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حافظ دریادل«  یادی از »

  

وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف وضعیت معلمان 
افتاده  دور  و  کوچک  شهرهای  در  خصوص  به  التدریسی  حق 

5توضیحاتی را ارائه کرد.

 هدفمندی یارانه ها 

برای تامین اعتبار »شیرمدارس«
دولت اسپانیا اظهارات پارلمانی رهبر کاتالونیا که در آن اجرای 
انداخت، »اخاذی زنده  از اسپانیا را به تعویق  اعالمیه استقالل 

تلویزیونی« توصیف کرد.

بازار  ارکان  کارمزدهای  نرخ  کاهش  در خصوص  دستورالعمل جدید 
 سرمایه و کارگزاران از روز شنبه هفته آتی اجرایی می شود، انتظار

می رود شاهد افزایش حجم معامالت در بازار سهام باشیم. 3

مخالفت اسپانیا با اعالم 

استقالل »ضمنی« کاتالونیا

کارمزدهای بورس از هفته 

آینده کاهش می یابد

7

8

روحانی: امروز وحدت ما از هر روز دیگر بیشتر است

اتحاد ایران در قبال » تهدیدات ترامپ«

 ظریف: ما مردمی نیستیم که از تحریم بترسیم

 آمادگی اقدام متناسب با 
تصمیمات آمریکا را دارد

سرمقاله

7

ریسک سرمایه گذاری 
دربرابر موانع

نگاه روز

3

2

 آسیب دیدگان اجتماعی 
و رویکرد عائله محوری

مصرف ۴۱ درصد انرژی 
کشور در ساختمان ها

 موضوع ورود سرمایه های
خارجی به کشور، بحثی 
اســت که این روز ها به 
توسعه  راهگشای  عنوان 
اقتصاد مطرح است. این 
در حالی اســت که برخی فعــاالن اقتصادی 
معتقدند در فضای پسابرجام در حوزه سرمایه 
گذاری می توانســتیم بهتر عمل کنیم. آن ها 
 عنوان می کنند که بعد از برداشــته شــدن 

تحریم ها، سرمایه گذاری...

روزبه کردونی

مریم بهنام راد

6

 LNG نخستین قرارداد
 شناور با نروژی ها

 امضا می شود

به گزارش زمان - سعیدی:  مسئوالن نظام در مواجهه با درشت گویی ها دولت جدید آن با یکدیگر متحد شده اند و قطعا آمریکا می داند که برجام آخرین فرصت آنها در کاهش دیوار بی اعتمادی با ایران است. هر چند هنوز نمی توان مدعی شد 
در خروج از برجام صدای واحدی در این رابطه از واشنگتن به گوش می رسد اما اکثر تحلیل ها و فضای سیاسی و رسانه ای آمریکایی ها، احتمال اعالم عدم پایندی ایران را از سوی ترامپ بیشتر می دانند.از بُعد بین المللی قطعا خروج کاخ سفید برای 

آنها مضراتی را به همراه خواهد داشت و جایگاه آمریکا را به عنوان یک قدرت که ادعای رعایت قوانین بین المللی را دارد متزلزل و بار دیگر عدم احترام و پایبندی آنها نسبت به تعهدات بین المللی را بر همگان آشکار خواهد کرد.

 اختالف ۶۴۰ تومانی دو ارز آزاد و دولتی

 مردم قربانیان رقابت دو دالر !

بررســی ها نشان می دهد در سال گذشــته با وجود این که رشد 
اقتصــادی از حالت منفی خارج و مثبت شــده، اما نرخ بیکاری 

کماکان رو به افزایش بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، »رشــد بدون اشــتغال«، 
پدیده ای اســت که ظرف یکی دو ســال گذشــته و همزمان با 
بهبود وضعیت تولید ناخالص کشور، بارها از آن پرده برداری شده 
است. نخستین بار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پدیده 
ســخن گفت و عنوان کرد که امروز اشــتغال در کشور ما ناشی 
از سرمایه گذاری و رشــد به سرعت به دست نمی آید و با پدیده 
رشــد بدون اشتغال روبه رو هستیم.به گفته علی ربیعی، با وجود 
رشد خوب در حال حاضر نمی توانیم انتظار افزایش بیشتر شغل 
در کشــور باشیم. در این نوع از رشد اقتصادی، نمی توان کیفیت 
زندگی مردم را تغییر داد، بنابراین نیازمند اجرای سیاســت های 
مدون برای افزایش اشتغال در رشته های پرتقاضای شغل هستیم.

بررســی ها نشان می دهد در سال گذشــته با وجود این که رشد 
اقتصــادی از حالت منفی خارج و مثبت شــده، اما نرخ بیکاری 
کماکان رو به افزایش بوده است؛ به طوری که نرخ بیکاری در سه 
ماهه دوم ســال 1396 به 11.7 درصد رسید.این اتفاق حکایت 
از آن دارد که تصمیمات و سیاســت ها در خصوص اشــتغالزایی 
با وجود تاثیرگذاری روی روند تولید، ولی باعث نشــده که سطح 
اشــتغال باال رود و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شده است. 
گزارش های کارشناســی نشان می دهد که این نامعادله سه دلیل 
دارد: پاییــن بودن نرخ بهــره وری نیروی کار، ســرمایه بر بودن 
مشاغل ایجاد شــده و عدم تاثیر اعطای تسهیالت به بنگاه های 

تولیدی روی افزایش نرخ اشتغال.
از ســوی دیگر، بررسی ها بیانگر آن است که افزایش نرخ بیکاری 

عمدتا مربوط به افزایش نرخ مشــارکت نیروی کار به 41 درصد 
بوده و علت آن ناشــی از ورود مجدد برخی از جویندگان کار به 
بازار کار بوده اســت. گزارش ها در عین حــال، از افزایش تعداد 
جوینــدگان کار حکایت دارد؛ به طوری که تعداد آنها به شــکل 
قابل توجهی بیش از 700 هزار شغل جدیدی است که ایجاد شد. 
در همین حال، اشتغال ناقص هم در سطح باالی 9.2  درصد کل 
جمعیت شاغل باقی ماند.بیکاری درگروه جوانان نیز در تابستان 
1396 معادل 24.4 درصد بود. این شاخص در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده 
اســت. اگرچه روند تغییر نرخ بیکاری جوانان نشان می دهد که 
این شــاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته کاهش پیدا 
کرده اســت.در حالی که بخشی از جمعیت در سن کار به نیروی 
کار می پیوندند، اما ایران تاکنون نتوانسته از امکانی که نیروی کار 
جوان در اختیارش گذاشــته، به نحو احسن بهره ببرد. به گفته 
علی ربیعی، وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افراد دهه 60 که 
جمعیتی بالــغ بر 9 میلیون نفر بودند، در دهه 80 وارد بازار کار 
شــدند و به دلیل عدم پاسخگویی مناسب به این جمعیت برای 
ورود به بازار کار هم اکنون با انباشــت نیروی کار مواجه هستیم. 
این در شــرایطی است که ســاالنه 800 هزار نفر فارغ التحصیل 
دانشــگاهی وارد بازار کار می شــوند.مطابق پیــش بینی مرکز 
پژوهش های مجلس، در صورتی که قرار باشــد نرخ های رشــد 
اقتصادی ایران در ســال های آینده در محدوده معمول دهه های 
اخیــر نرخ های )یک تا پنج درصد( باقی بماند و اقتصاد کشــور 
به سمت »رشد اشــتغال زا« متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح 
تقریبا 11 درصد کنونی بــه میزانی قابل توجه باالتر می رود؛ به 
طوری که در ســال 1400 در سناریوی خوشبینانه به حدود 16 
درصد و در ســناریوی بدبینانه به حدود 26 درصد می رسد و به 
نظر می رســد حل این شــرایط، همان چیزی است که از آن به 
عنوان »ابر چالش« یاد می شود.چندی پیش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی در گزارش ویژه به وضعیت اشتغال در 
کشــور پرداخت و سناریوهایی درباره آینده اشتغالزایی در کشور 
بین ســال های 1394 تا 1400 ارائــه دارد. در این گزارش آمده 
است چنانچه نرخ مشــارکت اقتصادی طی دوره 1400-1394 
برابر با 37.3 درصد باشــد، آن گاه در بهترین حالت و با داشتن 

نرخ رشد 5 درصدی ساالنه، در سال 1400 جمعیت بیکار برابر با 
4.17 میلیون نفر و نرخ بیکاری 15.9 درصد خواهد بود.چنانچه 
نرخ مشارکت طی دوره 1394-1400 برابر با 38.7 درصد باشد، 
آن گاه در بهترین حالت )نرخ رشــد 5 درصدی ساالنه(، در سال 
1400 جمعیــت بیکار برابر با 5.16 میلیــون نفر و نرخ بیکاری 
18.9 درصد خواهد بود. در صورت وجود نرخ مشارکت 41 درصد 
طی دوره 1394-1400 نیز در بهترین حالت و ســناریوی نرخ 
رشــد 5 درصدی سالیانه در ســال 1400 جمعیت بیکار برابر با 

6.78 میلیون نفر و نرخ بیکاری 23.5 درصد خواهد بود.
این پیش بینی ها نشان می دهد که اگر دولت می خواهد بر بیکاری 
غلبه کند، چاره ای جز این ندارد که رشد اقتصادی کشور را روی 
میانگین 7 تا 8 درصد برای ســال های آینده نگه دارد و سرمایه 
داخلی و خارجی جذب کند.براســاس تکلیف قانون برنامه ششم 
توســعه، ساالنه در کشــور باید 970 هزار شغل ایجاد شود؛ این 
نشــان می دهد که طی 5 ســال آتی باید 4 میلیون و 850 هزار 
شغل در کشور ایجاد شود؛ اتفاقی که نیازمند سرمایه گذاری های 
قابل توجه است. اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران 
در بهترین حالت ممکن می تواند 500 هزار شغل در سال ایجاد 
کند.آن طور که در اقتصاد تجربه شده، در دنیا ایجاد هر شغل به 
ســرمایه گذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کمترین مقدار 
آن 50 تا 65 هزار دالر اســت. بر این اســاس برای ایجاد 100 
هزار شــغل حداقل 5 میلیارد دالر و برای یک میلیون شغل 50 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری الزم اســت که در حدود 200 هزار 
میلیارد تومان می شود.در این خصوص، معاون اول رییس جمهور 
در ابتدای امســال عنوان کرد که در قانون برنامه ششم توسعه، 
میزان اشتغالزایی ســاالنه 950 هزار شغل تعیین شده که الزم 
اســت برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن 
تحقــق یابد؛ البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی 

می داند و برای تحقق آن با تمام توان تالش خواهد کرد.
بنا به گفته اســحاق جهانگیری، برای ایجــاد 950 هزار فرصت 
شغلی در ســال نیازمند 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه 
دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه 

گذاری بخش خصوصی تامین شود.

معادله چند مجهولی اشتغال

رئیس جمهور کشــورمان گفت: برجام آزمون بزرگی 
برای همه دولتهای جهان اســت و تعهد به آن اساس 

اطمینان بخشی در جهان به حساب می آید.
به گزارش زمان، حجت االسالم حسن روحانی دیروز 
در جلسه هیات دولت با بیان اینکه هر گاه بدخواهان 
بدنبال تحمیل فشار به کشور بوده اند، مردم با حضور، 
هوشیاری و تالش بیشتر، قاطعانه به آنها پاسخ دادند، 
گفــت: آن زمانی که رییس جمهور آمریکا برای ایجاد 
نمایش قدرت در عربستان علیه ایران به منطقه آمده 
بود، ملت ایران به زیبایی و با حضور پر شــور خود در 
انتخابات 29 اردیبهشــت، پاســخ قاطعی به آمریکا و 
حامیانش دادند.رییس جمهور اســتقبال و رأی مردم 
به نظام جمهوری اســالمی ایــران و کاندیداهایی که 
مورد تأیید نظام بودند را بهترین پاسخ کوبنده و قاطع 
ملت به بدخواهان با یک اقدام کاماًل دقیق، حقوقی و 
قانونی و با نمایش شکوه و اقتدار ملی دانست و افزود: 
البته بدخواهان دســت بردار نبوده و ممکن است هر 
زمانی اقدام به توطئه علیه انقالب و کشــورمان کنند 
که در این راستا ما باید همیشه برای مقابله با حوادث 

احتمالی توانمند، قدرتمند و آماده باشیم.
 روحانــی ادامــه داد: دیپلمات های کشــور به عنوان 
نمایندگان ملت ایران، در یــک مذاکرات چند جانبه 
و بــه یک معنا بین المللی، حضــور پیدا کردند که در 
نتیجــه آن توافقی به نام برجام تحقق پیدا کرد و بعد 
از حدود 6 ماه اجرایی و عملیاتی شد.رییس جمهور با 
بیان اینکه برجام یک آزمون بســیار بزرگ برای همه 
دولت های شرکت کننده در مذاکرات و سایر دولت های 
جهان است، خاطرنشــان کرد: تعهد و وفای به عهد، 
اساس اطمینان جهان به یک دولت است؛ ما به عنوان 
جمهوری اســالمی ایران، دقــت کردیم و حواس مان 
جمع بوده اســت، وقتی تعهد دادیم،  تا آخر پای آن 

ایستادگی کردیم و این افتخاری برای ماست.
روحانــی با اشــاره به اینکه اگر طــرف دیگر مذاکره، 
بدخواه، رقیب یا دشــمن ما از تعهد خارج شــود، این 
برای ما شکست نیست بلکه شکست برای طرف مقابل 
اســت، گفت: ما در زمان و مقطع الزم را ه درســت را 
انتخــاب کردیم و  به خوبی وارد مذاکره شــدیم و در 
مذاکره بــا همه توان و دقت پیــش رفتیم و آنچه به 

دست آوردیم، بهتریِن ممکن بود.
رییس جمهور تاکید کرد: اگر همه طرف های مذاکره 
پای این توافق بایستند به معنای این است که حیثیت 
خودشان را حفظ کردند و اگر کسی پای توافق نایستد 

در حقیقت حیثیت خودش را خدشه دار کرده است.
روحانــی ادامه داد: امروز نســبت به سیاســت های 
آمریکا شــاهد دو صفبندی داخلی و جهانی هستیم؛ 
ببینید در داخل آمریکا صاحبنظران، اندیشمندان و 
سیاست مدارها، نســبت به اقدامات اخیری که دولت 
آمریــکا انجام می دهــد چگونه موضــع می گیرند و 

حرف می زنند.رییس جمهور با طرح این ســوال که 
آیا اقدامات رییس جمهــور جدید آمریکا به وحدت 
داخلی این کشــور کمک می کند یا موجب تفرقه و 
شکاف بیشتر می شــود؟ گفت: اتفاقاً با این اقدامات 
این شکاف بیشتر می شــود، چراکه اگر روزی آمریکا 
بخواهــد از برجام خارج شــود، آن وقت برای مردم 
روشــن تر می شــود که آمریکا چه ضرر بزرگی کرده 
اســت.روحانی با اشاره به اینکه در صف بندی جهانی 
نســبت به اقدامات آمریکا، تنها چند کشــور و رژیم 
انگشت شمار هســتند که از این اقدامات طرفداری 
می کنند، اظهار داشــت: امروز مسیری که جمهوری 
اسالمی ایران انتخاب کرده. مورد حمایت جهان است 
و حتی در میان متحدین آمریکا در اروپا هم کســی 
نیست که از بر هم زدن توافق حمایت کند چراکه این 
توافق، توافقی دوجانبه نیست بلکه یک توافق جهانی 
اســت.رییس جمهور با بیان اینکــه رییس جمهور 
آمریکا با این اســتدالل که هر اقدامی رییس جمهور 
قبلــی انجام داده با آن مخالفت می کند، دســت به 
این اقدامات زده و این بی منطقی آشکار است، گفت: 
واقعاً برای دولت آمریکا شرم آور است که استداللش 
این باشــد که با هر کاری که دولت قانونی قبل انجام 
داده مخالفت کنند.روحانی اظهار داشت: امروز ایران 
به عنوان کشوری که به تعهدات خودش پایبند است، 
مورد تحسین افکار عمومی و دولت های جهان است و 
آمریکا به عنوان کشوری که اعتبار، حیثیت و آبروی 
خودش را به حراج گذاشته مطرح است که البته عده 
زیادی در داخل آمریکا از مقامات لشکری و کشوری 
گذشــته و فعلی شــان و حتی مقاماتی که در دولت 
فعلی آمریکا هســتند، با این ســبک و سیاق دولت 

آمریکا مخالف  هستند.
ادامه در صفحه 2

روحانی: امروز وحدت ما از هر روز دیگر بیشتر است

اتحاد ایران در قبال » تهدیدات ترامپ«

سقوط ۹ پله ای ایران 
در رده بندی فیفا

تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی جدید فیفا با 
سقوطی چشمگیر به رده سی و چهارم رسید.

به گزارش ایسنا، ساکرنت رده بندی ماه اکتبر 
فیفا که اهمیت زیادی برای سیدبندی تیم ها 
دارد را اعالم کرد. بر اســاس این رده بندی 
تیم ملــی فوتبال ایــران بعــد از دو دیدار 
دوســتانه برابر توگو و روسیه به رده سی و 
چهارم جهان ســقوط کرد، ولی همچنان در 

جایگاه نخســت تیم های آسیایی باقی ماند.
دلیل سقوط 9 پله ای ایران به این دلیل است 
که ایران دو بازی دوســتانه در این ماه انجام 
داده ولی بقیه تیم ها بازی های انتخابی برگزار 
کردند و امتیاز بازی های انتخابی از بازی های 
دوستانه بیشتر است و به همین خاطر ایران 
در این رده بندی سقوط کرد.صعود چشمگیر 
را تونس داشــت که به رده بیست و هشتم 
رســید و جای مصر را به عنوان بهترین تیم 
آفریقایی گرفت.همچنین تیم ملی استرالیا با 
صعود هفت پله ای به رده چهل و سوم رسید 
و ژاپــن با چهار پله ســقوط در رده چهل و 

چهارم قرار گرفت.

1



2 اخبارپنجشنبه 20 مهر 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 3597

 مصرف ۴۱ درصد انرژی کشور 
در ساختمان ها

طبق آخریــن آمارها، بخش خانگی و تجاری 40.7 
درصد مصرف انــرژی در ایران را به خود اختصاص 

می دهد.
به گزارش ایسنا، بخش ساختمان و مسکن بزرگترین 
مصرف کننده انرژی در ایران است. به رغم نوسانات 
ســالهای اخیر، درصد سهم مصرف انرژی در بخش 
خانگــی و تجاری از 30 درصد در ســال 1369 به 
41.4 درصد در سال 1388 و 40.7 درصد در سال 
1389 افزایش یافت.نه تنها بخش خانگی و تجاری 
سهم باالیی در مصرف انرژی کشور دارد بلکه میزان 
مصرف نسبی انرژی ساختمانها در ایران در مقایسه 
با دیگر کشورها و اســتانداردهای جهانی باالست. 
بنابراین کاهش مصرف انرژی ســاختمانها در ایران 
امری ضروری اســت؛ زیرا رشد سریع مصرف انرژی 
در دو دهه گذشــته ســبب شــده تا امنیت عرضه 

داخلی انرژی با مشکالت جدی مواجه شود.
همچنین افزایش قیمت هــای بین المللی انرژی از 
یک سو و نیاز به واردات بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی 
و برق نیز سبب شده تا بیش از هر زمان دیگر نیاز به 
صرفه جویی انرژی احساس شود.بر اساس آمارهای 
منتشر شده، امروزه بیشــترین سهم مصرف انرژی 
کشــور در گروه غیرصنعتی و بیــش از 30 درصد 
اتالف انرژی در کشور مربوط به بخش خانگی و در 
صنعت ساختمان است که در این میان گاز طبیعی 
و انرژی الکتریکی به خاطر مزیتهایی که نســبت به 
ســایر حاملهای انرژی دارند دارای باالترین مصرف 
هســتند.از عوامل موثر بر مصرف انرژی مسکونی، 
ویژگیهای فیزیکی ساختمان و ویژگیهای جمعیتی 
خانوار اســت که در مطالعات بهره وری انرژی حائز 
اهمیت خاص اســت. اندازه گیری رفتار ســاکنان 
واحدهای مســکونی بســیار پیچیده بوده و اغلب 
مطالعــات درخصوص نقش رفتار و ســبک زندگی 
بــر مصرف انرژی خانوار به جــای آنکه بیان کننده 
علت باشند، توصیفی هستند.با توجه به اینکه میزان 
مصرف انرژی و خصوصا گاز طبیعی در سطح کشور 
و به طور خاص در بخش خانگی در حال رشد و به 
چندین برابر متوسط جهانی در سال 1389 رسیده 
اســت و به علت ارزانی انرژی و پایین بودن نسبی 
ســهم هزینه های انرژی به سایر هزینه ها در سبد 
هزینه خانوار، درخصوص چگونگی مصرف انرژی در 
ســاختمانها و شناخت عوامل موثر بر مصرف انرژی 
اقدام اساســی صورت نگرفته است.نتایج تحقیقات 
نشــان داده اســت ویژگی های فیزیکی واحدهای 
مســکونی و ویژگیهای جمعیتی اثر معنی داری بر 

مصرف انرژی خانوار )برق و گاز( دارند.

فاصله ۱۰ درصدی ضریب بازیافت 
نفت در ایران با میانگین جهانی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت 
ایــران از فاصلــه 10 درصدی بیــن میانگین 
ضریــب بازیافت نفــت در ایران بــا میانگین 
ضریب بازیافت مطلــوب در جهان خبر داد و 
گفت: میانگین ضریــب بازیافت نفت در ایران 
24.5 درصد اســت. کریم زبیــدی در دومین 
روز از کنگره راهبردی نفت و نیرو در نشســت 
باالدستی با بیان این که 184 میدان مشتمل 
بر 390 مخزن در کشــور وجود دارد، افزود: از 
این میان 171 مخزن توسعه یافته یا در حال 
توسعه هستند و 209 مخزن توسعه نیافته اند.

وی افزود: ذخائر نفت درجــای ایران بیش از 
712 میلیارد بشکه اســت و میانگین ضریب 
بازیافت نفت 24.5 درصد است که با میانگین 
ضریب بازیافت مطلــوب در جهان حدود 10 
درصد فاصله دارد.مدیــر برنامه ریزی تلفیقی 
شــرکت ملی نفت ایران در پایان اظهار کرد: 
ظرفیت تولید روزانه نفــت ایران که زمانی تا 
6.2 میلیون بشــکه نیز رســیده بــود اکنون 
حدود چهار میلیون بشکه است و ظرفیت های 
بی شماری برای افزایش تولید نفت وجود دارد.

سرنگونی پهپاد جاسوسی 
عربستان در شرق یمن

انصاراهلل یمن اعالم کرد که یک پهپاد جاسوسی 
عربستان را در استان مارب سرنگون کرده است.
به گزارش مهر به نقل از اســپوتنیک، انصاراهلل 
اعالم کرد که یک پهپاد جاسوسی عربستان را 
در استان مارب در شــرق یمن سرنگون کرده 
است.یک منبع نظامی به خبرگزاری اسپوتنیک 
در صنعا گفته که نیروی دفاعی انصاراهلل و ارتش 
یمن یک هواپیمای جاسوســی بدون سرنشین 
عربســتان را در منطقه مشــجح در شرق شهر 
صرواح سرنگون کرده اند.پیشتر و در اوایل اکتبر 
هم نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از 
سرنگون کردن یک هواپیمای نظامی آمریکایی 
مدل ام کیو9 در شمال صنعا خبر داده و تصاویر 

آن را منتشر کرده بودند.

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

تاکید مقامات انگلیسی بر ضرورت حفظ برجام

برجام، وضعیت پیش روی آن و نیز بررســی آخرین تحوالت بین 
المللــی و منطقه ای از محورهای گفتگوی معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان انرژی اتمی کشورمان با وزیر امور خارجه انگلیس 

در لندن بود.
بــه گزارش زمان به نقل از صدا و ســیما،  برجام و وضعیت پیش 
روی آن و نیز بررســی آخرین تحوالت بین المللی و منطقه ای  از 
محورهای گفتگوی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی کشــورمان با وزیر امور خارجه انگلیس در لندن بود.در این 
دیدار که دیروز پشت درهای بسته  و در پی دعوت رسمی بوریس 
جانســون وزیر خارجه انگلیس از آقای صالحی انجام شد دو طرف 
همچنین درباره روابط دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند.وزیر امور 
خارجه انگلیس از توافق برجام به عنوان یک دستاورد بین المللی 
یاد و بر حمایت قاطع کشورش از برجام و حفظ آن تاکید کرد.وزیر 
امور خارجه انگلیس پیش از این دیدار،  تلفنی با همتای آمریکایی 
خود گفتگو و بر ضرورت حفظ برجام تاکید کرد.علی اکبر صالحی، 
معاون رئیس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی کشورمان پس 
از دیدار و گفتگو با بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس برای 
دیدار با اعضــای کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس راهی 
وستمینستر محل پارلمان انگلیس شد.بوریس جانسون وزیر خارجه 
انگلیس پس از این دیدار در صفحه توئیتر خود از تالش کشورش 
برای حفظ توافق هســته ای سخن گفت. جانسون بعد از دیدار با 
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: انگلیس تالش می کند تا توافق هســته ای را حفظ کند.

وی در ادامه مدعی شــد: اما ایران هم باید به سهم خود عمل کند 
و نقش اخالل گرانــه اش را در منطقه متوقف کند.!!این در حالی 
است که نخست وزیر انگلیس نیز در تماس با دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا گفت:  همچون دیگر کشورهای اروپایی و قدرتهای 
جهانی بر پایبندی قوی کشورش به توافق هسته ای با ایران تاکید 
می کند. دفتر نخســت وزیری انگلیس اعالم کرد دو طرف در این 
گفتگوی  تلفنی توافق کردند ، پیش از اعالم هر گونه تصمیم رئیس 
جمهور آمریکا درباره برجام با یکدیگر در تماس باشند.منابع خبری 
در انگلیس اعالم کردند خانم می در این گفتگوی تلفنی همچنین 
بر ضرورت نظارت دقیق بر حســن اجرای برجام تاکید کرده است.

بنابراعالم این منابع، نخست وزیر انگلیس همچنین همکاری لندن 
- واشنگتن را با  دیگر کشورها  برای مقابله با آنچه قدامات بی ثبات 

کننده ایران در منطقه توصیف کرده است مهم دانست.

اعتراض ایران به دولت سومالی

ســخنگوی وزارت خارجــه در مــورد پیگیری وضعیت کشــتی  
ماهیگیری ایرانی در سومالی و اتفاقاتی که برای آنها رخ داده است، 
تصریح کرد: پیگیری وضعیت ماهیگیران به صورت جدی از سوی 

وزارت خارجه در حال بررسی است.
به گزارش زمان به نقل از ایســنا، بهرام قاســمی با محکوم کردن 
اقدام گارد ســاحلی سومالی در شلیک کردن به کشتی ماهیگیری 
ایرانی که بنابر اخبار منجر به کشــته شــدن کاپیتان این کشتی 
شــده  اســت، گفت: از کانال های موجود ایران اعتراض خود را به 
ســومالی در این ارتباط اعالم کرده اســت و پیگیر وضعیت دیگر 
ماهیگیران این کشتی هستیم.در روز دوشنبه مقامات منطقه پونت 
لند ســومالی مدعی شدند که یک کاپیتان کشتی ایرانی به فرمان 
گارد ساحلی این کشور بی توجهی کرده است و در اثر ضرب گلوله 
کشته شده است.به نقل از ســومالی تایمز، محمد عبدی حاشی،  
فرمانــده نیروهای حفاظت از بنــدر "بوصاصــو" در گفت وگو با 
رسانه های داخلی سومالی مدعی شد که نیروهای گارد ساحلی آن 
کشور بعد از رصد کردن یک کشتی ایرانی که در حال ماهیگیری 
به طور غیر قانونی در ساحل راس حافون بوده است، یک عملیات 
امنیتــی انجام داده اند.وی همچنین مدعی شــد که کادر و خدمه 
کشتی که 8 ایرانی بودند به فرمان گارد ساحلی بی توجهی کردند و 
تالش داشتند که فرار کنند اما کاپیتان این کشتی به ضرب گلوله 
کشته شد.این مســوول امنیتی همچنین مدعی شد که نیروهای 
گارد ساحلی که مسئولیت حفاظت از سواحل پونت لند را بر عهده 
دارند توانستند  کشتی ایرانی به همراه خدمه اش را دستگیر کنند 

و هویت آنها به زودی کشف خواهد شد.

 ضرورت تهیه الزامات پدافند غیر عامل
 در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهدیدات دشمنان علیه نظام 
جمهوری اســالمی در فضای سایبر و وابســته تر شدن روز افزون 
کشــور به این فضا را امری جدی برشمرد و خاطرنشان کرد: الزم 
اســت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با مشارکت و همکاری 
ســازمان پدافند غیرعامل کشور تهدیدات این حوزه را شناسایی و 

الزامات مصون سازی این حوزه را تهیه و تدوین کنند.
به گزارش زمان به نقل از ایســنا، ســردار غالمرضا جاللی رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل کشور  به همراه جانشین قرارگاه پدافند 
ســایبری و معاون فناوری اطالعــات و ارتباطات پدافند غیرعامل 
کشور در دیدار با مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات ضمن تبریک انتخاب و اخذ رای اعتماد مجلس شــورای 
اســالمی در محل این وزارتخانه، آرزوی دوام توفیقات و خدمت به 
نظام مقدس جمهوری اســالمی و امت شــهید پرور در این سنگر 
بســیار مهم کرد.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور،  تهدیدات 
دشمنان علیه نظام جمهوری اســالمی در فضای سایبر و وابسته 
تر شــدن روز افزون کشــور به این فضا را امری جدی برشمرد و 
خاطرنشــان کرد: الزم است وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با 
مشارکت و همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور تهدیدات این 
حوزه را شناســایی و  الزامات مصون ســازی  ایــن حوزه را تهیه 
و تدوین کنند.جاللی افزود: مصون ســازی کامل زیرساخت های 
حیاتی و حســاس کشــور در برابر طیف تهدیدات دشمنان نظام 
جمهوری اســالمی، نیازمند همکاری همه بخش های مسئول در 
حوزه های دفاعی، امنیتی و ایمنی اســت.همچنین در این دیدار 
مهندس جهرمی وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفت: امروزه 
با گســترش فناوری در حوزه سایبر،  با تهدیدات این فضا از جمله 
اینترنت اشیا روبرو هستیم که باید با شناسایی تهدیدات این حوزه،  
مالحظــات و الزامات  پدافندی تهیــه و بکارگیری کرد.وی افزود: 
توجه به پدافند غیرعامل فیزیکی و  تعیین شاخص های تاب آوری 
زیرساخت های ارتباطی کشــور و سایر زیرساخت های وابسته به 
آن از اولویت های کاری این وزارتخانه می باشــد.وزیر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات  تهیه طرح های واکنــش اضطراری و بازیابی از 
حوادث و تهیه دســتوالعمل ها و آییــن نامه های مربوطه را امری 

ضروری قلمداد کرد.

روزنه

 جایگاه ایران به لحاظ بیکاری
 در جهان

 سه دهک جامعه زیر خط 
فقر مسکن

آمارهــای صندوق بین المللی پول نشــان 
می دهــد که جایگاه ایران به لحاظ بیکاری 
در جهــان طی ســال های 92 تا 95 نزول 
10 پله  ای داشــته و رتبه ایــران از 29 به 
19 رسیده اســت که به معنای بدتر شدن 

وضعیت بیکاری در این کشور است.
به گــزارش زمان بــه نقل از فــارس، در 
جدیدترین گزارش از ســری گزارش های 
چشــم انداز اقتصــادی جهان که توســط 
صندوق بین المللی پول منتشــر می شود، 
میزان بیکاری در ایران در ســال 2016 را 

12.5 )12.450( درصد اعالم شد.
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران 
در سال 2015 برابر با 11 درصد بوده است 
که به این ترتیب با افزایش بیکاری مواجه 
شــده ایم. درعین حال، در این گزارش نرخ 
بیکاری ســال 2017 که 3 ماه تا پایان آن 
باقی است 12.417 درصد پیش بینی شده 

است که اندکی کاهش را نشان می دهد.
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین المللی 
پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان 
در سال 2016 نشان می دهد، ایران جایگاه 
نوزدهم را در میان کشورهای مورد بررسی 
در اختیار دارد.هرچه رتبه کشــوری باالتر 
باشــد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه 
رتبــه کمتر و به ابتدای فهرســت نزدیک 
شــویم کشــورها با نرخ بیکاری بیشتری 
مواجه هســتند.ایران در سال 2015 رتبه 
25 را در اختیار داشــته که به این ترتیب 
جایگاه ایران در ســال گذشته میالدی 6 
پله نزول کرده اســت. در عین حال، رتبه 

ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانســته به 
جایــگاه پیش از دولــت یازدهم بازگردد و 
طی ســال های 2013 تا 2016 )1392 تا 
1395( 10 پله بدتر شده است.رتبه ایران 
در رده بندی کشــورهای جهــان به لحاظ 
بیکاری در ســال 2013 برابــر با 29 و در 
ســال 2014 برابر با 26 بوده است که در 
ســال 2015 به 25 و در ســال 2016 به 
19 رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه 
ایران در رده بندی جهانی است. هرچه رتبه 
از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری 
کمتری دارد.بر اساس برآوردهای این نهاد 
بین المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 
برابر با 10.4 درصد، در ســال 2014 برابر 
با 10.6 در ســال 2015 برابر با 11 درصد 
و در ســال 2016 برابر بــا 12.45 درصد 
برآورد شــده است.بر اساس پیش بینی این 
نهاد بین المللی، نرخ بیکاری ایران در سال 
2017 با اندکــی بهبود به 12.417 درصد 

خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس 
آمار 33 درصد درآمد ماهانه یک خانوار به 
بخش مســکن اختصاص یافته وسه دهک 

جامعه زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
بــه گزارش زمــان به نقل از مهــر، حامد 
مظاهریان در مراســم اختتامیه هفدهمین 
همایش سیاســت های توســعه مســکن 
در ایــران در مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی اظهار داشــت: سوال اصلی 
همواره برای من این است که حد مداخله 
دولت ها تا کجاست؟ همه سیاست گذاران 
و دســت اندرکاران بر ایــن نظرند که باید 
برای مداخله دولت ها یک حد قرار دهیم. 
در تئوری ها گفته می شــود حد مداخله 
دولت وقتی است که بازار شکست بخورد و 
با شکست بازار، دولت باید برای برگرداندن 

تعادل به جامعه دخالت داشته باشد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی  ادامه داد: در آمارها گفته می 
شود که اگر یک خانوار ایرانی، 11 سال همه 

درآمد خود را جمع کند می تواند خانه دار 
شود یا اینکه اعالم شده در ایران 33 درصد 
ماهانه خانوار به بخش مسکن اختصاص می 
یابد. همچنین ســه دهک جامعه زیر خط 
فقر مسکن هستند یا در آمار دیگری اعالم 
شــده 135 هزار هکتار بافــت های هدف 
بهسازی و نوسازی در کشور داریم. یعنی دو 
برابر مساحت تهران. همه این اعداد و ارقام 
نشان می دهد که یک بی تعادلی رخ داده 
و دولت باید برای برگرداندن تعادل دخالت 
کند.وی افزود: ســوال بعدی این است که 
میزان دخالت دولت چقدر اســت؟ به نظر 
من باید این میزان حداقلی باشــد و دولت 
در حد صدور چند بخشنامه و تنظیم امور 
بانکی این کارها را انجــام دهد. به معنای 
دیگر حد دخالت دولت در بخش مســکن 
تا جایی اســت که بتواند مســکن خانواده 
های کم درآمد را ساماندهی کند و در سایر 
مســائل در حد نظارت، هدایت و حمایت 
باقی بماند.مظاهریان با تأکید بر اینکه سایر 
اقدامــات دخالتی در حد دولت محلی باید 
باقی بماند اظهار داشت: آیا در ایران دولت 
محلی داریم؟ حداکثــر می توان گفت که 
یک نهــاد محلی داریم به نام شــهرداری. 
بنابراین شهرداری ها و نهادهای محلی باید 
در مسائل مختلف دخالت کنند و نمی توان 
از یک گوشه پایتخت، دولت ملی برای کل 
کشــور برنامه ریزی کند.وی تصریح کرد: 
باید به ســمتی برویم که نهاد محلی را در 
برنامه ریزی مســکن دخالت داده و دولت 
ملی، دخالت گسترده ای در بخش مسکن 

نداشته باشد. 

ادامه از صفحه 1
رییس جمهور افــزود: ملت بزرگ ایران، کار 
بسیار بزرگی را انجام داد و ما سندی را امضاء 
کردیم که امروز جهان از آن حمایت کرده و 
در برابر اقداماتی که دشمن ما می خواهد انجام 
دهد، با زبان، بیان و استداللشان ایستاده اند.
روحانی با بیــان اینکه ملت ایــران همواره 
متحد و همراه با نظــام بوده و در این مواقع 
همیشه وحدت خود را بیشتر به نمایش می 
گذارند، گفت: ممکن است عده ای، به برجام 
هم انتقاد داشتند و شــاید اگر رأی بگیرند، 
بگویند ما به برجام رأی نمی دهیم و این برای 
یک کشور دمکراتیک طبیعی است، اما برجام 
مورد اجماع همه مسئولین و مقامات اصلی 
کشور بوده اســت؛ شورای امنیت ملی آن را 
تصویب و مجلس شــورای اسالمی و شورای 
نگهبان و از همه مهم تر مقام معظم رهبری 
راجع بــه آن نظــر داده اند.رییس جمهور با 
اشــاره به اینکه امروز رییــس جمهور فعلی 
آمریکا شــرایطی را ایجاد کرده که ایران، از 
همیشــه یکپارچه تر،  یک صداتر و متحدتر 
است، خاطرنشان کرد: امروز موافق و مخالف 
برجام در کنار هم هستند و همه صدای واحد 
دارند؛ ما نقض عهد را نادرست، غلط و نسبت 
به مصالح کشــور، منطقه و جهــان خائنانه  
می بینیم.روحانی اظهار داشــت: ملت ایران 
هیچگاه به آمریکا اعتماد نداشــته و می داند 
که آمریکا چــه اقداماتی علیه منافع ملی ما 
انجــام داده و می دهد، ولــی امروز واضح تر 
و آشــکارتر همه در کنار هم قــرار گرفتند.

رییس جمهــور با تصریح کــرد: آمریکا اگر 
بخواهد علیه یک معاهده و قرارداد بین المللی 
که مورد تأیید شــورای امنیت سازمان ملل 
و بخشــی از قطعنامه 2231 است،  موضع 
گیری خصمانه کند، تنهــا با ایران مخالفت 
نمی کند، بلکه با کشــورهای جهان مخالفت 
کرده و  در برابر ســازمان ملل ایستاده است؛ 
که البته این را گاهی به صراحت هم می گوید 

که این سازمان ملل به درد ما نمی خورد.
روحانی با تاکید بر اینکــه اگر آمریکا دچار 
خطا شــده و از برجام خارج شود، ضرر این 
کار صرفاً برای آمریکایی هاســت، افزود: ما 
راه های مختلفی را پیش رو  داریم و هر راهی 
که مصلحت نظام و کشــور ما در آن باشد را 
انتخاب می کنیم و هیچ مشکلی در پیشبرد 

اهداف و مسیرمان نخواهیم داشت.
رییــس جمهــور ادامه داد: امروز 5 کشــور 
مذاکره کننده با ایران، کشــورهای اتحادیه 
اروپا و سایر کشورهای جهان همراه با ایران 

هستند و اگر آمریکا این خطا را مرتکب شود، 
علیه منافع ملی و حیثیت آمریکا اقدام کرده 
اســت.روحانی با بیان اینکه نباید هیچ گونه 
نگرانی در داخل کشور نسبت به این اقدامات 
داشــته باشــیم، گفت:  تا زمانی که ملت ما 
متحد، منسجم و یکصدا بوده و مطیع رهبری 
شجاع هســتیم، هیچ مشکلی برای کشور ما 
پیش نمی آید. فراز و نشــیب وجود دارد اما 
به خوبی از آن عبور می کنیم.رییس جمهور 
با اشــاره به اینکه امروز کاماًل روشن می شود 
که دولت یاغی کیســت و کسی که مقررات 
بین المللی را زیر پا می شود، چه کسی است 
و به خوبی روشن می شــود که کدام کشور 
مورد احترام کشــورها و افکار عمومی جهان 
اســت، ادامه داد:  اگر آمریکا بخواهد خطای 
بعدی را مرتکب شود و علیه سپاه پاسداران 
اقدامی کند، این دیگر خطا اندر خطا اســت؛ 
سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست، 
بلکه  سپاه پاسداران در دل این مردم بوده و 
در همــه روزهای خطر از منافع ملی ما دفاع 
کرده است.روحانی تصریح کرد:  سپاه نه تنها 
محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم عراق 
هم است چون بغداد را نجات داده؛ محبوب 
کردهای عراق هم است چون اربیل را نجات 
داده؛ محبوب مردم دمشــق و ســوریه هم 
اســت چون دمشــق را نجات داده؛ محبوب 
مردم لبنان هم اســت چون طرفدار حیثیت 
و اســتقالل لبنان بوده است؛ سپاه همیشه 
کمک مظلومان بوده و در برابر تروریســت ها 

ایستاده است.
رییــس جمهور اظهار داشــت: آمریکایی ها 
به دلیل آنکــه می خواســتند داعش را 20 
ســال در این منطقه نگه دارند و از این ابزار 

اســتفاده کنند، حق دارند از سپاه عصبانی 
باشند، چراکه سپاه با برنامه ریزی و حمایت 
خودش از ملت عراق، سوریه و لبنان، داعش 
را ذلیل کرده است.روحانی افزود: آمریکایی 
ها حق دارند از برجام ناراحت باشند چراکه 
جمهــوری اســالمی ایران در یک شــرایط 
حساسی که آنها می خواستند اعالم کنند که 
ایران دروغگوست و پشت پرده بمب هسته ای 
درســت می کند، با حضور در مذاکرات ثابت 
کرد که دروغگو آنها هســتند.رییس جمهور 
با  تاکید بر اینکه ارتش، سپاه، بسیج جدای 
از ملت نبوده و همواره در کنار ملت هستند، 
گفت: هیچگونــه اختالفی بین جناح های ما 
برای مقابله با توطئه دشــمنان وجود ندارد 
و همــه یکپارچه و در صف واحد هســتیم؛ 
هیچگونه تزلزلی در کشور ما بوجود نخواهد 
آمــد و مردم مقــاوم ایــران در برابر توطئه 
هاایســتادگی خواهند کرد.روحانی سخنان 
رییس جمهور آمریکا درباره ایران در سازمان 
ملل متحد را بی اهمیت و سخیف دانست و 
اظهار داشت: آمریکا باید به ملت های منطقه 
ما جــواب دهد که چرا مردم افغانســتان را 
بدبخــت کرده و 18 ســال ناامنی را در این 
کشــور ایجاد کرده است ؛ چرا عراق را ناامن 
کرده و داعش را بر مردم مسلط کرده است و  
چرا در امور داخلی کشورها مداخله می کند، 
فقط به این امید که ســالح بیشتر بفروشد.

رییس جمهور با بیان انکه آمریکا روز به روز 
در افکار ملت های جهان منفورتر شده و هیچ 
کس دل خوشــی از سیاست ها و مداخالت 
آمریکا ندارد، تاکید کرد: جمهوری اســالمی 
ایران همواره به یاری کشورهایی که مظلوم 
بوده و تحت ســتم قرار گرفته اند و از ایران 

کمک خواسته اند، شتافته است.
روحانــی اظهار داشــت: بنده پیشــاپیش 
می خواهم از ملت بزرگ ایران تشــکر کنم؛ 
پیشاپیش از همه رسانه ها می خواهم که کنار 
ملت و هم صدا با ملت باشند و پیشاپیش به 
آمریکا می گویم در این توطئه هم مثل همه 
توطئه  های قبلی تان شکست خورده هستید؛ 
باز خطا و اشــتباه کردید و باز هم اشــتباه 
می کنید.رییس جمهور خطاب به هم میهنان 
کرد ایران نیز گفت:  ما به شــما صد در صد 
اعتماد داریم و به هیچ وجه خطای سیاســی 
عده ای در اقلیم کردســتان عراق را به هیچ 
عنوان پای شــما نمی نویســیم چرا که شما 
بخشــی از مردم بزرگ ایران و قومی وفادار 
و ریشــه دارترین قوم ایرانــی در این منطقه 
هســتید و همیشــه کنار انقالب بودید؛ در 

جنگ تحمیلی، کنار ملت ایران بودید.
روحانی با بیــان اینکه به همــه مردم کرد 
در ایران، عراق، ســوریه و ترکیه عالقه مند 
هستیم و نمی خواهیم هیچ فشاری به کردها 
وارد شــود، افزود:  اگر مسئولین آنها خطا و 
اشــتباه کردند، باید بهای خطایی که انجام 
دادنــد را پرداخت کننــد، ولی مردم کرد به 
عنــوان مردمی صلح جــو در منطقه، دنبال 
پیشــرفت و مــورد احترام هســتند.رییس 
جمهور تاکیــد کرد: تمام اقوام ایرانی متحد، 
یکپارچه و در کنار هم هستند و امروز وحدت 

و اتحاد ما از هر روز دیگر بیشتر است.
روحانی با بیان اینکه دولت امسال بر اساس 
دستور رهبر معظم انقالب به دنبال افزایش 
تولید و اشــتغال بوده و خواهــد بود، گفت: 
نباید هــدف را از یاد ببریم؛ امســال هدف 
این اســت که رونق اقتصادی ایجاد کرده و 
میزان اشتغال را افزایش دهیم تا جوان های 
ما مشــغول بکار شوند و کشــورمان آرامش 
بیشتری داشته باشد.رییس جمهور »آرامش، 
امنیت و آزادی« را به عنوان ســه پایه برای 
رسیدن به هدف پیشــرفت و اقتدار دانست 
و تصریح کرد: پیشــرفت و اقتدار ما در سایه 
امنیت، آرامش و آزادی است که باید از آنها 
برای رســیدن به هدف مهم مان حراســت و 
ندارم  تردیدی  افزود:  حفاظت کنیم.روحانی 
ملت ایران در مســیر راه  خــود هدف را گم 
نکرده، اعتمادش نســبت به مســئولین کم 
نشــده و  همچنان در برابر دشمن، ایستاده 
اســت؛ ما نه ضعیف و سست می شویم و نه 
می ترسیم؛ بلکه مقاوم و قدرتمند می ایستیم 
و خدا هم با ما خواهد بود و طبق وعده الهی، 

پیروزی نهایی هم از آن ما است.

روحانی: امروز وحدت ما از هر روز دیگر بیشتر است

اتحاد ایران در قبال » تهدیدات ترامپ«

العبادی، رد همه پرسی را محور هر گفت وگویی با اربیل دانست
 نخست وزیر عراق با بیان اینکه 'بغداد خواستار قطع ارتباط با 
اقلیم کردستان عراق نخواهد بود'، تاکید کرد، هر گفت وگویی 
میان اربیل و بغداد باید بر محور یکپارچگی عراق و در چارچوب 

قانون اساسی و مردود اعالم کردن همه پرسی باشد.
 حیدرالعبادی در کنفرانــس خبری هفتگی خود همچنین از 
نیروهای پیشمرگه کردستان عراق خواست از ورود به هرگونه 

درگیری با نیروهای امنیتی و مسلح عراق در مناطق اختالفی 
اجتناب کنند.وی با اشاره به اضمحالل گروه تروریستی داعش 
در کلیــه اراضی عراق، گفت: امســال همانطور که وعده کرده 
بودیم، سال پایان داعش خواهد بود.نخست وزیر عراق با اظهار 
اینکه امروز تــرس در تمامی نیروهای داعــش در همه نقاط 
مستولی شده است، این را هم اضافه کرد که نیروهای قهرمان 

عراق در جنگ علیه داعشی مناطقی را آزاد کرده اند که حتی 
ارتش رژیم بعث صدام نیز پایش به آن نقاط نرسیده بود. 

العبادی با اشاره به عزم دولت در مبارزه با فساد ، گفت : مبارزه 
با فساد به همکاری همه ارکان حکومتی نیاز دارد.وی از جامعه 
فرهنگی و دانشگاهیان عراق خواست وارد جریان مبارزه با فساد 

شده و یک کارزار گسترده به این منظور راه اندازی کنند.
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آسیب دیدگان اجتماعی و رویکرد عائله محوری
روزبه کردونی

در گفتمان و ادبیات سیاستی در مواجه با آسیب دیدگان اجتماعی 
سه رویکرد در کشورهای متعدد، در زمان های مختلف تجربه شده 
اســت. این ســه رویکرد عبارتند از رویکرد تهدید محور، رویکرد 
قربانی محور و رویکرد شــهروند محــور. در رویکرد تهدید محور، 
افراد آسیب دیده به مثابه تهدید یا تهدیدهای بالقوه ای در مقابله 
نظم عمومی محسوب می شوند، و لذ این افراد از سایر افراد جامعه 
متفاوت تلقی می شوند.در این رویکرد، واکنشی سرکوبگرانه نسبت 
به این افراد توصیه می شود. در رویکرد قربانی محور، به فرد آسیب 
دیده همچون فرد قربانی نگریســته می شــود و نقش کمبودها و 
موقعیت های چالش برانگیزی که این افراد با آنها مواجه بوده اند، 
برجسته می شود. شرایطی که در آن حقوق اساسی این افراد چون 
غذا، پناهگاه، آموزش و ســالمت مورد تعــدی و تجاوز قرار گرفته 
اســت. موضع این رویکرد با آســیب دیدگان، با حمایت اجتماعی 
بیشــتری توامان است.اما در رویکرد شــهروند محور، افراد آسیب 
دیده، شــهروندانی در نظر گرفته می شــوند که حقوق شهروندی 
آنها نادیده انگاشته شده اســت. شهروندانی که مورد تبعیض قرار 
گرفته اند و دسترســی آنها به حقوق شهروندی نادیده گرفته شده 
اســت. در این میان، آنچه در نظام جمهوری اسالمی ایران منطبق 
با گفتمان رهبری معظم انقالب در مواجه با آسیب های اجتماعی 
ایران مدنظر است، رویکرد عائله محوری است.مقام معظم رهبری 
در حوزه رفع آســیب های اجتماعی، متذکر شده اند، ما باید مردم 
را عائله ی خود بدانیم. ایشــان خطاب در این حوزه به مســئولین 
اجتماعی فرموده اند"ما بایستی به آسیب های اجتماعی در سطح 
کشــور طوری نگاه کنیم که اگر این آســیب در داخل خانواده ی 
خود ما بــود، آن طور نگاه می کردیم."آنچه رهبری معظم انقالب 
به عنوان رویکرد عائله محوری بیان کرده اســت، نگاهی مترقی و 
پیشــرو در مواجه با آسیب دیدگان اجتماعی است.نکته آخر اینکه 
دســتگاه های اجرایی که در حوزه آسیبب های اجتماعی کار می 
کنند باید سیاست ها، پروژه ها و برنامه های اجرایی خود را منطبق 
با رویکرد رهبری نظام که رویکرد عائله محوری است تطبیق دهند.
مدیر کل دفتر امور اسیب های اجتماعی وزارت رفاه

»حویجه« آزاد شد

عراق اعــالم کرد عملیات نظامی نیروهای امنیتی این کشــور در 
غرب استان کرکوک به پایان رسیده است .به گزارش زمان به نقل 
ازخبرآنالین، عبداالمیر رشــید یاراهلل، فرمانده عملیات حویجه در 
بیانیه ای اعالم کرد: یگان های ارتش، پلیس فدرال، واکنش ســریع 
و نیروهای دســتگاه مبارزه با تروریسم و حشد شعبی با پشتیبانی 
نیــروی هوایی ارتش عراق مأموریت های خود را در عملیات آزادی 
حویجه به پایان رســاندند.یک سخنگوی نظامی ارتش عراق نیز از 
بازپس گیری کامل شهرســتان حویجه و پایان مأموریت نیروهای 
عراقی در مرحله دوم خبر داد.وی گفت که نیروهای عراقی توانستند 
آخرین مناطق در بخش جنوبی مرکز شهرســتان حویجه و شهر 
الریاض و مســیر الفتحه-الریاض به سمت کرکوک را پس بگیرند.

همچنین این نیروها کنترل کامل "جبال حمرین" از پل "زغیتون 
و پل "الفتحه" را به مسافت 45 کیلومتر و عمق 15 کیلومتر پس 
گرفتند.درد همین حال خبرگزاری صدا و سیما گزارش داد: حیدر 
العبادی نخســت وزیر عراق سه شنبه شب از پایان کامل عملیات 
نظامی ارتش در غرب استان کرکوک و پاکسازی همه مناطق شهر 
حویجه از حضور تروریســت های تکفیری داعش خبر داد .نخست 
وزیر عراق تاکید کرد موضع بغداد در قبال برگزاری همه پرسی در 
منطقه کردســتان عراق تغییر نکرده است و هر گونه مذاکره میان 
بغداد و اربیل باید بر مبنای اتحاد و یکپارچگی عراق ، قانون اساسی 
کشور و ابطال نتایج همه پرسی باشد .از طرف دیگر سرلشکر عبد 
االمیز یاراهلل فرمانده عملیات مشــترک الحویجه دیشب اعالم کرد 
ماموریت یگان های ارتش ، پلیس فدرال ، نیروهای ضد تروریسم 
، واکنش ســریع ، بسیج مردمی )حشد الشــعبی ( با پشتیبانی و 
حمایت حمالت هوایی ارتش عراق برای آزاد سازی شهر الحویجه 
و مناطق اطراف آن به پایان رســیده اســت و این مناطق حضور 

تروریست ها داعش پاکسازی شدند .

جهاد اسالمی خواهان گسترش دامنه انتفاضه

جنبش جهاد اسالمی خواستار گسترش دامنه انتفاضه قدس شد و 
تأکید کرد که ملت فلسطین هرگز در برابر تجاوزات و رژیم دشمن 
صهیونیســتی تسلیم نخواهد شــد.به گزارش زمان  به نقل ازایسنا، 
این جنبش در بیانیه ای تأکید کــرد: این رژیم تاوان تجاوزات خود 
علیه مسجد االقصی را خواهد داد و تمامی طرح های شوم این رژیم 
تحت حمایت آمریکا محکوم به شکســت اســت.در این بیانیه آمده 
اســت: عموم ملت فلسطین را به حضور گسترده در مسجد االقصی 
و مقابله با تعرضات شهرک نشینان صهیونیست به این مکان مقدس 
فرامی خوانیم.جهاد اســالمی افزود، ادامه تجاوزات و بی حرمتی ها به 
مقدســات اسالمی فلســطین و در رأس آن مسجد االقصی و حرم 
حضرت ابراهیم )ع( در الخلیل می طلبد که تمامی فلسطینیان دست 
به دست هم داده و دامنه انتفاضه و عملیات های مقاومتی برای دفاع 
از سرزمین و مقدسات فلسطین را گسترش دهند.این در حالی است 
که اخیراً و به ویژه طی چند روز گذشــته تعرضات شهرک نشینان 
صهیونیست به مسجد االقصی در قدس و حرم حضرت ابراهیم )ع( 

در الخلیل به طرز قابل مالحظه ای افزایش یافته است.

استانداران ۴ استان تعیین شدند

 ســخنگوی وزارت کشــور از انتخاب 4 اســتاندار 
دیگر در جلســه هیئت وزیران خبر داد.به گزارش 
زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور، 
سید ســلمان سامانی ســخنگوی وزارت کشور در 
جلســه دیروز هیئت دولت اظهار کرد: گزینه های 
پیشــنهادی وزارت کشــور برای تصدی مسئولیت 
استانداری های آذربایجان غربی، کردستان، گلستان 
و مرکــزی معرفی و با تصویب هیــأت وزیران برای 
این مسئولیت انتخاب شدند.وی افزود: بر این اساس، 
محمدمهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان 
غربی، بهمن مرادنیا به عنوان اســتاندار کردستان، 
ســید مناف هاشمی به عنوان اســتاندار گلستان و 
ســید علی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی تعیین 
شدند.قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان 
ها ادامه داد: با تعیین 4 اســتاندار جدید در جلسه 
امروز هیأت وزیران، از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون 

استانداران 17 استان تغییر کردند.

 جایگاه ایران بین کشورهای
 پر تورم

 جدیدترین آمــار صندوق بین المللی پول نشــان 
می دهد، نرخ تورم ایران در ســال 2016 به 9.035 
درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ایران برای سال 
گذشــته میالدی 11.9 درصد برآورد شده است.به 
گزارش زمان بــه نقل ازفارس، به این ترتیب، ایران 
در سال 2016 در میان 191 کشور مورد بررسی در 
این گزارش به لحاظ تورم در جایگاه 22 قرار گرفته 
اســت و 169 کشــور تورم کمتری نسبت به ایران 
داشــتند.صندوق در گزارش پیشین خود نرخ تورم 
ســال 2016 را 8.86 درصد پیش بینی کرده و این 
رقم را در این گــزارش تصحیح کرد. به این ترتیب 
ایران رتبه 23 را در اختیار داشــت و با تصحیح نرخ 
تورم، یک پله جایگاه ایران بدتر شده است.بر اساس 
پیش بینی این نهــاد بین المللی، نرخ تورم ایران در 
سال 2017 به 10.52 درصد افزایش خواهد یافت.
هرچه رتبه کشــوری در این گزارش بیشــتر باشد، 
نشــان دهنده تورم کمتر است و پرتورم ترین کشور 
در جایگاه نخست قرار دارد.سودان جنوبی با 379.8 
درصد تورم در رتبه نخســت قرار گرفته است. این 
کشور سال 2015 با تورم 52.8 درصدی در جایگاه 
دوم قرار داشــت.ونزوئال با تــورم 254.3 درصدی 
در رتبه دوم قرار دارد. این کشــور ســال 2015 با 
تورم 111.7 درصدی در رتبه نخســت قرار داشت. 
ســورینام با تورم 55.5 درصــدی و آنگوال با تورم 
32.3 درصدی در جایگاه های ســوم و چهارم قرار 
دارند.رتبه های برخی دیگر از کشــورهایی که تورم 
باالتری نســبت به ایران دارند به ترتیب آمده است: 
لیبــی 27.114، مــاالوی 21.7 درصد، موزامبیک 
19.2 درصــد، جمهوری دموکــرات کنگو با 18.2 
درصد، زامبیا 17.9 درصد، ســودان 17.7 درصد، 
غنا 17.4 درصد، نیجریه 15.6 درصد و قزاقســتان 

14.5 درصد.

مخالفت اسپانیا با اعالم استقالل 
"ضمنی" کاتالونیا

دولت اســپانیا اظهــارات پارلمانی رهبــر کاتالونیا 
که در آن اجرای اعالمیه اســتقالل از اسپانیا را به 
تعویق انداخت، "اخــاذی زنده تلویزیونی" توصیف 
کرد و گفت این اعالمیه اســتقالل "ضمنی" را رد 
می کند.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، به نوشته 
روزنامــه ایندیپندنت، کارلــس پوجدمون، رئیس 
منطقــه خودمختار کاتالونیا در ســخنرانی خود بر 
"مشروعیت" رفراندوم اول اکتبر تاکید کرد و گفت 
کاتاالن ها "حق خودشان را برای تشکیل یک کشور 
مســتقل به دســت آوردند" اما او گفت که اول به 
دنبال گفت وگو با مادرید خواهد بود.در پی اظهارات 
پوجدمون معاون نخست وزیر اسپانیا به خبرنگاران 
گفت که رهبر کاتالونیا نمی داند که کجاست و با این 
اقدام به کجا می رود؟سخنگوی نخست وزیر اسپانیا 
درخواست پوجدمون برای میانجیگری با مادرید را 
رد کرد.روزنامه ای بی سی اسپانیا به نقل از منابعی از 
دولت مرکزی گزارش داد، بیانیه پوجدمون "تبعات 
حقوقی" دارد. منابعی از ســکونتگاه رسمی ماریانو 
راخوی، نخست وزیر اســپانیا ظاهرا گفته اند: دولت 
تســلیم اخاذی نمی شــود و اجازه چنین کاری را 
هم نمی دهد.دولت اســپانیا می گوید هرگونه اعالم 
اســتقالل یکجانبه غیر قانونی خواهد بود و متعهد 
شــد اگر این پارلمان منطقه خودمختار و مرفه در 
شمال شرقی اسپانیا به حرکاتش ادامه دهد، اقدامی 
برای "احیای قانون و دموکراسی" انجام خواهد داد.

یادداشتخبر

یک عضو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت که وزیرامورخارجه در جلسه غیرعلنی 
دیروز مجلس تاکید کرد که ایران آمادگی انجام هرگونه اقدام 

متناسب با تصمیمات آمریکا نسبت به برجام را دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد جمالی در توضیح 
جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفت: بیشتر مباحث مطروحه از 
سوی آقای ظریف مربوط به سخنرانی پیش روی رئیس جمهور 

آمریکا درباره برجام و موضع گیری ترامپ در این باره بود.
وی توضیــح داد: آقای ظریف در این باره تصمیمات احتمالی 
ترامپ دربــاره برجام را برای نمایندگان مطرح کرد و درعین 
حال گفت که هیچ کدام از این موارد ممکن اســت به صورت 

صد در صد رخ ندهد. پس نمی توان قاطعانه گفت که هرکدام 
از تصمیمات احتمالی پیش روی ترامپ اجرایی می شــود یا 
خیر.جمالی افزود: براساس توضیحات ارائه شده ممکن است 
ترامــپ در ســخنرانی خود ادعا کند ایران بــه تعهداتش در 
برجــام عمل نکرده یا اینکه روح برجام را نقض کرده اســت. 
البته این گمانه زنی ها براســاس صحبت هایی که از گوشه و 
کنار شنیده می شود، را می توان مطرح کرد.این عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصرح 
کرد: آقای ظریف در این جلسه گفت که ناراحتی و عصبانیت 
ترامپ به این دلیل است که جمهوری اسالمی ایران در سطح 
منطقه بسیار مقتدر بوده و رئیس جمهور آمریکا از این اقتدار 

ناراحت است.وی افزود: آقای ظریف تاکید داشتند همه ارکان 
نظام جمهوری اســالمی ایران برای هر گونه تصمیم آمریکا 
متعهد بوده و آمادگی دارد. بررسی های الزم نیز صورت گرفته 
و نگرانــی نیز وجود ندارد.جمالی گفــت: آقای ظریف به این 
نکته اشــاره کرد که ایران در مورد هرکدام از این تصمیمات 
احتمالی اعالمی آمریکا برنامه  بالقوه ای دارد که بتواند واکنش 
مناسب داشته باشد.جمالی در پایان گفت که قرار بود جلسه 
دیروز حول محور بررســی همه پرسی اقلیم کردستان عراق 
برگزار شــود که با توجه به سخنرانی پیش روی آقای ترامپ 
بیشتر بحث جلســه به موضوع برجام و تصمیمات احتمالی 

رئیس جمهور آمریکا اختصاص یافت.

ظریف: ما مردمی نیستیم که از تحریم بترسیم

ایران آمادگی اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا را دارد

 نقش موثرپارکهای فناوری 
در ایجاد اشتغال 

 اقدام متقابل ایران
 برای ۳ سناریوی آمریکا 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره 
به ایجاد 41 پارک فناوری و استقرار 4400 
شــرکت دانش بنیان در پارک های فناوری 
گفــت: پارک های علم و فنــاوری در ایجاد 
اشتغال و توسعه فناوری نقش موثری دارند 
که بر این اســاس هر پارک باید اعالم کند 
تا ســال 1400 قصد دارد در چه شاخصی 

رشد کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر وحید 
احمدی بــا تاکید بر اینکه باید درتوســعه 
پارک ها مرور جدیدی داشته باشیم، افزود: 
در حال حاضر پارک های علم و فناوری در 
دهه دوم حیات خود هستند و با ایجاد این 
پارک ها تجارت عالمانه ای در حوزه فناوری 
داشته ایم.وی با بیان این که ایجاد پارک های 
علم و فناوری با الهام از الگویی از کشورهای 
پیشــرفته بوده است، یادآور شــد: در این 
الگوی جدید مفاهیمی چون پارک های علم 
و فناوری و مراکز رشد مطرح شد و در ادامه 
دانشــگاه ها را با اقتصاد دانش بنیان آمیخته 
کردیم؛ از این رو انتظارات گســترده ای در 
کشور از مراکز رشــد، دانشگاه ها و پارک ها 
ایجاد شــده اســت.وی با تاکید بر این که 
انتظارات گسترده ای از پارک ها ایجاد شده 
است، ادامه داد: در حال حاضر مجموعه ای 
از تحــوالت چــون پارک های اســتانی و 
دانشگاهی ، مراکز رشــد، مراکز کارآفرینی 
و دانشــگاه های کارآفریــن و فن بازارهــا، 
ورود بخش هــای تحقیق و توســعه صنایع 
به دانشــگاه ها ایجاد شــده است و با توجه 
به این که ما در آغاز اجرای برنامه ششــم 
هســتیم، باید نقش پارک ها در این حوزه 
تعیین شــود.معاون پژوهش و فناوری وزیر 
علوم با تاکیــد بر اینکه امروزه ظرفیت های 
فناوری زیادی در کشــور ایجاد شده است، 
یادآور شد: در سال های اخیر استانداران به 
وزارت علوم می آیند و از ما درخواست ایجاد 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قوی 
دارند و این نشان می دهد که علم و فناوری 
به الیه های میانی کشــور وارد شده و این 
می تواند توفیقی برای کشور باشد.احمدی با 
تاکید بر این که در ســال های اخیر اقدام به 
رفع چالش های پــارک های علم و فناوری 
شده اســت، ادامه داد: در ســه سال اخیر 

مشکل زمین این مراکز رفع شده است، به 
گونه ای که تمامــی پارک ها صاحب زمین 
شده اند، عالوه بر آن بسیاری از پارک ها فاقد 
ردیف اعتباری بودند که با همکاری سازمان 
مدیریت این مشــکل حل شده و امیدواریم 
تا ســال 97 به طور کلی این چالش مرتفع 
شود.احمدی در عین حال با تاکید بر اینکه 
در بودجه ســال جاری اعتبارات پارک های 
فناوری کم بسته شده است، ابراز امیدواری 
کرد که در الیحه بودجــه 97 این موضوع 
اصالح شــود.وی پارک های علم و فناوری 
را ابــزار قوی در تحقق دانشــگاه کارآفرین 
توصیف کــرد و گفت: یکــی از بحث های 
اساســی مــا در این زمینه ایجاد ســاختار 
نظام مند در حوزه های علم و فناوری است، 
به گونه ای که باید بتوانیم با مدیریت درست 
در پارک ها مراقب باشــیم تــا این مراکز از 
وظایــف قانونی خود خارج نشــوند.معاون 
پژوهشــی وزیر علوم، همچنین با تاکید بر 
ضرورت اجرای سفارشات صنعتی و کشور 
بــه پارک های علم و فنــاوری، تاکید کرد: 
اخیــرا با نشســتی که با مس سرچشــمه 
داشــتیم، متوجه شدیم که حجم زیادی از 
تجهیزات و قطعات از خارج وارد می شود که 
این سفارشــات می تواند به پارک ها منتقل 
شود، ولی از ســوی دیگر طبیعی است که 
بخش صنعتی انتظاراتی در زمینه استاندارد 
از پارک هــا دارند که باید مدیــران پارک 
مدیریت صحیحی داشته باشند تا بتوانند بر 
اساس نقاط ضعف و قدرت، اقدام به پذیرش 
این سفارشات کنند.وی اضافه کرد: بر این 
اساس از مدیران پارک ها درخواست داریم تا 

توانمندی های خود را اعالم کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به 
اظهارات ظریف در جلســه غیرعلنی گفت: 
جمهــوری اســالمی در مقابل هــر کدام 
از ســه ســناریوی احتمالی آمریکا درباره 
برجام،سناریوها واقدامات متقابل را تعریف 

کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز نعمتی 
نماینده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی در جمع 
خبرنگاران درباره نشست غیرعلنی دیروز با 
حضور وزیر امور خارجه اظهار داشت:  آقای 
ظریف در جلســه غیرعلنی در ســه محور 
شــامل اتفاقات ســوریه، همه پرسی اقلیم 
کردســتان عراق و برجام مباحثی را مطرح 
کرد.وی افزود: در رابطه با سوریه این مساله 
مطرح شــد که با توجه به حضور نیروهای 
دولتی ســوریه در دیرالزور و عکس العمل 
های دشــمنان و تحوالت بعدی، حقانیت 
مردم سوریه به جهان ثابت شده و بشار اسد 
نیز برخالف میل آمریکا، اســرائیل و غربی 
ها ماندنی است.ســخنگوی هیات رئیســه 
مجلس با اشــاره به مباحث مطرح شده در 
مورد همه پرسی اقلیم کردستان عراق در 
جلسه غیرعلنی گفت: در این رابطه مطرح 
شد که رایزنی های سه جانبه ایران، ترکیه 
و عــراق همچنان ادامه دارد و عالوه بر آن، 
مذاکرات چند جانبه نیز انجام می شــود.

نعمتی ادامه داد: مردم کردستان عراق می 
دانند نزدیک ترین دوست و برادر آنها ایران 
است که در برابر حمله داعش تنها کشوری 
بود کــه از کردها حمایت کــرد؛ بنابراین 
دوستی ما با مردم کردســتان عراق ادامه 
دارد امــا در عین حال از نظرات شــخصی 

یک فرد گالیه مند هستیم.وی تاکید کرد: 
این تصمیمات شخصی به نفع مردم اقلیم 
نیســت، هر چند ممکن است یکسری آثار 
هیجانی داشــته باشــد. آنچه مورد تاکید 
جمهوری اسالمی است احترام به حاکمیت 
ملی عراق بر اساس قانون اساسی این کشور 
و احتــرام به مرزهای قانونی کشــور عراق 
است.ســخنگوی هیات رئیسه مجلس در 
ادامه با اشــاره به مباحث مطرح شــده در 
خصوص برجام و آینده آن اظهار داشــت: 
در این جلسه با توجه به صحبت هایی که 
ترامپ در ســازمان ملل و اخیرا در رسانه 
ها مطرح کرده، ســناریوهای سه گانه ای 
را که ممکن اســت ترامپ یا سنا یا کنگره 
درباره برجام اجرا کنند مطرح و بررسی شد 
و تاکید شد ما مقابل همه آنها سناریوهای 
عملــی داریم.نعمتی گفت: بر این نکته هم 
تاکید شد که وحدت و همدلی بین ارکان 
مختلف نظــام از جمله دولت و مجلس در 
برابــر اقدامات بی خردانــه ترامپ ضروری 
است.وی در پاسخ به ســوالی درباره اقدام 
متقابل ایران مقابل اجرای احتمالی قانون 
کاتسا و تحریم سپاه پاسداران تصریح کرد: 
سپاه متعلق به همه مردم ایران است و اگر 
بخواهند سپاه را تحریم کنند باید همه ملت 
ایران را تحریم کنند.وی خاطرنشــان کرد: 
اگر قرار باشــد از برجام خارج شــوند باید 
هزینه آن را هــم پرداخت کنند و مجامع 
بین المللی و اتحادیه اروپا و پنج کشــوری 
هم که برجــام را امضا کــرده اند نیز باید 
هزینه آن را پرداخــت کنند و اگر مجامع 
بین المللی هم سکوت کنند ما اقدام متقابل 
خواهیم کرد.سخنگوی هیات رئیسه مجلس 
در پاســخ به سوال مهر درباره مطرح شدن 
مباحث جلســه هیات نظارت بر برجام در 
جلســه غیرعلنی مجلس گفت: در رابطه با 
جلسه هیات نظارت مباحثی مطرح شد؛ از 
جمله اینکه در پاســخ به هر سه سناریوی 
احتمالی آمریکایی ها ســناریوهای اصلی 

ایران تعریف شده است.
وی بــا بیان اینکه خــروج آمریکا از برجام 
یکی از سناریوهاست که البته بعید به نظر 
می رسد، اشــاره ای به دو سناریوی دیگر 

نکرد.
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درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
برگ سبز پژو405 مدل 83 با شماره شهربانی 791ص88ایران 82 با شماره موتور 12483090165و شماره شاسی 83051512بنام روح 

 بابل اهلل بیگلری کامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ کمپانی سایپا مدل 1393 به شماره شهربانی 235ب78 ایران29 به شماره موتور 
5195485 و شماره شاسی NAS431100E5795443  بنام وحید صفرپور مفقود 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده و فروش مال غیرمنقول
طبق پرونده اجرایی به کالسه  فوق له مهدی جهانشاهی محکوم علیه محمد علی سلطانی مبنی بر مطالبه وجه و همچنین هزینه اجرایی 
در حق دولت با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم 
له به منظور استیفا حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام متمرکز 

بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید.
مشخصات و مبلغ مورد مزایده: سه دانگ پالک به نشانی بوشهر خیابان عاشوری، خیابان پیام نور جنب مرکز فرهنگی مذهبی آل یاسین 

به شماره پالک ثبتی 480/14 می باشد طبق نظریه کارشناسی مبلغ 3/988/350/000 ریال می باشد.
مزایده روز سه شنبه مورخه 96/8/2 راس ساعت 9 الی 10 صبح از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی 
المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید واال وجه تودیعی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقه مندان می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر 

جهت برگزاری مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان  بوشهر- سید هاشم هاشمی

دادنامه
خواهان:آقای رضا کیانی فرزند محمد به نشانی اسالم آباغرب-شهید چمران

خوانده: خانم نسیبه حیدری به نشانی اسالم آبادغرب پشت شهرداری کوچه نسیم6
خواسته:ثبت واقعه طالق مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه خانواده اسالم آبادغرب

گردشکار: خواهان به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق تقدیم که پس از وصول و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه پس 
از ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

)مورخ  طالق  واقعه  ثبت  خواسته  به  حیدری  نسیبه  خانم  طرفیت  به  کیانی  رضا  آقای  دادخواست  به  راجع  دادگاه:  رای 
1394،4،5( نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 950169 صادره از شعبه 101 جزائی این دادگاه خواهان به جهت عدم ثبت 
واقعه طالق محکومیت کیفری حاصل نموده ودر همان پرونده طرفین به وقوع طالق اقرار نموده اند ونیز مندرجات دادنامه 
شماره 950777 شعبه سوم حقوفی اسالم آبادغرب نیز وقوع طالق میان متداعبین را محرز دانسته، وکالت نامه عادی پیوست 
دادخواست که زوجه وکالت در طالق به عاقد اعطا نموده واز تعرض وتکذیب مصون مانده، وقوع طالق که در دادنامه اخیرا 
لذکر بائن قید گردیده، دادگاه خواسته خواهان را مورد اجابت دانسته وبه تجویز ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 91 
حکم بر ثبت واقعه طالق بائن مورخ 94،4،5 میان زوجین صادر واعالم می نماید.شایان ذکر است که زوجه در وکالتنامه ارائه 
شده برای طالق حقوق مالی خود را به زوج بذل نموده است. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قایل تجدید نظر در محاکم  تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.ضمنا با توجه به عدم 

استقرار قاضی مشاور زن در این شعبه و اختیاری اخذ نظر قاضی مشاور مرد راسا اتخاذ تصمیم نمود.
مهدی قبادی رئیس شعبه اول دادگاه خانواده اسالم آبادغرب

توضیحات الریجانی درباره 
جلسات غیرعلنی با ظریف

  با پایان یافتن جلسه غیرعلنی دیروز نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، 
نشست مجلس با حضور 230 نماینده و به ریاست علی 
الریجانی رئیس مجلس علنی شد.در آغاز جلسه علنی 
مجلس، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به نشســت غیرعلنی خانه ملت، تصریح کرد: در 
جلسه غیرعلنی آقای ظریف وزیر امور خارجه گزارشی 
از اوضــاع منطقه و شــرایط بین المللــی ارائه کرد و 
اعضای کمیسیون امنیت ملی هم نظرات شان را مطرح 
کردند.وی افزود: فکر می کنــم این رایزنی ها با توجه 
به تحوالت آینده در ســطح بین المللی همچنان میان 

مجلس و دولت ادامه داشته باشد.
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اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر بابل

حسن زاده- خبرنگار زمان: مهندس کیانی معاونت خدمات شهری 
با اشاره به اینکه روزانه به طور میانگین 250 تن زباله در طول روز در 
این شهرستان تولید و جمع آوری می شود ابراز داشت: با تاکیدات 
صورت گرفته از سوی شورای محترم اسالمی شهر بابل و با توجه 
به نقش تفکیک از مبدا در کاهش حجم پسماندهای دفنی و بالطبع 
کاهش عوارض و آلودگیهای زیست محیطی، شهرداری بابل اجرای این 
پروژه را پس از بررسیهای کارشناسی صورت گرفته، آغاز نموده و جهت 
اجرای صحیح پروژه طبق نقشه راه تعریف شده، نیاز به مشارکت و یاری 

همه شهروندان محترم می باشد.
طریق  از  فرهنگسازی  چهره،  به  چهره  آموزش  اجرای  افزود:   وی 
تبلیغات محیطی و پکیجهای فرهنگی و آموزشی، احداث و جانمایی 
کانکسهای بازیافت در 10 نقطه شهر بصورت پایلوت، جانمایی و تعبیه 
مخازن مخصوص تفکیک پسماند خشک در پارکها و نقاط پر تردد شهر 
به همراه جمع آوری پسماند تفکیک شده در مبدا و تفکیک پسماند 
در سایت انجیل سی )پیش از مرحله دفن( از مهمترین محورهای 
اجرایی این پروژه است. در فاز دوم و سوم اجرای طرح،  سطل های 
ویژه تفکیک و ذخیره سازی پسماند خشک در معابر اصلی، مدارس و 
ادارات تعبیه خواهد شد. مهندس کیانی با اشاره به اینکه قرارداد مذکور 

به تازگی منعقد گردیده، مدت قرارداد را سه سال عنوان نمود.
وی در پایان از همه شهروندان محترم خواست با تیم آموزش چهره به 
چهره و تیم جمع آوری کننده همکاری الزم را معمول نموده و یاریگر 

شهرداری جهت ساختن شهری آراسته تر باشند.

شرکت آبفار کرمانشاه، رتبه دوم ارزیابی
 شاخص های اختصاصی

کرمانشاه - خبرنگار زمان: با توجه به اعالم نتایج ارزیابی عملکرد 
دستگاه های اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمانشاه. این شرکت با همت و تالش مدیریت و کارکنان خویش 
موفق به کسب رتبه دوم در زمینه ارزیابی شاخص های اختصاصی سال 
1395 در سطح استان گردید. مهندس شهبازی مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان ضمن اظهار خشنودی از این اتفاق، وتبریک 
به همکاران شرکت آبفار استان این موفقیت را مرهون تالشهای شبانه 
روزی کارکنان شرکت آب و فاضالب روستایی استان در خدمت رسانی 

به روستائیان عزیز سراسر استان دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه، 
توسط  ساله  هر  ارزیابی  این  افزود:  ادامه  در  شهبازی  مهندس 
سازمان برنامه و بودجه استان دربین دستگاهای اجرایی انجام می 
شود. طی این فرایند سازمانها بر اساس 6 برنامه عمومی از جمله: 
مهندسی نقش ساختار دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری– 
خدمات عمومی در فضای رقابتی- صیانت از حقوق مردم وسالمت 
اداری و هم چنین 4 شاخص اختصاصی از جمله :تامین آب شرب 
می  ارزیابی  آب شرب  کیفی  پایش  و  مدیریت مصرف  روستاها- 
شوند که شرکت آبفار استان در بین 52 دستگاه اجرایی مقام دوم 

را کسب نمود.

مدیرکل بهزیستی البرز تاکید کرد: 

آینده ۱۱۰ هزار کودک زیر 6 سال، 
در گرو بازنگری سیستم آموزشی

همایش  در  البرز  استان  بهزیستی  مدیرکل 
تربیت اسالمی  ایرانی که به همت معاون امور 
اجتماعی دفتر مهدهای کودک در سالن میالد 
کرج با حضور مسئولین استان برگزارشد ضمن 
اعالم مطلب فوق تاکید کرد: نهاد خانواده به 
عنوان اولین چهارچوب تشکیل دهنده زندگی 
اجتماعی کودک بسیار مهم است و خوشبخانه 
به سبب تغییر سبک زندگی مطالعه خانواده 
انتخاب مدرسه و مهد کودک بسیار  برای  ها 

فراگیر شده است.
روابط عمومی  از  نقل  به  و  به گزارش زمان 
اداره کل بهزیستی استان البرز داریوش بیات 
نژاد گفت: اگر چه بسیاری از خانواده ها توان 
تربیت فرزند را دارند به سبب تکمیل فرایند 
اجتماعی شدن فرزندانشان تمایل دارند آنها را 
به مهد و پیش دبستانی بفرستند و اینجاست 
که به سبب حرف شنوی کودک از مربی ما را 
موظف می کند نظارت و دقت بیشتری برآموزه 

های این اماکن داشته باشیم.
در  جامعه  سالمت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گروخانواده سالم است گفت: هنجار پذیری و 
اجتماعی شدن در خانواده به کودکان آموزش 
داده می شود پس باید خانواده ها را آموزش 
دهیم تا سالمت روح و روان جامعه اصالح شود.

بندی خانوار  تقسیم  در  کرد:  وی خاطرنشان 
دیکتاتور.سهل  یا  گیر  سخت  به  ها  خانواده 
یا سالم و خانواده ای آشفته و  گیر،دموکرات 
پریشان دسته بندی میشوند الزم است بگویم 
که تعداد خانواده های سالم بسیار اندک است 
و در صد قابل مالحظه ای از خانواده های ما 
سالم نیستند و باید در عملکردشان تجدید نظر 

کنند.
بیات نژاد افزود: نقش مهدهای کودک و پیش 
دبستانی در آموزش های پایه بسیار مهم است 
و در شرایطی که زندگی امروزی از سنت عبور 
کرده و مدرن شده است ،پیشرفت و علم در 
زندگی مردم حضور یافته است،فضای آموزشی 
امروزه به گونه ایست که رغبتی برای حضور در 

بچه ها ایجاد نمی کند.
نظام  در  در  اساسی  تغییر  نیازمند  وی گفت: 
در  باید  هستیم  مدارس  معماری  و  آموزشی 
مهد های کودک سرمایه گذاری کنیم تا ضمن 
تقویت روحیه و توانمندی اجتماعی آنها را با 

نگاهی عاطفی و مهربان تربیت کنیم.

خبر خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن تاکید کرد:  

لزوم رعایت صرفه جویی در پایداری جریان گاز
شهردار اصفهان تاکید کرد: 

نقش آفریني نهادهای محلی دراعتماد سازي مردم

اکبر  حسین  زمان:  خبرنگار  رشت- 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره 
فهیم  از مشترکین  به فصل سرما  به ورود 
خواست ضمن استفاده از وسایل گرمایشی 
گاز صرفه  در مصرف  مناسب،  و  استاندارد 

جویی نمایند.
مهندس اکبر اظهار داشت: مشترکین عزیز 
نگهداری  و  مصرف  مدیریت  با  توانند  می 
دمای خانه ها در دامنه 18 تا 21 درجه که 
به دمای آسایش معروف است، سبب افزایش 
سال  سرد  فصول  در  گاز  جریان  پایداری 
شوند. وی ادامه داد: برای این کار الزم است 
ضمن استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، 
از لباس های گرم و پوشش مناسب استفاده 

نمایند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن عنوان 
منازل  استاندارد  و  درست  طراحی  نمود: 
کردن  رعایت  و  گرما  نگهداشت  بجهت 
ساختمان  دستورات  مجموعه   19 مبحث 
تا حد بسیاری  تواند  توسط سازندگان می 

سبب کاهش مصرف گاز شود.

مهندس اکبر از نقش مهم صدا و سیما و 
فرهنگ سازی مصرف  در جهت  ها  رسانه 
انرژی در کشور سخن گفت و اظهار داشت: 
صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی 
می توانند با آگاه ساختن مردم درخصوص 
نگرش  تغییر  سبب  انرژی،  مسئله  اهمیت 
مردم و به تبع آن کاهش قابل توجه مصرف 

بی رویه سوخت در کشور شوند. 
مدیرعامل شرکت گاز گیالن در پایان ابراز 
امیدواری کرد در سایه  همدلی و همراهی 
رعایت  با  و  استان  مسوؤلین  و  مردم  کلیه 
صرفه جویی از سوی مشترکین فهیم، عالوه 
بر برقراری جریان گاز برای همه مردم، پاییز 

و زمستانی آرام را سپری نمایند.

اصفهان- خبرنگار زمان: شهردار اصفهان 
گفت: نهادهای محلی دراعتماد سازي  بین 
دولت و مردم نقش آفریني مي کند و این 
دولت  مشکالت  از  بسیاري  تواند  مي  مهم 
را مرتفع کند.  قدرت اهلل نوروزي در دیدار 
اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
افزود: نهادهای محلی دراعتماد سازي  بین 
دولت و مردم بسیار نقش دارند به طوري که 
این مهم عالوه بر رفع بسیاري از مسائل دولت 
باعث تحول در روابط بین الملل نیز مي شود.

وي با اشاره به اینکه تکریم ادیان توحیدی 
در راستاي وفاق ملي نقش مهمی را بر عهده 
دارد اظهارداشت: با توجه به این که اصفهان 
مرکز همزیستی ادیان توحیدی است باید از 
این ظرفیت باید براي مبحث مهم گفتگوی 
ادیان و پیروان مذاهب مختلف استفاده نمود.

اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اصفهان  کرد:  تصریح  دیدار   این  ادامه  در 
هنري  و  فرهنگي  هاي  زیرساخت  به  نیاز 
است به طوري که در این حوزه ها نسبت به 
استانداردهاي شاخص بین المللي و جهاني 

ضعف داریم.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی  
توجه به بخش خصوصی و مشارکت مردم و 
فعاالن عرصه فرهنگی و هنری را مهم خواند 
و اظهار داشت: الزم است در زمینه موسیقي 

اقداماتي با مدل خاصي صورت گیرد.
اصفهان  در  بزرگ  حراج  راه اندازی  از  وي  
خبر داد و بیان کرد: سعي داریم در نیمه دوم 
بزرگ اصفهان«،  سال جاري  طرح »حراج 
اقتصاد هنر را برگزار کنیم و سامانه اي در این 

خصوص در حال راه اندازي است.
اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از ظرفیت 15 خواهر  استفاده  با  داد:  ادامه 
حراج  طرح  توان  مي  اصفهان  شهر  خوانده 
ارزش  با  کاالهای  با  صدور  اصفهان  بزرگ 

هنری، شاهد رونق اقتصاد هنر باشیم.
وی با اشاره به برپایی کاروان »ادیان توحیدی، 
این  داشت:   اذعان  اصفهان  در  ملی«  وفاق 
برنامه در سال گذشته  با هدف تاکید بر وفاق 
ادیان  پیروان  بیشتر میان  و همدلی هرچه 

مختلف، برگزار شد.

داودی- خبرنگار زمان: مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان مرکزی گفت: طی پنج 
ماه نخست سال جاری 340میلیارد ریال بودجه 
برای خدمت رسانی به سالمندان تحت پوشش 

کمیته امداد استان مرکزی صرف شد. 
قنبر موسی نژاد در همایش تکریم سالمندان 
تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی به 
استان  داشت:  اظهار  سالمند  هفته  مناسبت 
مرکزی سومین استان پیر کشور است و در 
حال حاضر 150 هزار سالمند در این استان 
زندگی می کنند که حدود 40 هزار نفر از این 
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( هستند. وی افزود: سالمندی دوران ویژه 
و خاصی است و نسل جوان باید از گنجینه 
تجربیات این افراد استفاده کنند و ضمن تکریم 
از  این جزئی  که  بدانند چرا  نیز  را  آنان  قدر 

فرهنگ ایرانی و اسالمی کشورمان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی بیان کرد: باید تالش کنیم که جامعه 
ما با کار فرهنگی و حمایتی سالمندان را حفظ  

و پشتیبانی کنند و بایستی آنان را مورد تکریم 
قرار دهیم، در مقابل بزرگان ما نیز تجربیات 

خود را در اختیار نسل جوان قرار دهند.
موسی نژاد ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی 
)ره( نیز تالش دارد که به عنوان یک دستگاه 
حمایتی وظایف خود را انجام دهد و در پنج 
ماهه نخست سال جاری به این 40 هزار نفر 

سالمند بیش از 340 میلیارد ریال در زمینه 
های مختلف خدمات رسانی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی تصریح کرد: این عدد به طور موردی 
و در مقایسه با جمعیت سالمند تحت پوشش، 
مبلغ قابل توجهی نیست و لذا به کمک همه 

افراد جامعه در این حوزه نیازمند هستیم.

فضاهای  همه  در  کرد:  تشریح  نژاد  موسی 
ادارات  و  عمومی  اماکن  رفاهی،  اجتماعی، 
باید به سالمندان توجه ویژه داشتیم تا بستر 
مناسبی برای تکریم و رضایتمندی این بزرگان 
فراهم شود. وی افزود: امسال مقرر شد در همه 
شهرستان های استان مرکزی در هفته سالمند، 
مراسمی برای تکریم این قشر برگزار شود که 
بیش از دو هزار نفر سالمند تحت پوشش کمیته 
امداد در هفته پیش رو در استان مرکزی تکریم 
خواهند شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
همچنین  داشت:  اذعان  مرکزی  استان  )ره( 
هفت نفر از سالمندان به مشهد مقدس اعزام 
خواهند شد که به عنوان نماینده استان مرکزی 
در همایش کشوری سالمندان حضور می یابند 

و هدایایی به آنها اهدا خواهد شد.
متبرکه  بقعه  محل  در  که  همایش  این  در 
امامزاده محمدعابد اراک از سوی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان مرکزی برگزار شد، 500 
سالمند تحت پوشش این نهاد در سطح استان 

مرکزی، مورد تکریم و تجلیل قرار گرفتند.

در استان مرکزی صورت گرفت؛

34۰میلیارد ریال بودجه سالمندان تحت پوشش کمیته امداد

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم تاج دولت نجم سهلی مالک ششدانگ پالک ثبتی 2047  فرعی از 38  اصلی 
واقع در خرم آباد بخش 2 خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 
114/1/10656 مورخ 96/7/18 گواهی شد دفتر خانه 1 خرم آباد که هویت و امضاء 
شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک فوق الذکر که 
ذیل ثبت 38218  جلد 217  صفحه 46 به شماره چاپی 434909  بنام تاج دولت 
نجم سهلی ثبت صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی شماره 29734 مورخ 
93/6/10 دفتر 15 خرم آباد نزد بانک سپه شعبه میدان امام در قبال مبلغ 730میلیون 
ریال بمدت 20 سال در رهن میباشد که به علت نامعلومی مفقود گردیده است و با 
جستجوی کامل پیدانشده و درخواست صدور المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد 
تبصره یک اصالحی ماده 120 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 10 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 .  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 1-شرکت راه و ساختمان مالگه به مدیریت 

محمد حسین جمالی پور 2-شرکت نیکان سازان خرم 3-پژمان بیرانوند 
به مدیریت طاهر سلیمانی دادخواستی  آباد  تعاونی روستایی خرم  اتحادیه  خواهان 
حسین  محمد  مدیریت  به  مالگه  ساختمان  و  راه  1-شرکت  خواندگان  طرفیت  به 
جمالی پور 2-شرکت نیکان سازان خرم 3-پژمان بیرانوند به خواسته مطالبه مبلغ 
10/000/000 تومان بابت وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986655400248 شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/30 روز سه شنبه ساعت 
11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –معصومه شاکرمی . 

رای دادگاه 
در رابطه با دعوای آقای حسام الدین خدادادی فرزند حمید رضا با وکالت جناب آقای 
صادق صالحی به طرفیت 1-خانم نجمه هداوند فرزند ابراهیم 2-آقای حمید آسترکی 
فرزند قربان علی 3-خانم فرشته بابایی فرزند حسین به خواسته ی الزام به تنظیم سند 
رسمی خودرو سواری هیوندای آزرا به شماره 727 ب 73 ایران 88 به انضمام خسارات 
دادرسی نظر به این که حسب استعالم به عمل آمده سند مالکیت خودروی مورد نزاع 
به نام آقای مسعود ایمانی صادر شده و تا زمانی که سند مالکیت به اسم شخصی غیر 
از خواندگان می باشد الزام اشخاص به انتقال سندی که به نام وی صادر نشده اساسا 
قابل استماع و مطابق قانون نیست بنابراین با عنایت به ماده 2 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و 
اعالم می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی . 

احضار متهم 
بدینوسیله آقای محمد براربگ فرزند داربلوط فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 9609986611600098 این دادگاه متهم است به ایراد ضرب و جرح 
عمدی بوسیله چاقو که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 1396/9/08 ساعت 
10 صبح مراتب در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید 
کثیر االنتشارآگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور یافته و از اتهام 
انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای 

ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می نماید . 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد –سید مجید همتی . 

متن آگهی 
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای صادق صالحی به وکالت از حسام الدین خدادادی 
بطرفیت خانم فرشته بابایی فرزند حسین نسبت به دادنامه 9609976610700608 
صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی 
به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
رویت  از  روز پس  دارید ظرف ده  پاسخی  امور مدنی چنانچه  انقالب در  و  عمومی 
اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده 
به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد ضمنا به پیوست دادخواست تجدید نظر 

خواهی و )ضمائم ( ارسالی از خدمات قضائی )مکانیزه ( ارسال میگردد 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – محمد علی مومنی . 

دادنامه
پرونده  کالسه 9609981325500591 شعبه 106  دادگاه  کیفری  دو شهرستان  

رشت ) 106 جزایی  سابق(  تصمیم نهایی  شماره 9609971312000788
شکات: 1- خانم  مریم  خانی  تخسمی  فرزند  علی  به نشانی  گیالن  رشت  رشتیان  

بن  بست  57  س مهر 3  واحد 15
2- خانم مرضیه  ملک  پور  فرزند  محمد علی  به نشانی  گیالن  رشت

 متهم:  آقای  رضا  صالحی  به نشانی  گیالن  رشت  فخب  سوپر مارکت  غالمی
 اتهام ها : 1-  تخریب 2-  فحاشی  3-  تهدید

 رای دادگاه
  در خصوص  شکایت  خانم ها : 1-  مریم  خانی  تخسمی 2- مرضیه  ملک پور  علیه  
آقای  رضا  صالحی  فرزند  مرتضی  بدون  درج اطالعات  دیگر  در کیفر خواست  دایر بر 
تهدید  و فحاشی  نسبت  به  جملگی  شکات  و ایضا تخریب  وسیله  نقلیه  شاکی  ردیف  
اول بدین  شرح که  جملگی  شکات  اعالم  می دارند  متهم  پرونده  در تاریخ  96/3/8  
وارد پارکینگ  منزل  آان  شده  و به آنان  حمله  کرده و تهدید  به  مرگ  که  می 
کشمتون  و توهین  از طریق  الفاظ  رکیک  ما مجبور  شدیم فرار کنیم  و محل  را ترک  
کردم  در خیابان  رشتیان  راه  ما را سد  نمود  با داد و فریاد و توهین  و تهدید  با مشت  
لگد به جان  ماشین  افتاد  سقف  کاپوت  و درب  بغل شاگرد  را تخریب  نمود ه و ... لذا  
دادگاه  با عنایت  به  محتویات پرونده  شکایت  شکات  گزارش مرجع  انتظامی  اظهارات  
شهود  عکس  های تهیه  شده از خودرو ، سند مالکیت خودرو، قرار جلب  دادرسی  و 
کیفر  خواست  صادره از  دادسرای  مرکز استان  عدم حضور  متهم  در دادسرا  و دادگاه  
با وجود  ابالغ  وقت  از طریق  تلفن  و نشر آگهی  عدم ارائه  الیحه  دفاعیه  و معرفی  
وکیل  و سایر  قراین  و دالیل مضبوط  در پرونده  وقوع  بزه های  انتسابی  را  از ناحیه  
متهم  محرز  و مسلم  می داند  عمل  متهم  پرونده  منطبق  است  با مواد 608 و 669 
و 677  از قانون  مجازات  اسالمی  مصوب  سال 1375  بخش  تعزیرات  با رعایت  ماده  
134  قانون  مجازات  اسالمی  مصوب  سال 92  علیهذا  دادگاه  باستناد  مواد فوق  
الذکر  متهم  را در خصوص  اتهام  توهین  به هریک  شکات  به 74  ضربه شالق  و در 
خصوص  اتهام  تهدید  به  قتل  به  تحمل  دو سال  حبس و در خصوص  اتهام  تخریب  
خودرو شاکی  به  تحمل  سه سال  حبس  تعزیری  محکوم  و اعالم  می دارد که  فقط  
مجازات  اشد قابلیت  اجرا دارد  رای  صادره  غیابی  است  پس از  ابالغ  ظرف بیست  
روز  قابل  واخواهی  در این  دادگاه  و پس از  آن ظرف  بیست  روز  قابل  تجدیدنظر  

خواهی  در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان گیالن  می باشد.
3783-  رییس شعبه 104  دادگاه  کیفری  دو رشت -  بصیرت نیا

متن آگهی 
پرونده کالسه 9509986610500033 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری 
کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره 9609976616900389 تجدید نظر خواه : 
آقای ارسالن طرهانی نژاد فرزنداسماعیل با وکالت آقای یوسف ولی پور فرزند ماشااله 
به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد خ انقالب بین کوچه 9 و 10 آراسته 
به  09166617226 تجدید نظر خواندگان :1-آقای مهران ارجمندی فرزند محمد 
نشانی مجهول المکان 2-آقای سید حمیدرضا اخوان موسوی فرزند سید حسن به 
نشانی تهران خیابان پیروزی خیابان پنجم نیروی هوایی فرعی 29/5 پالک 18 واحد 
1-تجدید نظر خواسته ها : 1-مطالبه خسارات دادرسی 2-الزام به انتقال سند رسمی 

خودروی سواری پژو پارس 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ارسالن طرهانی نژاد با وکالت آقای 
اخوان موسوی  و سید حمیدرضا  ارجمندی  آقایان مهران  بطرفیت  پور  ولی  یوسف 
پنجم  از شعبه  پرونده کالسه 33/95 صادره  در  دادنامه شماره 283/96  به  نسبت 
بر بطالن دعوای  آباد که بموجب آن حکم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم 
تجدید نظر خواه بطرفیت تجدید نظر خواندگان بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
انتقال خودرو صادر گردیده است با توجه بااینکه سند رسمی بنام آقای سید حمید 
نظر  از تجدید  را  اخوان موسوی است و تجدید نظر خواه مدعی است که آن  رضا 
خوانده دیگر خریداری نموده و دلیل و مدرکی دال بر انتقال مالکیت خودرو از طرف 
مالک به آقای مهران ارجمندی ارائه نشده است و مالک رسمی خودرو در پاسخ تجدید 
نظرخواهی الیحه ای ارسال و انتقال آن را منکر شده است فاذا رای بر اساس موازین 
قانونی بوده و نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل موثری که موجبات فسخ 
اقامه  ابراز و  دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی 
نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهرا اشکال عمده ای مالحظه نمی 
شود و اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنجگانه ماده 348 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنابراین به 
استناد ماده 358 قانون مارالذکر ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر 

خواسته تایید و استوار می شود رای صادره قطعی است . 
شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

شرقی  –گلدشت  آباد  –خرم  لرستان   : نشانی  به  باباخان  فرزند  مهرپویا  1-محمد 
بهارستان دهم وسط کوچه سمت راست 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

ایمان محمود وند فرزند مرادی به نشانی :مجهول المکان 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610096690100607 
و شماره دادنامه مربوطه 9609976690100263 محکوم علیه محکوم است به تخلیه 

عین مستاجر و تحویل آن در حق محکوم له می باشد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – سمیه دلفانی . 

آگهی ابالغ  
وقت  رسیدگی  به خواندگان  مجهول المکان) مریم ، علیرضا، گلمار ،حمید جملگی 

آگاهی(
خواهانها محبوبه آگاهی  و غیر دادخواستی  به  طرفیت  خواندگان  علیرضا آگاهی  و 
غیره به خواسته  تقسیم ترکه تقدیم دادگاه  شفت  نموده اند  که جهت  رسیدگی 
به شعبه  اول  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  دادگستری  شهرستان  شفت  ارجاع  و 
به کالسه  9509981843100290 ثبت  گردیده  وقت  رسیدگی آن  1396/8/2 
ساعت 9 تعیین شده  است  به  علت  مجهول المکان  بودن  خواندگان  مذکور  و 
درخواست خواهانها  و به  تجویز  ماده  73  قانون آیین  دادرسی  دادگاه های  عمومی 
و انقالب  در امور  مدنی  و دستور  دادگاه مراتب  یک نوبت  در یکی  از جراید  
کثیراالنتشار  آگهی  می  شود تا  خوانده  پس از  نشر آگهی  و اطالع  از مفاد  آن 
در وقت  مقرر  فوق  جهت  رسیدگی  به دادگاه  مراجعه  و نیز  نسخه  ثانی  ضمائم  

را دریافت  نماید.
3784-   مدیر دفتر شعبه  اول  دادگاه  عمومی )  حقوقی( 
 دادگستری  شهرستان  شفت -  بهاری خرم

مفقودی
 برگ سبز و سند خودرو سواری زانتیا – داخلی – مدل X  2000مدل 1385 رنگ 
پژ متالیک  شماره شاسی S 1512285143757شماره موتور 604090 پالک ایران 
65-524 ل 43به نام آقای بهنام بیگی با کد ملی 2991634952 مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
استان کرمان

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی کاردانی رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحدشوشتربه 
شماره7978وشماره سریال84204629499مورخه فارغ التحصیلی84/7/6 بنام اعظم 
سرافرازفرزندعبدالرحیم به شماره شناسنامه438مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 
آزاداسالمی  دانشگاه  یابه  پستی  صندوق  به  را  آن  شود  تقاضامی  باشدازیابنده  می 
واحد شوشترارسال نماید. نوبت اول: 1396/7/6-نوبت دوم:20 /1396/7 -نوبت سوم: 

1396/8/4
 شهرستان دزفول

ابالغ
نظر به اینکه متهم مجهول المکان بنام شرکت آپادانا قیروپلیمر آسیا در پرونده کالسه 
960361   شعبه هشتم  دادسرای عمومی و انقالب  رشت به اتهام صدور چک بالمحل 
تحت تعقیب مي باشد. مراتب بلحاظ مجهول المکان بودن نامبرده و عدم دسترسي به 
وي و در اجراي ماده 174 قانون آیین دادرسي کیفري دادگاه هاي عمومي و انقالب 
از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد و پرونده در وقت نظارت  نوبت در یکي  یک 
مي باشد. تا متهم فوق جهت دفاع از خویش ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهي 
به این شعبه مراجعه و آدرس دقیق خود را اعالم دارد و از اتهام منتسبه دفاع نماید 
در صورت عدم حضور رسیدگي به صورت غیابي بعمل خواهد آمد.هزینه نشر آگهی  

توسط  دادگستری  پرداخت گردد.
3787- بازپرس شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقالب رشت –  جواد حیدری

مفقودی
کارت هوشمند به شماره 2292514 راننده به نام میثم سهرابی مفقود واز درجه اعتبار 

اسالم آباد غربساقط می باشد.

مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره 1945602 بنام محسن صادقی مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
اسالم آبادغرب

مفقودی 
کارت هوشمند کامیون کمپرسی ولودر به شماره 4157219 مدل 1383 به شماره 

شهربانی 388ع26 ایران 19 مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
اسالم آبادغرب

مفقودی 
برگ کمپانی وانت دو کابین مزدا مدل 1389 به شماره شهربانی 347ب31 ایران 29 
 NACDPX2PC19E وشاسی به شماره FE560277 -   38001به شماره موتور

بنام فرهاد محمدی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
اسالم آباد غرب

آگهی فقدان سند
خانم شهرزاد رستم آبادی با در خواست وارده به شماره 703/2694 مورخ 96/6/12 
منضم به دو برگ استشهادیه گواهی شده توسط دفتر خانه اسناد رسمی 49 کنگاور 
مالکیت  سند  که  است  مدعی  و  مراجعه  اداره  این  به  المثنی  سند  دریافت  جهت 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک 49 فرعی از 34 اصلی واقع در قریه رستم آباد 
بزرگ قطعه دو کنگاور بخش 9 کرمانشاه به شماره سریال 972485سری الف 81/

متعلق به نامبرده به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا به استناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد. هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد 
بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد.
موارد ابالغ شده: نوع بی اعتباری: مربوط به اسناد مالکیت- سند تحریر شده

مشخصات سند: شماره سند : شماره ثبت 11218-شناسه یکتا سند: نامشخص- تاریخ 
سند 1385/10/23 – عنوان سند: نامشخص- نوع سند: دفترچه ای- سری: الف/81-

شماره سریال: 972485
مشخصات ملک: فرعی 49 مفروض و مجزی از فرعی نامشخص اصلی 34 مفروض و 

مجزی از اصلی نامشخص بخش 9 کرمانشاه قطعه 2 کنگاور
مشخصات مالک: خانم شهرزاد رستم آبادی- شماره ملی:3308952521 – نام پدر: 
علی اکبر – روز تولد: 1- ماه تولد: 10- سال تولد : 54 – شماره شناسنامه:13257 

– محل صدور شناسنامه: کنگاور
توضیحات: نامشخص

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگاور-پرویز رزمجو

آگهی ماده 1۰ 
آیین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آقای علی اصغر کلهری تقاضای ثبت یک قطعه زمین محصور پالک 254 اصلی واقع در ناحیه 
20 قصر شیرین بخش 4 کرمانشاه به مساحت 126،79 متر مربع را نموده است که هیات حل 
اختالف قانون مذکور پس از اقدامات قانونی اقدام به صدور رای شماره 13 مورخه 96،7،17 را 
نموده است لذا چنانچه اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت بیست روز اعتراض خود را به اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارندازتاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت بیست روز اعتراض خودرا به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک 

قصرشیرین تسلیم نماینددر غیر این صورت برابر مقررات اقدام میگردد.
رئیس ثبت اسنادوامالک قصرشیرین
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آمادگی ایران برای مشارکت در 
طرح ها با پلیس کشورهای دیگر

فرمانده ناجا گفت: امروز پلیس جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل پیشرفت هایش، آمادگی مشارکت 

در طرح ها با پلیس کشورهای دیگر را دارد.
سفرا،  بازدید  برای  در  اشتری  حسین  سردار 
کارداران و نمایندگان سازمان های بین المللی از 
یگان های ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شده است، اظهار کرد: نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در هر سال هفته ای را 
برای بزرگداشت پلیس و فعالیت های آن برگزار 
می کند و امسال این هفته با شعار »پلیس برای 
امنیت و امنیت برای همه« از 14 تا 20 مهر ماه 
برگزار می شود. فرمانده ناجا اضافه کرد: نیروی 
با  انتظامی جمهوری اسالمی ایران تالش دارد 
افزایش کارآمدی و توان پاسخگویی به نیازهای 
مردم امنیت عمومی را افزایش دهد و با اطالع 
محوری و تجهیزات محوری و همکاری با کشورها 
و سازمان های بین المللی عالوه بر امنیت داخلی 
به ارتقای امنیت منطقه ای و جهانی کمک کنند.

وی اضافه کرد: امروز پلیس جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل پیشرفت هایش، آمادگی مشارکت 

در طرح ها با پلیس کشورهای دیگر را دارد.
سردار اشتری با بیان اینکه بنابر فرمایش مقام 
نیروی  عهده  بر  امنیت  حفظ  رهبری  معظم 
انتظامی است، گفت: بر این اساس نیروی انتظامی 
تالش می کند نظم و امنیت را برقرار و به ارتقای 

امنیت منطقه ای و بین المللی کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت همکاری های چند جانبه 
بین کشورها گفت: به جهت بروز جرایم نوظهور 

این راهکارها می تواند موجب جلوگیری شود.
فرمانده ناجا همچنین در مورد تالش های نیروی 
انتظامی ایران در عرصه بین المللی تصریح کرد: 
در  تعامالت  سطح  است  کرده  تالش  پلیس 
مجامع پلیسی را افزایش دهد و ضمن همکاری با 
پلیس کشورهای دیگر به برقراری امنیت جهانی 
کمک کند و حضور در نشست های منطقه ای 
و  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  بین المللی،  و 
نشست های   ،2017 کالکان  نشست  برگزاری 
با  مبارزه  نشست  و  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
تروریسم که در ایران برگزار شد بخشی از اقدامات 
در عرصه بین المللی است. وی تصریح کرد: پلیس 
جمهوری اسالمی ایران با مشارکت چندین کشور 
عضو سازمان اینترپل، از عضویت فلسطین در 
این سازمان حمایت کرد و با مشارکت حداکثری 

کشورها فضا را برای مجرمان ناامن می کند.

برگزاری کنگره حقوق با محوریت حقوق 
شهری و شهروندی 

رئیس شورای راهبردی کنگره بین المللی حقوق ایران از برگزاری 
کنگره حقوق با محوریت حقوق شهری و شهروندی برای شوراهای 

سراسر کشور خبر داد.
به گزارش پیام زمان، ابراهیم امینی، از برگزاری این کنگره  با رویکرد 
حقوق شهری و شهروندی، با حمایت ارکان اصلی نظام از جمله مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
اداری و استخدامی کشور،  برنامه و بودجه کشور، سازمان  سازمان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شورای اسالمی 
شهر تهران و با دعوت از مقامات ملی از جمله ریاست محترم جمهور 
جناب آقای دکتر روحانی و با حضور حقوقدانان سراسر کشور و مهمانان 
داخلی و بین المللی در روزهای 3 و 4 آبان ماه سال جاری در برج میالد 

تهران خبر داد.
وی بیان کرد: اعضای دوره پنجم شورای اسالمی شهر تهران تعامل 
خوبی با دولت در زمینه  های مختلف بویژه در حوزه اجرای حقوق 
شهروندی خواهند داشت، لذا با توجه به رویکرد اصلی کنگره حقوق 
و حضور بیش از 1000 نفر مهمان از سراسر کشور و پوشش گسترده 
خبری و رسانه ای از شبکه  های مختلف صدا و سیما، فرصت مناسبی 
اعضای شورای  و  اجرایی  مسئولین دستگاه  های  برای  بود  خواهد 
اسالمی شهرهای سراسر کشور تا با حضور در این کنگره از آخرین یافته 
 ها و تغییرات حقوقی قوانین و مقررات آگاه شده، همچنین از فرصت 
تبادل نظر و هم اندیشی نخبگان در این حوزه استفاده کرده و درباره 
برنامه های خود در ارتباط با اجرای حقوق شهری و شهروندی گفتگو 
کنند. امینی افزود: این نخستین باری است که یک رویداد حقوقی با 
چنین گستردگی در زمینه حقوق شهری و شهروندی برگزار می شود. 
در این رویداد پنل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، اعطای گواهی 
نامه های معتبر حقوقی نظیر گواهی نامه تخصصی حقوق شهری، 
سخنرانی های کلیدی متنوعی با موضوع حقوق شهری و شهروندی 
برنامه ریزی شده است که از جمله آن ها می توان به صورت نمونه 
به برگزاری دو پنل تخصصی وزارت راه و شهرسازی با عنوان »تقابل 
حقوق مالکانه و منافع عمومی در طرح های توسعه شهری با رویکرد 
شناخت حقوق مکتسبه در طرح های توسعه شهری« و پنل دیگر 
»بازخوانی قوانین شهری از منظر حقوق شهروندی« با حضور معاونین 

وزیر و مدیران ارشد آن وزارتخانه در این کنگره اشاره کرد.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
به اینکه شوراها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارتی و در واقع به 
عنوان نماینگان مردم بر اداره امور شهر نظارت می کنند، افزود: اعضای 
شورا از طریق تصویب دستورالعمل  ها و تصویبنامه  ها بیشترین نقش 
را در اداره شهر ایفا می کنند لذا تسلط کافی نسبت به آخرین یافته 
 های حقوقی در عرصه  های حقوق شهری و همچنین تغییرات در 
قوانین و مقررات شهرداری  ها می تواند بسیار موثر باشد و این کنگره با 
عنایت به اینکه رویداد بزرگ حقوقی ویژه شوراهای اسالمی شهرهای 
سراسر کشور است، با بررسی و واکاوی دقیق قوانین حوزه شهری بستر 
مناسبی را فراهم کرده تا اعضای شوراها با استفاده از آن مصوباتی قانونی 

و کاربردی در جهت بهبود شرایط شهروندان داشته باشند .

خبر وزیر اموزش و پرورش خبرداد:

هدفمندی یارانه ها برای تامین اعتبار »شیرمدارس«
تعیین  خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به  التدریسی  حق  معلمان  وضعیت  تکلیف 
افتاده  دور  و  کوچک  شهرهای  در  خصوص 

توضیحاتی را ارائه کرد.
جلسه  حاشیه  در  بطحایی  محمد  سید 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران ابتدا درباره 
اتخاذ شده برای خلوت تر شدن  تصمیمات 
تحت  موضوع  این  گفت:  درس  کالسهای 
مطرح  کالس  در  آموز  دانش  تراکم  عنوان 
است که ما نُرم تعریف شده ای را در کشور 
به تفکیک شهر و روستا در دوره های مختلف 

آموزشی داریم.
وی ادامه داد: ضمن تایید این مطلب که امکان 
دارد در بعضی مناطق، این تراکم نسبت به 
سال گذشته افزایش پیدا کرده باشد، اما هنوز 

با آن استاندارد و خط قرمز فاصله دارد.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: تراکم 
کالس در بعضی موارد به جهت اینکه فضای 
کرده.  پیدا  کاهش  نبوده  استاندارد  کالس 
مثال جایی بوده که برای کالس ساخته نشده 
بود اما به اجبار تبدیل به کالس شده که در 
اینجا تعداد دانش آموزانی که می توانستند 
در کالس حاضر باشند کمتر شده و میانگین 

منطقه را پایین آورده است که در این موارد 
چاره دیگری وجود ندارد.

بطحایی در خصوص بحث استخدامی بعضی 
معلمان حق التدریسی در شهرهای کوچک 
و دور افتاده نیز گفت: مجلس اخیرا کلیات 
آن  و جزئیات  رسانده  تصویب  به  را  طرحی 
که  شود  بررسی  کمیسیون  در  است  قرار 
به  نحوه  در خصوص  طرح  آن  منتظریم  ما 
برای  التدریسی  حق  نیروهای  کارگیری 

آموزش و پرورش تعیین تکلیف کند. اما تا آن 
زمان که آن طرح به تصویب برسد، استفاده از 
همکاران عزیزمان که حق التدریسی هستند 

کما فی السابق است.
اولویتی که  و  اهمیت  با  امیدوارم  افزود:  وی 
این موضوع دارد، مجلس این طرح را با لحاظ 
پرورش  و  آموزش  وزارت  کارشناسی  نظرات 

مورد بررسی قرار دهد.
این  به  پاسخ  در  پرورش  و  اموزش  وزیر 

پرسش که در سال جاری شیر مدارس از چه 
توزیع  اظهار کرد:  توزیع خواهد شد؟  زمانی 
به  و  شده  اختیار  تفویض  استان ها  به  شیر 
روال سال های گذشته است اما در خصوص 
اعتبارات باید گفت که در بیشتر مواقع منابع 
سازمان  محل  از  مدارس  شیر  برای  الزم 

هدفمندی یارانه ها تامین می شود.
سازمان  سوی  از  منابع  این  باید  افزود:  وی 
هدفمندی به ما تخصیص یابد. همین روزها 
بینی  پیش  مربوط  مسئوالن  با  را  جلسه ای 
کرده ایم تا بر سر تخصیص منابع با سازمان 
هدفمندی یارانه ها به توافق برسیم و سپس 

توزیع اش را آغاز خواهیم کرد.
توزیع  درباره دفعات  پرورش  و  آموزش  وزیر 
شیرنیز  گفت: این موضوع که شیر در چند 
اعتبارات تخصیصی  به  توزیع می شود  نوبت 
بستگی دارد. رقم درنظر گرفته شده در بودجه 
آمده است اما هنوز اطالعات دقیقی از سقف 

تخصیصی ها ندارم.
بطحائی تاکید کرد: تالش می کنیم با توجه به 
نقش حیاتی که شیر در سالمت دانش آموزان 
به  توجه  با  را  ممکن  میزان  حداکثر  دارد، 
اعتبارات توزیع و در اختیار مدارس قرار دهیم.

آگهی احضار متهم
جناب آقای حمید رضا موسی لو فرزند علی در خصوص شکایت علی اکبر کرمی فرزند 
نظر علی علیه شما دایر بر کالهبرداری ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی مهلت 
دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 9509986613000349 در شعبه 
6 بازپرسی دادسرای شهرستان خرم آباد حاضر در غیر این پس از پایان مهلت مقرر 

وفق قانون و مقررات در خصوص پرونده شما اظهار نظر خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

آگهی وقت دادرسی
خواهان : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(استان کرمان واقع در کرمان  خیابان 

جهاد کوچه 27 پالک 75
خواندگان : 1- محمد حسن بهرامی فرزند اسداهلل 2- محمد خادمی فرزند نصراهلل 
3- کلیه مالکین و متصرفین تلمبه مهدی آباد شهرستان انار ) پالک یک فرعی از 

8777 اصلی بخش 11 کرمان(
خواسته : تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به 32 سهم از 

چاه تلمبه شماره صحرایی 1513 واقع در مهدی آباد انار
ستاد اجرایی فرمان حضرت  امام )ره( دادخواستی تسلیم دادگاه ویژه اصل 49 قانون 
اساسی استان کرمان نموده و پرونده طی کالسه 9609983418500009 ثبت دادگاه 
اصل 49 قانون اساسی کرمان گردیده و برای روز چهارشنبه مورخ 96/9/1 ساعت 
12/30 ظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا کلیه مالکین و متصرفین تلمبه 
مهدی اباد شهرستان انار) پالک یک فرعی از 8777 اصلی بخش 11 کرمان( به دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا نامبردگان از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن 
اعالم مشخصات و نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند 

و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.
مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل49 قانون اساسی کرمان - تاجیک 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای خدامراد دستیار حقیقی فرزند خداداد

خواهان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان دادخواستی به طرفیت خواندگان خانم 
سکینه جرجندی مقدم فرزند بهجار و خدامراد دستیار فرزند خداداد به خواسته مطالبه 
وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9509983410600372 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1396/8/22 ساعت 08:00 تعین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای 
خدامراد دستیار حقیقی فرزند خداد و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیرانتشار آگهی میگردد تا خوانده مذکور 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 .
م .الف 1508 – مدیر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان 

دادنامه
بتاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کالسه 96/2300465 تحت نظر است و دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه: حسب محتویات پرونده بازپرس محترم شعبه 13 دادسرای عمومی و انقالب 
کرمان اعالم نموده به دلیل بالصاحب بودن اموال )پانصد هزار ریال وجه نقد و موتور 
سیکلت هوندا قرمز رنگ به شماره انتظامی 36 کرمان 6194( خواستار ضبط آنها به نفع 
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( شده است حالیه با عنایت به محتویات پرونده بویژه 
گزارش ریاست محترم کالنتری 21 کرمان و با التفات به اعالم مشخصات اموال مکشوفه در 
جراید کثیراالنتشار و عدم مراجعه مالک یا مالکین در مهلت قانونی لذا بالصاحب تلقی و  و 
دادگاه به استناد ماده 28 قانون مدنی و اصل 45قانون اساسی و فرمان حضرت امام )ره( در 
سال 1368 حکم به تملک اموال مذکور به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( صادر 
و اعالم میدارد و رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان تهران میباشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان کرمان و دادرس دادگاه عمومی شمس الدین مطلق

آگهی حصر وراثت
شناسنامه  شماره  دارای  قاسم  فرزند  پور  رفسنجانی  زاده  زینلی  حجت  آقای 
داده  توضیح   1396.7.18 124.96مورخ  شماره  دادخواست  بشرح   3040097474
تاریخ  در  بشناسنامه 525  اکبر   فرزند  پور   رفسنجانی  زاده  زینلی  قاسم  شادروان 

1396.7.7 در شهر رفسنجان  فوت شده و وراثت منحصر الفوت وی عبارتند از :
کدملی   1368.12.31 متولد  قاسم  فرزند  پور  رفسنجانی  زاده  زینلی  1-حجت 
3040097474 فرزند متوفی2- علی زینلی زاده رفسنجانی پور فرزند قاسم متولد 
1372.10.6 کدملی 3040280661 فرزند متوفی3- سجاد زینلی زاده رفسنجانی 
فرزند قاسم متولد 1376.3.21 کدملی 3040418807فرزند متوفی4- محمد  پور 
زینلی زاده رفسنجانی پور فرزند قاسم متولد 1378.3.20 کدملی 3040608118 
 1370.11.17 متولد  قاسم  فرزند  پور  رفسنجانی  زاده  زینلی  متوفی5-زهرا  فرزند 
جواد  سید  فرزند  بهرمانی  میرزمانی  متوفی6-مرضیه  فرزند  کدملی3040184253 

متولد 1352.9.10 کدملی 3050666439 همسر متوفی.م-الف 3321
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی 
اعتراض دارد و یاوصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هروصیتنامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 11 شهرستان رفسنجان شهر صفائیه

متن آگهی 
بدینوسیله 1.آقای عزت اله دهقانی فرزند اسد اله 2- خانم پروین دهقانی فرزند اسداله 
، دادخواستی به طرفیت 1- آقای رسول دهقانی فرزند علی 2- آقای رضا دهقانی فرزند 
علی 3- محمود دهقانی فرزند علی ، مبنی بر : 1 اثبات مالکیت 2.ابطال سند رسمی 
3- خلع ید ) در مورد 1و3 با قیمت منطقه ای و مورد 2 مقوم به 51/000/000 ریال( 
تقدیم نموده است ، که به کالسه 9509983420000261 ثبت و برای روز : شنبه 
مورخ 1396/09/04  ساعت 12:00 تعیین وقت گریده است، این آگهی حسب در 
خواست متقاضی و به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی در یک 
نوبت از طریق انتشار در یکی از جراید کثیراالنتشار به شما اعالم می گردد.در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. 

م الف 1501 –
مدیر دفتر دادگاه عمومی ماهان – رضا فالح

مفقودی
جواز حمل اسلحه یک لول شکاری برند وینچستر آمریکا)اسلحه 5 تیر کالیبر12 به 
شماره1078643N (متعلق به اینجانب عبدالحمید کافی هرناشک فرزند خسرو به 

شماره ملی 3149483131مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط است.
شماره پرونده در شعبه ی اسلحه و مهمات نیروهای مسلح کرمان 1911 میباشد.

09133923735 کافی

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  کالسه 9309983410500467  پرونه 

کرمان تصمیم نهایی شماره 9409973410500717 
خواهان : اداره کل راه شهرسازی کرمان به نشانی کرمان – خ شهید کامیاب 

خوانده : خانم فرنگیس اله وردی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها:  1. مطالبه اجرت المثل اموال 

2. قلع و قمع مستحدثات  3. خلع ید
از وصول پرونده و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی  گردش کار : پس 
دادگاه با بررسی اوراق و محتیوات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای دادگاه: در خصوص دعوی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به طرفیت خانم 
فرنگیس اهلل وردی ، به خواسته : خلع ید خوانده از قطعه زمینی به مساحت 219 
متر مربع واقع در پالک 4776 اصلی بخش 1 کرمان و قلع و قمع مستحدثات خوانده 
در قطعه زمین مزبور و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف تا زمان اجرای کامل دادنامه 
هریک مقوم به 51میلیون ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه  به اظهارات 
خواهان مبنی بر اینکه خوانده قطعه زمینی در روستای سعیدی کرمان را بدون مجوز 
اراضی پالک 4776 اصلی بخش 1  از  این زمین قسمتی  اند و  قاضی تصرف کرده 
کرمان موسوم به سیدی است که جز ء منابع ملی بوده و در اجرای ماده 10 قانون 
زمین شهری از سوی اداره منابع طبیعی به اداره کل مسکن و شهرسازی تحویل شده 
است و خواستار خلع ید خوانده و قلع و قمع مستحدثات می  باشیم و با توجه به نظریه 
کارشناس که زمین مورد تصرف را همان قطعه مشخص شده در نقشه اداره خواهان که 
منضم به دادخواست است اعالم کرده اند و مستحدثات در زمین دیوار کشی و 35 متر 
مربع مستحدثات و مساحت زمین 220 متر مربع ذکر شده است و این نظریه مصون 
از تعرض باقی مانده است و با توجه به اینکه با اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اراضی مورد بحث ملی اعالم شده اند و متعاقبا و 
پس از این که این اراضی در محدوده شهر واقع شده اند در اجرای ماده 10 قانون زمین 
شهری از سوی اداره منابع طبیعی اداره خواهان واگذار گردیده اند و با توجه به تصویر 
صورت جلسه تحویل و تحول اراضی مورخ 87/10/1 واگذاشته از سوی اداره منابع 
طبیعی به سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان و نقشه پیوست آن صورتجلسه 
که مالکیت خواهان بر آن اراضی را محرز می نماید و خوانده با عدم حضورش در جلسه 
دادرسی دالیل خواهان را مصون از تعرض باقی گذارده است و سایر محتویات پرونده 
خواسته خواهان وارد تشخیص گردیده لذا دادگاه مستندا به مواد 309 و 311 قانون 
مدنی و مواد 198و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی ، حکم بر خلع ید خواندگان از میزان دویست و بیست متر مربع از اراضی 
پالک 4776 اصلی بخش 1 کرمان موسوم به سیدی طبق کروکی مندرج در صفحات 
2 پرونده و حکم بر قلع و قمع کلیه مستحدثات روی آن زمین از بابت اصل خواسته و 
حکم برالزام خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و نودو  سه هزار و سیصد و سی و سه 
ریال بابت اجرت المثل زمین از تاریخ 90/7/11 لغایت 94/2/11 و به پرداخت مبلغ  
سه میلیون و هشتاد هزار ریال بابت تمبر هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان کرمان می باشد 
رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی کرمان اکبر مختاری

آگهی حصر وراثت
بشرح   11056 شناسنامه  شماره  دارای  نوراله  فرزند  سرخانی  نوری  طیبه  خانم 
فاتحی  شادروانشعبان  داده  توضیح   1396.7.17 960500مورخ  شماره  دادخواست 
چنار فرزند نعمت اهلل بشناسنامه 857 در تاریخ 1396.4.9 در شهر ریسه  فوت شده 

و وراثت منحصر الفوت وی عبارتند از :.
شعبان  فرزند   3040238401 شناسنامه  به   1372 متولد  چنار  فاتحی  1-فرشید 
به شناسنامه  فاتحی چنار متولد 1377  فرزند متوفی2-فاطمه  از رفسنجان  صادره 
3040446452 فرزند شعبان صادره از شهربابک فرزند متوفی3-طیبه نوری سرخانی 

متولد 1353 به شناسنامه 11056 فرزند نوراله صادره از شهربابک همسر متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی 
اعتراض دارد و یاوصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هروصیتنامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره سوم شهرستان رفسنجان 

آگهی ابالغ
با توجه به شکایت آقای احمد عراقی فرزند حسین از متهم آقای میثم گرجی فرزند 
علی اکبر که فعال مجهول المکان بوده ودر دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 180 
روزنامه  از طریق  نوبت  در یک  دادگاه  کیفری وحسب دستور  دادرسی  آئین  قانون 
ابالغ میشود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر خیانت در امانت نسبت به 
یک دستگاه خودروی پراید به شماره پالک 136/س/14-ایران 78در پرونده کالسه 
960677این شعبه در تاریخ 1396/9/22 ساعت 10:30صبح در شعبه 101دادگاه 
کیفری 2 ورامین حاضر شوند عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا 

ورای مقتضی صادر خواهد نمود.
1043 خ   م.الف   قاسمی –مدیر دفتر شعبه 101دادگاه کیفری2 ورامین

تاسیس شرکت 
سهامی خاص آب آفرین کویر سبز بابک در تاریخ 1396/07/13 به شماره ثبت 1580 
به شناسه ملی 14007109097 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع:

ابیاری زیر  اجرای طرح های خدماتی کشاورزی از جمله طراحی و اجرای سیستم 
تولید  به شماره ثبت 90077( و  اختراع  سطحی مگتو سیلیس)دارای گواهی ثبت 
تولید  نیاز  تامین  و  تولید محصوالت کشاورزی  آن  به  مربوط  ملزومات  و  تجهیزات 
کنندگان محصوالت کشاورزی و صادرات و واردات و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با 

فعالیت های فوق الذکر در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های الزم از مراجع ذیربط
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود 

مرکز اصلی: کرمان شهر شهربابک 17- شهریور -کوچه فرعی 1- بلوار کشاورز – پالک 
0- طبقه همکف -کدپستی 7751918891

سرمایه شخصیت حقوقی مبلغ 1/000/000 ریال مسنقیم به 100 سهم 10/000 
ریالی با نام عادی می باشد که طی گواهی شماره164 مورخ  96/07/01 از بانک ملی 

شعبه شهربابک به مبلغ 1/000/000 ریال پرداخت گردید.
اولین مدیران :

آموزش علمی کاربردی شهربابک به شناسه ملی 14000016153 و به نمایندگی 
مهدی عبدلی ندیکی به شماره ملی 3149581869 و به سمت رئیس هیئت مدیره 

به مدت 2 سال 
آقای محسن صدریه هاوشکی به شماره ملی 3149627699به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای مهران قربانی شهر بابکی به شماره ملی 3149895642 به سمت مدیرعامل و 

عضو هیئت مدیره به مدت 2سال
دارندگان حق امضاء

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ، برات قرار دادها و 
عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل 
آقای داود رحیمی برفه به شماره ملی 3149086477 به سمت بازرس اصلی به مدت 

یک سال مالی 
خانم وحیده طهماسبی ابدر به شماره ملی 3149907632 به سمت بازرس علی البدل 

به مدت یک سال مالی 
روزنامه کثیر االنتشار بابک زمین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
اداره کل ثبت واسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهربابک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای عبداالمیرعساکره فرزند

نباتیان3-ناهیدبخشی  کلیمی  نباتیان2-شهرام  کلیمی  آقایان1-کیان  خواهان 
2-دهر3-سعید4-زهرا5-پروین6- خواندگان1--حمید  طرفیت  به  دادخواستی 
عبداالمیر7-محمدامین8-عادل شهرت همگی عساکره9-چامله حمید 10-کمیله11-
اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهربه خواسته اعتراض ثالث نسبت به رای تاییداصالت 
سندشماره دادنامه741صادره ازشعبه اول حقوقی دادگستری خرمشهر،به دادگاه های 
عمومی شهرستان خرمشهرتقدیم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
خرمشهرارجاع  درشهرستان  خرمشهرواقع  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری 
ووقت  گردیده  )بایگانی951205(ثبت  پرونده9509986141101203  کالسه  وبه 
شده  تعیین  صبح  قرارکارشناسی(آن1396/8/29وساعت10:30  رسیدگی)اجرای 
اول ودوم ودرخواست خواهان  بودن خواندگان ردیف  المکان  است.به علت مجهول 
درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده73قانون  به  و 
ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس 
ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه 
قرارکارشناسی  اجرای  فوق جهت  مقرر  ودروقت  رادریافت  دادخواست وضمائم  دوم 

حاضرگردد.      شماره م.الف)9/713(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-
عباسی

دادنامه
پرونده کالسه 9509983468800436 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

کرمان  تصمیمی نهایی شماره 9609973870700623
خواهان: آقای ماشاء اله ابراهیمی اختیار ابادی فرزند برفعلی به نشانی کرمان- کرمان 

اختیار اباد خ امام )ره( ک بیت المقدس ک 52 سمت راست درب 2 
خوانده: خانم معصومه سارانی فرزند حسین به نشانی زابل- خ هیرمند شمالی منزل 

شخصی
خواسته: الزام به فک پالک خودرو

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم ذیال مبادرات به 
صدور رای می گردد.

**رای دادگاه**
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ماشااله ابراهیمی اختیار آبادی فرزند برفعلی به 
طرفیت خانم معصومه سارانی فرزند حسین به خواسته الزام به فک پالک خودروی 
به  عنایت  با  دادگاه  ایران 45  انتظامی 849 ج75  به شماره  هایلوکس  تویوتا  وانت 
محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی ، 
مالحضه رونوشت شناسنامه مالکیت خودرو و جوابیه استعالم صورت گرفته از پلیس 
راهور به شماره 2913/2/2-119/2 مورخ 1395/09/04 و اینکه پالک مذکور بنام 
خواهان یاد شده می باشد و خوانده نیز علیرغم ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده 
و دفاع موجهی معمول نداشته خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص و به استناد 
ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک پالک موصوف 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر کرمان می باشد.
م الف 1509-محمدجعفری رئیس شعبه یازدهم دادگاه حقوقی

با توجه به روند افزایشی نرخ ارز در هفته اخیر، قیمت ویزای 
اربعین نیز تحت تاثیر قرار گرفت و به گفته مدیرکل عتبات 
عالیات سازمان حج و زیارت، ویزای عراق که با ارز روز محاسبه 

می شود نیز با افزایش قیمت روبرو شده است.
محسن نظافتی، تاثیر افزایش نرخ دالر را بر قیمت ویزای عراق 
در اربعین تایید کرد و درباره تغییرات قیمتی آن گفت: مبلغ 
ریالی که قبال اعالم شده بود با افزایش نرخ ارز، بیشتر شده و 
این تاثیر در 40 دالر هزینه تعیین شده برای این ویزا، به ازای 
هر مبلغ که افزایش قیمت دالر باشد، تاثیرات خود را نشان 
می دهد. وی همچنین گفت: صدور ویزای اربعین که ثبت نام 
آن در سامانه سماح سازمان حج و زیارت از اول شهریورماه 
از یک هفته پیش شروع  ادامه دارد،  آغاز شده و همچنان 
شده است. سازمان حج و زیارت قبال اعالم کرده بود؛ هزینه 
ویزای اربعین مطابق شرایط عادی این کشور برای هر نفر 
40 دالر تعیین شده که با هماهنگی بانک مرکزی و سفارت 
عراق قرار بود ما به ازای آن به صورت ریالی )یک میلیون و 
900 هزار ریال یا 190 هزار تومان( از زائران متقاضی سفر 
عراق در اربعین دریافت شود که با گذر دالر از مرز 4000 
تومان، نرخ ویزای اربعین نیز تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش 
پیدا کرده، سازمان حج و زیارت هنوز رقم ریالی معادل آن را 

اعالم نکرده است.

افزایش قیمت ویزای اربعین  

بر اساس گزارش مشترک صندوق نجات کودک و بانک جهانی 
که به تازگی منتشر شده است، در سال حدود هفت و نیم میلیون 
دختر زیر سن قانونی در جهان ازدواج می کنند و نزدیک به 100 
میلیون دختر به دلیل عدم حمایت قانونی در کشورهایشان در 

معرض »ازدواج کودکان« قرار دارند.
تعدادی از این کشورها سن قانونی ازدواج برای دختران را باال برده 
یا از روش های دیگر برای جلوگیری از این امر استفاده می کنند 
اما این موضوع در کشورهای زیادی همچنان چالش برانگیز است.

برخی از این ازدواج ها به دلیل مغایرت با قانون کشورها به طور 
رسمی و قانونی ثبت نمی شوند. روش اجرای ضعیف قوانین و 
وجود عرف های سنتی خارج از دایره قانون بخشی از دالیل ادامه 
یافتن ازدواج های غیررسمی کودکان است.سنت ازدواج در سن 
پائین در برخی از فرهنگ ها و سنن ریشه دار است و همین امر 
باعث عدم توفیق دولت ها در ریشه کن کردن ازدواج زیر سن 
قانونی شده است.کریستین مک نیل، مسئول سیاست گذاری 
صندوق نجات کودک می گوید: با وجود اینکه قدم اول در راه 
بر طرف کردن این معضل قرار دادن موانع قانونی است اما خطر 
ازدواج برای میلیون ها کودک دختر در جهان ادامه دارد مگر آنکه 

با آن برخورد ضربتی کنیم.

برخورد ضربتی با ازدواج  کودکان 

باور اینکه از هر 4 ایرانی یک نفر درگیر اختالالت روانی 
با دیدن شهروندانی که  در سطح خفیف تا شدید است 
به سرعت عصبانی می شوند، از کوره در می روند و یا در 
ارتباطات روزمره شان با چالش های زیادی رو به رو هستند، 

چندان سخت نیست.
انجمن علمی روان پزشکان ایران میزان شیوع اختالالت 
روان بین افراد 15 تا 65 سال بدون احتساب اختالالت 
شخصیتی را 24 درصد اعالم کرده است. اورژانس اجتماعی 
کشور نیز با اعالم اینکه 23.6 درصد از ایرانیان به انواع 
اختالالت روانی مبتال هستند، نشان می دهد مساله توجه 
به »سالمت روان« در کشور موضوعی جدی است که باید 

توجه مسئوالن را به خود جلب کند.
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمت افراد یک 
جامعه نه تنها ابعاد جسمی را در برمی گیرد بلکه بیش از 
همه ابعاد ذهنی و فکری شهروندان یک جامعه را شامل 
می شود. بر اساس تعریف این سازمان »سالمت روانی در 
درون مفهوم کلی سالمت قرار دارد و سالمت یعنی توانایی 
کامل برای ایفای نقش های روانی و جسمی؛ سالمت به 

معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.«

ابتالي 23درصد ایرانیان  به اختالت رواني

خبر
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ترکمنستان و ایران تعامالت گازی
 را توسعه می دهند

سفر  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 
چگونگی  و  دیدار  ترکمنستان  ارشد  مقامات  با  »عشق آباد«  به 

همکاری 2 کشور در زمینه انرژی را مورد بررسی قرار دادند.
»حمیدرضا عراقی« معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی 
گاز ایران که در راس یک هیأت همراه به »عشق آباد« سفر کرده 

با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد.
ترکمنی  عالی رتبه  مقامات  با  به منظور مذاکره  این سفر که  در 
عراقی  گرفت،  2 کشور صورت  گازی  همکاری های  در خصوص 
با  »رشید مرداف« معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه، 
امور نفت و گاز و  بابایف« معاون رئیس کابینه وزرا در  »مقصد 

»مراد آرچایف« رئیس شرکت دولتی »ترکمن گاز« دیدار کرد.
در دیدارهای مزبور، طرفین پیرامون طیف وسیعی از موضوعات 
مرتبط با همکاری های 2 کشور در حوزه گاز از جمله سوآپ و 

ترانزیت گاز ترکمنستان به کشورهای ثالث تبادل نظر کردند.
و  ایران  گسترده  ظرفیت های  و  امکانات  به  توجه  با  طرفین 
 2 جغرافیایی  موقعیت  همچنین  و  گاز  حوزه  در  ترکمنستان 
مشترک  طرح های  و  پروژه ها  بررسی  و  مطالعه  لزوم  بر  کشور، 
بلند مدت فیمابین تأکید  در راستای همکاری های استراتژیک و 

نمودند.
ترکمنستان  میالدی  جار  سال  اوائل  در   که  است  ذکر  به  الزم 

صادرات گاز به ایران را متوقف کرد.

اوپک به دنبال برگزاری نشست با شرکت های 
نفتی آمریکایی است 

دبیرکل اوپک گفت، سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( 
نفتی  های  شرکت  با  خود  نشست  دومین  برگزاری  دنبال  به 

مستقل آمریکایی و صندوق های اتکایی است.
صادر  کشورهای  سازمان  گفت،  اوپک  دبیرکل  بارکیندو،  محمد 
با  خود  نشست  دومین  برگزاری  دنبال  به  )اوپک(  نفت  کننده 
شرکت های نفتی مستقل آمریکایی و صندوق های اتکایی است. 
وی افزود، هیچ تولید کننده نفتی نمی تواند در انزوا ادامه حیات 

دهد.
دولت آمریکا عضو اوپک نیست و قانون آنتی تراست این کشور، 
قیمت  بر  تاثیرگذاری  برای  اقدام جمعی  از هرگونه  را  واشنگتن 
کاالها، نظیر کاری که اوپک در دهه های گذشته انجام می داد 

منع می کند.
بارکیندو گفت، این نشست ممکن است اواخر سال جاری میالدی 

یا اوایل سال آینده انجام گیرد.
 ، روسیه  از جمله  نفتی  کنندگان  تولید  از  دیگر  برخی  و  اوپک 
 2018 مارس  پایان  تا   2017 ژانویه  فاصله  در  اند  کرده  توافق 
کاهش  را  خود  نفت  تولید  از  بشکه  میلیون   1.8 حدود  روزانه 
افزایش  به  نفت  جهانی  ذخایر  حجم  از  کاستن  با  تا   دهند 

قیمت ها کمک کنند.

فرصت سرمایه گذاری خارجی  برای 
توسعه منطقه عملیاتی چشمه خوش 

معاون مدیر عامل در امور تولید شرکت ملی نفت 
از تمایل شرکتهای خارجی برای توسعه  ایران 
منطقه عملیاتی چشمه خوش از طریق سرمایه 

گذاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس محسن پاک 
نژاد معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در 
امور تولید در جریان بازدید از میدان مشترک 
پایدار غرب و دیگر مناطق عملیاتی شرکت بهره 
برداری نفت و گاز غرب با اشاره به اولویت تولید  
از میدانهای مشترک نفتی و گازی اظهار داشت: 
اولویت نخست شرکت ملی نفت ایران برداشت 
حداکثری و صیانتی از منابع نفت و گاز مشترک 
های  فرصت  خواسته  این  تحقق  برای  و  است 
سرمایه گذاری برای شرکتهای داخلی و خارجی 
فراهم است.  مهندس پاک نژاد در رابطه با توان 
تولید روزانه 200 هزار بشکه نفت در شرکت بهره 
آنرا محصول تالش   ، گاز غرب  و  نفت  برداری 
مدیران و کارکنان این شرکت برشمرد و افزود 
: توان تولید روزانه 200 هزار بشکه نفت از این 
شرکت حاصل تالش مدیران و کارکنان ستادی 
و عملیاتی است و با اجرای برنامه های توسعه ای 

روند رو به رشد تولید نفت را شاهد خواهیم بود.
منطقه  کارکنان  مشکالت  رفع  تصمیم  از  وی 
عملیاتی چشمه خوش خبر داد و تصریح کرد:  
آینده چشمه خوش درخشان است و  درصدد 
این  انسانی  نیروی  موانع  و  مشکالت  هستیم 
منطقه را با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی آن 
رفع نماییم.  مهندس رامین حاتمی از افزایش 
دکل های حفاری  به منظور تسریع در توسعه 
میدانهای مشترک غرب کشور در آِینده نزدیک  
خبر داد و اظهار داشت : با توجه به اهمیت و 
اولویت برنامه توسعه میدانهای مشترک نفتی در 
غرب کشور  و در راستای تسریع این امر تعداد 
دکلهای حفاری در این شرکت  افزایش می یابد.

ایران  مرکزی  مناطق  نفت  عامل شرکت  مدیر 
با اشاره به پراکندگی و حوزه وسیع کاری این 
شرکت  در مناطق جغرافیایی اشاره کرد و افزود: 
نفت  فعالیت شرکت  اینکه گستره  به  توجه  با 
نقاط خشکی  تمامی  در  ایران  مرکزی  مناطق 
ایران واقع هست ، مشکالت و  مدیریت خاص 
آنرا می طلبد. همکاری و همدلی تمامی کارکنان 
در ستاد شرکتها و مناطق عملیاتی باعث شده که 
در برنامه ریزی ها و دستیابی به اهداف تولید نفت 
و گاز در قالب برنامه تولید تکلیفی موفق باشیم. 

نفت د   ر جهان کوتاه از انرژی

از  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
میلیون   6 روزانه  تولید  برای  برنامه ریزی 
داد  خبر  هفتم  برنامه  پایان  تا  نفت  بشکه 
 FLNG و گفت: نخستین قرارداد احداث
در صنعت نفت ایران با ظرفیت نیم میلیون 
تن به زودی با شرکتی نروژی امضا می شود.
علی کاردر در سومین کنگره راهبردی نفت 
و نیرو با اشاره به وضع منابع هیدروکربوری 
ایران گفت: ظرفیت تولید روزانه 6 میلیون 
بشکه نفت در مقطع پیش از انقالب اسالمی 
وجود داشت و اگرچه عده ای موافق بازگشت 
با  اما خوشبختانه  این میزان تولید نبودند، 
رویکرد اتخاذ شده در 2 سال اخیر و با تکیه 
بازخوردهایی  و  برداشت  ازدیاد  مباحث  بر 
این  به  کردیم،  دریافت  زمینه  این  در  که 
نتیجه رسیده ایم که رسیدن به این ظرفیت 
بهینه،  مدیریت  از  بهره مندی  با  تولید 
فناوری های روزآمد دنیا  سرمایه خارجی و 

امکانپذیر است.
بیان  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
این که امکان دستیابی به این ظرفیت تولید، 
فراهم  توسعه  هفتم  برنامه  دوم  سال  از 
می شود، از برنامه ریزی برای ایجاد 4.5 تا 5 
میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه نفت در 

پایان برنامه ششم خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه 
 NGL واگذاری  به  خود،  صحبت های 
3200 و خارک اشاره کرد و افزود: همانطور 
واگذار  پتروشیمی   به   3200  NGL که 
اگر  و  می کنیم  حمایت  روند  این  از  شد، 
فعال  پتروشیمی  در حوزه  که  شرکت هایی 
را هم در دستور   NGL احداث  و  هستند 
توسعه  زمینه  در  حاضریم  دهند،  قرار  کار 
تاکنون  کنیم.  همکاری  آنها  با  نیز  میدان 
گازی  میدان   2 مطالعه  حوزه،  این  در  هم 

را واگذار کرده ایم.

کاردر یادآور شد: به گاز برای مصرف داخلی 
میدان ها  این  در  که  گازی  و  نداریم  نیاز 
به  ارزش  زنجیره  در  باید  می شود  تولید 

محصوالت پتروشیمی تبدیل شود.
توضیحاتی  به  ادامه،  در  نفت  وزیر  معاون 
درباره راهکارهای تامین منابع مالی پروژه ها 
بار  نخستین  برای  کرد  اعالم  و  پرداخت 
به صورت  اوراق مشارکت  نفت،  در صنعت 
ریالی با پایه ارزی عرضه می شود و ریسک 
نفت  ملی  شرکت  را  آن  ارزی  )هجینگ( 

تقبل می کند.

هماهنگی های  راستا،  این  در  گفت:  وی 
الزم با بورس صورت گرفته و در حال اخذ 

مجوزهای مورد نیاز هستیم.
شکل  به  مشارکت  اوراق  انتشار  کاردر، 
سابق، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
و منابع بانکی را از دیگر راهکارهای تامین 
منابع از داخل کشور عنوان کرد و افزود: در 
فرایند توسعه میدان ها در قالبEPC   نیز 
با اتصال به ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
محل  از  سرمایه  بازپرداخت  و  رقابت پذیر 

تولیدات میدان، می توان کار را پیش برد.
وی با بیان این که برآنیم امسال 10 قرارداد 
را به سرانجام برسانیم، درباره نتایج مطالعات 
دریافت شده از شرکت های خارجی عنوان 
ما  پیام  شرکت ها  این  خوشبختانه  کرد: 
مبنی بر اهمیت ازدیاد برداشت را به خوبی 
دریافته اند و در تمام نتایج مطالعاتی که ارائه 
و   EOR روش های  از  بهره مندی  داده اند، 
IOR را مدنظر قرار داده اند. کاردر با بیان 
این که نخستین قرارداد احداث FLNG در 
صنعت نفت ایران با ظرفیت نیم ملیون تن 
می شود،  امضا  نروژی  شرکتی  با  زودی  به 
ادامه داد: قرارداد بلندمدت و 20 ساله است 
و فرمول قیمت گذاری از سوی وزارت نفت 

اعالم و ابالغ می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

نخستین قرارداد LNG شناور با نروژی ها امضا می شود

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران با بیان این که قیمت نفت در پنج سال 
آینده 40 تا 60 دالر برای هر بشکه خواهد 
بود، گفت: باید اقتصاد خود را با این قیمت 
دهیم.  کاهش  را  هزینه ها  و  داده  تطبیق 
نفت  صنعت  در  باید  بپاش  و  بریز  اقتصاد 

تمام شود.
غالمرضا منوچهری با بیان این که با دستور 
در  کشور  مخازن  کل  مطالعه  نفت  وزیر 
اقدام  این  گفت:  می گیرد،  قرار  کار  دستور 
از مشاوران داخلی و خارجی  و بهره مندی 
زمینه  مناسبی برای جهش توسعه در صنعت 
نفت فراهم می کند. شرکت ملی نفت باید 
عنوان  به  نقش  ایفای  برای  قبل  از  بیشتر 
کارفرما آماده شود. این در حالی است که 
گاز  و  نفت  بخش  در  ذینفعان  با  مواجهه 

حرکت را سخت کرده است.

منوچهری با تاکید بر این که برای توسعه 
مناسب  فرهنگی  زمینه   حرفه ای  اخالق  و 
نیاز داریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
زمینه فرهنگی صنعت نفت به طور کامل 
فراهم نیست و این صنعت به احیای ساختار 
نیاز دارد. بخش خصوصی نباید مثل بخش 
باید کارآمدی و  دولتی بروکراتیک باشد و 
چابکی در شرکت های خصوصی حفظ شود.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران با تاکید بر این که میدان های مشترک 
فرار  احتمال  که  میدان هایی  مخصوصا 
اولویت  در  دارد  آنها وجود  در  هیدروکربور 
آن  از  بعد  کرد:  تصریح  دارند،  قرار  توسعه 
مخازن پیچیده با ضریب بازیافت های پایین 
و میدان های بزرگ که توسعه آنها تولید و 
در  می کند  کشور  نصیب  بیشتری  درآمد 

اولویت قرار دارند.

قائم مقام پتروچاینا گفت: صنعت نفت ایران 
خارجی  شرکت های  برای  فراوانی  جذابیت 
الگوی جدید  این جذابیت مرهون  دارد که 

قراردادهای نفتی ایران است.
لیو گنگستون، در نشست باالدستی نفت در 
سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو از آمادگی 
در  ایران  با  همکاری  گسترش  برای  چین 
صنعت نفت خبر داد و اظهار کرد:  همکاری 
بین ایران و چین باید بر اساس روابط دو جانبه 

و منافع مشترک باشد. 
وی به موضوع EOR و IOR، برای ازدیاد 
برداشت از میدانهای نفت و گاز ایران اشاره 
کرد و گفت: شرکت پتروچاینا فناوری  این 
روش ها را برای استفاده در میدان های نفتی 

دارد.
قائم مقام پتروچاینا با بیان این که صنعت 
نفت ایران پر از فرصت و چالش است، افزود: 

باید با استفاده از فرصت ها برای آینده بهتر و 
گسترش روابط ایران و چین در بخش انرژی 
تالش کرد و با همکاری و تفاهم جلو خیلی از 

ریسک ها را گرفت.
گنگستون با بیان این که ما متعهد به رعایت 
مسایل محیط زیست در ایران هستیم، تاکید 
کرد: حفاظت از محیط زیست باید مورد توجه 
راهبردی  بگیرد. سومین کنگره  قرار  جدی 
نفت و نیرو روز سه شنبه با حضور وزیر نفت، 
معاونان وی، مدیران بخش دولتی و خصوصی 
صنعت نفت افتتاح شد و تا امروز ادامه دارد. 

 16 شامل  سخنران   33 کنگره  این  در 
سخنران خارجی و 17 سخنران داخلی که 
همه از صاحبنظران هستند، توضیحات خود 
را در حوزه های مختلف ارائه می کنند و بیش 
از 100 میهمان خارجی نیز در بخش های 

مختلف این کنگره حضور می یابند.

ابالغ وقت دادرسی 
1- امیر امیری نیاء فرزند حسین 2- حسین امیری نیاء فرزند قربان 

نظر به اینکه خواهان عزت اله توفیقی زاده فرزند علی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی یک دستگاه نیسان به شماره شهربانی 771ب42 ایران 86 به طرفیت 1- امیر 
امیری نیاء فرزند حسین 2- حسین امیری نیاء فرزند قرباندر این شعبه تسلیم نموده که پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالسه 8/779/96 ثبت و برای مورخه 96/8/22 ساعت دوشنبه 
9 صبح تعیین گردیده است لذا به حسب دستور دادگاه طبق موضوع  و با استناد ماده 
73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان  
مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی می شود و به خوانده ابالغ میگردد که 
در وقت رسیدگی در شعبه هشتم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم آن را به دفتر شعبه هشتم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
این شورا   به کالسه 2/325/96  به شرح دادخواست  فرزند رمضان     فاطمه مسلمی 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ساره خاتون 
فرجی فرزند حسین به ش ش 922صادره از جویبار در تاریخ 95/9/9اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان جویبار    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-فاطمه مسلمی فرزند رمضان به شماره ملی 5829597802مادر متوفی 

2-نعمت اله حمیدی الریمی فرزند قربان به ش ملی 5829348799 همسر 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 دوم شهری   شورای حل اختالف جویبار 

دادنامه 
شماره پرونده 2/126/96 شورای حل اختالف شماره دادنامه 320-96/4/20 

پاساژ  کنار  فریدون  آدرس  به  آقاجانی  وکالت محمد رضا  با  آقاجانی  خواهان کریم 
دلپذیر دفتر وکالت اسماعیل زاده  خوانده : جمشید اسفندیار به آدرس مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه 
رای شورا: در خصوص دعوی خواهان کریم آقاجانی با وکالت محمد رضا آقاجانی به 
طرفیت خوانده جمشید اسفندیار به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 120/000/000 ریال 
نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان یک فقره چک بانکی به شماره 117278مورخ 
84/7/10عهده بانک ملت می باشد و مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای اصول 
سند در ید خواهان دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده خوانده دارد و خوانده 
دعوی نیز در مقابل مستند ابرازی خواهان ایراد و دفاع موثری بعمل نیاورده است 
و بدین جهت شورا ضمن پذیرش ادعای خواهان مستند به مواد 198و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/100/000  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در شورا و ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان فریدونکنار می باشد 
قاضی شورای حل اختالف واحد دوم شهرستان فریدونکنار محمدی 

اجرائیه
اقامت:جوانرود خ  مشخصات محکوم له: کیومرث صوفی –نام پدر: جزا-نشانی محل 

شافعی-گیوه فروشی کیومرث صوفی-شماره تماس:09374377188
مشخصات محکوم علیه: رضا مطلبی-نام پدر:محمود -نشانی محل اقامت:مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره  188 مورخ 96/4/27   شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه سوم محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 8/800/000 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارات تاخیر تادیه تاریخ 94/2/30 لغایت زمان اجرای حکم94/3/30 و 
مبلغ    ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  

محکوم می باشد
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
به  دادخواستی  گاون  زاده  نجف  طلعت   / مازندران-خواهان  استان  کل  دادگستری 
به خواسته طالق تقدیم دادگاههای عمومی  طرفیت خوانده / خدای رحم صالحی 
شهرستان جویبار نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( 
شهرستان جویبار واقع در استان مازندران- شهرستان جویبار- میدان کشتی- خیابان 
امام خمینی - کوچه شهید کاکو - دادگستری جویبار ارجاع و به کالسه 960376ثبت 
علت  است.به  شده  10:30تعیین  ساعت  96/8/24و  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
ماده  تجویز  به  و  / شاکی  ودرخواست خواهان  متهم  بودن خوانده/  المکان  مجهول 
73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه جهت استماع گواهی گواهان مراجعه و ضمن 

اعالم نشامی کامل خود در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد
.منشی شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان جویبار-محمد دارایی قادیکالیی   - 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن حیدری بالی فرزند غالمعباس 
خواهان بانک رفاه کارگران دادخواستی به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96099811106600411 شعبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 96/9/28 ساعت 12:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع  و با استناد ماده 73قانون 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 دادگاه  مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 6  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – احمد عباسی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای فرشاد کاسب رحیم بگلو فرزند جمال خان 

خواهان قدرت ریاضی فرزند اسماعیل و خانم طاهره خیر خواه فرزند حسین شکایتی 
علیه فرشاد کاسب رحیم بگلو فرزند جمال خان مبنی بر مزاحمت تلفنی مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981111500129 شعبه 104 
بابل 104 جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ  دادگاه کیفر ی دو شهرستان 
96/9/28 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 قانون 
آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی مر گردد تا متهم ظرف یک ماه پی 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 104 جزایی سابق زهرا کوچک تبار 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  ابوالحسن      فرزند  محله  پنهاب  ذبیحی  ریحانه 
2/320/96 این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان هدایت زارع پهناب محله فرزند مشهدی محمد به ش ش 43صادره از جویبار 
در تاریخ 88/5/1اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار    بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-سکینه زارع فرزند هدایت به ش ملی 5829404036فرزند متوفی 

2-آسیه زارع فرزند هدایت به ش ملی5829404354فرزند متوفی 
3- هنده زارع فرزند هدایت به ش ملی5829404291فرزند متوفی 
4-صدیقه زارع فرزند هدایت به ش ملی829826364فرزند متوفی 

5-ریحانه ذبیحی فرزند ابوالحسن به ش ملی 5829601397 همسر 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 دوم شهری   شورای حل اختالف جویبار 

مفقودی 
کارت هوشمند بنز کمپرسی ده چرخ با شماره پالک 639ع22ایران 22با شماره کارت 

 بابل 2313142مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
شناسنامه کارت خودرو وبیمه سایپا مدل 1393 به شماره شهربانی 235ب78  ایران 

29 بنام بهناز غالمی مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

اجراییه 
مشخصات محکوم له /محکوم لهم مهدی نیک بخش فرزند عبدالرضا به نشانی: استان 
بوشهر – شهرستان جم – جم – شهرک پردیس- کوی حافظ- واحد 94- کد پ – 

7511719354 تلفن همراه 09173765186 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم  جواد نصیری فتیده به نشانی: تهران – شهرک 
غرب – بلوار فرح زادی – بلوار ایثار – ایثار 2 – پالک 18 – واحد 1- تلفن همراه 

 09124135127
محکوم به:

بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره دادنامه مربوطه 9609977710600204 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت یک میلیارد و چهارصد میلیون  ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
شاخص تغییر قیمت ساالنه از تاریخ واخواست سفته ها )95/1/24( لغایت اجرای حکم 

در وجه خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

1_ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2_
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای 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 دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون اجرای محکومیت مالی 1394(4_خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق. م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6_چنانچه صورت اموال 
پس از سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394)
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر – طاهره روزگار

آگهی حصر وراثت
 آقای سعید همتي دارای شناسنامه شماره  4950022271 به شرح دادخواست به 
کالسه 960081  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح 
داده شادروان کافیه ملکی  به شناسنامه2651 در تاریخ 1395/3/22  اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1.سعید همتی  کد ملی  4950022271  پسر متوفی

2.فاطمه همتی  کد ملی  5969538388  دختر متوفی
3.زهرا همتی  کد ملی  5969961124  دختر متوفی
4.زینب همتی  کد ملی 5969958591  دختر متوفی
5.لیال همتی   کد ملی  5960025493   دختر متوفی

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

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه  سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

دادنامه
پرونده کالسه 9609988460300220 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود 

تصمیم نهایی شماره 9609978460300827
خواهان: خانم فوزیه عثمانی فرزند محمدسلیم به نشانی استان کرمانشاه-جوانرود-خ معلم خ 

تندرستی خوانده: آقای کیهان عبدی فرزند سلمان به نشانی مجهول المکان
خواسته: طالق به درخواست زوجه

رای دادگاه
ماحصل دعوی خانم فوزیه عثمانی بطرفیت آقای کیهان عبدی صدور حکم الزام خوانده 
به اجراء تشریفات و صیغه طالق به جهت عسر و حرج زوجه است.مطابق با مندرجات 
شرح دادخواست و اظهارات خواهان بدوی و موادی گواهی گواهان وی و برآیند نتیجه 
تحقیقات محموله ایشان مدعی است که خوانده از مورخ 1394/8/15 به جهت بدهکاری 
زندگی مشترک را ترک نموده و نفقه وی و فرزندش را پرداخت نکرده و بر این مبنا در 
شرایط عسر و حرج قرار گرفته که ادامه و استمرار زندگی برای ایشان متعذر است.دادگاه 
به جهت مجهول المکان بودن خوانده امر به احضار وی از طریق نشر آگهی صادر نموده 
که با وصف وصول نسخه ای از نشریه مربوط نامبرده حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم 
ننموده که سرانجام در راستای تکالیف قانونی قرار استماع گواهی گواهان و قرار تحقیقات 
محلی صادر که همگرا بودن نتیجه و برآیند حاصل از استماع دو فقره تصمیم داللت بر 
صحت ادعای زوجه داشته و پس از احزار سبب و جهات استحقاق خواهان قرار ارجاع امربه 
داوری صادر که خواهان داور ذی صالح خود را معرفی و دادگاه نیز به جهت امتناع زوج از 
معرفی داور واحد شرایط خود مبادرت به تعیین و انتخاب داور نموده بنا به مراتب و توجها 
به اینکه مساعی داوران منتخب در جهت نیل به اصالح ذات البین موثر واقع نشده و دادگاه 
ادامه زندگی را با شرایط فوق و نوعا برای زوجه بصورت دشوار و توام با عسرت و مواجهه 
با حرج تشخیص می دهد دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص مستند به مواد 1130 
و تبصره ذیل آن -1134-1136-1139-1141-1143-1144-1146-1168-1169- از 
قانون مدنی و مواد 4-8-9-24-26-27-28-29-31-32-33 قانون حمایت خانواده حکم 
به الزام خوانده به طالق با شرایط ذیل صادر می شود:1-مدت اعتبار حکم صادره شش ماه 
از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت های فرجام خواهی بوده و اجرای صیغه طالق 
و ثبت آن موکول به انقضای این مهلت است2-زوجه مطابق الیحه تقدیمی در حال حاضر 
نسبت به حقوق مالی خود شامل مهریه،نفقه و ... ادعایی ندارد که ثبت طالق به جهت 
رضایت زوجه بالمانع است و مبرهن است مشارالیها مخیر است در صورت تمایل جهت 
استیفاء حقوق مالی خود پس از ثبت طالق اقدام کند 3-زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی 
حامل نمی باشد 4-حضانت طفل مشترک به نام آزیتا قهرا در حال حاضر با زوجه است 
5-نوع طالق خلع و بائن است.رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
و نشر اگهی قابل واخواهی در همین دادگاه و در ادامه ظرف مهلت قانونی بیست روزه به 
ترتیب قابل اعتراض پژوهشی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و قابل رسیدگی فرجامی 

در دیوان عالی کشور است.
رونوشت برابر با اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(جوانرود-مالح
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان جوانورد-حسین نادری

 اجراییه
مشخصات محکوم له|محکوم لهم

نام: علیرضا    نام خانوادگی: رحمتی ترکاشوند   نام پدر:عزت اهلل 
نشانی: کنگاور- بلوارانقالب- روبه روی راهنمایی رانندگی دفتروکالت

مشخصات محکوم علیه|محکوم علیهم
نام: جهانگیر  نام خانوادگی: سلیمانی مقدم  نام پدر: مردعلی 

نشانی: کنگاور-روستای رستم اباد کوچک منزل سلیمانی مقدم
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له|محکوم علیه

نام: شکوفه  نام خانوادگی: کیارستمی  نام پدر: غالمحسین
راهی  سه  بلوارانقالب-  شهرکنگاور-  کنگاور-  شهرستان  کرمانشاه-  استان  نشانی: 

همدان روبه روی راهنمایی رانندگی دفتروکالت کیارستمی
نوع رابطه: وکیل  محکوم له|محکوم لهم: علیرضا رحمتی ترکاشوند

محکوم به:                            
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
9509978370300716 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000|000|440 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000|510|13ریال بابت هزینه دادرسی و 60 درصد 
حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی وخسارت تاخیرتادیه براساس شاخص سالیانه تورم 
از تاریخ 6|7|95 له خواهان و پرداخت مبلغ 000|000|22ریال بابت نیم عشر دولتی 

درحق صندوق دولت   
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2- 
ترتیبی برای پردات به محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند کهاجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 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 بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
های 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 دیگر در اموال مذکور 
به مقام  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار  از زمان یک سال قبل 
قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم.حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(.5- 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 یا هر دو مجازات می شود.) ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(.6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(.  
مدیردفترشعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور- روح اله گودینی 

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران:

قیمت نفت در پنج سال آینده 4۰ تا 6۰ دالر است
درسومین همایش نفت و نیرو مطرح شد:

افزایش جذابیت صنعت نفت با قراردادهای جدید
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ریسک سرمایه گذاری دربرابر موانع
*مریم بهنام راد

موضوع ورود سرمایه های خارجی به کشور ، 
بحثی است که این روز ها به عنوان راهگشای 
توسعه اقتصاد مطرح است. این در حالی است 
که برخی فعاالن اقتصادی معتقدند در فضای 

پسابرجام در حوزه سرمایه گذاری می توانستیم بهتر عمل کنیم. 
آن ها عنوان می کنند که بعد از برداشته شدن تحریم ها، سرمایه 
گذاری خارجی باید بیشتر وارد کشور می شد، اما با موانعی که در 
بازارهای داخلی وجود دارد، نتوانستند به راحتی سرمایه گذاری 
کنند.با این حال محدودیت های بازار، مانع ورود سرمایه گذارهای 
خارجی می شود. قواعدی که در رابطه با ورود پول و پذیرش آن 
.محدودیت  آماده شود  را  ها  زیرساخت  است.باید  داریم، سخت 
هایی که در حال حاضر وجود دارد، موجب می شود که سرمایه 
دانیم  نمی  اساس،  این  بر  وارد کشور شود.  نتواند  گذار خارجی 
که صنعت به کدام سمتی می خواهد برود و نمی تواند با خیالی 
آسوده در بازار سرمایه گذاری کند. برای ارتقای بخش صادرات و 
در کل اقتصاد ،این موضوعات باید شفاف کرد.از این رو باید بازار 
را پیش بینی پذیر کنیم. شرایط کنونی جذب سرمایه گذار  زیاد 
پیش بینی پذیر نیست. یک سرمایه گذار خارجی در جاهایی پول 
می گذارد که بتواند پیش بینی کند. بورس یکی از مراکزی است 
را  برای حضور و سرمایه گذاری در آن  که سرمایه گذار رغبت 
دارد .این در حالی است که  نواسان بازار خیلی زیاد است و باید 
در این بخش کار کرد.اگر منابع خارجی وارد بازار شود، باالخره 
های  پول  تواند  می  قطعا  شود.  بازار  رونق  به  منجر  تواند  می 
خارجی در بخش های تولیدی و مولد توسعه پیدا کند. اما این 
تنها یک بخشی است. محصوالتی که تولید می شود باید بتوان 
از شرکت هایی که صادرات دارند،  این رو  بخشی  صادر کرداز 
در بورس فعال هستند. اگر ارز تعدیل شود، قطعا سودآوری آنها 
رشد پیدا می کند.در واقع باید به سمتی برویم که بازار صادرات 
محور شود. بحث صادرات دیگر یک بحث الزم نیست، بلکه واجب 
و ضروری است که باید صورت بگیرد. صادرات خود نیازمند این 
در  بلندمدت  قراردادهای  باید  باشد.  پذیر  بینی  پیش  که  است 
کشور بسته شود تا سرمایه گذار اطمینان را داشته باشد.با سرمایه 
گذاری نقطه به نقطه در کشور جواب نخواهیم گرفت. باید بتوانیم 

به طور بلندمدت خود را به اقتصاد جهانی گره بزنیم.

 افزایش ۴۳ درصدی تناژ حمل کشتیرانی
 دریای خزر

تناژ  مجموع  گفت:  خزر  دریای  کشتیرانی  شرکت  مدیرعامل 
ناوگان ملکی کشتیرانی دریای خزر  کاالهای حمل شده توسط 
در شهریور سال 1396 به میزان 217 هزار و 988 تن افزایش 
یافت.به گزارش روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
، مهرداد باقری نژاد اظهار کرد: شرکت کشتیرانی دریای خزر تا 
پایان شهریور ماه 96 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 34.3 
تاریخ  در  حمل  میزان  این  که  است  داشته  تناژ  افزایش  درصد 
عملکرد این کشتیرانی بی سابقه بوده است .وی افزود: عالوه بر آن 
در شش ماهه نخست سال جاری نیز سه درصد نسبت به مدت 
مشابه در سال 1395 رشد داشته است.باقری نژاد افزود: این در 
حالیست که در شهریور ماه دو فروند از کشتی ها با ظرفیت حمل 
9000 تن به علت تعمیرات ادواری از سرویس عملیات بازرگانی 
خارج بوده اند.وی ادامه داد: در بخش کانتینری میزان واگذاری 
کانتینرهای ملکی در شش ماهه نخست تقریباً سه برابر نسبت به 
مدت مشابه در سال 1395افزایش داشته است که این مهم در 
گرو بازاریابی و توسعه حمل کانتینری در منطقه از سوی شرکت 

کشتیرانی دریای خزر بوده است.

تولید یک میلیون تن هلو و شلیل در سال جاری

جهاد  وزارت  خشک  و  سردسیری  میوه های  امور  کل  مدیر 
میلیون  یک   1396 سال  در  را  شلیل  و  هلو  تولید  کشاورزی، 
این  داشت:  اظهار  حاجیوند  کرد.شکراله  اعالم  تن  هزار   153 و 
میزان تولید در مقایسه با پارسال 6.8 درصد افزایش داشته است 
.وی شرایط اقلیمی مناسب و نبود یخبندان و سرمازدگی بهاره 
و همچنین تجهیز باغ ها به سیستم های نوین آبیاری ای را از 
عومل افزایش تولید محصول هلو و شلیل در استان های مختلف 
فارس،  مازندران،  البرز،  های  استان  افزود:  کرد.حاجیوند  بیان 
گلستان، همدان، آذربایجان غربی، مرکزی، قزوین، چهارمحال و 
بختیاری و کرمانشاه، 10 استان برتر تولید کننده هلو و شلیل در 
کشور هستند و استان اصفهان با تولید 25 هزار تن هلو و شلیل 

در رتبه سیزدهم قرار دارد.

 تغییر فروش اینترنت حجمی در بخش ثابت
 بعد از تصویب

    وزیرارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به در دست بررسی 
بودن تغییر در روش فروش حجمی اینترنت ثابت در کمیسیون 
تنظیم مقررات گفت:کاهش هزینه ها و خروج از حالت حجمی دو 
شاخص مهمی است که باید در تغییر روش ارائه اینترنت لحاظ 
روز چهارشنبه  آذری جهرمی  ایرنا محمد جواد  گزارش  شود.به 
پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: تغییر 
در روش فروش اینترنت حجمی در بخش ثابت یکی از موضوع 
هایی بود که از نخستین روز آغاز بکار دولت دوازدهم برآن تاکید 
و وعده داده شد در یکصد روز نخست فعالیت نهایی شده و به 
اکنون  اساس  براین  داد:  ادامه  درآید.وزیرارتباطات  اجرا  مرحله 
اعضای  و  کننده  عرضه  اپراتورهای  با  کارشناسانه  های  بحث 
کمیسیون تنظیم مقررات که مرجع اصلی تصویب تعرفه ها است 
برنامه ریزی کشور،  و  نمایندگان سازمان مدیریت  از  و متشکل 
ریاست  و  نظر  دارایی، سه عضو صاحب  و  اقتصادی  امور  وزارت 

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات است در جریان است.

کارمزدهای بورس از هفته آینده 
کاهش می یابد

نرخ  کاهش  خصوص  در  جدید  دستورالعمل 
کارمزدهای ارکان بازار سرمایه و کارگزاران از روز 
شنبه هفته آتی اجرایی می شود، بنابراین انتظار 
افزایش حجم  شاهد  آینده  هفته   از  رود  می 
معامالت در بازار سهام باشیم.طبق مصوبه اخیر 
درصدی   25 کاهش  شاهد  کارمزدها،  کاهش 
در کارمزد سازمان بورس، کاهش 20 درصدی 
و  ایران  فرابورس  و  بورس  شرکت  کارمزد  در 
همچنین کاهش 5 درصدی کارگزاران خواهیم 
که  دریافتی  کارمزدهای  سقف  همچنین  بود. 
در گذشته معادل 20 میلیون تومان بود طبق 
مصوبه اخیر به 30 میلیون تومان افزایش یافت. 
بورس  در  کارگزاران  معامالت  در  سقف  این 
نیز به 30 میلیون تومان رسیده  است.روح اهلل 
و  بورس  کارگزاران  کانون  دبیرکل  میرصانعی، 
اوراق ، از اجرایی شدن این دستورالعمل از روز 
شنبه هفته آتی، خبر داد و گفت: بعد از ابالغ این 
دستورالعمل به نهادهای مذکور، از روز 22 مهر 
شاهد کاهش کارمزدها خواهیم بود.وی در ادامه 
با تشریح این ابالغیه گفت: برای کارگزاران دو 
تحول دیگر نیز ترسیم شده است. موضوع اول 
افزایش سقف کارمزد در بورس و فرابورس است 
و دومین موضوع افزایش سقف کارمزد بورس 
کاال از 10 میلیون تومان به 30 میلیون تومان 
است.دبیرکل کانون کارگزاران در خصوص اثرات 
این تحوالت گفت : کاهش کارمزدها به دلیل 
تاثیر بسیار زیاد در روند فعالیت بازیگران حقیقی 
می تواند تا حد قابل توجهی معامالت بلوکی 
را به استانداردهای بین المللی نزدیک کند.وی 
این  مالی  اثرات  خصوص  در  افزود:  همچنین 
ارکان های مختلف  بر صورتهای مالی  ابالغیه 
باید  است.  بیان شده  بسیاری  اظهارات  بازار،  
توجه داشت با وجود کاهش کارمزدها افزایش 
حجم معامالت شرکت ها می تواند زیان های 
مالی احتمالی را کاهش دهد. در نتیجه به نظر 
مالی  آثار  تواند  نمی  استراتژی  این  رسد  می 
زیان آوری برای ارکان بازار داشته باشد.دبیرکل 
کانون کارگزاران طراحی این دستورالعمل را در 
راستای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه بیان 
کرد و گفت: عالوه بر اینکه کاهش کارمزدها می 
تواند افزایش نقدشوندگی بازار را به همراه داشته 
باشد، دستورالعمل های اخیر در زمینه توقف و 
بازگشایی نمادها نیز می تواند اثر دوچندانی در 
افزایش حجم معامالت بازار سهام را داشته باشد.

تالش برای حمل۳۰ درصد بار و 
۲۰ درصد مسافر از طریق ریل

اقتصاد حمل  و  برنامه ریزی و  معاون معاون 
نقل شرکت راه آهن در نشست خبری معرفی 
دوره های تخصصی 20 گانه مدیران و کارکنان 
و  قوانین  اساس  بر  داشت:  اظهار  راه آهن 
درصدی   30 سهم  کشور  کلی  سیاست های 
بار و 20 درصدی جابجایی مسافر در  حمل 
کشور بر عهده شرکت راه آهن گذاشته شده و 
برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات بزرگی 
در کشور انجام شود.نوراهلل بیرانوند تصریح کرد: 
تکمیل و توسعه شبکه راه آهن ایران با تمرکز 
قطار  راه اندازی  بین المللی،  کریدورهای  بر 
پرسرعت، برقی سازی خطوط، استفاده گسترده 
از آی تی، ایجاد تحول ساختاری در صنعت 
ریلی کشور از جمله اقداماتی است که برای 
تحقق این اهداف حتما باید در کشور انجام 
شود.بیرانوند با بیان اینکه کشور ایتالیا تجربه 
خوبی در زمینه های ریلی دارد اظهار داشت: 
در حال مذاکره با راه آهن ایتالیا برای احداث 
خطوط پرسرعت در کشور هستیم.وی با اشاره 
به انتقال دانش فنی افزود: بر این باوریم که این 
همکاری ها باید همزمان با انتقال دانش فنی 
به کشور صورت پذیرد و یکی از ارکان اصلی 
همکاری راه آهن ایران و ایتالیا همین خواهد 
بود و نباید فقط به برگزاری یک دوره آموزشی 
محدود شود.معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل  
پروژه های  برای  ما  داد:  ادامه  راه آهن  نقل  و 
داخلی مانند قطار پرسرعت، TOD، قطارهای 
انسانی، تقویت منابع  حومه ای، توسعه منابع 
جدید و ایمنی نیاز به همکاری گستره با مراکز 
داد:  ادامه  داریم.وی  و خارجی  داخلی  علمی 
تحوالتی که در سه دهه اخیر در فضای اقتصاد 
نقش  به  آمده  وجود  به  تکنولوژی  و  جهانی 
جابجایی مسافر و تحول در نظام حمل  و نقل 
نگاه ویژه ای دارد که در عرصه اقتصادی مهم 
است.بیرانوند افزود: حجم تجارت کاال در سال 
1990 تا 2016 از 6 تریلیون به 19 تریلیون 
دالر رسیده و از لحاظ موقعیتی ایران که در 
شاهراه بین المللی و پل اقتصادی دنیا هست 
اضافه  دارد.وی  تجارت  این  از  ناچیزی  سهم 
کرد: راه آهن برنامه ریزی کرده در این عرصه 
نقش مهمی در عرصه ترانزیت کاال از شمال به 

جنوب و از شرق به غرب برعهده بگیرد.

سرمقاله خبر
با  تهران،  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
تاکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر دولت به 
بخش خصوصی، اظهار امیدواری کرد: روند ادغام 
سرعت  با  خصوصی  بخش  به  ها  واگذاری  و 
بیشتری صورت گیرد.کاوه زرگران با تاکید بر 
ضرورت اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی، 
گفت: این امیدواری وجود دارد که روند ادغام  و 
واگذاری ها به بخش خصوصی با سرعت بیشتری 

صورت گیرد؛ به خصوص اینکه اساس نوآوری 
در دولت تفکر واگذاری است.رئیس کمیسیون 
ایجاد  پیشنهاد  طرح  با  تهران  اتاق  کشاورزی 
حوزه ای برای حمایت از کسب و کارهای نوین 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

افزود: کسب و کارهای نوین نیاز به مراقبت های 
نوین دارند؛ در این میان کانون های هماهنگی 
دانش با صنعت و بازار در درون معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است.وی، 
بر لزوم تعدیل در ساختارهای دولتی و اصالح 

روند واگذاری ها به بخش خصوصی تاکید کرد 
و گفت: اصوالً ما در کشور مشکل تامین، چه 
منابع انسانی و چه منابع مالی، را نداریم و چالش 
اصلی ما ایجاد زنجیره بین بخش ها است.زرگران 
در ادامه گفت: مشکل اصلی در کشور ما پیوندها 
است و اقتصاد ایران از نبود پیوند بین دولت و 
بین  و  بین دانش و صنعت  بخش خصوصی، 

صنعت و بازار رنج می برد.

واگذاری  به بخش خصوصی سرعت گیرد
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مردم قربانیان رقابت دودالر !
دالر  قیمت  نوسان  کرده  اعالم  سیف  اگرچه 
طبیعی است، اما دالالن در چهارراه استانبول 
برخی  مردم.  سرمایه های  کمین  در  و  فعالند 
صرافی ها هم، نمایشگر تابلوی دالر را خاموش 
کرده اند.چند روزی هست که دوباره قیمت دالر 
رو به افزایش گذاشته و از مرز 4000 هزار تومان 

عبور کرده است.
به گزارش زمان-   البته بانک مرکزی و رئیس کل 
آن همچنان می گویند که نوسان قیمت طبیعی 
است و ارزهای مختلف دنیا نوسان داشته اند و 
حتی، قویترین اقتصادها را هم تحت تاثیر قرار 
داده اند. البته مسئوالن بانک مرکزی همچنان 
به مردم توصیه می کنند که سرمایه های جزئی 
خود را وارد این بازار پرتالطم نکنند؛ اما واقعیت 
آن است که بازار دالر همچنان جذاب است و 
برخی در آن، سودای گرانی را دنبال می کنند.

در این میان، چند روز گذشته فاصله چهارراه 
استانبول تا میدان فردوسی مملو از افرادی است 
سر  از  باشند،  نداشته  هم  قصد خرید  اگر  که 
کنجکاوی هم که شده حداقل سری به راسته 
دالرفروشان می زنند تا مظنه قیمت، دستشان 
بیاید؛ اکنون هم که در مقابل برخی صرافی ها، 
صف تشکیل شده است؛ چراکه برخی دیگر از 
ارز طفره می روند  از خرید و فروش  صرافان، 
و نمی دانند که واکنش بازیگر اصلی بازار ارز در 
روزهای آینده چه خواهد بود.دالر مبادله ای که 
توسط بانک مرکزی نرخ گذاری و عرضه می شود 
گذشته  سال  یک  طی  رشد  به  رو  روندی  در 
قابل  تومان گران شده و برگشت  حدود 260 
اکنون  است.  نداشته  پایین تر  نرخ  به  توجهی 
دو نرخ آزاد و دولتی در شیبی رو به رشد در 
حال حرکت هستند.  در حال حاضر بازار ارز 
ایران دارای دو نرخ اصلی است. قیمتی که در 
بازار وجود دارد و نرخی دیگر در مرکز مبادالت 
ارزی. این مرکز از سال 1391 راه اندازی شد و 
بانک مرکزی کنترل آن را برعهده گرفت. در 
این مرکز حدود 39 ارز با اختالف با نرخ بازار 
آزاد توسط بانک مرکزی به طور روزانه قیمت 
بازار آزاد است. از  گذاری می شود که پایین تر 

و  است  دالر  قیمت گذاری  در  ارز   مهم ترین 
مورد توجه متقاضیان قرار دارد، چرا که عمده 
مبادالت ایران بر اساس این ارز انجام می شود 
و تقاضای آن در قیاس با سایر ارزها قابل توجه 

است. دالر طی سال های اخیر نرخ های متفاوتی 
را تجربه کرده از قیمتی که در مرکز مبادالت 
ارزی وجود دارد و برای برخی کاالهای تجاری 
در  که   1226 نرخ  تا  می کند  پیدا  اختصاص 
دولت دهم برای برخی کاالهای اساسی تعیین 
و البته چندی بعد حذف شد و همچنین نرخی 
که در بازار آزاد مورد مبادله قرار می گیرد.زمانی 
با  راه اندازی شد دالر  ارزی  مبادالت  مرکز  که 
قرار  مبادله  مورد  تومان   2400 حدود  نرخی 
کند  بسیار  عمدتا  آن  تغییرات  روند  و  گرفت 
پیش می رفت، حال چه زمانی که ارزان می شد 
و چه زمانی که گران، ولی به مرور و به ویژه در 
یکی دو سال گذشته روند افزایش دالر مبادله ای 
با شیبی تندتر پیش رفته است به گونه ای که 
سال  نیمه  در  تومان   2400 حدود  از  اکنون 
سال 1396  نیمه  در  تومان  به 2341   1391
رسیده است که در مجموع رشد بیش از 1000 
تومان را برای این ارز نشان می دهد.اما در طول 
یک سال گذشته دالر مبادله ای شیبی تند دارد 
و  از 3155 تا 3411 رشد کرده که نشان دهنده 
افزایش تا 260 تومانی است. به گزارش ایسنا 
ماه گذشته  نرخ دالر دولتی طی سه  ،بررسی 
از این حکایت دارد که روند رشد در این مدت 
نسبت به یک سال گذشته تندتر است به طوری 
که در این فاصله سه ماهه تا 150 تومان افزایش 
قیمت داشته و از حدود 3258 تومان در تیرماه 
و  ادامه  تومان در مهرماه رسید. در  به 3411 
در قیاسی محدودتر شیب رشد دالر باز هم تند 
است به طوری که در یک ماه اخیر قیمت 75 

تومان اضافه شده و از 3335 به 3411 تومان 
در  مبادله ای  دالر  اساس  این  دارد.بر  افزایش 
طول یکسال حدود 260 تومان، سه ماه 150 
تومان و یک ماه تا 75 تومان گران شده که در 
مجموع بیانگر تند شدن شیب افزایش قیمت 
در مرکز مبادالت ارزی و نرخ گذاری های دولتی 
است.آنطور که پیش تر مسئوالن بانک مرکزی 
بر آن تاکید داشته اند با اجرایی شدن سیاست 
یکسان سازی نرخ ارز، مرکز مبادالت ارزی نیز 
با کارکرد فعلی برچیده خواهد شد و دیگر نرخ 
گذاری در آن انجام نمی شود. البته طی ماه های 
گذشته نیز اقداماتی در راستای حذف ارز دولتی 
انجام شده که می توان به حذف ارز مسافرتی به 
عنوان نمونه آن اشاره کرد. همچنین در حدود 
دو سال گذشته از تعداد کاالهایی که واردات 
آنها با ارز دولتی انجام می شد نیز به مرور کاسته 

شده است.
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بازار  ماه گذشته قیمت ها در  اما طی یکی دو 
و  همراه شده  توجهی  قابل  نوسان  با  هم  آزاد 
کانال  از  که  بوده  گونه ای  به  قیمت دالر  رشد 
3700 تومان در اواخر مردادماه خارج و به بیش 
از 4000 تومان در مهرماه افزایش یافته است 
که نشان دهنده رشد بیش از 300 تومانی قیمت 
بود.  خواهد  اندک  مدتی  در  آزاد  بازار  در  دالر 
دالر آزاد در حدود یکسال گذشته نیز از کانال 
3500 تا 3600 به 4000 تومان فعلی رسیده که 
افزایش تا بیش از 400 تومانی را به همراه دارد.در 
حال حاضر اختالف قیمت بین دو ارز بازار آزاد 

)حدود 4050 تومان( و مبادله ای )3411 تومان( 
به حدود 640 تومان می رسد که بیانگر افزایش 
شکاف بین دو نرخ اصلی است موضوعی که به 
طور قابل توجه در اجرایی شدن سیاست یکسان 
سازی نرخ ارز خواهد بود. با این حال گرچه طی 
یکسال اخیر بازار ارز دو دوره شاهد عبور دالر 
از مرز 4000 تومان بوده، اما در مجموع دولت 
یازدهم و اکنون دوازدهم توانسته فضای آرام تری 
را نسبت به دوره های قبل برای بازار ارز  فراهم 
کند، شرایط به گونه ای نبوده که بازار همواره در 
نوسان قرار گیرد و یا ثبات چندانی نداشته باشد.

دالالن در کمین سرمایه های مردم
یکی از صرافان در گفتگو با مهر می گوید: رفتارهای 
مردم این بار هم هیجانی است و البته برخی ها 
در بازار دالر از این رفتار هم چندان خوششان 
نمی آید، البته هنوز هم بانک مرکزی اقدامی برای 
افزایش چشمگیر سطح عرضه و کنترل قیمتی 
نکرده است.وی می افزاید: توزیع و عرضه ارز به 
روال سابق ادامه دارد و خللی در آن ایجاد نشده 
است، اما به هرحال اگر تقاضای زیادی به بازار وارد 
شود و مردم بخواهند وارد بازار شده و ارز بخرند، 
حتما قیمت باال خواهد رفت، مگر اینکه عرضه 
خاصی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد، اما تا 
این لحظه گویا احساس نیاز برای ورود جدی به 
بازار نشده است.این فعال بازار ارز می گوید: ولی 
دالالن و البته صرافی های غیرمجاز حسابی فعال 
شده اند و تالش دارند تا با قیمت های پرت و 
پراکنده، جو بازار را به سمت خود هدایت کنند؛ 
اما صرافی های شناسنامه دار و مجوزدار، اکنون 
رفتار منطقی را از خود نشان می دهند.نکته حائز 
اهمیت دیگر صرافی های غیرمجازی است که در 
گوشه و کنار شهر فعالیت می کنند و هنوز بساط 
آنها به طور کلی برچیده نشده است؛ اما داستان 
هر چه که باشد، اکنون باید سیاستگذار پولی و 
ارزی، دست از سکوت بردارد و با یک اطالعیه یا 
بیانیه، شرایط پیش روی مردم و سرمایه گذاران 
و حتی دالالن را تشریح کرده و به این بازی های 
سفته بازانه در بازار خاتمه دهد تا بعدا، متهم به 
اکنون  نشود.هم  ارز  نرخ  افزایش  به  عالقمندی 
قیمت دالر در بازار 4014 تا 4025 تومان، یورو 
تا 5374  پوند 5361  تومان،  تا 4831   4810
تومان، درهم امارات 1121 تا 1124 تومان و لیر 

ترکیه 1134 تا 1138 تومان است.

نماینده فائو در ایران؛

فائو مشتاق به همکاری نزدیک با ایران است
 با هدف حمایت از سهامداران؛

فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه آغاز شد

جهاد  وزارت  گفت:  لوریش  کوئیش  استر 
در  فعال  دولتی  نهادهای  و  ایران  کشاورزی 
حوزه کشاورزی می توانند با بکارگیری تصاویر 
به  لحظه  اطالعات  منظوره  چند  ماهواره ای 
لحظه را دریافت کرده و از آن در پایش مزارع 

استفاده کنند
تفاهمنامه  انعقاد  مراسم  ایلنا،  گزارش  .به 
همکاری با سازمان فائو در قالب پروژه ارتقای 
سامانه پایش محصوالت کشاورزی با استفاده 
از تصاویر ماهوار ه ای با حضور عباس کشاورز، 
زراعت،  امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
ایران  در  فائو  نماینده  لوریش  کوئیش  استر 
شهید  سالن  در  رسانه  اصحاب  خبرنگاران  
نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.در 
این همایش استر کوئیش لوریش نماینده فائو 
در ایران اظهار کرد: به عنوان نماینده موقت 
سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 
)فائو( در جمهوری اسالمی ایران خرسندم تا 
با شما  المللی  این نهاد بین  از  به نمایندگی 
خواربار  سازمان  باشم.  همکاری  و  ارتباط  در 
همکاری  متحد  ملل  سازمان  کشاورزی  و 
نزدیکی با دولت جمهوری اسالمی ایران دارد 
تا در زمینه ظرفیت سازی سیاست گذاری و 
تدوین استراتژی ها، تولید محصوالت، بهداشت 
دام، مدیریت شیالت و جنگل ها و همچنین 
برنامه های اضطراری و احیای کمک های فنی 
در  افزود:  دهد.وی  ارائه  را  خود  پیشنهادات 
همین راستا پایش و تحلیل نظام های تولید 
دولت  اولویت های  از  یکی  کشاورزی  ویژه 
جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود. پروژه 
حاضر با حمایت مالی بخش همکاری های فنی 
فائو و همچنین راهنمایی موثر وزارت جهاد 
کشاروزی ایران تدوین شده و اجرا می شود تا 
با دولت ایران باالخص وزارت جهاد کشاورزی 

تولیدات کشاورزی  تحلیل  و  پایش  در حوزه 
همکاری کنند. هدف نهایی این پروژه  حمایت 
از تدوین تکنیک ها، سیاست ها و شرایط مناسب 
سرمایه گذاری برای دستیابی به توسعه پایدار در 
کشاورزی است.نماینده فائو در ایران در خصوص 
اصلی  هدف  کرد:  خاطرنشان  پروژه  اهداف 
پروژه استقرار نمونه اولیه یک سیستم پایش 
کشاورزی در سه استان دارای اولویت است تا 
کیفیت اطالعات و گزارش های کشاورزی را با 
استفاده از فناوری جغرافیایی بهبود دهند.وی 
افزود: پروژه حاضر روش های پایدار برای جمع 
آوری داده های میدانی را شناسایی خواهد کرد 
تا با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط 
دفاتر استانی، آمارهای اصالح شده هماهنگ 
و منسجم تولید شوند.کوئیش لوریش عنوان 
کرد: در همین راستا جدیدترین فناوری های 
دسترسی لحظه به لحظه به داده های ماهواره ای 
مانند ماهواره سنتینل 2 برای تهیه اطالعات 
مزارع ارزیابی کیفیت داده های تولید محصول 
و نیز شناسایی فرآیندهای فصلی محصوالت 
در سطح ملی به کار گرفته خواهند شد. این 
برای  ماهواره ای  تصاویر  از  همچنین  پروژه 
بررسی و پایش مجموعه ای از محصوالت در 
استان های منتخب بهره خواهد برد.وی افزود: 
وزارت جهاد کشاورزی ایران و نهادهای دولتی 
فعال در حوزه کشاورزی می توانند با بکارگیری 
تصاویر ماهواره ای چند منظوره اطالعات لحظه 
به لحظه را دریافت کرده و از آن در پایش مزارع 
جدید  استراتژی های  تصویب  کنند.  استفاده 
آن  پایش  و  کشاورزی  تولیدات  بهبود  برای 
مستلزم تهیه سریع آمار دقیق و جامعه در حوزه 
کشاورزی است. اصالح روش های پایش تولید و 
بهره وری کشاورزی فرصت های گوناگونی برای 

معیشت جوامع روستایی فراهم می کرد. 

صندوق تثبیت بازار سرمایه با سرمایه اسمی 
چند  از  منابع  تزریق  و  تومانی  میلیارد  یک 
محل، از دیروز آغاز به کار کرد تا در حمایت از 
سهامداران و پیشگیری از نوسانات شدید بازار 

سهام نقش داشته باشد.
مرداد  سوم   ، بورس  سازمان  رئیس  درحالی 
تثبیت  صندوق  فعالیت  مجوز  جاری  سال 
بازار سرمایه را صادر کرده بود که با تصویب 
از  استفاده  نحوه  و  فعالیت  کلی  چارچوب 
منابع، آیین نامه  ها و بودجه توسط هیات امنا 
و امضای وزیر اقتصاد،این صندوق رسما آغاز 
 ، قانون  طبق  این صندوق  کرد.سرمایه  بکار 
یک میلیارد تومان بوده که توسط دولت تامین 
شده و قرار است منابع آن از طریق تخصیص 
و  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  درصد  یک 
کاهش کارمزد سازمان بورس و سرمایه گذاری 
و خرید و فروش سهام تامین شود.این صندوق 
در راستای اجرای ماده 28 قانون رفع موانع 
تولید و با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات 
در بازار سرمایه، تاسیس شده و قرار است تاثیر 
بسزایی در حمایت از سهامداران و پیشگیری 
باشد.صندوق  داشته  بازار  شدید  نوسانات  از 
دارای هیات امنایی متشکل از وزیر اقتصاد، 

روسای سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان 
برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی بوده و 
هدف اصلی آن، اطمینان بخشی برای مقابله 
با مخاطرات و نوسان  های قابل توجه در بازار 
سهام و پوشش ریسک  های خاص وارده بر 
سهامداران  آسیب  کاهش  منظور  به  بازار 
خرد بوده و  به عنوان یکی از زیرساخت های 
بازاری کارآمد و عمیق، سبب افزایش ثبات، 
بازار  ریسک  کاهش  و  نقدشوندگی  افزایش 
گزارش،  این  شود.براساس  می   کشور  سهام 
نهاد  عنوان  به  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق 
مخاطرات  کاهش  و  کنترل  منظور  به  مالی 
در  سرمایه  بازار  فرادستگاهی  یا  سامانه ای 
اقتصادی  و  مالی  بحران های  وقوع  شرایط 
در  حاکمیتی  عمومی  سیاست های  واجرای 
توسعه  و  حفظ  منظور  به  و  مذکور  شرایط 
شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه 
فعالیت می کند.به گفته حسن امیری معاون 
بازار سرمایه  سازمان بورس، صندوق تثبیت 
بود که روزانه  مانند صندوق توسعه نخواهد 
همچنین  کند.  می  معامالت  انجام  به  اقدام 
صندوق دارای سقف و کف منابع نبوده و به 

فراخور نیاز نقدینگی تامین خواهد کرد. 

بهسازی شهری  و  عمران  سرپرست شرکت 
ایران گفت: بر اساس برآوردهای این شرکت 
بهسازی محله های فرسوده  نوسازی و  برای 
تومان هزینه الزم است. 100 هزار میلیارد 

درباره  عشایری  هوشنگ  مهر،  گزارش  به 
نوسازی در طول  برای  به 270 محله  ورود 
یک سال ر در جمع خبرنگاران گفت: آنچه 
است  این  آمده  ششم  برنامه  قانون  در  که 

و  شهرداری  شامل  محلی  دولت  هم  که 
شورای شهر و هم دولت ملی شامل وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت کشور و ستاد ملی 
و  نوسازی  مبحث  به  باید  ساالنه  بازآفرینی 

ورود  بهسازی 270 محله در سراسر کشور 
کنند و سطح کیفی زندگی در محالت هدف 
را با سطح میانگین کیفیت زندگی در همان 
و  عمران  شرکت  کنند.سرپرست  برابر  شهر 

بهسازی شهری ایران افزود: به عنوان مثال 
اگر سرانه خدمات عمومی شهر تهران شامل 
فضای عمومی،  درمانی،  فضای  فضای سبز، 
ازای  به   ... و  نقل  و  حمل  شهری،  خدمات 
باید  است  مربع  متر   A تهرانی  هر شهروند 
در پایان برنامه هفتم توسعه پنج ساله برای 
به  نیز  بازآفرینی  هدف  های  محله  ساکنان 

همین میزان برسد. 

هزینه نوسازی بافت های فرسوده 1۰۰ هزار میلیارد 
تومان است



اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما 
 مارو اکلینزنخواهد آمد .

سخن حکیمانه

زلفت هزار دل به یکی تاره مو ببست
راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه ای و دِر آرزو ببست

امروز با حافظ

چاپ کتاب برگزاری جشنواره ها، 
سمینارها و نمایشگاه ها

کتاب برگزاری جشنواره ها، 
نمایشگاهها  و  سمینارها 
در  طاهری  محمد  تالیف 
سه بخش و دوازده فصل 

منتشر گردید.
جشنواره ها،  برگزاری 
سمینارها و نمایشگاهها به عنوان برنامه هایی با 
رویکردهای علمی و محتوایی باعث گسترش 
فعالیت ها و پیشرفت در عرصه های مختلف اعم 
از فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی، آموزشی، 
برگزاری  همچنین  می شود.  و...  کشاورزی 
جشنواره ها، نمایشگاه ها و سمینارهای خوب 
و موفق، مطابق با اصول و آداب مربوطه نهایت 
آرزوی برگزار کنندگان این نوع برنامه ها و یکی 
از انتظارات شرکت کنندگان در آنها می باشد 
و مستلزم مدنظر قرار دادن باید ها و نبایدهایی 
است که در این کتاب، اصول برگزاری و شرکت 

در هر یک از این برنامه ها تبیین می گردد.
و  سمینارها  جشنواره ها،  برگزاری  کتاب 
درآمده  نگارش  به  بخش  در سه  نمایشگاهها 
است. در بخش اول کتاب با عنوان تعاریف و 
و طی  نمایشگاه  و   مبانی جشنواره، سمینار 
پنج فصل، تعریف، تاریخچه، انواع، وجه تشابه 
و تفاوت این نوع برنامه ها؛ اهمیت نیازسنجی و 
تحقیقات، اهمیت و اهداف، آثار، نتایج و مقررات 
برگزاری جشنواره ها، سمینارها و نمایشگاهها 

ذکر شده است.
برگزاری  مدیریت  عنوان  با  کتاب  دوم  بخش 
و اجرای جشنواره ها، سمینارها و نمایشگاهها 
برگزارکنندگان  با  آشنایی  قبیل  از  مطالبی 
این نوع برنامه ها، ساختار اداری و تشکیالتی 
برگزاری آنها، چگونگی تأمین بودجه و مدیریت 
جشنواره ها،  برگزاری  برای  امکانات  و  منابع 
سمینارها و نمایشگاهها، مراحل و روند برگزاری 
عدم  یا  موفقیت  اصول  ها،  برنامه  نوع  این 
موفقیت جشنواره ها، سمینارها و نمایشگاهها 
برای  عمومی ها  روابط  ارتباطی  فعالیت های  و 

برگزاری این برنامه ها ذکر شده است.
در نهایت در بخش سوم و پایانی کتاب با عنوان 
شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان جشنواره ها، 
فصل  سه  طی  هم  نمایشگاهها  و  سمینارها 
اصول غرفه داری و بازدید نمایشگاهها، نکاتی که 
شرکت کنندگان در جشنواره ها باید رعایت کنند 
و اقدامات الزم برای شرکت در سمینارها تشریح 

گردیده است.
در این راستا نویسنده این کتاب ابراز امیدواری 
کرد، مطالب و محتویات این کتاب باعث ارتقای 
سطح علمی دانشجویان رشته های امور فرهنگی 
و روابط عمومی گردد و به برگزاری جشنواره ها، 
سمینارها و نمایشگاههای خوب و موفق یاری 
رساند. گفتنی است کتابهای چگونگی و روند 
غرفه  برگزاری،  اصول  ها؛  جشنواره  برگزاری 
داری و بازدید نمایشگاه ها؛ قوانین و مقررات در 
روابط عمومی؛ رسانه ها، شبکه های اجتماعی 
و مدگرایی از دیگر آثار این نویسنده است که 
در کتابفروشی های بهمن، ققنوس، شهرکتاب، 
خوارزمی، چیستا و نشر ساکو قابل عرضه به 

عالقمندان می باشد.

د            ر د            نیای کتاب

در کله این ۲ نفر از عقل خبری نیست!
مجید مرسلی
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اوقات شرعی

مسعود خیام با بیان این که در مسلمانی حافظ 
بود و  نکنیم می گوید: حافظ دریادل  تردید 
ادیان و  برایش همه  به »همه دینی« رسید. 
فرقه های مختلف محترم بود.این پژوهشگر به 
مناسبت بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ 
در یادداشتی که  برای انتشار در اختیار ایسنا 

قرار داده نوشته است:
آن  تمام  زنده،  موجود  هر  ا.«  ان.  »دی.  در 
از  زنده تر  کسی  چه  و  است.  پنهان  موجود 
حافظ؟ دیوان را باز می کنم، چنان که برخی 

فال می گیرند:
بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند

که مکدر شود آیینه مهرآیینم
مهر، میترا، میتراییزم، نخستین دین بزرگ 
است. قبل از دین مهری، ادیان و مناسک فقط 
به بخشی از نیازهای انسان پاسخ می گفتند. 
نیروهای طبیعت بر انسان چیره می شد و چون 
زور انسان به این نیروها نمی رسید، برای آن ها 
کیفیتی خداگونه قائل می شد. صاعقه، توفان، 
و  داشتند  فراوان  قدرت  آن،  مانند  و  سیل 
هرکدام از این نیروها تحت فرماندهی جداگانه 
فرماندهان  این  باید  انسان  می گرفتند.  قرار 
را آرام می کرد، پس چه بهتر که فرمانده را 

بپرستد و به او قربانی پیش کش کند.
پرستش نیروهای طبیعت شکل های مختلف 

این  از  هرکدام  تجسم  برای  انسان  گرفت. 
سنگ  با  یا  چوب  با  صورت هایی  خدایان، 
شدند.  معروف  بُت  نام  به  بعدا  که  ساخت 
بُت های مختلف وظیفه داشتند محوطه تحت 
فرماندهی خود را اداره کنند. یک بت مسئول 
طغیان رودخانه و سیل بود، بت دیگر توفان و 
رگبار را اداره می کرد و بت دیگر امور برف را 
سرپرستی می کرد و به همین ترتیب... البته 
هر بت، قربانی خاص خود و نگاهبانی ضروری 

خود را می طلبید.
انسان باستان با درایت ویژه و پس از قرن ها، 
باالخره دریافت که پشت صحنه برف و باران و 
سیل و... همه و همه »آب« است و با یک بت 
بزرگ برای »آب« می توان تمامی آن امور را 
اداره کرد. رسیدن به این پشت صحنه یا انتزاع، 
بزرگ ترین دستاورد اندیشگی انسان بود.اکنون 
یک »خدا آب« شناخته شده است. در مورد 
و... چطور؟  باد  توفان و گرد  و  تندباد  و  هوا 
آیا نمی توان یک بت بزرگ برای امور مربوط 
به هواشناسی داشت؟ در مورد سایر بت ها یا 
خدایان آن روز چطور؟ آیا نمی توان به خدایان 
بزرگ تر رسید تا مسئولیت امور بیش تری را بر 

دوش بکشند؟
را  پدیده ها  این  تمامی  می توان  که  اکنون 
را  خدایان  خود  نمی توان  آیا  بست،  جمع 

نیز جمع بست و به خدای خدایان رسید؟ 
رسیدن به خدای خدایان در روزگار باستان، 
باعث پدیداری نخستین دین بزرگ یا فراگیر 
سیاره شد: »مهر«.»خدا مهر« دارای سه جلوه 
است، در آسمان خورشید است و همه چیز 
از اوست. خدا مهر، شب، از آسمان بر زمین 
می آید. روی زمین آتش است که نگه داشتنی 
و مقدس است. برای این که مهر نزد ما پایین 
بیاید برایش یک برج بلند بزرگ می سازیم تا 
نزولش آسان تر باشد و برایش قربانی می کنیم 

تا حتما نزد ما فرود آید و جای دیگر نرود.
برج های بزرگ باستانی به نام زیگورات معروف 
بودند. همین امروز در جنوب ایران می توان 
از  که  بابل  برج  دید.  را  ُچغازنبیل  زیگورات 
ساختمان های مشهور باستانی است با احتمال 
زیاد از همین نوع بوده است. »خدا مهر« در 
دل انسان ها گرمای عشق است. نور و گرما و 
عشق. مهر.اما این تمام اعتقاد حافظ نیست. 
حافظ »همه دینی« است. در مسلمانی حافظ 

تردید نکنیم.
عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت
حافظ به عربی تا حد سرودن شعر به آن زبان 
تسلط دارد و این یعنی امکان خواندن تمامی 
متن ها و مدارک موجود در هر دو زبان. آیا 
فکر می کنید حافظ چنین امکانی را اگر تا 
انتها و قطره آخر ننوشد، بدون استفاده رها 
می کند؟ احتماال حافظ خواندنی های هر دو 
زبان را تا آن جا که مقدور بوده و تا سر حد 
حفظ شدن خوانده است. او لقب حافظ را از 
همین جا آورده است.اگر چه حافظ نیز مثل 
اغلب گویندگان قدیم، به دانش های زمانه خود 
علوم  حافظ،  اصلی  میدان  اما،  دارد،  آگاهی 
انسانی است به طوری که رّدپای شاخه های 

مختلف آن در شعرهایش دیده می شود.

 سریال »هست و نیست« کاری از گروه فیلم و سریال 
شبکه دو سیما شنبه )22 مهر ماه( در محله »پونک« 
تهران کلید می خورد. به نقل از روابط عمومی شبکه دو، 
این سریال به کارگردانی حسین سهیلی زاده و تهیه کنندگی 
محسن شایانفر در اولین پالن خود حمیدرضا پگاه و الهام 

پاوه نژاد را مقابل دوربین خود قرار می دهد.
حمیدرضا پگاه، فرهاد قائمیان، نگار عابدی، الهام پاوه نژاد، 
سیاوش خیرابی، نازنین کریمی، سولماز حصاری، سیامک 
اطلسی، امیر دژاکام، آوا دارویت، غزاله اکرمی و ... به عنوان 
بازیگران »هست و نیست« انتخاب شدند و ایفای نقش 
خواهند کرد. در خالصه داستان سریال آمده است: گاهی 
بود و نبود و هست و نیسِت آدم ها ، به وسوسه ای گره می 

خورد که به سادگی باز نمی شود...!
سریال »هست و نیست« قرار است در 30 قسمت از ابتدای 

بهمن ماه روانه آنتن شود.

 پاوه نژاد به »هست ونیست« پیوست

مینا وحید به سریال »بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزاهلل 
کارگردانی  به  عمارت«  پیوست.سریال»بانوی  حمیدنژاد 
عزیزاهلل حمیدنژاد به زودی در شهر کاشان مقابل دوربین 
می رود و گروه برای کلید زدن کار به این شهر خواهند 
رفت. همچنین مینا وحید از جمله بازیگرانی است که به 
تازگی به این پروژه پیوسته است.عزیزاهلل حمیدنژاد در 
دومین تجربه سریال سازی خود این بار داستانی عاشقانه 
کرد.مهران  خواهد  روایت  قاجار  تاریخ  از  مقطعی  در  را 
احمدی، پانته آ پناهی ها، اندیشه فوالدوند، امیر حسین 
آرمان، شبنم فرشاد جو، مهتاج نجومی و... از جمله بازیگران 
این مجموعه تلویزیونی هستند و به زودی بازیگران دیگری 

به این پروژه خواهند پیوست.
احسان جوانمرد نویسندگی و مجید موالیی تهیه کنندگی 
»بانوی عمارت«را بر عهده دارند. این سریال برای پخش در 

شبکه سه سیما تولید می شود.

مینا وحید به »بانوي عمارات« پیوست

یادی از »حافظ دریادل« در آستانه روز بزرگداشتش

وضعیت قاچاق فیلم ها در کشور فاجعه است

سیدجمال ساداتیان با اشاره به اینکه »تشکیل شعبه رسیدگی به تخلفات سمعی 
بصری می تواند به صورت تخصصی تر به این جرائم بپردازد«، گفت: وضعیت 
قاچاق فیلم در کشور  فاجعه است و مسئوالن قضایی باید بتوانند متناسب با جرم 

متخلفان، آن ها را جریمه کنند.
این تهیه کننده سینما در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه »به تاراج رفتن 
اموال اهالی سینما چند سالی است مطرح شده است« بیان کرد: زمانی فیلم ها 
را از روی پرده سینماها ضبط و پخش می کردند، که مدتی است جلوی آن 
گرفته شده ولی اکنون از فیلم های توزیع شده در قالب DVD، کپی های قاچاق 
می زنند و مثال 10 فیلم را در یک DVD می گنجانند و عمال این کار یک نوع 

دزدی و بازی کردن با سرمایه اهالی سینما و صاحب اثر است.
او ادامه داد: شبکه های اینترنتی به کّرات به توزیع رایگان این فیلم ها می پردازند. 
با وجود اینکه دسترسی به شبکه های فارسی زبان خارج از کشور کمتر از 
شبکه های داخلی است، آن ها هم در حال غارت کردن سینمای ایران هستند. 
وقتی همه این ها را کنار هم می گذاریم، گویی تهیه  کننده تبدیل شده است به 
مسیر توزیع یک اثر تا عده دیگری از آن به منافع خودشان دست پیدا می کنند.

ساداتیان با اشاره به اینکه »به خاطر بحث هایی که در چند سال گذشته وجود 
داشته، یک کمیته صیانت تشکیل شد و با متخلفان برخورد می کرد«، افزود: از 
آن جایی که بسیاری از مسئوالن قضایی با این پدیده آشنایی ندارند، بعد از آن که 
مجرمان را می گرفتند و تحویل این مراکز می دادند، نمی دانستند با آن ها چطور 

برخورد بکنند، به همین خاطر منجر به آزادی آن ها می شد.
تهیه کننده فیلم های »به رنگ ارغوان« و »چهارشنبه سوری« گفت: مسئوالن 
قضایی باید بتوانند متناسب با جرم متخلفان، آن ها را جریمه کنند و این حکم 
باید به گونه ای باشد که بازدارندگی داشته باشد. اخیرا شنیدم شعبه اختصاصی 
هم برای رسیدگی به این تخلفات شکل گرفته است که امیدوارم در تمام مراکز 

استان ها هم محقق شود.
او با تاکید بر اینکه در آن شعبه می شود تخصصی تر با این تخلفات برخورد کرد« 
گفت: با تشکیل شعبه رسیدگی به تخلفات به این دلیل که اطالعات سیستم های 
قاچاق در یک جا متمرکز می شوند، قضات محترم نسبت به این تخلفات مسلط تر 

می شوند و این امر مطلوبی است.
تهیه کننده فیلم سینمایی »انتهای خیابان هشتم« درباره وضعیت قاچاق فیلم 
در کشور اضافه کرد: وضعیت قاچاق در کشور  فاجعه است. آمارهایی که جسته 
و گریخته در دست هست، نشان می دهد که فقط چیزی حدود 15 درصد از 
منافع مالی در توزیع فیلم به تهیه کننده اثر برمی گردد و در واقع 85 درصد قاچاق 
می شود. در نتیجه هر چه این مقدار بیشتر به دست تهیه کننده برسد و وارد 
چرخه سینمایی شود، هم تولیدات می تواند شکل بهتری پیدا کند و هم اینکه 

کار بیشتری برای اهالی 6 هزار نفری سینما ایجاد شود.
ساداتیان با بیان این نکته که »متأسفانه امروزه اوضاع و احوال سینما خوب 
نیست، زیرا همه چیز در حال به یغما رفتن است.« درباره وجود خال قانونی 
در سیستم نظارتی گفت: یک بخش دیگر این است که چون تنوع جرایم در 
شهر تهران زیاد است، رسیدگی به این افراد به خاطر درگیری های دیگری که 
در شعبات قضایی وجود دارد به درستی انجام نمی شود و تا کنون یک جرم 
فرعی تلقی می شده. اگر برخورد با متخلفین جدی گرفته شود می تواند جنبه 

بازدارندگی داشته باشد.
این تهیه کننده سینما ادامه داد: اکنون همه فیلم ها سند مالکیت دارند ولی مثل 
این است که یک سند اتومبیل داشه باشی ولی ماشینت را دزدیده باشند، حاال 
چکار می توانی انجام دهی؟ اینکه چگونه بشود خاطی را پیدا کرد و بعد اگر آن را 
هم پیدا کنید، چطور به آن رسیدگی می شود مهم است. به این دلیل که تاکنون 
شعبات مختلفی به این امر می پرداختند و قضات وقوف کافی به این امر نداشتند، 
غالبا افراد خاطی را تبرئه می کردند و یا با یک جریمه مختصر مالی آن ها را آزاد 
می کردند. این شرایطی را به وجود آورده بود که اگر روزی فرد خاطی دستگیر 

هم شد، بداند که اتفاق خاصی برایش نمی افتد.
او در پایان صحبت هایش به قانون کپی رایت اشاره کرد و افزود: باید رعایت قانون 
کپی رایت در کشور شکل بهتری پیدا کند، مصوبه بهتری ایجاد شود، بازنگری به 
قوانین انجام شود و با خاطیان هم جدی تر برخورد شود که شاید تا حدی این امر 
مهار می شود. همانطور که با سیستم توزیع مواد مخدر به شدت برخورد می شود، 
در این زمینه هم سختگیری های بیشتری باید اعمال شود تا جنبه بازدارندگی 

داشته باشد و این جرایم را به حداقل  رساند.
به گزارش ایسنا، اخیرا دبیر کل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری 
اعالم کرد که شعبه  رسیدگی به جرایم متخلفان آثار سمعی و بصری تشکیل 

می شود

اجرای ۵ نمایش کودک در مراکز فرهنگی هنری 

پنج نمایش ویژه کودک و نوجوان در مراکز فرهنگی هنری شهر تهران روی 
صحنه می روند. به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران این روزها با 5 نمایش 

متفاوت میزبان کودکان و خانوده هایشان هستند. 
 این نمایش به نویسندگی و کارگردانی بهاره میرزاپور از 16 مهرماه تا 12 آبان ماه 
به روی صحنه می رود. در این نمایش راضیه رفیع زاده، سامان فرشیدنیا و مریم 
علی نیا بازیگری می کنند. نوازندگی این نمایش که به صورت زنده اجرا می شود 

را پویا شلطرانی و مهریار قنبری بر عهده دارند
 زیر گنبد طال داستان کبوتری است که هر سال به دالیل مختلف جوجه هایش 
را از دست می دهد، کبوتر با آهویی آشنا می شود و آهو به او پیشنهاد می کند 
که برای حل مشکلش عازم سفر شود و مرد خدا را بیابد. زیر گنبد طال موفق به 
دریافت هفت جایزه از دهمین جشنواره تاتر کودک و نوجوان »ضامن آهو« شد.

 عالقه مندان برای تماشای این نمایش می توانند هر روز به غیر از شنبه ها ساعت 
17:30 به فرهنگ سرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، خیابان ایران زمین 

شمالی مراجعه کنند.
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 فیلم »اروند« که در آن صداپیشه »جیگر« در قامت یک 
غواص رزمنده ایفای نقش کرده به شبکه خانگی عرضه شد.

فیلم دفاع مقدسی »اروند«پوریا آذربایجانی از طریق موسسه 
هنراول به شبکه خانگی آمد. »نمایش خانگی« فیلم »اروند« 
با نگاهی به ماجرای  نخستین فیلم سینمایی است که 
شهادت 175 غواص ایرانی در جریان عملیات کربالی 4 
ساخته شده است.سعید آقاخاني، مهرداد صدیقیان، پانته آ 
پناهي ها، حسین سلیماني، طناز طباطبایي و علی شادمان 
از جمله بازیگران »اروند« هستند.در این بین سعید آقاخانی 
در فیلم نقش یک جانباز که دچار موج گرفتگی شده را 
ایفا میکند. کاظم سیاحی دوبلور »جیگر« مجموعه »کاله 

قرمزی« نیز ایفاگر نقش یکی از غواصان شهید است.

»اروند« به شبكه خانگي مي آيد 

حسن زاده - خبرنگار زمان: طرح یک وعده غذای گرم 
در شهرستان بابل در مهدکودک گل گندم که سه سال است 
در منطقه کتی شرقی شروع به کار نموده، امسال به عنوان 
پایلوت با حضور رییس بهزیستی بابل و مسئولین شهری برای 

دومین سال متوالی افتتاح گردید. 
مهدکودک گل گندم از جمله مهدهای حاشیه شهر است که 
با ارتقای تعداد کودک از90 نفر در سال گذشته به 106 نفر 

در سال جاری، توانسته در 120روز به همراه چهار مهد دیگر 
حاشیه شهر از یارانه طرح غذای گرم بهره مند گردد و هر روز 
غذاهای گرم را با برنامه غذایی کامل، زیر نظر بهزیستی به 

صورت روزانه در اختیار نوگالن قرار دهد.
خانم لیال قبادی، مدیر مهدکودک گل گندم عنوان داشت: 
کودکان برخالف بزرگساالن به 5 وعده غذای گرم نیازمندند. 
زمان غذای گرم در مهدکودک، از ساعت 9ونیم تا 10است 
که به عنوان یک میان وعده در برنامه غذایی کودکان قرار 
می گیرد.  جعفر عمرانی در حاشیه مراسم افتتاح غذای 
توزیع یک وعده غذای گرم در  اظهار داشت: طرح  گرم 
25 مهدکودک روستایی شهرستان بابل و 4 مهد حاشیه 
شهر اجرا می گردد و بیش از 725 کودک 3 تا 6 ساله این 
مهدکودک ها تا پایان اسفند سال جاری، از غذای گرم در 

این شهرستان برخوردار می شوند. 
رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابل افزود: طرح پذیرایی از 
کودکان مناطق کم بهره که شامل مناطق روستایی و حاشیه 
شهرها است، هر ساله برای پیشگیری از سوء تغذیه کودکان 
در سراسر کشور و ترغیب خانواده ها به بحث آموزش، با 
هدف آموزش بهتر، برنامه غذای گرم  برای خانواده ها در 

مناطق آسیب پذیر اجرا می شود.
ارتقای  برای  کودکان  از  تغذیه ای  های  مراقبت  وی 
از  را  غذایی  الگوهای صحیح  ایجاد  و  رشد  شاخص های 

کرد:  عنوان  و  نموده  ذکر  طرح  این  اجرای  مزایای  دیگر 
بهزیستی عالوه بر این طرح، برای ترغیب بیشتر خانواده ها 
به بحث آموزش با هدف آموزش بیشتر و بهتر، در بسیاری از 
مهدکودک های مناطق آسیب خیز، طرح یارانه 3 دهک را نیز 
اجرا می کند که این طرح برای اجرای برنامه توسعه ششم در 

تمامی مهدکودک های کشور راه اندازی شده است.
اهمیت  از  این مناطق  ادامه داد: آموزش در  آقای عمرانی 
به سزایی برخوردار و دولت نیز در پی ترغیب آموزش در این 
مناطق است تا بتواند این مناطق را به حاشیه امن بدل سازد.

رئیس اداره بهزیستی بابل یادآور شد: در سال گذشته وعده 
غذای گرم تنها در یک مهدکودک حاشیه این شهرستان ارائه 
شد و امسال این رقم به 4 مهدکودک حاشیه افزایش یافته 

است.

»هوای گریه «همایون شجریان در لندن

»همایون شجریان« در توری که برای بزرگداشت 
کرده،  برگزار  »محمدرضا شجریان«  خود  پدر 
شهر  دو  در  گریه«  »هوای  بار  نخستین  برای 
اجرای  می برد.  صحنه  روی  منچستر  و  لندن 
نخست این هنرمند 10 اکتبر در سالن پالزای 
شهر منچستر و اجرای دوم او 12 اکتبر در شهر 
این  بود. »همایون شجریان« در  لندن خواهد 
کنسرت ها، قطعاتی از آلبوم های »نسیم وصل« 
»محمدجواد  آهنگسازی  با  ستاره ها«  »با  و 
ضرابیان« را اجرا می کند. از جمله قطعات این 
برنامه می توان به تو کیستی، خانه سودا، هوای 
گریه، افسونگر، غریبانه، عشق از کجا، با ستاره ها، 

دفتر دل و نسیم وصل اشاره کرد.
)کمانچه(،  جهان آبادی  سینا  برنامه ها  این  در 
)دبل  اشتیاقی  مستان  )تار(،   محمدی  میالد 
باس(، لعیا اعتمادی )ویولون آلتو(،  پریسا پیرزاده 
)ویولون(،  حسین رضایی نیا )دف(،  علی جعفری 
پویان )ویولون(، نگار نوراد )چلو(، آیین مشکاتیان 
خواجه  پریچهر  )نی(،   هنجنی  پاشا  )تنبک(،  

)قانون( او را همراهی می کنند. 

خبر

رقابت 18 فیلم سینمایی در بخش مسابقه 
جشنواره »مسیر عشق«

محمد حمزه زاده: به اکران فیلم خارجی به 
عنوان یک گزینه فکر می کنیم

اسامی 18 فیلم سینمایی راه یافته به 
بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم و 

عکس »مسیر عشق« اعالم شد.
ستاد  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
اطالع رسانی جشنواره، از مجموع تعداد 
مسابقه  بخش  در  کننده  شرکت  آثار 
جشنواره بین المللی »مسیر عشق«، 18 
فیلم سینمایی توسط کارشناسان حوزه 
با  مسابقه  بخش  در  و  انتخاب  سینما 

یکدیگر رقابت خواهند کرد.
اسامی آثار برگزیده به شرح زیر است:1- 
زیبا/  و  من  غفاری2-  علی  ابوزینب/ 
داریوش  دخیل/  پور3-  حسن  فریدون 

الجوردی5-  عباس  تولد/  جشن  یاری4- 
هیهات/ هادی مقدم دوست، هادی نائیجی، 
اقباشاوی6- هیوا/  روح اهلل حجازی، دانش 
رسول مالقلی پور7- بخاطر هانیه/ کیومرث 
پوراحمد8- سفیر/ فریبرز صالح9- رستاخیز/ 
جمال  دهم/  شب  درویش10-  احمدرضا 
اسدی12-  شهرام  واقعه/  روز  شورجه11- 
عصر روز دهم/ مجتبی راعی13- پرواز در 
رسول  افق/  پور14-  مالقلی  رسول  شب/ 
ابوالقاسم  خالی/  دستهای  پور15-  مالقلی 

طالبی16- دلشکسته/ علی رویین تن17- 
سینه سرخ/ پرویز شیخ طادی18- حماسه 

مجنون/ جمال شورجه
داوران این رویداد سینمایی برگزیدگان نهایی 

را معرفی خواهند کرد.
نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس 
»مسیر عشق« با محوریت محرم و راهپیمایی 
شهادت  ایام  و  عراق  در  حسینی  اربعین 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در ایران 

برگزار خواهد شد.

سازمان سینمایی  رئیس  محمد حمزه زاده 
حوزه هنری در نشست سراسری مدیران امور 
سینمایی این نهاد، از عالقه مندی حوزه هنری 

به اکران فیلم خارجی سخن گفت.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی سازمان 
نشست  پنجمین  هنری،  حوزه  سینمایی 
سراسری مدیران امور سینمایی حوزه هنری 
صبح امروز چهارشنبه 19 مهرماه در شهر 
این  از  روز  نخستین  در  شد.  آغاز  سنندج 
سازمان  رئیس  حمزه زاده  محمد  سمینار، 
سینمایی حوزه هنری درباره مسائل اکران و 
سینماداری حوزه هنری صحبت کرد. او گفت: 
یکی از وظایف دولت این است که در کنار 
سایر برنامه هایش به موضوع صنعت و اقتصاد 
سینما توجه کند. هر کسب و کاری، در اتاق 
بازرگانی یا مراکزی از این دست نماینده دارد، 

اما سینما از این امکان محروم است.
وی ادامه داد: هر فیلمی که تولید می شود از 
نظر محتوا از مجاری مختلف بررسی می شود 
اما در کنار توجه به بهداشت محتوا باید به این 
موضوع توجه کرد که یک فیلم از نظر اقتصادی 
و جذب مخاطب چه جایگاهی دارد. حمزه زاده 
گفت: حمایت از تولید ملی اولویت اول، دوم و 

سوم ماست. همان حساسیتی که برای نمایش 
فیلم ایرانی داریم برای انتخاب و نمایش فیلم 
خارجی هم داریم، اما به اکران فیلم خارجی به 

عنوان یک گزینه فکر می کنیم.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری ادامه 
داد: نمی توان همه بار را بر دوش سینماداران 
گذاشت و به بخش سالن داری و تامین هزینه 

های آن بی توجه بود.
حمزه زاده گفت: به نظر می رسد طرح موضوع 
این  به  احترام  و  هنرمندان  کرامت  آزادی، 
قشر بیشتر سیاسی و انتخاباتی است. کرامت 
هنرمند زمانی محقق می شود که اثر او دیده 
شود و در مواجهه با مخاطب قرار بگیرد. وی در 
بخش دیگری از صحبت هایش به تنوع اکران 
برای جذب مخاطب  میزی که  اشاره کرد: 
چیده می شود باید متنوع باشد. در بخش 
تولید و اکران باید این موضوع را در نظر گرفت. 
در نشست امروز محمود کاظمی مدیرعامل 
موسسه بهمن سبز به ارائه گزارش عملکرد 
این موسسه پرداخت. در بخش دیگری از این 
جلسه از سه مدیر استانی پرویز آزادی زنجان، 
مهدی حسن زاده چهار محال و بختیاری و 

احسان رمضانی کرمانشاه تقدیر شد. 
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