 دقیقه از فیلم را تماشا کرده ام و به نظرم از ریتم خوبی 
برخوردار است ولی باید بعد از تدوین نهایی فیلم را دید و نظر داد.

وی با تاکید بر تنوع ژانرها و موضوع ها در سینما عنوان کرد: هر سوژه ای قابلیت 
تبدیل شدن به فیلم را دارد به شرطی که از یک فیلمنامه قوی برخوردار باشد 
از همین رو فکر می کنم ضعف ما کمبود فیلمنامه با استانداردهای جهانی است 
البته برخی فکر می کنند اگر تنها در یک ژانر خاص فیلم بسازند می توانند به 

فروش خوبی دست پیدا کنند که به نظرم این نگاه درست نیست.

نقش پلیس را در »بالن« ایفا کردم

آنتونی هاپکینز و اما تامپسون در نقش های 
آمازون  و  بی بی سی  برای  لیر«  »شاه  اصلی 
از اسکرین دیلی،  بازی می کنند.به گزارش  
کارگردانی  به  لیر«  »شاه  از  جدیدی  نسخه 
اثر   از  اقتباس  با  زودی  به  آیر  ریچارد 

شکسپیر برای تلویزیون ساخته می شود.
در حالی که عکاسی رسمی این فیلم همین 
ماه شروع می شود، سازندگان اثر قصد دارند 
تا داستان شکسپیر را به دوران امروز بیاورند.

در  نظامی  دیکتاتوری  عنوان  به  و  اصلی   نقش  در  هاپکینز  اقتباسی  فیلم  این  در 
بازی  وی  دختر  بزرگترین  گونریل  نقش  در  هم  تامپسون  می شود.  ظاهر  انگلستان 
منزیس،  توبیاس  اکلستون،  کریستوفر  برادبنت،  جیم  واتسون،  کرد.امیلی  خواهد 

آنتونی کالف و کارل جانسون دیگر بازیگران این فیلم خواهند بود.
پیرس ونگر از »بی بی سی دراما« با تجلیل از ریچارد آیر از گروه بازیگرانی که وی 
برای این فیلم تدارک دیده تشکر کرد و این فیلم را نسخه جدیدی از این اثر بی زمان 
از  اثر ویلیام شکسپیر است که آن را یکی  خواند.»شاه لیر«  نمایشنامه ای تراژیک 
بزرگ ترین و ارزنده ترین تراژدی های وی می دانند. این اثر به احتمال زیاد در سال 

16۰5 میالدی نوشته شده است.

 »شاه لیر« به کارگردانی ریچارد آیر ساخته می شود

 سه بازیگر جدید
 به »آقای سانسور« پیوستند

فیلم  بازیگران  گروه  به  جدید  بازیگر  سه 
سینمایی »آقای سانسور« اضافه شد.

فیلم سینمایی »آقای سانسور« به کارگردانی 
غالمرضا  کنندگی  تهیه  و  جبارزاده  علی 
قرار  تولید  پیش  مراحل  آخرین  در  گمرکی 
به زودی مقابل دوربین خواهد رفت. دارد و 

پس از قطعی شدن حضور محمدرضا فروتن، 
بهنوش بختیاری، بهاره رهنما و امید روحانی، 
محمود  با  تازگی  به  فیلم  این  تولید  گروه 
قاسمی  گیتی  و  کربالیی زاده  امیر  پاک نیت، 
بازیگر  بهترین  بلورین  دریافت سیمرغ  نامزد 
مکمل زن در جشنواره سی و پنجم فیلم فجر، 
هم به توافق نهایی رسیدند تا لیست بازیگران 

اصلی این فیلم تقریبا تکمیل شده باشد. 

خبر


