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وزیر نفت با بیان این مطلب که بحث افزایش قیمت بنزین هنوز در دولت 
برای  دالری  میلیارد   ۵ بسته  کردن  آماده  حال  در  است؛  نشده  مطرح 

10افزایش تولید از میدان های در حال تولید ظرف ۲ سال هستیم.

افزایش تولید نفت از 

میدان های در حال بهره برداری
جوانان ایرانی با ارائه نمایشی بی نقص موفق شدند با چهار گل 
دلفی، صیادمنش و نامداری حریف پرآوازه اشان را با شکستی 

پر گل از پیش رو بردارند.

علی اکبر صالحی در نشست خلع سالح هسته ای در رم هشدار 
داد: اگر دیگران برجام را زیر سوال ببرند و عهدشکنی کنند، 

ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد. 7

برد تاریخی تیم فوتبال 

نوجوانان ایران مقابل آلمان

هشدار صالحی به خروج 

آمریکا از توافق برجام
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اعالم ۵سیاست دولت برای رونق مسکن

تاکیدبرتغییرسیاستهایبخشمسکن

روحانی تاکید کرد:

  جنگ در منطقه
 به نفع هیچ کشوری نیست

سرمقاله

2

 بیکاری؛ تهدیدی امنیتی 
و اجتماعی برای کشور

نگاه روز
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5

 زیر پوست دشمنی
 با برجام

 سرطان سومین علت 
مرگ  در کشور

یکــی از مهمتریــن 
مباحث در کشورهای 
یافته  در حال توسعه 
و یــا جوامع بشــری 
جهان امروز مســئله 
ورزیــدن  مبــادرت 
بــه کاری مفیــد و ســازنده برای افــرادآن 
جامعه اســت. شــغل مرتبط بــا توانایی ها و 
اســتعدادهای ذاتی هر فرد امری اســت که 
 هر شــخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش

مواجه خواهد شد. 

جالل خوش چهره

سعید حیدری

5

آمادگي برای صدور 
 گواهینامه بدون

 كارت پایان خدمت

به گزارش خبرنگار زمان- کاوه رحیمی، عباس آخوندی در همایش سیاســت های توسعه مسکن با بیان اینکه در حال حاضر فرآیند مهاجرت به شدت کند شده و در حوزه جمعیت شهری، به یک ثبات و تعادل 
جمعیتی نسبی رسیده ایم. پیام اصلی این وضعیت آن است که باید کل سیاست گذاری بخش مسکن عوض شود، در حالی که سیاستگذاران انتظار دارند روند گذشته ادامه یابد.وی با اشاره به تحوالت جمعیتی 

صفحات 2و 11
در سالهای گذشته تصریح کرد: جمعیت سه میلیونی تهران در حال حاضر به ۸.۸ میلیون نفر رسیده، ولی در طی فاصله 90 تا 95 این روند افزایش جمعیت به شدت کند شده است.                             
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سخنگوی هیات دولت تصریح کرد: ما حقانیت خود را به جهان ثابت کردیم و 
هر زمان بخواهیم به دوران قبل از برجام برگردیم، می توانیم این کار را بکنیم.به 
گزارش زمان، محمدباقر نوبخت دیروز در نشست خبری هفتگی با رسانه ها درباره 
علت تعویق حقوق بازنشستگان گفت: تردید نکنید به میزان توانایی مالی دولت 
این حق را برای بازنشستگان قائلیم. در بودجه سال جاری اضافه بر افزایش سنواتی 
و میزان یکسان سازی که در نظر گرفتیم سال آینده هم در نظر می گیریم.وی 
درباره لفاظی آمریکا نسبت به سپاه پاسداران گفت: مواضع دولت در قبال سپاه 
بسیار روشن است، سپاه یک ارگان رسمی، انقالبی و ارزشی نظام است و یکی از 
مؤلفه های قدرت و ارکان دفاع ملت بعد از انقالب تشکیل شده و همچنین مورد 
احترام است.نوبخت ادامه داد: مردم هیچ گاه ایثار و شهادت سپاه پاسداران را در 
دفاع از کشور و مردم فراموش نمی کنند و امروز هم جهان با چشم واقع بینانانه 
باید دفاع سپاه را از تهاجم تروریست ها به ویژه داعش تائید کند؛ بنابراین سپاه 

هم مدافع ملت و هم مهاجم تروریست ها است.وی افزود: اگر آمریکا بخواهد این 
عنوان را داشته باشد، خودش را در صف تروریست ها قرار می دهد. نه تنها ما ملت 
ایران به سپاه مباهات می کنیم بلکه جهان و بشریت نیز باید از سپاه قدردان باشند 
و جهت مبارزه با تروریسم که االن توسط برادران عزیزمان در حال انجام است.

سخنگوی دولت تأکید کرد: بنابراین هر کشوری که بخواهد نسبت به سپاه چنین 
موضعی داشته باشد، مواضعش مشترک با مواضع تروریست های داعشی نسبت 
به سپاه است؛ بنابراین در صف رویارویی با تروریست ها به تروریست ها می پیوندد؛ 
این پاسخ ما روشن است و ما همواره به وجود سپاه مباهات می کنیم و حضور، 
بودجه  درباره  دولت  ایران می دانیم.سخنگوی  ملت  قوت  را  آن  قوت  و  استمرار 
دفاعی که قرار بود از سوی دولت در اختیار سپاه و نیروهای مسلح قرار گیرد گفت: 
این مصوبه مجلس است که از تایید شورای نگهبان گذشته و دولت خود را موظف 
می داند که این قانون را اجرا کند.وی با اشاره تخصیص های عمرانی در هفت ماه 

نخست سال گفت: تا امروز ۲۹ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی 
تخصیص دادیم که از این میزان ۱۱ هزار و ۸۲ میلیار تومان نقدی و ۱۸ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان اسنادی بوده است.سخنگوی دولت درباره افزایش نرخ دالر و 
سکه گفت: سیاست دولت این نیست که پول ملی تضعیف شود، ما با کاهش ارزش 
ریال در برابر دالر به طور غیر منطقی مخالفیم، سیاست دولت مدیریت نرخ ارز 
شناور است.نوبخت با بیان اینکه دولت از ضعیف پول ملی متضرر می شود، گفت: 
این مسئله روی همه کاالها اثر گذار خواهد بود ،حتی کاالهایی هم که به قیمت 
ارز ارتباط مستقیم ندارد از این مسئله متضرر خواهد شد. سیاست دولت مهار تورم 
است و خرسندیم بگوییم تقلیل قدرت خرید را محدود می کنیم. این تهمت به 
دولت است که دوست دارد نرخ ارز باال برود.نوبخت ادامه داد: ما این حرف ها را از 
کسانی می شنویم که از کشاندن تشنج های گفته های ترامپ به کشور بی مهابا 
عمل می کنند. در آمریکا هم حزبی های ترامپ او را قبول ندارند اروپا هم او را 
قبول ندارد فردی که در صحت عقل او تشکیک وجود دارد حرفی می زند نباید به 
حرف های بی ربط او توجه کرد. ما در روزهای تحریم که هنوز برجام عملی نشده 
بود نرخ تورم را کاهش داده و قیمت ارز را تقلیل دادیم. ممکن است آخر این هفته 

ترامپ حرف هایی بزند اما نباید بازار های ما تحت تاثیر قرار گیرد.
ادامه در صفحه ۳

نوبخت: سپاه مدافع ملت و مهاجم تروریست هاست

اراده كنیم  به دوران قبل از برجام برمی گردیم
 ترامپ: احساس مسئولیتی

 به توافقات دولت قبل ندارم
رئیس  جمهور آمریکا در ادامه بدعهدی های 
واشنگتن در مصاحبه ای اعالم کرد که وی 
در قبال توافقات دولت قبل در این کشور، 

احساس مسئولیت نمی کند.
درحالیکه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ترامپ وعده داده است تا پیش از تاریخ ۱۵ 
ماه جاری میالدی یا حتی زودتر از نیمه ماه 
اکتبر اظهارنظرش درباره پایبندی ایران به 
توافق هسته اِی ۱۴ جوالی سال ۲۰۱۵ )۲۳ 
تیرماه ۱۳۹۴( موسوم به »برجام« را اعالم و 
چندبار نیز بر خالف هشت گزارش پیشین 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تهدید کرد که 
عدم پایبندی ایران را اعالم می کند؛ اکنون 
در مصاحبه ای اعالم کرده است که وی احساس مسئولیتی درباره احترام گذاشتن به 
توافقات دولت قبلی این کشور ندارد! ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا در بخشی از این 
مصاحبه به پایگاه آمریکایی مذکور گفت: اوباماِکر را درنظر بگیرید. وضعیت کامال آشفته 
است. آنچه داریم انجام می  دهیم این است که بگذاریم شناور بماند؛ اما حقیقت آن 
است که اوباماکر در حال غرق شدن است؛ شرکت  های بیمه در حال فرار هستند؛ آنها 
قبل از اینکه من بیایم فرار کردند.ترامپ ادامه داد: رویکرد مشابهی در سیاست خارجی 
وجود داشته است؛ خواه توافق )هسته ای( ایران باشد، خواه توافق آب و هوایی پاریس، 
به ویژه توافقات تجارت آزاد.زمانی که از وی سئوال شد، »آیا او درباره احترام گذاشتن 
به توافقات دولت قبل در این کشور )دولت اوباما( احساس مسئولیت نمی کند؟«، صراحتاً 

پاسخ داد: نه.

جعفری دولت آبادی خبر داد:

تداوم مبارزه با فساد اقتصادی
 

رسانی  اطالع  پایگاه  از  زمان  گزارش  به 
دادسرای عمومی و انقالب تهران، دادستان 
تهران ضمن تبریک و گرامی داشت هفته 
ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در 
تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات 
کرد  امیدواری  ابراز  است،  ممتاز  قضایی 
فرماندهان  برای  هفته  این  حلول  که 
باشد. برکت  و  خیر  پر  ناجا  ماموران  و 

جعفری دولت آبادی به موضوع مبارزه با 
فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر این 
که این مساله از اولویت های قوه قضاییه 
فساد  با  مبارزه  افزود:  محسوب می شود، 
اقتصادی تداوم خواهد یافت و این مبارزه 
نباید با تبعیض همراه باشد و هر کس رانت خواری کند و مرتکب فساد اقتصادی 
اقدامات  پیرامون  تهران  قرار خواهد گرفت.دادستان  قضایی  تعقیب  شود، تحت 
دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: این افتخاری است که در 
مقایسه با دوره های گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می تپد. 
این مبارزه ادامه خواهد یافت و شایعات، دروغ پردازی ها و تخریب ها بی تاثیر است، 
رانت خواران و مجرمان اقتصادی باید بدانند که قوه قضاییه در مبارزه با آنان مصمم 
است.  سرپرستان نواحی دادسرا در مقابله با جرایم اجتماعی حساسیت بیشتری 

نشان دهند.

"کاتسا" شمشیر دو لبه آمریکا مقابل ایران
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 هشدار صالحی به خروج آمریکا
 از برجام

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته 
ای و معاون رئیس جمهوری، در نشست خلع 
سالح هسته ای در رم هشدار داد: اگر دیگران 
کنند،  عهدشکنی  و  ببرند  سوال  زیر  را  برجام 

ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد.
به گزارش زمان به نفل ازایرنا، دکتر صالحی در 
حاشیه کنفرانس دو روزه خلع سالح اتمی که 
پشت درهای بسته در موسسه ›لینچه‹ در شهر 
رم برگزار شد، اظهار داشت: ما در این کنفرانس 
با برجام  مواضع جمهوری اسالمی را در رابطه 
به  دیگران  که  زمانی  تا  گفتیم  و  کردیم  اعالم 
برجام متعهد باشند، ما نیز متعهد می مانیم و 
اگر قرار باشد آنها عهدشکنی کنند، قطعا ایران 
افزود: در  واکنش مناسبی نشان می دهد. وی 
عدم  رژیم  با  ارتباط  در  که  امالدی  کنفرانس 
ای،  هسته  امنیت  مهم،  موضوع   ۳ بود،  اشاعه 
و  ای مطرح  پادمان هسته  و  ای  ایمنی هسته 
مواضع  ما  شد.  نیز صحبت  برجام  با  رابطه  در 
نظر حضار  و  بیان کردیم  را  اسالمی  جمهوری 
نظر  با  همراه  قالبا  و  نوعا  کنفرانس،  این  در 
یک  برجام  اینکه  بر  مبنی  اسالمی،  جمهوری 
همه  باید  که  است  ارزشمند  بسیار  دستاورد 
و  داده  هم  به دست  المللی دست  بین  جامعه 
نخبگان  موضع  بود.  دارند،  نگه  مستحکم  آنرا 
علمی سراسر جهان که در این کنفرانس شرکت 
داشتند بسیار جالب و همانند موضع ایران بود. 
در این جلسه به سواالت مطرح شده پاسخ دادیم 
و در مجموع جلسه بسیار خوبی بود. صالحی در 
سفر به ایتالیا ضمن تاکید بر اینکه برجام قابل 
مذاکره مجدد نیست ، گفت: برخی می خواهند 
برجام در ابعاد فنی مجددا مذاکره شود، اما این 
موضوع قابل مذاکره نیست. ما بارها گفته ایم که 
برجام یک بار مذاکره شده است، همه حتی وزیر 
امورخارجه روسیه، سخنگوی اتحادیه اروپا، خانم 
موگرینی و چین نیز تاکید کردند که برجام قابل 
بهترین  کرد:  تاکید  وی  نیست.  مجدد  مذاکره 
توافق در  این  زیرا  برجام است  به  پایبندی  راه 
جهت مسایل و تفاهمات بین المللی، منطقه ای 
و تقویت رژیم عدم اشاعه، مفید و موثر است. 
اگر برجام بهم بخورد، تناقضات فراوانی از جمله 

بحث کره شمالی ایجاد خواهد شد. 

 آغاز مذاکرات فتح و حماس 
در قاهره

دو  بین هیئت های  نخستین جلسه گفت وگو   
ملی  آشتی  منظور  به  حماس  و  فتح  جنبش 
فلسطین و پایان دادن به دودستگی دیروز در 

قاهره تشکیل شد.
احمد،  عزام  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس هیئت فتح و مسئول پرونده آشتی ملی در 
گفت وگو با رادیو »صوت فلسطین« گفت: مساله 
اصلی موجود در دستور کار توانمند ساختن دولت 
غزه  نوار  در  ماموریت خود  گرفتن  برعهده  برای 
است و در این جلسه تحقیقاتی که هفته گذشته 
در این رابطه انجام شد، مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت.احمد اظهار داشت، در این جلسه همچنین 
سال  در  شده  منعقد  آشتی  توافق نامه  بندهای 
۲۰۱۱ و اقدامات مطلوب برای برگزاری نشست 
روز   ۲۰ از  پس  را  توافق نامه  این  که  گروه هایی 
امضا کردند بررسی می شود تا این گروه ها ضمن 
اجرای  برای  عملی  اقدامات  اتخاذ  آینده  نشست 
همه بندهای آن را شروع کنند.این مقام مسئول 
تاکید کرد، دو هیئت درباره پرونده های انتخابات، 
پرونده های قضایی، امنیت، سازمان آزادی بخش 
به  که  آنچه  همه  و  سیاسی  دیدگاه  فلسطین، 
و  بحث  باهم  می شود  مربوط  فلسطین  مساله 
تبادل نظر خواهند کرد.وی اعالم کرد، قطعنامه 
همگان  باید  که  مقاومتی  شکل  و  جنگ  صلح، 
نسبت به آن پایبند باشند یک قطعنامه ملی است 
و نه گروهی.احمد همچنین به مساله گذرگاه ها 
پرداخت و گفت: این مساله جزء جدایی ناپذیر از 
کارهای دولت است و باید به سرعت در این باره 
اقدامات عملی اتخاذ و اجرایی شود.وی با اشاره به 
اداره دو گذرگاه »بیت  اینکه دولت قانونی برای 
حانون« و »کرم ابوسالم« موجود است گفت: اما 
حماس بر آنها دست گذاشته و اداره امور آن دو را 
برعهده گرفته است.به گزارش العالم، رئیس هیئت 
فتح با تاکید بر اینکه توافق نامه منعقده در سال 
۲۰۰۵ مبنی بر این است که اداره گذرگاه رفح به 
عهده گارد ریاست جمهوری است تا بتواند پلیس 
اروپایی را در اداره و نظارت بر این گذرگاه یاری 
کند، ابراز میدواری کرد که دولت این اقدام را طی 
یک هفته تا دو هفته تکمیل و اداره دو گذرگاه 
بیت حانون و کرم ابوسالم را برعهده بگیرد، این در 
حالی است که بنا به گفته وی برعهده گرفتن امور 
این گذرگاه بیش از دو هفته زمان الزم دارد.احمد 
تاکید کرد، امضای توافق نامه در سال ۲۰۱۱ مبنی 
با کمک  و  گروه ها  همه  از  کمیته ای  تشکیل  بر 
دولت برای پیگیری و نظارت از دور بر حل همه 

مشکالت موجود در مسیر آشتی است.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

بیکاری؛ تهدیدی امنیتی و اجتماعی برای کشور
سعید حیدری- سردبیر

کشورهای  در  مباحث  مهمترین  از  یکی 
بشری  جوامع  یا  و  یافته  توسعه  حال  در 
ورزیدن  مبادرت  مسئله  امروز  جهان 
افرادآن  برای  سازنده  و  مفید  کاری  به 
و  توانایی ها  با  مرتبط  شغل  است.  جامعه 
استعدادهای ذاتی هر فرد امری است که 
 هر شخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش

وتغییرات  وتکنولوژی  علم  پیشرفت  با  امروزه  شد.  خواهد  مواجه 
جمعیتی از جمله افزایش جمعیت تحصیل کرده، مسئله اشتغال به 
یک مسئله کامال تخصصی تبدیل شده و نظامهای سیاسی و اقتصادی 
را با چالشهای جدید و جدی روبرو ساخته است. بطوریکه این مسئله 

بصورت یک معضل بزرگ و اساسی درآمده است.
گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نشان می دهد که بیکاری 
فصلی جوانان در بهار امسال با ثبت ۲۸.۸ درصد، بیشترین میزان بیکاری 
در ۱۶سال گذشته بوده است.آمارهای اشتغال در کشور نشان می دهد 
۶۵۰ شغل ساالنه ایجاد شده است که البته این آمار باید بیش از یک 
میلیون در سال باشد. حال باید به این نکته اشاره کرد عدم کاهش نرخ 
بیکاری به  ویژه با عنایت به ساختار جوان جمعیت و نسبت ۷۰.۹ درصدی 
جمعیت بالقوه فعال اقتصادی این فرصت طالیی را به تهدیدی امنیتی و 
 اجتماعی برای کشور تبدیل می کند.تجربه نشان داده است که نمی توان
مربوط  مشکالت  تمام  اقتصادی،  رشد  به  اتکا  با  فقط  داشت  انتظار 
این  برای ریشه کن ساختن  بلکه  نمود.  را حل  بیکاری  و  اشتغال  به 
بیماری مزمن، که عوامل نامرئی آن دارای ریشه های ژرف می باشد، 
بایست تمام امکانات مادی و معنوی داخل کشور را بسیج نموده و از 
 ظرفیتهای بین المللی نیز نهایت استفاده را برد. لذا باید شغل هایی
ایجاد کنیم که بیشترین نیاز کشور بوده و با هزینه پایین تری ایجاد 
شوند. در کشور ما، منابع و سرمایه به اندازه کافی هست و کارآفرین 
هم داریم اما اشتغال همچنان کم است. برای دستیابی به چشم انداز 
توسعه درون زا مبتنی بر اشتغال و بهره وری و پرهیز تکرار اشتباهات 
فعال،  سیاست های  شامل  بازارکار  چهارگانه  گذشته،سیاست های 
حمایتی، تنظیمی و کالن، به عنوان یک بسته جامع و مناسب ضرورت 
 می یابد. الزم به ذکر است فعال کردن پروژه های عمرانی و کار آفرینی

 که غیرمستقیم ایجاد اشتغال می کنند، نیز از جمله حوزه های مطرح 
در رشد اقتصادی به شمار می آید.  

  s.heidarizaman@gmail.com

اولویت های صنعتی در دولت دوازدهم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه محرومیت زدایی در 
بخش صنعت کشور، با اولویت استان های کمتر توسعه یافته صورت 
خواهد گرفت.به گزارش زمان ازسازمان گسترش و نوسازی صنایع 
در صنعت  سازمان گسترش   : کرد  تصریح  معظمی  منصور  ایران، 
کشور اثرگذاری بزرگی دارد و در راستای بازآفرینی نقش ایدرو در 
کشور ، باید در جهت مسائلی که بیشتر جنبه نوآوری و خالقیت 
دارند و بخش خصوصی در آن حضور ندارد ، حرکت کنیم .ویبا اشاره 
به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای ایجاد صنایع 
در مناطق خود ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم از ایدرو جهت 
اقدام در محرومیت زدایی در بخش صنعت کشور در استان های 
کمتر توسعه یافته انتظار دارد و از اهم برنامه های این وزارتخانه 
قرار گرفته است . معظمی افزود: در راستا انتظار می رود مجلس 
قوانینی که ایدرو را در حرکت و هدایت صنعت کشور محدود کرده ، 
تغییر دهد .معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره نیاز کشور به 
جذب سرمایه خارجی و ایجاد اشتغال تصریح کرد : برای یک اقدام 
انجام آن هیچ  برای  و فعالیت هزاران سوال مطرح می شود، ولی 
کمکی نمی شود. چرا برای سرمایه گذاری در این کشور و جذب 
ویژه  نگاه  و  توجه  ایدرو،  عامل  .رئیس هیات  نمی شود  آن کمک 
دکتر شریعتمداری و انتظار ایشان از ایدرو را مثبت خواند و گفت : 
وقتی می توانیم برای ده هزار نفر در پروژه های سال ۹۶ ایدرو شغل 
ایجاد کنیم، باید هر چه سریعتر این موضوع را گسترش و توسعه 
دهیم چون دغدغه اصلی نظام اشتغال است و ایدرو به عنوان یک 
سازمان استراتژیست و سیاست گذار و اجرا کننده این امر است و 
وظیفه ایدرو توسعه و هدایت صنعت کشور است .معظمی در پایان 
خطرنشان کرد : انتظار از ایدرو در حال حاضر جهش است و این 
سازمان باید برای حضور بهتر و هوشمندانه تر در حوزه صنعت ، 
بازوی مطالعاتی خود را تقویت کند و تا بتواند گام های موثر تری در 

حوزه های راهبردی بردارد .

سفر وزیر امور خارجه تانزانیا به ایران 

هیاتی  راس  در  امروز  تانزانیا  خارجه  امور  وزیر  ماهیگا  آگوستین 
برای دیدار و گفت و گو با مقامات کشورمان وارد تهران می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور 
خارجه با بیان این خبر گفت: وزیر امور خارجه تانزانیا در این سفر 
عالوه بر مالقات با وزیر امور خارجه، با ریاست محترم جمهوری و 
چند تن از وزرای اقتصادی دیدار و در خصوص راه های گسترش 

روابط دو جانبه گفت وگو خواهد کرد.

انهدام مرکز فرماندهی داعش در دیرالزور

در  داعش  فرماندهی  مرکز  انهدام  از  روسیه  دفاع  وزارت  سخنگوی 
بودند  آمده  سوریه  به  عراق  از  که  تکفیری  دهها  هالکت  و  دیرالزور 
از  نقل  به  مهر  گزارش  داد.به  خبر  روسیه  هوایی  جریان حمالت  در 
روسیاالیوم، ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد 
که جنگنده های این کشور مرکز فرماندهی داعش را در منطقه خطلة 
در استان دیرالزور سوریه منهدم کردند و ۳۴ داعشی که از عراق وارد 
دیرالزور شده بودند را به هالکت رساندند.وی افزود: مرکز فرماندهی 
داعش در منطقه خطلة منهدم شد و سه گروه از تروریستهایی که به 
منطقه مذکور از خاک عراق به عنوان نیروهای کمکی رسیده بودند، 
این حمالت هوایی ۳۴ داعشی کشته  قرار گرفتند. در جریان  هدف 
شدند و ۵ خودرو مجهز به سالح سنگین و دو خودرو حامل مهمات 
منهدم شد.این مسئول نظامی روس بیان کرد: نیروی هوایی روسیه 
تروریستهای  مواضع  به  هوایی  حمله   ۱۸۲ گذشته  ساعت   ۲۴ طی 
داعش انجام داد.  نیروی هوایی روسیه به پاکسازی داعشی هایی که از 
عراق به استان دیرالزور آمده اند ادامه می دهد.کوناشنکوف تاکید کرد: 
پهپادهای روسی مناطق حمایت از تروریستها در شرق رود فرات در 
منطقه المیادین سوریه را شناسایی کرده اند.وی به هالکت ۷۰ تکفیری 
در شهر المیادین سوریه در نتیجه حمالت هوایی روسیه اشاره و اعالم 
کرد: بسیاری از تروریستها از کشورهای آسیایی و کشورهای مستقل 

سرمقاله

وزیر  نخست  دیدار  در  جمهوری  رییس 
تشدید  و  جنگ  کرد:  تاکید  ارمنستان 
کشوری  هیچ  نفع  به  ای  منطقه  اختالفات 
برای  باید  منطقه  دولت های  همه  و  نیست 

برقراری صلح پایدار و آرامش، تالش کنند.
به گزارش زمان از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  جمهوری، 
کاراپتیان  کارن  دیدار  در  دیروز   روحانی 
نخست وزیر ارمنستان، روابط و همکاری های 
دو کشور را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: ایران 
مصمم به توسعه همکاری ها و روابط دوستانه 
با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان است 

و هیچ محدودیتی در این مسیر قایل نیست.
به  ارمنستان  با  مناسبات  توسعه  افزود:  وی 
همواره  همسایه،  و  دوست  کشوری  عنوان 

برای ایران حائز اهمیت بوده است.
وی به روابط تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران 
مشترک  مواضع  و  منطقه  در  ارمنستان  و 
بین المللی  مختلف  عرصه های  در  کشور  دو 
اشاره و خاطرنشان کرد: امروز روابط سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، تهران - ایروان در سطح 

و  مناسبات  زمینه  در  اما  دارد،  قرار  مطلوبی 
تالش  اقتصادی،  و  تجاری  همکاری های 
از  حداکثری  استفاده  راستای  در  بیشتر 
توانمندی ها برای توسعه روابط به نفع دو ملت 
این  بیان  با  جمهوری  است.رییس  ضروری 

مختلف  بخش های  در  ارمنستان  و  ایران  که 
می توانند  صنایع  و  ترانزیت  انرژی،  جمله  از 
همکاری های مطلوبی با یکدیگر داشته باشند، 
افزود: توسعه همکاری ها و روابط دو جانبه و 
ای  منطقه  مناسبات  تقویت  در  چند  جانبه 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود.رییس جمهوری 
یادآور شد: پیوستن ایران به جمع کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا در شکل گیری 
روابط و همکاری های جدید در منطقه نقش 
بسزایی دارد،باید از ظرفیت و توانمندی های 
کشور  دو  مرزهای  در  تجاری  آزاد  مناطق 
در  تحرک  و  همکاری ها  توسعه  جهت  در 
مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان 
با  باشیم.روحانی  داشته  حداکثری  استفاده 
پایدار  ثبات  و  صلح  ایجاد  ضرورت  بر  تأکید 
در منطقه، خاطرنشان کرد: جنگ و تشدید 
کشوری  هیچ  نفع  به  ای  منطقه  اختالفات 
برای  باید  منطقه  دولت های  همه  و  نیست 
کنند. تالش  آرامش،  و  پایدار  صلح  برقراری 

وی اوضاع کشورهای منطقه از جمله سوریه، 
را نگران کننده دانست و گفت:  یمن و عراق 
حل و فصل مسایل و بحران های موجود در 
هر یک از کشورها موجب خوشحالی و به نفع 
کل منطقه خواهد بود که در این راستا ایران و 
ارمنستان می توانند، همکاری های خوبی را با 

یکدیگر داشته باشند. 

حسن روحانی:

جنگدرمنطقهبهنفعهیچکشورینیست

 پیش بینی صادرات میلیاردی
 از مناطق آزاد کشور 

 هرگونه اتهام تروریستی 
علیه سپاه محکوم است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور بر لزوم 
تکمیل حمل و نقل ترکیبی و اتصال راه آهن 

به منطقه آزاد انزلی تاکید کرد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت 
پایان امسال یک  تا  بینی می شود  : پیش 
مناطق  از  کاال  دالر  میلیون   ۵۰ و  میلیارد 

آزاد صادرات شود.
صدا  ازخبرگزاری  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وسیما ، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور 
طرح  چند  از  بازدید  و  افتتاح  حاشیه   در 
برنامه  از  انزلی  آزاد  منطقه  در  گردشگری 
آزاد  مناطق  در  کاال  صادرات  برای  ریزی 
ارزش یک میلیارد و ۵۰ میلیون  به  کشور 

دالر در سال کنونی خبر داد.
آقای بانک افزود : از این مقدار حدود ۳۹۰ 
 ۵۵ و  مجدد  صادرات  ارزش  دالر  میلیون 
آزاد  از منطقه  ارزش صادرات  میلیون دالر 
انزلی است که دستیابی به این آمار بیانگر 
میزان توانمندی و موفقیت این منطقه در 
رونق تجارت در بین مناطق آزاد کشور است.

وی با اشاره به  اجرای طرح های زیرساختی 
تفریحات  و  گردشگری  و  اقامتی  مناسب 
دریایی در منطقه آزاد انزلی افزود : ساخت 
آکواریوم و مراکز خرید متنوع در این منطقه 
در کنار بستر نوار ساحلی و همچنین ایجاد 
جاذبه های مناسب از جمله نماهنگ ها و 

های  ارزش  با  که  زیبایی  بسیار  آبنماهای 
رونق  موجب   ، شده  هماهنگ  اسالمی 

گردشگری در این منطقه شده است.
با  کشور   آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
نفر  میلیون  نیم  و  سه  ورود  به  اشاره 
منطقه  به  خارجی  و  داخلی  گردشگر 
آزاد انزلی در۶ ماهه نخست امسال افزود 
: اگرچه وجود مواهب الهی از جمله دریا 
، کوه ، جنگل و تاالب ها در استان های 
گردشگر  جذب  در  زیادی  تاثیر  شمالی 
دارد اما جذب سه و نیم میلیون گردشگر 
آمار  با  مقایسه  در  انزلی  آزاد  منطقه  در 
بازدید ۱۱ میلیون گردشگر از مناطق  آزاد 

هفتگانه، آمار بسیار مطلوبی است .

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس   
خارجی مجلس ضمن محکوم کردن هر گونه 
انقالب  پاسداران  سپاه  علیه  تروریستی  اتهام 
اسالمی گفت: سپاه همچون گذشته با تمامی 
توطئه های تروریستی و ماجراجویانه آمریکا در 

منطقه برخورد می کند.
عالءالدین  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بروجردی در جلسه دیروز این کمیسیون در 
مورد زمزمه هایی از آمریکا در رابطه با سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و قراردادن نام سپاه 
در لیست گروه های تروریستی گفت: هر گونه 
انقالب  پاسداران  سپاه  علیه  تروریستی  اتهام 
کشور  ملی  امنیت  به  اندازی  دست  اسالمی 
شود.وی  می  محکوم  به شدت  و  شده  تلفی 

افزود: سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچون 
و  تروریستی  های  توطئه  تمامی  با  گذشته 
ماجراجویانه آمریکا در منطقه برخورد می کند.
بروجردی یادآور شد: مجلس با قانون مصوب 
اقدامات  با  مقابله  قانون  عنوان  تحت  خود 
منطقه  در  آمریکا  ماجراجویانه  و  تروریستی 
نشان داد، فارغ از گرایشات و سالیق مختلف 
امنیت  و  ملی  منافع  پای  گاه  هر  سیاسی، 
منطقه در میان باشد منسجم و متحد در مقابل 
نهادهای  همه  از  و  ایستاد  خواهد  تهدیدات 
امنیتی کشور به ویژه سپاه پاسداران در مقابله 
با هر گونه تهدیدی حمایت قاطع می کند.دیروز 
همچنین، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی 
انتظامی و معاونین وی به مناسبت هفته ناجا 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافتند.
عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت 
ملی در بخشی از این جلسه ضمن تبریک هفته 
ناجا گفت: نیروی انتظامی در همه عرصه های 
کشور حضور دارند و عالرغم سال های طوالنی 
امنیت  حفظ  برای  همچنان  جنگ  دوران  از 
گفت:  کند.بروجردی  می  تقدیم  هید  جامعه 
با توجه به انتظار گسترده همه ملت از نیروی 
انتظامی برای حفظ و تقویت امنیت پایدار در 
کشور ضروری است، دولت و مجلس بودجه 
اهداف  تحقق  برای  را  نیازها  این  با  متناسب 

تعیین شده تصویب کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم پنج سیاست دولت در بخش 
مسکن، گفت: در چهار سال گذشته، اجاره بها بیشترین افزایش 
قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت ها در بلندمدت، خود 

را نزدیک کند.
افتتاحیه  در  مظاهریان  حامد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  گفت:  مسکن،  توسعه  سیاست های  همایش  هفدهمین 
بخش  سیاست های  بررسی  و  نقد  منظور  به  ساالنه  همایش 
این سیاست ها برای یک سال آینده برگزار  مسکن و طراحی 
می شود که در همایش امسال، ۵۹ کارشناس و متخصص حوزه 

درباره  هستند.وی  بخش  این  فعاالن  نظرات  پذیرای  مسکن، 
اهمیت مسکن با اشاره به اینکه این بخش جزو نیازهای اساسی 
زندگی خانواده ها است، افزود: اقتصاد مسکن در ایران در اولویت 
قرار داشته و در ابتدا باید به این نیاز اساسی در کنار کیفیت 
ساخت و ساز پاسخ دهیم. این در حالی است که در ۲۰ سال 
گذشته، از سال ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن 
۷۶ برابر، اجاره بها در تهران ۶۱ برابر و تورم به طور کلی ۳۷ برابر 
شده است؛ به این معنا که در ۲۰ ساِل ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین 
سه برابر تورم، بهای مسکن ۲.۲ برابر تورم و اجاره بها ۱.۷ برابر 
تورم افزایش یافته است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی تصریح کرد: از آنجایی که افزایش قیمت خانه و زمین، 
در نهایت و در بلندمدت خود را با نرخ تورم یکسان می کند، از 
سال ۹۲ تا حال حاضر )سال ۹۶( قیمت مسکن ۱.۶ برابر تورم، 
قیمت زمین ۲ درصد و اجاره بها ۱.۵ برابر تورم افزایش یافته 
است؛ یعنی در چهار سال گذشته، اجاره بها بیشترین افزایش 
قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت ها در بلندمدت خود را 
نزدیک کند.وی به سیاست های دولت در بخش مسکن اشاره و 
خاطرنشان کرد: دولت در پنج حوزه، برنامه های خود برای مسکن 
را تدوین کرده که از جمله آن، عدم ورود به عرصه ساخت و 
ساز از سوی دولت و گسترش بازار رهن است؛ به این معنی که 

قدرت خرید خانوارها را برای خرید مسکن افزایش داده تا بتوانند 
گفته  شوند.به  صاحبخانه  رهن)تسهیالت(  بازار  از  استفاده  با 
مظاهریان؛ موجودی مسکن در حال حاضر بیش از تعداد خانوار 
است؛ همانطور که در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد در ایران، 
۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم؛ این در حالی است 
که در ابتدای انقالب به ازای هر ۱۰۰ خانه، ۱۲۷ خانواده داشتیم؛ 
اما این به معنی نیست که همه خانواده ها صاحبخانه هستند؛ 
چرا که بخش زیادی از خانه ها به نیت سفته بازی و کسب سود 
اقتصادی ساخته شده است.وی، اولویت سوم دولت را توجه به 
زوج های جوان و خانه اولی ها دانست و اظهار داشت: این گروه 
مصرف کننده واقعی خانه هستند؛ ضمن اینکه سیاست چهارم 
در بخش مسکن، توجه به بافت های فرسوده و حاشیه ای است 
و در حال حاضر، اجماع خوبی بین مجلس و دولت در خصوص 
بازسازی بافت های فرسوده و حاشیه ای شکل گرفته است، در 
حالی که چهار سال قبل، تردیدهایی در این حوزه وجود داشت.

نهایت  در  و شهرسازی  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
سیاست پنجم دولت برای توجه به بخش مسکن را کمک به 
و  عنوان کرد  و خانوارهای کم درآمد  اجتماعی  توسعه مسکن 
بین دستگاه های  اجماع سیاست ها  بخش،  این  در  باید  افزود: 

ذیربط در بخش مسکن اجتماعی شکل گیرد.

اعالم ۵سیاست دولت برای رونق مسکن

نماینده دائم ایران در سازمان ملل :صراحتا بگویم هر گونه عدم 
اجرای مهم تعهدات برجام از سوی یکی از طرفهای آن، قطعا با 

واکنش متناسب ایران مواجه خواهد شد.
به گزارش زمان به نفل از صداوسیما؛ نماینده دائم ایران در سازمان 
طرف  توسط  برجام  تعهدات  اجرای  عدم  گونه  هر   : گفت  ملل 
مقابل با واکنش متناسب ایران مواجه خواهد شد. آقای خوشرو 
در سخنرانی دیروز خود در کمیته خلع سالح و امنیت بین المللی 
سازمان ملل افزود: انعقاد این موافقتنامه بین گروه ۵+۱ و ایران، 
به یک بحران ساختگی پایان داد و همانگونه که به درستی توسط 
نمایندگان بسیاری از کشورها در این نشست اشاره شد، انعقاد این 
موافقتنامه نقش مهم دیپلماسی در روابط بین الملل را ثابت نمود. 
وی ضمن تشکر از تمامی کشورهایی که اهمیت برجام را خاطر 
نشان کرده و خواستار تداوم اجرای کامل آن شدند، اظهار داشت: 
ایران به نوبه خود، کاماًل تمامی تعهدات هسته ای خود بر اساس 

برجام اجرا کرده و این موضوع در ۸ گزارش پی درپی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی تایید و منعکس شده است.خوشرو تصریح کرد: 
برخوردار  برجام  منافع  از  مستمر  بطور  و  کاماًل  ایران  جائیکه  تا 
شود، تعهدات خود براساس آن را کماکان اجرا می کند که البته 
این امر مستلزم انجام تعهدات توسط سایر طرفها نیز می باشد.

نماینده دائم کشورمان در این خصوص گفت: صراحتا بگویم هر 
گونه عدم اجرای مهم تعهدات برجام از سوی یکی از طرفهای آن، 
قطعا با واکنش متناسب ایران مواجه خواهد شد. وی با بیان اینکه 
انتظارات از اجرای برجام باید متناسب با قلمرو محدود آن باشد، 
تاکید کرد که امضای برجام یک دستاورد برد ـ برد بوده و تداوم 
این وضعیت نیز مستلزم اجرای کامل و مستمر آن توسط همه 
طرفها است.نماینده ایران در سازمان ملل تأکید کرد که دیپلماسی 
و اصول بنیادین حقوق بین الملل نظیر اصل وفای به عهد، قربانیان 
و بازندگان اصلی هر گونه نقض برجام توسط طرف مقابل یا خروج 

از آن خواهند بود که مسوولیت آن نیز متوجه کشور نقض کننده 
یا خارج شونده از آن می باشد. آقای خوشرو در خصوص تصویب 
نیز  امسال  تابستان  در  ای  هسته  سالحهای  ممنوعیت  معاهده 
اعالم کرد که این اقدام یک تحول نوید بخش و مهم و در واقع 
واکنش جمعی محکم به نقض تعهدات از سوی کشورهای دارنده 
سالحهای هسته ای در خصوص خلع سالح هسته ای بود. وی 
گفت: این معاهده یک قدم به سمت خلع سالح هسته ای است که 
باید با انعقاد یک کنوانسیون جامع در خصوص تسلیحات هسته 
ای تکمیل گردد. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل با اظهار 
تاسف از نوسازی سالحهای هسته ای توسط کشورهای هسته ای، 
نسبت به این روند و رقابت در نوسازی تسلیحات هسته ای هشدار 
داد و این اقدامات را یک عقب گرد واقعی در تحقق جهان عاری 
از سالحهای هسته ای و دارای تاثیر منفی بر صلح و امنیت بین 
المللی توصیف نمود. وی افزود اینگونه اقدامات باید متوقف گردد. 

واکنش ایران به عدم اجرای تعهدات برجام  مواجه
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زیر پوست دشمنی با برجام
جالل خوش چهره

بنابر گزارش منابع غربی، از  جوالی ۲۰۱۵ که توافق هسته ای میان 
تهران و شش قدرت بین المللی به دست آمد و از ژانویه ۲۰۱۶ به 
به حدود ۱۴میلیارد دالر  تاکنون  توانسته است  ایران  اجرا درآمد، 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی دست یابد. این همان عاملی است که 
رنج مخالفان ایران را در دولت و کنگره امریکا سبب شده است.دولت 
و کنگره امریکا که اکنون در چگونگی تصمیم گیری در قبال برجام 
دچار دودستگی بی سابقه شده اند، نظاره گر موقعیت هایی هستند که 
ایران توانسته است در پسا برجام از حیث بازسازی اقتصادی و تثبیت 
موقعیت خود در جامعه جهانی کسب کند. ناظران براین امر اذعان 
دارند که همزمان با اقدام های تازه ای که واشنگتن برای محدود کردن 
تهران کلید زده است، بانک های اروپایی موج تازه ای از سرمایه گذاری 
را در ایران آغاز کرده اند. اشاره ناظران به بانک های اتریش، دانمارک 
و فرانسه است که به تازگی معامالت تجاری خود را با ایران به ارزش 
در مجموع ۲ میلیارد یورو را اعالم کردند. موج سرمایه گذاری مالی 
اروپایی در تاریخ ۲۱ سپتامبر آغاز شد؛ درست زمانی که »اوبر بانک« 
اتریش موافقت کرد خط اعتیاری ۱ میلیارد دالری با ۱۴ بانک ایرانی 
را به راه بیندازد. این سرمایه برای پروژه های زیربنایی در ایران مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. در همان روز بانک »دانسکه« دانمارک 
ایرانی دست  بانک  با ۱۰  یورو  ارزش ۵۰۰ میلیون  به  قراردادی  به 
پیدا کرد. از آن زمان به بعد، بانک »بی پی آی« فرنسه ۵۰۰ میلیون 
یورو اعتبار برای سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در ایران کنار 
سرمایه گذاری  جذب  برای  ایران  دستاوردهای  تنها  این  گذاشت. 
خارجی نیست، بلکه به قراردادهای مشابهی طی چندماه گذشته با 
بانک صادرات و واردات کره به ارزش ۸ میلیارد یورو و چندین بانک 
چینی به ارزش ۳۵ میلیارد یورو دست پیدا کرده است. در کنار همه 
این معامالت، شرکت های خصوصی از سراسر اروپا مشارکت و حضور 
»اسکاته  نروژی  شرکت  داده اند.  افزایش  ایران  اقتصاد  در  را  خود 
سولر« برای ساخت اولین پروژه بهره برداری از انرژی خورشیدی در 
ایران با ارزش معامالتی حدود ۱۳۲ میلیون دالر؛ شرکت بریتانیایی 
به  خورشیدی  انرژی  مگاوات   ۶۰۰ کردن  اضافه  برای  »کوارس« 
خطوط انرژی ایران؛ سرمایه گذاری رنو فرانسه، دایملر بنز در بخش 
که  است  در حالی  قراردادها  این  همه  است.  جمله  آن  از  خودرو 
رئیس جمهور امریکا خشک سرانه رویکردی کاماًل متفاوت را در قبال 
ایران پیشه کرده است. او تهدید به خروج امریکا از برجام کرده اما 
هنوز درباره چگونگی انجام این منظور سخن روشنی نگفته است. 
در واقع ترامپ در چالش با برجام دچار انزوای خود خواسته شده ؛ 
انزوایی که حتی دامنه آن تا کنگره هم گسترده شده است. آژانس 
هسته  ای در هشت گزارش خود پس از برجام، پای بندی ایران را به 
این توافق تأئید کرده است. رهبران گروه ۱+۵ )به جز دولت امریکا( 
هرگونه  و  دارند  تأکید  ایران  با  تعامل  و  برجام  ماندگاری  لزوم  بر 
اقدام علیه این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را برای جامعه 
بین المللی بی ثبات کننده می خوانند. مشکل واشنگتن در قبال برجام 
نمی تواند به تمامی مربوط به اتهام هایی باشد که به ایران درباره نقض 
روح برجام وارد می کند، بلکه باید این مساله را از منظری دیگر هم 
تفسیر کرد؛ چرا دست واشنگتن در سهم بری اقتصادی از پسا برجام 
خالی است؟اشاره به توانمندی دفاع موشکی ایران از سوی واشنگتن، 
بیشتر به بهانه گیری شبیه است تا اینکه بخواهد به طور اصولی با 
این مساله برخورد شود. اگر توانایی موشکی یا نفوذ منطقه ای ایران 
سبب استمرار ناآرامی در منطقه است، میزان فروش  میلیاردها دالر 
تسلیحات امریکایی به برخی دوستان منطقه ای آن، بیش از هرچیز 
از  این مهم  بی ثباتی در منطقه دامن زده است.  ایجاد  به وسوسه 
چشم ناظران بی طرف و حتی مردم امریکا پنهان نیست. طرفه اینکه 
با  مخالفت  در  امریکا  کنگره  تند رو  اعضای  برخی  یا  ترامپ  دولت 
استناد  با  نیز  داخلی  جریان های  برخی  بلکه  نیستند،  تنها  برجام 
را  برجام  با  مخالفت  سر می دهند،  برجام  علیه  امریکائیان  آنچه  به 
همچنان در دستور کار خود دارند. طنز ماجرا اینجاست که واشنگتن 
خود را بازنده توافق هسته ای می داند، و مخالفان داخلی نیز اعتراض 
ناکامی برجام می خوانند. این  امریکایی را دلیل روشن  دولتمردان 
گروه از مخالفان برجام، بدون توجه به ماهیت مخالفت دولتمردان 
تدوین  چگونگی  در  را  ایرانی  مذاکره کنندگان  هشیاری  امریکایی، 
توافقنامه دلیل ضعف برجام می دانند. آنان ساده اندیشانه با ادعای 
می کنند.  همراهی  برجام  روح  رعایت  عدم  در  تهران  به  واشنگتن 
مذاکره  تحسین  به جای  برجام  داخلی  مخالفان  اینکه  شوربختانه 
تنها  نه  از سوی  کارشکنی  پیش بینی هرگونه  در  ایرانی  کنندگان 
واشنگتن، بلکه دیگر اعضای گروه ۱+۵ کوشیده اند ادبیات حقوقی 
این توافقنامه به گونه ای تنطیم شود که فرصت را از مخالفان ایران در 
آینده بگیرد، حاال هم صدا با واشنگتن بر پیکره برجام می کوبند. آنان 

زمین و زمان رقابت سیاسی با دولت را نامناسب انتخاب کرده اند.

 استفاده تروریست های تکفیری
 از عوامل شیمیایی

به  اشاره  با  عراقی زاده  سردار  ازمیزان:  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جنایات داعش و گرو های تروریستی در عراق و سوریه گفت: در 
ازعوامل  تکفیری  تروریست های  نوبت  ماه گذشته چندین  چند 
شیمیایی استفاده کردند، چه تضمینی وجود دارد که این حمالت 
در مرز های ما انجام نشود، پزشکان و پرستاران ما باید آموزش 
الزم برای مقابله با جنگ های نوین و بیولوژیک را ببینند.سردار 
عراقی زاده معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیرو های مسلح در 
هفتتمین همایش بهداست و درمان نیرو های مسلح گفت: اولین 
نکته ای که باید در نیرو های مسلح به آن توجه کنیم رضایتمندی 
مراجعه کنندگان به بیمارستان های نیرو های مسلح است. هیچ 
بیماری نباید به بیمارستان های ما مراجعه کند و ناراضی بیرون 
رزمی  طب  به  توجه  دیگر  مهم  بسیار  موضوع  افزود:  برود.وی 
نیرو های مسلح همین  بهداشت و درمان  فلسفه وجودی  است، 
مناطق  این  به  است  این  من  استدعای  مرزها،  در  بویژه  است 
شود.سردار  ویژه ای  توجه  بهداشتی  و  درمانی  خدمات  بعد  در 
عراقی زاده با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد 
مقاومتی گفت: ما در حوزه سالمت اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی 
پیدا  بیماری ها  از  پیشگیری  از  بهتر  تعریفی  کنیم،  تعریف  را 
نمی کنیم، زیرا هزینه پیشگیری یک دهم درمان است.وی ادامه 
بیمارستان های  است  گسترش  حال  در  بیمارستان ها  همه  داد: 
و  مسمومیت  تروما،  تخت های  به  مجهز  باید  مسلح  نیرو های 
قرارگاه  ابالغیات  در  موضوع  این  باشد  ویژه  جنگ های  درمان 
خاتم هم بوده است.سردار عراقی زاده با اشاره به جنایات داعش و 
گرو های تروریستی در عراق و سوریه گفت: در چند ماه گذشته 
چندین نوبت تروریست های تکفیری ازعوامل شیمیایی استفاده 
کردند، چه تضمینی وجود دارد که این حمالت در مرز های ما 
انجام نشود، پزشکان وپرستاران ما باید آموزش الزم برای مقاله 

با جنگ های نوین و بیولوژیک را ببینند.

برنامه  ارتش برای مقابله
 با جنگ نرم 

اینکه  بیان  با  ارتش  کل  فرمانده  جانشین 
رویکرد دشمن در جنگ، ترکیبی از تهدیدات 
هایی  برنامه  ارتش  است، گفت:  نرم و سخت 
تدارک  دشمن  نرم  جنگ  با  مقابله  برای  را 
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  است.به  دیده 
احمدرضا پوردستان در این باره اظهار داشت: 
از جنگ سخت  را  امروز دشمن رویکرد خود 
این  در  و  است  داده  تغییر  ترکیبی  به جنگ 
راستا از تمامی ظرفیت های خود استفاده می 
شامل  ترکیبی  جنگ  اینکه  بیان  با  کند.وی 
جنگ سخت و نرم می شود، عنوان کرد: فضای 
جنگ  این  در  مهم  فضاهای  از  یکی  مجازی 
است و دشمن در این فضا با استفاده از ابزار و 
تکنولوژی، اقدام به بمباران اطالعاتی می کند.

پوردستان با اشاره به جنگ نرم، بیان داشت: 
دشمن در این حوزه اگر بیشتر از جنگ سخت 
سرمایه گذاری نکرده باشد، کمتر نیست. لذا 
دستگاه ها و نهادهای فرهنگی کشور وظایف 
بسیار مهمی در مقابله با جنگ نرم دشمن بر 
بیشتری  قدرت  و  قوت  با  باید  و  دارند  عهده 
فرمانده  شوند.جانشین  ظاهر  صحنه  این  در 
نرم  در حوزه جنگ  ارتش گفت: دشمن  کل 
هزینه های زیادی کرده است و با راه اندازی 
روز افزون شبکه های ماهواره ای و سایت های 
اینترنتی جوانان، خانواده ها و باورهای اعتقادی 

آنان را هدف قرار داده است.

 ترامپ به دنبال صحنه گردانی
  برای صهیونیست ها

شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
از برجام سرافکندگی و  اسالمی گفت: خروج 
انزوا را برای آمریکا در سطح امور سیاسی در 
پی خواهد داشت.بهروز بنیادی در گفت وگو با 
روزهای  نخستین  از  ترامپ  کرد:  اظهار  ایسنا 
انتخابات آمریکا مسائل و نکاتی را  حضور در 
در خصوص خروج از برجام مطرح کرده و جزو 
شعارهای انتخاباتی وی بوده است.وی با بیان 
اینکه ترامپ اعتراضات مکرری به بحث برجام 
انتخابات آن را دستاویزی  داشت و در دوران 
برای غلبه بر حریف قرار داده بود، عنوان کرد: 
ترامپ به دنبال عملیاتی کردن صحنه سازی ها 
در  است.  صهیونیست ها  صحنه گردانی های  و 
انتخاباتی و حمایت های مالی  قبال بحث های 
همین  در  که  دارد  وجود  بده بستان هایی  نیز 
راستا است و ترامپ نیز درصدد عمل کردن به 
وعده های خود به صهیونیست هاست.این عضو 
فراکسیون امید گفت: مورد دیگری که آمریکا 
در خصوص آن متضرر خواهد شد این است که 
اگر بنا باشد آمریکا در سایر توافق های جهانی 
باشد،  شریکان  از  مختلف  کشورهای  بین 
اعتمادی وجود نخواهد داشت و همه به دیده 
تردید به آمریکا نگاه خواهند کرد.نماینده مردم 
کاشمر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
سایر اعضای قرارداد برجام مواضع خود را اعالم 
کرده اند، تصریح کرد: اروپایی ها، چین و روسیه 
اعالم کردند که این قرارداد نباید کنار گذاشته 
و آمریکا نیز نباید از آن خارج شود. آن ها به 
منافع امنیتی، سیاسی و نیز اقتصادی حاصل از 
این قرارداد هم برای ایران و هم برای خودشان  
وقوف کامل دارند. وی افزود: در قرارداد برجام 
دیده شده که اگر کشوری بخواهد از آن خارج 
شود یا به تعهداتش پایبند نباشد، کمیسیون 
مشترک نظر خواهد داد و براساس آن مسیر 

طی خواهد شد.

اعمال یک تحریم بی سابقه علیه 
کره شمالی

چهار  برای  بی سابقه  اقدامی  در  ملل  سازمان 
کره  علیه  شده  اعمال  تحریم های  که  کشتی 
پهلو  ممنوعیت  بودند،  کرده  نقض  را  شمالی 
گزارش  کرد.به  صادر  جهانی  بنادر  در  گرفتن 
هماهنگ  گریفیتز،  هاگ  فرانسه،  خبرگزاری 
در  ملل  سازمان  امنیت  شورای  پنل  کننده 
امور تحریم های کره شمالی، در نشست کمیته 
همه  به  کرد:  اعالم  تحریم ها  اجرای  بر  نظارت 
گرفتن  پهلو  مانع  که  شده  اعالم  جهان  بنادر 
چهار کشتی شوند که تحریم ها را رعایت نکردند. 
این کشتی ها محصوالت ممنوعه به کره شمالی 
حمل می کردند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
وی ادامه داد: این تصمیم توسط کمیته شورای 
امنیت اتخاذ شده و قرار است در پنجم ماه اکتبر 
به اجرا در آید.یک منبع مطلع اعالم کرد: این 
و  دریایی  موادغذایی  سنگ،  ذغال  کشتی ها 
این  صادرات  که  می کردند  حمل  سنگ آهن 
سازمان  قطعنامه  در  شمالی  کره  از  محصوالت 
در  تحریمی  چنین  است.اعمال  شده  منع  ملل 
کمیته  در  است.  بی سابقه  ملل  سازمان  تاریخ 
مذکور دیپلمات های کره شمالی حضور داشتند 
اما اظهارنظری درباره این موضوع نکردند.معاون 
نماینده ایتالیا در سازمان ملل اعالم کرد: نکته 
مهم و حیاتی این است که قطعنامه های سازمان 
داد:  ادامه  شود.وی  اجرا  کامل  طور  به  ملل 
تحریم ها هدف نهایی نیستند اما می توانند ابزاری 
باید  تحریم ها  باشند.  شمالی  کره  کنترل  برای 
کره  گیرند.نماینده  قرار  اجرا  مورد  همه  توسط 
شمالی در سازمان ملل نیز چند روز پیش آمریکا 
را به تالش برای مسدود کردن توسعه اقتصادی 
کشورها متهم کرده بود و تحریم های اعمال شده 

علیه کشورها را محکوم کرد. 

یادداشتخبر

ادامه از صفحه ۱
نوبخت با باین اینکه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، 
گفت: دولت با قوت در برابر این نوسانات عمل 
خواهد کرد. انتظار این است که نه تنها مردم 
ارز نگیرند بلکه ارزهای خود را هم عرضه کنند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: همه در برابر یک 
انسان هرزه گو متحد شویم من از همه کسانی 
که با دولت زاویه دارند هم در این امر دعوت 
هم  کاری  هیچ  برجام  کنم.  می  همکاری  به 
باشد همین که همه دیدند چه کسی  نکرده 
منزوی شد و جایگاه ما امروز کجاست و اینکه 
می گویند ایران پایبند به تعهدات بین المللی 
شکن  پیمان  کشور  است.  برجام  تاثیر  است 
آمریکاست ما زیان ندیدیم بلکه حقانیت خود را 
به جهان ثابت کردیم.نوبخت درباره نشست سه 
جانبه ایران، ترکیه و عراق گفت: در خصوص 
اقلیم کردستان پیش  و  اتفاقاتی که در عراق 
آمده موضع جمهوری اسالمی ایران یکپارچگی 
عراق است. در کنار این مسئله دولت عراق از ما 
استمداد خواست تا همانطور که در دفع داعش 
به عراق و سوریه کمک کردیم ، به آنها کمک 
در  یکپارچگی  ایران  موضع  افزود:  کنیم.وی 
عراق است و این موضع را دولت ترکیه هم دارد 
و حضور آقای اردوغان در ایران نیز در همین 
و  ما همیشه دوستان  اینکه  بود. ضمن  رابطه 
عالقمندان به مردم کرد هستیم حتی نسبت به 
اقلیم کردستان هم که داعش پشت مرزهایشان 
دوست  هم  را  رفتیم  کمکشان  به  ما  و  آمد 
ها  اتوبوس  کرایه  افزایش  درباره  داریم.نوبخت 
بخش  اتوبوسرانی  گفت:  اربعین  زائرین  برای 
با  عقالنی  باید  موارد  این  در  است  خصوصی 
قشر زحمت کش اتوبوسرانی عمل کنیم نمی 
دولت  اما  کنند  چه  که  کنیم  تحکم  توانیم 
و  بودجه ای در نظر گرفته  یک ردیف خاص 
از  در اختیار استانداران بخش هایی که تردد 
آنها انجام می شود قرار داده است. کاش دولت 
می توانست همه این پول ها را بدهد. دولت 
مثل پدر مهربان است.نوبخت درباره مبارزه با 
بسیار  باره  این  فساد گفت: رئیس جمهور در 
حساس است و به دستگاه ها اعالم کرده اگر 
بینند  ای می  رده  کوچکترین فسادی در هر 

اعالم کرده تا بدون اغماض برخورد کنند هیچ 
خط قرمزی هم وجود ندارد.وی گفت: با فساد 
ضمن اینکه دولت، قوه قضائیه و مجلس باید 
برخورد کنند، باید این فرصت و اعتماد را به 
قوه قضائیه بدهیم تا مفاسد را ریشه کن کند 
و دولت نیز قوه قضائیه را در این مسیر کمک 
این  دارد  انتظار  دولت  گفت:  کند.نوبخت  می 
ای عمل کند که شبهه  به گونه  قوه مستقل 
سیاسی بودن به کنش های قضائیه داده نشود. 
با  را  مردم  نیست  انصاف  شرایطی  چنین  در 

اختالف بین مسئوالن نگران تر کنیم.
منازعات  تلقی  اگر  گفت:  دولت  سخنگوی 
فعالیت  بگیرد روی  قوت  سیاسی در جامعه 
اقدامات  اینگونه  اثر میگذارد.  اقتصادی  های 
قوه  یک  قضائیه  قوه  است  ملی  منافع  ضد 
اما باید توجه شود که مسائل  مستقل است 
حساس است و باید به آنها توجه شود.نوبخت 
گفت: گاهی اخباری که برای برخی مسئوالن 
نظام ایجاد می شود و یا منعکس می شود، 
می تواند باعث تحریک یک مسئول شود. از 
همه این انتظار می رود در چنین شرایطی که 
یک دولت مستکبر و بی منطقی مثل دولت 
به  کشور  برای  ویژه  به  و  جهان  در  آمریکا 
دنبال تشنج و حاشیه سازی است و تالش می 
کنند ناامنی را به داخل کشور تزریق کنند بی 
انصافی است ما به این اقدام دامن بزنیم.وی 

درباره محدودیت های رئیس دولت اصالحات 
و اینکه آیا حصر جدیدی به وجود خواهد آمد 
رفع  بود  داده  وعده  دولت  اینکه  به  توجه  با 
حصر خواهد کرد، گفت: رئیس جمهور موضع 
رسمی دولت را اعالم کرد. در چنین شرایطی 
که همه تالش می کنند ایران را ناامن کرده 
و پرخاشگری خود را به عنوان ضربه به ایران 
بزنند ما به اتحاد و کنار هم بودن نیاز داریم. 
موضع دولت این است که در این شرایط با 
واقع بینی نسبت به خواسته دشمنان با اتحاد 
فرصت را برای بهره برداری بیشتر آنها فراهم 
نکنیم.نوبخت درباره اعالم جاسوسی یکی از 
گفت:  ای  هسته  کننده  مذاکره  تیم  اعضای 
وظایف  از  آن  بررسی  و  جاسوسی  مسئله 
نظر  مبنای  بر  اینکه  است.  اطالعات  وزارت 
وزارت اطالعات قبول کردیم اتهام جاسوسی 
بود؛  تهمت  تنها  مسئوالن  از  یکی  فرزند  به 
هم  اصفهانی  دری  آقای  درباره  دهید  اجازه 

نظر وزارت اطالعات را قبول کنیم.
باقی  وزرای  معرفی  درباره  دولت  سخنگوی 
مانده گفت: وزارت نیرو مشکلی ندارد و جمع 
بندی ها در باره آن صورت گرفته؛ اما وزارت 
علوم مهم است و باید سلسله بررسی هایی 
نظر  مورد  فردی  آن  وزیر  تا  دهیم  انجام  را 
وزارتخانه  باشد چرا که  نظام  همه مسئوالن 
مهمی است. دانشگاه ها برای همه مسئوالن 

عالی  آموزش  به  همه  توجه  و  است  مهم 
با  وزیر  دو  هر  کنیم  صبر  مدتی  است.  زیاد 
بازداشت  درباره  معرفی خواهند شد.وی  هم 
بزرگ  روح  شاهد  گفت:  جهانگیری  مهدی 
آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور بودیم 
که گفتند ربطی به دولت ندارد. ما از خانواده 
ای مثل خانواده جهانگیری که دو شهید را 
داری  خویشتن  داریم  انتظار  کردند  تقدیم 
کرده و اجازه دهند مسئوالن نظارت و بررسی 
می  تاکید  هم  ما  دهند.  انجام  را  خود  های 
کنیم قوه قضائیه به گونه ای عمل کنند که 
شائبه سیاسی کاری به وجود نیاید. پیگیری 
ها  حیثیت  و  باشد  عادالنه  و  منصفانه  باید 
مورد  در جامعه  آرامش  اهمیت حفظ  نیز  و 
نظر  اعالم  درباره  گیرد.نوبخت  قرار  توجه 
قاچاق  افزایش  درخصوص  نمایندگان  برخی 
گفت: این ادعا باید براساس گزارش مستند 
باشد. همه اذعان دارند که قاچاق در یک سال 
گذشته کاهش داشته است.سخنگوی دولت 
برجام  ترامپ  که  صورتی  در  اینکه  درباره 
پایبند  آن  بر  ایران  کند  اعالم  و  پذیرفته  را 
از جمله موشک  آیا برسر مسائل دیگر  بوده 
و توان دفاعی هم وارد مذاکره خواهیم شد یا 
نه گفت: به هیچ وجه قدرت موشکی ما قابل 
مذاکره نیست و برای افزایش توان دفاعی هر 
چه تشخیص دهیم ورود خواهیم کرد. فعال 
طرفی که ادعا می کند برای خروج از برجام 
چین  اروپا،  که  داریم  قبول  اما  است  ترامپ 
و روسیه در جهت استمرار برجام عمل می 
کنند ما نباید جبهه ترامپ را تقویت کنیم تا 
موضع غیر عرف جهانی که زیر یک معاهده 

بین المللی زده شود، پررنگ نشود.
هم  ما  ترامپ  مواضع  با  متناسب  گفت:  وی 
جهت  در  این  و  کرد  خواهیم  گیری  موضع 
حفظ منافع ملی است.سخنگوی دولت درباره 
نظام  اصالح  برای  گفت:  بانکی  نظام  اصالح 
دست  در  ها  فعالیت  از  ای  مجموعه  بانکی 
این  از  یکی  بانکی  سود  نرخ  است،  اقدام 
اقدامات است، دولت مطالبات بانک ها از خود 
دادن  امکان  تا  است  دادن  تقلیل  درحال  را 
تسهیالت بیشتر از سوی بانک ها فراهم شود.

نوبخت: سپاه مدافع ملت و مهاجم تروریست هاست

هرزمانبخواهیممیتوانیمبهدورانقبلازبرجامبرگردیم

آغاز رجیستری موبایل
 از پایان مهر

تقاضای واقعی
 در مسکن رشد کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اجرای 
فاز نخست طرح ثبت و شناسه دار کردن 
پایان  از  )رجیستری(  موبایل  های  گوشی 

مهر ماه خبر داد.
به گزارش زمان، محمدجواد آذری جهرمی 
کمیته  تشکیل  از  خبرنگاران  جمع  در 
موبایل  گوشی  رجیستری  طرح  اجرای 
همکاری  با  طرح  این  گفت:  و  داد  خبر 
وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و 
گمرک و سازمان حمایت از مصرف کننده 
و با پشتیبانی وزارت اطالعات از پایان مهر 
فاز  در  وی  گفته  شود.به  می  اجرایی  ماه 
نخست این طرح، در ابتدا قرار است از ورود 
گوشی های قاچاق دو برند خارجی موبایل 
و  ارتباطات  به کشور جلوگیری شود.وزیر 
محوریت  اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری 
اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل در 
اختیار وزارت ارتباطات است ستاد مبارزه 
و  اقتصاد  وزارت  گمرک،  کاال،  قاچاق  با 
همکاری  پروژه  این  در  صنعت  وزارت 
دارند، گفت: هم اکنون زیرساخت فنی این 
با تالش سازمان  پروژه به صورت کامل و 
اطالعات  وزارت  همچنین  و  مذکور  های 
این  فنی  ابعاد  و  است  برداری  بهره  آماده 
شده  سازی  پیاده  کامل  طور  به  سیستم 
است.جهرمی گفت: بر اساس برآوردها بازار 
گوشی تلفن همراه در ایران ارزش ساالنه 
شش میلیارد دالری دارد که طبق برآوردها 
تنها پنج درصد این گوشی به طور رسمی 
وارد کشور می شود و در خوشبینانه ترین 
طریق  از  ها  گوشی  درصد  نیز ۲۰  حالت 
مبادی قانونی وارد کشور شده است که در 
هر دوی این آمارها شاهد وضعیت نامناسب 

بازار گوشی موبایل و توسعه قاچاق هستیم.
این طرح  اجرای  ارتباطات گفت: در  وزیر 
به  طرح  که  است  شده  تعریف  فاز  چند 
نخست  گام  در  اجرا شود.  ای  پله  صورت 
فاز مانیتورینگ را از انتهای مهرماه آغاز می 
پایش شبکه صورت  فاز  این  کنیم که در 
می گیرد و قرار است که برای کمپانی های 
وارد  قاچاق  به صورت  که گوشی هایشان 
کشور می شود و به ارائه خدمات به مردم 
نمی پردازند اعمال سیاست کنیم و جلوی 
زمینه  این  در  که  بگیریم  را  آن  واردات 
ابتدا دو برند گوشی موبایل را انتخاب  در 
کرده ایم.وزیر ارتباطات در مورد دور زدن 
رجیستری گفت: با توجه به اینکه پیش از 
طرح  اجرای  در  پیش  سال  چند  نیز  این 
رجییستری تجربه ناموفق داشتیم این بار 
سیستم  کشورها  سایر  تجربه  مطالعه  با 
جدیدی را در نظر گرفته ایم که راه نفوذ 
نداشته باشد. اما به هر ترتیب ممکن است 
هر پروژه ای دارای ضریب شکست باشد اما 
تمام تالش این است که با حداقل اشکال 

این پروژه انجام شود.

جاری  سال  در  که  است  حاکی  برآوردها 
بازار  وارد  خرید  وام  هزار   ۱۰۰ از  بیش 
مسکن شود که مبلغ آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ 

میلیون تومان است.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، بازار 
مسکن،به زودی جذابیت خود را بدست می 
آورد.این موضوع را بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی و البته کارشناسان حوزه مسکن 
پیش بینی کرده اند.البته آمارها هم روایت 
می کند که مسکن در نیمه نخست امسال 
ثبت  به  را  ای   امیدوارکننده  رشدهای 

رسانده است.
این  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی  البته 
رونق نسبی که در نیمه نخست سال اتفاق 
افتاده ناشی از تحریک تقاضا برای مسکن 
واقعی  بخش  است؛یعنی  بوده  غیرلوکس 
این  مدتهاست  دولت  که  تقاضا.موضوعی 
هدف را دنبال می کند که تقاضای واقعی 
بازار  در  سوداگری  های  حرکت  جای  به 
مسکن تقویت شود.به گفته کارشناسان در 
صورتی که تقاضای مسکن را به عنوان نیاز 
به سرپناه و کاالی ضروری در نظر بگیریم، 

در سال جاری تقاضای مسکن غیرلوکس 
که به عنوان سرپناه و نه به عنوان سرمایه 
گذاری مورد استفاده قرار مي گیرد، افزایش 
و  قیمت  ثبات  است.در شرایط  کرده  پیدا 
خانوار،  توان  خانوار،  درآمد  نسبی  رشد 
هرچند اندک، برای خرید مسکن افزایش 
پیدا کرده است. همچنین از سال گذشته 
رشد اقتصادی در کشـور مثبت شده و این 
رشد اقتصادی مثبت باعث افزایش بیشتر 
درآمد و چشم انداز مثبت برای خانوار شده 
است. در نتیجه تمایل به خرید مسکن به 
افزایش پیدا  اقشار متوسط  برای  خصوص 
که  دهد  می  نشان  ها  است.بررسی  کرده 
ماه  در شش  که  رشدمعامالتی  از  بخشی 
نخست سال اتفاق افتاده مربوط به  خانه 
اولی ها و افرادی است که با سپرده گذاری 
تقاضای وام دارند، در نتیجه همین حجم از 

تقاضا هم وارد بازار مسکن شده است.
البته برخی تحلیل ها حکایت از آن دارد 
که رشد معامالت مسکن پیش درآمد رشد 
ناگهانی قیمت ها هماننده سالهای ۸۱،۸۶ و 
۹۱ است؛این در حالی است که بنا به گفته 
نمی  تکرار  دوباره  اتفاق  این  کارشناسان 
شود،زیرا جنس افزایش ها از رشد مثبت 
حکایت دارد.از سویی بررسی ها نشان می 
توسط  ها  گذاری  که سپرده  آنجا  از  دهد 
گروههای  کم درآمد و متوسط انجام شده 
تقاضای جدید بازار مسکن،تقاضای واقعی 
است.از سویی آنچه تحت عنوان رکود در 
از آن یاد می شود،مربوط به  بازار مسکن 
ساکن ماندن تقاضای مسکن لوکس است. 
لوکس  مسکن  بازار  برای  حاضر  حال  در 

تقاضای کافی وجود ندارد.

کاتسا، شمشیر دو لبه 
آمریکا مقابل ایران

آمریکا  نمایندگان  مجلس  در   ۹۶ مرداد  چهارم  کاتسا  قانون 
تصویب شد و ۱۱ مرداد ماه توسط ترامپ امضا شد. بر اساس 
این قانون دولت آمریکا موظف است ظرف ۹۰ روز این تحریم ها 

را علیه ایران اعمال کند.
به گزارش زمان، این قانون در بخش مرتبط با ایران، راهبرد 
منطقه ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در 
خاورمیانه و شمال آفریقا، اعمال تحریم های بیش تر در پاسخ 
به برنامه موشک های بالستیک ایران، اعمال تحریم های مرتبط 
تحریم های  اعمال  پاسداران،  سپاه  با  رابطه  در  تروریسم  با 
بشر،  حقوق  نقض  در  مسوول  اشخاص  با  رابطه  در  بیش تر 
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.آمریکا چه در 
دولت اوباما و چه ترامپ به طور مشخص پس از اجرای برجام 
نیز دست از تحریم ایران برنداشته است و حتی در هر مرحله از 
اعالم پایبندی ایران به برجام یا امضای تمدید تعلیق تحریم ها، 
افزایش تحریم ها علیه ملت و دولت  با  اقدامات را همراه  این 
ایران انجام داده است؛ تحریم هایی که به بهانه و ادعای ارتباط 
ایران با گروه های تروریستی و موضوعات حقوق بشری اعمال و 
افراد و شرکت هایی را به لیست تحریم های قبلی افزوده است.
اما تفاوت تحریم های تحت عنوان »کاتسا« این است که این 
قانون از جمله مصوباتی است که بعد از اجرای برجام و بر خالف 
تعهداتی که برای این کشور و سایر کشورهای طرف توافق ذکر 
شده تهیه،  تصویب و به امضا رسید و اکنون قرار است ترامپ 
اجازه اجرایی شدن آن را صادر کند. هر چند این قانون به طور 
مستقیم برنامه و فعالیت های هسته ای ایران را نشانه نگرفته 
است اما به گفته کارشناسان این تحریم ها بدون شک بر افراد، 
شرکت ها و موسساتی که تحریم های آمریکا در چارچوب برجام 
درباره شان تعلیق یا لغو شده است تاثیر می گذارد و با توجه به 

گستردگی کاتسا آثار منفی آن بسیار عمیق تر احتماال خواهد 
بود.بر اساس آنچه رسانه های آمریکایی منتشر کرده اند مبنی بر 
این که به واسطه قانون کاتسا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
لیست سازمان های تروریستی قرار خواهد گرفت، می توان گفت 
که در عمل آمریکا شمشیر را برای ایران و یکی از مهم ترین 
بخش های نظامی و دفاعی اش یعنی سپاه پاسداران از رو بسته 
است.این برای اولین بار است که پس از انقالب اسالمی و با 
وجود نبود روابط سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و آمریکا و 
تمام اختالف ها در سطح منطقه و فضای بین الملل دولتمردان 
آمریکا به قرار دادن سپاه در لیست تروریست ها اقدام می کند؛ 
ملی  امنیت  و  حاکمیت  قرمز  خط  قطع  طور  به  که  اقدامی 
ایران محسوب می شود و با واکنش شدید ایران مواجه خواهد 
شد.مقامات نظامی و سیاسی ایران در این باره به طور شفاف 
در روزهای اخیر اعالم کردند که »اگر اخبار پراکنده موجود 
درخصوص حماقت دولت آمریکا مبنی بر در نظر گرفتن سپاه 
به عنوان گروه تروریستی صحیح باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا 
را در سراسر جهان به ویژه منطقه خاورمیانه، همسنگ داعش 

در نظر خواهد گرفت.«
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هر چه به زمان اعالم نظر کاخ سفید درخصوص 
تایید پایبندی ایران به برجام برای یک دوره ۹۰ 
روزه دیگر نزدیکتر می شویم، هشدارهای مقام ها 
و چهره های سرشناس سیاسی جهان به »دونالد 
در  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ« 
خصوص خروج احتمالی از برجام بیشتر می شود.

ترامپ  دونالد  ازایرنا،  نقل  به  و  زمان  گزارش  به 
چند  در  و  ملل  سازمان  در  اخیر  های  هفته  در 
ای  هسته  توافق  از  بشدت  آن  از  بعد  مصاحبه 
انتقاد و آن را مایه شرمساری دانست، او چند روز 
این  گفت  خود  نظر  اظهار  جدیدترین  در  پیش 
آرامش قبل از توفان است و تلویحا تهدید به عدم 

تایید برجام برای یک دوره ۹۰ روزه دیگر کرد.
به  توجه  با  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 
با  او  که  رفتاری  و  ترامپ  پیشه  تجارت  روحیه 
پیمان  و  کشورها  سایر  با  آمریکا  تعهدات  سایر 
و  آب  پیمان  جمله  از  المللی  بین  های  های 
ناتو و  هوایی پاریس، تعهدات مالی واشنگتن به 
بار  آمریکا  برای  که  دیگر  های  پیمان  همچنین 
مالی داشت، انجام داده، سعی کرده به نحوی یا از 
زیر بار این تعهدات مالی دوره سلفش اوباما شانه 
خالی کند و یا از میزان آنها بکاهد، با برجام هم 
به دنبال چنین روشی است که با انجام مذاکرات 

جدیدی امتیازاتی بگیرد.
اسالمی  جمهوری  های  مقام  اینکه  به  توجه  با 
نخواهند  حاضر  که  اند  کرده  تاکید  بارها  ایران 
بود بار دیگر درباره برجام مذاکره کنند و اتحادیه 
نیز تاکید کرده است که برجام یک توافق  اروپا 
وجود  مجدد  مذاکرات  امکان  و  است  مناسب 

ندارد.
مسئول  موگرینی  فدریکا  روزگذشته  چند  در 
نخست  می  ترزا  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست 
وزیر انگلیس، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان، 
جمهوری  رئیس  سخنگوی  پسکوف  دیمیتری 
روسیه، هوا چون اینگ سخنگوی وزارت خارجه 
خارجه  وزارت  سابق  معاون  شرمن  وندی  چین، 
بین  کمپین  مدیراجرایی  فین  بئاتریس  آمریکا، 
المللی امحاء سالح های هسته ای، هانس بلیکس 
در  متحد  ملل  سازمان  بازرسان  پیشین  رئیس 
وزیر پیشین  و دومینیک دوویلپن نخست  عراق 
فرانسه نسبت به خروج کاخ سفید از توافق هسته 

ای ایران با گروه ۱+۵ هشدار داده اند.
در  نیز  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل 
امالدی«  المللی »ادواردو  بیستمین سمینار بین 
تقویت  برای  المللی  بین  »همکاری  موضوع  با 
و عدم گسترش سالح  ای  امنیت هسته  ایمنی، 
های هسته ای« که در رم پایتخت ایتالیا برگزار 
اشاره  ایران  با  ای  توافق هسته  به  دیگر  بار  شد 
کرد و گفت: ایران به تعهدات هسته ای خود در 

برجام متعهد است.
در  ای  عمده  نقش  ما  داشت:  اظهار  آمانو 
توافق  این  اجرای  داشتیم.  برجام  اجرای 
از  آن  تایید  و  آماده سازی  مستلزم مرحله 
سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و 
باید در مورد مسائل گذشته  این راستا  در 
نیز شفاف سازی می شد. برجام دستاوردی 
حقیقی در زمینه راستی آزمایی هسته ای 

است.
موگرینی: توافق هسته ای متعلق

 به یک کشور نیست
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
سالگرد  شصتمین  مناسبت  به  پیامی  در 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  تاسیس 
حلی  راه  را  برجام  ایتالیا،  پایتخت  رم  در 
برد - برد دانست که مانع از یک رویارویی 
نظامی خطرناک شده و متعلق به یک یا دو 
کشور نیست و منفعت، مسئولیت و وظیفه 
ما حفظ توافق هسته ای با ایران و حرکت 
در جهت تقویت و نه تضعیف نظام جهانی 

است.
تاکید بر پایبندی انگلیس به توافق 

هسته ای با ایران
روز  انگلیس  نخست  وزیر  می«  »ترزا 
بنیامین  با  تلفنی  گفت وگوی  در  دوشنبه 
صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو 
با  هسته ای  توافق  به  پایبندی کشورش  بر 

ایران تاکید کرد.
نخست وزیر انگلیس گفت که این کشور به توافق 
که  است  باور  این  بر  و  پایبند  ایران  با  هسته ای 
اهمیت  حائز  منطقه  امنیت  برای  یادشده  توافق 

است.
»ترزا می« با بیان اینکه برجام باید به دقت نظارت 
و اعمال شود، تاکید کرد که دو طرف بایستی به 

تعهداتشان پایبند باشند.
آلمان: خروج آمریکا از برجام اوضاع

 امنیتی را وخیم تر می کند
»زیگمار گابریل« وزیرخارجه آلمان روز دوشنبه 
بار دیگر ضمن تاکید بر پایبندی ایران به توافق 
المللی  بین  آژانس  تاییدهای  مطابق  ای  هسته 
آسیب  شاهد  خواهیم  نمی  گفت:  اتمی،  انرژی 
رسیدن به این توافق باشیم زیرا خروج احتمالی 
امنیتی  اوضاع  شدن  تر  وخیم  موجب  آمریکا 

منطقه می شود.
که  داریم  بیم  گفت:  دربرلین  به خبرنگاران  وی 
عالیم صادر شده از واشنگتن حاکی از آن باشد 
که رئیس جمهوری آمریکا ، توافق هسته ای با 

ایران را رد خواهد کرد.
هشدار دوباره برجامی روسیه به آمریکا

»دیمیتری پسکوف« سخنگوی رئیس جمهوری 
خصوص  در  دیگر  بار  دوشنبه  روز  روسیه 
و  داد  هشدار  برجام  از  آمریکا  خروج  پیامدهای 
را  پیامدها  این  ماهیت  می توانیم  تنها  ما  گفت: 
کار  به همین  اکنون مشغول  و  کنیم  پیش بینی 
جمهوری  رئیس  پوتین«  »والدیمیر  هستیم، 
روسیه بارها اهمیت برجام را برای جامعه جهانی 

یادآور شده است.
چین: برجام دستاوردهای شایانی داشته است

چین  خارجه  وزارت  سنخگوی  اینگ  چون  وا 
دستاورد  یک  ای  هسته  توافق  که  کرد  اعالم 
اختیار  در  المللی  بین  جامعه  که  است  تاریخی 

دارد و نتایج مطلوبی داشته است.
وی گفت که چین بارها مواضع خود را از طرق 
مختلف و باانتشار بیانیه های وزارت امورخارجه 
درباره توافق هسته ای اعالم کرده و بر پایبندی 

بر آن تاکید ورزیده است.
که  است  گفته  چین  امورخارجه  وزیر  یی  وانگ 
هسته  مهم  توافق  به  شرایطی  هر  در  کشورش 
ای که پس از یکی از طوالنی ترین مذاکرات در 
تاریخ دیپلماسی بدست آمده است، پایبند خواهد 
بود و از آمریکا و دیگر طرف ها می خواهد به این 
توافق که آن را امضا کرده اند پایبند بوده و مفاد 

آن را با دقت اجرا کنند.
عدم تایید پایبندی ایران به برجام، 

اشتباه بزرگ ترامپ
»وندی شرمن« معاون سابق وزارت خارجه آمریکا 
روز دوشنبه به وقت محلی با انتشار یادداشتی در 
نشریه نیویورک تایمز نوشت: ترامپ با عدم تایید 
پایبندی ایران به برجام، اشتباه بزرگی را مرتکب 

می شود.
با  دارد  قصد  ترامپ  می  رسد  نظر  به  افزود:  وی 
وجود این حقیقت که ایران مفاد توافق هسته ای 
را نقض نکرده است، دست به چنین اقدامی بزند. 
در حقیقت، اعضای کلیدی تیم امنیت ملی او به 
به تعهدات خود  ایران  صورت علنی گفته اند که 

پایبند بوده است.
در خواست کمپین برنده جایزه 

صلح نوبل از آمریکا 
المللی  بین  کمپین  اجرایی  مدیر  فین  بئاتریس 
امحاء سالح های هسته ای که نوبل صلح ۲۰۱۷ 
گواه  به  گوید  می  گرفت،  تعلق  کمپین  این  به 
جامعه بین المللی، ایران به همه تعهدات برجامی 
خود پایبند است، از این رو از آمریکا می خواهیم 
تا برای جلوگیری از تنش ها ضمن تایید پایبندی 

تهران، به این توافقنامه احترام بگذارد.

مخالفت ترامپ با برجام دهن کجی
 به سازمان ملل 

بازرسان  پیشین  رئیس  بلیکس  هانس 
سازمان ملل متحد در عراق تاکید کرد اگر 
آمریکا همانطور که رئیس جمهور آن آرزو 
دارد توافق هسته ای با ایران را بر هم بزند، 
عراق،  به  یکجانبه  حمله  از  پس  سال   ۱۴
بار دیگر به سازمان ملل دهن کجی خواهد 

کرد.
جمهوری  رئیس  شخص  اگر  گفت:  وی 
آمریکا نگران اقتدار سازمان ملل است، نمی 
تواند و نباید بطور یکجانبه از این توافقنامه 

عقب نشینی کند.
ترک توافق هسته ای ، آغازگر بحران اتمی  

خواهد بود
سابق  وزیر  نخست  ویلپن«  دو  »دومینیک 
»ژاک  جمهوری  ریاست  دوره  در  فرانسه 
توافق  ترک  که  کرد  نگرانی  ابراز  شیراک« 
ترامپ«  »دونالد  توسط  ایران  ای  هسته 
تصمیم  گفت:  آمریکا  جمهوری  رئیس 
ترامپ برای گواهی نکردن توافق هسته ای 
۲۰۱۵ با ایران و ارائه این تصمیم به کنگره، 
به احتمال زیاد پیامدهای عمیقی برای نظم 

بین المللی خواهد داشت.
ها  مقام  هشدارهای  هنوز  که  وجودی  با 
در  جهان  سیاست  عرصه  برجسته  افراد  و 
ترامپ  از سوی  برجام  تایید  عدم  خصوص 
ادامه دارد، اخبار ضد و نقیضی از آمریکا به جهان 
مخابره می شود که کاخ سفید قصد دارد در ادامه 
انقالب  پاسداران  سپاه  خود،  ایرانی  ضد  راهبرد 
اسالمی را نیز در بین گروه های تروریستی قرار 

دهد.
در این میان، فرانسه از این اقدام احتمالی آمریکا 
ابراز نگرانی کرده، فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
از  آمریکا  یکجانبه  خروج  معادل  را  آن  اسالمی 
امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  و  دانسته  برجام 
خارجه ایران نیز به آمریکا هشدار داده است که 

ایران دست به اقدام متقابل خواهد زد.
ابرازنگرانی فرانسه از قرارگرفتن نام سپاه 

به عنوان گروه تروریستی 
خارجه  وزارت  سخنگوی  اسپانیه  روماته  اگنس 
در  خبری،  نشست  یک  در  دوشنبه  روز  فرانسه 
پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا پاریس از قرار 
تروریستی حمایت  فهرست  در  سپاه  نام  گرفتن 
قرار  است که  نگران آن  فرانسه  می کند، گفت: 
دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی 

موجب تشدید تنش ها در منطقه شود.
کشورهای  مساله،  این  به  توجه  با  افزود:  وی 
منطقه نقشی خاص برای ایفا کردن دارند و باید 

نشان  پذیری  مسئولیت  حس  و  خویشتنداری 
دهند.

اجرای قانون کاتسا خروج یکجانبه آمریکا
 از برجام است

سپاه  کل  فرمانده  جعفری  علی  محمد  سردار 
اقدامات  با تشریح  در تحلیل رفتار دولت ترامپ 
ملت  علیه  ها  آمریکایی  اخیر  های  ماه  خصمانه 
خروج  معادل  را  کاتسا  قانون  اجرای  ایران، 
کرد:از  وتاکید  دانست  برجام  از  آمریکا  یکجانبه 
فرصت رفتار احمقانه دولت ترامپ با برجام برای 
جهش در برنامه های دفاعی، موشکی و منطقه 

ای استفاده خواهیم کرد.
وی گفت:همانطور که در گذشته نیز اعالم کرده 
جدید  تحریم های  قانون  که  صورتی  در  ایم؛ 
پایگاه های  باید  کشور  این  شود  اجرا  آمریکا 
منطقه ای خود را تا شعاع ۲ هزار کیلومتری برد 

موشک های ایران منتقل کند.
انتخاب های مختلفی در قبال خروج آمریکا 

از برجام داریم
در  گفت:  ایران  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
صورتی که چنین اشتباه راهبردی از سوی مقامات 
ایران  اسالمی  جمهوری  گیرد،  صورت  آمریکایی 
اقدام متقابل خواهد کرد و اقداماتی در این زمینه 

طراحی شده و در زمان مناسب اعمال می شود.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما بارها اعالم کرده 
ایم که جمهوری اسالمی ایران سیاست های خود 
را براساس بهره مندی از منافع برجام تعیین می 
در  متعددی  های  انتخاب  راستا  این  در  و  کند 
داخل و بیرون برجام داریم و براساس اینکه چه 
را  ها  انتخاب  این  شود،  رعایت  ما  منافع  میزان 

اجرایی خواهیم کرد.
ظریف ادامه داد: سیاست دولت ترامپ این بوده 
ما  اما  کند،  محروم  برجام  منافع  از  را  ایران  که 
داد  نخواهیم  اجازه  خودمان  های  سیاست  با 
این  در  دهد؛  صورت  را  اقدامی  چنین  آمریکا 
راستا تاکنون هم موفق بوده ایم و در ادامه نیز با 

اقدامات مناسب پاسخ خواهیم داد.
در  را  خود  نهایی  تصمیم  مهرماه   ۲۳ تا  ترامپ 
اظهارنظرها،  بنابر  اعالم خواهد کرد  برجام  قبال 
کنند  کاخ سفید تالش می  های  مقام  از  برخی 
ایران به برجام را  تا او را مجاب کنند، پایبندی 
برای یک دوره سه ماه دیگر تایید کند، در غیر 
اینصورت کنگره آمریکا ۶۰ روز فرصت دارد، در 

مورد تحریم ها تصمیم گیری کند.
خودداری  برجام  تایید  از  ترامپ  که  صورتی  در 
کند، جمهوری اسالمی ایران استراتژی مناسبی 
کشورمان  رسمی  های  مقام  کرد،  خواهد  اتخاذ 
بارها بر این نکته تاکید کردند که مذاکرات مجدد 

درباره برجام امکان پذیر نیست.

هشدارهابهترامپدرآستانهاعالمنظردربارهبرجام

آگهیابالغ
 وقت دادرسی

کالسه پرونده: ۱/۱۰۷/۹۶
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان : فایق مرادی – فرزند: محمد
خوانده : یداله سیف پناهی شعبانی- فرزند: فیض اله

پناهی  سیف  یداله  خوانده  بطرفیت  مطالبه  خواسته  با  داداخواستی  فوق  خواهان 
شعبانی فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز ۱۳۹۶/۹/۶ ساعت 
۱۰ وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق 
نامبرده  شود.  حاضر  رسیدگی  برای  مقرر  وقت  در  می شود  ابالغ  بوی  آگهی  این 
میتواندتا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهیابالغ
 وقت دادرسی

کالسه پرونده : ۲/۳۸۴/۹۶
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان : فایق مرادی – فرزند: محمد
خوانده: یحیی کریمی 

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۰ ساعت ۱۰ وقت رسیدگی تعیین 
ابالغ  بوی  آگهی  این  طریق  از  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بعلت  لذا  است  شده 
میشود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند تا روز جلسه به این 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد .
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

متنآگهی
 ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه   ۹۶۰۹۹۸۸۳۹۰۳۰۰۰۷۰ کالسه  پرونده 

شهرستان داالهو تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۹۳۰۰۲۷۱
خواهان : خانم پروین حسینی نیا فرزند سهراب با وکالت آقای سروش سهرابی فرزند 

حسین به نشانی کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری 
خوانده : آقای عادل موالیی فرزند عبدالقادر به نشانی

خواسته : طالق به درخواست زوجه 
ختم  وجدان  و  شرف  بر  تکیه  و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  دادگاه   : خدا  بنام 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید :
)) رای دادگاه ((

آقای  وکالت  با  سهراب  فرزند  نیا  حسینی  پروین  خانم  دادخواست  خصوص  در 
صدور  بخواسته  عبدالقادر  فرزند  موالیی  عادل  آقای  بطرفیت  سهرابی  سروش 
حکم مبنی بر طالق به استناد مواد ۱۱۳۰ قانون مدنی که درشرح دادخواست 
سند  موجب  به  اینجانب  موکله   (( است  آورده  چنین  اجماال  خواهان  وکیل 
 ۹۰،۳،۱ تاریخ  باشد که در  قانونی و شرعی خوانده می  پیوستی همسر  نکاحیه 
به عقد دائم همدیگر درآمده اند . متاسفانه مدت یکسال است که خوانده موکله 
عسر  در  موکله  و  کند  می  زندگی  پدری  منزل  در  موکله  و  نموده  رها  را  خود 
که   )) دارم  را  خواسته  ستون  وفق  رسیدگی  تقاضای  لذا  برد  می  بسر  حرج  و 
به دلیل ذیل خواسته  بنا  و  پرونده  اوراق و محتویات  به جامع  با عنایت  دادگاه 
رسمی  نامه  نکاح  مصدق  رونوشت  ۱-حسب   : داند  می  اجابت  قابل  را  خواهان 
 ۱۳۹۰،۳،۱۵۲۱۶ به شماره  ثبتی سرپل ذهاب  ۱۰۳ حوزه  ازدواج شماره  دفتر 
است  مسلم  و  مجرز  دائم  نکاح  عقد  سبب  به  طرفین  بین  زوجیت  علقه  وجود 
پنج  نزدیک  داشته  اظهار  رسیدگی  جلسه  و  دادخواست  شرح  در  خواهان   -۲
مرا  زوج  و  بودیم  با هم  ماه  ولی چند  ام  کرده  ازدواج  با خوانده  که  است  سال 
مشترک  زندگی  و  ندارم  خبر  وی  از  که  است  یک سال  نزدیک  و  گذاشته  تنها 
و  دهیاری  مهر  به  مهمور  محلی  استشهادیه  رابطه  این  در  که  نموده  ترک  را 
اند  تایید نموده  را  نامبرده  ادعای  شورا روستای زرده ضمیمه پرونده نموده که 
بیم  جهت  به  و  خانواده  حمایت  قانون   ۲۷ ماده  اجرای  راستای  در  دادگاه   -۳
شقاق زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر که خوانده داور خود را معرفی 
تعیین  به  اقدام  الذکر  قانون فوق   ۲۸ ماده  از  اختیار حاصله  با  و دادگاه  ننموده 
مساعی  و  تالش  لیکن  تفهیم  آنها  به  را  داوری  وظایف  و  نموده  زوج  برای  داور 
، و خوانده در  البین نگردیده  داوران و دادگاه منجر به اصالح و سازش و ذات 
هیچکدام از جلسات در دادگاه حاضر نگردیده و دفاع موثری بعمل نیاورده لذا 
بنا به مراتب فوق الذکر و نظر به بذل مقداری از حقوق مالی زوجه که نشانگر 
از  بار احضار  اینکه خوانده علی رغم چندین  و  بودن وی است  در عسر و حرج 
طریق نشر آگهی خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و نظریه قاضی محترم 
بی  به  توجه  با   (( است  آورده  پرونده که چنین   ۳۹ نیز که در صفحه  و مشاور 
بمدت  نیا  حسینی  پروین  خانم  زوجه  با  مشترک  زندگی  ترک  با  زوج  تفاوتی 
یکسال و گواهی گواهان که مشعر بر ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج است با 
صدور حکم بر طالق قضائی موافقم (( دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستندا 
به ذیل تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و همچنین مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ از همان 
قانون و مواد ۲۴و۲۷و۲۹و۳۲و۳۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱،۱۲،۱ 
رعایت شرایط  با  زوجه  به طالق  زوج  الزام  و  از خوانده  به طالق خواهان  حکم 
ذیل صادر و اعالم می دارد : الف : در خصوص مسائل مالی نسبت به مهریه بنا 
به اظهارات خواهان قبال در دادگاه رای مقتضی صادر گردیده است ب : خواهان 
اظهار داشته است جهیزیه ، نفقه و اجرت المثل را نمی خواهم و در قبال طالق 
نیز  مشترکی   فرزند  و  نیست  حامله  زوج  اقرار  حسب   : پ  بخشم  می  را  آنها 
ندارد ج : نوع طالق بائن قضایی نوبت اول می باشد و در صورت ابالغ به زوج به 
برای صیغه  زوج  دفتر رسمی طالق در صورت عدم حضور  توسط  قانونی  تعداد 
را جاری  دادگاه صیغه طالق  این  از  نمایندگی  به  طالق سر دفتر رسمی طالق 
از  مورد  صیغه طالق حسب  اجرای  شرایط صحت  وجود  رعایت  و  نمود  خواهد 
مجری  عهده  بر  مدنی  قانون  ۱۱۳۴و۱۱۳۵و۱۱۴۰  مواد  مفاد  مراعات  جمله 
روز  بیست  و ظرف مدت  غیابی محسوب  رای صادره   . بود  صیغه طالق خواهد 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت مذکور بمدت 
استان  مرکز  نظر  تجدید  نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید  قابل  روز  بیست 

کرمانشاه می باشد .
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی داالهو- روح اله احمدی منش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو

آگهی
چون از ششدانگ پالک یک اصلی بخش پنج کرمانشاه شهرستان داالهو تحدید 
قانون   ۱۴ ماده  طبق  ذیل  پالک  به  نسبت  لذا   ، است  نیامده  عمل  به  حدود 
لذا   ، ثبت اسناد و امالک در زمانهای ذکر شده تحدید حدود بعمل خواهد آمد 
بدینوسیله از کلیه مجاورین و کسانیکه نسبت به تحدید حدود اعتراض دارند برابر 
ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و امالک تا ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به این اداره 

تسلیم و رسید دریافت نمایند در غیر این صورت حق آنها ساقط خواهد شد.
سه  به  نسبت   ۸۶ شناسنامه  شماره  به  حاجیعلی  فرزند  زاده  رفیع  غیدان  آقای 
فرزند  زاده  رفیع  فریدون  آقای  و  عرصه  مشاع  دانگ  سه  از  مشاع  دانگ  پنجم 
حاجی علی به شماره شناسنامه ۱۱ نسبت به سه پنجم دانگ مشاع از سه دانگ 
مشاع عرصه و آقای سیاوش رفیع زاده فرزند یار محمد به شماره شناسنامه ۱۱۱ 
نسبت به دو دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه و آقای روح اله رفیع زاده فرزند 
علی به شماره شناسنامه ۳۰ نسبت به سه پنجم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع 
عرصه  و خانم نسرین رفیع زاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۲ نسبت به سه 
فرزند علی  زاده  رفیع  از سه دانگ مشاع عرصه و خانم شهناز  دهم دانگ مشاع 
به شماره شناسنامه ۱۰ نسبت به سه دهم دانگ مشاع عرصه و خانم مهناز رفیع 
زاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۲۱ نسبت به سه دهم دانگ مشاع عرصه و 
خانم مهین رفیع زاده فرزند علی به شماره شناسنامه ۶۱ نسبت به سه دهم دانگ 
مشاع از سه دانگ مشاع عرصه و آقای شهریار الماسی نژاد فرزند نورمراد به شماره 
شناسنامه ۶۵۵ : عرصه ی نیم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع 
الماسی نژاد فرزند نورمراد به شماره شناسنامه ۱۲ نسبت به نیم  . آقای مهرداد 
دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع عرصه همگی از شش دانگ سه 
باب مغازه به مساحت ۳۵۶،۴۰ متر مربع پالک ۲۴۶۵ فرعی از ۱۰۸ فرعی از یک 
اصلی بخش پنج کرمانشاه شهرستان داالهو به آدرس کرند غرب خیابان امیر کبیر 
جنب مدرسه انقالب اسالمی . ضمنا تحدید حدود در روز شنبه مورخ ۹۶،۰۸،۲۰ 

بعمل خواهد آمد . تاریخ انتشار : ۹۶،۰۷،۲۵
خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

دادنامه
شماره پرونده : ۹۵،۹۶                         دادنامه : 

۱۲۵،۹۶                تاریخ رسیدگی :۹۶،۰۵،۲۴
مرجع رسیدگی : شعبه اول شورای حل اختالف گهواره

خواهان : حشمت اله سهرابی – فرزند کرم – گهواره 
– خیابان شورا

شاهرخ   – گهواره  ساکن   – آرمند  ساسان   : خواسته 
سلیمی مجهول المکان

خودروی  یکدستگاه  سند  تنظیم  به  الزام   : خواسته 
سواری پرایده صبا دوگانه سوز بشماره ایران ۷۳۸-۱۹ 

ص ۷۲
فوق  خواسته  به  دادخواستی  خواهان   : گردشکار 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شعبه از شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  و  قانونی 
زیر  شرح  به  و  اعالم  رسیدگی  ختم  شعبه  مشورتی 

مبادرت به صدور رای مینماید .
) رای شورا (

)) بخش اول مقدمه ((
سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  دادخواستی  خواهان 
یکدستگاه پراید صبا دوگانه سوز بشماره انتظامی ایران 
آرمند  ۱-ساسان  آقایان  طرفیت  به  ۱۹-۷۸۳ص۷۲ 
۲- شاهرخ سلیمی تقدیم شورای حل اختالف گهواره 
نموده است و در شرح دادخواست خود مرقوم داشته 
یکدستگاه  خرید  به  اقدام  پیوست  قولنامه  برابر  که 
آقای  اول  ردیف  خوانده  از  پراید  سواری  خودروی 
ساسان آرمند نموده است و به دلیل اینکه سند خودرو 
موصوف به نام خوانده ردیف دوم آقای شاهرخ سلیمی 
انتقال  با  بودن  المکان  مجهول  دلیل  به  و  باشد  می 
الزام  تقاضای  لذا  سند خودروبا مشکل مواجه گردیده 

از  انتقال خودرو موصوف را  خواندگان به تنظیم سند 
شورا درخواست نموده است ، شورا نیز به دلیل مجهول 
بودن آدرس خوانده ردیف دوم وفق ماده ۷۳  المکان 
قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به ابالغ از طریق نشر 
تشکیل  شورا  سپس  و  است  نموده  جراید  در  آگهی 
جلسه اول رسیدگی را انجام داده و در جلسه رسیدگی 
خواهان حاضر شده و خواندگان حضور نیافتند سپس 
شورا متعاقب جلسه در خصوص وضعیتمالکیت خودرو 
موصوف استعالم بعمل آورده و مشخص گردیده سند 
خودرو موصوف به نام آقای شاهرخ سلیمی می باشد 
و  داده  تشکیل  را  رسیدگی  دوم  جلسه  شورا  . سپس 
پیدا  حضور  جلسه  در  اول  ردیف  خوانده  و  خواهان 
کردند و خوانده در مقابل مطالب خواهان بیان داشته 
می  دوم  ردیف  خوانده  بنام  خودرو  سند  اینکه  دلیل 
باشد قادر به انتقال سند نبود لذا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم نموده و نظریه مشورتی خود را نیز اعالم نموده 

است .
)) بخش دوم اسباب موجهه ((

مدارک  برسی  با  شورا  بیع  وقوع  خصوص  در   : اوال 
خودرو  فروش  قولنامه  جمله  از  پرونده  در  پیوستی 
بیع  اصل  و  باشد  می  مشخص  خریدار  و  فروشنده 
واقع گردیده است فروشنده نیز در ذیل قولنامه تعهد 
نموده در اسرع وقت انتقال سند را انجام دهد بنابراین 
ملزم  فروشنده  نیز  مدنی  قانون   ۲۲۰ ماده  به  مستند 
اول  دردیف  خوانده  ثانیا:   . باشد  می  سند  انتقال  به 
اینکه  به دلیل  اذعان داشته  در جلسه رسیدگی شورا 
سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم می باشد قادر به 
انتقال سند نمی باشد اما مستندا به ماده ۲۱۹ از قانون 
بین  باشد  واقع شده  قانون  بر طبق  مدنی عقودی که 
بنابراین  است  االتباع  الزم  آنها  مقام  قائم  و  متعاملین 
خوانده ردیف اول قائم مقام قانونی و جانشین خوانده 

ردیف دوم می باشد و نیزتعهدات خوانده ردیف دوم 
شاهرخ سلیمی به خوانده ردیف اول مستقل می گردد 
هر چند که سند به نام خوانده ردیف دوم می باشد اما 
انتقال سند  باید موجبات تنظیم و  خوانده ردیف اول 
خودرو موصوف را به هرطریق ممکن فراهم نماید ثالثا 
: ایجاد فاصله بین معامله خوانده ردیف اول و دوم با 
معامله با خواهان نیز موجب رفع مسئولیت از خوانده 
 ۲۱۹ ماده  به  مستندا  که  چرا  باشد  نمی  دوم  ردیف 
مقام  قائم  نیز   ) خواهان   ( دوم  خریدار  مدنی  قانون 
قانونی خوانده ردیف اول می باشد و خوانده ردیف دوم 
انتقال  موجبات  و  باشد  می  ملزم   ) ) شاهرخ سلیمی 
سند به نام خریدار دوم ) حشمت اله سهرابی ( را فراهم 
نماید چرا که خریدار دوم قائم مقام و جانشین خریدار 
اول می باشد . بنابراین شورا با عنایت به ذکر جهات 
موضوعی و حکمی فوق منطوق رای خود را به شرح 

بخش بعدی صادر و اعالم می نماید .
بخش سوم : منطوق رای ) نتیجه دعوا (

شورا با عنایت به جهات موضوعی و حکمی فوق مستندا 
به ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۸ از 
قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم 
به تنظیم و انتقال سند خودرو موصوف در حق خواهان 
نماید رای صادره نسبت به خوانده  صادر و اعالم می 
ردیف اول حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس 
عمومی  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از 
بخش گهواره می باشد . و رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف دوم غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مهلت بیست 
روز دیگر پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه عمومی بخش گهواره می باشد .
قاضی شورای حل اختالف گهواره – محمد میالد محمودیان

آگهیتغییراتشرکت

ملی  شناسه  و   ۲۰۰ ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  الوند  سراب  آالی  قزل 
 ۱۴۰۰۴۲۱۹۳۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶،۰۶،۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱-لقمان محمودی به شماره ملی ۴۹۴۹۰۴۵۸۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره 

-محمد صالحی به شماره ملی ۴۹۴۹۰۵۵۰۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
- احمد ابراهیمی به شماره ملی ۴۹۴۹۰۴۴۲۷۳ به سمت منشی هیئت مدیره

-  شمس الدین قادری به شماره ملی ۴۹۴۹۰۴۳۴۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره 
– عضو اصلی 

- کیوان قاسمی به شماره ملی ۴۹۴۹۰۵۳۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره – عضو 
اصلی برای مدت ۳ ) سه ( سال انتخاب گردیدند.

و در خصوص انتخاب مدیر عامل اعضای هیئت مدیره با توافق اراء آقای یحیی علی 
پناه ) احدی از سهامداران ( به شماره ملی ۴۹۴۹۸۳۶۶۰۹ را به سمت مدیر عامل 

شرکت برای مدت ۳ ) سه ( سال انتخاب نمودند .
۲- مقرر گردید کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته و برات با 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ممهوربه مهر شرکت دارای اعتبار باشد و 
نامه های عادی واداری شرکت با امضای منفرد مدیر عامل ممهور به مهر شرکت 

معتبر باشد .
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین دارندگان حق امضاء، 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضاء  حق  وضعیت  تعیین 
قابل دسترس  پایگاه آگهی های سازمان ثبت  شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

میباشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کرند - آقایی

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسینعلی فعلی و علی مدانلو فرزند

 خواهان محمد اسماعیلی با وکالت خانم حدیثه دلیلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
حسینعلی فعلی و علی مدانلو به خواسته اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۲۹۳۲۰۱۰۰۶)۹۴۱۰۶۳( شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 
ساعت ۱۲:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای یاسر بابایی فرزند

 خواهان مصطفی خبازی کناری دادخواستی به طرفیت خوانده یاسر بابایی به خواسته 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸۲۰۱۱۴۰۰۷۸۸ 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود )۱۰۱ دادگاه کیفری دو سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش سرخرود
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از  یکی  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مهمترین اولویت های آموزش و پرورش 
دولت دوازدهم تقویت مهارت های دانش 
آموزی برای دوره ۱۲ سال تحصیلی است.

طرح  همایش  در  بطحائی  محمد  سید 
ویژه  مدت  کوتاه  مهارتی  های  آموزش 
بعد  آموزان  دانش  کرد:  اظهار  مدارس 
فارغ  از  پس  و  تحصیلی  سال   ۱۲ از 
در  هایی  شایستگی  باید  التحصیلی 
خصوص کسب مهارت های علمی و فنی 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این شایستگی 
های الزم را دانش اموزان فارغ التحصیل 
نکرده  کسب  اجتماعی  عرصه  در  شده 
اند، افزود: در دهه های گذشته از جمله 
دهه ۷۰ و ۸۰، این شایستگی ها در بین 

مدارس و دانش آموزان وجود داشت.
بین  مشترکی  درد  این  افزود:  بطحائی 
است  جامعه  ارشد  مدیران  و  ها  خانواده 
که پس از این سال ها همچنان نتوانسته 
ایم کسب و آموزش مهارت ها را به دانش 

آموزان تعلیم و تربیت کنیم.
همه  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مسووالن و خانواده ها باید برای رفع این 

نقصیه دست یاری و کمک به یک دیگر 
داده و در جهت رفع این معضل اجتماعی 

با یک دیگر همکاری کنند.
برای  زمینه  سه  که  اینکه  بیان  با  وی 
تقویت مهارت ها در سال جاری تحصیلی 
اولین  افزود:  است،  شده  گرفته  نظر  در 
زندگی  کسب  مهارت  مختصات  محور 
آموزان  دانش  بین  در  اسالمی   - ایرانی 
است و برای این منظور و جهت افزایش 
مدارا  تفکر،  مهارت  زندگی  های  مهارت 

این محور  و همچنین تحمل دیگران در 
شده  تعریف  آموزان  دانش  آموزش  برای 
است.بطحائی ادامه داد: محور دوم مهارت 
هدف  و  است  ای  پایه  مهارت  تقویت  ها 
کارآفرینی  برای  سازی  بستر  کار  این  از 
و زمینه های علمی و عملی برای کسب 

مهارت در بین دانش آموزان است.
وی گفت: برای این منظور و جهت ایجاد 
خالقیت و انگیزه کارآفرینی در بین عالقه 
مندان امروز نزدیک به ۵۰۰ نوع مهارت 

همچنین  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
بین دو تا ۲۰ ساعت برای دانش آموزان 
محدود  در سطح  و  حداقلی  تجهیزات  با 
مهارت های آموزشی در نظر گرفته شده 
است.بطحائی، برنامه سوم تقویت مهارت 
تجربه  به  استناد  با  جاری  سال  برای  ها 
دهه های ۷۰ و ۸۰ کسب مهارت منجر 

به اشتغال عنوان کرد.
وی افزود: سعی داریم مهارت های منجر 
به اشتغال را از طریق صعنت و بازار کار 
و با حضور بخش غیر دولتی به عنوان یار 

دولت پیگیری و توسعه دهیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور بخش 
و  تعاون  کار،  وزارت  کنار  در  غیردولتی 
رفاه اجتماعی و با حضور سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای در کنار آموزش و پرورش 
اشتغال و  از گره های  تواند بسیاری  می 
همچنین کار آفرینی را در کشور بگشاید.

بنابراین گزارش در این مراسم تفاهمنامه 
با  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  همکاری 
معاونت آموزش متوسطه در حضور وزیر 
از  و  رسید  امضا  به  پرورش  و  آموزش 
کوتاه  مهارتی  های  حرفه  آموزش  کتاب 

مدت رونمایی شد.

تعلیقپروانه
وارداتبرنجتایلندی

بهداشتی  و  آرایشی  غذایی،  امور  مدیر کل 
سازمان  این  بر جدیت  دارو  و  غذا  سازمان 
به  مصرفی  برنج های  سالمت  زمینه  در 
از  و  کرد  تاکید  مردم،  غالب  قوت  عنوان 
تعلیق پروانه واردات برنج تایلندی به منظور 
بررسی کمی و کیفی این محصول خبر داد.

جهانی  روز  آستانه  در  جهت  بهروز  دکتر 
غذا درباره برخی از مهم ترین اقدامات انجام 
شده در این حوزه طی سال های اخیر گفت: 
آرایشی  غذایی،  امور  بر  نظارت  کل   اداره 
راستای  در  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی  و 
تالش برای کاهش بیماری های غیر واگیر در 
سال های اخیراقدامات مهمی انجام داده است 
و سیاستگذاری های  برنامه ریزی  از  که پس 
پتانسیل های  از  بهره گیری  با  البته  و  کالن 
علوم  دانشگاه های  دارو  و  غذا  معاونت های 
پزشکی سراسر کشور به ثمر رسانده است.

وی افزود: ارتقاء ایمنی و سالمت فرآورده های 
لبنی از جمله برنامه هایی که در سازمان غذا 
و دارو انجام شده که برنامه تشدید نظارت 
بر فرآورده های لبنی در راس آن قرار گرفته 
با  گفت:  نیز  مرغ  خمیر  درباره  است.جنت 
و  موجود  انطباق  عدم  موارد  پیگری های 
جداسازی  گوشت های  از  سنجی  اطمینان 
شده با روش مکانیکی یا همان خمیر مرغ 
در فرآورده های گوشتی، برنامه ارتقاء ایمنی 
و سالمت فرآورده های پروتئینی رقم خورد 
از  زیادی  حد  تا  کنندگان  مصرف  خیال  تا 

سالمت فرآورده های گوشتی راحت شود.
وی ادامه داد: در برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت 
فرآورده های روغن نیز موضوع کاهش اسید 
های چرب ترانس در روغن های سرخ کردنی، 
شیرین  مینارین  سفره،  مارگارین  خانوار، 
شده به ۲ درصد و حذف طعم دهنده ها از 
روغن های خانوار یا نیمه جامد در دستور کار 
با  مبارزه  چالش های  از  یکی  تا  گرفت  قرار 
بیماری های غیرواگیر در طریق منطقی خود 

قرار گیرد.
سالمت  و  ایمنی  ارتقا  برنامه  افزود:  جنت 
دارکردن  شناسنامه  طرح  با  هم  برنج 
تدوین  و  داخل  تولید  و  وارداتی  برنج های 
و  برخورد  نحوه  اجرایی  دستورالعمل 
سطح  از  نامنطبق  برنج  محصول  فراخوان 
عرضه، به پیشرفتهای خوبی رسید.   ضمن 
آنکه در راستای تضمین کیفیت و سالمت 
برنج وارداتی، در آزمون های کنترل  بیشتر 
کیفیت، میزان حد مجاز فلزات سنگین ۲۰ 
و  سرب  مجاز  حد  و  یافته  کاهش  درصد 
آرسنیک به حداکثر ۱۲۰ppb و حد مجاز 
کادمیوم به حداکثر ۴۸ppb  تقلیل یافت 
و این حدود مجاز مبنای صدور مجوز ورود 
و  غذا  سازمان  جدیت  شد.  کشور  به  برنج 
دارو درباره برنج به عنوان قوت غالب مردم 
در  حتی  که  رفت  پیش  آنجا  تا  کشورمان 
و  کمی  بررسی  منظور  به  اخیر  روزهای 
وارداتی  پروانه های  تایلندی  برنج  کیفی 
تعلیق  به  ثانوی  اطالع  تا  را  برنج  نوع  این 

درآوردیم.

برگزاریمرحلهدوم
»جشنعاطفهها«درمدارس

مردمی  مشارکت های  هماهنگی  مدیرکل 
جشن  دوم  مرحله  برگزاری  از  امداد  کمیته 
در  مهرماه   ۱۹ چهارشنبه  روز  از  عاطفه ها 
داد.ابوالقاسم  خبر  کشور  سراسر  مدارس 
دوم  مرحله  جزئیات  خصوص  در  رستگار، 
چهارشنبه  صبح  روز  گفت:  عاطفه ها،  جشن 
مدارس  صبحگاهی  برنامه  در  مهرماه   ۱۹
عاطفه ها  جشن  دوم  مرحله  کشور  سراسر 
برگزار خواهد شد.به گفته وی مرحله اول این 
 ۲۴ و   ۲۳ مدارس  بازگشایی  از  پیش  جشن 
دفاتر  و  شهر  اصلی  میادین  در  ماه  شهریور 
تامین  هدف  با  کشور  سراسر  امداد  کمیته 
پیش  بضاعت  بی  آموزان  دانش  مایحتاج 
شد.مدیرکل  برگزار  مدرسه  به  آنها  ورود  از 
هماهنگی مشارکت های مردمی کمیته امداد 
باید  عاطفه ها  جشن  دوم  مرحله  داد:  ادامه 
به  اما  می شد  برگزار  مهرماه  اول  هفته  در 
تاسوعای  و  با مراسم عاشورا  آن  علت تالقی 
مهرماه   ۱۹ به  آن  برگزاری  تاریخ  حسینی 
موکول شد و هم اکنون با هماهنگی کمیته 
تمامی  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  امداد 
برگزاری  پایگاه  عنوان  به  کشور  مدارس 
ادامه  در  شده اند.رستگار  انتخاب  جشن  این 
دانش  به  گذشته  سال های  در  آنکه  بیان  با 
کمک های  تا  می شد  داده  قلک هایی  آموزان 
خود را در آنها قرار داده و به مدرسه تحویل 
دهند، گفت: در سال جاری قلک ها حذف و 
دانش  اختیار  در  را  پاکت هایی  آن  جای  به 
خود  نقدی  کمک های  تا  دادیم  قرار  آموزان 
نیز  امر  این  علت  و  قرار دهند  آنها  داخل  را 
آن است که تفاوت  کمک های دانش آموزان 
مشخص نشود و آنها راحت تر بتوانند در این 
جشن مشارکت کنند.وی افزود: سال گذشته 
در مرحله دوم این جشن ۱۵ میلیارد تومان 
جمع آوری  کشور  سراسر  مدارس  طریق  از 
بینی مشارکت  شد که در سال جاری پیش 
در  را  آموزان  دانش  تومانی  میلیارد   ۲۵

مرحله دوم جشن عاطفه ها داریم.

خبــــر

سال1400کشوريکامالسالمندخواهیمبود

امداد خمینی کشور  معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
درصد   ۱۰ به  ما  سالمندان  جمعیت   ،۱۴۰۰ سال  تا  گفت: 
خواهیم  سالمند  کاماًل  کشور  یک  گفت  می توان  که  می رسد 
داشت.اطمه رهبر در اختتامیه همایش ملی تجلیل از سالمندان 
مددجوی کمیته امداد که در اردوگاه ثامن االئمه برگزار شد، ، 
اظهار کرد: سه میلیون نفر مستمری بگیر تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی ) ره( هستند که یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر آن سالمند هستند.وی با بیان اینکه ۶.۵ میلیون سالمند در 
کشور وجود دارد گفت: هشت درصد جمعیت کشور را سالمندان 
این  با  بین المللی کشورهایی  آمارهای  تشکیل می دهند؛ طبق 

درصد از سال خوردگان، یک کشور سالمند محسوب می شود.
رهبر با تاکید بر فرزندآوری اشاره کرد: تا سال ۱۴۰۰، جمعیت 
سالمندان ما به ۱۰ درصد می رسد که می توان گفت یک کشور 
فرزندآوری  با  آینده کشور  باید  داشت.  سالمند خواهیم  کاماًل 
به  کشور  جمعیت  یابد  کاهش  فرزندآوری  اگر  شود.  تضمین 
ادامه داد: ۶۰ درصد  سمت سالمندی حرکت خواهد کرد.وی 
در  ما  سالمندان  عمده  و  کنند  می  زندگی  تنها  ما  سالمندان 
روستاها هستند. این سالمندان نیازمند به سالمت روح و روان 
باید  امکانات ما کافی نیست،  اما  و کمک های درمانی هستند 
سالمت  و  حمایت  یابد.معاون  بهبود  سالمندان  این  شرایط 
در  قوانینی  اینکه  بیان  با  )ره(  خمینی  امداد  کمیته  خانواده 
جهت حمایت های درمانی سالمندان و وجود مددکار تخصصی 
تصویب شده است، گفت: باید مددکار مختص سالمند داشته 
به حدود ۴۰۰ مددجوی  باید  ما  متاسفانه هر مددکار  باشیم؛ 
سالمند، بدسرپرست، بی سرپرست از تمام اقشار کمک کنند که 
با مشکالت کمبود وقت، توان و عدم تخصص کافی در هر زمینه 
روبه رو می شوند.رهبر خاطرنشان کرد: سالمند را باید در کنار 
خانواده دید و از تجارب آن ها استفاده کرد. متاسفانه فرهنگ 
غربی به خانه هایمان ورود یافته است و در برخی از خانواده ها 
در  می شود.  بی مهری  والدین  به  نسبت  که  است  شده  عرف 
پوشش  و  خوراک  نشست وبرخاست،   طرز  امروز حتی  جامعه 

خانواده ها با تاثیر از فضای مجازی و ماهواره ای است.

اهدایخونبیشاز2میلیونایرانی
درسالیکهگذشت

وضعیت  به  اشاره  با  ایران  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
مناسب شاخص های اهدای خون در ایران، از اهدای خون بیش 

از دومیلیون نفر در سال گذشته خبر داد.
دکتر علی اکبر پور فتح اهلل افزود: در کشورهای توسعه یافته 
شاخص اهدای خون ۳۳ واحد، در کشورهای با شاخص رشد 
متوسط، ۱۳.۵ واحد و در کشورهای با شاخص رشد کم، ۴.۵ 
واحد به ازای هر هزار نفر جمعیت است.  شاخص اهدای خون 
ایران که در رده کشورهای با شاخص رشد متوسط قرار دارد، دو 
برابر کشورهای مشابه خود است.  ایران از نظر کیفیت اهدای 
خون وضعیت بسیار مناسبی دارد.  بیش از ۵۲ درصد از اهدا 
کنندگان خون در ایران، اهدا کنندگان مستمر  هستند و در 
تالشیم که این شاخص را افزایش دهیم؛ چرا که  اهداکنندگان 

مستمر خون، سالم ترین خون مورد نیاز را تامین می کنند.
و  نوعدوستی  فرهنگ  وجود  دلیل  به  ایران  در  داد:  ادامه  وی 
تاسیس سازمان انتقال خون به فاصله یک سال پس از اعالم 
سازمان جهانی بهداشت، فرهنگسازی در اهدای خون به خوبی 
انجام شده و در حال حاضر، شاخص اهدای خون در کشور ۲۷ 
به ازای هر هزار نفر است. سال گذشته در کشور بیش از ۲.۵ 
میلیون نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند و دو میلیون و 
۱۶۰ هزار نفر، موفق به اهدای خون خود شدند.   پیشرفت های 
انتقال خون ایران با هیچ کدام از کشورهای منطقه قابل مقایسه 
نیست. برای مثال کشور ترکیه فاقد زیرساخت انتقال خون ملی 
است و باید تالش زیادی کنند تا وضعیت انتقال خون در این 

کشور به ایران نزدیک شود.

احتمالاستفادهازخمیرمرغ
درتولیدسوسیس

معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استفاده از خمیرمرغ 
در تولید سوسیس و کالباس مشکلی ندارد اما باید سه شرط 
از ضایعات  استفاده  از خمیرمرغ دپو شده، عدم  استفاده  عدم 
مرغ و تولید خمیرمرغ حتی االمکان در واحد تولیدی فرآرده های 
گوشتی یا جابجایی با حمل و نقل کامال بهداشتی رعایت شود.
از  استفاده  وضعیت  آخرین  با  ارتباط  در  مقدم  مرندی  وحید 
خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس، اظهار کرد: بارها اعالم 
کردیم که استفاده از خمیر مرغ فی نفسه در تولید سوسیس یا 
کالباس ایرادی ندارد اما باید در این زمینه مطمئن باشیم که 
استفاده  از مواد دیگری  و  بوده  استفاده شده خمیر مرغ  ماده 
نمی شود.وی ادامه داد: مشکل زمانی ایجاد می شود که به جای 
خمیرمرغ از ضایعات مرغ در تولید سوسیس و کالباس استفاده 
می شود. مساله دیگر قابل اشاره این است که خمیرمرغ در واحد 
دیگری تهیه شود و با توجه به باال بودن درصد آالیندگی خمیر 
مساله ای  چنین  با  که  شد  خواهد  موجب  نقل  و  حمل  مرغ، 
در شرایط  مقصد  به  رسیدن  تا  مبدأ  فاصله  در  و  مواجه شود 

حمل و نقل عاملی برای آلودگی خمیر مرغ باشد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران 
استفاده  در  استاندارد  ملی  سازمان  مخالفت  علل  به  اشاره  با 
کرد:  نشان  کالباس، خاطر  و  تولید سوسیس  در  از خمیرمرغ 
تولید  در  خمیرمرغ  از  استفاده  با  اشاره  مورد  دلیل  دو  به  ما 
اعالم  اساس  برهمین  و  هستیم  مخالف  کالباس  و  سوسیس 
کردیم واحدهایی که در خودشان مرغ را به خمیرمرغ تبدیل 
می کنند و مرغ را از مراکز مجاز خریداری کرده باشند و نیز به 
شرط آنکه خمیرمرغ تهیه شده در همان روز مورد استفاده قرار 
گرفته و دپویی صورت نگیرد، وزارت بهداشت و سازمان ملی 
استاندارد مشکلی با استفاده از خمیر مرغ در تولید سوسیس و 
کالباس ندارند.مرندی مقدم افزود: اگر واحد تولیدی سوسیس 
و کالباس از مراکز مجاز که دارای گواهینامه مربوطه از سازمان 
روز در چرخه  و در همان  تهیه  دامپزشکی هستند خمیرمرغ 
تولید از آن استفاده کند نیز مشکلی در این راستا وجود ندارد.

از  استفاده  جهت  نظارت  نحوه   چگونگی  خصوص  در  وی 
از  جلوگیری  و  کالباس  و  سوسیس  تولید  در  خمیرمرغ 
در حال  کرد:  تصریح  رابطه  این  در  احتمالی  سوء استفاده های 
حاضر هم سازمان ملی استاندارد و نیز وزارت بهداشت، درمان 
از  استفاده  موضوع  تولیدی،  واحدهای  در  پزشکی  آموزش  و 
خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس را مدنظر قرار داده و در 
واحدهای کشتارگاهی مسئولیت آن با سازمان دامپزشکی است.

خبر بطحائی جزئیات طرح ایران مهارت را تشریح کرد؛

مهارتآموزیدانشآموزاندر20جلسه

ملی  امنیت  کمیسیون  در  انتظامی  نیروی  فرمانده 
با  مبارزه  که  کرد  تاکید  مجلس  خارجی  سیاست  و 
باندهای مواد مخدر در جهت صیانت جامعه یکی از 

مهمترین رسالت های ناجا است.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
و  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری  سردار  حضور  با 

معاونانش به مناسبت هفته ناجا برگزار شد.
در این جلسه سردار اشتری ضمن قدردانی از اعضای 
کمیسیون و تبریک هفته ناجا گفت: نیروی انتظامی 
از هیچ اقدامی برای آسایش و امنیت مردم فروگذار 
نخواهد کرد که در این راه همچنان شهید تقدیم می 
در  مخدر  مواد  باندهای  با  مبارزه  وی  گفته  کنیم.به 
های  رسالت  مهمترین  از  یکی  جامعه  صیانت  جهت 

ناجا است که با جدیت در حال اجرا است.
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجردی  عالءالدین 
جلسه ضمن  این  در  نیز  مجلس  خارجی  سیاست  و 
همه  در  انتظامی  نیروی  گفت:  ناجا  هفته  تبریک 
عرصه های کشور حضور دارد و بعد از گذشت سالهای 
امنیت  برای حفظ  همچنان  دوران جنگ  از  طوالنی 

جامعه شهید تقدیم می کند.
از  مردم  گسترده  انتظار  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
نیروی انتظامی برای حفظ و تقویت امنیت پایدار در 
کشور، ضروری است دولت و مجلس بودجه متناسب 
با این نیازها را برای تحقق اهداف تعیین شده تصویب 

کنند.

مبارزهباباندهایموادمخدراز
مهمترینرسالتهایناجا

داریم  آمادگی  گفت:  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
افراد متضاقی بدون  با ابالغ ستاد کل برای  بالفاصله 

کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی صادر کنیم.
مورد  در  اخباری  داشت:  اظهار  امیری  موسی  سردار 
توافق ستادکل نیروهای مسلح و مجلس برای صدور 
گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت منتشر 
ستادکل  سوی  از  ابالغ  صورت  در  که  است  شده 
نیروهای مسلح بالفاصله در دستور کار پلیس راهور 
کل  ستاد  ابالغیه  داد:  ادامه  وی  گیرد.  می  قرار 
نیروهای مسلح هر زمان به دست پلیس راهور برسد، 
کارت  بدون  گواهینامه  صدور  کار  مدت  کمترین  در 

پایان خدمت از سوی پلیس راهور انجام می شود. 
جانشین رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس پیش 
از این هم اعالم کرده بود که آماده است در صورت 
ابالغ ستادکل،این قانون را به اجرا در بیاورد. به گفته 
امیری زیر ساخت های اجرای این موضوع فراهم است 
و پلیس پس از ابالغ اقدام به اجرای قانون می کند. 

آمادگيبرايصدورگواهینامه
بدونکارتسربازي

پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
نیروهای  کل  ستاد  با  مشترکی  جلسات  برگزاری  از 
مسلح خبر داد و گفت: مذاکراتی بر سر کسر خدمت 
سربازی فارغ التحصیالن رشته های فنی و ارائه دیپلم 
مهارتی دوم به فارغ التحصیالن رشته های نظری در 

حال انجام است.
آموزی  مهارت  درباره  گفت:  ایسنا  به  زرافشان  علی 
مهارت  تا  تالشیم  در  کرد:  اظهار  سربازی  دوران  در 
آموزی را در کشور توسعه دهیم. در همین راستا ستاد 
بخش های  با  مشترکی  جلسات  مسلح  نیروهای  کل 
مختلف دارد که یکی از کارگروه ها مربوط به آموزش 

و پرورش است.
وی افزود: موارد مختلفی در این جلسات مشترک در 
تکلیف  تعیین  آنها  جمله  از  که  است  بررسی  دست 
التحصیل  فارغ  آموزان  دانش  برای  سربازی  خدمت 
اعطای  بحث  است.  حرفه ای  و  فنی  شاخه های 
سربازی   دوره  از  خدمت  کسر  بر  مبنی  مشوق هایی 
است.  مطرح  رشته ها  این  التحصیالن  فارغ  برای 
همچنین قرار است توافقاتی صورت بگیرد تا آنها که 
دوره  در  نیز  هستند  نظری  رشته های  فارغ التحصیل 

سربازی تحت آموزش های مهارتی قرار بگیرند.
پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
افزود:  تالش می کنیم مهارت ها را طوری تنظیم کنیم 
بگیرند،  هم  دیگر  دیپلم  یک  آموزان  دانش  این  که 

یعنی دو دیپلم داشته باشند.

دودیپلمهشدنرشتههاینظری
دردوره»سربازی«

تجهیز  به  ناجا  فرمانده  جانشین 
مانیتورینگ  مرکز  به  کشور  استان های 
بعد  به  این  از  تخلفات  گفت:  و  پرداخت 
در همان منطقه ای که راننده تخلف کرده 
اعمال  و  ابالغ  ثبت،  استان  پلیس  توسط 

خواهد شد.
فرمانده  جانشین  مؤمنی  اسکندر  سردار 
مرکز   ۳۵ افتتاح  مراسم  در  ناجا 
کشور  استان های  سطح  در  مانیتورینگ 
از  تخلفات  ثبت  هوشمند  سامانه های  و 
همکاری خوب سازمان راهداری با پلیس 
ابتدای  در  داشت:  اظهار  و  گفت  سخن 
استفاده از فناوری و سامانه های هوشمند 
به  تخلف  ثبت  بود  کم  آنها  تعداد  چون 

صورت متمرکز از مرکز انجام می شد. 
جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: با توجه 
جاده ای  حمل ونقل  سیستم  گسترش  به 
افزایش  دوربین ها  تعداد  تعداد سفرها،  و 
یافته و دیگر به گذشته به صورت متمرکز 
از این مرکز، تخلفات ثبت، ابالغ و اعمال 
این  امروز  از  کشور  تمام  در  و  نمی شود 
مراکز مانیتورینگ در سراسر کشور افتتاح 

شد. 
این مقام ارشد پلیس کشور ادامه داد: از 
این به بعد در همان منطقه ای که تخلف 
صورت گیرد پلیس استان نسبت به ثبت 
تخلف اقدام خواهد کرد و این کار ما برای 
و  صحت  و  بیشتر  دقت  سرعت بخشی، 

همچنین تمرکززدایی از مرکز است. 
سامانه ها  این  افتتاح  با  گفت:  وی 
و  شاهدیم  را  تخلفات  در  بازدارندگی 
سریعتر از گذشته تخلفات به فرد متخلف 
اعالم و در سامانه درج می شود که نتیجه 
آن کاهش حوادث و تلفات جاده ای است.

سردار مؤمنی در خصوص بومی بودن این 
از  برخی  است  ممکن  کرد:  اعالم  سامانه 
قطعات آن خارجی باشد اما به طور قطع 
و  نرم افزاری  سیستم  که  گفت  می توان 

سخت افزاری این سامانه بومی است. 
این مقام ارشد پلیس کشور در خصوص 
تردد خودروها در جاده و کاهش سرعت 
هنگام رسیدن به یک دوربین گفت: وقتی 
دوربین  جلوی  در  باید  که  می کنند  فکر 
اضافه  بعد  و  کرده  کم  را  خود  سرعت 

اما  نشود  ثبت  تخلف سرعتشان  تا  کنند 
نمی دانند که دوربین ها سرعت متوسط را 
محاسبه می کنند چرا که جای دوربین ها 
ثابت است و آنها فاصله و زمان طی شده 
را  بین دو دوربین  این خودرو در  توسط 
محاسبه کرده و تخلف احتمالی را اعمال 
ناجا  قانون خواهند کرد.جانشین فرمانده 
این  تصریح کرد: سامانه های نسل جدید 
بر  عالوه  که  دارند  را  قابلیت  و  ظرفیت 
طولی  فاصله  نیز  متوسط  سرعت  ثبت 
بین دو خودرو را ثبت کنند.وی به تعامل 
پلیس راه و حوزه راه اشاره و تصریح کرد: 
تعداد کشته ها و سوانح از ۲۸ هزار نفر به 

۱۶ هزار نفر رسیده و خودرو از ۷ میلیون 
این  نشان دهنده  این  و  میلیون   ۱۹ به 
سرعت،  کنترل  کمربند،  بستن  که  است 
نقاط  اصالح  و  جاده  بهبود  و  گسترش 

حادثه خیز در این بین مؤثر بوده است.
سیستم  از  استفاده  به  مؤمنی  سردار 
و  اشاره  کشور  جاده های  در  هوشمند 
تصریح کرد: نمی توان با روش های سنتی 
که  چرا  کرد  کنترل  را  تردد  قدیمی  و 
افزایش خودرو و افزایش سفر را داریم و 
نمی توان با آن سیستم ترافیک را سامان 
سیستم  و  فناوری  از  استفاده  بخشیم؛ 
هوشمند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. 

جانشین فرمانده ناجا خبرداد:

ثبتمانیتورینگتخلفاتدرسراسر

پژوهشکده  پژوهشی  و  آموزش  معاون 
اینکه  بیان  با  دانشگاهی  جهاد  معتمد 
هزار   ۹۰ حدود  ساالنه  متوسط  طور  به 
بیمار مبتال به سرطان در ایران شناسایی 
علت  سومین  سرطان  گفت:  می شوند، 
و  مرگ  کل  از  )۱۴درصد  میر  و  مرگ 
میر( و ششمین علت بار بیماری در کشور 
است و افزایش دو برابری بروز آن تا دو 

دهه آینده پیش بینی شده است. 
خبری  نشست  در  حقیقت  شهپر  دکتر   
و  دنیا  در  سرطان  وضعیت  خصوص  در 
از  ناشی  بار  افزایش  کرد:  اظهار  ایران، 
بزرگ ترین  از  یکی  مزمن  بیماری های 
بیست و  قرن  در  که  است  چالش هایی 
سراسر  در  بهداشتی  سیستم های  یکم، 

جهان با آن مواجه هستند.
پژوهشکده  پژوهشی  و  آموزش  معاون 
افزایش  افزود:  دانشگاهی  جهاد  معتمد 
مردم  زندگی  سبک  تغییر  و  عمر  طول 
از  بسیاری  با  تماس  افزایش  با  همراه 

مزمن،  بیماری های  بروز  خطر  عوامل 
منجر به تغییر بار ناشی از این بیماری ها 
جدی  تهدیدی  حاضر  درحال  و  شده 
انسان به شمار  برای سالمت وطول عمر 
مهم ترین  از  یکی  داد:  ادامه  رود.وی  می 
خطرات  جهانی  اقتصاد  بازار  تهدیدهای 
مزمن  و  غیرواگیر  بیماری های  از  ناشی 
چهارم  سه  حدود  که  شده  برآورد  است. 
 ۲۰۳۰ سال  در  جهان  مرگ های  کل 
مربوط به بیماری های  غیرواگیر )سرطان 

، قلب و عروق و ..( باشد.
پژوهشکده  پژوهشی  و  آموزش  معاون 
 ۱۴ حدود  ساالنه  اینکه  بیان  با  معتمد 
حدود  و  سرطان  جدید  مورد  میلیون 
در  سرطان  از  ناشی  مرگ  میلیون   ۸
گفت:  می شوند،  ثبت  و  شناسایی  دنیا 

ثبت  بین المللی  آژانس  گزارش  طبق 
جدید  موارد  از  درصد  سرطان،۵۷ 
از  ناشی  مرگ های  درصد   ۶۵ سرطان، 
اتفاق  سرطان در مناطق در حال توسعه 
عامل  سرطان  حاضر  حال  در  می افتد. 
۱۲ درصد از تمامی مرگ های در سراسر 
جهان بوده و بار جهانی سرطان به علت 
رفتارهای  نیز  و  جمعیت  رشد  و  پیری 
پرخطر درحال افزایش است.وی با اشاره 
به اینکه سازمان بهداشت جهانی در سال 
۲۰۱۲ پیشگیری از سرطان  و باال بردن 
را مورد  بیماران سرطانی  کیفیت زندگی 
کنترل  با  افزود:  است،  داده  قرار  تاکید 
مرگ  درصد   ۴۰ به  نزدیک  خطر  عوامل 
خواهد  پیشگیری  قابل  سرطان  از  ناشی 
به موقع یک  با درمان و تشخیص  بود و 

سوم بار آن کاهش خواهد یافت. امروزه  
چاقی،  چون  مهمی  خطر  عوامل  کنترل 
تغذیه  دخانیات،  مصرف  تحرکی،  کم 
محیطی  آالینده های  وجود  و  نادرست 
کشورها  بهداشتی  مهم  اولویت های  جزو 

قرار گرفته است.
حقیقت اظهار کرد: به طور متوسط ساالنه 
حدود ۹۰ هزار بیمار مبتال به سرطان در 
ایران شناسایی می شوند که سومین علت 
مرگ و میر )۱۴درصد از کل مرگ و میر( 
کشور  در  بیماری  بار  علت  ششمین  و 
هستند و افزایش دوبرابری بروز آن تا دو 

دهه آینده پیش بینی شده است. 
از   ۱۳۸۸ سال  در  کرد:  تاکید  وی 
سرطان  مورد   ۶۷ و  هزار   ۴۷ کل  تعداد 
مورد   ۱۶۹ و  هزار   ۴۱ تعداد  ثبت شده 
)۵۵.۵۸درصد( آن مربوط به مردان و ۳۲ 
هزار و ۸۹۸  مورد )۴۴.۴۸درصد( مربوط 

به زنان بوده است.

سرطانسومینعلتمرگدرکشور
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احساسافسردگیدارید؟مکملمنیزیم
مصرفکنید!

 ۲۰۱۷ سال  در  مطالعات  جدیدترین  از  یکی 
نشان می دهد که منیزیم برای افراد مبتال به 
غذایی  مکمل های  از  یکی  خفیف،  افسردگی 
سالم است که می تواند تغییرات مناسبی را در 
عرض دو هفته به وجود بیاورد. این مدت زمان 
تاثیرگذاری واقعا کوتاه محسوب می شود، چون 
داروهای رایج افسردگی قاعدتا به زمان زیادی 
برای تاثیرگذاری نیاز دارند و حتی گاهی اوقات 
اصال به نتیجه نمی رسند. این مطالعه در گروه 
مطالعات کوچک قرار می گیرد، اما گزارش آن 
شده  منتشر   PLOS One معتبر  مجله  در 

است.
طبق گزارش، شرکت کنندگان در این مطالعه 
 ۶ به مدت  کلراید  منیزیم  میلی گرم   ۲۴۸ از 
هفته،  دو  از  بعد  و  کرده اند  استفاده  هفته 
بهبودی قابل توجهی از نظر عالئم افسردگی 
ثبت  به  آنان  وضعیت  در  اضطرابی  اختالل  و 
نشان  مطالعه  این  یافته های  است.  رسیده 
ضدافسردگی  داروهای  مصرف  که  می دهند 
بیماران  این  در کنار مکمل منیزیم، وضعیت 
درواقع  و  داده  بهبود  پیش  از  بیش  حتی  را 
می توان گفت که منیزیم، اثرگذاری داروها را 

بیشتر کرده است.
هستید،  مبتال  منیزیم  کمبود  عالئم  به  اگر 
بهتر است که مصرف مکمل منیزیم را جدی 
بگیرید، ولی قبل از هر اقدامی حتما با پزشک 
مشورت کنید. رایج ترین عالئم کمبود منیزیم 
عبارت اند از دردها و اسپاسم های عضالنی، درد 
محققان  پلک ها.  پریدن  و  غیرعادی  عضالنی 
این  در  منیزیم  مکمل  مصرف  که  می گویند 
مطالعه با کاهش سردردها و دردهای عضالنی 
باشید که  توجه داشته  است.  بوده  نیز همراه 
مانند  گوارش  دستگاه  به  مربوط  مشکالت 
بیماری   ،)IBS( تحریک پذیر  روده  سندرم 
می توانند  همگی  سلیاک،  بیماری  یا  کرون 
سطح منیزیم را در بدن کاهش بدهند. بیماری 
معده  ویروس های  و  کلیوی  بیماری  دیابت، 
نیز می توانند باعث اسهال و استفراغ شوند و 
درنتیجه سطح منیزیم را در بدن پایین بیاورند. 
افزون بر این ها، زیاده روی در مصرف قهوه یا 
هم  دیگر  کافئین دار  و  گازدار  نوشیدنی های 

می تواند سطح منیزیم را در بدن کم کند.
محققان می گویند که آن دسته از افراد مبتال به 
افسردگی که سطح منیزیم در خون شان باالتر 
از میزان متوسط است، واکنش بهتری نسبت 
به داروهای ضدافسردگی نشان می دهند. البته 
آزمایش  که  می گویند  هم  محققان  از  بعضی 
خون نمی تواند کمبود منیزیم را به طور قطعی 
کمبود  احتمال  هم  باز  چون  کند،  مشخص 
منیزیم در بعضی از سلول ها وجود دارد. به طور 
کلی، منیزیم دریافتی روزانه باید کمتر از ۳۵۰ 
میلی گرم باشد. پس موقع انتخاب مکمل های 
کنید.  توجه  موضوع  این  به  حتما  منیزیم 
زیاده روی در دریافت منیزیم به عوارض جانبی 
مختلف ازجمله حالت تهوع، استفراغ و اسهال 

منجر می شود.

 گوناگون

افرادموفق7عادتخوبدارند!
هزاران سال است که فالسفه و اندیشمندان راجع به موفقیت و 
عوامل آن تحقیق می کند. Brian Tracy مدیرعامل مجموعه 
Brian Tracy International است. او می گوید بیش از ۳۰ 
سال است که راجع به موفقیت کار می کند. Tracy هفت عادت 
خوب را برای باالبردن عملکرد و نحوه ظاهر شدن ارائه کرده است 

که در زیر می آید:

1- افراد موفق هدف محورند! 
بتوانید هدف  باید  تبدیل شود.  به عادت شما  باید  تعیین هدف 
کنید.  ها  آن  به  رسیدن  وقف  را  خودتان  و  مشخص  را  هایتان 
می  دقیقا  ها  آن  دارند.  زیادی  اهمیت  موفق  افراد  برای  اهداف 
اهدافشان را جایی ثبت می کنند و  دانند که چه می خواهند، 

برای رسیدن به آن دقیقا برنامه ریزی می کنند.

 2- آن ها نتیجه محورند! 
این  است.  ها  آن  بودن  محور  نتیجه  موفق  افراد  عادت  دومین 
تالش  مدام  که  است  این  تمرین  اولین  دارد.  تمرین  دو  ویژگی 
کنیم که چیزهای جدید یاد بگیریم. دومی هم در واقع مدیریت 
بندی های  اولویت  که  معنی  این  به  زمان  مدیریت  است.  زمان 
نهایت  مشخص  و  واضح  صورت  به  و  باشیم  داشته  مشخصی 

استفاده از زمان را ببریم.

 3- افراد موفق به دنبال عمل هستند! 
سعی کنید کارها را عقب نیندازید. ترس هایتان را کنار بگذارید 
و با تمام توانتان به سمت هدف هایتان حرکت کنید. ترکیبی از 
تالش برای هدف محوری، نتیجه محوری و عمل محوری خودش 

تضمینی برای رسیدن به موفقیت می شود.

  4- با آدم ها در تعاملند! 
چهارمین عادت افراد موفق این است که آن ها دائما با آدم ها در 
ارتباطند.  این جایی است که در واقع شما روابط را در مرکزیت 
زندگی خود قرار می دهید. تصمیمی برای رشد دادن حس صبر، 
مهربانی، همذات پنداری و درک بیشتر است. تقریبا تمام شادی 
شما در زندگی با توانایی تان در برقراری ارتباط با آدم ها رابطه 

مستقیمی دارد.

 5- نسبت به سالمت خود حساسند! 
رژیم غذایی خود  بر روی  به شدت  باید  به معنی است که  این 
حساس باشید و غذاهای درست را با نسبت هایی درست بخورید. 
را  اعضای خود  تمام  و  برنامه مشخص ورزش کنید  با یک  باید 
غذایی  رژیم  کنار  در  باید  آخر  دست  و  کنید.  کار  این  درگیر 
تفریح خود  برای استراحت و  برنامه هایی هم  مناسب و ورزش 

در نظر بگیرید.

 6- صادقند! 
پایبند  واقعیت” در هر کاری  به »اصل  نوع که  این  از   صداقت 
آگاه  اطرافتان  دنیای  و  خودتان  به  نسبت  کامال  شما  باشید. 
هستید و هیچ رودربایستی ندارید. به صورتی کامال واضح ارزش 
برنامه هایتان را  اید و تمام  هایی را برای خودتان تعریف کرده 

حول همان ارزش ها به پیش می برید.

 ۷- خودشان خودشان را مدیریت می کنند! 
 عادت نظم داشتن و کنترل کردن خود با موفقیت گام به گام 

پیش می رود و در همه زمینه های زندگی وارد می شود.
هر کدام از این هفت عادت می تواند توسعه پیدا کند. شما همه 
آن چیزی هستید که عادت ها و رفتارهایتان هستند. این عادت 
ها هم از زمان نوزادی در حال رشد و توسعه در شما هستند. می 
توانید کنترل کامل عادت ها و شخصیتتان و همه آن چیزی که 

در آینده اتفاق می افتد را در اختیار بگیرید.

روانشناسی

افراد،  بر حاالت  روز معموال  نحوه شروع 
خلق وخوی آن ها و حتی تمامی اتفاقاتی 
ادامه روز برای شان رخ می دهند،  که در 
با  روز  شروع  بنابراین،  می گذارد.  تاثیر 
شاداب  خلق وخوی  مثبت،  حس وحال 
در  موفقیت  معین، شانس  البته هدف  و 
افزایش  چشمگیری  به طور  را  روز  ادامه 
می دهد. بیشتر ما، افرادی را می شناسیم 
که شاد و موفق هستند، اما به این نکته 
آنان صبح خودشان  که  نمی کنیم  توجه 
را چطور شروع می کنند. اگر می خواهید 
به دست  زمینه  این  در  خوبی  اطالعات 

بیاورید، به ادامه این مطلب توجه کنید.
ایجاد تصویر ذهنی مثبت

با  را  افراد شاد و موفق، صبح خودشان   
مدیتیشن یا مجسم کردن اتفاقات مثبت 
می کنند.  شروع  ذهن شان  در  جذاب  و 
صبح گاهی،  تمرکز  دقیقه   ۱۵ فقط 

مدیتیشن و مجسم کردن اتفاقات خوشایند 
را  زندگی شما  می تواند  در ذهن،  مثبت  و 
برای همیشه تغییر بدهد. پس صبح ها پس 
از بیدار شدن سعی کنید که به تمامی نقاط 
ارزشمندتان  داشته های  و  زندگی   مثبت 
فکر کنید و از صمیم قلب به خاطر داشتن 
آن ها سپاس گزار باشید. این کار، حس وحال 
به وجود  شما  در  روز  ادامه  برای  را  مثبتی 
می آورد. اگر این کار به صورت منظم تداوم 
و  مثبت اندیش  فردی  به  شما  کند،  پیدا 
زندگی  که  خواهید شد  تبدیل  سپاس گزار 

شاد و موفقی دارد.

سحرخیزی 
صبح ها  شاد،  و  کارآمد  موفق،  افراد  بیشتر 
زود از خواب برمی خیزند. اگر تمرین کنید 
انرژی بیشتری  باشید،  که فرد سحرخیزی 
که  بود  خواهید  قادر  و  داشت  خواهید 
انجام  روز  طول  در  را  بیشتری  کارهای 

بدهید.
صبحانه سالم 

روی  مستقیما  می خوریم،  که  چیزی  هر 
می خواهید  اگر  پس  می گذارد.  تاثیر  ما 
افزایش  را  خودتان  صبح گاهی  انرژی  که 
به  را  سالم  صبحانه  خوردن  حتما  بدهید، 

یک عادت همیشگی تبدیل کنید. مقداری 
مغزهای  و  میوه ها  با  همراه  صبحانه  غالت 
آب  با  همراه  اسفناج  املت  یا  خشک شده، 
بهترین  از  مورد  دو  تازه،  و  پرتقال طبیعی 
مقوی  و  مغذی  صبحانه  برای  گزینه ها 
ورزیدن  عشق  یعنی  سالم،  تغذیه  هستند. 
عشق ورزی  به  پاسخ  در  نیز  بدن  بدن.  به 
شما، انرژی و خلق وخوی خوبی را به وجود 

می آورد.
الهام گیری و انگیزه بخشی

ادامه  برای  خوبی  انگیزه  باید  صبح  هر   
نقل قول های  خواندن  باشید.  داشته  روز 
موسیقی هایی  به  دادن  گوش  الهام بخش، 

مطالب  خواندن  یا  هستند،  روح نواز  که 
شما  به  خوبی  انگیزه  که  کوتاهی 
خوبی  انتخاب های  همگی  می دهند، 
که  نکنید  فراموش  می شوند.  محسوب 
مشاهده  مانند  کارهایی  با  صبح  شروع 
کار  اساسا  صبح گاهی  اخبار  شنیدن  یا 
هم حس وحال  معموال  و  است  اشتباهی 
منفی و مخربی را در شما ایجاد می کند.

زندگی در لحظه
تجربه های  دام  در  یا  افراد،  از  بسیاری   
گذشته گیر می افتند یا دائما به مشکالت 
این  از  رهایی  برای  می کنند.  فکر  آینده 
رفتاری  الگوهای  به  باید  مخرب،  دوگانه 
افراد  این  کنید.  و شاد دقت  موفق  افراد 
می دانند که شادی حقیقی به زندگی در 
لحظه حال تعلق دارد و درنتیجه هر صبح 
را فقط با هدف موفقیت در روز پیِش رو 
یا  گذشته  تلخ  تجربه های  از  دور  به  و 
می کنند.  شروع  آینده  احتمالی  خطرات 
در  زندگی  و  حال  لحظه  بر  کردن  تمرکز 
لحظه، بعد از مدتی شما را به انسان شاد و 

موفقی تبدیل می کند.
شروع صبح با لبخند و انتخاب شادی

انسان ها  انتخاب است و همه   شادی، یک 
آزاد هستند که شادی یا غم زدگی را انتخاب 
کنند. بنابراین، خود شما باید زندگی، شادی 
و رهایی از نگرانی ها را انتخاب کنید. شروع 
صبح با لبخند نیز واقعا اهمیت خاصی دارد، 
چون بدن را آرام می کند و تنش ها را از شما 

دور نگه می دارد.

آدمهایشادوموفق،روزخودراچطورشروعمیکنند؟

کلمه  بار،  یک  حداقل  ما  همه 
بسیاری  اما  شنیده ایم،  را  »پروبیوتیک« 
باید  نمی دانند که چرا  افراد هنوز هم  از 
اهمیت  کنند.  مصرف  را  پروبیوتیک ها 
فراموش  اوقات  گاهی  گوارش  دستگاه 
خصوصا  و  گوارش  دستگاه  اما  می شود، 
بر  زیادی  تاثیر  واقعا  ما  روده های 

عملکردهای دیگر بدن می گذارند. 
مدیریت عالئم سندرم روده تحریک پذیر 
)IBS(، ارتقای سالمت گوارشی و تقویت 
از  مورد  چند  فقط  بدن،  ایمنی  سیستم 
نیوبلد  کریس  دکتر  هستند.  اثرات  این 
 ،)BioCare در  تغذیه  )متخصص 
را  پروبیوتیک ها  درباره  نکات  مهم ترین 
می توانند  پروبیوتیک ها  می گوید.  ما  به 
به سیستم ایمنی بدن کمک کنند وجود 
در  مفید  باکتری های  از  مناسبی  سطح 
عملکردهای  از  بسیاری  برای  روده ها 
حیاتی بدن انسان ها مانند دفاع از بدن در 
مقابل باکتری های مضر و تقویت دستگاه 

گوارش ضروری است.
به  هم  را  موارد  این  باید  به عالوه   

ارتقای  اضافه کرد:  عملکردهای ذکرشده 
عملکردهای  تقویت  مغذی،  مواد  جذب 
متابولیسم.  تقویت  و  ایمنی  سیستم 
مطالعات متعددی نشان داده اند که بعضی 
به  می توانند  پروبیوتیک  باکتری های  از 
در  سرماخوردگی  و  سرفه  از  پیشگیری 
یا  کنند  کمک  بزرگساالن  و  کودکان 
را  مشکالت  این  از  ناشی  منفی  اثرات 

کاهش بدهند. 
به عالوه، کاهش موارد ابتال به بیماری ها، 
کمتر  و  بیماری ها  دوره  کردن  کوتاه 
دیگر  فواید  از  نیز  آن ها  عالئم  کردن 
است.  انسان ها  بدن  برای  پروبیوتیک ها 
می توانید  که  کاری  مهم ترین  درواقع، 
در پاییز و زمستان پیش رو برای تقویت 
بدهید،  انجام  خودتان  ایمنی  سیستم 
پروبیوتیک  محصوالت  روزانه  مصرف 

است. 
پروبیوتیک ها  که  می گویند  محققان 
نابود  را  مضر  باکتری های  مستقیما 
می شوند.  آن ها  رشد  از  مانع  یا  می کنند 
برای  مفید  ترکیبات  این  به عالوه، 

ایمنی  فعال کردن سیستم  و  برانگیختن 
هم مناسب هستند و بدن را برای مواجهه 
با بیماری ها آماده می کنند. پروبیوتیک ها 
می توانند دوره مشکالت معده را کوتاه تر 
کنند محققان توانسته اند مدارکی به دست 
بیاورند که نشان می دهند، پروبیوتیک ها 
از مشکالت  ناشی  اسهال  دوره  می توانند 
به عالوه،  کنند.  کوتاه تر  را  گوارشی 
الکوباسیلوس  حاوی  پروبیوتیک ها 
عالئم  می تواند  که  هستند  اسیدوفیلوس 
کاهش  را  الکتوز  تحمل  عدم  از  ناشی 

بدهد.
نفخ  کاهش  به  می توانند  پروبیوتیک ها 
کمک کنند مطالعات زیادی در سال های 
پروبیوتیک ها  که  داده اند  نشان  اخیر 
کنند  کمک  نفخ  کاهش  به  می توانند 
به  مبتال  افراد  در  را  غیرعادی  نفخ  و 
کمتر   )IBS( تحریک پذیر  روده  سندرم 
کنند. بنابراین، افراد مبتال به این بیماری 
بهره مند  پروبیوتیک ها   فواید  از  می توانند 

شوند.
در  الزم  تعادل  می توانند  خاصی  عوامل 

عوامل  بزنند  برهم  را  روده  باکتری های 
خاصی که معموال به سبک زندگی افراد 
مربوط می شوند، هم می توانند مشکل ساز 
تغذیه  مشکالت.  حالل  هم  و  باشند 
سوء  خواب،   کمبود  استرس،  غیرسالم، 
مصرف آنتی بیوتیک ها، مصرف خودسرانه 
زیست محیطی،  مخرب  عوامل  و  داروها 
در  عادی  تعادل  می توانند  همگی 
باکتری های روده را تغییر بدهند و میزان 

باکتری های مضر و بد را بیشتر کنند.
وقتی که روده دچار عدم تعادل می شود 
و میزان باکتری های آن تغییر می کنند، 
و  نامناسب  غذایی  رژیم  به خاطر  چه 
مانند  دیگری  عامل  هر  به خاطر  چه 
به  ابتال  شانس  آنتی بیوتیک ها،  مصرف 
افزایش  افراد  در  هم  گوارشی  مشکالت 
می یابد. بنابراین، شما می توانید با اصالح 
گذاشتن  کنار  و  خودتان  زندگی  سبک 
بهبود  به  نامطلوب  غذایی  عادت های 
وضعیت گوارشی خودتان کمک کنید و 
از پروبیوتیک ها برای ایجاد تسریع در این 

روند کمک بگیرید.

پیشگیری از سرفه و سرماخوردگی با مصرف پروبیوتیک ها

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

آگهيموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۴۶۶   مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۹   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
اسماعیل  فرزند  تهران  از  بشناسنامه شماره ۵۸۵۳   صادره  زاده  احصائی  حسین 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۰۷  در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین 
مترمربع از پالک شماره ۱۲۴۵۸   فرعی از ۱۷۰  اصلی واقع در البرز با خریداری 
از آقای ناصر پاک وجدان که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵۶۹۴/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
سیروس قنبرپور- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

اگهیاحضارمتهم
عمومی  دادسرای  دادستانی  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۸۳۵۴۲۰۱۰۰۳ کالسه  پرونده  در 
وانقالب قصر شیرین آقای  بهزاد کریمی فرزند شمس اله  به موجب شکایت آقای 
معلوم  به  دارد..باتوجه  قرار  تعقیب  امانت  تحت  اتهام خیانت در  به  رضا عباسیان 
نبودن محل اقامت وی وعدم امکان ابالغ احضاریه وعدم دسترسی به او،طبق ماده 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ،مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار آگهی 
ومتهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود.پس ازانقضای مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهدشد.
دادیار شعبه دادستانی  دادسرای عمومی وانقالب قصرشیرین-طیبه قاسمی

اگهیاحضارمتهم
عمومی  دادسرای  دادستانی  شعبه   ۹۴۰۹۹۸۸۳۵۴۲۰۱۰۷۸ کالسه  پرونده  در 
آقای  به موجب شکایت  نوخاص   فرزند  آقای خلیل رسولی  قصر شیرین  وانقالب 
زمین مسکونی  قطعه  یک  از طریق خرید  اتهام کالهبرداری  به  باباجوهر حیدری 
متعلق به غیر تحت تعقیب قرار دارد..باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم 
دادرسی  آیین  قانون   ۱۷۴ ماده  او،طبق  به  دسترسی  وعدم  احضاریه  ابالغ  امکان 
کیفری ،مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار آگهی ومتهم ظرف مهلت یک ماه 

احضار می شود.پس ازانقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد.
دادیار شعبه دادستانی دادسرای عمومی وانقالب قصرشیرین

آگهیابالغاجرائیه
کالسه ۱۳۹۶۰۴۰۱۶۵۲۷۰۰۰۰۰۵/۱

نظر به اینکه خانم ستاره حسینی فرزند حاتم با شماره شناسنامه ۲۷۴ و شماره ملی 
ملی  و شماره  با شماره شناسنامه ۴۳۶۲  نژاد  غفار هوشنگی  اقای  و   ۵۹۶۹۶۵۹۰۸۸
۴۹۵۹۶۷۲۸۲۱ بدهکاران پرونده اجرایی کالسه ۱۳۹۶۰۴۰۱۶۵۲۷۰۰۰۰۰۵/۱ می باشند 
لذا طبق پرونده کالسه مذکور اوراق اجرائیه توسط کالنتری محل جهت ابالغ به آدرسهای 
قید شده ارسال گردیده که نامبردگان در آدرسهای اعالم شده شناسایی نگردیده و اجرائیه 
ها را بال اقدام عودت نموده و بانک بستانکار از اعالم آدرس جدید بی اطالع بوده که ابالغ 
اجرا گردد لذا برابر قراردادهای بانکی ۸۲۹۵۵-۱۳۹۰/۷/۳ و ۱۰۲۹۶۵-۱۳۹۶/۵/۲۵ بین 
خانم ستاره حسینی و آقای غفار هوشنگی نژاد و بانک کشاورزی شعبه جوانرود مبلغ 
۱۰۷۳۲۹۰۰۰۰ ریال اصل طلب و مبلغ ۵۳۶۶۴۵۰۰ ریال نیم عشر اجرایی تا مورخ 
۱۳۹۶/۷/۱۲ جمعا ۱/۱۲۶/۹۵۴/۵۰۰ ریال تا یوم الوصول بدهکار می باشند که به علت 
عدم پرداخت وجه، بانک بستانکار درخواست صدور اجرائیه را نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرایی صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق تقاضای بستانکار طبق 
ماده ۱۸ و ۱۹ ائین نامه اجرا مفاد اسناد اجرای فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننماید عملیات اجرای وفق 

مقررات ادامه خواهد یافت/    تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۷/۱۹
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی جوانرود-عزیزی

آگهیتغییراتشرکت
ملی  شناسه  و   ۲۰۰ ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  الوند  سراب  آالی  قزل   

 ۱۴۰۰۴۲۱۹۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ ۱۳۹۶،۰۶،۱۱ 
گردیدند  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  ۱-اعضاء   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
شماره  به  صالحی  محمد   ،  ۴۹۴۹۰۴۵۸۹۱ ملی  شماره  به  محمودی  لقمان   :
شمس   ،  ۴۹۴۹۰۴۴۲۷۳ ملی  شماره  به  ابراهیمی  احمد   ،  ۴۹۴۹۰۵۵۰۵۴ ملی 
ملی  شماره  به  قاسمی  کیوان  ۴۹۴۹۰۴۳۴۸۱و  ملی  شماره  به  قادری  الدین 
شماره  به  قاسمی  محمد  و  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  سمت  ۴۹۴۹۰۵۳۹۸۱به 
ملی ۴۹۴۹۸۳۶۳۶۶ ، یحی صالحی به شماره ملی ۴۹۴۹۹۹۲۶۶۳۲ بعنوان اعضای 

اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند :
مهران  و  اصلی  بازرس  سمت  به   ۴۹۴۹۰۴۵۶۲۸ شماره  به  ابراهیمی  حیدر   -۲
بعنوان   ، البدل  علی  بازرس  سمت  به   ۴۹۴۹۸۳۳۳۸۳ ملی  شماره  به  محمودی 

بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند :
با ثبت این مستند تصمیمات  انتخاب مدیران ، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کرند- آقایی

رونوشتآگهیحصروراثت

به   ۳۷۳۲۵۱۷۱۲۸-۱۴۸۲ شماره   شناسنامه  دارای  زارعی  صادق  آقای   
حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۶۰۸۳۶ کالسه  به  دادخواست  شرح 
شناسنامه  به  زارعی  اله  حبیب  شادروان   که  داده  توضیح  وچنین  نموده   وراثت 
زندگی  خودبدرود  دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ۱۳۹۰/۳/۱۲   ۳۸۳۹۴۵۹۹۷۴/۵۵۶در 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر:
۱- کبری سلطلنیان به ش ش ۱۵۸  ت ت  ۱۳۳۲/۳/۲شماره ملی ۵۵۸۹۴۷۶۳۱۳  

همسر متوفی
۲- عبداله زارعی به ش ش  ۵۲۷ ت ت ۱۳۵۸/۷/۱ شماره ملی  ۵۵۸۹۵۷۵۱۵۱   

پسر متوفی
۳- فاروق زارعی به ش ش  ۵۷۸ ت ت ۱۳۶۰/۱۲/۱ شماره ملی  ۵۵۸۹۵۷۵۷۳۷   

پسر متوفی
 ۴- صادق زارعی به ش ش  ۱۴۸۲ ت ت ۱۳۶۲/۷/۱ شماره ملی  ۳۷۳۲۵۱۷۱۲۸   

پسر متوفی
۵- محمد زارعی به ش ش  ۴۸۰۲ ت ت ۱۳۶۵/۶/۴ شماره ملی  ۳۷۳۳۱۲۳۴۲۵   

پسر متوفی ۶
۶- شهین زارعی به ش ش  ۵۲۶ ت ت ۱۳۵۶/۷/۱ شماره ملی  ۵۵۸۹۵۷۵۱۲۵   

دختر متوفی 
۷- شریفه زارعی به ش ش  ۴۶۹ ت ت ۱۳۵۳/۶/۱ شماره ملی  ۵۵۸۹۵۷۴۴۹۸   

دختر متوفی
   ۵۵۸۹۸۸۵۰۹۴ ملی   شماره   ۱۳۵۵/۱/۱ ت  ت   ۱ به ش ش   زارعی  فریده   -۸

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

صادر خواهد شد.
م الف: 1765 رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

دادنامه
کالسه پرونده:۱۳/۱۱۴/۹۵         شماره دادنامه: ۹۵/۶/۱۰-۵۹۲ 

خواهان: همام کفایت با وکالت سید اسماعیل رجب زاده بابل کمربندی غربی چار 
راه ضرابپوری نبش توحید ۶

خوانده: حسن اکبرنیا مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان همام کفایت با وکالت سید اسماعیل 
پنج  و  سی  مبلغ  به  طلب  مطالبه  بخواسته  اکبرنیا  حسن  بطرفیت  زاده  رجب 
مستند  اینکه  به  نظر  پرونده  در  مندرج  شرح  به  ریال  هزار  هفتصد  و  میلیون 
دعوی خواهان فتوکپی مصدق دو فقره چک به شماره ۲۱۸۴۸۵ مورخ ۹۴/۴/۲۳ 
و ۲۱۸۴۹۳ مورخ ۹۴/۵/۲ برعهده بانک اقتصاد نوین و گواهینامه عدم پرداخت 
با  خوانده  و  دارد  خوانده  به  ذمه  اشتغال  بر  داللت  که  باشد  می  آن  به  مربوط 
هیچگونه  نگردید  حاضر  شورا  دادرسی  جلسه  در  کافی  انتظار  و  اخطاریه  ابالغ 
ذمه  برائت  بر  مبنی  خواهان  ادعای  رد  در جهت  پسندی  محکمه  و  موجه  دلیل 
و  دعوی  ماندن  مصون  بلحاظ  فلذا  است  ننموده  ارائه  دین  پرداخت  یا  و  خویش 
مستندات آن از خدشه و تعرض دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و با 
استصحاب و بقاء دین بر ذمه خوانده و مستندا به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی 
مدنی و ۳۱۴و۳۱۰و۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده حسن اکبرنیا 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  هفتصد  و  میلیون  پنج  و  سی  مبلغ  پرداخت  به 
مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله 
وکیل وفق تعرفه در حق خواهان همام کفایت صادر و اعالم می نماید ضمنا در 
تادیه  تاخیر و  برآورد خسارت  به  مرحله اجرای حکم اجرای احکام مدنی نسبت 
اقدام نماید رای   از خوانده به نفع خواهان  تاریخ سررسید چکها و دریافت ان  از 
صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه 
عمومی  دادگاههای  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  دیگر  روز  بیست  ظرف  سپس  و 

دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل – خیری زاده سماکوش

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۱۱۰۹۰۰۷۱۴ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای همام کفایت فرزند حسن با وکالت آقای سید اسماعیل رجب زاده 
ولوکالئی فرزند سید قنبرعلی به نشانی بابل کمربندی غربی چهار ضرابپوری نبش 

توحید ۶ مجتمع سبز ط ۲ 
خوانده: آقای جواد روحی زاده فرزند حسن به نشانی شهرستان بابل خ کشاورز پور 

گنجی ۲۹ دو تا کوچه بعد از کوچه جهاد ۲ سمت چپ دومین بن بست 
خواسته: مطالبه وجه 

رای دادگاه – در خصوص دعوی آقای سید اسماعیل رجب زاده بوکالت از آقای 
همام بطرفیت آقای جواد روحی زاده بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده 
اصل  بابت  ریال  هزار  سیزده  و  میلیون  یک  و  سی  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به 
خواسته بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در حق خوانده تا زمان اجرای 
حکم نظر به اینکه استشهادیه محلی پیوست دادخواست تقدیمی داللت بر دین 
فاکتورهای  داشته  آن  قطعات  و  رایانه  فروش  بابت  و  خواسته  بمیزان  خوانده 
باینکه  عنایت  با  و  است  خواهان  ادعای  صحت  موید  نیز  پرونده  منضم  فروش 
دین  پرداخت  بر  دلیلی  نیاورده  بعمل  مطروحه  دعوی  قبال  در  دفاعی  خوانده 
ارائه نکرده است دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تلقی  و برائت ذمه اش 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئیین  قانون   ۵۲۲ ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹و  مواد  باستناد  و 
هزار  سیزده  و  میلیون  یک  و  سی  یکصدو  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)۹۴/۰۸/۱۱( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
از ابالغ قابل واخواهی در این  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم محترم و تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – مصطفی ابرازه 

دادنامه
شماره پرونده: ۴/۷۸/۹۶          شماره دادنامه:۲۷۱/۹۶      تاریخ:۹۶/۴/۲۰ 

خواهان: خیراله خزائی فرزند ولی اله جویبار کالگر محله جنب مسجد همت – منزل 
شخصی 

خوانده: حدیثه استراک / مجهول المکان 
خواسته: مطالبه طلب 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شهرستان جویبار شعبه ۴ شهری
قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
حدیثه  خانم  بطرفیت  خزائی  خیراله  اقای  دعوی  خصوص  در  شورا-  قاضی  رای 
اشتراک به خواسته مطالبه اجور معوق به میزان ده میلیون ریال به انضمام خسارت 
به داللت  بین  ما  فی  استیجاری  رابطه  احراز  و  پرونده  محتویات  به  توجها  قانونی 
تصویر مصدق اجاره نامه مورخه ۹۴/۸/۳ که به موجب ان اجاره بهاء سالیانه عین 
و  تعیین گردیده  ریال  ماهیانه ۱/۵۰۰/۰۰۰  قرار  از  ریال  مستاجره ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ 
جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  ابالغ  وصف  با  موصوف  خوانده  اینکه  به  عنایت  با 
دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی معمول نداشته است 
و دلیلی دائر بر پرداخت دین و برادت ذمه خویش ابراز ننموده است لذا مستندا به 
مواد ۱۰و۴۹۰ قانون مدنی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت مشارالیه به تادیه ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره بهاء پنج ماه و هم هم 
چنین مبلغ ۳۵۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید و در خصوص مازاد خواسته خواهان نظر به اینکه خواهان به شرح دادخواست 
مطالبه اجراه بهاء پنج ماه را نموده است که با مداقه در قرارداد اجاره اجاره بهاء 
ماهیانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گرددیه است که مجموع مورد خواسته مبلغ مورد 
حکم خواهد شد فلذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم محکوم به پی حقی است 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با 
انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم شهرستان 

جویبار می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار



ورزشیچهارشنبه 19 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 73596

جوانان ایرانی با ارائه نمایشی بی نقص موفق شدند 
با چهار گل دلفی، صیادمنــش و نامداری حریف 
پرآوازه اشان را با شکستی پر گل از پیش رو بردارند.
جوانان ایرانی در شــرایطی به دیــدار برابر آلمان 
رســیده بودند که با کسب پیروزی در اولین دیدار 
برابر گینه انگیزه ای مضاعف برابر ژرمن ها داشتند. 
آنها بازی را با گل شروع کردند و در دقیقه ۵ یونس 
دلفی که نمایشی تحســین برانگیز در این دیدار 

داشت، موفق شد گل اول بازی را به ثمر برساند.
 در ادامه و در شــرایطی که تیم ملی نمایشــی فراتر 
از انتظارات نشــان می داد، باز هم دلفی بود که روی 
ارسال صیادمنش موفق شد گل دوم بازی را در دقایق 
پایانی نیمه اول )۴۲( به ثمر برساند. شاگردان چمنیان 
نیمــه دوم را هم با گل شــروع کردند و اینبار اهلل یار 
صیادمنــش در دقیقه ۴۷ موفق به ثبت گل ســوم 
روی ارســال زیبای دلفی شد. نیمه دوم در ادامه و با 
تعویــض هایی که مربیان دو تیم انجام دادند، آرام تر 
از نیمه اول دنبال شد ولی جوانان ایرانی که موقعیت 
های پرشــماری در این مسابقه ایجاد کردند، با ضربه 

وحید نامداری بازیکن تعویضی چمنیان به گل چهارم 
رسیدند تا شکستی بی دردسر را مقابل تیمی نامدار 
جشن بگیرند و به مرحله حذفی مسابقات جام جهانی 

زیر ۱۷ سال صعود کنند. یونس دلفی مهاجم نوجوانان 
ایران موفق شد پس از چند رفت و برگشت در همان 
دقایــق ابتدایی گل اول بــازی را از میان پاهای گلر 

دروازه بــان آلمان وارد دروازه این تیم کند. در صحنه 
گل ارســال توپ از ســمت چپ خط دفاعی آلمان 
موقعیت شوتزنی را برای مهاجمان ایران فراهم کرد و 
در برگشت یونس دلفی با شوتی زمینی موفق به ثبت 
اولین گل بازی شد. در دقیقه ۴۲ یک ضربه ایستگاهی 
از جناح راست خط دفاعی آلمان نصیب ایران شد. اهلل 
یار صیادمنش پشت این ضربه ایستاد و با ارسالی بی 
نقص زمینه گل دوم ایران و دبل یونس دلفی را فراهم 
کرد. دلفی در دهانه دروازه با سر به توپ سائید و گل 
دوم ایران روی تابلو ثبت شــد.نوجوانان ایرانی مانند 
نیمه اول با توپ پر وارد زمین مسابقه شدند و خیلی 
زود در دقیقه ۴۷ موفق شدند روی ارسال یونس دلفی 
از سمت چپ خط دفاعی آلمان  که دو گل اول بازی 
را به ثمر رســانده بود،  و ضربه ی ســر زیبای اهلل یار 
صیادمنش به گل ســوم برسند. در دقیقه ۷۴ هجوم 
بازیکنان ایرانی وحید نامداری بازیکن تازه وارد ایران را 
در موقعیت تک به تک با گلر آلمانی ها قرار داد و این 
بازیکن هم با دقت موفق و با ضربه ای بغل پا موفق به 

ثبت گل چهارم شد.

ایران 4 - آلمان 0؛ باورنکردنی در سرزمین عجائب

برد تاریخی تیم فوتبال نوجوانان ایران جریمه میلیونی استقالل 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، آرای جدید 
برتری صادر کرد. لیگ  تیم های  درباره  را  خود 

فوتبال،  ازفدراسیون  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  به  فدراسیون  انضباطی  آرای جدید کمیته 
شرح است:* در دیدار تیم های فوالد خوزستان 
رقابت های هفته  از سری  استقالل خوزستان  و 
هشتم لیگ برتر، از سوی تماشاگران تیم فوالد 
خوزستان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور بازی 
صورت گرفت. این تیم به پرداخت ۸۰ میلیون 
کرمی،  شد.عبداله  محکوم  نقدی  جریمه  ریال 
بازیکن فوالد خوزستان نیز به دلیل فحاشی به 
داور مسابقه پس از گرفتن کارت زرد دوم، به یک 
جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 
شد.*  محکوم  نقدی  جریمه  ریال  میلیون   ۴۰
تیم پارس جنوبی به دلیل پرتاب بطری از سوی 
به  پدیده خراسان،  برابر  دیدار  در  تماشاگرانش 
پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
سپاهان  و  تهران  نفت  تیم های  دیدار  شد.* 
اصفهان برگزار شد و رامین بابایی، سرپرست تیم 
نفت تهران به دلیل اعتراض به تصمیمات داوری 
از بازی اخراجش شد. وی به پرداخت ۱۰ میلیون 
شود.همچنین  می  محکوم  نقدی  جریمه  ریال 
بازیکن  پنج  داشتن  دلیل  به  تهران  نفت  تیم 
نقدی  جریمه  ریال  میلیون   ۵۰ باید  اخطاری، 
پرداخت کند.* در دیدار سیاه جامگان و پیکان 
تهران از سوی رمضان شکری، مربی تیم سیاه 
جامگان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات 
داوری رخ داد که منجر به اخراجش شد. وی باید 
۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.تیم 
سیاه جامگان نیز به خاطر فحاشی تماشاگرانش 
جریمه  ریال  میلیون   ۱۰۰ باید  بازی،  داور  به 
نقدی پرداخت کند.* مسابقه تیم های سپید رود 
رشت و استقالل تهران در حالی برگزار شد که از 
سوی تماشاگران تیم سپید رود رشت تخلفاتی 
مبنی بر پرتاب بطری آب صوت گرفت. این این 
پرداخت  نقدی  ریال جریمه  میلیون  باید ۱۰۰ 
فحاشی  دلیل  به  نیز  تهران  استقالل  کند.تیم 
باید ۲۰۰ میلیون  تماشاگرانش به داور مسابقه 
ریال جریمه بپردازد. )این رای قابل تجدید نظر 
است(* امیر قلعه نوعی، سرمربی تیم ذوب آهن 
اصفهان به خاطر اعتراض به داوری پس از پایان 
کمیته  کتبی  تذکر  با  سایپا  برابر  تیمش  دیدار 
انضباطی روبه رو شد.کلیه آرای فوق قطعی است.

 پرش کانگوروها به سوی
 جام جهانی

تیم ملی فوتبال استرالیا با برتری مقابل سوریه 
جام  انتخابی  نهایی  مرحله  در  آسیا  نماینده 
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  شد.به  جهانی 
در دیدار برگشت پلی آف انتخابی جام جهانی 
در  سوریه  و  استرالیا  تیم  دو  آسیا  قاره  در 
سیدنی برابر هم به میدان رفتند که در ابتدای 
شدند  موفق  که  بودند  سوری ها  این  مسابقه 
میزبان خود را غافلگیر کنند. اشتباه مدافعان 
استرالیایی سبب شد که عمر السومه مهاجم 
االهلی عربستان از این موقعیت استفاده کند 
کند.در  باز  را  کانگورها  دروازه   ۶ دقیقه  در  و 
ادامه استرالیا که شروع ضعیفی داشت با ضربه 
سر تیم کیهیل موفق شد دروازه سوریه را باز 
کند تا بازی با تساوی یک بر یک دنبال شود.

در نیمه نخست دو تیم بار دیگر موقعیت هایی 
برای گلزنی داشتند ولی درخشش دروازه بان ها 
از  توپی  شد  سوریه سبب  دروازه بان  خصوصا 

خط دروازه ها عبور نکند.

خبـر خبر

پرسپولیس بهترین تیم ایران و هشتم آسیا

تیم  جهان،  جهان  فوتبال  باشگاههای  بندی  رده  جدیدترین  اساس  بر 
ایران و هشتم آسیا ایستاد.به  پرسپولیس مانند ماه گذشته در رده اول 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، تیم فوتبال پرسپولیس ایران با ۱۵۶۰ امتیاز 
، رده هشتم را در آسیا و اول در ایران به خود اختصاص داده است. طبق 
این رده بندی جدید، استقالل با ۱۴۹۸ امتیاز همانند ماه پیش در جایگاه 
۲۱ آسیا و دوم ایران و تراکتورسازی در رده سوم ایران و ۲۴ آسیا است.
تیم فوتبال الهالل عربستان، رقیب پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا، با ۱۶۶۷ امتیاز مانند ماه پیش در صدر تیم های آسیا قرار 
گرفت. تیم های چونبوک موتوز کره جنوبی، کاشیما آنتلرز ژاپن، گوانگژو 
چین و االهلی عربستان به ترتیب رده های دوم تا پنجم را از آن خود 
یوونتوس  امتیاز،  با ۲۰۴۰  بارسلونا  امتیاز،  با ۲۰۹۷  مادرید  کردند.رئال 
۱۹۶۸ امتیاز، پاری سن ژرمن با ۱۹۵۵ امتیاز و بایرن مونیخ با ۱۹۵۰ 
امتیاز، به ترتیب جایگاه اول تا پنجم را در رده بندی بهترین باشگاه های 

جهان از آن خود کردند.

موفقیت بازیکنانی نه چندان نام دار در مسابقات 
لیگ تکواندو کشور 

انگیزه »باشگاه فرهنگی و ورزشی رکورد« در غالب تیم  با  تیم جوان و 
هیئت تکواندو البرز در مسابقات لیگ تکواندو کشور، رده سنی نونهاالن 
مقابل  در  و  شرکت  زاده  قلی  میثم  استاد  سرپرستی  به  بار  اولین  برای 
به  خود  از  را  ای  مقتدرانه  حضور  کشور  سابقه  با  و  قدرتمند  های  تیم 
نمایش گذاشت. این تیم علیرغم داشتن بازیکنانی نه چندان نام دار ولی 
با پتانسیل، تیم های با سابقه کشور را هم به چالش کشید و این مهم با 
تمرینی سخت حاصل  اردوهای  بازیکنان در طی  و  باالی مربیان  همت 
شد. مربیان این تیم استاد محسن باقرلو و استاد غالمرضا اسالمی و مربی 
بدنساز تیم نیز استاد حسین روستایی هستند.الزم به ذکر است کاپیتان با 
اخالق این تیم علی اصغر شاهبازی با برد های متوالی در رتبه اول رنکینگ 

در وزن خود در سطح کشور قرار گرفت.

 لغو اعزام تیم ملی تیروکمان
 به مسابقات جهانی مکزیک

تیم ملی کامپوند مردان که قرار بود روز جمعه ۲۱ مهر جهت شرکت در 
رقابت های جهانی راهی مکزیک شود، به دلیل عدم صدور به موقع ویزای 
ترانزیت از حضور در این رقابت ها بازماند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
تیم ملی تیروکمان کامپوند مردان که قرار بود روز جمعه ۲۱ مهر برای 
شرکت در رقابت های جهانی تیروکمان عازم مکزیک شود، به دلیل عدم 
صدور به موقع ویزای ترانزیت از کشور هلند، از شرکت در این رقابت ها 
بازماند.رقابت های جهانی تیروکمان در رشته های ریکرو و کامپوند زنان 
و مردان از ۲۴ مهر به مدت یک هفته در مکزیکوسیتی برگزار می شود.

مجید  عبادی،  اسماعیل  از  متشکل  مردان  کامپوند  ملی  تیم  بود  قرار 
فدراسیون  باشد که  داشته  رقابتها حضور  این  در  یاسر عمویی  و  قیدی 
تیروکمان نتوانست ویزای ترانزیت هلند را به موقع مهیا کندکسب مدال در 
رقابت های جهانی تیروکمان تاثیر زیادی در افزایش رنکینگ تیم کامپوند 
داشت. تیم کامپوند مردان در حال حاضر در رده بندی رنکینگ جهانی در 

جایگاه چهارم جهان قرار دارد.

 قهرمانی رکابزن ایرانی 
در مرحله سوم تور آذربایجان

آذربایجان  تور  سوم  مرحله  قهرمان  تبریز  شهرداری  تیم  رکابزن 
سواری  دوچرخه  تور  سوم  مرحله  ایسنا،  گزارش  شد.به  ایران 
آذربایجان ایران از منطقه آزاد ارس تا تبریز برگزار شد و در پایان 

سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز قهرمان شد.

روزنه

مفقودی
برگه سبز ماشین سواری سایپا ۱۳۱ به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۰ با شماره انتظامی 
۲۳۹ب۲۹ایران ۲۶ با شماره موتور ۳۹۵۲۹۵۷و شماره شاسی s۱۴۱۲۲۹۰۷۲۶۸۲۰بنام 

رضا علی آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 جویبار 

مفقودی
پالک  شماره  با  ۲۸۹۱۳۵۹و  کارت  شماره  با  ایسوزو  کامیونت  هوشمند   کارت   

۵۷۲ع۷۷ایران ۶۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
 برگ سبز وانت سایپا مدل ۹۵ با شماره پالک ۱۹۱ل۷۵ایران ۹۹با شماره موتور 
۵۵۰۶۱۸۰و شماره شاسی nas۴۵۱۱۰۰f۴۹۴۶۶۹۷بنام علی رضا میرزائیان صائین 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

اجراییه
مشخصات محکوم له 

محمود ناصری گلستانی فرزند عبدالرضا به نشانی محمود آباد خ معلم ساحل ۱۴ 
انتهای کوچه مجتمع گلستان ۳ زنگ ۱۳ 

مشخصات محکوم علیه 
ابراهیم ملکی مجهول المکان 

محکوم به 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم   اجرای  درخواست  بموجب 
۹۶۰۹۹۷۱۲۲۷۳۰۰۳۹۶محکوم علیه محکوم است به استرداد پالک خودرو بشماره 
انتظامی ۴۷۸ق۸۸ایران ۲۲به محکوم له و همچنین محکوم علیه محکوم است به 

پرداخت یک میلیون ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد رمضا فرجی 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای علی پاشا چکاک خواهان غضنفر زینلی 
دادخواستی بطرفیت خوانده علی پاشاچکاک به خواسته مطالبه وجه مطرح که به 
این شعبه ارجاع مطرح و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۲۷۳۰۰۱۰۶ شعبه ۳ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آبد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۶/۹/۱۴ 
ساعت ۹ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر شورا مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان محمود آباد ابوالقاسم تقی زاده 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای تورج بهرامی خواهان علیرضا عنایتی 
دادخواستی به طرفیت خوانده تورج بهرامی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۲۷۳۰۰۲۲۷ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود 
آبد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۶/۹/۱۴ ساعت ۱۱ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان محمود آباد ابوالقاسم تقی زاده 

آگهیحصروراثت
خانم مهشید حاجی قلی زاده دارای شناسنامه بشماره ۲۵۷ به شرح پرونده کالسه 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این   ۹۶-۹۹۶
که شادروان شکوفه حیدری به شماره شناسنامه ۸ در تاریخ ۹۵/۹/۲۵ در اردبیل 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-فرزاد حاجی قلیزاده به ش ش ۱۲ فرزند محمدباقر پسر متوفی
۲-نادر حاجی قلیزاده به ش ش ۳۹ فرزند محمدباقر پسر متوفی

۳-مهشید حاجی قلی زاده به ش ش ۲۵۷ فرزند محمدباقر دختر متوفی
۴-نادره حاجی قلی زاده به ش ش ۹۵۸۸ فرزند محمدباقر دختر متوفی

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

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

رونوشتآگهیحصروراثت
دادخواست  شرح  به     ۲۰۶۰۹۸۰۶۸۲-۲۳۱ ش  ش  به  افروزی  نیا  ذبیح  نوروز 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا   این   ۱۰/۳۶۴/۹۶ کالسه  به 
تاریخ  در  کروئی  هاشمی  خاتون  هاجر  سیده  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
بابل    بدرود زندگی گفته ورثه حین  ۹۴/۱۰/۲۶اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۲۳۱متولد  به ش ش  خاتون  هاجر  و  اله  ذبیح  فرزند  افروزی  نیا  ذبیح  ۱-نوروز 
اله و هاجر  ۱۳۵۷متولد بابل فرزند متوفی  ۲-زهرا ذبیح نیا افروزی فرزند ذبیح 
بابل فرزند متوفی  ۳-صغری ذبیح نیا  خاتون به ش ش ۲۱۳متولد ۱۳۵۲متولد 
بابل  ۱۳۵۵متولد  ۲۳۰متولد  ش  ش  به  خاتون  هاجر  و  اله  ذبیح  فرزند  افروزی 
فرزند متوفی  ۴-زینب ذبیح نیا افروزی فرزند ذبیح اله و هاجر خاتون به ش ش 
۲۵متولد ۱۳۶۰متولد بابل فرزند متوفی  ۵-معصومه ذبیح نیا افروزی فرزند ذبیح 
اله و هاجر خاتون به ش ش ۷۵۹متولد ۱۳۶۲متولد بابل فرزند متوفی  ۶-راحله 
ذبیح نیا افروزی فرزند ذبیح اله و هاجر خاتون به ش ش ۷۴۹متولد ۱۳۶۶متولد 
بابل فرزند متوفی  ۷-لیلی ذبیح نیا افروزی فرزند ذبیح اله و هاجر خاتون به ش 
نیا  ذبیح  اهلل  ۸-ذبیح  متوفی   فرزند  بابل  ۱۳۷۰متولد  ۲۰۵۰۲۸۹۳۳۲متولد  ش 
همسر  بابل  تولد  محل   ۱۳۱۳ ۱۹متولد  به ش ش  زینب  و  نوروز  فرزند  افروزی 

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

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

آگهیمزایده
نوبتاول

میاندرود  شهرستان  دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   ۹۴۰۰۳۱ کالسه  پرونده  در 
مطابق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۹۸۴۲۰۰۵۶۳مورخ ۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه 
مورخ   ۹۳۰۹۹۷۱۹۸۴۲۰۰۵۶۳ شماره  دادنامه  مطابق  میاندرود  شهرستان  دوم 
محکوم  اکبری  دقیق  رضا  علیه  محکوم  دادگاه  دوم  شعبه  از  صادره   ۹۳/۱۱/۲۹
حیدرزاده  مجتبی  له  محکوم  حق  در  ریال   ۱/۰۰۹/۷۴۴/۳۷۵ مبلغ  پرداخت  به 
علیه  محکوم  است  گردیده  محکوم  دولتی  عشر  نیم  ریال   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  و 
روستای  آدرس  به  آباد  بزمین  روستای  در  واقع  زمین  قطعه  یک  مال  معرفی  با 
بزمین آباد خیابان شهید امیری جلوتر از نانوایی داخل کوچه بن بست به مالکیت 
ثبت  و شماره  اصلی  از ۱۹  فرعی  به شماره ۱۹۲  قامت محلی  بلند  آقای مهدی 
به  میاندرود  ثبتی  حوزه   ۹ بخش  در   ۳۰۴ مکرر   ۱۸ دفتر  از  از صفحه   ۱۱۲۷۳
مساحت ۲۵۵/۴۰ متر مربع که مساحت اعیانی آن برابر ۱۳۰ متر مربع می باشد 
امیری شرقا  به خیابان شهید  اربعه آن شماال بطول ۱۳/۵۵ متر متصل  و حدود 
۴۶/۵۰ متر متصل به قطعه یکصد و هشتاد و دو جنوبا بطول ۱۲/۳۹ متر متصل 
به قطعه یکصد و هشتاد غربا بطول ۱۶/۱۰ متر متصل به کوچه یک باب اعیانی 
قدیم ۱۳۰ متر اتاق بزرگ که برای زندگی می باشد مابقی بنا در حال تعمییرات 
دیوارهای آجر گری محصور می  با  و کل محوطه  فاقد محوطه سازی  آن  حیاط 
باشد  می  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب  از جمله  دارای خدمات شهری  بنا  کل  باشد 
از  و  است  گردیده  برآورد  ریال   ۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ برابر  آن  ملحقات  با  ملک  ارزش 
طریق مزایده در مورخ ۹۶/۸/۱۷ روز چهارشنبه از ساعت ۱۰الی ۱۱ صبح بفروش 
اطالعات  جهت  مزایده  برگزاری  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  متقاضیان  میرسد 
بیشتر به دفتر شعبه  دوم دادگاه عمومی میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت 
قبول کرده  را  قیمت  باالترین  برنده آن کسی است که  و  کارشناسی فوق شروع 
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 مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی 

خواهد بود 
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرستان میاندرود – محسن نامدار 

ابالغوقتدادرسی
نظر به اینکه آقای رضا ذوالفقاریان با وکالت محمد اوصیا دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت فقان دردی خوری در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات 
قانونی به کالسه ۱۰/۵۵۷/۹۶ ثبت و برای مورخه ۹۶/۸/۲۱ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای  و با استناد ماده ۷۳قانون 
آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی 
می شود تا به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در غیر 
اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای عباس غالمی فرزند داوود و امید 
به طرفیت  آزاده قریب دادخواستی  و  فرزند مسعود خواهان فرهنگ قریب  یاوری 
خواندگان عباس غالمی فرزند داوود و آقای امید یاوری فرزند مسعود مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۲۷۳۰۰۴۴۷ شعبه ۳ دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان محمود آبد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۶/۹/۱۲ ساعت 
۱۲ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده ۷۳  قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآخرین  آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر شورا مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان محمود آباد ابوالقاسم تقی زاده 

مفقودی
برگ سبز و کارت ماشین خودرو سمند به شماره پالک ۵۵۴ و ۸۱ ایران ۸۸ به 
رنگ سفید به شماره شاسیES ۶۷۹۹۰۱  و شماره موتور K ۰۵۳۲۰۳۲ ۱۲۴ بنام 
ساعد محمدپور فرزند علی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۹۴۶۸۹  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

و  مادرید  رئال  نامدار  مهاجمان  هم  باز 
شانس  گذشته  سال   ۹ مانند  بارسلونا 
خواهند   ۲۰۱۷ طال  توپ  کسب  نخست 
آس،  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  بود.به  
دوباره  مسی  لیونل  و  رونالدو  کریستیانو 
برای کسب توپ طال رقابت خواهند کرد 
تا جایزه مهم ترین بازیکن سال را به دست 
آورند. در ۹ دوره گذشته، این جایزه بین 
دو مهاجم پرتغالی و آرژانتینی تقسیم شده 
است. بیشتر افراد معتقدند که دوباره امسال 
رقابت میان بازیکن رئال مادرید و بارسلونا 
فتح اللیگا  به خاطر  رونالدو  و  بود  خواهد 
خواهد  بیشتری  شانس  قهرمانان  لیگ  و 

فوتبال  فرانسه  مجله  را  طال  توپ  داشت. 
 ۲۰۱۰ سال های  بین  جایزه  این  می دهد. 
فیفا  بازیکن  بهترین  جایزه  با   ۲۰۱۵ تا 
یکی شده بود. پیش از آن رونالدو در سال 
به دست  را  توپ طال  بود  توانسته   ۲۰۰۸
آورد و مسی یک سال بعد برنده این جایزه 
شد.در فرمت جدید، مهاجم آرژانتینی سه 
 )۲۰۱۰  ،  ۲۰۱۱ و   ۲۰۱۲( پیاپی  سال 
و سپس  کند  را کسب  توپ طال  توانست 
دو سال پیاپی )۲۰۱۴ و ۲۰۱۳( این عنوان 
به مهاجم پرتغالی رسید. پس از این مسی 
توپ طالی ۲۰۱۵ را به خود اختصاص داد 
ودوباره توپ طال، تنها جایزه فرانس فوتبال 

شد.پارسال در حالی رونالدو این جایزه را 
گرفت  قرار  دوم  جایگاه  در  مسی  که  برد 
مجموع  در  شد.  سوم  گریزمان  آنتوان  و 
مهاجم آرژانتینی تاکنون پنج و مهاجم رئال 
آورده اند  به دست  توپ طال  چهار  مادرید 
زمینه  این  در  فراوان  احتمال  به  امسال  و 
با  بازیکن  دو  میان  رقابت  می شوند.  برابر 
باعث  بارسلونا  و  مادرید  رئال  میان  رقابت 
شد دو ستاره کنونی جهان هر فصل بهتر 
از قبل کار کنند.رونالدو زمانی که در سال 
بازیکن  را به دست آورد  ۲۰۰۸ توپ طال 
از  مسی  آن  از  پس  بود.  منچستریونایتد 
سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ این جایزه را به خود 
اختصاص داد و توانست رکورد تاریخی به 
به  را  سال  یک  در  گل   ۹۱ رساندن  ثمر 
بارسلونا  این مدت  در  ثبت کند.  نام خود 
و سه  اروپا شد  قهرمانان  لیگ  فاتح  دوبار 
بار در اللیگا به عنوان قهرمانی دست یافت. 
به  برای تیمش  همچنین مسی ۲۳۰ گل 
مادرید  با  که  زمانی  رونالدو  رساند.  ثمر 
را فتح کرد، دو  Decima )سال ۲۰۱۴( 
سال پیاپی جایزه فیفا را به خود اختصاص 
داد. او توانست ۱۱۵ گل به ثمر برساند.نام 
مهاجم پرتغالی تنها در سال ۲۰۱۰ میان 
مسی،  و  نداشت  وجود  نهایی  نامزد  سه 
برای  ارناندس  ژاوی  و  اینیستا  آندرس 

در  کردند.مسی  رقابت  جایزه  این  کسب 
را  فیفا  طالی  توپ  توانست   ۲۰۱۵ سال 
آورد  به دست  رساندن ۴۸ گل  ثمر  به  با 
پارسال  شود.  اروپا  قهرمانان  لیگ  فاتح  و 
رونالدو به همراه مادرید قهرمان جام جهانی 
باشگاه ها و به همراه تیم ملی کشورش فاتح 
یورو شد و به توپ طال دست یافت. مهاجم 
پیاپی اش  قهرمانی  دومین  امسال  پرتغالی 
را با مادرید در لیگ قهرمانان اروپا جشن 
تیمش  برای  فینال  در  گل  دو  او  گرفت. 
مقابل یوونتوس به ثمر رساند و همچنین 
برای  مسی  طرفی  از  شد.  اللیگا  فاتح 
بارسلونا در یک سال ۴۵ بار گلزنی کرد.با 
وجود این که مسی ۳۰ ساله و رونالدو ۳۲ 
ساله است هنوز یک رقیب ثابت میان دو 
ستاره کنونی جهان فوتبال دیده نمی شود. 
فرانک  اینیستا،  ژاوی،  اخیر  فصل های  در 
ریبری، مانوئل نویر، نیمار و گریزمان رتبه 
نیمار  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  سوم 
که  دارند  را  شانس  بیشترین  گریزمان  و 
حال   در  چون  برسند  جهان  ستاره  دو  به 
حاضر هنوز آرژانتین مسی و پرتغال رونالدو 
نشده  مشخص  جهانی  جام  به  صعودشان 
است.اگر این دو بازیکن نتوانند در مسابقات 
سال آینده حضور داشته باشد ممکن است 

فرصت توپ طال را از دست بدهند. 

دهمین رقابت رونالدو و مسی برای توپ طال

ارنج ملی پوشان قایقرانی 
برای قهرمانی آسیا

ارنج برخی قایق های تیم ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا در چین مشخص شد.به گزارش رقابت های قایقرانی قهرمانی 
آسیا بیست و سوم تا بیست و هفتم مهر در چین برگزار می شود و 
تیم های ملی کایاک و کانوی ایران در دو بخش جوانان و بزرگساالن 
و آقایان و بانوان در این رقابت های مهم شرکت می کنند.بر همین 
کرده اند. مشخص  را  قایق ها  برخی  ارنج  تیم ها  کادرفنی  اساس 

ترکیب تیم کایاک بزرگساالن ایران به شرح زیر است:
احمدرضا   - آقامیرزایی  علی  متر:   ۵۰۰ نفره  چهار  کایاک 

طالبیان - فرزین اسدی - پیمان قویدل
کایاک دو نفره ۱۰۰۰ متر: احمدرضا طالبیان - فرزین اسدی

کایاک یک نفره ۱۰۰۰ متر: علی آقامیرزایی
کایاک دو نفره ۲۰۰ متر: امین بوداغی - پیمان قویدل

کایاک یک نفره ۲۰۰ متر: علی آقامیرزایی
کایاک چهار نفره ۱۰۰۰ متر: طاهر حسینی افشار - صادق 

زمانی - امیر احمدی - امین بوداغی
ترکیب تیم کانوی بزرگساالن به شرح زیر است:

کانو یک نفره هزار متر: کیا اسکندانی
کانو دو نفره هزار متر: کیا اسکندانی و علی اجاقی

کانو چهار نفره هزار متر: نبی رضایی - معراج محمدزاده - 
علی اجاقی - کیا اسکندانی

کانو چهار نفره ۵۰۰ متر: عادل مجللی - معراج محمدزاده - 
کیا اسکندانی - علی اجاقی

کانو یک نفره ۲۰۰ متر: عادل مجللی
کانو دو نفره ۲۰۰ متر: عادل مجللی - کیا اسکندانی

کانو چهار نفره ۲۰۰ متر: عادل مجللی - کیا اسکندانی - 
دامون صادقی - علی اجاقی

ترکیب تیم کانو جوانان به شرح زیر است:
کانو یک نفره هزار متر: نبی رضایی

کانو دو نفره هزار متر: نبی رضایی - عرفان زنده پی

کانو دو نفره ۲۰۰ متر: نبی رضایی - عرفان زنده پی
ترکیب تیم ملی بانوان برای قهرمانی آسیا:

کانو چهار نفره ۲۰۰ متر: مهسا کهنسال - آتنا رئوفی - فاطمه 
کرمجانی - هیوا افضلی

زیبا سماک -   - متر: مهسا کهنسال  نفره ۵۰۰  کانو چهار 
فاطمه کرمجانی - آتنا رئوفی

کایاک تک نفره ۲۰۰ متر: آرزو حکیمی
کایاک تک نفره ۵۰۰ متر: هدیه کاظمی

کایاک دو نفره ۲۰۰ متر: آرزو حکیمی و هدیه کاظمی
کایاک دو نفره ۵۰۰ متر: مونا ابراهیمی  - گلناز غضنفریان

گلناز   – ابراهیمی  مونا  متر:   ۱۰۰۰ نفره  چهار  کایاک 
غضنفریان – هدیه کاظمی -  آرزو حکیمی

کانو یک نفره ۲۰۰ متر: هیوا افضلی
کانو یکنفره ۵۰۰ متر: فاطمه کرمجانی

کانو دو نفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر: هیوا افضلی و فاطمه کرمجانی
ترکیب کایاک جوانان هنوز اعالم نشده است و احتمال تغییر 

در مواد باال نیز وجود دارد.
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برگزاری جشنواره 2000دراستان مرکزی

 داودی - خبرنگار زمان: جشنواره ۲۰۰۰ مخا برات منطقه مرکزی 
باهدف کاهش الوصولی  تلفن ثابت و تشویق مشترکین به پرداخت غیر 

حضوری و به موقع قبوض آغاز شد 
دراین جشنواره که ازمرداد ماه سال جاری شروع شده وتا پایان سال  
ادامه خواهد داشت، یک دستگاه پژو ۲۰۶  ودهها گوشی هوشمند به 
مشترکینی که تا بیستم هرماه  نسبت به پرداخت بدهی خود نمایند به 

قید قرعه اهدا خواهدشد

همایش نقش اینترنت و فضای مجازی
 در آسیب های اجتماعی در گلستان

نیروی  فرا رسیدن هفته  به مناسبت  سلیمانی- خبرنگار زمان: 
انتظامی همایش فناوری اطالعات و ارتباطات با عنوان نقش اینترنت 
و فضای مجازی در آسیب های اجتماعی و جرائم توسط اداره کل 
آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان با همکاری پلیس فتای استان 

برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
با رویکرد  انتظامی، این همایش آموزشی  گلستان درهفته نیروی 
آموزشی وفرهنگی و باهدف ) آشنایی باتهدیدات حوزه فناوری،آسیب 
های احتمالی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی( باحضور مفیدی 
معاون مدیر کل ،منتظری کارشناس پلیس فتا وسخنران همایش، 
امید جافر نوده رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران گرگان 
و جمع کثیری از همکاران و کارآموزان در سالن همایش های مرکز 
آموزش فنی وحرفه ای برادران گرگان برگزارشد. در ابتدا امید جافر 
روز،هدف  فناوری  دانش  فراگیری  ضرورت  به  اشاره  ضمن  نوده، 
ازبرگزاری این کارگاه آموزشی را آگاهی بخشی در حوزه فناوری، 
آشنایی کارکنان، با تهدیدات وپیامدها،آسیب های احتمالی فضای 
پدیده ی  دانست.واشاره کرد؛ هر  اجتماعی  و شبکه های  مجازی 
جدید به محض ورود به دنیای واقعی همواره فرصت ها و چالش هایی 
را به همراه خواهد داشت. درادامه همایش ،ستوان یکم منتظری 
،نماینده پلیس محترم فتا، به معرفی پلیس فتا یا پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات پرداخت و با ذکر اینکه مباحث فضای مجازی بسیار 
گسترده می باشد، بیان داشت :کلیه صوت ها ،تصویرها ،کل روابط 
و ارتباطات وهرچیزی که از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال یابد در 

حیطه فضای مجازی قرار می گیرد. 
وی بیان کرد:رشد سریع تکنولوژی و بویژه پیشرفت روزافزون در 
حوزه های ارتباطی، ماهواره ها و اینترنت باعث تحوالت پرشتاب در 
جوامع بشری گردیده و آثار مثبت و منفی فراوانی در پی داشته است.

در این میان، آثار اینترنت و فضای مجازی در روابط اجتماعی بیش 
از سایر حوزه ها بوده و تغییرات و دگرگونی های زیادی را بوجود 
آورده است که توجه به رشد روزافزون جرایم اینترنتی و با در نظر 
گرفتن این نکته که جوانان بیش از هر گروه دیگری در مقابل بعضی 
از این جرایم آسیب پذیر هستند، مسئوالن و دست اندرکاران کشور 
باید استراتژی های همه جانبه ای را در راستای آگاهی دادن به این 
قشر، مقابله با جرایم اینترنتی و همچنین استفاده صحیح از تکنولوژی 

رایانه ای اتخاذ کنند. 

افتتاح و بهره برداری
 پروژه آزادراهی اصفهان

 بهادری- خبرنگار زمان: وزیر راه وشهرسازي 
در سفر دو روزه به استان اصفهان ضمن بازدید 
و افتتاح از چند پروژه راهسازي و بازدید ازپروژه 
ریلي احداث واحد مسکونی در بافت فرسوده را 

در برنامه دارند.
عباس آخوندي وزیر راه وشهرسازي و جمعی از 
معاونین  روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته 
جاری با حضور در اصفهان ازروند اجرایی پروژه 
آزاد راه شرق اصفهان بازدید، ادامه آزادراه غرب 
بافت فرسوده محله همت  افتتاح و  اصفهان را 
آهن  راه  ایستگاه  بهارستان،  مترو  پروژه  آباد، 
ریز و ۱۲ کیلومتر خط اتصال به فوالدمبارکه و 
پروژه دوخطه شدن مسیر ریلي زرین شهر به 
بافق بازدید خواهد کرد. عباس آخوندي در این 
غرب  کنارگذر  مسیر  ادامه  احداث  سفرکلنگ 
اصفهان به سمت آزادراه اصفهان– شیراز بطول 

۲۸ کیلومتر را بر زمین مي زند.
غرب  آزادراه  پروژه  سفر  این  در  است  گفتني 
مسکن  واحدهاي  کیلومتر،  بطول ۱۵  اصفهان 
مهر استان به تعداد ۲۳۳۵واحد، ۴ باب واحدهاي 
آموزشي، فرهنگي و مذهبي در شهرهاي جدید و 
پروژه  WIM )توزین در حال حرکت( افتتاح و 
عملیات اجرایي ۷۲ واحد مسکوني واقع در بافت 
فرسوده محله همت آباد اصفهان آغاز و از پروژه 

هاي ریلي بازدید خواهد شد.

تعامل با مردم عاملی موثر در تحقق 
اهداف نیروی انتظامی سنندج

ایسنا: سرپرست شهرداری سنندج گفت: ایجاد 
رابطه گرم و صمیمی نیروی انتظامی با مردم و 
همچنین برنامه ریزی صحیح و مدون باعث شده 
است که نیروی انتظامی بتواند در  انجام وظایف 
و تحقق اهداف و برنامه های خود به خوبی عمل 

کند. 
اجتماعی  معاون  با  دیدار  در  کاظمی  علیرضا 
نیروی انتظامی و فرمانده راهور کردستان که به 
گرفت،  انتظامی صورت  نیروی  هفته  مناسبت 
اظهار کرد:حضور نیروی های انتظامی در سطح 
یادآور  و  شهروندان  دلگرمی  مایه  شهرهمواره 

آرامش و امنیت است. 
ناموس  و  مال  و  جان  حافظ  شعار  افزود:  وی 
نیروی  کلیدی  شعارهای  از  یکی  شهروندان 
انتظامی است که با تالش شبانه روزی نیروهای 

خدوم انتظامی این شعار تحقق یافته است. 

خبر خبر

لزومبازنگریدراعتبارساماندهی
فاضالباهواز

عملکردمناسبجمعیتهاللاحمردرطرح
ملیچپکرودجویبار

ماهانه  بررسی  جلسه  فر-اهواز:  سعیدوحیدی 
مصوبات هیأت  دولت در مورد خوزستان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفا اهواز، مهندس فردوس کریمی اهواز در این جلسه 
اعتبار پیش بینی شده طرح جامع آب و فاضالب 
کالنشهر اهواز را در راستای ساماندهی  فاضالب آن 
بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان در سال ۸۲  عنوان نمود که 
این اعتبار برای یک دوره سه ساله در نظر گرفته شده 
است. مهندس کریمی ضمن بیان اینکه این اعتبارات 
را در بخش فاضالب و آب جدا کرده ایم اظهار کرد: 
امسال قرار براین بود که ۱۰ درصد این اعتبار از سوی 
دولت تخصیص داده شود که ما نیز براین اساس 
چندین سند را به منظور ساماندهی وضعیت فاضالب 
اهواز آماده کرده ایم در این راستا سه مورد از این اسناد 
مخصوص اصالح شبکه فاضالب مناطق اسالم آباد، 
سپیدار و باهنر است و پیمانکار آنها نیز مشخص شده 
است.     مهندس کریمی اعتبار ۸۶۰ میلیارد توماني  
را برابر با براوردي که طبق مطالعات سال ۱۳۸۲توسط 
بانک جهاني صورت گرفته دانست و افزود: باید توجه 

شود که اکنون سال ۱۳۹۶ است و باید براورد هزینه 
فاضالب مطابق طرح جامع موجود لحاظ گردد که  
اکنون  ما بالغ بر ۱۶۴۰میلیارد محاسبه کردیم و باید 

با دقت به آن پرداخت.
وی افزود: همچنین پنج سند دیگر آن نیز مربوط به 
اصالح کلکتورها به روش میکروتونلینگ بود ولی به 
خاطر اینکه بتوانیم از پراکندگی کار جلوگیری کرده 
و پیمانکاران را نیز بهتر در حیطه عمل و ابتکار محک 
بزنیم آن را به دو سند ۲۲۰ میلیارد تومانی در سواحل 
چپ و راست کارون تبدیل کرده ایم که سرجمع ۴۴۰ 
میلیارد تومان میکروتونل بود اما در ادامه بدالیلی از 
جمله اینکه موافقت نامه هنوز مبادله نشده، مقداری 
در انجام آن احتیاط بعمل آوردیم و فعال نیز در حال 

ارزیابی پیمانکارها برای انجام اینکار هستیم.
وی همچنین گفت: امسال ۱۰ درصد از ۳۰۰ میلیارد 
تومان سهم اعتبار ساالنه را “سند” تهیه کرده ایم که 
در اینخصوص ۵۳ پروژه اصالح و بازسازی برای آب 
در نظر گرفته ایم که در حقیقت شامل ۳۱۴ میلیارد 

تومان است.   

حسن زاده- خبرنگار زمان: رئیس جمعیت 
اینکه  بیان  با  جویبار  شهرستان  احمر  هالل 
طرح  در  مناسبی  عمکرد  جویبار  شهرستان 
ملی دریا داشته است، گفت: این طرح از خرداد 
سالجاری به مدت ۴ ماه در ۱۸ کیلومترساحل 
و ۱۵  ناجی  و ۳۰  انجام شد  جویبار  چپکرود 
بحث  امسال  دریای  در طرح  گر  امداد  نیروی 
خدمات رسانی به مسافران و گردشگران را انجام 

دادند.
محمد رضا صابری در نشست با خبرنگاران با اعالم 
اینکه ساحل پاک و آزاد جویبار از راه دسترسی 
ساحل  داشت:  نیست،اظهار  برخوردار  مناسبی 
دریای چپکرود با نقطه خطر۵۰ متر فاصله دارد 
راتهدید  مسافران  کمتری  خطر  همین  برای 
می کند و خوشبختانه در دوسال گذشته هیچ 
غرق شدگی در این ساحل صورت نگرفته که با 
کمی توجه مسئولین در خصوص راه دسترسی 
جذب  را  زیادی  وگردشگران  مسافران  میشود 
در   : افزود  کرد.وی  جویبار  بکر  سواحل  این 

طرح دریا یک دستگاه آمبوالنس، یک دستگاه 
خودروی امدادی، ۴ دستگاه موتور سیکلت و ۲ 
دستگاه جی تی اسکی  برای خدمات رسانی به 
مسافران به کار گرفته شد.وی تعداد کل عملیات 
انجام شده توسط هالل احمر شهرستان را ۳۹۱ 
مورد بیان کرد و افزود: در دوسال گذشته غریقی 
در سواحل جویبار صورت نگرفته که این رکورد 
خوبی برای این شهرستان در طرح ملی دریا می 
باشد.صابری در ادامه به اجرای طرح ملی خادم در 
شهرستان اشاره کرد و گفت: این طرح از بهمن 
سال ۹۵ با ۳۵۰ خانوار در این شهرستان آغاز شده 
و تاکنون ۷ مرحله آن به پایان رسیده و با توجه به 
عملکردخوب نیروهای هالل احمر در اجرای این 
طرح تعداد خانوارها در اجرای مرحله دوم طرح 
ملی خادم به ۱۲۰۰ خانوار افزایش یافت.وی بیان 
کرد: در ۵ سال آینده ۳۰ درصد از مناطق شهری 
و روستایی از آموشهای الزم امدادو نجات برخوردار 
میشوند و بناست این طرح در سالهای آتی به طور 

۱۰۰ در صد دراستان عملیاتی شود.

خانی نژاد- خبرنگار زمان: فرمانده انتظامی 
استان البرز از کنترل آنالین ۲۰۰ سفره خانه در 

استان خبر داد.
سردار عباسعلی محمدیان در همایش مشترک 
باشگاه  همایش  سالن  در  که  اصناف  و  پلیس 
میالد کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه امنیت 
پایدار با همدلی و همکاری اقشار مختلف جامعه 
امکان پذیر است، اظهار داشت: همکاری اصناف 
موفقیت  جامعه  در  نظم  ایجاد  برای  پلیس  با 

چشمگیری را به دنبال خواهد داشت.
فرمانده انتظامی استان البرز با قدردانی از اصناف 
به دلیل همکاری با پلیس در تمام امور، عنوان 
کرد: در نظر داریم برای ارتقای سطح امنیت طرح 

های مختلفی اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه همکاری دو جانبه پلیس 
و اصناف بسیاری از مشکالت جامعه را حل می 
کند، تاکید کرد: پلیس البرز از تمام توان خود 
برای قانونمند کردن واحد های صنفی که جزء 

اتحادیه ها نیستند، استفاده می کند.
سردار محمدیان نقش اصناف در جرائم را کمتر از 
نیم درصد اعالم کرد و گفت: در این رابطه طرح 
شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه در سطح 

استان اجرا می شود.
بازار خرید و فروش  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اموال سرقتی، مشکوک به سرقت و قاچاق وجود 
نداشته باشد، مجرمین زمینه کار ندارند، خاطر 
نشان کرد: امید داریم با همکاری دوجانبه پلیس 
و اصناف بتوان در راستای قانونمند شدن تمام 

واحد های صنفی گام برداریم.
گفت:  درادامه  نیز  تقی پور  موسی  سرهنگ 

ویترین  ساماندهی  زمینه  در  ها  ساماندهی 
پوشاک و البسه زیر زنانه بوده است.

رئیس اداره اماکن پلیس استان البرز با بیان اینکه 
از جمله عملکرد اماکن جمع آوری البسه پاره، 
البسه با عکس های مبتذل و جمع آوری البسه 
ساماندهی  طرح  داد:  ادامه  است،  بوده  قاچاق 
پوشاک، ویترین ها و مانکن ها به مدت ۲ سال 
است در البرز اجرا می شود. اجرای این طرح در 

استان البرز در کشور بی نظیر است.
تقی پور با اشاره به اینکه از جمله عملکردهای 
در  شیطان پرستی  البسه  کشف  اماکن  پلیس 
سطح استان بوده است، بیان کرد: شکایات زیادی 
از سوی شهروندان درباره ویترین البسه لباس زیر 

به مرکز ۱۹۷ ارائه شده است.
اولین استان  به عنوان  البرز  اینکه  بیان  با  وی 
توانسته است تمام واحدهای صنفی تاالر را به 
صورت سیستمی کنترل کند، اضافه کرد: سالن 
تاالرها دوربین نصب  بیرونی  آقایان و محوطه 

شده که توسط اداره اماکن کنترل می شود. 
تقی پور با اشاره به اینکه ۲۰۰ واحد صنفی سفره 
خانه از طریق سیستم آنالین کنترل می شود، 
عنوان کرد: این طرح را ادامه می دهیم تا حضور 

فیزیکی پلیس حذف شود.
بیان  با  البرز  استان  پلیس  اماکن  اداره  رئیس 
از  بازدید  جاری ۲۴۸  سال  تابستان  در  اینکه 
چایخانه ها و تاالرها انجام شده است، افزود: از 
جمله کشفیات سال جاری ۳ لیتر شربت متادون 
و ۱۹۰۰ قرص مخدر از عطاری ها بوده و در 
۶ ماهه نخست سال جاری ۶۸۵ مورد پلمب و 

۲۶۶۰ واحد بازدید شده است.

در همایش مشترک پلیس و اصناف البرز مطرح شد؛

کنترلآنالین200سفرهخانهدرالبرز

آگهی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۲۹۲۲۴۰۰۱۹۹ 
محکوم علیها )رضا شهریاری (محکوم اند به ۱-پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون 
۳-پرداخت  ان  با  متناسب  دادرسی  هزینه  ۲-پرداخت  خواسته  اصل  بابت  ریال 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ لغایت وصول طبق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی ایران در حق محکوم له ۴-پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت .
اجرائیه :۱-ظرف ده روز  ابالغ  تاریخ  از  محکوم علیه )رضا شهریاری (مکلف است 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارده )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی (۲-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ،به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابها ی مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگری در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واال به درخواستت محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای 
اموال به  از اعالم کامل صورت  محکومیت مالی ۱۳۹۴(.۴-خودداری محکوم علیه 
.)ماده ۳۴  را در پی دارد  تعزیری درجه هفت  اجرای حکم ،حبس  از  فرار  منظور 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ق. م .ا وماده ۱۶ قانون اجرای محکومیت ماالی 
۱۳۹۴( .۵-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر دو مجازات می شود .)ماده ۲۱ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت  سی روزه 
ارائه شود آزادی محکوم علیها اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود .)تبصره ۱ ماده ۳قانون نحوه اجرای 

محکومیت مال۱۳۹۴(
6449 م .الف    محمد فخاری  شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قرچک 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای احمد بابائی نژاد  دارنده شناسنامه شماره ۷۷۳به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶۰۲۶۴ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان لیال بابائی نژاد  بشناسنامه شماره ۵۱۷۰ در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۷  در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱-احمد بابائی نژاد  به شماره شناسنامه ۶۷۷۳ پدر متوفی 

۲-گوهر بابائی به شماره شناسنامه ۱۰۱ مادر متوفی و الغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
رئیس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند .

آگهيموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
اول  هیات     ۱۳۹۶/۵/۲۳ مورخ     ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۰۹۸ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا تیر  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۳  بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱۴۷/۲۹  مترمربع  مفروز شده و مجزی 
شده از پالک ۷۴۰ فرعي از ۱۵۷- اصلي واقع در صحرای ویان خریداری از مالک 
رسمی آقای روح اله مطلبی که سندمالکیت آن ذیل ثبت صفحه ۴۰۶  دفتر ۲۸۱۹ 
به منظور  لذا  قولنامه عادی محرز گردیده است.  برابر  و  ثبت و صادر شده  است 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵۶۴۳/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۷/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۷/۱۹

عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهيموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
اول  هیات     ۱۳۹۶/۵/۲۳ مورخ     ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۱۰۹۷ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم زهرا تیر  فرزند عباس بشماره شناسنامه ۳  بصورت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۳۲۶/۲۶مترمربع  مفروز شده و مجزی 
شده از پالک ۸۱۴۵ فرعي از ۱۵۷- اصلي واقع در صحرای ویان خریداری از مالک 
رسمی آقای روح اله مطلبی که سندمالکیت آن ذیل ثبت صفحه ۵۷۱  دفتر ۷۷ 
به منظور  لذا  قولنامه عادی محرز گردیده است.  برابر  و  ثبت و صادر شده  است 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو 
توانند  باشند مي  اعتراضي داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵۶۴۵/ ف  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۶/۷/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۷/۱۹
عباسعلي شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

آگهيموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۲۳۶   مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸   هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حسن رضا ساریخانی 
قلعه باباخانی بشناسنامه شماره ۳۷۸   صادره از مالیر فرزند تیمور در قسمتی از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۰۸مترمربع از پالک شماره ۴۹۱۷   فرعی از 
۱۷۰  اصلی واقع در البرز با خریداری از آقایان علی و ناصر خواجوی و با مالکیت مالک اولیه 
آقای محمدحسین عطار تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵۷۵۶/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

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

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

آگهيموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
هیات     ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ مورخه     ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۲۳۷ شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
فرزند حسن  تهران  از  بشناسنامه شماره ۱۵۷۰   صادره  ساریخانی  آقای حسین 
به مساحت  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  از ششدانگ یک قطعه  رضا در قسمتی 
۱۹۵  مترمربع مفروز از پالک شماره ۴۹۱۷   فرعی از ۱۷۰  اصلی واقع در البرز با 
خریداری از آقای مرادعلی اقتداری و با مالکیت مالک اولیه آقای محمدحسین عطار 
تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۹۶/۵۷۵۸/ف    م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

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

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

آگهيموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۱۸۸   مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰۲   هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای 
فریدون موسائی بشناسنامه شماره ۶۱۷۴۵   صادره از تهران فرزند محمدحسین 
در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۲۱/۸۰ 
با  البرز  در  واقع  اصلی    ۱۷۰ از  فرعی     ۵۱۱۴ شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
خریداری از آقای محمدرضا بخشیان که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
انقضاي مدت مذکور و عدم  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایي 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۶/۵۸۰۳/ف    م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

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

آگهیمزایدهاموالمنقول
شماره۹۳۰۹۹۷۶۱۴۱۳۰۰۶۸۴مورخ۹۳/۶/۳۱ به  حکم  اجرای  درراستای 

علیه  منش  سعیدیوسفی  آقای  خرمشهرمدیرتصفیه  یاس  ورشکسته  شرکت  له 
پرداخت  به  است  محکوم  که  سیدماجدهاشمی  آقای  باوکالت  اروندکیش  شرکت 
مبلغ۶۵۷۱۳۷۱۹۵۱ریال درمحکوم له وپنج درصدمحکوم به بابت نیم عشر دولتی 
باارزیابی  وباتوجه  بامشخصات ذیل  له  ازجانب محکوم  اموال  معرفی  به  باتوجه  که 
ابالغ نظریه کارشناس وعدم  طریق ارجاع به کارشناس وتعیین قیمت وباتوجه به 
مزایده  مقرر،درجلسه۹۶/۸/۲ساعت۹:۳۰به  تشریفات  واجرای  طرفین  اعتراض 
باالترین مبلغ پیشنهادی  ازقیمت کارشناسی شروع وبه  گذاشته میشودکه مزایده 
قیمت  از  درصد)۱۰درصد(  ده  پرداخت  به  رسد.خریدارمکلف  می  فروش  به 
عدم  درصورت  باشدکه  می  ماه  یک  مدت  ظرف  والباقی  المجلس  فی  پیشنهادی 
تودیعی  درصد(ازقیمت  درصد)۱۰  مقررده  درمهلت  مزایده  مبلغ  الباقی  پرداخت 
وخریدارمی  است  خریداراموال  عهده  به  وانتقال  نقل  گرددوضمناهزینه  می  ضبط 
احکام  اجرای  به  بامراجعه  مزایده  ازتاریخ  روزقبل  تاپنج  اموال  رویت  تواندجهت 
هزارتن  پنج  پایه  اموال:قیمت  نماید.مشخصات  خرمشهراقدام  دادگستری  حقوقی 
لحن ضایعات نفتی ارزش هرتن دومیلیون وپانصدهزارریال وارزش کل مواددوازده 

میلیاردوپانصدمیلیون ریال ارزیابی وپایه مزایده می باشد.
اجرای احکام شعبه سوم حقوقی دادگستری خرمشهر-مطوریان

آگهیمفقودی
 مدرک تحصیلی دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی آبادان

ملی  شماره  سرداربه  فرزند  میرزا  بلوطی  رضا  آقای  تحصیلی  مدرک 
۴۰۷۲۷۲۸۸۱۰دررشته مهندسی شیمی صنایع پازایش درواحد دانشگاهی آبادان به 
شماره تاییدسازمان مرکزی ۱۲۹۳۱۵۱۰۱۵۰۶مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط 

می باشد. نوبت اول:۱۳۹۶/۷/۱۹-نوبت دوم ۱۳۹۶/۷/۲۶-نوبت سوم:۱۳۹۶/۸/۳
 بندرامام خمینی)ره(

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
پرونده  قبال  در  شیرین  قصر  شهرستان  اختالف  شورای حل  مدنی  احکام  اجرای 
آقای  له  قصرشیرین  شورا  مدنی  احکام  اجرای  شعبه  از  صادره   ۹۶،۱۴۵ کالسه 
 ۲۰۶ پژو  خودرو  دستگاه  یک  فروش  بر  دائر  کریمی  مهدی  علیه  نوروزی  مسلم 
دادگاه  منتخب  کارشناسان  به  ۱۳۹۶که  مدل  ط۲۳   ۵۶۱،۲۹ انتظامی  شماره  به 
ارجاع و کارشناسی محترم نظریه خود را این چنین اعالم نموده است قیمت روز 
یک دستگاه پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۶ به مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ارزیابی گردیده است که 
تاریخ ۹۶،۸،۲۱ راس ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده حضوری بفروش خواهد رسید. 
احکام  اجرای  دفتر  با هماهنگی  مقرر  موعد  از  قبل  روز  پنج  توانند  خریداران می 
مدنی از سواری پژو ۲۰۶ بازدید بعمل اورده مزایده از قیمت پایه وارزیابی شروع 
شده و هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ازطریق تشریفات قانونی تحویل 
داده خواهد شد و کلیه هزینه متعلقه دولتی اعم از سند نویسی وغیره بعهده برنده 
مزایده خواهد بود و میبایستی ده درصد از کل مزایده فی المجلس به حساب سپرده 

دادگستری واریز و بقیه آن بمدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت شود.
دفتر اجرای احکام مدنی شورا شهرستان قصرشیرین

آگهیابالغ
 وقت دادرسی 

نظر به اینکه خواهان آقای رضا ذوالفقاریان فرزند دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت  علی دالل اسکندری فرزند در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات 
قانونی به کالسه ۱۰/۵۵۸/۹۶ ثبت و برای مورخه ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۹:۴۵ صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به 
خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه دهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
کالسه پرونده:۱۳/۱۱۵/۹۵         شماره دادنامه: ۹۵/۶/۱۰-۵۸۹ 

خواهان: همام کفایت با وکالت سید اسماعیل رجب زاده بابل کمربندی غربی چار 
راه ضرابپوری نبش توحید ۶

خوانده: حسن اکبرنیا مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی خواهان همام کفایت با وکالت سید اسماعیل 
رجب زاده بطرفیت حسن اکبرنیا بخواسته مطالبه طلب به مبلغ سی و دو میلیون 
و چهارصد هزار ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان 
 ۲۱۸۴۸۴ و   ۹۴/۳/۲۲ مورخ   ۲۱۸۴۷۵ شماره  به  چک  فقره  دو  مصدق  فتوکپی 
به  مربوط  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  نوین  اقتصاد  بانک  برعهده   ۹۴/۳/۲۳ مورخ 
آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده با ابالغ اخطاریه و 
انتظار کافی در جلسه دادرسی شورا حاضر نگردید هیچگونه دلیل موجه و محکمه 
پسندی در جهت رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش و یا پرداخت دین 
و  خدشه  از  آن  مستندات  و  دعوی  ماندن  مصون  بلحاظ  فلذا  است  ننموده  ارائه 
تعرض دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و با استصحاب و بقاء دین بر 
ذمه خوانده و مستندا به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۱۴و۳۱۰و۲۴۹ 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده حسن اکبرنیا به پرداخت مبلغ سی و دو 
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال  میلیون و چهارصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان 
احکام  اجرای  اجرای حکم  نماید ضمنا در مرحله  اعالم می  و  همام کفایت صادر 
دریافت  و  تاریخ سررسید چکها  از  تادیه  و  تاخیر  برآورد خسارت  به  نسبت  مدنی 
ان از خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای  صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف 
مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل – خیری زاده سماکوش

آگهیمزایده
به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۰۶۴۰۰۲۶۱ مورخه ۹۶،۴،۳۱ صادره از دادگاه 
عمومی بخش گهواره بدینوسیله مراتب آگهی مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 
جنب روستا به ارزش ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مربوط به مرحوم اله بخش عباسی ) نام 
مالک () ماترک ( واقع در روستای دمیزر از توابع بخش گهواره که ارزیابی آن طبق 
نظریه کارشناس مبلغ ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است و عرصه و اعیان 
به   ، است  گردیده  برآورد  ریال  مبلغ ۲۲۱،۷۰۰،۰۰۰  کلی  به طور  مسکونی  خانه 
استناد مواد ۱۰۵ الی ۱۱۲ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی اعالم می گردد ، جلسه 
مزایده ملک مذکور در تاریخ ۹۶،۸،۲۰ راس ساعت ۱۰ صبح مستقردراجرای احکام 
مدنی بخش گهواره برگزار خواهد شد . لذا کسانی که مایل در شرکت در مزایده 
مذکورهستند ، می تواند ۱۰ روز قبل ازاجرای مزایده به این مرجع مراجعه تا ترتیب 
بازدید از ملک موصوف داده شده و هر کس باالترین قیمت را اعالم نماید ، به عنوان 
برنده مزایده شناخته شده و ۱۰ درصد از بهای مزایده فی المجلس از برنده اخذ و 
به حساب سپرده دادگستری واریز و خریدار مکلف است ما بقی قیمت را ظرف یک 

ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید .
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی بخش گهواره – جاسمی نژاد
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شستشوی 189 کیلومتر از شبکه جمع آوری 
فاضالب در گلستان

سلیمانی - خبرنگار زمان: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
استان گلستان از شستشوی ۱۸۹ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب 
در شش ماهه اول سال جاری خبر داد. مهیار خسروی، افزود: این طرح 
با هزینه یک میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال از محل منابع داخلی انجام 
شده است. به گفته وی، در شهر گرگان ۱۰۱ کیلومتر، بندرترکمن 
۳۲کیلومتر، بندرگز ۳۰ کیلومتر و کردکوی ۲۶ کیلومتر از شبکه 

فاضالب شستشو و الیروبی شده است.
مهندس خسروی با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: جلوگیری 
از رسوب گذاری، جلوگیری از ایجاد شرایط بی هوازی و انتشار بو در 

شبکه فاضالب مهمترین اهداف اجرای این طرح می باشد.
وی با بیان دیگر اهداف طرح تصریح کرد: این اقدام به منظور نگهداری 
بهینه شبکه فاضالب، کاهش حوادث احتمالی، جلوگیری از پس زدن 
فاضالب به سیفون های خانگی و افزایش رضایتمندی مشترکین انجام 
شده است. مهندس خسروی با اشاره به وجود ظرافت های خاص در 
توسعه و نصب انشعاب فاضالب، اضافه کرد: بخش زیادی از گرفتگی 
و انسداد شبکه های فاضالب به دلیل  رعایت نکردن ضوابط فنی در 
نصب انشعاب از سوی افراد غیرمتخصص و به صورت غیرمجاز است 
که موجب گرفتگی شبکه فاضالب می شود و بطور جدی با این افراد 

برخورد خواهد شد.

لزوم اجرای بخشنامه ساماندهی نرخ سود های 
سپرده بانکی در چهار محال و بختیاری

عسگری - خبرنگار زمان: نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و 
دارایی استان چهارمحال و بختیاری بر لزوم اجرای بخشنامه ساماندهی 

نرخ سود های سپرده بانکی  تاکید کرد.
نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری 
در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی تابعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اجرای بخشنامه ساماندهی نرخ سود های سپرده 

بانکی  را الزامی دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، تهمتن 
عبداللهی اصالح  ساختار نظام بانکی را از اولویت های وزارت امور 
اقتصادی و دارایی دانست و اظهار داشت : پیگیری برای اجرای کامل 
بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳ /۹۶ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 

در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردارد.
عبداللهی با تاکید بر پیگیری قاطعانه این اداره کل برای تحقق این 
بخشنامه تصریح کرد : در این برنامه ضمن بازرسی از بانکها و موسسات 

مذکور ، گزارش مربوطه به وزارت متبوع ارائه خواهد شد. 
در ادامه این نشست مدیران عامل بانکها  و موسسات مالی و اعتباری  
ضمن استقبال از برگزاری جلسه، گزارشی از اجرای بخشنامه مذکور 
و اقدامات به عمل آمده ارائه کردند. گفتنی است این نشست با حضور 
اعضاء و روسا و مدیران عامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان 

در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

پایان عملیات پاکسازي آشغالگیر 
ورودي سیفون بزرگ کرخه

همت  و  تالش  با  فر-اهواز:  سعیدوحیدی 
کارکنان شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبیاري 
کرخه و شاوور، پاکسازي آشغالگیر ورودي سیفون 

بزرگ کرخه در حوزه کرخه جنوبي انجام شد.
برداري  بهره  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
»یعقوب  شاوور،  و  کرخه  آبیاري  شبکه هاي  از 
کرمي« مدیرعامل شرکت با اعالم خبر فوق هدف 
از این عملیات را تامین آب مطمئن اراضي زراعي 
پایین دست سیفون کرخه و همچنین جلوگیري 
از اخالل در روند آبرساني به طرح غدیر ) ایستگاه 

پمپاژ قیصریه( عنوان کرد.
پاکسازي آشغالگیر  اضافه کرد: عملیات  ایشان 
سردهانه کانال AMC، آشغالگیر ورودي سیفون 
کرخه و سیفون کانال MC۱ در تقاطع با جاده 
اهواز – سوسنگرد و دیگر سیفون هاي موجود در 
شبکه هاي  آبیاري دشت آزادگان به طور مرتب 
توسط پرسنل پرتالش بهره برداري انجام مي شود.

آمار تکان دهنده تولید زباله 
در روستاهای گیالن

ایسنا: مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری گیالن گفت: روزانه ۶۰۰تن زباله در 

روستاهای گیالن تولید می شود.
مازیار سیدنژاد با بیان اینکه سرانه تولید روستایی 
هر نفر در گیالن روزانه ۶۵۰گرم است،گفت: با 
توجه جمعیت ۹۳۰هزار نفری روستاهای گیالن 
به طور میانگین در مجموع روزانه ۶۰۰تن زباله در 

روستاهای گیالن تولید می شود.
وی افزود: برای جمع آوری روستاهها روشهای 
کم  روستاهای  برای  و  می شود  اجرا  مختلفی 
جمعیت به طور معمول یک روز در هفته جمع  
با  روستاهای  در  و  انجام می شود  زباله ها  آوری 
جمعیت بیشتر جمع آوری پسماندها در دفعات 

بیشتری در هفته صورت می گیرد.
سیدنژاد ادامه داد: برای مدیریت پسماند روستایی 
اقدامات خوبی به صورت مقطعی و پایلوت در 
عدم  دلیل  به  اما  شد،  انجام  استان  روستاهای 
استمرار و عدم پایش نظارت الزم نتایج مطلوب 
و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل  نیامد.  بدست 
وجود  به  اشاره  با  گیالن  استانداری  شوراهای 
استان  ۵۰۰روستای  و  ۲هزار  در  ۷۵۰دهیاری 
برای  مختلفی  برنامه ریزی های  خاطرنشان کرد: 

بهره گیری الزم از ظرفیتها انجام شده است.

خبر خبر

کیادلیری- استاندار البرز صبح روز گذشته 
فرودگاه  و  اقتصادی  ویژه  منطقه  از  سرزده 
پیام دیدن کرد و گفت: این منطقه یکی از 
فرصت های بزرگ در کشور و استان البرز به 
شمار می آید و فرودگاه پیام از مسیر قانون 

به باند مسافربری می رسد.
محمدعلی نجفی با تاکید بر لزوم توسعه این 
انجام شده،  اقدامات  بر  منطقه گفت: عالوه 
برنامه های محوله از سوی وزارت ارتباطات 

باید با رویکرد جدیدی پیگیری شود.
پروازهای  و  موقت  پایانه  اندازی  راه  وی 
و  دانست  را ضروری  پیام  فرودگاه  مسافری 
گفت: آثار و برکات خدمات فرودگاه و منطقه 
باید برای مردم مشهود  اقتصادی پیام  ویژه 
باشد و مردم امتیازاتی که در استان هست 
های  زیرساخت  کنند؛  تجربه  و  درک  را 
آن  موازات  به  و  ایجاد شود  باید  مسافربری 

قانونی  مجراهای  از  باید  نیز  موجود  موانع 
برطرف شود.

نجفی پس از آن که از بخش های مختلف 
منطقه اقتصادی پیام دیدن کرد، درنشست 
مشترک با اعضای هیات مدیره منطقه ویژه 
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در اشاره 

به اهمیت توسعه زیرساخت های فرودگاهی 
ایجاد  ضمن  مسافربری  گفت:  منطقه  این 
مردم  نقل  و  حمل  مشکالت  مالی،  گردش 

منطقه را حل می کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه خدمات منطقه 
باشد،  کشور  و  استان  خدمت  در  باید  پیام 

افزود: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام 
پتانسیلی است که می تواند در جهت معضل 

اشتغال استان کارگشا باشد.
از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  البرز  استاندار 
و  منطقه  توسعه  مسیر  در  موجود  موانع 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در  پیام  فرودگاه 
مرتفع خواهد شد، افزود: مناطق ویژه و آزاد 
علی رغم اختیاراتی که دارند، در چارچوب 
های استانی و ملی عمل می کنند، بنابراین 
استان   ادارات  و  اقتصادی  مناطق  همکاری 

ها ضروری است.
نقشه  را  تفصیلی  و  جامع  طرح  اجرای  وی 
راه توسعه پیام دانست و گفت: عزم ما برای 
در  و  است  جدی  مجموعه  این  به  کمک 
همین راستا، معاون رئیس جمهور -نوبخت- 
از موانع و مشکالت این منطقه مطلع خواهد 

شد.

پرداختمالیاتدرزندگياصفهانیها
نمایانميشود

حمل8هزارتنباردراستانمرکزی
طی6ماه

بهادری- خبرنگار زمان: شهردار اصفهان گفت: 
شهروندان اصفهاني در پرداخت مالیات در سطح 
بسیار خوبي قرار دارند و باید این موضوع در شهر و 

محیط زندگي آنها نمایان شود.
سازمان  مدیرکل  دیدار  در  نوروزي  اهلل  قدرت 
امور مالیاتي با تاکید بر تعامل و همکاري بیشتر 
تعامل  افزود:  استان  نهادهاي  و  ها  سازمان  با 
دوسویه  یکي از استراتژي هاي اساسي شهرداري 
در پیشبرد اهداف مدیریت شهري به منظور ارتقاء 

کیفیت زندگي شهروندان اصفهاني است.
وي با اشاره به انتظارات شهرداري اصفهان از اداره 
کل امور مالیاتي تصریح کرد: شهروندان اصفهاني 
در پرداخت مالیات در سطح بسیار خوبي قرار دارند 
و باید این پرداخت مالیات در شهر و محیط زندگي 
آنها نمایان شود. شهردار اصفهان با بیان این که 
نهاد خدمت  به عنوان یک  تواند  شهرداري مي 
رسان و اجرایي کمک شایاني به این امر نماید 
اذعان داشت:  البته این موضوع منوط به همکاري 
و تعامل بیشتر سازمان امور مالیاتي با شهرداري 
این مطلب که هنوز  بیان  با  اصفهان است. وي 
هم پتانسیل هایي در اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
وجود دارد که این امر تعامل بیشتر و همکاري هر 
دو ارگان را مي طلبد ادامه داد:شهرداري اصفهان 

آماده هرگونه همکاري با سازمان در جهت تسریع 
و به هنگام نمودن وصول مالیات بر ارزش افزوده 
است و در این راستا از هیچ اقدامي فروگذار نخواهد 
کرد. مراد امیري، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان 
در ادامه این دیدار اظهار کرد: برنامه هاي اداره 
کل امور مالیاتي در راستاي ارتقاء سطح کیفي 
زندگي همشهریان و هم استاني ها مي باشد و 
بر این اساس مالیات مي تواند به عنوان یک ابزار 
مالي و اقتصادي کمک شایاني به توزیع مناسب 
ثروت در کشور، ارائه خدمات با کیفیت و عادالنه 
تر و همچنین ارتقاء سطح عمومي کیفیت زندگي 

هموطنان و همشهریان کند.
وي با تاکید بر این که  در رسیدن به اهداف اداره 
کل امور مالیاتي باید تعامل بیشتري با نهادهاي 
استاني به ویژه شهرداري ها داشته باشد اذعان 
داشت: این مهم مي تواند به نحوي مناسب اقدامات 

خود را برنامه ریزي کرده و به پیش برد.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان خاطرنشان کرد: 
امید است این اداره با  تعامل شهرداري اصفهان، 
انتظارات بیان شده را پیگیري و محقق نماید تا 
شهرونداني که همیشه همراه و همیار دولت و شهر 
خود بوده اند، شهري در خور مشارکت خود داشته 

باشند.

 داودی - خبرنگار زمان: مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 
بار در ۶ ماه نخست  هشت هزار و ۴۵ تن 
امسال از این استان به سایر نقاط کشور حمل 

شده است.
غالمعباس بهرامی نیا افزود: این میزان بار در 
۵۵۱ هزار و ۸۵۴ سفر به سایر نقاط کشور 
حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با ۵۳۹ هزار و ۸۸۹ سفر، ۲ درصد 
این  در  داد:  ادامه  است.  وی  یافته  افزایش 
مدت یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۹۲۴ مسافر 
توسط حمل و نقل عمومی استان مرکزی 
جابه جا شده که ۵۴ درصد این افراد معادل 
۷۲۴ هزار و ۴۶۷ نفر توسط سامانه حمل و 
نقل اتوبوسی، ۳۱ درصد معادل ۴۱۵ هزار و 
۸۸۹ نفر توسط مینی بوس، ۱۵ درصد معادل 
۱۹۱ هزار و ۵۶۸ مسافر توسط سامانه سواری 
استان جابه جا شده است. مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطر 
نشان کرد: در راستای توسعه و نوسازی حمل 
و نقل روستایی استان از ابتدای سال جاری تا 
کنون تعداد ۱۳۰ نفر برای دریافت تسهیالت 

خرید خودرو به بانک عامل معرفی شده اند 
دریافت  به  موفق  نفر  تعداد ۱۰  این  از  که 
انجام مراحل پایانی  خودرو و بقیه در حال 
اخذ خودرو هستند. وی یاد آور شد: در این 
مدت ۲ هزار و ۶۵۶ فقره پروانه عبور توسط 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان 
مرکزی صادره شده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.  
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی تعداد تخلفات اضافه تناژ در این 
مدت را ۴۷۶ فقره عنوان کرد و گفت: این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد 
کاهش داشته است. بهرامی نیا گفت: ۲۴۳ نفر 
در ۶ ماه نخست امسال در جاده های استان 
مرکزی جان خود را از دست داده اند که این 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  تعداد 

حدود هشت درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در این مدت ۹ مدرسه به منظور 
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها، 
آموزش  برای  نیز  مدرسه  و ۲۵  یابی  مکان 
مدارس حاشیه راه ها انتخاب و تحت آموزش 

های الزم قرار گرفته است. 

 استاندار البرز مطرح کرد:

فرودگاهپیامیکیازفرصتهایبزرگدرکشور

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)نوبتدوم(
در پرونده  کالسه ۹۵۰۱۸۲ اجرای احکام مدنی  حل اختالف شفت محکوم  علیه 
فریدون صفایی کوزانی فرزند حسنعلی محکوم  است  بپرداخت مبلغ ۶۳۷/۱۰۴/ 
۲۵ ریال  بعنوان  محکوم  به در حق  محکوم  له آقای  حافظ ستوده  که بعلت  
عدم پرداخت  محکوم  به اموال  ذیل  توقیف  گردیده و اجرای  احکام مدنی  حل 
اختالف شهرستان شفت در راستای ادامه عملیات اجرایی  با  تقاضای  محکوم له 
ادامه   با  قیمت پایه کارشناسی  در راستای   اموال  توقیف  شده  را  قصد  دارد 
عملیات اجرایی  مقررات  مواد  ۱۱۳ الی ۱۴۵ قانون اجرای  احکام  مدنی  طی 

مزایده  حضوری  بفروش  برساند.
مشخصات  اموال  مورد مزایده:

یک قطعه  زمین  پشته )صیفی کاری( به مساحت ۳۰۰  متر مربع در  دهستان 
جیرده روبروی مسجد امام جعفر صادق )ع(

ارزش  کل اموال  توقیفی به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد
مکان  برگزاری  مزایده :  اجرای  احکام کیفری  دادگستری  شهرستان  شفت 

زمان  برگزاری  مزایده:  روزپنجشنبه  مورخه ۱۳۹۶/۸/۴  ساعت ۱۰ الی ۱۱ قبل از ظهر
توضیح : ۱-  مزایده  با حضور  نماینده  دادسرا  راس  ساعت  مقرر  از قیمت  پایه  
کارشناسی  شروع  و به باالترین  قیمت  پیشنهادی  فروخته  خواهد شد ۲-  ده 
درصد  مبلغ  مورد مزایده  شده  را فی المجلس  از خریدار  اخذ  و به  حساب  
سپرده  دادگستری  واریز  و ما  بقی  حداکثر  ظرف  مدت  یکماه  وصول  می گردد  
۳-  خریداران  می توانند  پنج  روز  قبل از  مزایده  ضمن هماهنگی  با اجرای  
احکام  مدنی  از  مال  مورد  مزایده  بازدید  نمایند. ۴-  درصورت  انصراف  برنده  
مزایده  ده درصد  مبلغ  پرداخت  شده  به نفع  صندوق  دادگستری  ضبط  می 

گردد ۵-  کلیه  هزینه ها پس از  مزایده  با برنده  مزایده  خواهد بود.
3785-  متصدی دفتر اجرای  احکام  مدنی حل اختالف شهرستان  شفت- محسن یوسف نژاد

آگهیاحضارمتهم
بدینوسیله آقای نوید یاراحمدی فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده 
کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۸۰۰۵۹۷ این دادگاه متهم است به استنکاف از اجرای رای 
تاریخ  برای  رسیدگی  وقت  تعیین  به  نظر  که  کار  اداره  اختالف  هیت حل  قطعی 
۱۳۹۶/۹/۱ ساعت ۱۰ صبح مراتب در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه 
حضوریافته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور 
نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می 

نماید . 
دادرس شعبه 10۸ کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی وداد خواست وضمائم به آقای/خانم علی علی محمدی

خواهان آقای داود پاپی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی علی محمدی به 
خواسته التزام وفک پالک خودرو و هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۲۹۲۲۳۰۰۶۱۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
قرچک ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودر وقت مقررفوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
6547 م .الف    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی
 حقوقی شهرستان قرچک -شیرازی

آگهیوقتدادرسی
به طرفیت  فرزند علی محمد دادخواستی  اسکندری حسنوند  خواهان محمد رضا 
خواندگان ۱-مهناز شاهیوند فرزند علی صفر ۲-فرگیس شاهیوند فرزند علی صفر 
بصورت  سفته  وجه  مطالبه  موضوع  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به 
تضامنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
صید  فرزند  نژاد  رومیانی  ۱-جهانگیر  های  بنام  خواهان  شهود  شهادت  استماع  و 
محمد ۲-سعید اسکندری فرزند علی محمد به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۴۲۳ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن روز دوشنبه ۱۳۹۶/۸/۲۹ ساعت ۰۸:۳۰ صبح تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی خرم آباد – زهرا زینی وند. 

آگهیاحضارمتهم 
نوری  آقای علیرضا  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۲۰۰۶۲۵   اینکه در  به  توجه  با 
به اتهام قصور در امر پزشکی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی از سوی شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت 
معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبرده ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ ق آ د ک به متهمان ذکر شده ابالغ 
می گردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس 
زمین  ایران  خیابان  گلدشت شرقی  در  واقع  آباد  انقالب خرم  و  عمومی  دادسرای 
نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیات قضایی مقتضی 

اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند. 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ به نام خانم شهین دخت سلطان 
فرزند محمد بشماره شناسنامه ۹۸ صادره از سوسنگرد و خانم فرناز توحیدی فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه ۱۴۳۸ صادره از قائمشهر و آقای ناصر توحیدی فرزند جعفر 
از کاشان و آقای علیرضا توحیدی فرزند ناصر بشناسنامه  بشناسنامه ۸۶۷ صادره 
۰۰۱/۱۷۱۱۲۷۶/۷ صادره از تهران شماره پالک ۱۵۴فرعی از ۳۲۱ اصلی واقع در 
اراضی دوزعنبر به شماره پالک ۱۵۴ فرعی مفروز و مجزی شده از ۳۲۱ اصلی واقع 
در اراضی دوزعنبر حوزه ثبتی ساوجبالغ باستناد اظهارنامه تنظیمی به شماره وارده 
۱۰۲۸۲مورخ ۱۳۲۱/۰۹/۰۹ صادر و با توجه به اینکه تاکنون تحدید حدود بعمل 
نیامده برابر درخواست متقاضی بشماره وارده ۴/۲۷۶۵۵ مورخ ۰۳/۰۸/ ۱۳۹۶ مبنی 
بر تحدید حدود اختصاصی ملک مورد نظر به شماره پالک ۱۵۴ فرعی مفروض و 
مالکین  به درخواست  باعنایت  ارضی دوزعنبر  واقع در  اصلی  از ۳۲۱  مجزی شده 
تحدید حدود آن در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ در ساعت ۱۰ صبح در محل 
وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد. بدینوسیله به اطالع کلیه مالکین امالک مجاور 
پالکهای فوق الذکر می رساند تا در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر و 
چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تحدید به مدت سی 
روز اعتراض خود و یا گواهی طرح دعوی در مراجع قضایی را به اداره ثبت اسناد و 
امالک ساوجبالغ تحویل و رسید دریافت دارند بدیهی است در غیر اینصورت حق 

واخواهی از آنان ساقط خواهد شد.
محمد افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ

م الف : ۳۰۷  تاریخ انتشار: چهارشنبه  ۹۶/۷/۱۹

دادنامه
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۲۹۲۲۴۰۰۴۶۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

قرچک تصمیم نهایی شماره 
خواهان :بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان (با نمایندگی آقای میثم 
ظفری سهرابی فرزند ذبیح اهلل به نشانی قرچک –خیابان اصلی –جنب کوچه دانه 

کار –بانک مهر اقتصاد 
خواندگان :

۱-خانم فاطمه بوربور شیرازی کردی  فرزند حمید ۲-آقای احمد بوربور شیرازی 
فرزند  شیرازی  رضا  ۳-آقای  مجهوالمکان  نشانی  به  همگی  ابوطالب  فرزند  کردی 
–کوچه  وزیری  باشگاه  خیابان   – کرد  –قلعه   –پیشوا  ورامین  نشانی  به  مرتضی 

بنفشه ۱-پالک ۳ 
خواسته ها :

۱-مطالبه وجه چک 
۲-مطالبه خسارت دادرسی 

۳-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
رای دادگاه 

طرفیت  (به  بسیجیان  الحسنه  قرض  )موسسه  اقتصاد  مهر  بانک  خواهام  خواسته 
بور  بور  ۳-فاطمه  شیرازی  بور  بور  ۲-احمد  شیرازی  ۱-رضا  آقایان  خواندگان 
به  کارگران  رفاه  بانک  چک  فقره  یک  وجه  بابت  طلب  مطالبه  ،تقاضای  شیرازی 
مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت 
اینکه  :دادگاه نظر به  تا زمان اجرای حکم  از زمان تقدیم دادخواست  تادیه  تاخیر 
بوربور  ۱-احمد  خواندگان  الباقی  و  حاضر  جلسه  در  شیرازی  رضا  آقای  خوانده 
حاضر  دادگاه  جلسه  در  قانونی  ابالغ  وصف  با  شیرازی  بوربور  ۲-فاطمه  شیرازی 
نشده اند و مستندات ابرازی خواهان که تصویر مصدق اصل شده چک به شماره 
۷۳۱۰۶۱/۹۱۲۰۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۹۵ و گواهی عدم پرداخت آن که همگی پیوست 
دادخواست  میباشد و مصون از اعتراض و خدشه باقی مانده است خواسته خواهان 
را وارد تشخیص  و موضوع را منطبق با مواد ۳۱۰و ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۲ 
قانون صدور چک و مصوبه بیست و یکم آذرر ماه هزار و سیصد و هفتاد و هفت 
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام وارد به ماده اخیر و مواد ۵۱۵و ۵۱۹و ۵۲۲ 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی تشخیص و خواندگان 
آقایان ۱-رضا شیرازی ۲-فاطمه بوربور شیرازی ۳-احمد بوربور شیرازی بابت اصل 
خواسته به پرداخت ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حق خواهان و ایضا پرداخت تاخیر تادیه 
وجه چک از تاریخ )سر رسید تا زمان اجرای حکم (و پرداخت هزینه دادرسی به 
میزان تمبرهای ابطالل شده به دادخواست و ضمائم متناسب با محکوم به و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه متناسب با محکوم به وفق تغییر شاخص نرخ تورم اعالمی بانک 
صادره  گردند.رای  می  محکوم   خواهان  حق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
نسبت به خواندگان ۱-احمد بوربور شیرازی ۲-فاطمه بوربور شیرازی غیابی بوده 
و ظرف بیست روز پس ازابالغ واقغی قابل واخواهی در این شعبه و پس از ابالغ به 
خواهان و آقای رضا شیرازی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
6543 م .الف  حجت اله زواری - دادرس و معاون قضایی دادگستری شهرستان قرچک

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۳۸۲۰-۹۶/۶/۲۸جلسه   شماره  رای  برابر   
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ثبت  حوزه  ثبت  واحد  در  مستقر 
در  ازکرج  صادره  شناسنامه۵۸۱  بشماره  حسن  محمد  فرزند  نژاد  حق  حافظ 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای مخروبه  به مساحت۲۰۰/۸۲ متر مربع پالک ۴ 
اصلی از سهمی آرمناک گورگیان گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ی ۱۵روز در روزنامه های کثیر االنتشارو محلی هم زمان 
تاریخ چاپ وآگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  در یک 
مدت  به  اگهی  اولین  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م /الف :۲۸۸
تاریخ انتشارنوبت اول سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۹
افخمی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ناصر الواری مجهول المکان 

الواری  ناصر  آقای  به طرفیت خوانده  اله مهرابی دادخواستی  آقای نصرت  خواهان 
مجهول المکان به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۷ شعبه    ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۷۰۰۲۳۹ کالسه  پرونده 
ساعت   ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
اعالم می گردد که خواهان  ۱۰:۰۰تعیین شده است مفاد دادخواست بدین شرح 
تقاضای مطالبه طلب به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال معادل چهارصد و 
پنجاه هزار تومان نموده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه  حاضر گردد.
دبیر شعبه 1۷ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی. 

مفقودی
متالیک  ای  نقره  رنگ  به  ای ۸/۱،  ایکس  ال  پژو ۴۰۵ جی  و سند  ماشین  کارت 
ایران ۵۵ و شماره  انتظامی ۲۹۸ ه ۱۶  به شماره موتور ۱۲۴۸۷۲۳۷۹۸۰ شماره 
شاسی naam۰۱ca۱۹k۹۲۷۸۹۲ بنام معصومه براتی فرزند پرویز به شماره ملی 

۰۰۶۶۳۰۹۸۸۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

متنآگهی
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۵۰۰۵۳۹ در خصوص شکایت لیدا اعالیی فرزند 
محمود علیه متهم رویا بختیاری راد فرزند علیرضا به اتهام کالهبرداری به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در 
شعبه پنجم دادیاری واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان 
آرش کمانگیر دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 

دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – صمد مرادی فر. 

آگهیاحضارمتهم
 کالسه  پرونده: ۹۳۰۴۵۵  وقت  رسیدگی : ۹۶/۸/۲۲ ساعت ۱۰/۳۰ بدین  وسیله  
به  متهم  یوسف  یوسفی  وفق ماده ۳۴۴ ق . ا. د.ک ابالغ  می گردد  تا در وقت  
فوق  جهت  دفاع  از اتهام :  ایراد صدمه  بدنی  عمدی موضوع شکایت ادریس پور 
ابراهیم در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری ۲ رشت حاضر شوددرغیر این صورت  دادگاه  

مطابق  مقررات  تصمیم  مقتضی  اتخاذ خواهد نمود.
3788-  دادرس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 رشت -  میر هاشمی  نسب

آگهیاحضارمتهم
 کالسه  پرونده: ۹۶۰۵۸۶ وقت  رسیدگی :۹۶/۸/۲۰ ساعت ۱۱/۳۰ بدین  وسیله  به  
متهم  محمد علی با  وفا سندی فرزند محمد باقر وفق  ماده ۳۴۴ ق . ا. د.ک ابالغ  
می گردد  تا در وقت  فوق  جهت  دفاع  از اتهام : ترک همسر و فرزند واجب النفقه 
موضوع شکایت حلیمه ممتاز کاری در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری ۲ رشت حاضر 
شوددرغیر این صورت  دادگاه  مطابق  مقررات  تصمیم  مقتضی  اتخاذ خواهد نمود.
3786-  دادرس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 رشت -  میر هاشمی  نسب

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

آگهیموضوعماده3قانون
 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اول موضوع  برابررای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۲۴۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
ازتهران در ششدانگ  بشماره شناسنامه ۱۲۸۶۹ صادره  قاسمعلی  فرزند  زاده  ولی 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۰ مترمربع پالک ۱۸۳ فرعی از۲۰ اصلی واقع در 
بخش حوزه ثبتی شهرستان فردیس خریداری ازخود متقاضی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۱۱۸۰
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۷/۴   تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۶/۷/۱۹

 کفیل اداره ثبت شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای عظیم بخشی نژاد مالک ششدانگ پالک ثبتی ۱۵۱ فرعی از ۲۳ اصلی واقع در خرم 
آباد بخش ۲ خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره ۱۱۴/۱/۹۹۱۴ 
مورخ ۹۶/۷/۳ گواهی شد دفتر خانه ۲۰ خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما تایید شده 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک فوق الذکر که ذیل ثبت ۱۹۱۶۰ جلد ۱۳۷ 
صفحه ۱۸۷ به شماره چاپی ۲۴۴۳۴ بنام عظیم بخشی نژاد ثبت صادر و تسلیم شده است 
که بعلت نامعلومی مفقود گردیده است و با جستجوی کامل پیدانشده و درخواست صدور 
المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و 
اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله 
غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می 
باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر 
موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم 
وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .  
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تحریمایرانافزایشناگهانیقیمتنفت
رابهدنبالدارد

 
رویال بانک کانادا اعالم کرد: تحریم مجدد ایران از سوی آمریکا، می 

تواند افزایش ناگهانی قیمت را کلید بزند.
کانادا  بانک  رویال  سی،  بی  ان  سی  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
تصویب  با  شنبه  پنج  روز  در  ترامپ  دونالد  اگر  کرد:   اعالم 
تحریم های جدید برجام را زیر پا بگذارد، در آن صورت انتظار می 

رود قیمت جهانی نفت افزایش ناگهانی داشته باشد.
همچنین اگر کاخ سفید تصمیم به خروج از برجام بگیرد، کنگره 
آمریکا ظرف ۶۰ روز باید در مورد وضع تحریم های جدید علیه 
ایران تصمیم گیری کند و به کارگیری تحریم های جدید به معنی 

پایان توافق هسته ای است.
»هلیما کراف« از کارشناسان رویال بانک کانادا در مصاحبه با این 
شبکه گفت: معتقد هستم با اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
توسط دولت آمریکا، محدودیت کشورها برای واردات نفت خام 
ایران و همچنین کاهش معنادار واردات نفت از ایران، منجر به 
نگرانی در بازارها خواهد شد و سد راه سرمایه گذاری شرکت های 

خارجی در صنعت باالدستی نفت ایران می شود.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: بازگشت تحریم ها به معنی بوجود 
آمدن حساسیت در بازار تقاضای جهانی نفت است؛ این درحالی 
است که یکسال بعداز لغو تحریم ها از سوی سازمان ملل، ایران 
مدیریت حداقل صادرات ۲.۲ میلیون بشکه نفت را در دستور کار 

خود قرار داد.
وی در ادامه گفت: باید به این موضوع توجه کرد که آمریکا تا 
چه مقدار خواهان خروج شرکت های خارجی از ایران است و اگر 
بخواهد آنها را به این کار مجبور کند، از چماق بزرگ خود یعنی 
محروم کردن آنها از دسترسی به بازارهای سرمایه خود استفاده 

می کند.

اتمامگازرسانیبهکلکشور
تاپایانبرنامهششمتوسعه

معاون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: برای اجرای طرح های 
هزار  از ۱۸  بیش  روستاهای کشور،  و  به کل شهرها  گازرسانی 

میلیارد تومان اعتبار الزم است.
غالمرضا مشایخی با اشاره به این که ۱۰۰۰ روستای کشور تا ۲۲ 
بهمن امسال به شبکه گازرسانی کشور متصل می شوند، گفت: 
افزون بر این، چهار هزار روستای دیگر نیز در حال نقشه برداری، 
برنامه ریزی، پیمان سپاری و اجرای عملیات گاز رسانی هستند.وی 
جمعیت بهره مند شهری کشور از گاز طبیعی را ۹۶ درصد اعالم 
کرد و گفت: هم اکنون یکهزار و ۱۰۰ شهر کشور به شبکه گاز 
رسانی متصل هستند و تالش می شود به زودی ۱۲۳ شهر دیگر 
کشور با اولویت شهرهای مرزی و کمتر توسعه یافته از نعمت گاز 

بهره مند شوند.
معاون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان این که امسال هیچ 
محدودیتی به نیروگاه ها نداده ایم و مصرف گاز نیروگاه ها در نیمه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد 
داشته است، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده زمستان 
پیش رو را بدون مشکل سپری کنیم و گزارش های دریافت شده 
سرد  فصل  وارد  کامل  آمادگی  با  که  می دهد  نشان  استان ها  از 

می شویم.
مشایخی با بیان این که همکاری دستگاه ها سبب یکنواختی و 
از  اظهار کرد:  شکوفایی شرکت گاز خراسان جنوبی شده است 
همین رو سعی می کنیم در اصالحیه بودجه ۹۶ خراسان جنوبی 
اعتبارهایی را در نظر گیریم که بتوانند پروژه های بیشتری را اجرا 

کند.
معاون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در ادامه سخنان خود از 
اتصال ۳ شهر گزیک، طبس مسینا و زهان در خراسان جنوبی تا 
یک ماه آینده به شبکه گازرسانی خبر داد و گفت: تالش می کنیم 
شهر دیهوک نیز که به روش گاز طبیعی فشرده )CNG(در دست 
اجراست تا پایان امسال به شبکه گازرسانی متصل شود که با این 

اقدام درصد بهره مندی شهری به ۹۵ درصد خواهد رسید.
روستای   ۲۱۵ و  شهر   ۲۱ اکنون  هم  که  این  به  اشاره  با  وی 
خراسان جنوبی به شبکه سراسری گاز کشور متصل هستند، افزود: 
گازرسانی به ۱۷۲ روستای دیگر این استان در دستور کار قرار 
دارد که تا پایان امسال، ۷۰ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
می شوند که با احتساب روستاهای دردست اجرا درصد بهره مندی 

روستایی به ۵۶ درصد خواهد رسید.
و روستاهای خراسان  اکنون ۲۰۱ هزار مشترک در شهرها  هم 

جنوبی از نعمت گاز بهره مند هستند.

کاهشذخایرشناورنفتدرآسیا

یکی از بزرگترین ذخایر نفت در دریا نشانه هایی از کاهش را نمایان 
کرده است.

به گزارش ایسنا، آمار شرکت Kpler نشان می دهد که حجم نفتی 
که در نفتکش های مستقر در تنگه ماالکا نگهداری می شود، به 

پایین ترین سطح از اوت سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده است.
از  یکی  که  اندونزی  و  مالزی  سنگاپور،  نزدیک  آب های  در 
پرازدحام ترین کانال های کشتیرانی جهان و قطب بزرگ ذخایر 
مبنای  بر  بشکه  میلیون   ۸.۱ گذشته  ماه  اواخر  هستند،  شناور 
متوسط ۱۰ روزه نگهداری می شد که در مقایسه با ۳۰ میلیون 

بشکه در ماه مه کاهش قابل توجهی نشان می دهد.
رها  را  نفت  ذخیره  برای  کشتی ها  کرایه  معامله گران  از  برخی 
کرده اند زیرا سود احتمالی از فروش آتی، هزینه کرایه کشتی را 
توجیه نمی کند. رویداد اخیر واکنش به ارزان شدن قیمت معامالت 
کوتاه مدت نسبت به معامالت آتی است، زیرا تقاضا بهبود یافته و 
توافق کاهش تولید کشورهای اوپک و غیراوپک به محدود شدن 

عرضه منجر شده است.
از  برخی  همچنان  و  نکرده اند  رها  را  استراتژی  این  همه  البته 
معامله گران راه هایی را برای سود بردن از ذخایر شناور پیدا می کنند.

به  را  بلومبرگ، شرکت Kpler ذخایر شناور  اساس گزارش  بر 
عنوان حجم نفت در نفتکش ها که به مدت ۱۵ روز یا بیشتر در 

دریا متوقف مانده است، تعریف می کند.

قیمتنفتافزایشیافت

سنت،   ۷ با  دیروز  معامالت  در  نفت  قیمت 
معادل ۰.۱ درصد افزایش به ۵۵ دالر و ۸۶ 
نشانه  گفته  اوپک  که  حالی  رسید.در  سنت 
از  حکایت  که  شود  می  دیده  روشنی  های 
برقراری توازن مجدد در بازار نفت دارد و در 
نفت  تولید  از  بخشی  همچنان  که  شرایطی 
شده  تعطیل  نیت  طوفان  دلیل  به  آمریکا 
نسبی  افزایش  با  دیروز  نفت  قیمت  است، 
هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بود.بر  همراه 
سنت،   ۸ با  دیروز  آمریکا  خام  نفت  بشکه 
معادل ۰.۲ درصد رشد نسبت به رقم پایانی 
جلسه گذشته به ۴۹ دالر و ۶۶ سنت رسید.

قیمت نفت برنت نیز دیروز با ۷ سنت، معادل 
۰.۱ درصد افزایش به ۵۵ دالر و ۸۶ سنت 

رسید.

کاهشصادراتنفتعربستان
به560هزاربشکهدرروز

به منظور  دارد  قصد  آرامکو  سعودی  شرکت 
کاهش میزان ذخایر جهانی نفت و برقراری 
نوامبر »بیشترین کاهش  ماه  در  بازار  توازن 
را  خود«  تاریخ  در  مشتریان  به  نفت  عرضه 
به اجرا بگذارد.بر اساس این گزارش، شرکت 
کاهش  به منظور  دارد  قصد  آرامکو  سعودی 
توازن  برقراری  و  نفت  جهانی  ذخایر  میزان 
بازار در ماه نوامبر »بیشترین کاهش عرضه 
نفت به مشتریان در تاریخ خود« را به اجرا 
بیانیه ای  در  عربستان  انرژی  بگذارد.وزارت 
آینده کاهش  آرامکو ماه  اعالم کرد، شرکت 
۵۶۰ هزار بشکه ای »بی سابقه ای« در عرضه 
خواهد  مشتریانش  به  خود  نفت  روزانه 
»به رغم  است،  آمده  بیانیه  این  در  داشت. 
 ۷.۷ از  بیش  به  که  باال«  بسیار  تقاضای 
آرامکو قصد  روز می رسد،  بشکه در  میلیون 
دارد روزانه ۷.۱۵ میلیون بشکه نفت به بازار 
عرضه نماید.در بیانیه وزارت انرژی عربستان 
آمده است: »در حالی که به نشست کلیدی 
اوپک در ۳۰ نوامبر در وین نزدیک می شویم، 
بار دیگر در حال نشان دادن  عربستان یک 
نسبت  تعهدش  در  العاده خود  فوق  رهبری 
در  است.  بازار  در  مجدد  توازن  برقراری  به 
نه تنها حجم  دارد  قصد  عربستان  راستا  این 
تولید خود را محدود نماید، بلکه مهمتر از آن 
میزان صادرات خود را نیز پایین بیاورد و این 
اقدامات در نهایت ذخایر جهانی و توازن بازار 
دارد  انتظار  عربستان  داد...  خواهد  شکل  را 
روند  این  از  دیگر  کنندگان  مشارکت  تمام 
پیروی کنند و سطح باالیی از تبعیت از توافق 
را که در ماه اوت به دست آمد، حفظ کنند«.
عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، 
در حال رهبری تالش های اوپک و دیگر تولید 
کنندگان از جمله روسیه برای کاستن از مازاد 

عرضه جهانی نفت است.

آمادگیمشتریانآسیایینفت
ایرانبرایبازگشتتحریمها

به  نسبت  تحلیلگران  برخی  که  حالی  در 
از  ایران  علیه  مجدد  های  تحریم  وضع 
جامعه  روی  دنباله  و  آمریکا  دولت  سوی 
این سیاست جدید احتمالی  از  المللی  بین 
ایران  نفت  آسیایی  خریداران  دارند،  تردید 
شروع به بررسی طرح های احتمالی کاهش 
که  حالی  اند.در  کرده  ایران  از  نفت  خرید 
تحریم  وضع  به  نسبت  تحلیلگران  برخی 
دولت  سوی  از  ایران  علیه  مجدد  های 
از  المللی  بین  روی جامعه  دنباله  و  آمریکا 
دارند،  تردید  احتمالی  جدید  سیاست  این 
به  شروع  ایران  نفت  آسیایی  خریداران 
نفت  خرید  اضطراری  های  طرح  بررسی 
برای واردات خود در سال ۲۰۱۸ کرده اند.

در  اند  گفته  نفتی  مشتریان  این  از  برخی 
قراردادهای  حجم  کاهش  بررسی  حال 
صورتی  در  تا  هستند  ایران  از  نفت  خرید 
که دولت آمریکا با وضع تحریم های جدید، 
را  ایران  میعانات  و  خام  نفت  به  دسترسی 
محدود کرد، آمادگی شرایط جدید را داشته 

باشند.
یک پاالیشگاه در شمال آسیا گفته، خواهان 
گنجاندن بندهای بیشتری در مورد وضعیت 
با  خود  قراردادهای  در  ماژور  فورس  های 
شرکت ملی نفت ایران شده است. گنجاندن 
های  وضعیت  مورد  در  بیشتر  بندهای 
معمول  ها  تحریم  دوران  در  ماژور  فورس 
مجددا   ۲۰۱۸ سال  در  است  ممکن  و  بود 
در  مطرح«  موضوعات  مهمترین  از  »یکی 
قراردادهای نفتی ایران باشد.به گفته منابع 
آگاه در بازار آسیا، برخی خریداران میعانات 
ایران در منطقه نیز در حال بررسی افزایش 
عین  در  تا  هستند  ها  محموله  تک  خرید 
ایران  از  قراردادی  تعهدات خرید  حالی که 
را کاهش می دهند، انعطاف پذیری خود در 
خریدها را نیز حفظ کنند.یک تاجر میعانات 
در یک شرکت پاالیش و پتروشیمی کره ای 
اختالل  گونه  باره گفت: »من هیچ  این  در 
آینده  سال  برای  عرضه  در  توجهی  قابل 
وضعیت  چنین  اما  کنم...  نمی  بینی  پیش 
های نامشخصی می تواند به عنوان یک ابزار 
چانه زنی مناسب جهت پایین آوردن قیمت 
ها در قراردادهای سال ۲۰۱۸ مورد استفاده 

قرار گیرد.

کوتاه از انرژی نفت د   ر جهان

بحث  که  مطلب  این  بیان  با  نفت  وزیر 
افزایش قیمت بنزین هنوز در دولت مطرح 
کردن  آماده  حال  در  گفت:  است؛  نشده 
بسته ۵ میلیارد دالری برای افزایش تولید 
از میدان های در حال تولید ظرف ۲ سال 

هستیم.
راهبردی  کنگره  سومین  در  زنگنه  بیژن 
خوشحالم  خیلی  کرد:  اظهار  نیرو  و  نفت 
برای سومین بار در کنگره ای که از سوی 
باشگاه نفت و نیرو برگزار می شود، شرکت 
شرکت  و  کنندگان  برگزار  از  و  کنم  می 

کنندگان آن تشکر می کنم.
وی با بیان این که خوشبختانه باشگاه نفت 
کردن  پیدا  حال  در  کنگره  این  و  نیرو  و 
کرد: خوشحالم  تصریح  مسیر خود است٬ 
و  اثرگذار  نهاد  یک  عنوان  به  باشگاه  این 
بر غیردولتی  از روز نخست  غیردولتی که 
خود  حیات  به  بود  شده  تاکید  آن  بودن 
بالندگی و  رشد  به  و  دهد  می   ادامه 
ایده  که  این  یادآوری  با  رسد.زنگنه  می   
تشکیل باشگاه نفت و نیرو در سال ۹۰ و 
۹۱ و با هدف تشکیل یک اتاق فکر برای 
بخش انرژی و نفت کشور که هیچ بار مالی 
شکل  باشد،  نداشته  دولت  به  وابستگی  و 
باشگاه  این  جلسات  کرد:  تصریح  گرفت، 
به صورت ماهانه برگزار می شود و مطالب 
صورت  به  جلسات  این  در  شده  مطرح 
چاپی و همچنین بر روی تارنمای باشگاه 
دسترس  قابل  همه  برای  که  نیرو  و  نفت 

است، قرار می گیرد.
باشگاه  این  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
 کمتر از ۲۰۰ عضو دارد که سبب نگرانی 

برخی ها شده است، ادامه داد: به هرحال 
و  است  شفاف  باشگاه  این  مسائل  همه 
ندارد.  وجود  آن  در  اطالعاتی  رانت  هیچ 
هستیم  اندیشه  و  فکر  تولید  دنبال  به  ما 
عنوان  به  بیشتری  جوانهای  امیدواریم  و 

اعضای پیوسته جذب این باشگاه شوند.
تکلیف تمام میدان های مشترک ۴ سال 

آینده مشخص می شود
اشاره  نفتی  جدید  قراردادهای  به  زنگنه 
برای  مذاکرات  پیشرفت  گفت:  و  کرد 
مدل  قالب  در  نفتی  های  میدان  توسعه 
جدید قراردادهای نفتی خوب و قابل قبول 
از  مشترک  های  میدان  توسعه  است.وی 
افزایش  و  کارون  غرب  های  میدان  جمله 
بازیافت نفت از میدان های در حال بهره 
از اولویت توسعه صنعت عنوان  برداری را 
کرد و گفت: سیاست دولت و وزارت نفت 
های  میدان  تمام  تکلیف  که  است  این 

روشن  آینده  سال  چهار  ظرف  مشترک 
تعیین  آن  توسعه  برای  پیمانکار  و  شود 
نفت  وزیر  است.  بزرگی  حرکت  که  کند 
توسعه  قراردادهای  کرد،  امیدواری  ابراز 
معتبر  شرکتهای  با  مشترک،  های  میدان 
به  دارند  داخلی  همکار  حتما  که  خارجی 
امضا برسد. زنگنه با بیان این که در حال 
برای  دالری  میلیارد   ۵ بسته  کردن  آماده 
افزایش تولید از میدان های در حال تولید 
بخش  داد:  توضیح  ظرف ۲ سال هستیم٬ 
مهمی از این کار مربوط به ترمیم چاه ها 
و بخشی دیگر حفر چاه های جدید و رفع 
تنگناها در بخش رو سطحی و بهره برداری 
است که مربوط به میدان های متعددی در 
و  مرکزی  مناطق  جنوب ،  نفتخیز  مناطق 

فالت قاره است.
افزایش قیمت بنزین در دولت مطرح نشده است
جانبی  نمایشگاه  از  بازدید  از  زنگنه پس   

در  نیرو،  و  نفت  راهبردی  کنگره  سومین 
پرسشی  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع 
قیمت  افزایش  برای  دولت  برنامه  درباره 
دولت  در  مسئله  این  هنوز  گفت:  بنزین 

مطرح نشده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
از سازندگان  خرید تجهیزات صنعت نفت 
داخلی در قالب طرح بومی سازی ۱۰ گروه 
خانواده کاالهای صنعت نفت تصریح کرد:  
وزارت نفت خود نسبت به خرید کاال اقدام 
نمی کند، اما بر اساس قانون بهره مندی از 
مورد  تجهیزات  پیمانکاران  داخل،  ساخت 
تامین  داخلی  سازندگان  از  را  خود  نیاز 

می کنند.
گروه   ۱۰ قراردادهای  گفت:   نفت  وزیر 
کاالهای اولویت دار صنعت نفت امضا شده 
است که از جمله آنها می توان به قرارداد 
ساخت لوله های CRA و یا قرارداد ساخت 
مته های حفاری اشاره کرد، اما امضای این 
قراردادها به این معنا نیست که الزاما از هر 
بلکه  شرکت داخلی خریدی صورت گیرد 
این اقدام در فضایی رقابتی شکل می گیرد.

دالری  میلیارد  پنج  بسته  درباره  زنگنه 
برای نگهداشت و افزایش تولید میدان های 
است،  تهیه  حال  در  بهره برداری  حال  در 
گفت: احتمال می رود این بسته از ابتدای 

سال ۹۷ عملیاتی شود.
مراحل  تکمیل  اجرای  روند  درباره  وی 
ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه  بعدی 
این  گفت:   بندرعباس  در  فارس  خلیج 
منابع  کمبود  مشکل  با  همچنان  پروژه 

مالی روبه روست.

وزیر نفت خبر داد:

افزایشتولیدنفتازمیدانهایدرحالبهرهبرداری
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صادر  کشورهای  مجمع  سابق  دبیرکل 
سهم   ۲۰۴۰ سال  تا  گفت:  گاز  کننده 
تامین  در  تجدیدپذیر  انرژی های  و  گاز 
و سهم  یافته  افزایش  جهان  انرژی  نیاز 
نفت و ذغال سنگ کاهش خواهد یافت.

داشت:  اظهار  عادلی  محمدحسین 
سهولت  و  رقابت پذیری  به  توجه  با 
گزینه  سوخت  این  گاز،  به  دسترسی 
زیست  اهداف  تحقق  برای  بهتری 
پاریس  کنفرانس  توافق  در  محیطی 
است.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
گاز  سازگاری  و  پذیری  رقابت  دلیل  به 
با محیط زیست تقاضا برای گاز طبیعی 
سال  در  افزود:  دارد،  افزایشی  روند 
درصد   ۳.۲ تا   ۲.۱ گاز  مصرف   ۲۰۱۸

افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه عرضه گاز طبیعی 
می کند  طی  را  افزایشی  روند  نیز 
خاطرنشان کرد: در زمینه تولید، انتقال 

با خط لوله و تجارت ال ان جی، توسعه 
را شاهد خواهیم بود.

وی یادآور شد: تا سال ۲۰۴۰ سهم گاز 
نیاز  تامین  در  تجدیدپذیر  انرژی های  و 
انرژی جهان افزایش یافته و سهم نفت و 

ذغال سنگ کاهش خواهد یافت.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
تردیدهایی  دچار  پاریس  توافق  اجرای 
اروپا  و  چین  کرد:  بیان  است،  شده 
نسبت  گاز  گفت:  هستند.وی  پیشتاز 
عرضه  تجدیدپذیر،  انرژی های  به 
به  نیاز  و  بهتر  زیرساخت های  پایدارتر، 
سرمایه گذاری کمتری دارد و نسبت به 

دیگر سوخت ها برتری دارد.
وی تاکید کرد: افزایش مصرف گاز یک 
محیط  به  کمک  برای  جهانی  حل  راه 
انرژی های  از  استفاده  اما  است  زیست 
محدود  اروپا  به  بیشتر  تجدید پذیر 

می شود.

سرپرست وزارت نیرو گفت: خوشبختانه 
مذاکرات بسیار خوبی با طرف ارمنی در 
در  دو کشور  میان  روابط  توسعه  زمینه 
زمینه صنعت آب و برق انجام شد و ما 
امیدواریم با توجه به پتانسیل های بسیار 
خوب دو کشور در زمینه صنعت آب و 
برق بتوانیم میزان این روابط را گسترش 

دهیم.
کارن  با  دیدار  در  محمودی  ستار 
کاراپتیان، نخست وزیر ارمنستان ضمن 
اشاره به لزوم همکاری های بیشتر میان 
اظهار  انرژی  و  آب  زمینه  در  کشور  دو 
کرد: روابط دوستانه دو کشور در زمینه 
دیرینه ای  سابقه  از  برق  و  آب  صنعت 
حاضر  حال  در  و  است  برخوردار 
این  در  کشورمان  از  زیادی  پیمانکاران 
پروژه های  روی  بر  کار  حال  در  صنعت 

ارمنستان هستند.
وی تصریح کرد: در این نشست با نخست 

وزیر ارمنستان در مورد تسهیل در کار 
از  بیشتر  حمایت  و  ایرانی  پیمانکاران 
ایشان  و خوشبختانه  آن ها صحبت شد 

نیز قول مساعد همکاری دادند.
همچنین  داد:  ادامه  محمودی 
پاکسازی  زمینه  در  نیز  صحبت هایی 
رودخانه ارس از زهاب های ناشی از ورود 
ضایعات کارخانه مس ارمنستان صورت 
این زمینه نیز  گرفت و قرار شد که در 

اقدامات موثرتری صورت گیرد.
یکی  در  کرد: همچنین  وی خاطرنشان 
این نشست مقرر شد سفیران دو کشور 
جهت  کمیسیون هایی  و  کارگروه ها 
بخش های  در  کشور  دو  روابط  تسهیل 
در  می تواند  که  دهند  تشکیل  گوناگون 

تعمیق روابط دو کشور تأثیرگذار باشد.
در  دوشنبه  روز  ارمنستان  وزیر  نخست 
یک  انجام  برای  پایه  بلند  هیاتی  رأس 

سفر دو روزه وارد تهران شده است.

بیان  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
اینکه مناقصه میدان نفتی آزادگان در سال 
کشورهای  گفت:  نمی شود،  برگزار   ۲۰۱۷
چین و شوروی و اروپایی ها به تصمیم ترامپ 
تصمیم  در  و  ندادند  نشان  عکس العملی 
هستند. محکم  ایران  با  مذاکره  برای  خود 
علی کاردر با اشاره به آماده سازی بسته پنج 
میلیارد دالری برای افزایش تولید از میادین 
گفت: این بسته در ابعاد کوچک و تا میزان 
۱۰۰ میلیون دالر آماده می شود و عمده کار 
آن حفاری، خط لوله جریانی و تغییرات در 

نمک زدایی است.
مذکور  بسته های  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
است،  ایرانی  شرکت های  سطح  در  و  صادر 
می توانند  ایرانی  شرکت های  همه  افزود: 

تامین  نظر  از  ما  اجرا کنند،  را  این بسته ها 
زیرا  بودیم.  بسته ها  این  اجرای  نگران  مالی 
مدل آن EPC بود اما بازار به این بسته ها 
ایرانی  شرکت های  و  داد  نشان  عالقه مندی 
ابراز عالقه کردند که تعدادی از آنها می توانند 
تامین مالی کنند به همین دلیل مدل را به 
ایرانی  و شرکت های  دادیم  تغییر   ETCF
دیگر  بخش  کنند.  اجرا  را  پروژه  می توانند 
کار توسط وزارت نفت و بخشی دیگر توسط 
می شود. انجام  توسعه  صندوق  و  بانک ها 
بیان  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تولید  اینکه اجرای بسته های مذکور میزان 

را ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه افزایش می دهد، 
انجام  پیشگیرانه  اقدامات  اگر  کرد:  اظهار  
بشکه  هزار   ۳۰۰ ساالنه  نفت  تولید  نشود، 
کاهش پیدا می کند.کاردر در ادامه با اشاره به 
برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان اظهار 
بررسی  حال  در  همچنان  شرکت ها  کرد: 
مدل های فنی هستند و برخی از آنها هنوز 
ایده های ما را اجرا نکرده اند. شورا ایده های 
آنها را مورد بررسی قرار داده و برخی از آنها 
است.وی  برگردانده  تغییرات  اعمال  برای  را 
نفتی  برای توسعه میدان  اینکه  بر  تاکید  با 
شد،  خواهد  تشکیل  کنسرسیوم  آزادگان 

که  شرکت هایی  اسامی  هنوز  کرد:  تصریح 
می خواهند کنسرسیوم تشکیل دهند، اعالم 
نشده است. ما دو هفته به آنها فرصت داده 
بودیم اما باز هم این فرصت تمدید شد. زیرا 
آنها بین خودشان فرآیند سختی را طی می  
با  ایران  نفت  ملی  شرکت  کنند.مدیرعامل 
بیان اینکه هفت شرکت به طور جدی خبر 
هستند،  مذاکره  حال  در  آزادگان  مناقصه 
مناقصه در سال ۲۰۱۷ برگزار نخواهد شد. 
کاردر با اشاره به تغییر سیاست آمریکا گفت: 
این موضوع فعال شرایط را تغییر نداده است. 
عکس العملی  شوروی  و  چین  کشورهای 
و  است  محکم  هم  اروپا  است.  نداشته 
و  فرستاده  را  خودشان  معتبر  شرکت های 
پیامشان این است که همراهی خواهند کرد.

برنامهایرانبرایتولیدروزانه6میلیونبشکهنفت

احداث  برای  گسترده  مجوزهای   صدور 
مجتمع های پتروشیمی در سال های گذشته 
به معضلی جدی تبدیل شده به طوری که 
شماری از آنها با مشکل تامین آب و نداشتن 
اقتصادی مواجه هستند.شرکت ملی  صرفه 
زارعی  احمد  از  نقل  به  پتروشیمی  صنایع 
ملی  های شرکت  مدیریت طرح  سرپرست 
صنایع پتروشیمی اعالم کرده است: کمیته 
بازنگری مجوزهای طرح های پتروشیمی در 
منظور  به  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
فعال شدن این طرح ها تشکیل شده است 
و نظارت کاملی بر روند فعالیت طرح های 

توسعه ای در صنعت وجود دارد.
وی با اشاره به این که از تمام مدیریت های 
کمیته  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
پتروشیمی  های  طرح  مجوزهای  بازنگری 
افزود: جلسات این کمیته به  حضور دارند، 
صورت مستمر برگزار و تک تک طرح های 

غیرفعال این صنعت بررسی می شود.
ملی  های شرکت  مدیریت طرح  سرپرست 
صنایع پتروشیمی با بیان این که حدود ۲۰ 
طرح صنعت پتروشیمی در کمیته بازنگری 
حال  در  پتروشیمی  های  طرح  مجوزهای 
بررسی هستند، گفت: موانع پیشرفت نکردن 
حال  در  مربوطه  مدیران  با  ها  طرح  این 

بررسی است.
زارعی با اشاره به این که هدف این کمیته 
صنعت  غیرفعال  های  طرح  کردن  فعال 
پتروشیمی است، تصریح کرد: تمام فرصت 
و کمک های الزم برای فعال شدن این طرح 
ها به مدیران و مجریان داده می شود و پس 

از اتمام فرصت باز هم میزان پیشرفت طرح 
بررسی می شود.

پایان از  داد: در صورتی که پس  ادامه   وی 
 فرصت های داده شده، طرحی نتوانست به 
پیشرفت الزم برسد، آن طرح از سوی کمیته 
بازنگری مجوزهای طرح های پتروشیمی به 
هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
به منظور تصمیم گیری درباره مجوز طرح 

معرفی می شود.
شرکت  های  طرح  مدیریت  سرپرست 
که  این  بیان  با  پتروشیمی  صنایع  ملی 
از طرح های غیرفعال  تاکنون مجوز برخی 
برای  گفت:  است،  شده  لغو  پتروشیمی 
تمام  باید  پتروشیمی  مجتمع  یک  ساخت 
شرایط زیست محیطی، تأمین آب و خوراک، 

انتقال محصول و نوع محصول تولیدی و همه 
موارد باید بررسی شوند.

توسعه  و  ریزی  برنامه  مدیر  علوی  فرناز 
چندی  نیز  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
پیش با اشاره به ضرورت شتاب بخشی در 
مختلف  های  طرح  تکمیل  و  ساخت  روند 
توسعه ای در صنعت پتروشیمی ایران اظهار 
که  جدید  های  طرح  برساخت  افزون  کرد: 
برای  است  گذاری  سرمایه  جذب  نیازمند 
تکمیل طرح های های نیمه تمام نیز باید 
منابع مالی جدید به طرح ها اختصاص یابد 
تا بیش از این شاهد وقفه در ساخت نباشیم.

ملی  شرکت  توسعه  و  ریزی  مدیربرنامه 
صنایع پتروشیمی افزود: ما به عنوان تسهیل 
گر و حمایت کننده به دنبال آن هستیم که 

شده  بینی  پیش  ای  توسعه  های  برنامه 
اما  برسند  برداری  بهره  به  مقرر  موعد  در 
برخی مشکالت شاهد عدم  به دلیل وجود 
پیشرفت مطلوب و یا توقف ساخت در برخی 
از طرح ها هستیم و بارزترین دلیل انها وجود 
نداشتن منابع مالی الزم است و در این مسیر 
باید سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
گسترده ای صورت پذیرد.وی با بیان این که 
نمی  آنها  سهامداران  که  ها  از طرح  برخی 
محقق  را  تکمیل  و  ساخت  فرایند  توانند 
گذاران  سرمایه  دیگر  به  توانند  می  کنند 
صورت  در  گفت:  شود،  واگذار  مند  عالقه 
گونه  این  سهامداران  تعامل  و  همکاری 
طرح ها می توان با انتخاب سرمایه گذاران 
این تکمیل  یا  و  ساخت  به  اقدام   جدید 
 ۲۷ حدود  ایرنا،  گزارش  کرد.به  ها  طرح   
نیمه  در  پتروشیمی  محصول  تن  میلیون 
نخست امسال تولید شد که نسبت به مدت 
مشابه پارسال بیش از پنج درصد رشد داشته 

است.
مقدار فروش داخلی در این مدت، از لحاظ 
ارزش ۱۲ درصد رشد داشته است. همچنین 
در صادرات محصوالت پتروشیمی در ۶ ماه 
نخست سال جاری ۱۲ درصد از نظر مقدار 
و هشت درصد از نظر ارزش نسبت به زمان 
یافته  تحقق  رشد  گذشته  سال  در  مشابه 
پتروشیمی  محصوالت  تولید  است.ظرفیت 
اکنون حدود ۶۲ میلیون تن در سال است 
که با بهره برداری از طرح های جدید تا پایان 
افزایش  تن  میلیون  از ۷۰  بیش  به  امسال 

می یابد.

بازنگریدرمجوزطرحهایپتروشیمی
وتعیینتکلیفطرحهاینیمهکاره
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الزام عرضه کنندگان به تحویل خودروهای 
پیش فروشی

معاون بازرسی سازمان حمایت در خصوص اعالم اسامی شرکتهای 
متخلف فروشنده خودرو گفت: فروشندگان مکلفند خودرو را طبق 
در  میرآخورلو  شهرام  دهند.  تحویل  پیش فروش  اعالمی  قرارداد 
گفتگو با مهر با اشاره به اطالعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در خصوص اعالم اسامی شرکت های متخلف پیش 
فروش کننده خودروهای وارداتی، گفت: بر مبنای ماده ۵ آیین نامه 
اجرایی قانون از حقوق مصرف کنندگان خودرو، تمامی شرکتهای 
عرضه کننده باید نسبت به اخذ مجوز پیش فروش، از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدام کنند. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: البته اطالعیه 
سازمان حمایت، به این معنا نیست که همه فعالیت های این شرکت ها 
غیرقانونی باشد؛ بلکه سایر فعالیت های این شرکت ها اعم از فروش، 
مشارکت در تولید و فروش اقساطی مطابق با ماده ۴ قانون برای این 
اساس  بر  فعالیت  اجازه  این حوزه ها  در  آنها  و  است  مجاز  شرکتها 
باید  اما در حوزه پیش فروش خودرو،  ضوابط تعیین شده را دارند؛ 

مجوزهای الزم را از وزارت صنعت، اخذ کرده باشند..
 

حراج شماره های رند همراه اول
 به نفع امور خیریه

همراه اول با همراهی موسسه »امداد اول« تعدادی از شماره های 
رند خود را در طرح »همراه نیکوکار« برای امور خیریه، حراج می 
کند. به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سیار ایران، در طرح »همراه نیکوکار«، شماره های رند همراه اول 
در سامانه رند اول حراج شده و کلیه عواید حاصل از این حراج، با 
کمک موسسه »امداد اول« صرف امور خیریه شامل کمک هزینه 
محسنین،  و  ایتام  اکرام  طرح  محروم،  مناطق  در  سازی  مدرسه 
کمک هزینه درمان بیماران صعب العالج، کمک هزینه تحصیل 
کودکان نیازمند، طرح همسفره )مربوط به رفع سوء تغذیه کودکان 
نیازمند( می شود. این حراج از روز شنبه ۱۸ مهر ماه شروع شده 
و مراسم اختتامیه همزمان با نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷( ۲۴ تا 
۲۷ مهرماه) در محل دائمي نمایشگاه بین المللي تهران، برگزار و 
نتایج حراج اعالم می شود. عالقمندان می توانند جهت دریافت 
اطالعات بیشتر و شرکت در حراج،  به سایت رند همراه اول به 

نشانی Https://rond.mci.ir مراجعه کنند. 

افتتاح مدرسه  پاسارگاد در منطقه  محروم 
شهرستان میانه 

 بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، یک باب 
مدرسه در منطقه ی بسیار محروم روستای سورباق، در دهستان گرمه 
شمالی بخش کندوان شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی افتتاح 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد،در مراسم افتتاح این مدرسه 
که جمعی از مدیران آموزش و پرورش منطقه، مدیران سازمان نوسازی 
مدارس، اعضای شورای اسالمی منطقه، مسئوالن محلی، جمعی از اهالی 
محل و مدیران این بانک حضور داشتند، مسئوالن منطقه از رویکرد این 
بانک و توجه ویژه دکتر مجید قاسمی مدیرعامل نسبت به مناطق محروم 
کشور به خصوص روستای سورباق تشکر و قدردانی کردند.خسرو رفیعی 
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد ضمن اعالم خبر 
ساخت این مدرسه گفت: روستای سورباق از روستاهای بسیار محروم 
کشور است و متاسفانه هم وطنان ما در این منطقه از امکانات آموزشی، 
رفاهی و بهداشت مناسبی برخوردار نیستند. از این رو بانک پاسارگاد تالش 
از امکانات  کرد با ساخت این مدرسه، نه تنها دانش آموزان این روستا 
و محیط آموزشی مناسب برخوردار شوند بلکه دانش آموزان روستاهای 
اطراف نیز بتوانند از امکانات این مدرسه بهره مند شوند.وی ادامه داد: 
کیفیت  ارتقای  به  کمک  در جهت  مؤثر  اقدامات  انجام  بانک پاسارگاد، 
... در مناطق محروم کشور را در زمره ی  زندگی، آموزشی، بهداشت و 
مسئولیت های اجتماعی خود می داند و همواره خود را ملزم به حمایت 
از مردم این مناطق کرده است.وی تصریح کرد: بانک پاسارگاد در همین 
راستا، در مناطق محروم استان های مختلف کشور، به ساخت مدرسه، 
کتابخانه های عمومی، خانه های بهداشت و بیمارستان اقدام می کند. این 
بانک همچنین در راستای ایفای رسالت های اجتماعی خود اقداماتی از 
قبیل حمایت از مؤسسات عام المنفعه و جمعیت های خیریه، حمایت از 
نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراسری تا هر مقطعی که در کشور 
ادامه تحصیل دهند، توجه ویژه به بحث ورزش و حمایت از ورزشکاران 
از  حمایت   ،... و  کوهنوردی  فوتسال،  کشتی،  مانند  مختلف  تیم های 
برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی و تخصصی، کمک به آزادی 
از هنرمندان و فعالیت های هنری،  زندانیان مالی غیرمقصر، پشتیبانی 
کمک به نیازمندان و افراد آسیب دیده از بالیای طبیعی و ... را در کارنامه 

خود دارد.
  

رشد 23 درصدي کاربران موبایلبانک 
اقتصادنوین 

اقتصادنوین،  موبایلبانک  خدمت  کاربران  تعداد  افزایش  استمرار 
نشان دهنده رضایت مندي مشتریان از این خدمت است.به گزارش 
موبایلبانک  کاربران خدمت  تعداد  اقتصادنوین،  بانک  عمومي  روابط 
مدت  با  مقایسه  در  جاري  سال  ماه  شهریور  پایان  در  اقتصادنوین 
مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد نشان مي دهد.کاربران این خدمت 
بانک اقتصادنوین مي توانند در تمام ساعات شبانه روز بدون مراجعه 
کارت  بر  مبتني  خدمات  قالب  در  متنوعي  خدمات  از  شعب  به 
بر  از این خدمات عالوه  ببرند که استفاده  و مبتني بر سپرده بهره 
تسهیل دسترسي مشتریان به خدمات بانک و افزایش امنیت خاطر 
کاربران، صرفه جویي هاي ملي نیز به همراه خواهد داشت.بر این اساس 
کاربران موبایلبانک اقتصادنوین مي توانند در قالب خدمات مبتني بر 
کارت خدمات متنوعي از جمله مشاهده موجودي، انتقال وجه کارتي 
)داخلي و شتابي(، پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن 
بارکد و دستي(، خرید شارژ سیم کارت هاي  )به کمک   ... و  همراه 
اعتباري، رویت صورت حساب کارت )۳، ۵ و ۱۰ گردش آخر(، ارسال 
صورت حساب به پست الکترونیکي )email( و ارسال صورت حساب 
به فکس )براساس تعداد تراکنش یا تعداد روز( اشاره کرد.عالوه بر 
این کاربران موبایلبانک اقتصادنوین همچنین در قالب خدمات مبتني 
وجه،  انتقال  موجودي،  مشاهده  از خدمات  مي توانند  نیز  بر سپرده 
انتقال وجه ساتنا )با استفاده از کد شباي سپرده مقصد، انتقال وجه 
مي گردد(  امکان پذیر  بانک ها  سایر  به سپرده  اقتصادنوین  سپرده  از 
انتقال وجه پایا )با استفاده از کد شباي سپرده مقصد، انتقال وجه 
امکان پذیر مي گردد(،  بانک ها  اقتصادنوین به سپرده سایر  از سپرده 
دریافت کد شبا، رویت صورت حساب )۳، ۵ و ۱۰ گردش آخر(، ارسال 
صورت حساب به پست الکترونیکي )email(، ارسال صورت حساب به 
فکس )براساس تعداد تراکنش یا تعداد روز( و عدم تخصیص سپرده 

استفاده کنند.

استفاده از همه ظرفیت های بانک 
ملی برای کمک به توسعه مشهد

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه شهر 
مشهد متعلق به همه مردم ایران و شیعیان جهان 
است، گفت: توسعه شهر مشهد موجب افتخار 
از هر گونه  نیز  ایران  بانک ملی  همه ماست و 
کوششی برای کمک به این شهر دریغ نخواهد 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده در دیدار با 
قاسم تقی زاده شهردار مشهد ضمن تبریک برای 
تصدی پست شهرداری، برای وی آرزوی موفقیت 

کرد.
وی با اشاره به ظرفیت های این شهر برای توسعه 
و خدمت رسانی به زائران و مجاوران حرم رضوی، 
افزود: خوشبختانه شهرداری باسابقه و توانمند 
برای این شهر انتخاب شد و از این رو می توان 

به هر چه بهتر شدن وضعیت شهر امیدوار بود.
حسین زاده با بیان این که شهر مشهد پیوسته 
در شرایط رونق اقتصادی است، بر لزوم احیای 
و  تاکید  آن  اقتصادی  بالقوه  های  ظرفیت 
خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران آماده است در 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا خط 

اعتباری خارجی به شهرداری مشهد کمک کند.
در ادامه این دیدار، شهردار مشهد نیز اعالم کرد: 
به کمک بانک ملی ایران برای انجام امور شهری 

نیازمند است.

ساالنه به 200 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز داریم

معادن  و  صنایع  کمیسیون  دوم  رئیس  نائب 
اقتصادی  رشد  به  رسیدن  برای  گفت:  مجلس 
دالر  میلیارد   ۲۰۰ ساالنه  به  درصدی  هشت 
سرمایه گذاری در کشور احتیاج داریم. به گزارش 
مشکالت  کرد:  اظهار  احمدی  فریدون  ایسنا، 
اقتصادی زیادی در کشور داریم و به نظر می رسد 
در اداره کشور خود را به خواب زده ایم. وی یکی 
از مهمترین راه ها برای کاهش مشکالت اقتصادی 
در کشور را تسهیل فضای کسب و کار دانست و 
خاطرنشان کرد: ۱۰ برابر دنیا کارمند داریم، اما 
جایگاه ما در فضای کسب و کار رتبه ۱۲۰ دنیا 
است. وی معتقد است، با این بروکراسی اداری 
پیچیده راه به جایی نمی بریم و باید به سمت 
تسهیل فضای کسب و کار برویم. احمدی دومین 
اصل برای کمک به فضای اقتصادی کشور را رونق 
سرمایه گذاری  احمدی  دانست.  سرمایه گذاری 
مورد نیاز برای ایجاد یک فرصت شغلی را به طور 
میانگین ۲۵۰ میلیون تومان اعالم کرد و ادامه 
اقتصادی  رشد  نرخ  تحقق  برای  عالوه  به  داد: 
هشت درصدی باید ۵.۵ درصد آن را از طریق 
سرمایه گذاری ایجاد کنیم که به این منظور ساالنه 
۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داریم. این 
نماینده مجلس گفت: از این ۲۰۰ میلیارد دالر 
نیز باید ۵۰ میلیارد دالر از طریق سرمایه خارجی 
و ۱۵۰ میلیارد دالر از طریق سرمایه های داخلی 

تامین شود.
 

همراه با مشتری، همگام با فناوری 
در نمایشگاه ایران تلکام

شرکت مخابرات ایران با شعار »همراه با مشتری، 
همگام با فناوری« و با رویکرد مشتری مداری، 
سرویس محوری و توجه به فناوری های نوین 
مخابراتی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی 

ایران تلکام حضور می یابد. 
تلکام  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  بیدخام  مهندس 
در  کشور  مخابراتی  رویداد  بزرگترین  عنوان  به 
فضایی به وسعت ۳۲هزار مترمربع در محل دائمی 
برپا خواهد شد،  تهران  بین المللی  نمایشگاه های 
موفق  تجربه  دوره  از چند  خاطرنشان کرد: پس 
شرکت های زیرمجموعه گروه مخابرات در همراهی 
با یکدیگر، این بار نیز شرکت مخابرات ایران با شعار 
به همراه  فناوری«  با  با مشتری، همگام  »همراه 
جمعی از شرکت هایی که تجربه سال ها حضور در 
صنعت مخابرات و فناوری های ارتباطی را به یادگار 

دارند، در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷ حضور می یابد.

تاسیس نهاد مشترک برای رونق 
تجارت ایران و ارمنستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه سازو 
کار مورد نیاز برای راه اندازی شرکت مشترک میان 
ایران و ارمنستان تا یک ماه آینده باید عملیاتی 
راه  موضوع  استاندارد  ملی  سازمان  گفت:  شود، 
اندازی دفاتر حالل در ارمنستان را پیگیری کند. به 
گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در دیدار با وزیر 
توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری ارمنستان، با اشاره 
میان معاون  روز گذشته  به  مذاکرات خوبی که 
اول رییس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان 
انجام شد، تصریح کرد: همکاری ارمنستان با ایران 
در زمینه مذاکرات با کشورهای اوراسیا قابل تقدیر 
بود و کمیته مشترک دو کشور مذاکرات خوبی را 
به خصوص در حوزه تعرفه ترجیحی  آغاز کرد که 
باید با جدیت تا حصول نتیجه نهایی برای گسترش 
مبادالت پیگیری شود. وی با اعالم آمادگی ایران 
برای تأسیس یک شرکت مشترک برای پیشبرد 
اهداف مورد نظر افزود: در دیدار دیروز معاون اول 
رییس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان نقاط 
مشترک خوبی برای توسعه هرچه بیشتر روابط به 
اندازی  دست آمد و سازو کار مورد نیاز برای راه 
شرکت مشترک میان ایران و ارمنستان تا یک ماه 

آینده باید عملیاتی شود.

روی خط اقتصاد خبر

بی اعتنایی اقتصاد جهان به سیاست های ترامپ نشان داد:

ایران مركز توجه سرمایه گذاران خارجی
همزمان با صادرات محصوالت ایرانی به 36 کشور اعالم شد؛

افزایش ۲۴ درصدی صادرات پوشاک

آمدن  کار  روی  با  هایی  نگرانی   : بورس  گروه 
ایالت  رییس جمهوری  مسند  در  ترامپ  دونالد 
متحده امریکا به وجود آمده که ناشی از صحبت 
های وی در خصوص برهم زدن برجام است اما 
لزوماً این نگرانی ها به قدری که به آن شاخ و برگ 

داده می شود، اهمیت ندارد.
در حالی که طی چند روز گذشته اخبار مربوط 
به اظهارات رییس جمهور ایاالت متحده شائبه 
هلدینگ  داشت،  همراه  به  را  برجام  به  خدشه 
 ۲۰ مالک  »آزیموت«  ایتالیایی  گذاری  سرمایه 
درصد از سهام شرکت«سبدگردانی انتخاب مفید« 
اقتصادی  زیست  به  این هلدینگ  ورود  شد که 
مشترک  جامع  اقدام  برنامه  پابرجایی  از  کشور 
ایتالیایی  شرکت  این  ورود  دارد.بنابراین  نشان 
بسیار  اتفاق  کنونی  مقطع  در  سرمایه  بازار  به 
مهمی  است زیرا سرمایه گذاری این هلدینگ 
ایتالیایی نشان می دهد که تحریم ها بازگشتنی 
نیست.همکاری بین مجموعه های تحریم کننده 
در هم شکسته و در حال حاضر حتی در ایالت 
متحده آمریکا نیز حرف ها و اظهارنظرهای رییس 
جمهورشان مقبول نیست و این موضوع در اروپا و 

آسیا با قوت بیشتری وجود دارد.
و  بورس  سازمان  رییس  جانشین  بیژنی،  بهادر 
خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  در  بهادار  اوراق 
، در خصوص فعالیت های بین المللی ایران در 
آزیموت  ایتالیایی  هلدینگ  گفت:  سرمایه  بازار 
با سرمایه ۵۰ میلیارد دالری ۲۰ درصد شرکت 
کرده  را خریداری  مفید«  انتخاب  »سبدگردانی 
است که این نشان از ظرفیت های بازار سرمایه 
در  خصوصی  بخش  تالش  بر  دارد.عالوه  ایران 
جذب سرمایه گذار خارجی، سازمان بورس نیز 
در جدیدترین اقدام خود با نهاد ناظر هند موافقت 
نامه ای را به امضا رسانده که از یک سیکل بسیار 
سخت عبور کرده است.این مقام مسوول در این 
باره توضیح داد: نهاد ناظر هند برای اینکه بتواند 
موافقت نامه ای را با هر نهاد ناظر دیگری به امضا 
برساند باید طرح آن را به امضای کل کابینه هند 
برساند و در رابطه با امضای توافقنامه با بورس 
ایران نیز این اتفاق با وجود مخالفت های علنی 
امریکا و صحبت های مداوم در خصوص برهم 
زدن برجام رقم خورده است که این اقدام ناشی از 

اطمینان به ایران و فضای بین الملل است.
وی با اشاره به پروژه بورس کاالیی ایران و هند 
گفت: ایران یکی از صادرات کننده گان اصلی قیر 
به هند است یز همین اساس، لیست شدن قیر در 
بورس کاالی ایران و هند از دیگر اقدامات این دو 

نهاد ناظر است که به زودی به انجام می رسد.
که  مالی  نهاد  و  کشور  هر  کرد:  تصریح  بیژنی 
پتانسیل ایران را در جهت نوآوری، رشد و تنوع 

عنوان  به  را  ایران  بازار  کند،  درک  محصوالت 
مقصد سرمایه گذاری انتخاب می کند و با ایران 
این هلدینگ  مشارکت می کنند و بدون شک 
ایتالیایی همچین پتانسیل هایی را در بازار سرمایه 

ایران دیده است.
های  شرکت  به  ایران  های  ظرفیت  افزود:  وی 
سرمایه گذار در دنیا معرفی می شود و تالش می 
شود که با نهادهای مالی ایران از جمله شرکت 
های مدیریت دارایی همکاری های مختلفی رقم 
بخورد.به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
سایر کشورها جذابیت  برای  ایران  بازار سرمایه 
بازارهای  با  مقایسه  در  ایران  بازار سرمایه  دارد، 
پایینی   p/e متوسط  از  دنیا  بزرگ  سرمایه 
توسعه  ایران کشوری در حال   . است  برخوردار 
قابلیت رشد  تمام صنایع  به همین دلیل  است 
دارد.شهاب الدین شمس، کارشناس بازار سرمایه 
با اشاره به اینکه قیمت گذاری فعلی سهام در بازار 
سرمایه بر پایه محدودیت های ناشی از تحریم ها 
و در شرایطی که تکنولوژی کارخانه ها امکان به 
روز رسانی نداشت، رقم خورد، گفت: با بازشدن 
می  بیشتر  ها  امکانات شرکت  اقتصادی  فضای 
شود و در نهایت افزایش سود آوری  و رشد قیمت 
بازار  داد:  ادامه  دارد.شمس  همراه  به  را  سهام 
سرمایه ایران از نظر گستره صنعتی کامال متنوع 
است و بسیاری از صنایع در بازار حضور نداشتند 
که به تازگی وارد شدند.عضو هیات علمی دانشگاه 
با تاکید بر اینکه سابقه عرضه های اولیه در بازار 
سرمایه کشور مثبت است، افزود: به طور خالصه 
بازار سرمایه ایران مستعد ورود صنایع جدید است 

و قابلیت رشد دارد.
وی تنوع ابزاری این بازار را مورد توجه قرار داد 
و افزود: تنوع ابزاری در این بازار رو به گسترش 
بازار سرمایه  وارد  ابزاری جدید  روز  هر  و  است 
کشور می شود که همه این موارد برای سرمایه 

گذار خارجی جذاب است.

براساس  تجارت:  و  معدن  صنعت،  گروه 
آمارهای تجارت خارجی کشور، در ۶ ماهه اول 
نسبت  درصد  پوشاک ۲۴.۲  واردات  سال جاری 
است.  یافته  کاهش  پارسال  مشابه  مدت  به 
نشان  کشور  خارجی  تجارت  آمارهای  بررسی 
حالی  در  سال جاری  نخست  نیمه  در  می دهد، 
واردات رسمی پوشاک با کاهش رو به رو شده، 
رو  افزایش ۲۴ درصدی  با  پوشاک  که صادرات 
به رو شده است. آنطور که تسنیم گزارش داده 
 ۶ در  کشور،  خارجی  تجارت  آمارهای  براساس 
ماهه اول سال جاری واردات پوشاک ۲۴.۲ درصد 
نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، در مدت یادشده ۲۰ میلیون و 
۷۷۹ هزار دالر انواع پوشاک وارد کشور شد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد 
کاهش داشته است. واردات پوشاک در ۶ ماهه 
ابتدای سال گذشته به میزان ۲۱ میلیون و ۲۵۶ 
وارداتی  پوشاک  بود. همچنین حجم  هزار دالر 
با  ابتدای سال جاری در مقایسه  نیز در ۶ ماهه 
کاهش  درصد   ۵.۴۳ قبل  سال  مشابه  مدت 
داشته است. براساس مقررات صادرات و واردات، 
انواع پوشاک در سیستم طبقه بندی کاالیی در 
دو فصل ۶۱ با عنوان لباس و متفرعات لباس، 
کشباف یا قالب باف و در فصل ۶۲ با عنوان لباس 
قالب باف  غیر  یا  غیرکشباف  لباس  متفرعات  و 
طبقه بندی می شود.حقوق ورودی واردات پوشاک 
و   ۶۱ فصل  دو  تعرفه ای  ردیف های  تمامی  در 
میزان  به  واردات  و  صادرات  مقررات  کتاب   ۶۲
این واردکنندگان  بر  ۵۵ درصد است که عالوه 
مالیات  درصد  و ۴  افزوده  ارزش  درصد  باید ۹ 
انواع  واردات  کنند.  پرداخت  هم  علی الحساب 
از  سفارش  ثبت  مجوز  اخذ  از  پس  پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است 
صرفاً  سفارش  ثبت  مجوز  حاضر  حال  در  که 
نمایندگی رسمی پوشاک صادر  دارندگان  برای 

وارداتی  پوشاک  ارزش گذاری  نحوه  می گردد. 
اتحادیه  با  جلسه  برگزاری  از  پس  گمرکات  در 
و  عددی  به صورت  هم  پوشاک  تولیدکنندگان 
اینکه  دلیل  می شود.  ارزش گذاری  کیلویی  هم 
کیلویی هم ارزش گذاری می شود این است که با 
توجه به سبک بودن برخی پوشاک وارداتی پس 
از شمارش عددی یک میانگین ارزش برحسب 
پوشاک  ارزش گذاری  تا  شده  گذاشته  نیز  وزن 
صورت  مصوب  نرخ های  چارچوب  در  وارداتی 
پذیرد. هم اکنون ارزش پوشاک در سامانه ارزش 
گمرک موجود بوده و در صورت دریافت هرگونه 
ایران  گمرک  تولیدکنندگان  سوی  از  پیشنهاد 
را در سامانه  پیشنهادی  ارزش  نرخ  آماده است 
آنالین ارزش در نظر بگیرد. همچنین با توجه به 
اینکه واردات انواع پارچه و پوشاک در مسیر قرمز 
قرار می گیرد، پس از ارزیابی فیزیکی محموله ها 
امکان واردات این دو کاال امکان پذیر است و عالوه 
بر آن واردات پارچه مشمول اخذ مجوز استاندارد 
امکان اظهار پوشاک در ردیف پارچه  لذا  است. 
وجود ندارد و گمرک ایران آماده است در صورت 
ثبت  اطالعات  براساس  تخلفی  گزارش  هرگونه 
شده در سامانه جامع گمرکی و مستندات سریعتاً 
اقدام کند. ضمن اینکه خرده فروشی پوشاک برای 
مسافران در مناطق آزاد انزلی، ماکو، ارس )جلفا(، 
اروند )خرمشهر و آبادان(، قشم، کیش و چابهار 

وفق قانون و مقررات مشمول معافیت است.
انواع  صادرات  سال جاری  نخست  ماهه   ۶ در 
پوشاک ۲۴ درصد افزایش داشته است. بنابراین 
گزارش در مدت یاد شده ۲۲ میلیون و ۷۴۸ هزار 
دالر انواع پوشاک به کشورهای مختلف صادر شده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۴ 
درصد افزایش داشته است. واردات پوشاک در ۶ 
ماهه ابتدای سال گذشته به میزان ۱۸ میلیون و 
۳۸۱ هزار دالر بود. این گزارش حاکی است حجم 
پوشاک صادراتی در ۶ ماهه ابتدای سال جاری به 
یک هزار و ۸۴۰ تن رسید که در مقایسه با مدت 
از نظر حجمی نیز ۲۰ درصد  مشابه سال قبل 
افزایش را نشان می دهد.مدتی پیش از این بود 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مسئوالن  که 
اعالم کردند در راستای عملیاتی کردن ماده ۳ 
دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک به منظور 
انتقال دانش فنی و مهارتی در زمینه طراحی و 
مد، ورود به زنجیره جهانی ارزش و پیوستن به 
بازارهای بین المللی نخستین گام بلند و جدی در 
صنعت نساجی ایران برداشته شد. براساس این 
گزارش با توجه به سیاست های دولت در زمینه 
همکاری های اقتصادی پسابرجامی و اینکه مقرر 
شد تا طرف خارجی نیز سهمی از بازار صادراتی 

خود را در اختیار ایران قرار داده است.

وزیر راه و شهرســازی گفت: در حال حاضر فرآیند 
مهاجرت به شــدت کند شده و در حوزه جمعیت 
شــهری، به یک ثبات و تعادل جمعیتی نســبی 
رســیده ایم. پیام اصلی این وضعیت آن است که 
باید کل سیاست گذاری بخش مسکن عوض شود. 
به گزارش خبرنگار زمان- کاوه رحیمی، عباس 
آخوندی در همایش سیاست های توسعه مسکن با 
بیان اینکه موضوعی که باید همه ما به صورت ملی 
درک کــرده و به درک واحدی از آن برســیم، این 
است که پذیرای تغییر و تحول در ساختار جمعیتی 
شهر تهران باشیم، اظهار داشت: به نظر می رسد  از 
این موضوع تصور واحدی نداریم، چراکه انتظارات 
در بخش مسکن از بهره برداران تا سیاست گذار با 
هم فاصله زیادی داشته باشد.وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به ترکیب جمعیتی شهری و روستایی ایران 
که شــامل ۷۴ درصد جمعیت شهری و ۲۶ درصد 
روستایی اســت، تأکید کرد: این ترکیب بیشتر به 
صورت ۷۰ درصد جمعیت روســتایی و ۳۰ درصد 
جمعیت روستایی بود؛ اما مهم آن است که این روند 
با شتاب گذشته در جریان است و این موضوع برای 

سیاست گذار ایجاد وظیفه می کند.
آخونــدی افزود: در حال حاضر فرآیند مهاجرت به 
شــدت کند شــده و در حوزه جمعیت شهری، به 
یک ثبات و تعادل جمعیتی نسبی رسیده ایم. پیام 
اصلی این وضعیت آن اســت که باید کل سیاست 
گذاری بخش مســکن عوض شــود؛ در حالی که 

سیاستگذاران انتظار دارند روند گذشته ادامه یابد.
وی با اشاره به تحوالت جمعیتی در سالهای گذشته 
تصریح کرد: جمعیت ســه میلیونی تهران در حال 
حاضر به ۸.۸ میلیون نفر رسیده، ولی در طی فاصله 
۹۰ تا ۹۵ این روند افزایش جمعیت به شدت کند 
شده اســت.وزیر راه و شهرســازی گفت: در طی 
سالهای ۹۰-۹۵ تهران، جذاب ترین شهر ایران بوده 
است؛ چرا که در ســالهای ۸۹ تا ۹۱، ۷۶۰ پرونده 
ساختمانی صادر شده؛ اما در همین مدت، جمعیت 
تهران تنها ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته اســت. این 
نشان می دهد که دیگر تغییرات جمعیتی دهه های 
۶۰ و ۷۰ کــه میانگین افزایش جمعیت در تهران 
۳.۶ درصد و در برخی مناطق پایتخت گاه به بیش 

از ۱۱ درصد می رسید، متوقف شده است.
آخوندی با اشــاره به اینکه تهــران در حال حاضر 
بدون نیاز به ســاخت هیچ گونه واحد مســکونی 
جدیدی، ۱۰.۵ میلیون نفر ظرفیت جمعیت پذیری 
دارد؛ ادامه داد: باید دید می توان به سیاست های 

گذشــته ادامه داد؟ پاسخ منفی است؛ چرا که این 
سیاست ها فارغ از تحوالت جمعیتی طراحی شده 
اند.وی بیان کرد: آمار سرشــماری سال ۹۵، نشان 
می دهد رشــد جمعیت فعلی ۱.۲ درصد است که 
با رشد جمعیت در دهه ۶۰ و ۷۰ فرق دارد؛ ضمن 
اینکه جابجایی بزرگ جمعیت تمام شده و تحول 
جمعیتی در ایران در مراحل نهایی قرار دارد.وزیر راه 
و شهرسازی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در ۵ 
 سال گذشته، تحوالت جمعیتی قم نشان می دهد
 جمعیت این شــهر ۱۲۵ هزار نفر افزایش یافته؛ 
این در حالی اســت که قم یکی از مهاجرپذیرترین 
شــهرهای ایران است که از داخل و خارج از کشور 
مهاجر به آن وارد می شــود. البته این بدان معنی 
نیست که تحوالت جمعیتی ما به صفر رسیده است.
آخوندی اظهار داشــت: زمانی با توجه به نرخ رشد 
جمعیت، تولید انبوه مسکن در اکباتان و شهرهای 
جدید، بازار داشت؛ اما در حال حاضر اجرای چنین 
پروژه هایی غیرممکن است که هم در تهران و هم 
در شهرهای دیگر بازار داشته باشد. مشکلی که در 
ایران داریم این اســت که تصورات سیاستگذاران 
بخش مســکن، تحوالت جمعیتی دهه های ۶۰ و 
۷۰ است. یعنی تحوالت کمی و بزرگ؛ در حالی که 
اتفاقا مســاله ما کیفیت سکونت و زندگی در ایران 
اســت.وی تأکید کرد: اختــالف طبقاتی در کالن 
شهرها بسیار باال است، قیمت مسکن در تهران در 
باالشهر و پائین شهر ۵ برابر تفاوت دارد. با این حال 
در این چهار تا پنج ســالی که وزیر بوده ام، هرگاه 
میان خبرنگاران رفته ام، همه به دنبال آن هستند 

که فیل هوا شــود و یک پروژه کمی از طرف دولت 
اجرا شــود؛ در حالی که بستر جامعه تغییر کرده 
اســت.آخوندی ادامه داد: وقتی گفته می شود در 
تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی داریم، نشــان دهنده 
وقوع اتفاقی بزرگ در کشــور است؛ ولی جامعه به 
دلیل نداشتن درک درســت از این تحوالت غافل 
اســت. تنها در منطقه یک تهران، ۳۵ هزار مسکن 

نوساز بدون مشتری قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش 
خاطرنشان کرد: بیشترین عرضه ساختمانی تهران 
و ساخت و ســاز مسکن در منطقه ۲۲ انجام شده 
است، اما نرخ معامالت آن، جزو کمترین قیمت ها 
است و در کل مناطق تهران، منطقه ۲۲ از نظر نرخ 

معامالت جزو ۲ تا سه منطقه آخر قرار دارد.
وی ادامه داد: بیشــترین مداخالت دولت در بخش 
مسکن در سال های ۸۴ تا ۹۲  با طرح مسکن مهر 
و ســاخت دو میلیون واحد مســکونی جدید رقم 
خورد؛ یعنی معادل ۸ درصد موجودی مسکن، به 
واحدهای مسکونی اضافه شــد که در تاریخ ایران 
بی سابقه اســت. بیشترین آمار شهرفروشی هم در 
همیــن دوره رخ داد؛ بنابرایــن دوره ای که عرضه 
مسکن به اوج می رسد، قاعدتاً باید قیمت به حداقل 
برســد. اما قیمت زمین در همین مدت ۸.۶ برابر 
شد یعنی ۷۶۰ درصد رشد که رقم شگفت انگیزی 
است. آیا در چنین وضعیتی هیچ کار تولیدی معنی 
دارد؟ ولی ما در دوره سال های ۹۲ تا ۹۵ توانستیم 
رشد قیمت زمین در تهران را به ۰.۰۲ درصد یعنی 
حدوداً صفر کاهــش دهیم.آخوندی تصریح کرد: 

قیمت مســکن در سال های ۸۴ تا ۹۲، ۶ برابر شد 
یعنی ۵۰۰ درصد، اما در سال های ۹۲ تا ۹۵، قیمت 
مسکن ۱.۱ برابر تنها افزایش یافت؛ یعنی ۱۰ درصد 
سال ۹۲. به عبارت دیگر در هر سال قیمت مسکن 
تنها ۲.۵ درصد رشــد داشــت.وی با اشاره به پیام 
دبیرکل سازمان اسکان بشر وابسته به ملل متحد 
به مناسبت روز  جهانی اسکان بشر افزود: دبیرکل 
اسکان بشر می گوید »باید بخش مسکن را دولت ها 
به عنوان موتــور اقتصاد راه اندازی کنند تا کیفیت 
زندگی ارتقاء یابد«؛ بنابرایــن اگر تصور می کنید 
با تزریق پول و مداخله دولت، بخش مســکن راه 
می افتد، نتیجه همان اتفاقی می شــود که در سال 
۸۴ رخ داد. آیا با صد درصد افزایش قیمت مسکن، 
زندگی مردم بهتر می شود یا مردم را در ُعسرت قرار 
خواهد داد.وزیر راه و شهرســازی خاطرنشان کرد: 
مســکن مهر در ظاهر می خواست به مردم کمک 
کند، امــا نتیجه ای عکس داشــت؛ این مداخالت 
نشان دهنده عدم درک اقتصاد و مسائل اجتماعی 

ایران است.
آخوندی اظهار داشت: اگر به حوزه تمدن ایران شهر 
برگردیم، می بینیم که ساختار محله در آن جایگاه 
اساســی دارد، اما محله که فقط مســکن نیست، 
فرهنگسرا، مسجد، درمانگاه، فضای سبز و چندین 
فضای عمومی دارد که در آن فضا، انســان ها با هم 
ارتبــاط برقرار می کنند بنابراین باید به سیاســت 
احیای بافت فرسوده برگردیم و با ساخت هر مسکن 
خوب، یک مســکن بد از بین برود.وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر ۲.۵ میلیون خانه خالی و ۲.۲ 
میلیون خانه دوم داریم، یعنی چهار میلیون و ۷۰۰ 
هزار خانه بالاستفاده در کشور قرار دارد؛ آیا این آمار 
افتخار است؟ تنها راه ما در حوزه مسکن، بازگشت 
به بازآفرینی شــهری است.وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه علت اینکه در طول ســال های گذشته 
مرتباً در بخش اقتصاِد خرِد مســکن، روی توانمند 
کردن مردم و صندوق پس انداز مسکن یکم تأکید 
داشتند، این است که مردم خودشان توانمند شوند، 
گفت: در حال حاضر این سیاســت جواب داده و تا 
امروز ۲۸۲ هزار نفر حســاب پس انداز مسکن یکم 
با میانگین منابع ۲۰ میلیون تومان حساب افتتاح 
کردنــد؛ ما داریم روی قدرت خریــد واقعی مردم 
ســرمایه گذاری می کنیم.آخوندی تصریح کرد: از 
سوی دیگر همزمان جلوی سوداگری و بورس بازی 
زمین و رشــد ۷۶۰ درصدی قیمت آن ایستاده ایم 
و نتیجه این رفتار ما به گونه ای شــده که در حال 

در همایش سیاست های توسعه مسکن مطرح شد؛

تاکیدآخوندیبرتغییرسیاستهایبخشمسکن



آقایبابکجمشیدی
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان 

 شهردارشهرسفیددشت در استان 
چهار محال و بختیاری، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، توفیق روزافزون حضرتعالی را درخدمت 

به مردم شریف ،فهیم و شهیدپرور شهر 
سفیددشت از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مصطفویـسرپرستروزنامهپیامزمان
دراستانچهارمحالوبختیاری

دورترين  و  مرگ  چيزها  ترين  نزديک 
چيزها آرزوست. 

سقراط

سخن حکیمانه

اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
چو هست حافظ مسکین غالم و چاکر دوست

امروز با حافظ

فانوسحرمبهبازارنشرآمد

زندگی  محوریت  با  حرم«  »فانوس  کتاب 
توسط  فانوسی  محسن  حرم  مدافع  شهید 
ابراهیم هادی منتشر  گروه فرهنگی شهید 
روابط  از  گزارش  شد.به  نشر  بازار  راهی  و 
عمومی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، 
کتاب »فانوس حرم« با محوریت شخصیت 
شهید محسن فانوسی شهید مدافع حرم به 
ابراهیم  تازگی توسط گروه فرهنگی شهید 
هادی منتشر و راهی بازار نشر شده است.
مدافع  همدانی  شهدای  از  فانوسی  شهید 
خاطرات  رو،  پیش  کتاب  که  بود  حرم 
اساس  بر  را  وی  به  مربوط  های  گفته  و 

زندگینامه اش در بر می گیرد.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

باز  را  با بغض عجیبی سر صحبت  باالخره 
گریه  ما  پیش  کرد  می  تالش  خیلی  کرد 
نکند می گفت: کنار هم بودیم، سه دقیقه 
نشده بود از هم جدا شدیم. من رو صدا زدن 
قرار  سمیرا،  گفت:  داشتن.بعد  کار  عقب، 
نبوده من برم، باز هم جا موندم. اگه فقط 
سه دقیقه دیرتر میرفتم، اگه بیات یا کیانی 
جای من میرفتن، اگه منو صدا نمیزدن....! 
نمیدونم چی شد که من رو صدا زدند!چرا 
باید من بمونم! چرا باید بدن تکه تکه شده 
دوستانم رو جلوی چشمانم ببینم. دوستانی 
ام.  کرده  کار  و  زندگی  آنها  با  ها  سال  که 
عزیزان..-  این  داغ  و  ام  مانده  اما حاال من 
سمیرا، مگه نگفتم دعا کن خدا من رو هم 
قبول کنه. دعا کن من لیاقت شهادت پیدا 
نمونم.سمیرا  جا  دوستام  از  کن  دعا  کنم. 
مهدی رو یادته، من و مهدی با هم رفتیم 
تو سپاه، با هم قرار گذاشتیم بریم تو رسته 
ای که با روزهای قشنگ زمان جنگ ارتباط 
داشته باشیم، تا زندگی مون با شهدا عجین 
کنیم.  لمس  همیشه  رو  شهادت  و  باشه 
داره  کار  امروز  با  هم  تخریب  گروه  گفتیم 
هم با دیروز. تخریب میتونه ما رو با حال و 
هوای زمان جنگ آشنا کنه، میتونه دِر باغ 

شهادت رو برای ما باز کنه.
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اوقات شرعی

کارگردان  دری،  الدین  ضیاء  سید 
»کیف  و  پهلوی«  »کاله  سریال های 
مجموعه  اینکه  بیان  با  انگلیسی« 
»شهرزاد« در زمره ی سریال های تاریخی 
خود  دالیل  توضیح  به  نمی گیرد،  قرار 

درباره این مساله پرداخت.
سریال  اینکه  به  اشاره  با  کارگردان  این 
درباره  است،  ندیده  کامل  را  شهرزاد 
گفت:  ایسنا  به  مجموعه  این  خروجی 
که  سریال هایی  آن  جنس  از  »شهرزاد« 
رده تاریخی ثرار بگیرند، نیست؛ چرا که 
فیلم تاریخی تعریف دارد و این دو وجه 
مستند  وقایع  از  شما  موقع  یک  دارد؛ 
مستند  شخصیت  یک  یا  و  تاریخی 
موقع  یک  اما  می کنید  استفاده  تاریخی 
را  آن  که  دارید  داستانی  شما  که  است 
و  می کنید  مطرح  تاریخ  از  دوره ای  در 
تاریخ  مباحث  تعریف  آن،  از  هدفتان 
نیست. سریال »شهرزاد« این گونه نیست 
دستمایه  را  مستند  شخصیت های  که 
کار خود قرار داده باشد؛ مثال بگوید این 
است.   ۳۲ سال  کودتای  درباره  سریال 
خود آقای فتحی هم همه شخصیت های 
»شهرزاد« را خودش خلق کرده است اما 
برای آن که فضای آن روز جامعه را نشان 
دهد به وقایع کودتا هم اشاره کرده است.
سریال  بازیگران  بازی  درباره  دری 
حدودی  تا  کرد:  اظهار  نیز  »شهرزاد« 
کار  کنم  قضاوت  را  بازیگران  بخواهم  که 
را ندیده ام. اما به هر حال بازی بازیگران 
ارزیابی  بازی  حس  تداوم  اساس  بر  باید 
کار  و  هستند  راضی  مردم  اینکه  شود. 

باعث  و  خوبی  اتفاق  شده،  دیده  خوب 
خوشحالی است.

او درباره وضعیت سریال های تلویزیون نیز 
تصمیم ساز  تلویزیون خودش  کرد:  اظهار 
سوال  برنامه سازان  ما  از  هیچ گاه  و  دارد 
که  بسازد  را  سریالی  چه  که  نمی کند 
مخاطب داشته باشد. اظهار نظر کردن در 
باره ی تلویزیون بیهوده است چرا که کار 
خودش را می کند و راه خودش را می رود، 
فتحی  آقای  سریال  می خواست  اگر 
بعید  نمی خواهد.  پس  می ساخت،  را 
بر  تأثیری  اظهارنظرها  این  که  می دانم 
کسانی که در تلویزیون تصمیم می گیرند 
این یکی، دو سال اخیر  باشد. در  داشته 
تکان  را  من  بخواهند  که  مجموعه هایی 
دهند اتفاق نیفتاده است و خبری از این 

جنس کارها در تلویزیون ندارم
اظهارات  به  اشاره  با  کارگردان  این 
مدیران تلویزیون که معتقدند سریال های 

بیان  دارد،  زیادی  مخاطبان  تلویزیونی 
چرا  می گویند  درست  آنها  حتما  کرد: 
نمی توانیم  ما  و  آن هاست  آمار دست  که 
بگوییم که تلویزیون مخاطب ندارد. وقتی 
راضی  مخاطبان  از  تلویزیون  مدیران 

هستند بنابراین البد درست می گویند.
دری در بخش دیگری از گفت وگوی خود 
کرد:   اظهار  تلویزیون  سریال های  درباره 
نمی کنم  نگاه  را  تلویزیون  سریال های 
چون وقت ندارم. دلیل آن هم این است 
می شد،  ساخته  پرمخاطبی  کار  اگر  که 
و  بدهد  تکان  را  جامعه  که  اندازه  آن  به 
بنشینم  که  کند  وادار  را  من  آن  اثر  در 
اتفاق  کاری  چنین  ببینم،  تلویزیون  و 
کار  یک  می گوییم  زمانی  است.  نیفتاده 
تلویزیونی پرمخاطب است که کسانی که 
آنقدر  ببینند،  تلویزیون  ندارند  هم  وقت 
به  و  بشنوند  سریال  یا  برنامه  آن  درباره 
آنها گفته شود طوری که تصور کنند اگر 

آن برنامه را ندیده باشد چیزی را از دست 
داده است. آیا شما چنین سریالی در چهار 
سال گذشته سراغ داشته اید اگر داشته اید 
بگویید که ما هم بدانیم؛ بنابراین مشکل 
تلویزیون  مخاطبان  جانب  از  نگرانی  و 
تلویزیون  صاحب  که  زمانی  ندارد.  وجود 
چه  هر  ما  ندارد  وجود  مشکلی  می گوید 

بگوییم سخنی اضافه خواهد بود.
دری درباره وضعیت شبکه نمایش خانگی 
نیز با اشاره به اینکه با سقوط مواجه بوده 
نمایش  شبکه  سقوط  کرد:  اظهار  است، 
سریال  که  گرفت  شکل  زمانی  خانگی 
»شهرزاد« در حال توزیع بود منتها مردم 
بنابراین  دیدند،  و  را خریدند  این سریال 
می تواند  خانگی  نمایش  من  عقیده  به 
هم  من  خود  باشد.  فعالیت  برای  مفری 
در  است  ممکن  بیاید  پیش  شرایط  اگر 
من  عقیده ی  به  اما  کنم  کار  حوزه  این 
یک  فقط  ندارد،  درستی  مدار  حوزه  این 
به آن خوش  را  حداقلی است که دلمان 
کنیم. شبکه نمایش خانگی حوزه ای است 
که نمی تواند به آن معنا پایدار و تضمین 

کننده باشد.
ضیاءالدین دری که پس از سریال »کاله 
تلویزیون  برای  جدیدی  کار  پهلوی« 
سریال  نگارش  درباره  است،  نداشته 
به  که  سریال  این  گفت:   نیز  جدیدش 
مقطع ۱۱۰ سال گذشته می پردازد کاری 
یک  درباره  و  سیاسی  و  اجتماعی  است 
ابتدا فردی  شخصیت تاریخی خاصی که 
عادی بوده است و به مرور زمان تبدیل به 

یک مبارز می شود.

افشار در نمایش موزیکال »الیورتوئیست« به  مهناز 
از مشاور رسانه ای  ایفای نقش می پردازد.به گزارش 
برای  تئاتر  و  سینما  بازیگر  افشار  مهناز  پروژه،  این 
نقش اصلی زن در نمایش موزیکال الیور توئیست ، 
تازه ترین اثر حسین پارسایی همکاری می کند.مهناز 
شخصیت های  از  یکی  »نانسی«  نقش  بازیگر  افشار 
اصلی و موثر داستان »الیور توئیست« نوشته چارلز 
و  محمدزاده  نوید  حضور  این  از  است.پیش  دیکنز 
بود. شده  قطعی  نمایش  این  در  چنگیزیان  سعید 

تاالر  هفتم  طبقه  در  اکنون  هم  نمایش  این  عوامل 
وحدت در حال تمرین هستند و سایر بازیگران آن 
»الیور  می شوند.موزیکال  معرفی  آتی  روزهای  طی 
توئیست« اواخر آبان ماه در تاالر وحدت روی صحنه 
تهیه کنندگی  به  توئیست«  »الیور  می رود.موزیکال 
مطرح  رمان  اساس  بر  شرق«  هنر  »حریر  مؤسسه 

چارلز دیکنز تولید شده است.

مهناز افشار به »اليور توئيست« 
پيوست

با  که  »زنانی  تهیه کننده  الدین  شرف  محمدرضا 
حسن  توسط  تدوین  آغاز  از  می دوند«  گرگ ها 
نیز  فیلم  این  قصه  درباره  و  داد  خبر  حسن دوست 

توضیح داد.
درباره  سینما  کننده  تهیه  الدین  شرف  محمدرضا 
آخرین وضعیت فیلم سینمایی »زنانی که با گرگ ها 
می دوند« به کارگردانی امیراطهر سهیلی گفت: در 
حال حاضر فیلمبرداری این اثر سینمایی در مشهد 
انجام می شود و فکر می کنم تا ۲۰ روز دیگر در 
باید عنوان کنم که  البته  پایان برسد  به  همین جا 
در حال حاضر با مشکل نقدینگی رو به رو هستیم 
از  ایم  گفته  را  موضوع  این  مربوطه  نهادهایی  به  و 
همین رو امیدوارم بودجه الزم تامین شود تا فیلم 

تعلیق نشود.
شرف الدین اظهار کرد: تدوین »زنانی که با گرگ ها 
می دوند« توسط حسن حسن دوست آغاز شده است.

تدوين »زنانی که با گرگ ها 
می دوند« آغاز شد

به  کاشی  شیدا  کارگردانی  به  »تماشاچی«  انیمیشن 
جشنواره »تیف« آلبانی راه یافت.

 انیمیشن کوتاه »تماشاچی« به کارگردانی شیدا کاشی 
نمایش  آلبانی  »تیف«  جشنواره  دوره  پانزدهمین  در 
داده می شود.»تماشاچی« در بخش رقابتی انیمیشن 
پذیرفته شده است. شیدا کاشی نویسنده و کارگردان 

این فیلم کوتاه ۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه ای است.
جشنواره جهانی فیلم »تیف« از ۳ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ 

در تیرانا برگزار می شود.
مستقل  جشن  نهمین  به  این  از  پیش  »تماشاچی« 
ملی سی وچهارمین  بخش  و  ایران  سینمای  انیمیشن 

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافته بود.
دیگر عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک 
علی  بیتا  کاراکتر:  طراح  نراقی،  گل  سالومه  گراند: 
بیرانوند،  شهریار  انیمیت:  صادقی،  آزاد  ریگ:  آبادی، 

موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما جاویدی.

»تماشاچی« در جشنواره »تيف« 
آلبانی شرکت کرد

»شهرزاد«ازنگاهکارگردان»کالهپهلوی«و»کیفانگلیسی«

»بدندیوانه«بهاروپامیرود

گروه تئاتر »بدن دیوانه« برای حضور و اجرا 
در سه فستیوال تئاتری، تور اروپایی خود را 

از دیروز سه شنبه ۱۸ مهر آغاز کرد.
»بدن  تئاتر  گروه  سرپرست  خاسب  یاسر 
دیوانه« درباره جدیدترین اجراهای خارجی 
این گروه تئاتری به خبرنگار مهر گفت: قرار 
است تور اروپایی اجرای آثار گروه در مهر و 
آبان برگزار شود و طی این مدت زمان در ۳ 
کشور اروپایی اجرا داشته باشیم و به همین 
برای  مهر   ۱۸ شنبه  سه  دیروز  از  منظور 
و »هدیه مرموز«  نمایش »گل«  اجرای ۲ 

به اروپا سفر می کنیم.
در  ترتیب  به  است  قرار  داد:  ادامه  وی 
در  ایتالیا  و  قبرس  لیتوانی،  کشورهای 
سه فستیوال جهانی تئاتر آثار گروه »بدن 

دیوانه« را اجرا کنیم.
خاسب درباره برگزاری ورک شاپ در سه 
فستیوال بین المللی مدنظر، اظهار کرد: به 
در  قبرس  و  لیتوانی  در  اجرا  اینکه  دلیل 
مدت زمانی نزدیک به هم و فشرده است، 
ولی  نیستیم  شاپ  ورک  برگزاری  به  قادر 
را  شاپی  ورک  ایتالیا  کشور  در  است  قرار 

برگزار کنیم.

خبر

بازم رکورد زدیم!
فیروزه مظفری
متاسفانه روزانه ۴3 نفر در تصادفات رانندگی 

كشته  می شوند...

کاریکاتور

جانفرانکوُرزیداورجشنواره»سینماحقیقت«شد

جان  فرانکو ُرزی مستندساز ایتالیایی داور بخش 
ایران  مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره  مسابقه 
»سینماحقیقت« شد.به گزارش  از روابط عمومی 
جشنواره بین المللی »سینماحقیقت«، جان  فرانکو 
مسابقه  بخش  داور  ایتالیایی  مستندساز  ُرزی 
بین المللی  جشنواره  دوره  یازدهمین  بین الملل 
از  شد.وی  »سینماحقیقت«  ایران  مستند  فیلم 
با  اخیر  است که در سال های  فیلمسازانی  جمله 

آثار مستندش، موفق به کسب جوایز جشنواره های سینمایی شده است.
تهیه کننده  و  کارگردان  فیلمبردار،  فیلمنامه نویس،  ُرزی  فرانکو  جان  
۵۳ ساله، متولد کشور اریتره، شهروند ایتالیا و فارغ التحصیل دانشکده 
سینمایی نیویورک است. وی از سال ۱۹۹۳ با فیلم مستند »قایقران« 
»لوکارنو«،  نظیر  جشنواره هایی  در  که  گذاشت  سینما  دنیای  به  قدم 
جدید،  سده  شروع  با  درآمد.ُرزی  نمایش  به  »ساندنس«  و  »ایدفا« 
 »۱۶۴ »اتاق  و  دریا«  سطح  »زیر  بعدی«،  »صحبت های  چون  آثاری 
به  موفق  دریا«  »زیر سطح  مستند  با  فیلمساز  این  کرد.  کارگردانی  را 

دریافت جایزه Orizzonti جشنواره »ونیز« شد..

نوازندهایرانیبهفستیوالجهانیرفت

برای  ایران  اقوام  موسیقی  پژوهشگر  و  نوازنده 
المللی  بین  فستیوال  و  کنگره  اولین  در  حضور 
ترکیه  کارس  شهر  به  قفقازستان  مردم  فرهنگ 
سفر کرد.به گزارش  دامون شش بلوکی نوازنده، 
آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی برای حضور 
فرهنگ  المللی  بین  فستیوال  و  کنگره  اولین  در 
مردم قفقازستان به دبیری پرفسور رفیق ایمرانی 
دانشگاه  و  کارس  المللی  بین  کنسرواتوار  در 
»کافکاس کارس« به شهر کارس ترکیه سفر کرد.

شش بلوکی در این سمینار به عنوان پژوهشگر برگزیده جشنواره جهانی 
موضوع  با  کنفرانسی  در  مقاله  ارایه  جهت  جهان  ترکان  های  عاشیق 
»ُرل های مختلف عاشیق و موسیقی عاشیقی« و همچنین همکاری در 
کتابی که با این موضوع منتشر خواهد شد، حضور پیدا کرده است. در 
این فستیوال پروفسور همت یاووز کافکاسیالی اتنوموزیکولوگ و معاون 

کنسرواتوار »کارس« به عنوان عضو هیات علمی حضور دارد.
از جمله هنرمندانی است که طی سال های اخیر  بلوکی  دامون شش 
ضمن پژوهش و تحقیقات مفصل پیرامون موسیقی عاشیق های ایران 
و کشورهای مختلف به تولید چند اثر موسیقایی مبادرت ورزیده است.

موفقیتمستند»بهکجامیرویم؟«
درجشنوارهچین

چین  کشور  فیلم  جشنواره های  از  یکی  در  ایرانی  مستند  فیلم  یک 
که  رویم؟«  می  کجا  »به  مستند  گرفت.فیلم  جایزه  و  شد  برگزیده 
نویسنده و کارگردان آن رضا مجلسی است، جایزه نقره بخش فیلم های 
کوتاه جشنواره مقابله با تغییرات اقلیمی چین )HCCFF( را دریافت 
 ۱۲۰۰( چین  رنمینبی  هزار   ۸ مبلغ  به  این جشنواره  نقره  کرد.جایزه 

دالر( پس از کسر مالیات به این فیلم اهدا می شود.
این فستیوال نخستین جشنواره سینمایی است که با تمرکز بر تغییرات 

آب و هوایی در چین راه اندازی شده است.

خبر

)رپرتوار  ماه«  تئاتر  »مهرواره  سومین 
نمایش  دو  اجرای  با  استان ها(  تئاتر 
در  مازندران  و  فارس  استان های  از 
حوزه  »ماه«  و  »مهر«  تماشاخانه های 
هنری روز ۱۶ مهرماه آغاز شد.به گزارش 
در  ماه  تئاتر  سوم  مهرواره   ، زمان  پیام 
حوزه هنری با حضور جمعی از هنرمندان، 
فرهنگی هنری  و مدیران  اصحاب رسانه 
کشور کار خود را آغاز کرد. کوروش زارعی 
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
در این برنامه ضمن تاکید بر خادمی خود 
مدیر  من  گفت:  کشور  تئاتر  اهالی  برای 
مرکز هنرهای نمایشی نیستم و همیشه 
خودم را خادم اهالی تئاتر کشور دانستم 

سوی  از  ماه  تئاتر  مهرواره  می دانم.  و 
و  تئاتر  به  ویژه  توجه  برای  هنری  حوزه 
راه اندازی  شهرستان ها  در  آن  هنرمندان 
شد. چرا که شهرستان ها هستند که تئاتر 
پایتخت را تغذیه می کنند و هنرمندان آن 
با توانایی های خود در همین مهرواره ها و 
امروزه  و  را نشان دادند  جشنواره ها خود 
صحنه  روی  تهران  حرفه ای تر  تئاتر  در 
نیز شهرستانی هستم  می روند. من خود 
و هم اکنون در شهرستان زندگی می کنم. 
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
سوی  از  برنامه ای  تئاتر  مهرواره  گفت: 
است  چندسالی  که  است  هنری  حوزه 
دیده  و  استان ها  تئاتر  از  حمایت  برای 

شدن آن ها در تهران برگزار می شود. اما 
دوره  دو  به  نسبت  مهرواره  امسال شکل 
یافته است. چرا که  تفاوت اساسی  قبلی 
آثار  از  اثر  ده  تعداد  گذشته  دوره  دو  در 
منتخب استانی برای مدت پنج الی هفت 
روز در تهران اجرای عمومی داده می شد. 
به این ترتیب مدت کوتاهی برای اجرای 
می شد.  گرفته  نظر  در  نمایش ها  این 
برای  کافی  زمان  به  نیاز  نمایش ها  پس 
شناخته شدن و معرفی به مخاطب داشته 
نمی کردند.  پیدا  شدن  دیده  فرصت  و 
وضعیت مذکور نتیجه مطلوبی نداشت و 
نیازمند یک بازنگری در شیوه برگزاری آن 
بود. زارعی ادامه داد: برنامه ریزی ما برای 

سومین مهرواره تئاتر ماه حوزه هنری از 
۴۵ روز متوالی به یک سال افزایش یافته 
از مهر ۱۳۹۶ آغاز  امسال  است. مهرواره 
به  داشت.  خواهد  ادامه  مهر ۱۳۹۷  تا  و 
استانی  منتخب  نمایش های  ترتیب  این 
می توانند در تمام سال میزبان مخاطبان 
ماه  تئاتر  مهرواره  باشند.  تهران  در  تئاتر 
حرفه ای تری  شکل  به  جاری  سال  در 
را  تمام تالش خود  و  برگزار خواهد شد 
نمایش های  اجرای عمومی  افزایش  برای 
گرفت.  خواهد  کار  به  استانی  منتخب 
چارچوب اصلی مهرواره حمایت از اجرای 
در  استانی  نمایشی  گروه های  عمومی 

تهران است.

زنگ افتتاح »سومین مهرواره تئاتر ماه« به صدا در آمد

کایرا نایتلی بازیگر یک درام جاسوسی به تهیه کنندگی شرکتی می 
شود که پیشتر فیلم موفق »منچستر کنار دریا« را تولید کرده بود.

به گزارش  از ورایتی، کایرا نایتلی در نقش یک جاسوس در درامی 
جدید از کمپانی »K Period Media« که تولیدکننده »منچستر 
کنار دریا« بوده جلوی دوربین می رود.این فیلم بر مبنای فیلمنامه 
ای اوریجینال ساخته می شود که کامیال بالکت نویسنده فیلمنامه 
سریال »دختر جدید« آن را نوشته است. هنوز کارگردانی برای این 
فیلم تعیین نشده است.نایتلی پیشتر به عنوان یکی از تهیه کنندگان 
این  تهیه کننده  بود. کمپانی  انتخاب شده  نام  بی  فیلم مستقل  یک 
مت  بازی  با  را  »شارالتان«  فیلم  بود  کرده  اعالم  تازگی  به  فیلم 
با  زودی  به  سازد.نایتلی  می  شارالتان  دکتر  یک  نقش  در  دیمون 
فیلم »پس آیند« و »کولت« فیلمی زندگینامه ای درباره رمان نویس 

فرانسوی و نویسنده رمان »گی گی« دیده می شود.

کایرانایتلیجاسوسمیشود

فیلم سینمایی »هایالیت« بزودی وارد مرحله صداگذاری خواهد شد.
 تدوین فیلم سینمایی »هایالیت« جدیدترین ساخته اصغر نعیمی که از شهریورماه توسط سامان سالور آغاز 

شده، در حال حاضر روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد.
پس از اتمام مراحل پایانی تدوین، بزودی در روزهای آتی این فیلم وارد مرحله صداگذاری می شود. برای 

ساخت موسیقی فیلم نیز صحبت هایی با چند آهنگساز شده که بزودی اعالم خواهد شد.
»هایالیت« به نویسندگی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی ساسان سالور درامی عاشقانه را با مضمون اجتماعی 
پور  هاشم  جمشید  و  وحید  مینا  حصاری،  الهه  قریبیان،  سام  زارعی،  آزاده  بازغی،  می کند.پژمان  روایت 
بازیگران اصلی این پروژه سینمایی هستند.آخرین ساخته نعیمی فیلم سینمایی »سایه های موازی« است 
که در سال ۹۴ به نمایش عمومی درآمد.دیگر عوامل اصلی »هایالیت« عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: مسعود 
سالمی، طراح گریم: مسعود عربی، مدیر برنامه ریزی: مجید کرباسیان، برنامه ریز: شیدا یوسفی، دستیار اول: 
سعید غالمی، منشی صحنه: سارا عبدالهی، عکاس: المیرا مقدم، نورپرداز: حامد اوتادی، صدابردار: محمد 

شاهوردی، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری و...

»هایالیت« به صداگذاری می رسد


